Δελτίο τύπου
Σε εξαιρετικό κλίμα, με την παρουσία του συνόλου των εκπαιδευομένων και
εκπαιδευτών του ΔΙΕΚ και του ΣΔΕ Μεσολογγίου, την Παρασκευή, 17 Ιανουαρίου
2020, στις 5:30 το απόγευμα το Δημόσιο ΙΕΚ Μεσολογγίου, σε κοινή εκδήλωση με
το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Μεσολογγίου, έκοψε την πρωτοχρονιάτικη πίτα του.
Ο Διευθυντής του ΔΙΕΚ Μεσολογγίου κ. Γιάννης Χατζής καλωσόρισε όλους τους
παρευρισκομένους και ιδιαίτερα το Δήμαρχο της Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου κ.
Κώστα Λύρο που τίμησε με την παρουσία του, την εκδήλωση και στη συνέχεια ο
αιδεσιμώτατος π. Παντελεήμων Μαχάς ευλόγησε τις πρωτοχρονιάτικες πίτες των
δύο μονάδων.
Ο κ. Χατζής ανέφερε, ότι το σχολικό συγκρότημα που βρισκόμαστε στεγάζει 4
εκπαιδευτικές μονάδες. Το ΕΠΑΛ και το Εργαστηριακό Κέντρο Μεσολογγίου σε
πρωινό ωράριο και το Δημόσιο ΙΕΚ και το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας σε
απογευματινό, που προσφέρουν εκπαίδευση και επαγγελματική κατάρτιση σε πάνω
από 400 μαθητές και σπουδαστές.
«Πιστεύω, ότι είναι το μεγαλύτερο συγκρότημα του Δήμου μας. Οραματίζομαι και
θα συμβάλλω να γίνει ένα εμβληματικό σχολικό συγκρότημα που θα αποτελεί
κύτταρο τοπικής ανάπτυξης. Δε σας κρύβω ότι υπάρχει μεγάλος "συνωστισμός" που
απαιτεί καλή συνεργασία μεταξύ των μονάδων για την ομαλή λειτουργία. Γι’ αυτό,
σήμερα μαζί μας, θα κόψει την πίτα του και το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας. Κι’ αυτή
μια δομή εκπαίδευσης ενηλίκων."
Στη συνέχεια πήρε το λόγο ο Δήμαρχος κ. Κώστας Λύρος, ο οποίος επεσήμανε τη
σημαντικότητα του έργου που επιτελούν και του σημαντικού ρόλου που παίζουν
στην τοπική ανάπτυξη οι δύο μονάδες, ευχήθηκε σε όλους καλή χρονιά.
Κατόπιν ο Διευθυντής του ΔΙΕΚ, κ. Χατζής ανέφερε ότι:
"Είναι τέταρτη χρονιά που κόβω την πίτα του ΔΙΕΚ Μεσολογγίου από τη θέση του
Διευθυντή και πραγματικά πιστεύω ότι αυτά τα 4 χρόνια έχουμε καταφέρει πολλά.
Έχουμε δημιουργήσει ένα Δημόσιο ΙΕΚ με 10 ειδικότητες και πάνω από 160
καταρτιζόμενους.
Ένα Δημόσιο ΙΕΚ που προσφέρει στον τόπο, πραγματοποιεί δράσεις με εξωστρέφεια
και το σημαντικότερο ανοίγει επαγγελματικούς ορίζοντες.
Γι’ αυτό το αποτέλεσμα μαζί μου εργάζεται καθημερινά μια ομάδα και θέλω να
ευχαριστήσω τους δύο Υποδιευθυντές, τον κ. Γκανάτσο και την κα Αποστολοπούλου
καθώς και τους δύο αποσπασμένους εκπαιδευτικούς για την προσπάθεια.
Θα συνεχίσουμε με την ίδια όρεξη και ελπίζω να καταφέρουμε ακόμη περισσότερα.
Εύχομαι σε όλους, υγεία, προσωπική και οικογενειακή ευτυχία και κάθε όνειρό σας
να γίνει πραγματικότητα.

Κύριε Δήμαρχε καλή δύναμη στο δύσκολο έργο σας. Το ΔΙΕΚ Μεσολογγίου ήταν και
θα είναι πάντα δίπλα στο Δήμο της Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου".
Κατόπιν έκοψε την πίτα του ΔΙΕΚ μέσα σε μία γιορτινή και ευχάριστη ατμόσφαιρα.
Στη συνέχεια η Διευθύντρια του ΣΔΕ κα Αγγελική Γριβοπούλου έκοψε την πίτα του
ΣΔΕ. Η κα Γριβοπούλου αφού ευχαρίστησε όλους για την παρουσία τους, ανέφερε
το ρόλο του σχολείου και το πολύτιμο κοινωνικό έργο που επιτελεί στην πόλη
ευχόμενη υγεία, προσωπική και οικογενειακή ευτυχία και ότι καλύτερο.
Υπήρχε φλουρί σε καθεμιά από τις τέσσερις συνολικά πίτες που κόπηκαν και
μοιράστηκαν στους παρευρισκόμενους, τα οποία έτυχαν οι εκπαιδεύτριες του ΔΙΕΚ
και του ΣΔΕ Άννα Μανθάτη, Θεατρολόγος, η Σπυριδούλα Μπράβου, Φυσικός, ο
Θανάσης Πατρόπουλος, Διευθυντής του Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου
Μεσολογγίου και τέλος η καταρτιζόμενη του ΔΙΕΚ Βάσω Βαλαμόντη, της ειδικότητας
Μαγειρικής Τέχνης.
Τίμησαν επίσης την εκδήλωση με την παρουσία τους:
-

Οι Αντιδήμαρχοι του Δήμου Σπύρος Βασιλείου, Νίκος Καραπάνος και Φόνη
Μελαχρή
Ο Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χρήστος Καζαντζής
Ο πρόεδρος της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Κοινωνικής
Αλληλεγγύης και Πολιτισμού Γιώργος Σωτηρακόπουλος
Η πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μέμη
Γούργαρη
Η πρόεδρος της Βυρωνικής Εταιρείας Μεσολογγίου Ρόζα Φλώρου
Ο Διευθυντής του πρώην ΙΕΚ Μεσολογγίου Θανάσης Ζαρζάνης

Τις πρωτοχρονιάτικες πίτες που μοιράστηκαν, ετοίμασαν οι σπουδαστές και οι
εκπαιδευτές της ειδικότητας Τεχνικός μαγειρικής τέχνης – Αρχιμάγειρας του ΔΙΕΚ
Μεσολογγίου.
Καλή χρονιά.

