Νέο Λύκειο Γαζίου: Ένα σχολείο – κόσμημα για την Κρήτη

Πέμπτη, 11 Σεπτεμβρίου 2014
Παρουσία του Περιφερειάρχη Κρήτης κ. Σταύρου Αρναουτάκη, του βουλευτή Ηρακλείου κ.
Γιώργου Δεικτάκη, του Δημάρχου Μαλεβιζίου κ. Κώστα Μαμουλάκη, του Περιφερειακού
Δ/ντη Εκπαίδευσης Κρήτης κ. Απόστολου Κλινάκη, του Δ/ντη Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Ηρακλείου κ. Γιώργου Μανουσάκη, σύσσωμης της δημοτικής αρχής Μαλεβιζίου, στελεχών
των βαθμίδων της εκπαίδευσης, καθηγητών, γονέων και μαθητών, τελέστηκε ο αγιασμός
στο νέο βιοκλιματικό λύκειο Γαζίου.
Το νέο σχολείο περιλαμβάνει δυο κτίρια συνολικού εμβαδού 2880 τ.μ., σε ένα οικόπεδο
περίπου 4,5 στρεμμάτων και ο προϋπολογισμός του ήταν 6.081.000 ευρώ. Έχει έντονα
βιοκλιματικά χαρακτηριστικά, που το καθιστούν μοναδικό σε επίπεδο σχολικού έργου της
τοπικής αυτοδιοίκησης, σε ολόκληρη την Κρήτη, ενώ για την κατασκευή του επιλέχτηκαν
οικολογικά υλικά με προδιαγραφές που εξασφαλίζουν υψηλή αντοχή και ασφάλεια, με
πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας.
Θα φιλοξενεί περισσότερους από 400 μαθητές, διαθέτει σύγχρονες αίθουσες διδασκαλίες,
εργαστήρια φυσικών επιστημών, ηλεκτρονικών υπολογιστών, ξένων γλωσσών, πολλούς
χώρους εξυπηρέτησης μαθητών και καθηγητών, ιατρείο, αίθουσα πολλαπλών χρήσεων,
ενημέρωσης γονέων και ψυχολόγου, κλειστό γυμναστήριο, βιβλιοθήκη, αίθουσα διαλέξεων
και σεμιναρίων, θέατρο, γήπεδα μπάσκετ και βόλεϊ, εργαστήριο σχεδίων και αισθητικής
αγωγής, καθώς και αναγνωστήριο, ενώ όλοι οι χώροι του είναι απόλυτα προσβάσιμοι σε
άτομα με αναπηρία και κινητικά προβλήματα. Η δε διαμόρφωση του περιβάλλοντα χώρου
έγινε βάση αρχιτεκτονικής μελέτης, με πολλά γήπεδα, χώρους συγκέντρωσης των μαθητών
και χώρους πρασίνου, που στολίζουν και δίνουν πνοή στο σχολείο.
Τα εγκαίνια του νέου λυκείου, θα πραγματοποιηθούν τις επόμενες εβδομάδες, όταν
και θα έχουν ολοκληρωθεί οι τελευταίες εργασίες στον περιβάλλοντα χώρο του
σχολείου και στον χώρο στάθμευσης των 2,5 στρεμμάτων που βρίσκεται ακριβώς
δίπλα.
Ο δήμαρχος Μαλεβιζίου Κώστας Μαμουλάκης στον χαιρετισμό του τόνισε: «Κάθε χρόνο
τέτοια μέρα την τελευταία 3ετία, βρισκόμασταν μαζί στον Αγιασμό για το ξεκίνημα της
νέας σχολικής χρονιάς. Εφέτος όμως, αυτή η μέρα είναι ιδιαίτερη! Σήμερα, γίνεται
πραγματικότητα ένα από τα πλέον καθοριστικά βήματα για την αντιμετώπιση του
εκρηκτικού προβλήματος της έλλειψης σχολικής στέγης της περιοχής μας. Ξεκινάει τη
λειτουργία του το νέο, βιοκλιματικό λύκειο Γαζίου!
