
Αγαπητοί μαθητές, αγαπητές μαθήτριες, υποψήφιοι/ες των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2021, 

Με την έναρξη των Πανελλαδικών 

Εξετάσεων ολοκληρώνεται ένας ανεπανάληπτος 

κύκλος της ζωής σας, που πιστεύω ότι θα 

θυμάστε πάντα με νοσταλγία. Είναι αλήθεια ότι 

διανύσαμε μια σχολική χρονιά, πρωτόγνωρη και 

δύσκολη. Όμως βγήκατε νικητές και θεωρώ πιο 

δυνατοί και προετοιμασμένοι να αντιμετωπίσετε 

προκλήσεις και δοκιμασίες. 

Θα ήθελα να σας ευχηθώ από καρδιάς ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ στους στόχους σας και να σας 

προτρέψω να ακολουθήσετε με επιμονή τα όνειρά σας!  

Πιστέψτε βαθιά  μέσα σας ότι επιτυχία σε αυτές τις εξετάσεις δεν είναι απαραίτητα το 

καλό αποτέλεσμα.  

Επιτυχία είναι η «μαγεία της θετικής σκέψης», που είναι βέβαιο πως βοηθά να 

αντιμετωπίζουμε την κάθε δυσκολία στη ζωή μας με αισιοδοξία, αυτοέλεγχο και 

αποτελεσματικότητα.  

Επιτυχία είναι να πιστέψτε βαθιά μέσα σας ότι είστε φτιαγμένοι για πολύ 

σπουδαιότερα πράγματα στη ζωή σας και ότι ένα διαγώνισμα δεν μπορεί να σταματήσει τα 

όνειρα και τα ταλέντα σας!!!  

Γιατί επιτυχία και ευλογία μαζί είναι, να είσαι  18 ετών και να μπορείς να 

ονειρεύεσαι!!!  

Διώξτε το άγχος, αντιμετωπίστε αυτή τη δοκιμασία με ηρεμία, με αυτοπεποίθηση, με 

σιγουριά. Συγκεντρωθείτε στο στόχο σας και διεκδικήστε το μέλλον σας με αισιοδοξία, με 

σιγουριά, με πίστη στις δυνάμεις σας. Να είστε σίγουροι ότι θα τα καταφέρετε.  

Θεωρώ σημαντικό να ευχαριστήσω όλους τους εκπαιδευτικούς, τις διοικητικές και 

υποστηρικτικές υπηρεσίες μας, που εργάστηκαν συστηματικά για την προετοιμασία των 



εξετάσεων και σε όλη τη διάρκειά τους θα βρίσκονται στο πλάι σας. Παρά τις «ιδιαίτερες» 

συνθήκες, όλα είναι έτοιμα για να πραγματοποιηθούν απρόσκοπτα οι πανελλαδικές εξετάσεις. 

Αγαπητοί μαθητές και μαθήτριες, να θυμάστε ότι αυτές τις «απαιτητικές» ημέρες  δεν 

είσαστε μόνοι σας. Έχετε δίπλα σας  την οικογένειά σας, τους φίλους σας και τους Δασκάλους 

σας.  Στεκόμαστε όλοι κοντά σας με αγάπη και προσδοκία, είσαστε ό,τι  ωραιότερο και 

πολυτιμότερο έχουμε. Πιστεύω, πιστεύουμε σε εσάς!!! Μπορείτε να χτίσετε το μέλλον που 

ονειρεύεστε και που σας αξίζει. 

Εκ μέρους όλης της εκπαιδευτικής κοινότητας     

Σας εύχομαι ολόθερμα ΚΑΛΗ ΔΥΝΑΜΗ και ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!!! 

Η    ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

ΔΡ ΕΛΕΝΗ ΜΠΕΝΙΑΤΑ 

 

 

Για οποιαδήποτε βοήθεια, διευκρίνιση ή προβληματισμό σας, μπορείτε να απευθύνεστε στις 

γραμμές υποστήριξης που έχουμε δημιουργήσει στην Περιφερειακή Διεύθυνση και στους 

συνδέσμους: 

Α. Γενικές πληροφορίες  - εγκύκλιοι Πανελλαδικών Εξετάσεων : 

https://stellad.pde.sch.gr/new/%cf%80%ce%b1%ce%bd%ce%b5%ce%bb%ce%bb%ce%b7%ce%

bd%ce%b9%ce%b5%cf%83/ 

Β. Γραμμή Ψυχολογικής υποστήριξης μαθητών: 

https://stellad.pde.sch.gr/new/8539/ 

 

 



 

 


