
 

Μζγαρα, 27 Αυγοφςτου 2018 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Ο Δήμαρτος Μεγαρέωμ κ. Γρηγόρης Σταμούλης 

σσγταίρει τοσς επιτστόμτες στα ΑΕΙ και ΤΕΙ 

 
Ανακοινώκθκαν τα ονόματα των επιτυχόντων ςτισ φετινζσ ειςαγωγικζσ 

εξετάςεισ για τθν ειςαγωγι τουσ ςτα Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρφματα 

τθσ χώρασ. 

Πολλοί είναι οι νζοι φοιτθτζσ από τα Μζγαρα και τθ Νζα Πζραμο. 

Ο Δήμαρχοσ Μεγαρζων κ. Γρηγόρησ Σταμοφλησ δήλωςε: 

«Απευκφνω τα πιο κερμά και εγκάρδια ςυγχαρθτιρια ςτισ νζεσ και ςτουσ 

νζουσ των Μεγάρων και τθσ Νζασ Περάμου για τθν επίτευξθ του ςτόχου τουσ και 

τθν ειςαγωγι τουσ ςτθν Τριτοβάκμια Εκπαίδευςθ. 

Η επιτυχία αυτι δικαίωςε τουσ κόπουσ και τθν μεγάλθ προςπάκεια όλων κι 

ζτςι ανοίγεται ζνασ δρόμοσ γεμάτοσ εμπειρίεσ και γνώςεισ που κα αποτελζςουν 

πολφτιμα εφόδια για τθν ηωι μζςα ςτθν κοινωνία. 

Εφχομαι ςε όλουσ  τουσ νζουσ  και τισ νζεσ, που είναι το μζλλον τθσ πατρίδασ 

μασ  καλι πορεία ςτθν φοιτθτικι τουσ  ηωι. Με υπομονι, κζλθςθ και πίςτθ είναι 

δυνατόν να επιτευχκοφν ςτόχοι και να υλοποιθκοφν  όνειρα και προςδοκίεσ. 

Οςα παιδιά ζλαβαν μζροσ ςτισ Πανελλήνιεσ εξετάςεισ, ςυμμετείχαν ςε ζναν 

μακρφ και επίπονο αγώνα, που απαιτοφςε μεγάλθ προςπάκεια, υπομονι κι 

επιμονι. 

Οι Αρχαίοι θμών πρόγονοι ζλεγαν, πωσ ςτον αγώνα ςθμαςία δεν ζχει θ Νίκθ, 

αλλά θ ςυμμετοχι. Επομζνωσ άξια ςυγχαρθτθρίων είναι και τα παιδιά, που δεν 

πζτυχαν ς’ αυτζσ τισ εξετάςεισ.  

Ολοι δικαιοφνται  κι άλλθσ ευκαιρίασ κι εκτόσ τοφτου υπάρχουν κι άλλοι 

δρόμοι, εκτόσ τθσ Ακαδθμαϊκισ Εκπαίδευςθσ, για να ςταδιοδρομιςει κάποιοσ, να 

διακρικεί και να επιτφχει ςτθ ηωι του. Αυτό που χρειάηεται είναι αιςιοδοξία για το 

μζλλον κι όρεξθ για δουλειά. 



Επίςθσ κζλω να τονίςω ότι άξιοι ςυγχαρθτθρίων είναι ταυτόχρονα  οι γονείσ 

και οι Κακθγθτζσ των παιδιών αυτών,  για τθν ςθμαντικι και κακοριςτικι ςυμβολι 

τουσ ςτθν μεγάλθ αυτι προςπάκεια. 

Εφχομαι από καρδιάσ ςτουσ νζουσ φοιτθτζσ και ςπουδαςτζσ ςτον κακζνα  

και ςτθν κακεμία  ξεχωριςτά καλι πρόοδο και καλι επιτυχία ςτισ ςπουδζσ και ςτθ 

ηωι. 

Εκ του Γραφείου Επικοινωνίασ & Δημοςίων Σχζςεων 
 


