
Eurobank: Βράβευσε τους αριστούχους μαθητές 
 

 

Τους 325 αριστούχους αποφοίτους λυκείων της Αττικής, Βοιωτίας, Εύβοιας και Φωκίδας καθώς και 26 

αριστούχους από τους νομούς Δωδεκανήσου, Κυκλάδων, Λέσβου και Χίου που φοιτούν σε ανώτατα 

εκπαιδευτικά ιδρύματα της Αθήνας, βράβευσε η Eurobank, στο πλαίσιο του προγράμματος "Η Μεγάλη 

Στιγμή για την Παιδεία", που αποτελεί το μακροβιότερο πρόγραμμα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης του 

Ομίλου Eurobank, με 15 συνεχή χρόνια εφαρμογής. 

  

Οι αριστούχοι μαθητές που ξεχώρισαν φέτος με τις υψηλές επιδόσεις τους στις πανελλήνιες εξετάσεις, 

βραβεύθηκαν σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα στις 5 Δεκεμβρίου 2017. 

  

Στην εκδήλωση, πέραν των αριστούχων μαθητών και μαθητριών, βραβεύθηκαν και τα 13 αντίστοιχα 

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. 

  

Όπως σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση, 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 στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, 

που είναι πάνω από 18.000, 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. 

  

Από το 2003 που ξεκίνησε το πρόγραμμα "Η Μεγάλη Στιγμή για την Παιδεία", το οποίο 

πραγματοποιείται με την υποστήριξη του υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, έχουν 

βραβευθεί συνολικά 16.835 μαθητές και μαθήτριες από όλη τη χώρα. 

  

Διανύοντας τη δεύτερη δεκαετία διεξαγωγής του, το πρόγραμμα αποτυπώνει τη σταθερή απόφαση της 

Eurobank να στηρίζει διαχρονικά, τις μακροπρόθεσμες πρωτοβουλίες κοινωνικής ευθύνης και 

αντανακλά τη βούλησή της για διατήρηση στέρεων και μακρόπνοων δεσμών εμπιστοσύνης με την 

κοινωνία. 

  

Στον χαιρετισμό του,στη σχετική εκδήλωση, ο γενικός γραμματέας Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς, 

Παυσανίας-Ανδρέας Παπαγεωργίου, ανέφερε ότι "η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί μία έμπρακτη 

προσπάθεια ενδυνάμωσης της νεολαίας. Και είναι ιδιαίτερα σημαντικό ότι προέρχεται από έναν φορέα 

που ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις απέναντι στο κοινωνικό σύνολο ενισχύοντας τις προσπάθειες 

των νέων μελών του. Και ακόμα σημαντικότερο, και το τονίζω αυτό, ότι δεν τοποθέτησε ούτε κριτήρια 

επιστημονικής κατεύθυνσης, επιλέγοντας να αποκλείσει τις ανθρωπιστικές ή καλλιτεχνικές 

κατευθύνσεις, όπως συμβαίνει πολλές φορές σε τέτοιου είδους βραβεύσεις. Πολύ περισσότερο όμως 

δεν αναζήτησε τον ένα και μοναδικό νικητή μέσα από μία διαδικασία ανταγωνισμού, αλλά μοίρασε 

δίκαια αυτό που μπορούσε να μοιράσει, σε όσο το δυνατόν περισσότερους επιτυχόντες". 

  

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

σύμβουλος της Eurobank Φωκίων Καραβίας, είπε μεταξύ άλλων: 

  

"Η στήριξη της Παιδείας ως αξίας, με συνέπεια και μακροπρόθεσμη δέσμευση, αποτελεί αντανάκλαση 

των αρχών του οργανισμού που υπηρετούμε. Μια τράπεζα δεν είναι μόνον η επιχειρηματική της 

δραστηριότητα, αλλά είναι και η ευρύτερη κοινωνική παρουσία της. Τιμούμε αυτό το ρόλο με σειρά 

δράσεων εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, ανάμεσα στις οποίες ξεχωρίζουμε την παλιότερη και ίσως 

σημαντικότερη, τη "Μεγάλη Στιγμή για την Παιδεία". Τιμούμε τη γνώση, την προσπάθεια, την επιτυχία 



σε κάθε νομό και σε κάθε πόλη της Ελλάδας εδώ και 15 χρόνια. Και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε". 

Επίσης, σημείωσε ότι "από τη δική μας πλευρά θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να στηρίξουμε τις 

επενδύσεις και την ανάπτυξη, ώστε όταν θα τελειώνετε τη σχολή που επιλέξατε και αριστεύσατε για 

την εισαγωγή σας, να μπορείτε να σταδιοδρομήσετε, να αναπτύξετε τη δημιουργικότητά σας στην 

χώρα μας και να συμβάλετε στην ευημερία όλων μας". 

  

Τα βραβεία των λυκείων απένειμαν, ο πρόεδρος του Δ.Σ του Ομίλου Eurobank, Νικόλαος Καραμούζης 

και οι αναπληρωτές διευθύνοντες σύμβουλοι της Eurobank, κ.κ. Σταύρος Ιωάννου και Θεόδωρος 

Καλαντώνης. 

