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ΠΡΟΣ 

 
ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ 

ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ 
 

ΘΕΜΑ:«ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ, ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ-ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» 
 

Καθώς ολοκληρώθηκε και η διαδικασία υποβολής των Μηχανογραφικών των 

τελειόφοιτων και απόφοιτων για την εισαγωγή τους στα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της 

Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, αισθανόμαστε ως δάσκαλοι να εκφράσουμε και δημοσίως κατ’ 

αρχή ένα  δυνατό μπράβο σ’ όλους τους μαθητές μας οι οποίοι έλαβαν μέρος στις Πανελλαδικές 

Εξετάσεις, μια δοκιμασία επίπονη και ψυχοφθόρα, και να συγχαρούμε τους μαθητές μας οι 

οποίο πέτυχαν καλές επιδόσεις τέτοιες που θα τους δώσουν μια θέση στα ΑΕΙ και ΑΤΕΙ. 

Ενημερωτικά το 60% των μαθητών και μαθητριών μας συγκέντρωσε πάνω από 10.000 μόρια.  

Ξεχωριστά όμως συγχαίρουμε τους πρώτους  για κάθε επιστημονικό πεδίο: 

Τις μαθήτριες μας ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ- η οποία είναι ‘η πρώτη των πρώτων’ για το 

σχολείο μας και ΜΠΑΚΟΛΑ ΕΛΕΝΗ, οι οποίες διακρίθηκαν με άριστη επίδοση στις 

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ.  

Τη μαθήτρια μας ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (του Κων/νου), η οποία διακρίθηκε με άριστη 

επίδοση για τις ΘΕΤΙΚΕΣ και ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ.  

Τους μαθητές μας ΚΥΡΛΙΔΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ και ΜΙΣΑΗΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ, οι οποίοι διακρίθηκαν με 

άριστη επίδοση για τις ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΥΓΕΙΑΣ.   

Και το μαθητή μας ΧΙΩΤΗ  ΓΕΩΡΓΙΟ, ο οποίος ήρθε πρώτος με πάρα πολύ καλή επίδοση για 

τις ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ. 

 Επισημαίνουμε ότι πάντα υπάρχει μια δεύτερη ευκαιρία, για 

όλους τους μη ικανοποιημένους σχετικά με το στόχο που έθεσαν, αρκεί με ψυχραιμία και 

σωστή πληροφόρηση να αποφασίσουν την καλύτερη για εκείνους επόμενη ενέργεια. 

Τέλος, ενημερώνουμε τους μαθητές και αποφοίτους οι οποίοι έδωσαν Πανελλαδικές 

Εξετάσεις ότι είναι έτοιμη η «ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ»,  την οποία μπορούν να παραλάβουν 

από το σχολείο (-- ανοιχτό για το καλοκαίρι κάθε Πέμπτη πρωί--). 

 

Ο Διευθυντής 

 
Γεώργιος   Αργυρόπουλος 


