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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

«Η Μεγάλη Στιγμή για την Παιδεία»  

17 χρόνια η Eurobank στο πλευρό των αριστούχων μαθητών  

Τελετή βράβευσης στην Αθήνα 

 

Τους 339 αριστούχους αποφοίτους Λυκείων των Νομών Αττικής, Εύβοιας, Βοιωτίας 

και Φωκίδας  βράβευσε η Eurobank στην Αθήνα, στο πλαίσιο του Προγράμματος 

«Η Μεγάλη Στιγμή για την Παιδεία» που αποτελεί το μακροβιότερο πρόγραμμα  

Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης του ομίλου Eurobank.  

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 2 Δεκεμβρίου 2019. 

Για την Eurobank η Παιδεία είναι η σημαντικότερη επένδυση που μπορεί και οφείλει 

να κάνει μια χώρα προκειμένου να διασφαλίσει το μέλλον της, καθώς λειτουργεί ως 

προστιθέμενη αξία με πολλαπλές επιδράσεις στην κοινωνία, τον πολιτισμό, την 

οικονομία, την ανάπτυξη και την πρόοδο. Η στήριξη της νέας γενιάς στο σύγχρονο 

ανταγωνιστικό περιβάλλον αποτελεί προτεραιότητα για την Eurobank, η οποία έχει 

επιλέξει να εστιάσει την κοινωνική της 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, η Eurobank έχει 

βραβεύσει συνολικά 17.725 αριστούχους μαθητές από όλη την Ελλάδα, ενώ μαζί με 

τους 859 που βραβεύονται φέτος ο αριθμός ανέρχεται σε 18.584.  

 

Κύριος σκοπός του Προγράμματος είναι η επιβράβευση της προσπάθειας των νέων για 

την κατάκτηση της γνώσης και η αναγνώριση των ικανών και των άξιων, που 

αποτελούν προοπτική και εγγύηση για το μέλλον.  

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 πυρήνα της δημοκρατίας και κύριο 

χαρακτηριστικό 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 1.760 Γενικά και Επαγγελματικά Λύκεια 

της χώρας.  Η επιβράβευση του κάθε αριστούχου συνοδεύεται από το χρηματικό ποσό 

των 800 ευρώ. 

Οι 339 αριστούχοι που βραβεύθηκαν συγκέντρωσαν από 18.012 έως 19.753 μόρια. 

Εξ αυτών, 100 εισήχθησαν σε  ιατρικές και σχολές υγείας, 83 σε πολυτεχνικές σχολές, 

36 σε σχολές θετικών επιστημών και πληροφορικής, 65 σε ανθρωπιστικές, νομικές και 

κοινωνικές σχολές, 39 σε σχολές οικονομικών επιστημών και διοίκησης, και 16 σε  

στρατιωτικές σχολές. 

Απευθυνόμενος στις μαθήτριες και τους μαθητές που αρίστευσαν και βραβεύθηκαν, ο 

Διευθύνων Σύμβουλος της Eurobank κ. Φωκίων Καραβίας είπε μεταξύ άλλων: 

«Δεκαεφτά χρόνια είναι μεγάλο διάστημα. Δεν υπάρχουν πολλές ανάλογες πρωτοβουλίες, 

όπως το πρόγραμμα «Η Μεγάλη Στιγμή για την Παιδεία» που να καταφέρνουν να 

πλησιάζουν στην ενηλικίωση. Σήμερα κάνουμε τα πρώτα σταθερά βήματα όχι μόνο για 

να αφήσουμε πίσω μας οριστικά την κρίση, αυτό πιστεύουμε πως έχει ήδη συντελεστεί, 

αλλά για να ανακτήσουμε το ταχύτερο δυνατόν το χαμένο έδαφος. Δεν είναι μια εύκολη 

προσπάθεια, γιατί η υποχώρηση ήταν μεγάλη, αλλά η Ελλάδα έχει τις δυνάμεις, κυρίως 

έχει τους ανθρώπους, για να στηρίξουν την ανάκαμψη». Και απευθυνόμενος προς τους 

αριστούχους πρόσθεσε: «είναι μια ευνοϊκή συγκυρία ότι ξεκινάτε την ακαδημαϊκή σας 

πορεία σε αυτή τη χρονική στιγμή, μια στιγμή προοπτικής για τη χώρα μας και τους νέους 