  

Χαιρετισμό απηύθυνε ο ολυμπιονίκης κολύμβησης ανοικτής θαλάσσης, Σπύρος Γιαννιώτης, ο οποίος, 

αφού συνεχάρη τους μαθητές, αναφέρθηκε στον αγώνα που έδωσε ο ίδιος προκειμένου να κατακτήσει 

την υψηλότερη διάκριση, στην επιμονή του αλλά και στις αξίες που τον συντρόφευαν στην πορεία του 

προς τη νίκη. Τέλος, προέτρεψε τα νέα παιδιά να συνεχίσουν να αγωνίζονται για κάθε στόχο στη ζωή 

τους, με γνώμονα αξίες όπως το ευ αγωνίζεσθαι, την ευγενή άμιλλα και το σεβασμό στον συνάνθρωπο. 

  

Ομιλία πραγματοποίησε η βραβευθείσα του προγράμματος, Αγγελική Κολοκοτσά, η οποία βραβεύθηκε 

ως πρώτη του νομού Ζακύνθου. Η Αγγελική, είναι τριτοετής φοιτήτρια στη Νομική Σχολή Αθηνών. Στην 

ομιλία της ανέφερε ότι "όταν ένας από τους μεγαλύτερους φορείς της ελληνικής οικονομίας 

αναγνωρίζει τη συνολική προσπάθεια των παιδιών είναι τουλάχιστον σπουδαίο. Με τον τρόπο αυτόν 

νιώθετε κι εσείς ότι οι κόποι σας ανταμείβονται. Πολύ περισσότερο, εμένα, αυτή η διάκριση με έκανε 

να πιστέψω στον εαυτό μου και να προσπαθήσω για κάτι ακόμα καλύτερο. Ελπίζω να αποτελέσει 

κίνητρο και για εσάς, ειδικά τώρα που ξεκινάει μια νέα περίοδος της ζωής σας". Τέλος, προέτρεψε τα 

παιδιά να μην προσκολληθούν στενά στο αντικείμενο των σπουδών τους, αλλά να το συνδυάσουν και 

με άλλα ενδιαφέροντά τους προκειμένου να εξελιχθούν και να αναπτύξουν διαφορετικές πτυχές της 

προσωπικότητάς τους. 

Τις τιμητικές πλακέτες που απονεμήθηκαν στα σχολεία απ' όπου αποφοίτησε ο αριστούχος μαθητής με 

τον μεγαλύτερο αριθμό μορίων πρόσβασης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση σε κάθε εκπαιδευτική 

περιφέρεια της Αττικής, ο οποίος ήταν πάνω από 18.000 έλαβαν: 

Στις εκπαιδευτικές περιφέρειες της Αττικής, στην Α' περιφέρεια Αθήνας το 13ο Γενικό Λύκειο Αθήνας 

για την Ηλιάνα Μπατσικούρα, στην Β' περιφέρεια Αθήνας το Πρότυπο Γενικό Λύκειο Αναβρύτων για 

τον 'Αγγελο Νικομάνη, στην Γ' περιφέρεια Αθήνας το 4ο Γενικό Λύκειο Χαϊδαρίου για την Αλεξία 

Κατσικογιάννη, στην Δ' περιφέρεια Αθήνας το 6ο Γενικό Λύκειο Γλυφάδας για τον Κωνσταντίνο 

Παπαϊωάννου, στην περιφέρεια Ανατολικής Αττικής το Ιδιωτικό Γενικό Λύκειο "Εκπαιδευτήρια Πλάτων" 

για τον Ιωάννη Αλεξόπουλο, στην περιφέρεια Δυτικής Αττικής το 1ο Γενικό Λύκειο Μεγάρων για τον 

Ιωάννη Πανταζή και στην περιφέρεια Πειραιά το Πρότυπο Γενικό Λύκειο Ιωνιδείου Σχολής Πειραιά για 

τον Μάριο Χρήστο Κουτσογιάννη. 

Επίσης, στον νομό Εύβοιας το 1ο Γενικό Λύκειο Χαλκίδας για τον Γεώργιο Ζαούρη, στο νομό Βοιωτίας 

το Γενικό Λύκειο 'Ασπρων Σπιτιών για τον Στέργιο Ανδρέου και στο νομό Φωκίδας το Γενικό Λύκειο 

Ιτέας για τον Αθανάσιο Αναγνωστόπουλο. 

  

Βραβεύθηκαν επίσης τρία σχολεία από τη νησιωτική Ελλάδα, και συγκεκριμένα, στον νομό 

Δωδεκανήσου το Μουσικό Σχολείο Ρόδου για την Αναστασία Φουτούλη, στο νομό Κυκλάδων το Γενικό 

Λύκειο Σύρου για την Κωνσταντίνα Κώτσια και στο νομό Χίου το 1ο ΕΠΑΛ Χίου- Εμπορική Σχολή, για τον 

Αντώνιο-Χρυσοβαλλάντη Μαρδά. 

  

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο γενικός γραμματέας Δια Βίου Μάθησης και Νέας 

Γενιάς, Παυσανίας-Ανδρέας Παπαγεωργίου, οι βουλευτές Ελένη Αυλωνίτου, Ζωή Λιβανίου και 

Νικόλαος Φίλης, ο εκπρόσωπος του αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, πατέρας Δημήτριος 

Νίκου, ο εκπρόσωπος του μητροπολίτη Θηβών και Λιβαδείας, πρωτοπρεσβύτερος Δημήτριος 

Καρβούνης, ο αντιπεριφερειάρχης Υγείας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, Δημήτριος Αργύρης, ο 



αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας, Ευάγγελος Κατσαγούνος, καθώς και πολλοί 

παράγοντες της οικονομικής και κοινωνικής ζωής. 
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