Αμίδνπλ ηα ζεξκά ζπγραξεηήξηα ζε όινπο ηνπο ππνςεθίνπο
ησλ θεηηλώλ Παλειιαδηθώλ εμεηάζεσλ
Η Αγσληζηηθή Σπζπείξσζε Εθπαηδεπηηθώλ εθθξάδεη ζεξκά ζπγραξεηήξηα θαη εηιηθξηλείο επρέο ζε
όινπο ηνπο ππνςεθίνπο ησλ Γεληθώλ Λπθείσλ, ησλ ΕΠΑΛ θαη ησλ Εζπεξηλώλ Σρνιείσλ πνπ
έιαβαλ ηα απνηειέζκαηα ησλ παλειιαδηθώλ εμεηάζεσλ.
Χηιηάδεο καζεηέο δνθίκαζαλ ηηο δπλάκεηο ηνπο κεηά από κία καθξόρξνλε πνξεία ζηελ
εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Από ηα πξώηα καζεηηθά ρξόληα, νη εθπαηδεπηηθνί κνηξαδόκαζηε ζηηο
ζρνιηθέο αίζνπζεο ηηο πξνζπάζεηεο, ηηο πξνζδνθίεο θαη ηα όλεηξα ησλ καζεηώλ καο, θαη καδί κε ηηο
νηθνγέλεηεο ηνπο ζπκπάζρνπκε ζηελ αγσλία πνπ βηώλνπλ απηέο ηηο κέξεο, θαζώο όιε ε πξνζπάζεηα
απηή νινθιεξώλεηαη.
Ο αγώλαο γηα ηελ θαηάθηεζε ηεο γλώζεο, γηα ηε δηακόξθσζε θαιύηεξσλ όξσλ εξγαζίαο θαη
δσήο γηα ηνπο λένπο αλζξώπνπο απνηειεί ην πεδίν ηεο θνηλήο δξάζεο εθπαηδεπηηθώλ, καζεηώλ
θαη γνλέσλ. Οη δπζθνιίεο θαη ηα εκπόδηα κε ηα νπνία νη καζεηέο καο έξρνληαη αληηκέησπνη είλαη
θνηλόο καο αληίπαινο.
Η εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή όισλ ησλ ηειεπηαίσλ θπβεξλήζεσλ ηζαθίδεη ηα κνξθσηηθά
δηθαηώκαηα, νδεγεί όιν θαη πεξηζζόηεξνπο καζεηέο εθηόο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο, επηβαξύλεη
ηνλ νηθνλνκηθό πξνϋπνινγηζκό ηεο νηθνγέλεηαο κε πξόζζεηα έμνδα γηα θξνληηζηήξηα θαη
ππνζηήξημε, δηακνξθώλεη έλα αγρσηηθό θαη αληηδξαζηηθό πεξηβάιινλ γηα ηνπο λένπο αλζξώπνπο.
Ταπηόρξνλα, ε ππνρξεκαηνδόηεζε, νη ειιείςεηο ζε ππνδνκέο θαη εθπαηδεπηηθό πξνζσπηθό, νη λέεο
αληίμνεο ζπλζήθεο πνπ δηακνξθώζεθαλ ηα ηειεπηαία ρξόληα σο ζπλέπεηα ηεο έιιεηςεο ζνβαξώλ
κέηξσλ αληηκεηώπηζεο ηεο παλδεκίαο θαη ησλ επηπηώζεσλ ηεο ζηελ εθπαίδεπζε είλαη κόλν
νξηζκέλα από ηα εκπόδηα πνπ είρε λα αληηκεησπίζεη ε ζρνιηθή θνηλόηεηα ην δηάζηεκα απηό.
Με απηά ηα δεδνκέλα, νη καζεηέο καο θιήζεθαλ λα αληηκεησπίζνπλ ηε δηαδηθαζία ησλ
παλειιαδηθώλ εμεηάζεσλ. Καηέβαιαλ ππεξπξνζπάζεηα θαη ηώξα δηθαηνύληαη, αλεμάξηεηα από ηα
απνηειέζκαηα, ηα ζεξκά καο ζπγραξεηήξηα.
