
Tοσς αριστούτοσς μαθητές βράβεσσε τθες η Eurobank (2/11/2004) 

 

Σειεηή βξάβεπζεο ησλ αξηζηνύρσλ καζεηώλ από ηνπο λνκνύο Ζξαθιείνπ θαη Ιαζηζίνπ, ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο ρνξεγώλ ηεο 

Σξάπεδαο EFG Eurobank Ergasias «Ζ Κεγάιε ηηγκή γηα ηελ Παηδεία», πξαγκαηνπνηήζεθε ρζεο ζην Θεαηξηθό ηαζκό Ζξαθιείνπ κε ηε 

ζπκκεηνρή πιήζνπο θόζκνπ.  

 

Ζ ηειεηή απηή είλαη ε 19ε ζην ζύλνιν ησλ 30 θαη πιένλ εθδειώζεσλ πνπ δηνξγαλώλεη ε Eurobank ζηνπο θαηά ηόπνπο λνκνύο. 

 

Σν πξόγξακκα ρνξεγηώλ «Ζ Κεγάιε ηηγκή γηα ηελ Παηδεία», πνπ ζπλερίδεηαη γηα δεύηεξε ρξνληά θέηνο από ηελ Σξάπεδα, έρεη ηελ 

ππνζηήξημε ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο θαη αθνξά πεξηζζόηεξνπο από 230.000 καζεηέο απ’ όιε ηελ Διιάδα, πνπ θνηηνύλ ζηε Γ’ Ιπθείνπ. 

ην 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, πνπ ιεηηνπξγνύλ ζηελ 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 Σακηεπηεξίνπ ζηα θαηαζηήκαηα Eurobank ηεο πόιεο. 

 

Πξώηνο απεύζπλε έλα ζύληνκν ραηξεηηζκό ν βνπιεπηήο Ζξαθιείνπ θ. Βαζίιεο Θεγθέξνγινπ, ν νπνίνο ζπλεράξε ηελ Σξάπεδα EFG 

Eurobank Ergasias γηα ηελ θνηλσληθή ηεο δξάζε πνπ ζπκβάιιεη ζηελ αλάπηπμε ηεο θνηλσλίαο καο, ελώ πξνέηξεςε θαη άιινπο 

ηδησηηθνύο νξγαληζκνύο λα αθνινπζήζνπλ ην παξάδεηγκά ηεο γηα έλα θαιύηεξν αύξην. 

 

ηε ζπλέρεηα ην ιόγν πήξε ν βνπιεπηήο Ζξαθιείνπ θ. Θώζηαο Κπαληνπβάο, ζεκεηώλνληαο όηη νη επηρεηξήζεηο νθείινπλ λα πξνζθέξνπλ 

πίζσ ζηελ θνηλσλία ζηελ νπνία δξαζηεξηνπνηνύληαη θαη ην παξάδεηγκα ηεο Eurobank πξέπεη λα αθνινπζνύλ όινη. Απεπζπλόκελνο 

ζηνπο καζεηέο, ηόληζε όηη ν αγώλαο θαη ε πξνζπάζεηα πάληα επηβξαβεύνληαη θαη επρήζεθε ε επγελήο άκηιια λα απνηειεί πάληα 

ραξαθηεξηζηηθό ηεο θνηλσλίαο καο. 

 

ηνλ ζύληνκν ραηξεηηζκό ηνπ, ν βνπιεπηήο Ζξαθιείνπ θ. Καλόιεο ηξαηάθεο επεζήκαλε όηη έλα ηέηνην πξόγξακκα θαζηζηά ηε 

Eurobank θνξέα αλάπηπμεο ηεο ρώξαο, ηδίσο κέζα ζε έλα επξσπατθό πεξηβάιινλ όπνπ ε ρώξα αλαδεηθλύεηαη κε εξγαιεία ηε γλώζε θαη 

ηνλ πνιηηηζκό. 