Η κατασκευή του νέου αυτού σχολικού συγκροτήματος, ήταν κάτι παραπάνω από αναγκαία
για την πόλη μας. Μέχρι και πέρυσι, κοντά στα 1000 παιδιά φιλοξενούταν, στοιβάζονταν
κυριολεκτικά, στο γυμνάσιο και το λύκειο Γαζίου! Το νέο σχολείο που σήμερα ξεκινάει τη
λειτουργία του, καλύπτει τις ανάγκες των παιδιών μας και βελτιώνει αισθητά τις συνθήκες
διεξαγωγής της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Με δυο κτίρια συνολικού εμβαδού 3000 περίπου
τετραγωνικών μέτρων και ένα προϋπολογισμό άνω των 6 εκατομμυρίων ευρώ, το Γάζι
αποκτά το λύκειο που ήταν απαραίτητο. Και δεν μιλάμε για ένα συνηθισμένο σχολείο...
Πρόκειται για ένα λύκειο με έντονα βιοκλιματικά χαρακτηριστικά, που το καθιστούν
μοναδικό σε επίπεδο σχολικού έργου της τοπικής αυτοδιοίκησης, σε ολόκληρη την Κρήτη!
Για την κατασκευή του επιλέχτηκαν οικολογικά υλικά με προδιαγραφές που εξασφαλίζουν
υψηλή αντοχή και ασφάλεια, με πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας. Όπως έχετε ήδη
διαπιστώσει, το νέο λύκειο είναι ένα πραγματικό στολίδι για τον δήμο μας αφού διαθέτει:
Σύγχρονες αίθουσες διδασκαλίες, εργαστήρια φυσικών επιστημών, εργαστήρια
ηλεκτρονικών υπολογιστών, αίθουσες ξένων γλωσσών, ιατρείο, εργαστήριο ψυχολόγου,
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αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, κλειστό γυμναστήριο, βιβλιοθήκη, αίθουσα διαλέξεων και
σεμιναρίων, θέατρο, γήπεδα μπάσκετ και βόλεϊ, εργαστήριο σχεδίου και αισθητικής αγωγής,
αναγνωστήριο, χώρους πρασίνου, χώρους συγκέντρωσης των μαθητών και τόσα άλλα, ενώ
όλοι οι χώροι του είναι απόλυτα προσβάσιμοι σε άτομα με αναπηρία και κινητικά
προβλήματα.
Δώσαμε μεγάλες μάχες τα τελευταία χρόνια, για να είμαστε σήμερα εδώ. Περάσαμε από
πολλούς σκοπέλους για να ολοκληρωθεί εγκαίρως το κτίριο. Υπάρχουν ακόμα μερικές
εκκρεμότητες, ειδικά στους εξωτερικούς χώρους, οι οποίες όμως θα διευθετηθούν τις
αμέσως επόμενες ημέρες. Με αυτό το λύκειο, σε συνδυασμό και με τα άλλα σχολικά κτίρια
που έχουμε δημιουργήσει σε ολόκληρο τον δήμο, λύνουμε το σοβαρότατο πρόβλημα της
σχολικής στέγης που μέχρι χθες αντιμετωπίζαμε.
Δόξα το Θεό, στο δήμο μας χρόνο με το χρόνο έχουμε και περισσότερα παιδιά. Οι ρυθμοί
αύξησης των μαθητών σε όλες τις βαθμίδες παραμένουν υψηλότατοι. Και είμαι ειλικρινά
υπερήφανος, που καταφέραμε να φέρουμε αυτό το αποτέλεσμα.