της. Συγχρόνως όμως πρέπει να δημιουργήσουμε τις ευκαιρίες, τις δυνατότητες, τις 

προοπτικές ώστε οι χιλιάδες νέοι, συνομήλικοί σας, που εγκατέλειψαν τη χώρα τα 

προηγούμενα χρόνια, να μπορούν, αν το αποφασίσουν, να επιστρέψουν. Η Eurobank 

δεσμεύεται ότι θα εργαστεί με όλες τις δυνάμεις της σε αυτή την κατεύθυνση δημιουργίας 

προοπτικών, δηλαδή πρώτα από όλα για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας υψηλών 

προδιαγραφών  στην οικονομία μας - για εσάς και για όλους τους νέους της χώρας 

μας.    Από την πλευρά μας, έτσι βλέπουμε τη δική μας ευθύνη και συμβολή». 

Η Γενική Γραμματέας Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής 

Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, κα. Αναστασία Γκίκα 

σημείωσε: «Όπως όλοι γνωρίζουμε η νέα γενιά, ενσαρκώνει την ελπίδα, την προοπτική 

και νοηματοδοτεί κάθε μας πράξη. Όλα τα νέα παιδιά και ακόμη περισσότερο εσείς, οι 

αριστούχοι μας, είστε αυτοί που αναμένουμε να αποτελέσουν τη μελλοντική 

παρακαταθήκη της χώρας μας, δίνοντας ώθηση στην κοινωνική και οικονομική της 

ανάπτυξη. Γι΄ αυτό και όραμά μας, είναι να σταθούμε αρωγοί στην προσπάθεια που 

καταβάλλετε διαμορφώνοντας ένα ποιοτικό εκπαιδευτικό σύστημα το οποίο όχι μόνο θα 

σας οπλίζει με γνώσεις αλλά, επίσης, θα σας παρέχει ευκαιρίες για διεύρυνση των 

οριζόντων σας και ανάπτυξη ήπιων και ψηφιακών δεξιοτήτων. Σκοπός μας είναι, τελικά, 

ολοκληρώνοντας όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης να είστε ολοκληρωμένοι, κριτικά 

σκεπτόμενοι άνθρωποι με ικανότητα προσαρμογής σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο 

περιβάλλον. Βασική μας επιδίωξη είναι να καταστείτε, μέσω της εκπαιδευτικής 

διαδικασίας, σύγχρονοι ενεργοί πολίτες μιας δημοκρατικής κοινωνίας με 

πολυπολιτισμικά στοιχεία και σεβασμό στη διαφορετικότητα». 



 
 

Στην εκδήλωση, πέραν των αριστούχων μαθητών και μαθητριών, βραβεύθηκαν και τα 

δεκατέσσερα 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 Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της 

Eurobank κ. Γιώργος Ζανιάς και οι αναπληρωτές Διευθύνοντες Σύμβουλοι της 

Eurobank κκ. Σταύρος Ιωάννου, Θεόδωρος Καλαντώνης και Κωνσταντίνος 

Βασιλείου. 

Ομιλία πραγματοποίησε η βραβευθείσα του Προγράμματος «Η Μεγάλη Στιγμή για την 

Παιδεία» το 2008 Αναστασία Θεοδόση Κοντού. Η Αναστασία μετά τις σπουδές της 

στη Νομική Αθηνών, ολοκλήρωσε  δύο προγράμματα  μεταπτυχιακών σπουδών, έχει 

ήδη  ξεκινήσει  την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στον τομέα δημοσίου δικαίου 

της Νομικής Αθηνών, ενώ εργάζεται στο δικό της  δικηγορικό γραφείο στην ιδιαίτερη 

πατρίδα της τη Ζάκυνθο. Απευθυνόμενη στα παιδιά σημείωσε: «Η σημερινή 

πρωτοβουλία στηρίζει τα νέα παιδιά δείχνοντάς τους ότι αναγνωρίζει και επιβραβεύει 

τους κόπους και τις θυσίες τους. Κυρίως όμως η πρωτοβουλία αυτή φανερώνει κάτι 

περισσότερο, κι αν θέλετε πιο ουσιαστικό, την αξία των σπουδών, της σκληρής δουλειάς 

και της επιμονής που πρέπει να έχει κάθε άνθρωπος ο οποίος αναγνωρίζει την 

προσωπική του επιτυχία, ως ένα βήμα που συμβάλλει στην ανάπτυξη της κοινωνίας στην 

οποία ζει». 

