
Ο πρέσβης της Ασστραλίας τίμησε τον πρώτο... των πρώτων 

Βραβείο στον Γ. Παπαματθαιάκη 

 

ηο ...ππώηο ζκαλί ηος βάθπος ανέβηκε ηο καλοκαίπι ο Γιώπγορ 

Παπαμαηθαιάκηρ, ο οποίορ ζςγκένηπυζε ηην ςτηλόηεπη βαθμολογία ζηιρ 

πανελλαδικέρ εξεηάζειρ ανάμεζα ζηοςρ μαθηηέρ ηος νομού Ηπακλείος.  

 

Ο απόθοιηορ ηος 3ος Λςκείος, πέηςσε ηο ζηόσο ηος, πος ήηαν ηο ημήμα 

Απσιηεκηονικήρ ηος Δθνικού Μεηζόβιος Πολςηεσνείος και, μόλιρ 

ανακοινώθηκαν ηα αποηελέζμαηα, αιζθάνθηκε ανακούθιζη μεηά από μια 

δύζκολη σπονιά με πολλή δοςλειά και ςποσπεώζειρ. 

 

Χθερ, ηον ηίμηζε ο Ππέζβηρ ηηρ Αςζηπαλίαρ ζηην Δλλάδα, κ. Geremy R. 

Newman, ο οποίορ ζςνανηήθηκε νυπίηεπα με ηη νομάπση Ηπακλείος, κ. 

Βαγγελιώ σοιναπάκη – Ηλιάκη.  

 

Σο βπαβείο απονέμεηαι κάθε σπόνο εκ πεπιηποπήρ ζηον καλύηεπο μαθηηή/μαθήηπια ηος Νομού Ηπακλείος, 

Ρεθύμνηρ και Χανίυν για ηην ενίζσςζη ηυν πεπαιηέπυ ζποςδών ηοςρ.  

 

Φέηορ, δόθηκε ζηον καλύηεπο μαθηηή ηος Νομού Ηπακλείος πος αποθοίηηζε από ηο Λύκειο ηο ζσολικό έηορ 

2009-2010 και ηο βπαβείο αθοπά ζε σπημαηική αμοιβή ύτοςρ 2.750 δολαπίυν Αςζηπαλίαρ.  

 

Η ππόηαζη για ηην απονομή ηος ζςγκεκπιμένος βπαβείος έγινε από ηην Ένυζη Παλαιών Πολεμιζηών και 

Αποζηπάηυν ηηρ Αςζηπαλίαρ ειρ μνήμην ηος Απσιμανδπίηη Αγαθαγγέλος Λαγοςβάπδος, Ηγούμενος ηηρ Ιεπάρ 

Μονήρ Αγίος Ιυάννος ηος Θεολόγος ηος Ππέβελη.  

 

Σο βπαβείο καθιεπώθηκε από ηπαηιώηερ ηυν ςμμασικών Γςνάμευν πος πολέμηζαν ζηην Κπήηη ζε ανάμνηζη 

ηηρ γενναιόηηηαρ και ηηρ θιλίαρ ηυν μονασών ηος Μοναζηηπιού ηος Ππέβελη και ηυν καηοίκυν ηυν κονηινών 

συπιών πος ηοςρ βοήθηζαν να διαθύγοςν. 

 

ηη μικπή εκδήλυζη μίληζε ο κ. Geremy R. Newman, ο οποίορ ενημέπυζε ηοςρ παπεςπιζκόμενοςρ για ηην 

ιζηοπία ηος βπαβείος ενώ ηη ζημαζία ηος ςπογπάμμιζε η νομάπσηρ Ηπακλείος. 

 

«Σο βπαβείο για μένα ζημαίνει πολλά, είναι ηιμηηικό ηο γεγονόρ όηι δίνεηαι ζηη μνήμη ανθπώπυν πος σάθηκαν 

ζε μια ηόζο ζημανηική μάση. Παπάλληλα, αποηελεί και επιβπάβεςζη ηυν κόπυν και πποζπαθειών μος, και, 

μάλιζηα, μος δίνεηαι από μια ξένη σώπα, κι αςηό έσει ξεσυπιζηή ζημαζία», είπε ο Γ. Παπαμαηθαιάκηρ ζηην 

«Π». Όζο αθοπά ζηο ημήμα, ζηο οποίο θοιηά, ανέθεπε πυρ είναι όπυρ ηο πεπίμενε, υζηόζο, αςηή ηην 

πεπίοδο δε γίνονηαι παπαδόζειρ αθού ηο έσοςν καηαλάβει οι θοιηηηέρ.  

 

 


