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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

«Η Μεγάλη Στιγμή για την Παιδεία» Απονομή των βραβείων από την Eurobank 
 

Τους 867 αριστούχους για το εκπαιδευτικό έτος 2019 - 2020 βράβευσε διαδικτυακά η Eurobank, 
στο πλαίσιο του Προγράμματος «Η Μεγάλη Στιγμή για την Παιδεία». 
 
Τα περιοριστικά μέτρα για την καταπολέμηση της πανδημίας δεν επέτρεψαν την πραγματοποίηση 
των καθιερωμένων τελετών βράβευσης σε όλη την Ελλάδα και η Eurobank προχώρησε στην 
ηλεκτρονική αποστολή των βραβείων, τιμώντας τους φετινούς αριστούχους που διακρίθηκαν 
κάτω από δύσκολες συνθήκες και παρά την μακρόχρονη απουσία από τη δια ζώσης διδασκαλία. 
Τα βραβεία εστάλησαν με QR CODE που μπορούσαν να σαρώσουν (scan) για να τα δουν 
τρισδιάστατα, να φωτογραφηθούν με αυτά και να τα μοιραστούν με την οικογένεια και τους 
φίλους τους, μέσω των social media. Το μεγαλύτερο και μακροβιότερο Πρόγραμμα Εταιρικής 
Κοινωνικής Ευθύνης που έγινε συνώνυμο της επιβράβευσης της προσπάθειας και της αριστείας, 
συμπληρώνει 18 χρόνια ανελλιπούς παρουσίας και συνεχίζει να αυξάνει τον συνολικό αριθμό 
των βραβευθέντων που φέτος ανέρχονται πλέον σε 19.453. 
 
Το Πρόγραμμα «Η Μεγάλη Στιγμή για την Παιδεία» αναδεικνύει το σεβασμό της Τράπεζας σε αξίες 
όπως η γνώση και η αριστεία και συμβάλλει στην αναγνώριση του καθοριστικού ρόλου της 
Παιδείας στην ατομική ολοκλήρωση και τη συλλογική πρόοδο. Απευθύνεται στους αποφοίτους 
που συγκεντρώνουν τον μεγαλύτερο αριθμό μορίων πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση -
πάνω από 18.000 μόρια- σε κάθε ένα από τα 1.760 Γενικά και Επαγγελματικά Λύκεια της χώρας. 
Πραγματοποιείται με την υποστήριξη του υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και η 
επιβράβευση του κάθε αριστούχου συνοδεύεται από το χρηματικό ποσό των 800 ευρώ. 
 
Η κατανομή των αριστούχων ανά μονό: N. Αιτωλοακαρνανίας 18, Ν. Αργολίδας 9, Ν. Αρκαδίας 9, 
Ν. Άρτας, 6, Ν. Αττικής 288, Ν. Αχαΐας 29, Ν. Βοιωτίας 10, Ν. Γρεβενών 2, Ν. Δράμας 7, Ν. 
Δωδεκανήσου 13, Ν. Έβρου 10, Ν. Εύβοιας 17, Ν. Ευρυτανίας 2, Ν. Ζακύνθου 3, Ν. Ηλείας 11, Ν. 
Ημαθίας 13, Ν. Ηρακλείου 30, Ν. Θεσπρωτίας 4, Ν. Θεσσαλονίκης 90, Ν. Ιωαννίνων 17, Ν. Καβάλας 
10, Ν. Καρδίτσας 12, Ν. Καστοριάς 6, Ν. Κερκύρας 7, Ν. Κεφαλληνίας 1, Ν. Κιλκίς 5, Ν. Κοζάνης 11, 
Ν. Κορινθίας 11, Ν. Κυκλάδων 10, Ν. Λακωνίας 9, Ν. Λάρισας 30, Ν. Λασιθίου 5, Ν. Λέσβου 13, Ν. 
Λευκάδας 1, Ν. Μαγνησίας 20, Ν. Μεσσηνίας 12, Ν. Ξάνθης 6, Ν. Πέλλας 14, Ν. Πιερίας 12, Ν. 
Πρέβεζας 5, Ν. Ρεθύμνου 7, Ν. Ροδόπης 4, Ν. Σάμου 1, Ν. Σερρών 16, Ν. Τρικάλων 14, Ν. Φθιώτιδας 
9, Ν. Φλώρινας 2, Ν. Φωκίδας 2, Ν. Χαλκιδικής 7, Ν. Χανίων 11, Ν. Χίου 6. 
 
Η Eurobank, παραμένει επί 18 χρόνια πιστή στην επιλογή της να επενδύει στην Παιδεία και τη νέα 
γενιά και να επιβραβεύει τους νέους της χώρας που επιλέγουν τον απαιτητικό δρόμο της γνώσης 
προκειμένου να κατακτήσουν αρχικά το στόχο τους για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια 
Εκπαίδευση και να εξελιχθούν στη μετέπειτα ζωή τους. Πολλοί από τους αριστούχους όλων αυτών 
των χρόνων έχουν διακριθεί και στην επαγγελματική τους δραστηριότητα αποδεικνύοντας πως η 
αριστεία θέτει ισχυρές βάσεις που συντροφεύουν τους αποφοίτους στη ζωή τους. Η αναγνώριση 
του προγράμματος από την εκπαιδευτική και μαθητική κοινότητα επιβεβαιώνεται κάθε χρόνο 
μέσω των τελετών βράβευσης που πραγματοποιούνται σε όλη την Ελλάδα, παρουσία των γονέων 
αλλά και των εκπαιδευτικών των αριστούχων, η συμβολή των οποίων είναι καθοριστική για την 
επιτυχία των παιδιών. 
 
Η Διοίκηση και τα στελέχη της Eurobank ευχαριστούν όλα τα παιδιά που συνεχίζουν, παρά τις 
αντίξοες συνθήκες, να επενδύουν στην Παιδεία και εκφράζουν την αναγνώριση και τον θαυμασμό 
τους γιατί με την επιμονή, την υπομονή και το ήθος τους αποτελούν συνώνυμο της ελπίδας για ένα 
καλύτερο αύριο._ 