Φίλες και φίλοι, και αυτή η χρονιά, ξεκινάει γεμάτη όνειρα και προσδοκίες, στόχους και
οράματα, αλλά δυστυχώς και με πολλά χρονίζοντα προβλήματα στον χώρο της
εκπαίδευσης. Παρά το ότι ως δημοτική αρχή δεν μπορούμε να επηρεάσουμε άμεσα την
επίλυση των προβλημάτων αυτών, θέλω να γνωρίζετε ότι δεν θα σταματήσουμε να πιέζουμε
προς όλες τις κατευθύνσεις, όπως και όσο μπορούμε. Δεν θα σταματήσουμε να
εργαζόμαστε σκληρά προς την κατεύθυνση της εξασφάλισης των όσο γίνεται καλύτερων
συνθηκών για την εκπαιδευτική διαδικασία. Και όλοι ευχόμαστε να βρεθούν γρήγορα οι
λύσεις, ώστε ανεπηρέαστοι καθηγητές και μαθητές, να αποδοθούν στο κύριο έργο τους, τη
διδασκαλία και τη μάθηση.
Απευθυνόμενος στις μαθήτριες και στους μαθητές του λυκείου μας, θα ήθελα να πω ότι
κάθε τέτοια μέρα, συνηθίζεται εμείς οι «μεγαλύτεροι» να σας δίνουμε συμβουλές για το
ξεκίνημα της νέας σχολικής χρονιάς. Δεν θα το κάνω αυτό. Δεν πρόκειται να μπω στη
διαδικασία να σας νουθετήσω. Είστε όλες και όλοι σας ώριμοι, απόλυτα ενήμεροι με τις
νέες τεχνολογίες που χρησιμοποιείτε και ικανοί να κρίνετε και να παίρνετε τις σωστές
αποφάσεις για το κάθε τι. Ένα μόνο θα σας πρότεινα να έχετε κατά νου: Οι καθηγήτριες και
οι καθηγητές σας, είναι αυτοί που για μια ακόμη χρονιά, καλούνται να καλύψουν τα κενά της
πολιτείας. Να τα δώσουν όλα, να υπερβάλλουν εαυτόν, για να μπορέσουν να ανταποκριθούν
με επιτυχία στο λειτούργημά τους. Και να τα κάνουν αυτά, χωρίς να έχουν ουσιαστική
στήριξη από πουθενά. Προσωπικά δεν έχω την παραμικρή αμφιβολία ότι θα ανταποκριθούν
και με το παραπάνω στο ρόλο τους. Θα σας μεταδώσουν τις γνώσεις που σας είναι
απαραίτητες. Θα είναι δίπλα σας σε όλο το φάσμα της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Θα σας
στηρίζουν και θα σας οδηγήσουν με σιγουριά στα μονοπάτια της γνώσης και της σοφίας.
Εμπιστευτείτε τους! Αξιοποιήστε το μεράκι τους και ρουφήξτε τις γνώσεις που θα σας
μεταδώσουν. Αύριο - μεθαύριο θα διαπιστώσετε πόσο χρήσιμες θα σας φανούν...
Κλείνοντας τον σύντομο αυτόν χαιρετισμό, θα ήθελα να ευχαριστήσω για μια ακόμα φορά
τον Περιφερειάρχη Κρήτης, τον κ. Σταύρο Αρναουτάκη και στον αντιπεριφερειάρχη
Ηρακλείου Ευριπίδη Κουκιαδάκη. Στα πρόσωπά τους, ο δήμος μας έχει βρει δυο πολύτιμους
συμπαραστάτες και με την βοήθειά τους μπορούμε να ατενίζουμε το αύριο με αισιοδοξία.
Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω όλα τα στελέχη της Διαχειριστικής Αρχής. Της
υπηρεσίας που όπως και σε δεκάδες έργα σε ολόκληρο το Μαλεβίζι, έτσι και στο νέο
λύκειο, στάθηκε στο πλάι μας και μας βοήθησε τα μέγιστα. Επίσης ένα μεγάλο ευχαριστώ
οφείλουμε στον περιφερειακό διευθυντή εκπαίδευσης Κρήτης κ. Απόστολο Κλινάκη, αλλά
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και στον διευθυντή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης κ. Γιώργο Μανουσάκη που βρίσκονται
δίπλα μας από την πρώτη στιγμή και μας βοηθούν καθοριστικά! Πολλά μπράβο επίσης
οφείλουμε στην δ/ντρια του σχολείου κ. Λεμονή, τους υποδιευθυντές κ. Καρπαθάκη και κ.
