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Πανοσιολογιότατε,  

Αγαπητοί μας γονείς, 

Αγαπητοί νέοι φοιτητές, που βραβεύεστε απόψε, 

Αγαπητοί μας προσκεκλημένοι, 

 

Είναι η 16η χρονιά στη σειρά που η Eurobank οργανώνει αυτή 

την εκδήλωση.Είναι μια ημέρα που μας γεμίζει όλους 

αισιοδοξία, το προσωπικό και τα στελέχη της τράπεζας. 

 

Μας κάνει όλους να αισθανόμαστε υπερήφανοι που 

αναλάβαμε και συνεχίζουμε αδιάλειπτα τη βράβευση και 

τιμητική αναγνώριση εκείνων που ξεχώρισαν με τις 

επιδόσεις τους, μεταξύ όσων πέτυχαν στα Ελληνικά 

τριτοβάθμια εκπαιδευτικά ιδρύματα, σε ένα αβέβαιο και 

μάλλον απαισιόδοξο περιβάλλον που διαμόρφωσε η 

μακροχρόνια κρίση στην Ελλάδα. 
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Η Μεγάλη Στιγμή για την Παιδεία δεν είναι πια για εμάς μια 

απλή πρωτοβουλία εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, όπως 

ξεκίνησε. Την θεωρούμε κορυφαίο γεγονός, αναπόσπαστο 

μέρος της δουλειάς μας και της αποστολής της τράπεζάς μας. 

 

Βλέπουμε σε εσάς, 

 την ποιότητα και τις αξίες που εκπροσωπείτε, 

 το καλύτερο αύριο της χώρας, 

 το σήμερα και το αύριο του οργανισμού που υπηρετούμε, 

 την ελπίδα για την ουσιαστική έξοδο της χώρας από την 

κρίση,  

 όχι μόνο την οικονομική  

 αλλά και την ηθική, και την πνευματική, την κρίση αρχών 

και αξιών που βιώνουμε όλοι μας σήμερα. 

 

Το πρόγραμμα «Η Μεγάλη Στιγμή για την Παιδεία» 

υλοποιείται από την Eurobank με συνέπεια από το 2003.  

Κατάφερε μέσα σ’ αυτά τα 15 χρόνια, να εξελιχθεί σε ένα 
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ζωντανό θεσμό επιβράβευσης περίπου 17.000 συνολικά 

αριστούχων της Γ’ Λυκείου, από όλη την Ελλάδα. 

 

Πρώτα απ΄ όλα σας αξίζουν τα πιο θερμά συγχαρητήρια.  Οι 

εισαγωγικές εξετάσεις στην Ελλάδα είναι ένας ξεχωριστός 

θεσμός. Έχει κατακτήσει την καθολική αναγνώριση και 

αξιοπιστία και αυτό δεν είναι απλό, ούτε εύκολο, γιατί η 

χώρα μας δεν διακρίνεται για το επίπεδο κοινωνικής 

εμπιστοσύνης στους θεσμούς και τις επίσημες διαδικασίες. 

 

Είμαστε υπερήφανοι που οι χιλιάδες νέοι που έχουμε 

βραβεύσει στο παρελθόν διακρίνονται στην οικονομική, 

ακαδημαϊκή, κοινωνική και επιστημονική ζωή της χώρας 

μας, ενώ πολλοί από αυτούς ακολουθούν λαμπρή πορεία στο 

εξωτερικό. Η σημερινή ημέρα ανήκει σε όλους εσάς τους 

αριστούχους απόφοιτους των σχολείων της Αττικής, ανήκει 

όμως εξίσου και στους γονείς και στους δασκάλους σας, τη 

σημαντική συμβολή των οποίων αναγνωρίζουμε και τιμούμε. 
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Στάθηκαν δίπλα σας, στηρίζοντας και ενθαρρύνοντας μια 

μακρά και δύσκολη προσπάθεια για να πετύχετε τους 

στόχους σας, και μάλιστα στον απόλυτο βαθμό. 

Ανταμοιβή τους είναι η χαρά της δικής σας επιτυχίας. 

Τους αξίζει σημαντικό μερίδιο τιμής και αναγνώρισης για τη 

συμβολή τους. 

 

Όλοι όσοι έχουμε παιδιά γνωρίζουμε ότι η Ελληνική 

οικογένεια, ιστορικά, αλλά και σήμερα, θεωρεί την 

εκπαίδευση των παιδιών της απόλυτη προτεραιότητα. 

