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Βραβεία στοσς αριστούτοσς από την Eurobank 

 

Κε κεγάιε επηηπρία πξαγκαηνπνηήζεθε ρζεο ην βξάδπ ζην πιαίζην ηνπ λένπ 

πξνγξάκκαηνο ρνξεγηώλ ηεο ηξάπεδαο EFG Eurobank Ergasias “Ζ κεγάιε ζηηγκή γηα 

ηελ Παηδεία”, ε ηειεηή βξάβεπζεο ησλ αξηζηνύρσλ καζεηώλ ηνπ λνκνύ Ζξαθιείνπ 

ζην Θεαηξηθό Σηαζκό.  

Ζ ηειεηή απηή είλαη ε 8ε ζην ζύλνιν ησλ 40 εθδειώζεσλ πνπ δηνξγαλώλεη ε 

Eurobank ζηνπο θαηά ηόπνπο λνκνύο. 

Τν πξόγξακκα απηό πνπ θαζηεξώλεη από θέηνο ε Eurobank, απνηειεί κηα κεγάιε 

πξσηνβνπιία γηα ηελ Παηδεία πνπ έξρεηαη λα εληζρύζεη ηελ ήδε ζεκαληηθή ρνξεγηθή 

παξνπζία ηνπ Οκίινπ, ζηελ Παηδεία αιιά θαη ζηνπο ηνκείο ηνπ Πνιηηηζκνύ θαη ηνπ Αζιεηηζκνύ. 

Σθνπόο ηνπ λένπ απηνύ πξνγξάκκαηνο είλαη λα ππνζηεξίμεη θαη λα ελζαξξύλεη ηελ πξνζπάζεηα ηεο λέαο γεληάο γηα πεξηζζόηεξε γλώζε θαη 

κόξθσζε, λα ζπκβάιεη ζηελ θαηάθηεζε ησλ πςειώλ ηεο ζηόρσλ θαη παξάιιεια λα εληζρύζεη πεξαηηέξσ ηελ παξνπζία ηνπ ηξαπεδηθνύ νκίινπ 

ζηελ θνηλσληθή δσή ηνπ ηόπνπ. 

Τν πξόγξακκα ρνξεγηώλ “Ζ κεγάιε ζηηγκή ζηελ Παηδεία”, πνπ εγθαηληάδεη θέηνο ε ηξάπεδα, έρεη ηελ ππνζηήξημε ηνπ ππνπξγείνπ Παηδείαο θαη 

αθνξά πεξηζζόηεξνπο από 230.000 καζεηέο απ’ όιε ηελ Διιάδα, πνπ θνηηνύλ ζηε Γ’ Ιπθείνπ. Σην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο, ε Eurobank 

επηβξαβεύεη θάζε ρξόλν ηνλ ή ηελ αξηζηνύρν απόθνηην καζεηή ή καζήηξηα κε ηνλ πςειόηεξν βαζκό ζηηο Παλειιήληεο εμεηάζεηο, ζε θάζε έλα 

από ηα 1.300 Ιύθεηα, πεξίπνπ, ζε όιε ηελ Διιάδα, δεκόζηα θαη ηδησηηθά, πξσηλά ή λπθηεξηλά. Ζ επηβξάβεπζε ηνπ θάζε αξηζηνύρνπ 

ζπλνδεύεηαη θαη από ην πνζό ησλ 1.000 επξώ, ην νπνίν θαηαηίζεηαη ζε ινγαξηαζκνύο Τακηεπηεξίνπ ζηα θαηαζηήκαηα Eurobank ηεο πόιεο. 

Τελ εθδήισζε ηίκεζαλ κε ηελ παξνπζία ηνπο ν πθππνπξγόο Κεηαθνξώλ θαη βνπιεπηήο Ζξαθιείνπ θ. Δκκαλνπήι Σηξαηάθεο, ν αληηλνκάξρεο 

Ζξαθιείνπ θ. Σήθεο Αγγειηδάθεο, ηα κέιε ηνπ Λνκαξρηαθνύ Σπκβνπιίνπ Ζξαθιείνπ θ.θ. Χαξάιακπνο Θνπηζνγηάλλεο, Κηράιεο Παπαγηαλλάθεο, 

Γεκήηξεο Φξαγθνπιάθεο, ν δήκαξρνο Αιηθαξλαζζνύ θ. Σηζακάθεο, ν αληηδήκαξρνο Βηάλλνπ θ. Θαξαγεσξγάθεο, ν πξόεδξνο ηνπ Γεκνηηθνύ 

Σπκβνπιίνπ Ζξαθιείνπ θ. Κάξθνο Θαξαλαζηάζεο, ν δεκνηηθόο ζύκβνπινο Ζξαθιείνπ θ. Ληθόιανο Σκαξαγδάθεο, θαζώο θαη πνιινί αθόκα 

εθπξόζσπνη ηεο Τνπηθήο Απηνδηνίθεζεο ηνπ λνκνύ. 