Στεφανίδη και σε όλους τους καθηγητές του λυκείου, που ιδιαίτερα τους τελευταίους
μήνες, έχουν δώσει και όλη τους την ψυχή για να είμαστε σήμερα σε αυτόν τον χώρο, αλά
και στους εθελοντές μαθητές που αφιέρωσαν τον ελεύθερο χρόνο τους και βοήθησαν στην
μετακόμιση από το παλιό στο νέο κτίριο.
Θα ήθελα κλείνοντας να συγχαρώ όλα τα στελέχη, όλων των υπηρεσιών του δήμου μας.
Δούλεψαν σκληρά για αυτό το αποτέλεσμα και σε όλους αξίζουν πολλά συγχαρητήρια.
Να ευχηθώ επίσης σε όλες τις μαθήτριες και όλους τους μαθητές του λυκείου, να έχετε την
υγειά σας και να σας βοηθήσει ο Θεός έτσι ώστε να πραγματοποιηθούν όλα σας τα όνειρα!
Να βρίσκετε πάντα τη δύναμη και να προχωράτε μπροστά. Να μην σκύβετε το κεφάλι, να
μην απογοητεύεστε από τις όποιες δυσκολίες της ζωής. Να βρίσκετε πάντα τη δύναμη να
χαμογελάτε και να θυμάστε ότι κάθε εμπόδιο, είναι για κάλο...
Στις καθηγήτριες και στους καθηγητές, να ευχηθώ υγεία και δύναμη για ανταπεξέλθετε για
μια ακόμα χρονιά στις δυσκολίες που καλείστε να αντιμετωπίσετε. Στον αγώνα που δίνετε,
να ξέρετε ότι δεν είστε μόνοι. Γονείς, μαθητές, η κοινωνία ολόκληρη και φυσικά η δημοτική
αρχή, ήμασταν και παραμένουμε στο πλευρό σας! Στα χέρια σας κρατάτε το μέλλον της
επόμενης γενιάς. Μιας γενιάς που θα είναι κατά πολύ καλύτερη από τη δική μας. Και αυτό,
θα είναι και δικό σας κατόρθωμα! Καλή χρονιά σε όλους!».
Την ικανοποίηση του για τα σημερινά εγκαίνια του βιοκλιματικού Λυκείου Γαζίου στο δήμο
Μαλεβιζίου που αναβαθμίζει τη δημόσια εκπαίδευση στο νησί προς όφελος των μαθητών και
των εκπαιδευτικών εξέφρασε ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης. Ο
Περιφερειάρχης μάλιστα τόνισε ότι τη νέα Προγραμματική Περίοδο του ΕΣΠΑ 2014-2020,
υπάρχει σχεδιασμός για την κατασκευή νέων βιοκλιματικών σχολείων, καθώς επίσης την
ανακαίνιση-αναβάθμιση υφιστάμενων σχολικών μονάδων σε ενεργειακές. Στις δηλώσεις του
ο Περιφερειάρχης ανέφερε: «Σήμερα, στην έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, αισθάνομαι
ιδιαίτερη ικανοποίηση για την ολοκλήρωση του σύγχρονου αυτού βιοκλιματικού σχολείου
στο δήμο Μαλεβιζίου, που χρηματοδοτήθηκε εξ ολοκλήρου από την Περιφέρεια Κρήτης
μέσω ΕΣΠΑ. Η συνεργασία μας με το δήμο Μαλεβιζίου, με το δήμαρχο, ήταν άρτια και
αποδείξαμε για άλλη μια φορά ότι όταν υπάρχει συνεργασία ανάμεσα στην Περιφερειακή,
Τοπική Αυτοδιοίκηση, με τους φορείς, καταφέρνουμε και κάνουμε πράξη τους σχεδιασμούς