 

ην θνηλσληθό πξόζσπν ηεο Eurobank αλαθέξζεθε θαη ν βνπιεπηήο Ιαζηζίνπ θ. Γηάλλεο Πιαθησηάθεο, ζεκεηώλνληαο όηη ε 

πξσηνβνπιία απηή αληηθαηνπηξίδεη ην ελδηαθέξνλ ηνπ νξγαληζκνύ γηα ηνλ πνιίηε, θαζώο ε αλάπηπμε ηεο θνηλσλίαο πεξλά κέζα από 

ηελ παηδεία θαη ηνλ πνιηηηζκό. 

 

Ο Αληηπξόεδξνο ηνπ Λνκαξρηαθνύ πκβνπιίνπ Ζξαθιείνπ θ. Γηώξγνο Σζηθλάθεο κεηέθεξε ηα ζπγραξεηήξηα ηνπ Λνκάξρε θ. αξξή 

πξνο ηνπο καζεηέο θαη ηελ ηξάπεδα θαη επεζήκαλε ηελ εζληθή ζεκαζία ηεο πξσηνβνπιίαο απηήο ηεο Eurobank, ε νπνία κέζα από ηελ 

αλάδεημε ησλ άξηζησλ ζπκβάιιεη ζηελ πξόνδν ηεο θνηλσλίαο.  

 

ηνλ ραηξεηηζκό ηνπ, ν Πξόεδξνο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Ζξαθιείνπ θ. Κάξθνο Θαξαλαζηάζεο, κεηαθέξνληαο θαη ηα ζπγραξεηήξηα 

ηνπ Γεκάξρνπ θ. Θνπξάθε ζηνπο καζεηέο, ηνπο γνλείο θαη ηνπο δαζθάινπο ηνπο, ηόληζε όηη πξόθεηηαη γηα κηα εμαηξεηηθήο ζεκαζίαο 

πξσηνβνπιία πνπ εληζρύεη ηελ πξνζπάζεηα ησλ καζεηώλ γηα ηελ θαηάθηεζε ηεο γλώζεο. πλεράξε ηε Eurobank, ε νπνία δελ επελδύεη 

κόλν ζε νηθνλνκηθνύο ζηόρνπο αιιά θαη ζηελ παηδεία θαη ηνλ πνιηηηζκό κε καθξνπξόζεζκα επηηπρή απνηειέζκαηα. 

 

Ο Γήκαξρνο Ηεξάπεηξαο θ. Λίθνο Υξηζηνθαθάθεο εμέθξαζε ηα ζεξκά ηνπ ζπγραξεηήξηα ζηνπο καζεηέο πνπ κέζα από ηε βξάβεπζή 

ηνπο δελ δηαθξίλνληαη κόλν γηα ηε γλώζε ηνπο αιιά θαη ηελ αξεηή, ελώ επαίλεζε ηνπο γνλείο θαη ηνπο δαζθάινπο, θαη ζεκείσζε όηη ε 

Eurobank επελδύεη πάληα ζηελ θνηλσλία θαη ηνλ πνιηηηζκό. 

 

Ο Γηεπζπληήο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Ζξαθιείνπ θ. Γηώξγνο Σδσξκπαηδάθεο, κεηαθέξνληαο ηηο επρέο ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ 

Γηεπζπληή Δθπαίδεπζεο θ. παλνπδάθε, ζεκείσζε όηη κε ην πξόγξακκα ηεο Eurobank ζην πξόζσπν ησλ αξηζηνύρσλ επηβξαβεύνληαη 

όινη νη καζεηέο γηα ηνπο αγώλεο ηνπο αιιά θαη νιόθιεξε ε εθπαηδεπηηθή θνηλόηεηα, νη δάζθαινη θαη νη αθαλείο ήξσεο, νη γνλείο. 

 

Σέινο, ζηε ζύληνκε νκηιία ηνπ ν θ. Γηώξγνο Εήζεο, βνεζόο Γεληθόο Γηεπζπληήο ηεο Σξάπεδαο ΔFG Eurobank Ergasias, ηόληζε όηη «ε 

Σξάπεδά 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 ηηγκή γηα ηελ 

Παηδεία". ε 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 θαιιηέξγεηα». Θαη ζπλέρηζε «ην πξόγξακκα "Ζ Κεγάιε ηηγκή 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».  