Παξέζηε επίζεο ν πεξηθεξεηαθόο δηεπζπληήο Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Θξήηεο θ. Γξεγόξηνο Σκπξλάθεο εθ κέξνπο ηνπ 

ππνπξγείνπ Παηδείαο, ν δηεπζπληήο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Ζξαθιείνπ θ. Παληειήο Κπηθάθεο, ν δηεπζπληήο ηεο Πξσηνβάζκηαο 

Δθπαίδεπζεο Ζξαθιείνπ θ. Ιεσλίδαο Θαλειιήο θαη άιινη εθπξόζσπνη ηεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, θαζώο θαη πιεζώξα πξνζσπηθνηήησλ 

θαη εθπξόζσπνη ησλ Κέζσλ Καδηθήο Δλεκέξσζεο ηεο πεξηνρήο. 

Χαηξεηηζκό απεύζπλε ν πθππνπξγόο Κεηαθνξώλ θ. Δκκαλνπήι Σηξαηάθεο εθθξάδνληαο ηα ζεξκά ηνπ ζπγραξεηήξηα γηα ηελ πξσβνπιία απηή 

ηεο ηξάπεδαο EFG Eurobank Ergasias, ε νπνία, όπσο είπε, ζεκαηνδνηεί κηα λέα αληίιεςε ζην ρώξν ηεο εθπαίδεπζεο θαη απνηειεί θίλεζε 

νπζίαο κε κόλν ζεηηθά απνηειέζκαηα γηα όινπο. 

Τελ ηξάπεδα επραξίζηεζε κε ηε ζεηξά ηνπ ν αληηλνκάξρεο Ζξαθιείνπ θ. Σήθεο Αγγειηδάθεο, ζην ζύληνκν ραηξεηηζκό ηνπ, ηνλίδνληαο όηη ε 

Eurobank απεπζύλεηαη ζηα παηδηά καο, κέζα από κηα πξσηνβνπιία πνπ δελ είλαη κόλν ππόζεζε ηνπ ππνπξγείνπ Παηδείαο, αιιά νιόθιεξεο ηεο 

θνηλσλίαο, θαη επρήζεθε θαιή δύλακε θαη πξόνδν ζηνπο βξαβεπζέληεο καζεηέο. 

Ο πξόεδξνο ηνπ Γεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ Ζξαθιείνπ θ. Κάξθνο Θαξαλαζηάζεο, εθπξνζσπώληαο ην Γήκν Ζξαθιείνπ πνπ θηινμέλεζε ηελ 

εθδήισζε, αλαθέξζεθε ζηε ζεκαληηθή ζπκβνιή ηεο ηξάπεδαο ζηε κεηέπεηηα δσή ησλ παηδηώλ, ραξίδνληάο ηνπο ηελ πξώηε ηνπο κεγάιε 

ζηηγκή. 

Σηε ζπλέρεηα ην ιόγν πήξε ν πεξηθεξεηαθόο δηεπζπληήο Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Θξήηεο θ. Γξεγόξηνο Σκπξλάθεο, ν 

νπνίνο ζεκείσζε όηη ε πξσηνβνπιία ηεο Eurobank δείρλεη όηη ν κεγάινο απηόο νξγαληζκόο δελ επελδύεη κόλν ζηα νηθνλνκηθά κεγέζε, αιιά θαη 

ζηελ Παηδεία, πνπ είλαη θαη ε απνδνηηθόηεξε επέλδπζε όισλ θαη απνηειεί παξάδεηγκα ηδησηηθνύ θνξέα πνπ ζπκκεηέρεη ζην εθπαηδεπηηθό 

 



γίγλεζζαη. 

Τέινο ζηε ζύληνκε νκηιία ηνπ ν θ. Γεώξγηνο Εήζεο, ηνκεάξρεο ηεο ηξάπεδαο EFG Eurobank Ergasias, ηόληζε: “Ζ ηξάπεδά καο, 

αληαπνθξηλόκελε ζηηο πξνθιήζεηο ηεο λέαο επνρήο επηιέγεη λα ελζαξξύλεη ηε λενιαία καο λα αθνινπζήζεη ην δξόκν ηεο κάζεζεο, ηεο 

κόξθσζεο θαη ηεο πξνόδνπ κε ηελ θαζηέξσζε ελόο λένπ ζεζκνύ, κέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο “Ζ κεγάιε ζηηγκή γηα ηελ Παηδεία”.  

