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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
«Η Μεγάλη Στιγμή για την Παιδεία»
16 χρόνια η Eurobank στο πλευρό των αριστούχων μαθητών
Τελετή βράβευσης στη Θεσσαλονίκη
Τους 154 αριστούχους απόφοιτους από τα Λύκεια των Νομών Θεσσαλονίκης,
Χαλκιδικής, Σερρών, Δράμας, Καβάλας, Ξάνθης, Έβρου και Ροδόπης βράβευσε η
Eurobank σε ειδική εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη, 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. Στην ίδια εκδήλωση βραβεύθηκαν και 11 αριστούχοι από τους νομούς
Δωδεκανήσου, Κυκλάδων, Λέσβου και Χίου που φοιτούν σε πανεπιστήμια της
Μακεδονίας και Θράκης.
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 21 Ιανουαρίου 2019.
Στην ομιλία του ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος της Eurobank κ. Σταύρος
Ιωάννου τόνισε μεταξύ άλλων ότι: «Για τη Eurobank η έμπρακτη στήριξη της νέας
γενιάς που προσπαθεί και προοδεύει είναι πρωταρχική επιλογή υψηλής σημασίας και
συμβολισμού που διαφυλάσσει το μέλλον και τις προοπτικές της χώρας. Καμία κοινωνία,
δεν έχει μέλλον αν δεν ενισχύει τις προοπτικές ανάπτυξης και προόδου των νέων που
αποτελεί βασικό προαπαιτούμενο προόδου της χώρας μας. Είμαστε ιδιαίτερα ευτυχείς
διότι σε αυτά τα 16 χρόνια που υλοποιούμε το πρόγραμμα επιβράβευσης αριστούχων
μαθητών διαπιστώνουμε πως τα νέα παιδιά παρά τις δυσκολίες δεν έχουν σταματήσει να
πασχίζουν για να αναδειχθούν στο στίβο της γνώσης. Η προσπάθεια αυτών των παιδιών
είναι για την Τράπεζα το πιο σημαντικό κεφάλαιο αισιοδοξίας και αποτελεί κινητήριο
δύναμη προκειμένου να συνεχίσουμε να επενδύουμε όχι μόνο στον τομέα της Παιδείας
αλλά και στους τομείς της Κοινωνικής Αλληλεγγύης, της Καινοτομίας και της Νεανικής
Επιχειρηματικότητας».
Καλωσορίζοντας τους βραβευθέντες και τις οικογένειές τους ο συντονιστής της
εκδήλωσης κ. Φώτης Μπακογιάννης Βοηθός Γενικός Διευθυντής, Επικεφαλής Τομέα
Δικτύου Καταστημάτων Μακεδονίας & Θράκης, σημείωσε ότι 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 165 αριστούχοι που βραβεύθηκαν συγκέντρωσαν από 18.004 έως 19.513 μόρια. Εξ
αυτών, 60 εισήχθησαν σε ιατρικές και σχολές επιστημών υγείας, 48 σε ανθρωπιστικές,
νομικές και κοινωνικές σχολές, 37 σε πολυτεχνικές και σχολές θετικών επιστημών, 6
σε σχολές επιστημών οικονομίας και πληροφορικής και 14 σε στρατιωτικές σχολές.
Στην εκδήλωση, πέραν των αριστούχων μαθητών και μαθητριών, βραβεύθηκαν και τα
εννέα Λύκεια από τα οποία αποφοίτησε ο αριστούχος μαθητής με τον μεγαλύτερο
αριθμό μορίων πρόσβασης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση του κάθε Νομού.
Συγκεκριμένα, στο Νομό Θεσσαλονίκης, στην εκπαιδευτική περιφέρεια Ανατολικής
Θεσσαλονίκης βραβεύθηκε το Γενικό Λύκειο Μίκρας και είναι η πρώτη χρονιά που
το συγκεκριμένο Λύκειο βραβεύεται στο πλαίσιο του Προγράμματος. Επίσης, στην
εκπαιδευτική περιφέρεια Δυτικής Θεσσαλονίκης βραβεύθηκε το 3ο Γενικό Λύκειο
Σταυρούπολης, επίσης για πρώτη φορά.
Στο Νομό Δράμας, το 1ο Γενικό Λύκειο Δράμας που βραβεύεται για πέμπτη φορά.
