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ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΟ ΜΗΝΥΜΑ 
  

       Με την ανακοίνωση των βαθμολογιών για την εισαγωγή των μαθητών και μαθητριών στην 
Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, θα ήθελα ως Διευθύντρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων να εκφράσω 
θερμές συγχαρητήριες ευχές στις νέες και στους νέους της πόλης μας που κατάφεραν να πετύχουν τους 
στόχους και τα όνειρά τους, μετά από προσπάθειες και κόπους χρόνων. Ελπίζουμε  να αποκτήσουν στην 
ακαδημαϊκή τους διαδρομή γερά εφόδια για να οικοδομήσουν ένα καλύτερο αύριο για όλους. Εύχομαι 
όλοι, οι επιτυχόντες και επιτυχούσες, να έχουν υγεία και να γίνουν άξιοι επιστήμονες και χρήσιμοι 
άνθρωποι για το μέλλον της χώρας μας. Επίσης θα ήθελα να εκφράσω τα θερμά μου συγχαρητήρια στους 
γονείς για τη στήριξη που παρείχαν στα παιδιά τους αυτό το δύσκολο διάστημα και εύχομαι πάντα να 
στέκονται υγιείς και αρωγοί σε κάθε προσπάθειά τους. 

Τέλος θέλω να συγχαρώ όλους τους συναδέλφους εκπαιδευτικούς των Τρικάλων, που 
κατόρθωσαν να σταθούν δίπλα στους μαθητές τους με αφοσίωση και αγάπη, σύμβουλοι και αρωγοί, 
παρά τις όποιες δυσκολίες αντιμετώπισαν στην άσκηση του διδακτικού τους έργου. Οι 1053 επιτυχόντες 
και επιτυχούσες δείχνουν το υψηλό επίπεδο της εκπαίδευσης του νομού μας, καθώς ένα μεγάλο μερίδιο 
της επιτυχίας των μαθητών τους οφείλεται και  σε εκείνους. Εύχομαι τέλος, ο νομός μας να κατακτήσει 
πανελλαδικά μια από τις πρώτες θέσεις στις επιτυχίες, όπως συμβαίνει κάθε χρόνο. Για όλους εκείνους 
που δεν πέτυχαν αυτό που επιθυμούσαν, η ζωή είναι πάντα μπροστά τους. Να έχουν εφόδια τα νιάτα 
τους και τη δύναμη της θέλησης. 

Αγαπητά  παιδιά, σας εύχομαι στη νέα φάση της ζωής σας, «…να βρείτε χρόνο…», όπως λέει και ο 
ποιητής μας Γιάννης Ρίτσος στο ποίημά του «Βρες χρόνο»: 

«Βρες χρόνο για διάβασμα. Αυτό είναι το θεμέλιο της γνώσης. 

«Βρες χρόνο για όνειρα. Αυτά θα τραβήξουν το όχημά σου ως τα αστέρια. 

«Βρες  χρόνο να γελάς. Αυτό είναι η μουσική της ψυχής. 

«Βρες χρόνο να είσαι παιδί. Για να νιώθεις αυθεντικά ανθρώπινος….» 
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