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ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ.  

Αισθάνομαι μεγάλη χαρά και ικανοποίηση που επικοινωνώ, για μια ακόμη φορά, με τη νεολαία 

μας. Αφορμή, τούτη τη στιγμή, είναι η ανακοίνωση του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και 

Θρησκευμάτων με τα ονοματεπώνυμα των εισακτέων στα Α.Ε.Ι. και Α.Τ.Ε.Ι. της χώρας, και με την 

οποία τερματίζεται η αγωνία χιλιάδων ενδιαφερομένων.                                                                                                                                                                 

Από πλευράς, λοιπόν, του συνόλου των αιρετών του Δήμου Σκύδρας, που έχω την τιμή να 

εκπροσωπώ, συγχαίρω εγκαρδίως τα παιδιά μας που πέτυχαν το στόχο τους και μάλιστα με 

αξιόλογες επιδόσεις. Παράλληλα, να συγχαρώ για τη συμβολή τους, τους  εκπαιδευτικούς και 

τους γονείς, αλλά κι όλους όσοι ανταποκρίθηκαν στις προτροπές κι εκκλήσεις μας για τη 

διαφύλαξη της ησυχίας και της ηρεμίας κατά τη διάρκεια των εξετάσεων. 

Έχοντας την ανάλογη γνώση κι εμπειρία, ας μου επιτραπεί, να  τονίσω ότι αυτό που προέχει 

απ΄εδώ και πέρα είναι η συνέχιση της προσπάθειας για την ολοκλήρωση των σπουδών, ώστε 

ν΄ακολουθήσει η αγωνιστική πορεία για την κοινωνική κι επαγγελματική αναγνώριση και διάκριση, 

πάντα στο πλαίσιο της ανθρωπιάς και της αλληλεγγύης.  

Σημειωτέον, ότι ο Δήμος θα πραγματοποιήσει ανάλογη τιμητική εκδήλωση σε συνεργασία με τα 

Λύκεια μας, της Σκύδρας και της Καλής. 

Για όσους τ΄αποτελέσματα δεν ήταν τ΄αναμενόμενα, ας μη στεναχωριούνται και, κυρίως,  ας μην 

απογοητεύονται. Μπορούν να προσπαθήσουν ξανά, και με ψυχραιμία, μεθοδικότητα και  

αισιοδοξία  θα κάνουν πράξη το όνειρό  τους. Υπάρχουν, φυσικά, ευκαιρίες και εναλλακτικοί 

επαγγελματικοί προσανατολισμοί για εκείνους που αναζητούν άλλους τρόπους εκπαίδευσης, 

σπουδών και σταδιοδρομίας. 

Εύχομαι, λοιπόν, συνολικά στους νέους μας υγεία, δύναμη και  επιτυχία σε ό,τι έχουν επιλέξει ή θα 

επιλέξουν για να πετύχουν και να ευτυχήσουν στη ζωή τους. 

Θα επαναλάβω, για πολλοστή φορά, ότι θέλουμε και  επιδιώκουμε να έχουμε και να διατηρήσουμε 

μια αμφίδρομη, αειθαλή και ειλικρινή σχέση με τη νεολαία, όπως φυσικά και μ΄όλους τους 

συμπολίτες μας. 

Είμαστε υπερήφανοι γι΄όλους  τους νέους μας. Εργαζόμαστε και μοχθούμε για να τους 

παραδώσουμε μια σημαντική παρακαταθήκη πάνω στην οποία, είμαι σίγουρη, ότι θα 

δημιουργήσουν έργα θαυμαστά και χρήσιμα για την κοινωνία. 
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