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ΘΕΜΑ: Μήνυμα της Δημάρχου Σκύδρας Κατερίνας Ιγνατιάδου με αφορμή την ολοκλήρωση του 

σχολικού έτους και τις πανελλαδικές εξετάσεις 2017. 

 

Μια ακόμη σχολική χρονιά οδεύει αισίως προς το τέλος της. 

Μέσα από τη συνεργασία, την αμοιβαιότητα και την υπέρβαση καταφέραμε όλοι οι εμπλεκόμενοι 

φορείς να συμβάλλουμε καθένας από τη δική του θεσμική θέση και συμμετοχή ώστε το τρέχον 

διδακτικό έτος να φτάνει στην ολοκλήρωσή του με τα λιγότερα δυνατά προβλήματα που 

αντιμετωπίστηκαν αποφασιστικά κι εν τη γενέσει τους. 

Εκφράζω, λοιπόν, την ικανοποίηση και τις ευχαριστίες του Δήμου Σκύδρας προς την εκπαιδευτική 

κοινότητα, τους συναρμόδιους φορείς κι όλους όσοι συνεισέφεραν παντοιοτρόπως στην ομαλή 

εξέλιξη του σχολικού έτους σ΄όλα τα εκπαιδευτήρια της αρμοδιότητάς μας. 

Η Δημοτική Αρχή έχει θέσει και το έχει αποδείξει επανειλημμένα ότι η παιδεία κι ο πολιτισμός 

βρίσκονται στην κορυφή των προτεραιοτήτων της. 

Τα σχολεία μας είναι το φυτώριο που τροφοδοτεί την κοινωνία και την πατρίδα μας μ΄ενεργούς 

πολίτες που θα κληθούν εν καιρώ να την υπηρετήσουν με βάση τη γνώση, τη δημοκρατία, την 

αλληλεγγύη, την αλληλοκατανόηση και με πίστη στα οικουμενικά, πανανθρώπινα ιδεώδη που 

διαμόρφωσε, καλλιέργησε κι ανέδειξε διαχρονικά το έθνος μας. 

Η είσοδος νέων παιδιών στο σχολείο, ο προβιβασμός στις επόμενες τάξεις όσων ήδη φοιτούν ή η 

ένταξη και η μετάβαση από την πρώτη στην επόμενη εκπαιδευτική βαθμίδα, όπως και η 

ολοκλήρωση της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από τις μαθήτριες και τους μαθητές των σχολείων 

μας είναι το χαρακτηριστικό της ανανέωσης και  της εξελικτικής πορείας των σχολείων μας. 

Ας μου επιτραπεί, λοιπόν, και λίγο διάστημα μετά τις προαγωγικές εξετάσεις, να σταθώ στο 

σημείο αυτό και ν΄απευθυνθώ στους τελειόφοιτους και στους απόφοιτους των Λυκείων μας που 

υφίστανται τη μεγάλη δοκιμασία των πανελλαδικών εξετάσεων. 

Μια δοκιμασία, σκληρή, επίπονη κι ανταγωνιστική, όπως και η υπόλοιπη ζωή μας, και η οποία 

δυστυχώς δοκιμασία γίνεται σ΄ένα βαθμό αυτοσκοπός σε βάρος της μόρφωσης, της 

ευρυμάθειας, της καλλιέργειας και του παιδαγωγικού χαρακτήρα της εκπαίδευσης και των 

υποκειμένων της. 

Εκφράζω προς τις υποψήφιες και τους υποψήφιους των σχολών της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 

της χώρας μας τη αμέριστη συμπαράσταση και την ευχή όλων μας για τα καλύτερα δυνατά 

αποτελέσματα. 



Θα επισημάνω και στους τωρινούς υποψήφιους φοιτητές πως με βάση την  καλή τους 

προετοιμασία να έχουν αυτοπεποίθηση, σιγουριά, ψυχραιμία, αισιοδοξία κι έτσι η επιτυχία θα είναι 

βέβαιη. 

Να τονίσω, επιπλέον, και ν΄απευθύνω έκκληση προς όλους μας ώστε συναισθανόμενοι την 

κρισιμότητα και τη σημασία των εξετάσεων για τα παιδιά μας να φροντίσουμε, στο μέτρο που μας 

αναλογεί, προκειμένου το περιβάλλον τους να είναι ήρεμο, χωρίς εντάσεις, πίεση κι άγχος. 

Να ευχηθώ, επίσης, σε όσα παιδιά μας έχουν δρομολογήσει στη ζωή τους άλλες επιλογές και δεν 

θα συμμετάσχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις να πετύχουν σε ό,τι επιθυμούν. 

Εύχομαι, λοιπόν, δύναμη, αντοχή, νηφαλιότητα και κουράγιο σε γονείς, εκπαιδευτικούς, 

υποψήφιες, υποψήφιους για να γιορτάσουμε όλοι μαζί τα επιτυχή αποτελέσματα. 

(Συνημμένη φωτογραφία της Δημάρχου Σκύδρας για δημοσιογραφική χρήση). 
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