
Αγαπητοί συνάδελφοι και αγαπητές συναδέλφισσες,  

Νιώθω την ανάγκη να σας ευχαριστήσω για την άριστη συνεργασία και τη συνεχή 

προσπάθεια που καταβάλατε ώστε να επιτευχθεί η εύρυθμη και ομαλή λειτουργία 

των σχολικών μονάδων και να διασφαλιστεί η αδιάκοπτη φοίτηση των μαθητών και 

των μαθητριών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας. 

Επιθυμώ να σας εκφράσω τα θερμά μου συγχαρητήρια για το αξιόλογο 

παιδαγωγικό έργο που επιτελέσατε και για την αποτελεσματική άσκηση των 

διοικητικών σας καθηκόντων κατά τη διάρκεια του τρέχοντος σχολικού έτους.   

Αισθάνομαι ιδιαίτερα υπερήφανη για τις αποτελεσματικές πρακτικές που 

εφαρμόσατε με σκοπό την ορθή διαχείριση θεμάτων και την επιτυχή επίλυση 

προβλημάτων, καθώς  και για την ουσιαστική συμβολή σας στην παροχή ποιοτικής 

εκπαίδευσης στους μαθητές και στις μαθήτριες Προσχολικής και Δημοτικής 

Εκπαίδευσης της Πρωτοβάθμιας Λάρισας. 

 

Αγαπητοί μαθητές και αγαπητές μαθήτριες της Στ΄ τάξης,  

Σας εκφράζω τη συγκίνησή μου και τα θερμά μου συγχαρητήρια για την 

ολοκλήρωση της φοίτησής σας στη Δημοτική Εκπαίδευση και για την μετάβασή σας 

στην επόμενη βαθμίδα. Μια μετάβαση που θα πραγματοποιήσετε με επιτυχία, 

λόγω των γνώσεων που κατακτήσατε, των δεξιοτήτων που καλλιεργήσατε και των 

ικανοτήτων που αποκτήσατε κατά τη διάρκεια της φοίτησής σας στο Δημοτικό 

σχολείο, οι οποίες επιτεύχθηκαν με την υποστήριξη και την καθοδήγηση των 

εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας.  

 

Αγαπητοί μαθητές και αγαπητές μαθήτριες,  

Σας αξίζουν πολλά συγχαρητήρια όσον αφορά στο ζήλο σας για τη μάθηση και το  

ενδιαφέρον σας για συμμετοχή σε εκπαιδευτικές δράσεις, καθώς και όσον αφορά 

στην τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων και μέτρων πρόληψης της πανδημίας 

σε όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς που διανύουμε.   

 

 

 

 



Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες,  

Σας ευχαριστώ πολύ για την αγαστή συνεργασία όσον αφορά στην επίτευξη της 

ομαλής εκπαιδευτικής διαδικασίας και την πολύτιμη συμβολή σας για τη διαχείριση 

ζητημάτων που προέκυψαν στις σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 

Λάρισας, γεγονός που συνέβαλε αφενός στη διασφάλιση της υγείας των 

φοιτούντων μαθητών και μαθητριών και αφετέρου στην ενεργή και αδιάλειπτη 

συμμετοχή τους στη μαθησιακή διαδικασία. 

Εύχομαι σε όλους και όλες, καλό καλοκαίρι!  

 

 

Η Διευθύντρια Π.Ε. Λάρισας  

 

Αικατερίνη Καραγιώργου 


