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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

ΘΕΜΑ: «Συγχαρητήρια επιστολή» 
 
Αγαπητές/οί μέχρι πρότινος μαθήτριες/ές, νέοι φοιτητές, αλλά και σεις που το 

αποτέλεσμα των εισαγωγικών εξετάσεων δεν υπήρξε αντάξιο των προσδοκιών σας,  

Όλοι σήμερα βρίσκεστε σ’ έναν από τους πρώτους σημαντικούς σταθμούς σας. Είτε 
αρχίζετε σπουδές σε κάποια σχολή είτε σκέφτεστε τα επόμενα βήματά σας, είστε στην αρχή 
της νέας μετασχολικής πορείας σας. Χαρείτε οι μεν την επιτυχία σας, προχωρήστε με 
αισιοδοξία στη ζωή σας οι δε, κάντε όλοι σας μια νέα αρχή. Να ξέρετε ότι τίποτα δεν είναι 
τελεσίδικο. Το «γηράσκω αεί διδασκόμενος» του Σόλωνα έχει στην εποχή μας πλήρη 
εφαρμογή. 

Όσοι θεωρείτε ότι πετύχατε τον στόχο σας αρχίστε τις σπουδές σας με όρεξη και 
μεράκι κι, αν χρειαστεί, αλλάξτε προσανατολισμό. Την ακαδημαϊκή μόρφωση και τον τίτλο 
θα τα αποκτήσετε, θα σας δοθούν από τις σχολές που θα φοιτήσετε. 

Όσοι δεν είχατε το αποτέλεσμα που επιθυμούσατε θυμηθείτε ότι πολλοί σημαντικοί 
συνάνθρωποί μας γεύτηκαν την αποτυχία στη ζωή τους, συνάντησαν εμπόδια. Όμως 
συνέχισαν. Δεν υπάρχει εφάπαξ επιτυχία ή αποτυχία, αλλά διαρκής προσπάθεια, κόπος και 
πόνος. 

 Όλοι σας να έχετε στο μυαλό σας ότι όσο κι αν προκόψετε ακαδημαϊκά και κοινωνικά, 
είτε με τη φροντίδα της Πολιτείας είτε με τις δικές σας προσπάθειες και την υποστήριξη της 
οικογένειας σας, αυτό δεν είναι αρκετό. Χρειάζεται κάτι επιπλέον, όχι αθροιστικά, ούτε 
επικουρικά. Απαιτείται παράλληλα, ίσως και πρωταγωνιστικά, η ψυχική καλλιέργεια της 
καθεμιάς και του καθενός. Κι αν αυτή ως σήμερα ήταν μικρή, ευθυνόμαστε εμείς, οι 
μεγαλύτεροι, οι ενήλικες κι η ελλειμματική συμβολή της Πολιτείας.  

Είστε ακόμα παιδιά κι έχετε τις δυνατότητες και τον χρόνο να πετύχετε ανάταση της 
ψυχής σας. Γνωρίστε τον εαυτό σας και τις ικανότητες σας, πραγματοποιήστε πολλές αρχές, 
μπείτε «σε λιμένας πρωτοειδωμένους» όσο επιθυμείτε, μην πάψετε να ταξιδεύετε και με 
Κύκλωπες και με Λαιστρυγόνες. Το όποιο αποτέλεσμα των προσπαθειών στη ζωή θα 
εξαρτηθεί κυρίως από τη δική σας δουλειά και έργο· κοπιάστε και αγωνιστείτε. 

 
Μυτιλήνη, 26 Αυγούστου 2015 
 
ΠΡΟΣ:   MME B. ΑΙΓΑΙΟΥ 
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Εύγε στους επιτυχόντες και στις οικογένειές τους, καλή αρχή στις σπουδές τους. Αλλά 
και σε όσους τα αποτελέσματα δεν ταυτίστηκαν με τις προσδοκίες τους, εμπρός για νέα 
αρχή. 

Κι ως νησιώτες που είμαστε σας εύχομαι Πρόσω ολοταχώς και συνεχώς. 

Καλή πορεία σε όλους, κάντε να «φάμε τη σκόνη σας». 

Προσπεράστε μας! 

   

 
                                                                                            
 

                                                                    Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
                                                                    Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ  

                                                                ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 
 
 
 

                                                                   Αριστείδης Καλάργαλης 
 
   