Χιλιάδες γονείς στηρίζουν σήμερα από το υστέρημά τους την 

προσπάθεια των παιδιών τους να μορφωθούν, να 

αποκτήσουν ελπίδα στο μέλλον, μερίδιο στην προοπτική και 

την οικονομική και κοινωνική ανέλιξη. 

 

Όλοι γνωρίζουμε ότι η χώρα πέρασε δύσκολα χρόνια, μια 

κρίση με μεγάλο κοινωνικό, χρηματοοικονομικό και 
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οικονομικό κόστος. 

Οι συνθήκες έχουν πρόσφατα βελτιωθεί, και έστω και με 

αργούς ρυθμούς, η Ελλάδα ξαναβρίσκει το βηματισμό της, 

αλλά σημαντικά προβλήματα και προκλήσεις δεν έχουν 

ξεπεραστεί. 

 

Είναι κρίσιμο να αποφύγουμε κάθε κίνδυνο υποτροπής και 

οφείλουμε να σχεδιάσουμε συλλογικά την επόμενη μέρα, το 

πώς θα αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις και κυρίως: 

α. την υψηλή ανεργία, ιδιαίτερα ανάμεσα στους νέους, 

β. τη μετανάστευση πάνω από μισό εκατομμύριο ικανών 

συμπολιτών μας, στην πλειοψηφία τους νέοι ικανοί 

επιστήμονες, 

γ. την υπερχρέωση των νοικοκυριών και του δημοσίου 

τομέα, 

δ. την υπερ-φορολόγηση επιχειρήσεων και νοικοκυριών, 

ε. το ρεκόρ ύψους μη εξυπηρετούμενων υποχρεώσεων 

προς τις τράπεζες, τις  ΔΕΚΟ, τον ευρύτερο δημόσιο 
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τομέα και τα ασφαλιστικά ταμεία, 

στ. την αναποτελεσματική και γραφειοκρατική δημόσια 

διοίκηση, που αντί να εξυπηρετεί τον πολίτη, τον 

ταλαιπωρεί, 

ζ. τη χαμηλή ποιότητα κοινωνικών υπηρεσιών και 

υποδομών, 

η. το όχι ιδιαίτερα φιλικό πλαίσιο και περιβάλλον για 

επενδύσεις και επιχειρηματική δραστηριότητα, 

θ. το  υψηλό κόστος χρήματος και τη χαμηλή ρευστότητα, 

και 

ι. τη σταθερή αποεπένδυση και παραγωγικότητα που 

υπονομεύουν την οικονομική δυναμική της χώρας και τις 

δυνατότητες βελτίωσης των εισοδημάτων. 

 

Έχουμε τονίσει αρκετές φορές και έχουμε τοποθετηθεί 

επανειλημμένα σαν τράπεζα, με ειλικρίνεια και καθαρό λόγο, 

ότι η αντιμετώπιση όλων των βασικών, μεγάλων 

προβλημάτων που αντιμετωπίζει η χώρα μας περνά μέσα 
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από την επιστροφή της σε υψηλούς και διατηρήσιμους 

ρυθμούς οικονομικής ανάπτυξης. 

 

Πρέπει να μεγαλώνει κάθε χρόνο η πίτα, ώστε να 

δημιουργούνται: 

1. μονιμότερες και ποιοτικότερες θέσεις εργασίας, 

2. εισοδήματα για τα νοικοκυριά, 

3. κέρδη για τις επιχειρήσεις, 

4. φορολογικά έσοδα για το κράτος, 

5. εισφορές για τα ασφαλιστικά ταμεία, 

6. νέες επιχειρηματικές και εργασιακές δυνατότητες, 

7. ευκαιρίες για τους πολλούς, 

8. οικονομικό και κοινωνικό πλεόνασμα για άσκηση δίκαιης 

κοινωνικής πολιτικής και προστασίας των ασθενέστερων 

στρωμάτων. 

 

Να μπορούμε να πούμε με σιγουριά ότι η νέα γενιά, 

εσείς που ονειρεύεστε ένα καλύτερο αύριο, 
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θα μπορείτε να μείνετε εδώ, σ’ αυτή την ευλογημένη αλλά 

ταλαιπωρημένη χώρα, 

να δουλέψετε, 

να δημιουργήσετε, 

να διαπρέψετε, 

να αναλάβετε επιχειρηματικές και επιστημονικές 

πρωτοβουλίες, 

να καινοτομήσετε και να προσφέρετε στη χώρα μας. 

