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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

Η Eurobank χορηγός της τελετής απονομής του Βραβείου «Αυτοκράτειρα Θεοφανώ» 
 
H Eurobank υποστηρίζει ενεργά το νέο θεσμό Βραβείου «Αυτοκράτειρα Θεοφανώ», 
πανευρωπαϊκού κύρους και εμβέλειας, που εγκαινιάστηκε χθες με την απονομή του πρώτου 
Βραβείου στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ERASMUS, σε μια ειδική τελετή που έλαβε χώρα στο 
ιστορικό μνημείο της Ροτόντας, στη Θεσσαλονίκη, υπό την αιγίδα της Α.Ε. της Προέδρου της 
Ελληνικής Δημοκρατίας, κας Κατερίνας Σακελλαροπούλου, παρουσία του Πρωθυπουργού, κ. 
Κυριάκου Μητσοτάκη. 
 
Το Βραβείο παρέλαβε, εκ μέρους της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κας Ursula von der 
Leyen, ο Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κ. Μαργαρίτης Σχοινάς. Η κα von den Leyen 
απηύθυνε διαδικτυακό μήνυμα χαιρετίζοντας την εκδήλωση. 
 
Ο νέος αυτός θεσμός ξεκίνησε ως πρωτοβουλία του κ. Σταύρου Ανδρεάδη, Προέδρου της 
Πολιτιστικής Εταιρείας Επιχειρηματιών Βορείου Ελλάδας και έτυχε της θερμής υποστήριξης και του 
Επίτιμου Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, κ. Herman Count Van Rompuy.  
Οι κ.κ. Ανδρεάδης και Rompuy προεδρεύουν αντίστοιχα της Διοικούσας και της Συμβουλευτικής 
Επιτροπής του Ιδρύματος Θεοφανώ – Theofano Foundation, τα δυο βασικά όργανα του 
Ιδρύματος που έχουν την ευθύνη αξιολόγησης των υποψηφιοτήτων. Η καθιέρωση της ετήσιας 
απονομής του Βραβείου με τη συμβολική επιλογή του ονόματος της Βυζαντινής Αυτοκράτειρας 
Θεοφανούς – μιας προσωπικότητας με καθοριστική συμβολή στην πολιτιστική αναγέννηση του 
Δυτικοευρωπαϊκού χώρου – αποσκοπεί στην αναγνώριση προσωπικοτήτων, οργανισμών και 
πρωτοβουλιών με ουσιαστική συμβολή στην προώθηση και την κατανόηση της ευρωπαϊκής ιδέας 
και την ενίσχυση μιας σύγχρονης ευρωπαϊκής ταυτότητας. 
 
Η πανηγυρική εναρκτήρια τελετή απονομής, χορηγός της οποίας ήταν η Eurobank, έγινε στο 
εμβληματικό μνημείο της Ροτόντας. Ενδεικτική της σημασίας που αποδίδει η ελληνική Πολιτεία σε 
πρωτοβουλίες τέτοιας εμβέλειας, ήταν η παρουσία του Πρωθυπουργού, κ. Κυριάκου Μητσοτάκη, 
τον οποίο προλόγισε ο επιστημονικός σύμβουλος του Ιδρύματος Θεοφανώ, καθηγητής Διεθνών 
Σχέσεων και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, κ. Δημήτρης Καιρίδης. 
 
Την εκδήλωση τίμησαν επίσης με την παρουσία τους ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, κ. 
Απόστολος Τζιτζικώστας, ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, κ. Κωνσταντίνος Ζέρβας, ο Πρύτανης του 
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), κ. Νικόλαος Παπαϊωάννου και παράγοντες 
του πολιτικού και επιχειρηματικού κόσμου της συμπρωτεύουσας. 
 
Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Eurobank, κ. Φωκίων Καραβίας δήλωσε: «Θεμέλιο της ιδέας της 
ενωμένης Ευρώπης είναι η συνύπαρξη λαών και χωρών με διαφορετικές κουλτούρες, πολιτισμικές 
προελεύσεις και εθνικούς προσδιορισμούς. Η συνύπαρξη ευρωπαϊκής και εθνικής ταυτότητας όχι 
απλώς δεν είναι αδύνατη, αλλά αντίθετα αποτελεί καταλύτη για την κοινή έκφραση και των δύο. Το 
βραβείο Θεοφανώ τιμά, προβάλλει και αναδεικνύει πρόσωπα και θεσμούς που συμβάλλουν σε αυτή 
την κατεύθυνση. Η αναγνώριση της κοινής ευρωπαϊκής μας αναφοράς έχει ξεχωριστή σημασία εκεί 
όπου συναντιούνται Ανατολή και Δύση. Η Eurobank είναι η ελληνική τράπεζα με ουσιαστική 
παρουσία στην ευρύτερη γεωγραφική περιοχή. Είναι τιμή για εμάς να στηρίζουμε αυτή τη σημαντική 
πρωτοβουλία καθώς ταυτιζόμαστε έμπρακτα με τις αξίες που αναδεικνύει και τις υιοθετούμε στην 
επιχειρηματική πρακτική του Ομίλου μας και στις σχέσεις μας με όλες τις κοινωνίες των χωρών όπου 
έχουμε παρουσία». 
 
Το πρώτο Βραβείο απονεμήθηκε στο πρόγραμμα ανταλλαγής φοιτητών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
ERASMUS, ενός θεσμού που εκφράζει έμπρακτα την ιδέα της ευρωπαϊκής συνεργασίας και 
κινητικότητας, και ενισχύει ουσιαστικά την αλληλοκατανόηση των ευρωπαϊκών λαών._ 


