Στο Λύκειο Αγίας Βαρβάρας για τον αγιασμό, ο Δήμαρχος Γόρτυνας, Λευτέρης Κοκολάκης

Με όλα τα προβλεπόμενα μέτρα προστασίας για τον Sars-Cov-2, αλλά και με πολλά
χαμόγελα και ευχές για την νέα σχολική χρονιά, υποδέχθηκαν τους μαθητές τα σχολεία του
Δήμου Γόρτυνας.

Ο Δήμαρχος, Λευτέρης Κοκολάκης, παραβρέθηκε στον καθιερωμένο αγιασμό του Λυκείου
Αγίας Βαρβάρας, που στεγάζεται προσωρινά σε άλλες κτιριακές εγκαταστάσεις, λόγω των
εργασιών που θα πραγματοποιούνται κατά την διάρκεια της σχολικής χρονιάς, προκειμένου
να επιλυθεί το σοβαρό πρόβλημα στατικής επάρκειας του Γυμνασίου – Λυκείου.

«Ξεκινάει μια σχολική χρονιά ιδιαίτερη, όχι μόνο λόγω του κορωνοϊού, που δυστυχώς,
εξακολουθεί να επηρεάζει την καθημερινότητά μας, αλλά και για ακόμα έναν πολύ
σημαντικό και ευχάριστο λόγο: τις εργασίες αποκατάστασης του Γυμνασίου – Λυκείου Αγίας
Βαρβάρας. Κατανοούμε ότι οι αλλαγές που έχουν γίνει ίσως σας δυσκολέψουν λίγο στην
αρχή, αλλά να είστε βέβαιοι ότι θα είμαστε διαρκώς δίπλα σας και θα παρεμβαίνουμε
άμεσα, λύνοντας τα προβλήματα που τυχόν θα προκύπτουν.

Έχουμε καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε αυτή η σχολική χρονιά να κυλήσει όσο το
δυνατόν πιο ομαλά και τα μαθήματα να πραγματοποιούνται κάτω από τις καλύτερες
δυνατές συνθήκες. Η προσπάθεια αυτή είναι συλλογική και ο στόχος μας είναι κοινός: Ένα
σχολικό συγκρότημα – στολίδι για την περιοχή μας, όπως αξίζει σε όλους εσάς, μαθητές,
εκπαιδευτικούς, γονείς και εργαζομένους στην καθαριότητα των σχολείων. Ευχαριστούμε
για την συνεργασία και την κατανόησή σας, καλή σχολική χρονιά σε όλους!» τόνισε ο
Δήμαρχος, Λευτέρης Κοκολάκης.

Στον αγιασμό του Λυκείου Αγίας Βαρβάρας, παρόντες ήταν, επίσης, ο πρόεδρος του
Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης, Παύλος Μπαριτάκης, ο αντιδήμαρχος της Δ.Ε. Αγίας
Βαρβάρας Γιώργος Φωτάκης, οι δημοτικοί σύμβουλοι Θοδωρής Σαβουιδάκης, Θανάσης
Δεσδενάκης (που επισκέφθηκε και σχολεία σε Άγιο Θωμά, Μεγάλη Βρύση) και ο πρόεδρος
της Τ.Κ. Αγίας Βαρβάρας, Μανώλης Δρετάκης.
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Ο αντιδήμαρχος της Δ.Ε. Κόφινα, Τίτος Χατζάκης, επισκέφθηκε για τον αγιασμό το
Δημοτικό, το Γυμνάσιο και το Λύκειο Ασημίου, όπου έδωσε το παρών και ο πρόεδρος της
Τ.Κ. Ασημίου, Γιάννης Φουντουλάκης. Στην Γέργερη τον Δήμο εκπροσώπησε ο
αντιδήμαρχος της Δ.Ε. Ρούβα, Στέλιος Σηφάκης, ενώ ο αντιδήμαρχος της Δ.Ε. Γόρτυνας,
Κωνσταντίνος Τσικνάκης παραβρέθηκε στον αγιασμό σε σχολεία του Κρότου και της
Βαγιωνιάς. Στους Αγίους Δέκα (Δημοτικό, Γυμνάσιο, Λύκειο), τον Δήμο εκπροσώπησε ο
δημοτικός σύμβουλος, Γιώργος Σταματάκης, ενώ ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου,
Νίκος Πελεκανάκης και ο πρόεδρος της Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής, Στέλιος
Μαυρίδης, επισκέφθηκαν το Δημοτικό Σχολείο Αγίας Βαρβάρας.
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