Σε κηα πεξίνδν θαηά ηελ νπνία πνιιέο από ηηο παξαδνζηαθέο αμίεο πνπ ζηήξημαλ ηελ αλάπηπμε ηεο θνηλσλίαο καο αξρίδνπλ λα ακθηζβεηνύληαη, 

πξέπεη λα αλαδεηθλύνληαη θαη λα επηβξαβεύνληαη νη θαιύηεξνη, νη εξγαηηθόηεξνη θαη εθείλνη πνπ επελδύνπλ ελεξγά ζηε κόξθσζε θαη ηελ 

θαιιέξγεηα”, θαη ζπλέρηζε: “Τν πξόγξακκα “Ζ κεγάιε ζηηγκή γηα ηελ Παηδεία” εληάζζεηαη ζηελ επξύηεξε θνηλσληθή δξάζε ηνπ Οκίινπ 

Eurobank, πνπ αλαθέξεηαη ζε ζεκαληηθά ρνξεγηθά πξνγξάκκαηα ζηνπο ηνκείο ηνπ Πνιηηηζκνύ, ηνπ Αζιεηηζκνύ θαη ηεο Παηδείαο”. 

Τα βξαβεία ηεο EFG Eurobank Ergasias ζην λνκό Ζξαθιείνπ έιαβαλ νη εμήο: 

Αζαλαζάθε Βαζηιηθή από ην 2ν Δληαίν Ιύθεην Ζξαθιείνπ, Βιαράθε Αλλα από ην Ιύθεην Καιίσλ, Γεσξγηάδεο Γεώξγηνο από ην 5ν Ιύθεην 

Ζξαθιείνπ, Γηαλλνπδάθε Δπζεβία από ην 6ν Ιύθεην Ζξαθιείνπ, Γεκεηξάθε Γεσξγία από ην Ιύθεην Χάξαθα, Γνμαζηάθε Ησζηθίλα από ην Δληαίν 

Ιύθεην Αγ. Βαξβάξαο, Ενξκπάο Αληώληνο από ην Δληαίν Ιύθεην Αγ.Βαξβάξαο, Θενδσξνπνύινπ Αηθαηεξίλε από ην 8ν Ιύθεην Ζξαθιείνπ, 

Θακάξεο Γεκήηξηνο από ην Δληαίν Ιύθεην Πνκπηαο, Θαηαραλάθεο Παύινο από ην Δληαίν Ιύθεην Αγ. Γέθα, Θόθνο Ηζίδσξνο από ην 11ν Δληαίν 

Ιύθεην Ζξαθιείνπ, Θνζκαδάθε Βηιεικίλε από ην 4ν Δληαίν Ιύθεην Ζξαθιείνπ, Καλνπζάθεο Δκκαλνπήι από ην Ιύθεην Κειεζώλ, Καξαζηαλνύ 

Δπαγγειία από ην 7ν Δληαίν Ιύθεην Ζξαθιείνπ, Κνπληξάθε Αηθαηεξίλε από ην Δληαίν Ιύθεην Γνπβώλ, Κπαξηηάθε Σνθία από ην Δληαίν Ιύθεην 

Αξραλώλ, Κπνπηζάθε Βαζηιεία από ην 10ν Δληαίν Ιύθεην Ζξαθιείνπ, Παπαδνκαλσιάθε Διελα από ην Δληαίν Ιύθεην Γαδίνπ, Παπαζηεθαλάθε 

Δηξήλε από ην 4ν Δληαίν Ιύθεην Ζξαθιείνπ, Παπαραξηδήκνπ Δκκαλνπήι από ην 3ν Δληαίν Ιύθεην Ζξαθιείνπ, Παηεξάθε Διέλε από ην Δληαίν 

Ιύθεην Τπκπαθίνπ, Πεξβνιαξάθε Σηαπξνύια από ην Δληαίν Ιύθεην Θξνπζώλα, Πιαθίδαο Θσλζηαληίλνο από ην Παγθξήηην Ιύθεην, 

Πξσηνγεξάθε Καηίλα από ην Δληαίν Πεηξακαηηθό Ιύθεην Ζξαθιείνπ, Σκπξλάθε Δπζπκία από ην Ιύθεην Θαζηειίνπ, Σθπξάθε Καξία από ην 

Δληαίν Ιύθεην Αιηθαξλαζζνύ, Τδεδάθεο Χαξίδεκνο από ην Δληαίν Ιύθεην Γαδίνπ, Φαζνπιάθεο Κηραήι από ην 13ν Δληαίν Ιύθεην Ζξαθιείνπ, 

Χαιθηαδάθε Δπαγγειία από ην Δληαίν Ιύθεην Κνηξώλ, Ψπραξάθεο Σηπιηαλόο από ην 1ν Ιύθεην Ζξαθιείνπ.  

 

 


