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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ 
ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

 

  
 
 

Μήνυμα του Περιφερειακού Διευθυντή Π/θμιας και Δ/θμιας 
Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας κ.Παναγιωτόπουλου Γιώργου 

 για τους υποψήφιους των Πανελλαδικών Εξετάσεων 
 
 
Αγαπητοί μαθητές –τριες, 
 

Με την ευκαιρία της έναρξης των εξετάσεων εισαγωγής στην 

Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, εκφράζω τις ειλικρινείς και εγκάρδιες ευχές  

μου για καλή Επιτυχία, Δύναμη, Υπομονή και Επιμονή στην προσπάθειά 

σας. 

  Η περίοδος των εξετάσεων αποτελεί μια μεταβατική και κρίσιμη 

καμπή στη ζωή σας, αφού τυπικά και ουσιαστικά είναι ο επίλογος μιας 

δωδεκάχρονης μαθησιακής πορείας και η έναρξη ενός νέου κύκλου για 

τη συνάντηση και την εκπλήρωση των ονείρων, των επιθυμιών και των 

προσδοκιών στον κόσμο των ενηλίκων. 

Σε μια εποχή ισχυρών και  πολλαπλών προκλήσεων, καλείστε 

μέσα από τις συλλογικές διαδικασίες του εκπαιδευτικού συστήματος, 

αλλά και τις ατομικές κλίσεις και επιλογές σας, να θεμελιώσετε την 

προσωπικότητά σας, το είναι σας, τη μελλοντική σας ανέλιξη και πορεία. 

Η κορυφαία διαδικασία των εξετάσεων, είναι η ευκαιρία διαχείρισης 

καταστάσεων και αυτοκριτικής, η συναξιολόγηση της προσπάθειας, της 

συνέπειας και του ενδιαφέροντος, και το εισιτήριο της αυτονομίας και 

της επίτευξης βιωτικού επιπέδου. Ο συνειδητός αγώνας με επιμονή, 
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αισιοδοξία, σθένος και αποφασιστικότητα για την κατάκτηση της 

επιτυχίας, θα σας οδηγήσει στους δρόμους της επαγγελματικής και 

κοινωνικής καταξίωσης. 

Στην ευγενική αυτή άμιλλα του ″καλού καγαθού″, Πολιτεία, 

Εκπαιδευτική Κοινότητα και Γονείς είναι συνοδοιπόροι και αρωγοί σας, 

για την επίτευξη ενός ελπιδοφόρου μέλλοντος σε ένα ανταγωνιστικό 

περιβάλλον. 

Με την άοκνη συμβολή και συμπαράσταση των δασκάλων σας, 

έχετε τον πνευματικό εξοπλισμό  και τη δύναμη να αγωνιστείτε για το 

καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Η αμέριστη υποστήριξη και η ηθική και 

ψυχολογική υποβοήθηση των γονέων σας, οριοθετούν αποφασιστικά την 

εκτέλεση του υψηλού καθήκοντός σας. 

Με δεδομένα το διαρκές και το αδιάπτωτο ενδιαφέρον της 

πολιτικής ηγεσίας του ΥΠΔΒΜΘ για τα εκπαιδευτικά δρώμενα και την 

πρόταξη του ″ΜΑΘΗΤΗ″ στην καθόλα παιδευτική διαδικασία, 

διαβεβαιώνω για την υποδειγματική προετοιμασία, την υποστηρικτική 

οργάνωση και την απρόσκοπτη διαδικασία των εξετάσεων. 

Εύχομαι κάθε επιτυχία στην προσπάθειά σας και καλή 

σταδιοδρομία με σωστές επιλογές. 
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