
 

Μζγαρα, 25 Αυγοφςτου 2017 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Ο Δήμαρχοσ Μεγαρζων κ. Γρηγόρησ Σταμοφλησ ςυγχαίρει 
τουσ νζουσ Φοιτητζσ και Σπουδαςτζσ 

 
Ανακοινϊκθκαν από το Υπουργείο Παιδείασ χκζσ 24 Αυγοφςτου 2017,  τα 

αποτελζςματα των Πανελληνίων εξετάςεων για τθν ειςαγωγι ςτα ανϊτερα και 

ανϊτατα εκπαιδευτικά ιδρφματα τθσ χϊρασ των νζων Φοιτθτϊν και Σπουδαςτϊν. 

Εφζτοσ οι απόφοιτοι των Λυκείων των Μεγάρων και τθσ Νζασ Περάμου 

ςθμείωςαν εξαιρετικι επιτυχία θ οποία ιλκε ωσ επιβράβευςθ των  προςπάκειϊν 

τουσ,  που ταυτόχρονα δικαίωςε και το άριςτο εκπαιδευτικό ζργο, που επιτελοφν οι 

Κακθγθτζσ και οι Κακθγιτριεσ ςτα Σχολεία του Διμου Μεγαρζων. 

Με την ευκαιρία αυτή ο Δήμαρχοσ Μεγαρζων κ. Γρηγόρησ Σταμοφλησ 

δήλωςε: 

« Πράγματι θ γενικι εικόνα των αποτελεςμάτων των φετινϊν Πανελλθνίων 

εξετάςεων είναι άκρωσ εντυπωςιακι και κατατάςςει τα Σχολεία των Μεγάρων και 

τθσ Νζασ Περάμου ςτα καλφτερα τθσ Ελλάδοσ. 

Θζλω μζςα από τθν καρδιά μου να ςυγχαρϊ όλα τα νζα παιδιά, που 

κατάφεραν να πετφχουν τθν ειςαγωγι τουσ ςτα ΑΕΙ και ΤΕΙ και να τουσ ευχθκϊ 

καλή επιτυχία ςτισ ςπουδζσ τουσ και καλι ηωι ςτθν Ακαδθμαϊκι κοινότθτα. 

Σε όςουσ δεν τα κατάφεραν εφζτοσ τουσ ςυνιςτϊ να ξαναπροςπακιςουν και 

τουσ εφχομαι καλι δφναμθ για του χρόνου, επιμονι, υπομονι και περιςςότερο 

διάβαςμα και όςοι το πιςτζψουν τελικά κα τα καταφζρουν. 

Σε εκείνουσ, οι οποίοι  κα επιλζξουν κάτι άλλο ςτθ ηωι τουσ κζλω να τουσ 

πϊ,  ότι υπάρχουν και πολλοί άλλοι τρόποι για να ςταδιοδρομιςουν και ότι θ πόλθ 

μασ και θ χϊρα μασ γενικά ςιμερα τουσ χρειάηεται και τουσ ζχει  ανάγκθ όλουσ. 

 



Απευκυνόμενοσ ςτουσ νζουσ Φοιτθτζσ και ςπουδαςτζσ κζλω να τονίςω, ότι 

επικυμϊ προςωπικά αλλά και ωσ Διμαρχοσ Μεγαρζων να μοιραςτϊ τθ χαρά τουσ 

και να τουσ πϊ ότι πιςτεφω ςε αυτοφσ  κι ελπίηω , πωσ μετά τισ ςπουδζσ τουσ να 

υπθρετιςουν ςτον τόπο μασ και τουσ ςυμπολίτεσ από όποια κζςθ κι αν βρεκοφν. 

Επίςθσ κζλω ειλικρινά να ςφίξω το χζρι των γονζων και να τουσ ςυγχαρϊ 

για τα παιδιά τουσ, να τα καμαρϊνουν και να τα δοφν ςτθ ηωι και ςτθν κοινωνία 

μασ όπωσ αυτοί επικυμοφν. 

Τζλοσ κζλω να εκφράςω τθν ευαρζςκειά μου ςτουσ Διευκυντζσ και 

Διευκφντριεσ και τουσ Κακθγθτζσ  των Λυκείων των Μεγάρων και τθσ Νζασ 

Περάμου, για το τεράςτιο και ςπουδαίο εκπαιδευτικό   ζργο,  που προςφζρουν 

ςτουσ μακθτζσ και μακιτριεσ, είτε προετοιμάηοντάσ τουσ για τθν ειςαγωγι τουσ 

ςτθν Ακαδθμαϊκι κοινότθτα είτε να είναι καλοί πολίτεσ ςτθν κοινωνία. 

Τα Μζγαρα και θ Νζα Πζραμοσ περιμζνουν πολλά από τουσ ςθμερινοφσ 

νζουσ και νζεσ, οι οποίοι είναι θ ελπίδα για τθν ανάπτυξθ και τθν αναγζννθςθ του 

τόπου και τθσ πατρίδασ μασ. 

Θερμά ςυγχαρητήρια ςε όλουσ.» 

 

Εκ του Γραφείου Επικοινωνίασ 
& Δημοςίων Σχζςεων 