 

Σα βξαβεία ηεο Σξάπεδαο EFG Eurobank Ergasias γηα ηνπο λνκνύο Ζξαθιείνπ θαη Ιαζηζίνπ έιαβαλ νη εμήο: 

 

1. Αλδξηαλάθε Υαξνύια από ην Δληαίν Ιύθεην Κειεζώλ Ζξαθιείνπ 

2. Αλδξνλίδεο Αλαζηάζηνο από ην 7ν Δληαίν Ιύθεην Ζξαθιείνπ 



3. Αλησλνγηαλλάθεο Αληώληνο από ην 4ν Δληαίν Ιύθεην Ζξαθιείνπ 

4. Βνπδνπλεξάθε Θσλζηαληίλα από ην 2ν Δληαίν Ιύθεην Ηεξάπεηξαο 

5. Γαιαλνύ Καξία από ην Δληαίν Ιύθεην Δπηζθνπήο Ζξαθιείνπ 

6. Γαιαΐλα Ησάλλα από ην 1ν Δληαίν Ιύθεην Ηεξάπεηξαο 

7. Γνπλδνπιάθεο Γεώξγηνο από ην Δληαίν Ιύθεην Αξραλώλ Ζξαθιείνπ 

8. Ηαηξάθεο Γεώξγηνο από ην Δληαίν Ιύθεην Αγίνπ Κύξσλα Ζξαθιείνπ 

9. Θαβαιιάθε Αγγειηθή από ην 6ν Δληαίν Ιύθεην Ζξαθιείνπ 

10. Θαδακίαο Γεώξγηνο από ην Δληαίν Ιύθεην Αιηθαξλαζζνύ Ζξαθιείνπ 

11. Θαιεκάθε Καξία από ην Δληαίν Ιύθεην Κνηξώλ Ζξαθιείνπ 

12. Θαιέξγε Φσηεηλή από ην Δληαίν Ιύθεην Αγ. Βαξβάξαο Ζξαθιείνπ 

13. Θεθαινγηάλλε Θεξεζία από ην 8ν Δληαίν Ιύθεην Ζξαθιείνπ 

14. Θππξησηάθε Αλησλία από ην 11ν Δληαίν Ιύθεην Ζξαθιείνπ 

15. Ιπγεξνύ Γήκεηξα από ην Δληαίν Πεηξακαηηθό Ιύθεην Ζξαθιείνπ 

16. Καξάθεο Γεώξγηνο από ην 5ν Δληαίν Ιύθεην Ζξαθιείνπ 

17. Καπξηθάθεο Ληθόιανο από ην Δληαίν Ιύθεην Αγ. Ληθνιάνπ 

18. Κειάθε Θαιιηόπε από ην 3ν Δληαίν Ιύθεην Ζξαθιείνπ 

19. Κπάηζε Δηξήλε από ην Δληαίν Ιύθεην «Σν Παγθξήηηνλ» Ζξαθιείνπ 

20. Παπαδαθάθε νθία από ην 2ν Δληαίν Ιύθεην Ζξαθιείνπ 

21. Παηεξάθε Λίθε από ην Δληαίν Ιύθεην Κνρνύ Ζξαθιείνπ 

22. Ρνδαλάθε Καξία από ην Δληαίν Ιύθεην εηείαο 

23. αθθαδάθεο Θσλζηαληίλνο από ην Δληαίν Δζπεξηλό Ιύθεην Ζξαθιείνπ 

24. ηηβαθηάθεο Γεώξγηνο από ην Δληαίν Ιύθεην Λεαπόιεσο Ιαζηζίνπ 

25. ηηβαθηάθεο Ραδάκαλζπο από ην 1ν Δληαίν Ιύθεην Ζξαθιείνπ 

26. πκηλή Καξίλα από ην Δληαίν Ιύθεην Γαδίνπ Ζξαθιείνπ 

27. Σζηθαιάθε Εελνβία από ην Δληαίν Ιύθεην Γνπβώλ Ζξαθιείνπ 

28. Φαξζάξε νθία από ην Δληαίν Ιύθεην Σδεξκηάδσ Ιαζηζίνπ 

29. Φσκαδάθε Δπζπκία από ην Δληαίν Ιύθεην Σπκπαθίνπ Ζξαθιείνπ 