 

Να μπορούμε να πούμε με σιγουριά ότι οι χιλιάδες νέοι 

επιστήμονες που εγκατέλειψαν τη χώρα τα τελευταία χρόνια, 

αναζητώντας δουλειά και ένα καλύτερο αύριο στο εξωτερικό, 

θα επιστρέψουν σε μια χώρα που έχει να τους προσφέρει 

αξιοπρεπείς δουλειές και προοπτική, 

να αισθανθούν τη σιγουριά ότι μπορούν να διαμορφώσουν το 

μέλλον τους και το μέλλον της οικογένειάς τους στην πατρίδα 

τους. Αλλά, η πίτα μεγαλώνει μόνο μέσα από την επιστροφή 

της χώρας σε ισχυρή αναπτυξιακή τροχιά, μόνο μέσα από την 
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ισχυρή ανάκαμψη των εγχώριων και ξένων επενδύσεων και 

των εξαγωγών. 

 

Μια τέτοια δυναμική πορεία, μια φυγή προς τα εμπρός, 

εξαρτάται από την ικανότητά μας να υλοποιήσουμε ένα 

ολοκληρωμένο πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων. 

Ένα πρόγραμμα αλλαγών που θα καθιστούν τη χώρα 

ανταγωνιστική διεθνώς,  

με σύγχρονους θεσμούς,  

αποτελεσματικό δημόσιο τομέα,  

ανοιχτές αγορές,  

ανταγωνιστικό και δίκαιο φορολογικό σύστημα,  

εύρωστο τραπεζικό σύστημα,  

φιλικό περιβάλλον για παραγωγή και επενδύσεις, 

αναβαθμισμένη παιδεία,  

δημοσιονομική σταθερότητα  

και σταθερές και αξιόπιστες πολιτικές που απολαμβάνουν 

την εμπιστοσύνη των πολιτικών και των αγορών.  
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Μια χώρα που θα προσφέρει ευκαιρίες, θα δημιουργεί 

ελπίδες και προσδοκίες για ένα καλύτερο αύριο. 

 

Κάνουμε αργά βήματα μπροστά, αλλά ο κόσμος γύρω μας 

δεν μένει ακίνητος.   

Οι αλλαγές γύρω μας είναι θεμελιώδεις και οι άλλες 

κοινωνίες, οι άλλες χώρες προετοιμάζονται, προσαρμόζονται 

και προχωρούν. Η αλήθεια είναι πως η απόσταση με εκείνους 

που θέλουμε να ανήκουμε και να συγκρινόμαστε έχει 

μεγαλώσει. 

Θα χρειαστεί μεγαλύτερη προσπάθεια και ένα μακροχρόνιο 

σχέδιο για να κερδίσουμε το χαμένο χρόνο. 

Οι εξελίξεις γύρω μας είναι ταχύτατες. 

 

Η τέταρτη βιομηχανική επανάσταση είναι προ των πυλών: 

 η ψηφιακή τεχνολογία, 

 η ρομποτική, 
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 η τεχνητή νοημοσύνη, 

 η νανοτεχνολογία, 

 οι εξελίξεις στη γενετική και τη βιολογία, 

 η ραγδαία επιστημονική πρόοδος σε όλους τους τομείς, 

 μετασχηματίζουν και διαταράσσουν παραδοσιακές 

οικονομικές δομές, 

 αλλάζουν ριζικά την καθημερινότητα των πολιτών και των 

επιχειρήσεων, 

 την επικοινωνία, 

 την ενημέρωση, 

 τη διαδικασία της γνώσης, 

 τις μεθόδους δουλειάς, 

 τις απαιτούμενες δεξιότητες, και 

 τις κοινωνικές σχέσεις. 

 

Ο ανταγωνισμός και η διεθνοποίηση εντείνονται και 

οφείλουμε να βρούμε το δικό μας βηματισμό, να 

τοποθετηθούμε επιτυχώς στο διεθνές πεδίο, στο διεθνή 
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καταμερισμό εργασίας. 

 

Οι διοικούντες θα πρέπει να κατανοήσουν ότι, η επένδυση 

στην παιδεία και τη γνώση, η αναβάθμισή της, είναι η 

μεγαλύτερή μας πρόκληση και επένδυση,  

όχι μονάχα με όρους οικονομικούς, αλλά και βαθύτατα 

πολιτικούς και κοινωνικούς. 

 

Το κρίσιμο είναι να διασφαλίσουμε εκείνο το επίπεδο της 

παιδείας, ιδιωτικής ή δημόσιας, που, σε όλες τις βαθμίδες 

της, 

προσφέρει ποιότητα, σύγχρονη γνώση εμπλουτισμένη με 

διαχρονικές αξίες, εμπεριέχει τις παραδόσεις και την ιστορία 

αυτού του τόπου, δημιουργικά μηνύματα και ηθικό 

περιεχόμενο, διαμορφώνει ολοκληρωμένες 

προσωπικότητες. 

