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Συγχαρητήριο μήνυμα Δημάρχου Ιλίου Νίκου Ζενέτου
στους επιτυχόντες των Πανελλαδικών Εισαγωγικών Εξετάσεων
Συγχαρητήριο μήνυμα απευθύνει ο Δήμαρχος Ιλίου Νίκος Ζενέτος προς τους μαθητές και τις
μαθήτριες της πόλης που πέτυχαν την εισαγωγή τους στα Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά της
χώρας:
«Θα ήθελα να συγχαρώ όλους τους επιτυχόντες των Πανελλαδικών Εισαγωγικών Εξετάσεων
στα Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας μας και να τους ευχηθώ να έχουν
μια εποικοδομητική και παραγωγική φοιτητική πορεία, να συνεχίσουν τη σκληρή δουλειά, με την
ίδια μεθοδικότητα και την προσήλωση που επέδειξαν ως τώρα, προκειμένου να επιτύχουν τους
στόχους τους. Η επιτυχία τους αυτή είναι μία από τις πολλές που θα έχουν στη ζωή τους, η
οποία δικαιώνει τις προσπάθειες των παιδιών και τους κόπους των οικογενειών τους,
επιβραβεύοντας, παράλληλα, με τον καλύτερο τρόπο, τη μεθοδική δουλειά των εκπαιδευτικών
της πόλης μας, οι οποίοι στηρίζουν κάθε χρόνο τα παιδιά μας και μέσα από τα Κοινωνικά
Φροντιστήρια που παρέχει δωρεάν ο Δήμος μας, σε αυτή τη δύσκολη διαδρομή.
Αξίζουν σε όλους θερμά συγχαρητήρια και είμαστε υπερήφανοι για τους μαθητές και τις
μαθήτριες του Δήμου μας, ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα.
Θα ήθελα όμως, να επισημάνω, σε όσους δεν πέτυχαν τους στόχους τους, ότι οι εξετάσεις αυτές
αποτελούν μία από τις πολλές ευκαιρίες και δυνατότητες που θα τους δοθούν και να τους
διαβεβαιώσω ότι η ζωή είναι γεμάτη εναλλακτικές επιλογές. Για το λόγο αυτό, δεν θα πρέπει να
απογοητεύονται, αντιθέτως θα πρέπει να τις αναζητήσουν και να τις διεκδικήσουν με δύναμη,
θέληση και θάρρος.
Από τώρα και στο εξής, ξεκινάει μια νέα περίοδος στη ζωή των μαθητών που τελείωσαν το
Λύκειο, καθώς μπροστά τους ανοίγεται ο δρόμος προς την ενηλικίωση και την ολοκλήρωση του
ατόμου, με ποικίλες προοπτικές προσωπικής, πνευματικής και επαγγελματικής εξέλιξης. Εύχομαι
από καρδιάς, να συνεχίσουν την προσπάθεια, διεκδικώντας δυναμικά ένα καλύτερο μέλλον.
Καλή επιτυχία, καλή πρόοδο και καλή σταδιοδρομία.»
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