Απεπζπλόκαζηε ζηνπο καζεηέο καο, ζαο επρόκαζηε θαιή ζηαδηνδξνκία, θαιή πξόνδν θαη θαιή
ζπλέρεηα ζηνλ αγώλα ζαο. Η κάρε ησλ παλειιαδηθώλ εμεηάζεσλ είλαη ν πξνάγγεινο ησλ
πξνθιήζεσλ πνπ έρεηε λα αληηκεησπίζεηε είηε κέζα ζηα ακθηζέαηξα, είηε ζηνλ εξγαζηαθό ζηίβν. Η
αγσληζηηθή ζηάζε θαη ε απαίηεζε γηα δηθαίσζε ησλ πξνζδνθηώλ θάζε λένπ είλαη άκεζα
ζπλδεδεκέλα κε ηηο ζπιινγηθέο δηεθδηθήζεηο ηεο γεληάο ζαο. Η πξνζπάζεηα πνπ θάλαηε ζηηο
παλειιαδηθέο εμεηάζεηο,πξέπεη ηώξα λα πάξεη ζπιινγηθά ραξαθηεξηζηηθά. Οη ρηιηάδεο λένη πνπ
ζρεδηάδνπλ ην κέιινλ ηνπο ζπλαληηόληαη ζε θνηλνύο αγώλεο γηα ηε δσή πνπ θάζε λένο κπνξεί θαη
αμίδεη λα έρεη ζήκεξα.
Απεπζπλόκαζηε ζηνπο γνλείο ησλ καζεηώλ καο, δηθαηνύζηε κε ηε ζεηξά ζαο, ζπγραξεηήξηα.
Αλαγλσξίδνπκε ηελ αμία ηνπ έξγνπ ζαο θαη ηεο πξνζθνξάο ζαο. Χάξηο ηελ πξνζπάζεηαθαη ηηο
ζπζίεο όιεο ηεο νηθνγέλεηαο, νη καζεηέο καο ζηάζεθαλ άμηνη λα αληηκεησπίζνπλ ηηο απαηηήζεηο ησλ

παλειιαδηθώλ εμεηάζεσλ. Η ζηήξημε είλαη δηαξθήο, θαη ζα έρεη ζπλέρεηα ζε όιε ηελ πνξεία ηεο
δσήο.
Απεπζπλόκαζηε ζε όινπο ηνπο ζπλαδέιθνπο, ζήκεξα, κνηξαδόκαζηε κε ηνπο καζεηέο καο, όια ηα
ζπλαηζζήκαηα πνπ δεκηνπξγνύλ ηα απνηειέζκαηα ησλ εμεηάζεσλ. Βηώλνπκε ηε δηθαίσζε θαη
ηελ επηβξάβεπζε ζηα γειαζηά πξόζσπα ησλ καζεηώλ καο, πνπ ληώζνπλ λα αλνίγεηαη κπξνζηά
ηνπο ν νξίδνληαο ηεο αλώηαηεο εθπαίδεπζεο. Βηώλνπκε ηαπηόρξνλα ηελ αδηθία ζηα βνπξθσκέλα
κάηηα ησλ καζεηώλ καο πνπ πξνζπάζεζαλ αιιά δελ είραλ ηα απνηειέζκαηα πνπ πξνζδνθνύζαλ.
Νηώζνπκε ηε ζιίςε θαη ηελ αγσλία γηα ην κέιινλ. Ωο δάζθαινη, ζαο νθείινπκε ην ηειεπηαίν καο
«θήξπγκα», ζηαζείηε δπλαηνί, αγσληζηέο, κελ επηηξέςεηε ζε θαλέλα εκπόδην θαη θακία
δπζθνιία λα αλαηξέςεη ηα ζρέδηα ζαο, ζπλερίζηε λα θπλεγάηε ηα όλεηξα ζαο κε πάζνο θαη
επηκνλή.
Σαο επρόκαζηε θαιή δύλακε θαη πάληα επηηπρίεο ζηνπο ζηόρνπο θαη ηηο πξνθιήζεηο ηεο δσήο
πνπ ζαο πεξηκέλεη.
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