μας, προς όφελος της κοινωνίας, της Κρήτης», και πρόσθεσε: «Η μελέτη για την κατασκευή
του νέου σύγχρονου βιοκλιματικού Λυκείου Γαζίου πραγματοποιήθηκε από το δήμο
Μαλεβιζίου, και το έργο χρηματοδοτήθηκε με 6 εκ. ευρώ από το Περιφερειακό Πρόγραμμα
της Περιφέρειας Κρήτης (ΕΣΠΑ 2007-2013). Το έργο αυτό χαράσσει το δρόμο για το πώς
θα πρέπει να κατασκευάζονται τα νέα κτίρια την επόμενη Προγραμματική Περίοδο
2014-2020. Εμείς από την πλευρά μας συμβάλλουμε στην αναβάθμιση της δημόσιας
εκπαίδευσης με νέα σχολεία προς όφελος των μαθητών και των εκπαιδευτικών. Εκτιμάμε
ότι τη νέα περίοδο ένα μεγάλο ποσοστό από το Περιφερειακό Πρόγραμμα θα
χρηματοδοτήσει την εκπαίδευση για την κατασκευή νέων σχολείων, καθώς επίσης για την
ανακαίνιση-αναβάθμιση υφιστάμενων σχολείων σε ενεργειακά». Με τα βιοκλιματικά
σχολεία, κτίρια, κατέληξε ο Περιφερειάρχης, έχουμε εξοικονόμηση ενεργειακών πόρων έως
και 70%.
Ο Αντιπεριφερειάρχης Ηρακλείου κ. Ευριπίδης Κουκιαδάκης, ο οποίος λόγω ανειλημμένων
υποχρεώσεων στην Περιφέρεια Κρήτης δεν μπόρεσε να παρευρεθεί στον Αγιασμό, με
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επιστολή του έστειλε τις ευχές του «στα παιδιά, τους γονείς, τους εκπαιδευτικούς και εν
γένει στους παρευρισκόμενους συντοπίτες μας, τη συγνώμη μου για την αδυναμία μου να
είμαι κοντά τους μια τόσο σημαντική για όλους μας ημέρα και τέλος να τους διαβεβαιώσετε,
το γνωρίζουν άλλωστε, ότι το ενδιαφέρον μου για τον τόπο μας είναι σταθερό, διαχρονικό
και αδιαπραγμάτευτο».
Τις ευχές τους για μια καλή και παραγωγική χρονιά, εξέφρασε επίσης η Διευθύντρια του
Λυκείου κ. Ρούλα Λεμονή, ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. Γιώργος Δεικτάκης, ο Περιφερειακός
Δ/ντης Εκπαίδευσης Κρήτης κ. Απόστολος Κλινάκης, ο Διευθυντής Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης κ. Γιώργος Μανουσάκης και ο επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης στο
δήμο Μαλεβιζίου κ. Κώστας Καμπιτάκης.
Πριν από τον Αγιασμό του νέου λυκείου, ο Δήμαρχος Μαλεβιζίου Κώστας Μαμουλάκη μαζί
με στελέχη της δημοτικής αρχής, παρέστη στον αγιασμό του 1ου δημοτικού σχολείου στο
Γάζι, καθώς και στον Αγιασμό του δημοτικού σχολείου και των νηπιαγωγείων στο
Τσαλικάκι, όπου και εγκαινίασε τις νέες αίθουσες του 2ου ολοήμερου νηπιαγωγείου Αγίας
Μαρίνας. {gallery}../ArticleImages/Grafeio_Typou/Deltia_Typou/2014/09/2014_09_11_neo_luk
eio_agiasmos{/gallery}
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