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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ο Δήμαρχος Μεγαρέων Γρηγόρης Σταμούλης
συγχαίρει τους νέους φοιτητές
Ανακοινώθηκαν χθές από το Υπουργείο Παιδείας τα
αποτελέσματα των εισαγωγικών εξετάσεων για τα ανώτατα
εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Ελλάδος.
Με αυτή την ευκαιρία ο Δήμαρχος Μεγαρέων Γρηγόρης
Σταμούλης δήλωσε:
« Απευκφνω τα κερμά μου ςυγχαρθτιρια, ςε όλουσ τουσ μακθτζσ και μακιτριεσ
που πζτυχαν τθν ειςαγωγι τουσ ςτα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρφματα τθσ χώρασ μασ.
Η πολφχρονθ προςπάκεια και οι κόποι τουσ επιβραβεφτθκαν με αυτιν τθν
επιτυχία, θ οποία αποτελεί τον κεμζλιο λίκο, για να κάνουν πράξθ τα οράματα και τουσ
ςτόχουσ τουσ , για το μζλλον.
Θερμά ςυγχαρθτιρια επίςθσ απευκφνω και προσ όλουσ εκείνουσ που ζδωςαν τον
δικό τουσ αγώνα, που όμωσ δεν ευοδώκθκε και δεν κατάφεραν τθν είςοδό τουσ 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
πραγματοποιθκοφν οι ςτόχοι τουσ.

Επίςθσ κζλω να ςυγχαρώ τουσ γονείσ, που ςτάκθκαν δίπλα ςτα παιδιά τουσ,
μοιραηόμενοι το άγχοσ και τισ αγωνίεσ τουσ, προκειμζνου να επιτευχκεί ο τελικόσ
ςτόχοσ που ιταν θ ειςαγωγι τουσ ςτα Πανεπιςτιμια.
Επαινοσ και πολλά ςυγχαρθτιρια αξίηουν και ςτουσ κακθγθτζσ τουσ, οι
οποίοι ςυνζβαλλαν τα μζγιςτα ςτθν προετοιμαςία τουσ, κατά τθν διάρκεια τθσ
δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ.
Η ηωι ζχει αλλάξει πολφ τα τελευταία χρόνια και ευτυχώσ υπάρχουν πολλζσ
δυνατότθτεσ και πλικοσ επιλογών για τουσ νζουσ που δεν μπόρεςαν να ειςζλκουν
ςτο χώρο τθσ Ακαδθμαϊκισ εκπαίδευςθσ ώςτε να ακολουκιςουν άλλουσ δρόμουσ
ςτον εκπαιδευτικό και ςτον επαγγελματικό τομζα.

Σε όςουσ λοιπόν επζλεξαν να ακολουκιςουν άμεςα τον επαγγελματικό
δρόμο, εφχομαι να πραγματοποιθκοφν τα όνειρά τουσ και να επιτευχκοφν οι ςτόχοι
τουσ, προσ όφελοσ δικό τουσ, των οικογενειών τουσ και τθσ κοινωνίασ.
Καταλιγοντασ ςτθν διλωςι του ο κ. Σταμοφλθσ απευκυνόμενοσ ςτουσ νζουσ
φοιτθτζσ και φοιτιτριεσ τόνιςε:
« Αγαπθτοί νζοι και νζεσ,
Σιμερα για ςασ ξεκινάει ζνα όμορφο ταξίδι και μία πολφ όμορφθ περίοδο ςτθ ηωι ςασ
όπωσ είναι θ φοιτθτικι ηωι. Η είςοδόσ ςασ ςτθν Τριτοβάκμια Εκπαίδευςθ κα ςασ
προςφζρει πολλζσ γνώςεισ και εμπειρίεσ, οι οποίεσ κα αποτελζςουν πολφτιμα εφόδια, για
να γίνετε ενεργοί και χριςιμοι πολίτεσ ςτθν κοινωνία.
Με τθν ειςαγωγι ςασ ςτα Ακαδθμαϊκά ιδρφματα αποδείξατε ότι με τθν
εργατικότθτα, τθν επιμονι, τθν κζλθςθ και τθν πίςτθ είναι δυνατι θ επίτευξθ ςκοπών και
ςτόχων και ταυτόχρονα γίνατε φωτεινό πρότυπο και μεγάλθ ελπίδα για το μζλλον τθσ
τοπικισ μασ κοινωνίασ και τθσ πατρίδασ μασ γενικότερα.
Αιςκάνομαι πραγματικά υπεριφανοσ για όλουσ εςάσ και εφχομαι να ζχετε πάντα
χαρζσ και επιτυχίεσ ςτθν ηωι ςασ.
Αιςιοδοξία, Υγεία, δφναμθ και Καλζσ ςπουδζσ.»
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