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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Συγχαρητήρια  του Δημάρχου Μεγαρζων  Γρηγόρη Σταμοφλη, 
ςτουσ επιτυχόντεσ ςτα Α.Ε.Ι.  τησ χώρασ 

 
Ανακοινώκθκαν ςιμερα το πρωϊ τα αποτελζςματα των Πανελληνίων 

ειςαγωγικών εξετάςεων ςτθν Τριτοβάκμια εκπαίδευςθ τθσ χώρασ. 

Ο Διμαρχοσ Μεγαρζων Γρηγόρησ Σταμοφλησ απευκυνόμενοσ ςτουσ νζουσ 

φοιτθτζσ διλωςε: 

«Αγαπθτζσ νζεσ και νζοι, ςασ απευκφνω τα  κερμά μου  ςυγχαρθτιρια, για 

τθν είςοδό ςασ ςτα ανώτατα  εκπαιδευτικά ιδρφματα τθσ χώρασ μασ. Η πολφχρονθ 

προςπάκεια και οι κόποι ςασ επιβραβεφτθκαν με τθν επιτυχία ςασ αυτι, θ οποία 

αποτελεί τον κεμζλιο λίκο, για να κάνετε πράξθ τα οράματα και τουσ ςτόχουσ ςασ, 

για το μζλλον. 

Θερμά ςυγχαρθτιρια επίςθσ απευκφνω  και προσ όςουσ δώςατε τον δικό 

ςασ μεγάλο αγώνα, που όμωσ δεν ευοδώκθκε και τελικά δεν ειςιλκατε ςτθν 

τριτοβάκμια εκπαίδευςθ. Τίποτα δεν τελειώνει εδώ, αντίκετα ο αγώνασ και θ 

προςπάκεια για μάκθςθ και επαγγελματικι καταξίωςθ ςυνεχίηεται και ςίγουρα κα 

υπάρξουν κι άλλεσ ευκαιρίεσ, για να πραγματοποιιςετε τουσ ςτόχουσ ςασ. 

Συγχαίρω επίςθσ τισ οικογζνειζσ ςασ, που ςτάκθκαν δίπλα ςασ, μοιράςτθκαν 

τισ αγωνίεσ ςασ και ςασ ςτιριξαν όλα αυτά τα χρόνια, κακώσ επίςθσ και τουσ 

δαςκάλουσ και κακθγθτζσ ςασ, οι οποίοι ςυνζβαλλαν τα μζγιςτα ςτθν προετοιμαςία 

ςασ, κατά τθν διάρκεια τθσ πρωτοβάκμιασ και δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ. 

Σε όςουσ επιλζξατε να ακολουκιςετε άμεςα τον επαγγελματικό δρόμο, 

εφχομαι να πραγματοποιθκοφν τα όνειρά ςασ και να επιτευχκοφν οι ςτόχοι ςασ, 

προσ όφελοσ δικό ςασ, των οικογενειών ςασ και τθσ κοινωνίασ. 
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Αγαπθτοί νζοι και νζεσ, 

Σιμερα βλζπετε τουσ κόπουσ και τισ προςπάκειεσ ςασ να δικαιώνονται και μια νζα 

ηωι, τθν "φοιτητική", να ξεκινάει για ςασ. Η είςοδόσ ςασ ςτθν Τριτοβάκμια 

Εκπαίδευςθ ςθματοδοτεί ζνα υπζροχο "ταξίδι", που κα ςασ προςφζρει πολλζσ 

γνώςεισ και εμπειρίεσ, οι οποίεσ κα αποτελζςουν πολφτιμα εφόδια, για να γίνετε 

ενεργοί και χρθςτοί πολίτεσ τθσ κοινωνίασ. 

 

Κερδίηοντασ αυτιν τθ μάχθ δώςατε μθνφματα αιςιοδοξίασ και αποδείξατε 

ότι με τθν εργατικότθτα, τθν  επιμονι, τθν κζλθςθ και τθν πίςτθ είναι δυνατι θ 

επίτευξθ των ςτόχων. Αποτελείτε το  φωτεινό πρότυπο και τθν μεγάλθ ελπίδα για το 

μζλλον τθσ κοινωνίασ μασ. 

Αιςκάνομαι πραγματικά υπεριφανοσ για όλουσ εςάσ και ςασ εφχομαι να 

ζχετε πάντα υγεία, χαρζσ και επιτυχίεσ ςτθν ηωι ςασ. 

Καλζσ ςπουδζσ.» 
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