Στο Νομό Έβρου, το Γενικό Λύκειο Διδυμότειχου διακρίθηκε για πρώτη φορά στη
διάρκεια του προγράμματος.
Στο Νομό Καβάλας, το 5ο Γενικό Λύκειο Καβάλας απέσπασε για έβδομη φορά την
διάκριση αυτή.
Στο Νομό Ξάνθης, το 2ο Γενικό Λύκειο Ξάνθης που διακρίθηκε για έκτη φορά με την
τιμητική διάκριση.
Στο Νομό Ροδόπης, το 3ο Γενικό Λύκειο Κομοτηνής απέσπασε για δέκατη φορά την
διάκριση αυτή.
Στο Νομό Σερρών, το ΕΠΑΛ Νιγρίτας διακρίθηκε για πρώτη φορά στη διάρκεια του
προγράμματος.
Και στο νομό Χαλκιδικής, το Γενικό Λύκειο Νέων Μουδανιών που βραβεύεται για
ένατη φορά.
Ομιλία πραγματοποίησε ο βραβευθείς του προγράμματος «Η Μεγάλη Στιγμή για την
Παιδεία» το 2016, Κωνσταντίνος Τζελέπης ο οποίος σήμερα είναι τριτοετής φοιτητής

της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
Απευθυνόμενος στα παιδιά σημείωσε ότι η βράβευση αποτέλεσε για τον ίδιο ένα
αξιοσημείωτο κίνητρο και διαρκές δώρο να συνεχίσει την μέχρι τότε προσπάθειά του
και να γίνει ακόμα καλύτερος. Τους παρότρυνε να συνεχίσουν την έως τώρα άριστη
πορεία τους και υπό την νέα τους ιδιότητα ως φοιτητές σημειώνοντας χαρακτηριστικά:
«Εύχομαι να αγαπήσετε το αντικείμενο που επιλέξατε να σπουδάσετε και να ασχολείστε
σε βάθος με αυτό, καθώς με αυτόν τον τρόπο θα διαπρέψετε και θα νιώθετε γεμάτοι και
χαρούμενοι με αυτό που κάνετε. Να απολαύσετε την σημερινή σας βράβευση, η οποία να
είναι μόνο η αρχή των βραβεύσεων που θα σας ακολουθήσουν στο μέλλον, και να
εξαργυρώσετε όσο πιο γόνιμα γίνεται την διάκριση αυτή που σας χάρισε η Eurobank».
Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο εκπρόσωπος του Μητροπολίτη
Θεσσαλονίκης Αρχιμανδρίτης Βαρνάβας Γιάγκου, ο εκπρόσωπος του Μητροπολίτη
Ιερισσού, Αγίου Όρους και Αρδαμερίου Αρχιμανδρίτης Νεκτάριος Κωνσταντινίδης, ο
εκπρόσωπος του Μητροπολίτη Ξάνθης και Περιθεωρίου Αρχιμανδρίτης Σωφρόνιος
Γκουτζίνης, ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολος Τζιτζικώστας, ο
Αντιπεριφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας για θέματα Τουρισμού και Πολιτισμού
Αλέξανδρος Θάνος, ο Αντιπεριφερειάρχης Ξάνθης Κωνσταντίνος Ζαγναφέρης, ο
Δήμαρχος Δέλτα Ευθύμιος Φωτόπουλος, ο Δήμαρχος Πυλαίας Χορτιάτη Ιγνάτιος
Καϊτεζίδης, ο Αντιδήμαρχος Θεσσαλονίκης για θέματα Κοινωνικής Πολιτικής και
Αλληλεγγύης Πέτρος Λεκάκης, ο Αντιδήμαρχος Αμπελοκήπων Μενεμένης για θέματα
Πολιτισμού και Εθελοντών Παύλος Κέσογλου, ο Αντιδήμαρχος Νεάπολης Συκεών για
θέματα Κοινωνικής Πολιτικής και Παιδείας Μιχάλης Βουλγαρίδης, καθώς και άλλοι
εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης. Παρέστησαν επίσης ο Αντιπρύτανης
Οικονομικών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Νικόλαος Βαρσακέλης, ο Διευθυντής
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δράμας Σπυρίδων Κιουλάνης, ο Διευθυντής
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Σερρών Ξενοφών Παπασταμόπουλος.
