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Οι Πανελλαδικζσ εξετάςεισ που ξεκινοφν τθ Δευτζρα  είναι μόνο ζνασ ςτακμόσ ςτθν πορεία 

κάκε νζου και νζασ για τθν πραγματοποίθςθ των ονείρων τουσ. Αςχζτωσ του 

αποτελζςματοσ, είναι ςθμαντικό να κυμόμαςτε όλοι πωσ ςτθν πολφχρονθ διαδρομι των 

νζων μασ ςτθν εκπαίδευςθ, με ςυνοδοιπόρουσ γονείσ και εκπαιδευτικοφσ, υπάρχουν μόνο 

νικθτζσ. 

Οι Πανελλαδικζσ εξετάςεισ είναι μια δφςκολθ δοκιμαςία που κρίνει ςε ςθμαντικό βακμό το 

μζλλον και τθν επαγγελματικι ςταδιοδρομία των νζων μασ, αλλά δεν τα κακορίηει εξ’ 

ολοκλιρου. Η πολιτεία ςτζκεται αρωγόσ ςε αυτιν τθν προςπάκεια των παιδιϊν. 

Οι ςυνκικεσ που βιϊςαμε το τελευταίο διάςτθμα ιταν και είναι πρωτοφανείσ λόγω του 

κορωνοϊοφ (COVID-19), 

με τισ ςχολικζσ μονάδεσ κλειςτζσ χωρίσ να  πραγματοποιοφνται διδαςκαλίεσ για αρκετό 

χρονικό διάςτθμα. Η εξ αποςτάςεωσ εκπαίδευςθ ιρκε να καλφψει ζνα μζροσ αυτοφ του 

κενοφ που δθμιουργικθκε με τθ   ςυμβολι των εκπαιδευτικϊν μασ που ςτιριξαν τθν 

προςπάκεια  αυτι.  

Η Περιφερειακι Δ/νςθ Εκπ/ςθσ Κριτθσ διαβεβαιϊνει ότι ζχουν λθφκεί όλα τα απαραίτθτα 

μζτρα ϊςτε να διαςφαλιςτεί για άλλθ μια φορά το κφροσ, θ αξιοπιςτία και το αδιάβλθτο 

των εξετάςεων ςε όλα τα εξεταςτικά κζντρα τθσ Περιφζρειασ Κριτθσ. 

Εφχομαι ολόψυχα ςτουσ μακθτζσ και ςτισ μακιτριζσ μασ που ςυμμετζχουν ςτισ φετινζσ 

πανελλαδικζσ εξετάςεισ, καλι δφναμθ και τουσ καλοφμε να εμπιςτευτοφν τισ δυνάμεισ και 

τισ γνϊςεισ που αποκόμιςαν και να δϊςουν τον καλφτερο εαυτό τουσ για να πετφχουν το 

ςτόχο τουσ. Χωρίσ αμφιβολία, με το ταλζντο και τισ δεξιότθτζσ τουσ κα μπορζςουμε να 

χτίςουμε μια ακόμα καλφτερθ κοινωνία για όλουσ. 

Επίςθσ εφχομαι ςτισ οικογζνειεσ των μακθτϊν και μακθτριϊν μασ, υγεία και υπομονι για 

να ςτθρίηουν τα παιδιά ςε όλεσ τισ προςπάκειεσ και τισ επιλογζσ τουσ. 

Με τθν ευκαιρία τθσ ζναρξθσ των εξετάςεων κα ζχω τθ χαρά να βρεκϊ με υποψιφιουσ  του 

εξεταςτικοφ κζντρου ςτο 8ο ΓΕΛ  Ηρακλείου τθν Δευτζρα 15 Ιουνίου 2020, και του ειδικοφ 

εξεταςτικοφ κζντρου ςτο 6ο ΕΠΑ.Λ  Ηρακλείου  τθν Σρίτθ 16 Ιουνίου 2020. 
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