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Μήνυμα του Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων για την έναρξη της νέας σχολικής 

χρονιάς 

 

Αγαπητοί/ές συνάδελφοι/ισσες, αγαπητοί/τές μαθητές/τριες,  αγαπητοί γονείς, 

Μια νέα σχολική χρονιά ξεκινάει επίσημα με τον Αγιασμό όλων των σχολικών μονάδων τη Δευτέρα 

12 Σεπτεμβρίου 2022. Με ιδιαίτερη συγκίνηση και αίσθημα ευθύνης, απευθυνόμενος στον/στην 

καθένα/μία ξεχωριστά εύχομαι καλή δύναμη και καλή επιτυχία στο έργο μας. 

Θα ήθελα να παροτρύνω εσάς τους/τις συναδέλφους/ισσες να καθοδηγήσετε τους/τις 

μαθητές/τριές μας στον κόσμο της γνώσης, των αξιών, της υπευθυνότητας και της κοινής προσπάθειας 

για την εκπλήρωση των συλλογικών στόχων, καλλιεργώντας, ταυτόχρονα, κλίμα αγάπης και αμοιβαίας 

εμπιστοσύνης εντός του σχολικού περιβάλλοντος. 

 Απευθυνόμενος ειδικά σε εσάς, τους/τις μαθητές/τριές μας, που είστε οι φορείς της ελπίδας, της 

αισιοδοξίας και της προσδοκίας για την οικοδόμηση ενός κόσμου που σας αξίζει, εύχομαι το σχολείο να 

σας εφοδιάσει με αξίες και γνώσεις οικουμενικές αλλά και εσείς να δώσετε για άλλη μια φορά τον 

καλύτερο σας εαυτό, απολαμβάνοντας το δύσκολο αλλά υπέροχο αυτό ταξίδι της γνώσης και της 

απόκτησης εφοδίων.  

 Επίσης, καλή δύναμη εύχομαι και στις οικογένειες των μαθητών/τριών μας, που βρίσκονται δίπλα 

στα παιδιά τους, προσφέροντάς τους κάθε βοήθεια και βιώνοντας καθημερινά τις αγωνίες και το άγχος 

τους. 

 Τέλος, θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει με τις κατάλληλες 

προϋποθέσεις όσον αφορά τη στελέχωση των σχολείων σε προσωπικό, με το διορισμό μονίμων 

εκπαιδευτικών αλλά και την έγκαιρη πρόσληψη και τοποθέτηση αναπληρωτών. Η στενή συνεργασία της 

Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων με το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, την 

Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Θεσσαλίας, την Τοπική Αυτοδιοίκηση, τους/τις Διευθυντές-ντριες 

των σχολικών μονάδων και τις εκπαιδευτικές δομές, έχει ως αποτέλεσμα τα σχολεία να είναι κατάλληλα 

προετοιμασμένα για να υποδεχτούν τους/τις  μαθητές/τριές μας. 

 Εύχομαι από καρδιάς, καλή και δημιουργική σχολική χρονιά σε όλους/ες. 

           Από τη ΔΔΕ Τρικάλων 
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