
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

Ευχετήριο μήνυμα απέστειλε σήμερα η Διευθύντρια Δ.Ε. Τρικάλων, κα 
Ελένη – Μαρίνα Ξυνοπούλου, σε όλα τα σχολεία του νομού με την 
έναρξη της νέας διδακτικής χρονιάς. 
 

Καλωσόρισε μαθητές και καθηγητές πίσω στα σχολεία, 
διαβεβαιώνοντας  ότι έχουν γίνει όλες οι απαιτούμενες ενέργειες για 
μια ασφαλή χρονιά, με υγεία για όλους και ευχήθηκε κουράγιο και 
δύναμη σε όλους. 
 

«Φέτος, δήλωσε,  η χρονιά ξεκινά με καλούς οιωνούς, καθώς έχουμε 
σύμμαχο κατά της πανδημίας, τα εμβόλια. Η εκπαιδευτική κοινότητα 
έχει εμβολιαστεί σε ένα ποσοστό της τάξης του 80% και έχει νοσήσει 
άλλο ένα 10%. Οι μαθητές εμβολιάζονται και θωρακίζεται η υγεία 
όλων». 
 

Η ίδια παρέστη στον αγιασμό του 4ου Πειραματικού Γενικού Λυκείου 
Τρικάλων, του 2ου Πρότυπου Επαγγελματικού Λυκείου Τρικάλων και του 
7ου Πειραματικού Γυμνασίου Τρικάλων,  όπου τελέστηκε ο Αγιασμός 
από τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Τρίκκης & Σταγών, κ. Χρυσόστομο, 
παρουσία της βουλευτού Τρικάλων κ. Παπακώστα, του θεματικού 
Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων κ. Μπάρδα, της 
Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Τρικκαίων κ. Μπρουζούκη 
και της Αντιδημάρχου  Παιδείας-Πολιτισμού-Αθλητισμού και Δημοσίων 
Σχέσεων Δήμου Τρικκαίων κ. Λεβέντη. 

Ο Σεβασμιώτατος χαρακτήρισε τους μαθητές ως ένα λουλούδι, ένα 
άνθος  μέσα στο ανθοδοχείο που είναι το σχολείο, που όσο το ποτίζουν 
οι καθηγητές με το νερό της σοφίας, της πίστεως, της ελπίδας, της 
χαράς, της ευλογίας, τόσο ανθίζουν και μοσχοβολούνε.  

Η βουλευτής Τρικάλων, αφού δήλωσε τη συγκίνηση της για την 
σημερινή ημέρα, καθώς και η ίδια αποφοίτησε από το 4ο ΓΕ.Λ Τρικάλων, 
συμβούλευσε τους μαθητές να επενδύσουν στην εκπαίδευση, γιατί 
μέσω της εκπαίδευσης επενδύουν στο μέλλον τους. Είναι ο μοναδικός 
τρόπος για να επιτύχουν τους στόχους τους, δήλωσε. 



Ο κ. Μπάρδας, θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής ενότητας 
Τρικάλων, ευχήθηκε η χρονιά να είναι γεμάτη δημιουργικότητα, με 
υγεία,  και οι μαθητές να δράξουν την ευκαιρία που τους δίνεται, να 
φοιτούν, σε ένα νέο σχολείο, που τους προσφέρει καινοτόμες δράσεις 
και προγράμματα σπουδών.      

Από την πλευρά της, η κ. Μπρουζούκη πρόεδρος του Δημοτικού 
Συμβουλίου Δήμου Τρικκαίων, ευχήθηκε στους μαθητές καλή σχολική 
χρονιά με επιμονή και εργατικότητα. Να αφουγκράζονται, να ακούνε 
και να προσαρμόζουν στο δικό τους εγώ αυτά που τους προσφέρει η 
σχολική κοινότητα, ώστε να μπορέσουν να προχωρήσουν. 

Η κ. Λεβέντη μετά τις ευχές της για μια υγιή σχολική χρονιά, 
αναφέρθηκε στις προσπάθειες, που καταβάλλονται από τον Δήμο, ώστε 
να επιλύονται προβλήματα, που τυχόν ανακύπτουν, ώστε να υπάρξει 
μια ομαλή και ήρεμη σχολική χρονιά.    

Κλείνοντας, η κ. Ξυνοπούλου ευχαρίστησε τον Σεβασμιώτατο για την 
παρουσία του και τις ευλογίες του προς την εκπαιδευτική κοινότητα, 
την βουλευτή κ. Παπακώστα για την συμβολή της στη δημιουργία των 
Πειραματικών σχολείων στον ν. Τρικάλων και τους εκπροσώπους της 
Δημοτικής αρχής και Περιφερειακής ενότητας, κα Μπρουζούκη, κα 
Λεβέντη και κ. Μπάρδα  για την αγαστή συνεργασία και την πολύτιμη 
αρωγή τους σε διάφορα εκπαιδευτικά θέματα. 

Τέλος, η Διευθύντρια της Δ.Ε Τρικάλων ευχήθηκε σε όλους να έχουν μια 
Καλή Σχολική Χρονιά. 

                                                                                               Εκ της Διευθύνσεως  

  


