ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑΣ Δ.Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ
ΧΡΟΝΙΑΣ

Με την Τελετή του Αγιασμού ξεκινά σήμερα και επίσημα μια νέα διδακτική
χρονιά. Οι μαθητές επιστρέφουν στην κανονικότητα του σχολείου και δοθείσης της
ευκαιρίας τους καλωσορίζω και τους εύχομαι από καρδιάς να έχουν μία καλή,
εποικοδομητική, γεμάτη διάθεση για μελέτη και γεμάτη υγεία χρονιά.
Φέτος δυστυχώς η χρονιά δεν ξεκινά με καλούς οιωνούς, καθώς όλοι βιώνουμε
μια δύσκολη κατάσταση λόγω της πανδημίας. Αυτό δε σημαίνει όμως πως πρέπει
να το χρησιμοποιήσουμε σαν προπέτασμα καπνού μέσα στο οποίο θα κρύψουμε
την αδιαφορία και τον ατομικισμό μας. Τώρα η συνεργασία και η συλλογικότητα
αποτελούν αδήριτη ανάγκη περισσότερο από ποτέ. Εμείς, η Διεύθυνση και οι
καθηγητές, σε πείσμα των καιρών θέσαμε ως πρωταρχικό στόχο την υγεία όλων
μέσα στις σχολικές μονάδες, και την παροχή ταυτόχρονα μιας παιδείας ποιοτικής
και πολύπλευρης , που είναι και η μόνη που διαμορφώνει ολοκληρωμένες
προσωπικότητες.
Τούτο το δύσκολο έργο έχουν επωμιστεί για άλλη μία φορά οι εκπαιδευτικοί, οι
καθηγητές σας, οι οποίοι σας παρέχουν γνώσεις αφειδώς και αμελλητί
αποστομώνοντας όλους όσοι αμφισβητούν τη δημόσια εκπαίδευση. Έτσι ,αγαπητοί
συνάδελφοι , φροντίστε να απαντήσετε στη νέα πρόκληση με ζήλο, αισιοδοξία και
δημιουργικότητα, προκειμένου να προσφέρετε στους μαθητές οράματα και νέους
ορίζοντες θωρακίζοντάς τους με αρχές και αξίες. Σας εύχομαι δύναμη και κουράγιο
στο έργο σας. Εγώ θα είμαι πάντα συνοδοιπόρος και αρωγός σ΄ αυτή σας τη
διαδρομή. Σας διαβεβαιώνω πως έχουμε εξασφαλίσει και διασφαλίσει όλες εκείνες
τις προϋποθέσεις και τις συνθήκες για μια ήρεμη σχολική χρονιά, η οποία θα φέρει
τα παιδιά μας ένα βήμα πιο κοντά στους στόχους τους.
Τέλος θα ήθελα να ευχαριστήσω εκ βαθέων και όλους τους σταθερούς
συμπαραστάτες μας, τη Δημοτική Αρχή, την Αρχή της Περιφερειακής Ενότητας
Τρικάλων, την Αγία Τοπική Εκκλησία.
Εύχομαι σε όλους
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