Χαιρετισμό απηύθυναν  οι χάλκινοι Ολυμπιονίκες ιστιοπλοΐας  Παναγιώτης 

Μάντης και  Παύλος Καγιαλής οι οποίοι αφού συνεχάρησαν τους μαθητές 

αναφέρθηκαν στον αγώνα προς την αριστεία και τις αξίες που πρέπει να τον 

συνοδεύουν όπως το ευ αγωνίζεσθαι, η ευγενής άμιλλα και ο σεβασμός στον 

συνάνθρωπο, ενώ προέτρεψαν τα νέα παιδιά να συνεχίσουν με την ίδια παρακίνηση, 

το ίδιο όραμα, το ίδιο πάθος αλλά και με τις ίδιες αρχές, να αγωνίζονται για κάθε στόχο 

της ζωής τους. 

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο εκπρόσωπος του Αρχιεπισκόπου 

Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, Πρωτοπρεσβύτερος Δημήτριος Νίκου, βουλευτές, 

εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης και της εκπαιδευτικής κοινότητας. 

Στην εκδήλωση βραβεύθηκαν και 20 αριστούχοι που αποφοίτησαν από σχολεία των 

Νομών Δωδεκανήσου, Κυκλάδων, Λέσβου, Σάμου και Χίου και φοιτούν σε 

Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Αθήνας. 

Τα δεκατέσσερα Λύκεια που βραβεύθηκαν: Από την Α’ περιφέρεια Αθήνας, 

βραβεύθηκε για πρώτη φορά στο πλαίσιο του προγράμματος «Η Μεγάλη Στιγμή για 

την Παιδεία» το 3ο Γενικό Λύκειο Ζωγράφου. Στη Β’ περιφέρεια Αθήνας, 

διακρίθηκε, επίσης για πρώτη φορά, το 4ο Γενικό Λύκειο Αμαρουσίου. Από την Γ’ 

περιφέρεια Αθήνας, και από το Ιδιωτικό Γενικό Λύκειο Αυγουλέα-Λιναρδάτου, το 

οποίο βραβεύεται για τέταρτη φορά, αποφοίτησε ο πρώτος των πρώτων, με τον 

υψηλότερο αριθμό μορίων σε όλη τη χώρα. Στην Δ’ περιφέρεια Αθήνας, βραβεύθηκε 

για πρώτη φορά το 3ο Γενικό Λύκειο Αλίμου. Από την περιφέρεια Ανατολικής 

Αττικής, βραβεύθηκε επίσης για πρώτη φορά, το Ιδιωτικό Γενικό Λύκειο 

«Εκπαιδευτική Αναγέννηση. Από την περιφέρεια Δυτικής Αττικής, βραβεύθηκε 

για τέταρτη φορά, το Γενικό Λύκειο Μάνδρας. Στην περιφέρεια Πειραιά 

διακρίθηκε για πρώτη φορά, το 2o Γενικό Λύκειο Πειραιά. Στο νομό Εύβοιας, 



 
 

βραβεύθηκε το 1ο Γενικό Λύκειο Αλιβερίου για τέταρτη φορά. Από το νομό 

Βοιωτίας, βραβεύθηκε για δεύτερη φορά το Γενικό Λύκειο Άσπρων Σπιτιών. Στο 

νομό Φωκίδας, βραβεύθηκε για τέταρτη φορά το Γενικό Λύκειο Ιτέας. Από το νομό 

Δωδεκανήσου βραβεύθηκε για δεύτερη φορά το 1ο Γενικό Λύκειο Ρόδου. Από το 

νομό Κυκλάδων, βραβεύθηκε για δεύτερη φορά το Γενικό Λύκειο Πάρου. Από το 

νομό Λέσβου, διακρίθηκε για πρώτη φορά το Πειραματικό Γενικό Λύκειο 

Μυτιλήνης Πανεπιστημίου Αιγαίου. Και τέλος, από το νομό Σάμου, βραβεύθηκε για 

τέταρτη φορά το Γενικό Λύκειο Καρλοβασίου. 

 


