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Τρίτη 27 Ιουνίου - Παράσταση 

Η ομάδα μουσικής έπαιξε πρωταγωνιστικό ρόλο καθώς «επένδυσε» τη γιορτή 

με τραγούδια από το λαϊκό στερέωμα. Το δρώμενο συνόδευσε το Σύνολο 

Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής του Μουσικού Σχολείου Καρδίτσας.  

 

 

 

Ο κ. Σκότης επί των έργω…  

 

Στο μουσικό πρόγραμμα η μουσική ομάδα του σχολείου συμμετείχε και με 
πολυφωνικά τραγούδια… 
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Η Ημερίδα πραγματοποιήθηκε στον χώρο των Φυλακών Τρικάλων. 
Συμμετείχαν σε αυτή οι μαθητές, οι απόφοιτοι και το προσωπικό του 
σχολείου αλλά ήταν και πολλοί όσοι ανταποκρίθηκαν στην πρόσκλησή μας: η 
Διευθύντρια της Φυλακής, κ. Λύτσιου, ο Αρχιφύλακας, κ. Κατσαρός, η 
κοινωνική υπηρεσία της Φυλακής (κοινωνική λειτουργός και ψυχολόγος), ο 
Εισαγγελέας, εκπρόσωποι από την Περιφέρεια και τη Νομαρχία Τρικάλων, ο 
π. Γεώργιος Μούτος ως εκπρόσωπος του Μητροπολίτη, εκπρόσωποι από 
διάφορα Σωματεία των Τρικάλων (Ροταριανός Όμιλος Τρικάλων, Δίκτυο 
Αλληλεγγύης, Φίλες της Αγάπης), ο Διευθυντής του Εσπερινού Γυμνασίου με 
Λυκειακές Τάξεις, κ. Λόης, η Υποδιευθύντρια του Εσπερινού ΕΠΑΛ, κ. 
Μπαντέκα, η πρώην Διευθύντρια του 2ου ΣΔΕ Τρικάλων, κ. Χατζημάνου και 
πολλοί εκπαιδευτικοί που συνεργάστηκαν τα προηγούμενα χρόνια με το 
σχολείο.  
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Την έναρξη της γιορτής έκανε η Διευθύντρια του 2ου ΣΔΕ, κ. Ζιώγκου. Η 
Διευθύντρια τόνισε το δύσκολο έργο που έπρεπε να επιτευχθεί κατά τη 
διάρκεια της χρονιάς σε ένα τόσο υποστελεχωμένο σχολείο, το οποίο δεν είχε 
καμία οικονομική υποστήριξη από την Πολιτεία.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στη συνέχεια ακολούθησαν οι χαιρετισμοί των προσκεκλημένων, οι οποίοι 
ήταν συγκινητικοί, αναγνώριζαν τον θετικό ρόλο του σχολείου και δήλωναν τη 
διάθεση στήριξης στο έργο μας.  

Ο Εισαγγελέας κ. Παπαθανασίου… 
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Η Διευθύντρια της Φυλακής κ. Λύτσιου… 

 

 

Ο πάτερ της Φυλακής κ. Μούτος… 
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Ο πρόεδρος του Ροταριανού Ομίλου Τρικάλων κ. Παπαπολύκαρπος… 

 

Ο Διευθυντής του Εσπερινού ΓΕΛ Τρικάλων, ο κ. Λόης… 

 

Η Υποδιευθύντρια του Εσπερινού ΕΠΑΛ Τρικάλων, η κ. Μπαντέκα… 
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Η πρώην διευθύντρια του 2ου ΣΔΕ Τρικάλων, κ. Χατζημάνου… 

 

 

Στα πλαίσια της Ημερίδας, δόθηκαν οι Τιμητικές Διακρίσεις εκείνων των 
μαθητών που συμμετείχαν στη δημιουργία των δύο ψηφιακών ταινιών μικρού 
μήκους, τόσο κατά τη διάρκεια του Θερινού Σχολείου όσο και κατά τη 
διάρκεια του σχολικού έτους.    

 

 

Η γιορτή μας κορυφώθηκε με γλέντι και φαγοπότι! 

 

Ο κ. Ηλίας Παππάς μας τίμησε και συνόδευσε το Σύνολο Λαϊκής και 
Παραδοσιακής Μουσικής του Μουσικού Σχολείου Καρδίτσας.  
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Ευχαριστούμε πολύ όλη την ομάδα του Μουσικού Σχολείου Καρδίτσας καθώς 
και τη διεύθυνση του Μουσικού Σχολείου που ανταποκρίθηκε στην 
πρόσκληση μας για συνεργασία άμεσα και αποτελεσματικά. 
 
Επίσης, ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους εκπαιδευτικούς του σχολείου 
γιατί πραγματικά δουλέψανε με πολύ πάθος και ψυχή για αυτό και το 
αποτέλεσμα ήταν τόσο ωραίο.  
Τα σχόλια όλων θετικά. Ο εισαγγελέας χαρακτηριστικά δήλωσε ενώπιον 

όλων: 

«Έχετε ανεβάσει τον πήχη πολύ ψηλά!!!». 

Ένας από τους εκπαιδευτικούς του Μουσικού Σχολείου Καρδίτσας μου 

δήλωσε προσωπικά πως αν δεν έμπαινε στον χώρο του Καταστήματος 

Κράτησης Τρικάλων δεν θα καταλάβαινε πως πρόκειται για έγκλειστους παρά 

για ένα σχολείο με ενήλικες μαθητές. 

Κλείνοντας θα ήθελα για μία ακόμη φορά να ευχαριστήσω τη Διευθύντρια του 

Καταστήματος Κράτησης Τρικάλων την κ.Λύτσιου, τον Αρχιφύλακα κ. Κατσαρό 

αλλά και όλο το σωφρονιστικό προσωπικό για την αμέριστη στήριξή τους 

καθόλη τη διάρκεια της χρονιάς στο δύσκολο και συνάμα μαγευτικό μας έργο!! 

Καλό Καλοκαίρι !!! 

Η Διευθύντρια 

Μαρία Ζιώγκου 


