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Ο Μπακογιάννης στον αγιασμό του καινούργιου κτιρίου του 5ου Λυκείου Λαμίας

Το δικό του μήνυμα για τη σχολική χρονιά που αρχίζει σήμερα, έστειλε ο Περιφερειάρχης
Στερεάς Ελλάδας Κώστας Μπακογιάννης, από το νέο σχολικό συγκρότημα του 5ου Γενικού
Λυκείου Λαμίας όπου ολοκληρώθηκαν οι εργασίες κατασκευής του και παραδίδεται σήμερα
στους μαθητές, τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς.

Κατά την τελετή του αγιασμού, ο κ. Μπακογιάννης, συνοδευόμενος από τον Αντιπεριφερειάρχη
Φθιώτιδας Ευθύμιο Καραΐσκο, αφού ευχήθηκε καλή σχολική χρονιά σε όλους, ευχαρίστησε
όλους όσοι εργάστηκαν εντατικά και αποτελεσματικά ώστε το νέο σχολικό συγκρότημα να είναι
έτοιμο σήμερα και να μπορέσει να υποδεχθεί μαθητές και εκπαιδευτικούς.

Πρόκειται για σχολικό συγκρότημα που αποτελείται από 12 ανεξάρτητα κτίρια, δυναμικότητας
27 αιθουσών, 2 εργαστήρια φυσικής-χημείας, 2 αιθουσών τεχνολογίας, 1 αίθουσα
ηλεκτρονικών υπολογιστών και αίθουσα πολλαπλών χρήσεων και χώρους που ανταποκρίνονται
στους αυστηρούς κανονισμούς προσβασιμότητας ατόμων με αναπηρία και ασφάλειας κάθε
μαθητή και επισκέπτη με προϋπολογισμό 6.878.000ευρώ.

«Ο λόγος ύπαρξης μίας υπηρεσίας ή μίας αρχής στην τοπική κοινωνία, επιβεβαιώνεται μόνο
όταν ξεκινάς από την εξαγγελία ενός έργου και το φτάνεις μέχρι την παράδοσή του στους
ιδιοκτήτες του, στους πολίτες. Θα μπορούσα να πω ό,τι παλέψαμε πολύ για να εξασφαλίσουμε
τη χρηματοδότηση του έργου, ό,τι κουραστήκαμε και πολλά άλλα, αλλά δε στέκομαι σε αυτά.
Σημασία έχει ό,τι οι πολίτες κουράζονται περισσότερο μέσα σε τέτοια κρίση, για να
ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους και το λιγότερο που μπορείς να κάνεις γι αυτούς είναι να
κάνεις καλύτερη την καθημερινότητά τους, να την κάνεις αξιοπρεπή, κανονική. Και κυρίως να
το κάνεις αυτό για τα παιδιά τους. Σήμερα δεν είμαστε εδώ για να κόψουμε κορδέλες. Ήρθαμε
να δώσουμε ένα μήνυμα: Η Παιδεία είναι εθνική υπόθεση και ως τέτοια την αντιμετωπίζουμε. Γι
αυτό πέρα από αυτό, το ολοκαίνουργιο κτίριο, αφήνουμε πίσω κόμματα και πολιτική και
ενώνουμε τις δυνάμεις μας για να δημιουργήσουμε μία ομπρέλα προστασίας για όλους τους
μαθητές και τις οικογένειές τους. Με το έκτακτο οικονομικό βοήθημα, με τα σχολικά γεύματα
και με όλες τις δράσεις που έχουμε σχεδιάσει για να μην υπάρχει ούτε ένα παιδί που δεν θα έχει
τις ίδιες ευκαιρίες με τα υπόλοιπα. Το μήνυμά μας είναι ότι όταν καταφέρνουμε να
συμφωνήσουμε στα μεγάλα, όπως η Παιδεία, μπορούμε να κάνουμε και μεγάλα πράγματα.
Καλή σχολική χρονιά σε όλους» είπε χαρακτηριστικά ο κ. Μπακογιάννης.