Στον χαιρετισμό του, ο εκπρόσωπος του Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης Αρχιμανδρίτης
Βαρνάβας Γιάγκου ανέφερε ότι το πρόγραμμα αυτό αναδεικνύει το ανθρώπινο
πρόσωπο της Τράπεζας, όπου ειδικά σε μια εποχή κρίσης που επικρατεί γκρίνια και
αδράνεια, η Eurobank αναπτύσσει την Παιδεία και ενθαρρύνει τους νέους.
Ο εκπρόσωπος του Μητροπολίτη Ξάνθης και Περιθεωρίου Αρχιμανδρίτης
Σωφρόνιος Γκουτζίνης συνεχάρη την Τράπεζα για την αξιέπαινη πρωτοβουλία
κοινωνικής ευθύνης που στέκεται δίπλα στους νέους που αγωνίζονται, αναφερόμενος
ιδίως στα παιδιά της Ξάνθης, μια περιοχή που χαρακτηρίζεται από χαμηλά εισοδήματα
αλλά υψηλή καλλιέργεια.
Στον χαιρετισμό του, ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολος
Τζιτζικώστας συνεχάρη τη Eurobank και τα στελέχη της για το κοινωνικό της
πρόγραμμα που για 16 χρόνια αποδεικνύει ότι δεν στοχεύει μόνο στο κέρδος, αλλά
επιστρέφει πίσω στην κοινωνία. Τόνισε ότι έτσι αναγνωρίζεται η σημασία της
αριστείας για τους νέους, αλλά και οι θυσίες των γονιών τους. Απευθυνόμενος προς
τους αριστούχους, ανέφερε ότι η επιτυχία χρειάζεται όχι μόνο κόπο αλλά και
εξειδίκευση και σημείωσε ότι στόχος της Πολιτείας είναι να παραμείνουν οι νέοι στην
Περιφέρεια.

Ακολούθως, ο εκπρόσωπος του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης,
Αντιπεριφερειάρχης Ξάνθης Κωνσταντίνος Ζαγναφέρης εξέφρασε τα συγχαρητήριά
του στην Τράπεζα για την πρωτοβουλία που επενδύει στην Παιδεία, και στους
αριστούχους, τονίζοντας ότι η αριστεία πρέπει να υπάρχει και να προοδεύουν τα καλά
μυαλά, γιατί σε αυτούς στηρίζεται η ανάπτυξη της χώρας μας.
Στον χαιρετισμό του, ο Αντιπρύτανης Οικονομικών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου
Νικόλαος Βαρσακέλης ανέφερε ότι ο άριστος είναι, σύμφωνα με τον Πλάτωνα, αυτός
που προάγει την αλήθεια και την επιστήμη, και αναφερόμενος στους βραβευθέντες του
προγράμματος είπε ότι αυτοί είναι οι ιδανικοί πολίτες του μέλλοντος, καθώς ο καθένας
πρέπει να είναι άριστος στον τομέα του. Σημείωσε ότι η Eurobank με το πρόγραμμα
αυτό στοχεύει στην Παιδεία και αποτελεί συνέχεια των ευεργετών αυτής της χώρας.
Ακολούθως, ο Αντιδήμαρχος Θεσσαλονίκης για θέματα Κοινωνικής Πολιτικής και
Αλληλεγγύης Πέτρος Λεκάκης συνεχάρη την Τράπεζα που εδώ και 16 χρόνια
βραβεύει τους άριστους και σημείωσε ότι αισθάνεται περήφανος που είναι στέλεχος
της τράπεζας, ενός οργανισμού που επιστρέφει στην κοινωνία αυτό που εισπράττει.
Συνεχάρη επίσης τους νέους και τις οικογένειες, σημειώνοντας ότι η αριστεία δεν είναι
ρετσινιά και πρέπει η Πολιτεία να κρατήσει τα νέα παιδιά στη χώρα.
Τέλος, ο εκπρόσωπος της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ο Διευθυντής
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δράμας Σπυρίδων Κιουλάνης ευχαρίστησε την
Eurobank για την εξαιρετική πρωτοβουλία που έχει αναδειχθεί σε θεσμό για την
Παιδεία. Σημείωσε ότι το ταξίδι της γνώσης πρέπει να είναι συναρπαστικό για όλους
τους μαθητές και αναφέρθηκε στο σημαντικό έργο των Περιφερειών Εκπαίδευσης.

