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Αγαπεημί μαζεηέξ θαη μαζήηνηεξ, 

Με ηεκ ακαθμίκςζε ηςκ βάζεςκ γηα ηεκ εηζαγςγή ηςκ οπμρεθίςκ 

ζηα ΑΕΙ θαη ΤΕΙ ηεξ πώναξ μαξ θιείκεη επίζεμα μ θύθιμξ μηαξ 

μαθνόπνμκεξ πμνείαξ, πμο δηακύζαηε ζηηξ ζπμιηθέξ αίζμοζεξ θαη 

ακμίγεη έκαξ θαηκμύνημξ αοηόξ ηεξ εηζαγςγήξ ζαξ ζημκ αθαδεμασθό 

πώνμ θαη ζημ πώνμ ηςκ εκειίθςκ. Αοηή ηε ζεμακηηθή  θαη 

θαζμνηζηηθή μένα ηόζμ γηα εζάξ όζμ θαη ηηξ μηθμγέκεηέξ  ζαξ  ζα 

ήζεια κα ζαξ εθθνάζς ηδηαηηένςξ  ηα ζενμά μμο ζογπανεηήνηα θαη 

ηηξ εγθάνδηέξ μμο εοπέξ. 



Τεκ εμένα αοηή μη μαθνόπνμκμη θόπμη ζαξ, μη ζοκεπείξ θαη 

ζοζηεμαηηθέξ ζαξ πνμζπάζεηεξ παίνκμοκ ζάνθα θαη μζηά θαη ζαξ 

επηηνέπμοκ κα πενηδηαβείηε επίζεμα ημκ πακεπηζηεμηαθό πώνμ. 

Είμαη βέβαημξ όηη ηεκ ίδηα δέζε, επημμκή, πνμζπάζεηα θαη 

ενγαηηθόηεηα, πμο επηδείλαηε θαηά ηα ζπμιηθά ζαξ πνόκηα ζα 

επηδείλεηε θαη ςξ θμηηεηέξ, ώζηε κα απμηειέζεηε ιαμπνά 

παναδείγμαηα έλμπςκ επηζηεμόκςκ θαη πνήζημςκ ακζνώπςκ όπη 

μόκμ ζε εζκηθό αιιά θαη ζε οπενεζκηθό επίπεδμ. Ελάιιμο, ε 

ζύγπνμκε πναγμαηηθόηεηα μαξ επηηάζζεη κα αηεκίδμομε ημ μέιιμκ 

πένα από ζηεκά ζύκμνα θαη όνηα. 

Θα ήζεια, επίζεξ, κα απεοζοκζώ θαη ζε όζμοξ δε ζεμείςζακ μηα 

επηηοπή εηζαγςγή ζε θάπμημ ΑΕΙ ή ΤΕΙ. Θα ήζεια κα ημοξ ημκίζς 

ηδηαίηενα όηη μηα απμηοπία δε ζα πνέπεη κα ιεηημονγεί 

ακαζηαιηηθά, ακηηζέηςξ, ζα πνέπεη κα  ιεηημονγεί ςξ εθαιηήνημ 

γηα μειιμκηηθέξ πνμζπάζεηεξ πμο ζα παναθηενίδμκηαη από 

πενηζζόηενε επημμκή θαη ζέιεζε. Να λένεηε όηη είκαη δοκαηόκ κα 

επηηύπμομε ημ επηζομεηό μέζα από μηα δεύηενε πνμζπάζεηα ή 

αλημπμηώκηαξ επμηθμδμμεηηθά ηα δεδμμέκα πμο μαξ δίκμκηαη πένα 

από ημκ ακώηαημ πώνμ ηεξ εθπαίδεοζεξ. 

Εύπμμαη, ιμηπόκ, ζε όζμοξ από εζάξ πεηύπαηε ημ ζηόπμ ζαξ Καιή 

Επηηοπία ζημ κέμ ζαξ λεθίκεμα θαη κα είζηε ζίγμονμη όηη ηόζμ μη 

γμκείξ ζαξ πμο όια αοηά ηα πνόκηα ζάξ ζηήνηλακ θαη ζαξ 

ζομπαναζηάζεθακ εμπνάθηςξ γηα κα έπμοκ μη θόπμη ζαξ επηηοπή 

θαη αίζηα έθβαζε, όζμ θαη ε εθπαηδεοηηθή θμηκόηεηα, πμο ζαξ 

πνμζέθενε ηα απαναίηεηα εθόδηα, ζα ζοκεπίζμοκ οπενήθακα κα 

είκαη δίπια ζαξ.   

Καιό θαη δεμημονγηθό  «ηαλίδη» κα έπεηε  ζημοξ κέμοξ μνίδμκηεξ 

πμο ακμίγμκηαη ζήμενα μπνμζηά ζαξ θαη απμηειμύκ μνόζεμμ ζηε 

δςή ζαξ. 


