Αθήνα, 6 Δεκεμβρίου 2018

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

«Η Μεγάλη Στιγμή για την Παιδεία»
16 χρόνια η Eurobank στο πλευρό των αριστούχων μαθητών

Τελετή βράβευσης στην Αθήνα

Τους 327 αριστούχους αποφοίτους από τα Λύκεια των Νομών Αττικής, Εύβοιας,
Βοιωτίας και Φωκίδας βράβευσε η Eurobank σε ειδική εκδήλωση στην Αθήνα,
στο πλαίσιο του Προγράμματος «Η Μεγάλη Στιγμή για την Παιδεία» που αποτελεί το
μακροβιότερο Πρόγραμμα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης του ομίλου Eurobank, με
16 συνεχή χρόνια λειτουργίας και προσφοράς.
Σε μια ζεστή και συγκινητική τελετή, παρουσία των οικογενειών τους, οι αριστούχοι
μαθητές που ξεχώρισαν φέτος με τις υψηλές επιδόσεις τους στις Πανελλήνιες
εξετάσεις βραβεύθηκαν στις 5 Δεκεμβρίου 2018.
Ο όμιλος Eurobank επενδύει στην Παιδεία ως μεγάλης σπουδαιότητας ζητούμενο για
την ελληνική κοινωνία και το μέλλον της νέας γενιάς, καθώς αποτελεί το βασικό
πεδίο εξέλιξης της κοινωνικής δομής, των επιστημών, του πολιτισμού και το βασικό
εργαλείο για την αναβάθμιση της οικονομίας και της τεχνολογίας. Έχει επιλέξει να
εστιάσει την κοινωνική του δράση σε τομείς που συνδέονται με τη νέα γενιά και τις
προσπάθειές της για μάθηση και διάκριση και συγκεκριμένα στους τομείς της
Παιδείας, της Κοινωνικής Αλληλεγγύης, της Καινοτομίας και της Νεανικής
Επιχειρηματικότητας.
Από το 2003 που ξεκίνησε το πρόγραμμα «Η Μεγάλη Στιγμή για την Παιδεία», με
την υποστήριξη του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, έχει
βραβεύσει συνολικά 16.835 αριστούχους μαθητές από όλη την Ελλάδα ενώ μαζί με
τους 890 που βραβεύονται φέτος ο αριθμός ανέρχεται σε 17.725.
Διανύοντας τη δεύτερη δεκαετία διεξαγωγής του, το Πρόγραμμα αυτό αποτυπώνει τη
σταθερή απόφαση της Eurobank να στηρίζει την Παιδεία, κύριο παράγοντα
σύγκλισης ισοδύναμων ευκαιριών και δυνατοτήτων, ως την πεμπτουσία της
δημοκρατίας και κάθε πολιτισμένης και ανεπτυγμένης κοινωνίας, ιδιαίτερα σε
περιόδους που τα περιθώρια πολλών οικογενειών να στηρίξουν τις σπουδές των
παιδιών τους είναι δραματικά συμπιεσμένα.
Στο πλαίσιο του Προγράμματος, το οποίο αφορά όλους τους μαθητές και μαθήτριες
της Γ’ Λυκείου, η Eurobank επιβραβεύει κάθε χρόνο τον αριστούχο απόφοιτο που
συγκέντρωσε τον μεγαλύτερο αριθμό μορίων πρόσβασης (πάνω από 18.000) στην
τριτοβάθμια εκπαίδευση, σε κάθε ένα από τα 1.800 Γενικά και Επαγγελματικά

Λύκεια της χώρας. Η επιβράβευση του κάθε αριστούχου συνοδεύεται από το
χρηματικό ποσό των 800 ευρώ.
Οι 327 αριστούχοι που βραβεύθηκαν συγκέντρωσαν από 18.019 έως 19.705 μόρια.
Εξ αυτών, 125 εισήχθησαν σε ιατρικές σχολές και σχολές επιστημών υγείας, 94 σε
πολυτεχνικές και σχολές θετικών επιστημών, 77 σε ανθρωπιστικές, νομικές και
κοινωνικές σχολές, 12 σε σχολές επιστημών οικονομίας και πληροφορικής και 19
σε στρατιωτικές σχολές.
Απευθυνόμενος στις μαθήτριες και τους μαθητές που αρίστευσαν και βραβεύθηκαν, ο
πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της Eurobank κ. Νικόλαος Καραμούζης
είπε μεταξύ άλλων: «Οι διοικούντες θα πρέπει να κατανοήσουν ότι, η επένδυση στην
παιδεία και τη γνώση, η αναβάθμισή της, είναι η μεγαλύτερή μας πρόκληση και
επένδυση, όχι μονάχα με όρους οικονομικούς, αλλά και βαθύτατα πολιτικούς και
κοινωνικούς. Το κρίσιμο είναι να διασφαλίσουμε εκείνο το επίπεδο της παιδείας,
ιδιωτικής ή δημόσιας, που, σε όλες τις βαθμίδες της, προσφέρει ποιότητα, σύγχρονη
γνώση εμπλουτισμένη με διαχρονικές αξίες, εμπεριέχει τις παραδόσεις και την ιστορία
αυτού του τόπου, δημιουργικά μηνύματα και ηθικό περιεχόμενο, διαμορφώνει
ολοκληρωμένες προσωπικότητες. Αλλά και παράλληλα μια παιδεία, με σύγχρονη
υλικοτεχνική υποδομή, εξειδίκευση, ενεργή στήριξη της έρευνας, ανάπτυξη δεξιοτήτων,
απρόσκοπτη πρόσβαση στις σύγχρονες τεχνικές και μέσα, αλλά και σύνδεση με την
παραγωγή, την έρευνα και τις διεθνείς οικονομικές εξελίξεις».
Στην εκδήλωση, πέραν των αριστούχων μαθητών και μαθητριών, βραβεύθηκαν και
τα δεκαπέντε Λύκεια απ΄ όπου αποφοίτησε ο αριστούχος μαθητής με τον
μεγαλύτερο αριθμό μορίων πρόσβασης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση σε κάθε νομό,
σε ένδειξη αναγνώρισης της συμβολής του κάθε σχολείου στη διάκριση αυτών των
μαθητών αλλά και συνολικά στη μαθησιακή διαδικασία.
Τα βραβεία των Λυκείων απένειμαν, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Eurobank, κ.
Φωκίων Καραβίας και οι αναπληρωτές Διευθύνοντες Σύμβουλοι της Eurobank,
κ.κ. Σταύρος Ιωάννου και Θεόδωρος Καλαντώνης.
Συγκεκριμένα, στην Α’ περιφέρεια Αθήνας βραβεύθηκε το 2ο Γενικό Λύκειο
Δάφνης, στην Β’ περιφέρεια Αθήνας το Ιδιωτικό Γενικό Λύκειο Ιονίου Σχολής,
στην Γ’ περιφέρεια Αθήνας το 2ο Γενικό Λύκειο Πετρούπολης, στην Δ’ περιφέρεια
Αθήνας το Ιδιωτικό Γενικό Λύκειο Μαλλιάρα, στην περιφέρεια Ανατολικής
Αττικής το Ιδιωτικό Γενικό Λύκειο «Εκπαιδευτήρια Κωστέα-Γείτονα», στην
περιφέρεια Δυτικής Αττικής το 1ο Γενικό Λύκειο Μεγάρων, και στην περιφέρεια
Πειραιά το 1o ΕΠΑΛ Περάματος. Επίσης, στον νομό Εύβοιας το 4ο Γενικό Λύκειο
Χαλκίδας, στο νομό Βοιωτίας το 2ο Γενικό Λύκειο Λιβαδειάς και στο νομό
Φωκίδας το Γενικό Λύκειο Ιτέας.
Βραβεύθηκαν επίσης πέντε σχολεία από τη νησιωτική Ελλάδα, και συγκεκριμένα,
στον νομό Δωδεκανήσου το ΕΠΑΛ Αρχαγγέλου Ρόδου, στο νομό Κυκλάδων το
ΕΠΑΛ Σύρου, στο νομό Λέσβου το 3ο Γενικό Λύκειο Μυτιλήνης, στο νομό Σάμου
το Γενικό Λύκειο Σάμου Πυθαγόρειο και στο νομό Χίου το 1ο ΕΠΑΛ
Καρδαμύλων Λιβάνειο.

Ομιλία πραγματοποίησε ο βραβευθείς του προγράμματος «Η Μεγάλη Στιγμή για την
Παιδεία» το 2010, Σταύρος Ηλιάκης, ο οποίος διακρίθηκε ως πρώτος αριστούχος
από το Γενικό Λύκειο Μήλου. Ο Σταύρος ολοκλήρωσε τις σπουδές του στη Σχολή
Πολιτικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και συνεχίζει το
μεταπτυχιακό του στην Επιστήμη και Τεχνολογία Υδάτινων Πόρων, ενώ παράλληλα
εργάζεται σε τεχνικό γραφείο. Απευθυνόμενος στα παιδιά σημείωσε: «Η επιτυχία σας
αυτή είναι ανταμοιβή πολλών χρόνων μεθοδικής και αδιάκοπης προσπάθειας. Στις
δύσκολες καταστάσεις που θα κληθείτε να αντιμετωπίσετε, να παίρνετε κουράγιο από
αυτήν την διάκρισή σας, στο πλέον ανταγωνιστικό περιβάλλον των Πανελλήνιων
εξετάσεων. Κοιτάξτε το μέλλον με αισιοδοξία και αδράξτε τις ευκαιρίες που θα σας
παρουσιαστούνε, βάλτε στόχους και κυνηγήστε τους χωρίς να σας αποθαρρύνουν οι
όποιες δυσκολίες συναντήσετε. Και βέβαια, μην παραλείψετε να απολαύσετε τα
φοιτητικά σας χρόνια. Κάντε νέους φίλους, ερωτευτείτε, ταξιδέψτε, ζήστε νέες
εμπειρίες. Ένα νέο κεφάλαιο της ζωής σας ανοίγεται μπροστά σας, φροντίστε να το
ζήσετε στο έπακρο»!
Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο εκπρόσωπος του Αρχιεπισκόπου
Αθηνών και Πάσης Ελλάδος Αρχιμανδρίτης Ισίδωρος Τσόρβας, ο Περιφερειακός
Διευθυντής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής κ.
Χαράλαμπος Λόντος, ο Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Γ’ Αθήνας κ.
Αθανάσιος Αλεξόπουλος, καθώς και πολλοί παράγοντες της οικονομικής και
κοινωνικής ζωής.
Στην εκδήλωση της Αθήνας βραβεύθηκαν 327 αριστούχοι απόφοιτοι από τους
Νομούς Αττικής, Βοιωτίας, Εύβοιας και Φωκίδας καθώς και 34 αριστούχοι από τους
νομούς Δωδεκανήσου, Κυκλάδων, Λέσβου και Χίου και φοιτούν σε Ανώτατα
Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Αθήνας._