 

Αλλά και παράλληλα μια παιδεία, με σύγχρονη υλικοτεχνική 
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υποδομή, εξειδίκευση, ενεργή στήριξη της έρευνας, 

ανάπτυξη δεξιοτήτων, απρόσκοπτη πρόσβαση στις 

σύγχρονες τεχνικές και μέσα, αλλά και σύνδεση με την 

παραγωγή, την έρευνα και τις διεθνείς οικονομικές εξελίξεις. 

 

Μίλησα στην αρχή εκ μέρους της διοίκησης και των 

εργαζομένων της τράπεζας για τη δέσμευση της Eurobank 

στην ανάδειξη της παιδείας ως αυτοτελούς οικονομικής και 

κοινωνικής αξίας, μέσα από την απόδοση τιμής και 

αναγνώρισης στους πιο διακεκριμένους της εκπαιδευτικής 

διαδικασίας. 

Θέλω να σας διαβεβαιώσω πως το πρόγραμμα αυτό της 

επιβράβευσης των αριστούχων, δεν είναι απλώς μια 

πρωτοβουλία στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. 

 

Είναι η πίστη όλων των συναδέλφων μου στην τράπεζα, 

από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Φωκίωνα Καραβία μέχρι 

τους συναδέλφους στα ακριτικά νησιά, στην αξιοκρατία και 
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τη διάκριση, στη δέσμευση και την ευθύνη, σε όλες εκείνες 

τις αρχές και βασικές αξίες που καθιστούν τις επιχειρήσεις 

δημιουργικές, τις κοινωνίες συναινετικές και τις οικονομίες 

ανθεκτικές και με προοπτική.  

 

H δική μας δουλειά είναι να στηρίζουμε την πρόοδο και την 

ευημερία και να συμβάλλουμε στην ανάπτυξη της 

οικονομίας. 

Η δική μας υποχρέωση είναι να διασφαλίσουμε την 

ικανότητά μας να χρηματοδοτούμε αποτελεσματικά την 

οικονομία και τις επενδύσεις και έτσι να στηρίξουμε την 

επιτάχυνση των ρυθμών ανάπτυξης, που είναι απαραίτητη 

για την Ελλάδα.  

 

Πρόσφατα ίσως ακούσατε ότι Eurobank προχώρησε σε μία 

σημαντική εταιρική πρωτοβουλία που έχει ακριβώς αυτό το 

στόχο. Να αφήσουμε πίσω μας την κληρονομιά της κρίσης, 

που αποτελεί βάρος και τροχοπέδη στην προσπάθειά μας να 
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καλύψουμε τις ανάγκες των ελληνικών νοικοκυριών και 

προπάντων τις αναπτυξιακές πρωτοβουλίες, να 

υποστηρίξουμε την επέκταση της οικονομικής 

δραστηριότητας των ελληνικών επιχειρήσεων. 

 

 

Παράλληλα όμως, κατανοούμε ότι, η επιτυχία ενός 

τραπεζικού οργανισμού εξαρτάται, όχι μόνο από την 

υιοθέτηση κατάλληλων τεχνικών επίτευξης του κέρδους, 

αλλά και από τη διαμόρφωση ενός ολοκληρωμένου σχεδίου 

 σύγχρονης εταιρικής διακυβέρνησης, 

 ελκυστικού εργασιακού περιβάλλοντος, 

 σεβασμού στις ανάγκες και τις προτιμήσεις της πελατείας, 

και 

 ουσιαστικών δράσεων κοινωνικής ευθύνης. 

Στο πλαίσιο αυτό, έχουμε αναλάβει μια μεγάλη σειρά 

δράσεων με κοινωνικό πρόσημο, στην παιδεία, τον 

αθλητισμό, τον πολιτισμό, ξεχωρίζουμε την παλαιότερη και 
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ίσως σημαντικότερη την «Μεγάλη Στιγμή για την Παιδεία». 

Και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε. Είναι η δέσμευσή μας. 

 

Αγαπητοί σημερινοί φοιτητές, 

Αν για όλες τις χώρες η παιδεία είναι η λύση, για την Ελλάδα 

είναι ιστορική επιταγή. Εδώ μέσα σ’ αυτή την αίθουσα είστε 

οι πρωταγωνιστές μαζί με τους γονείς και τους δασκάλους 

σας. 

Με την ευχή να συνεχίσετε τη σταδιοδρομία σας όπως την 

ξεκινήσατε, σας απευθύνω τα θερμά συγχαρητήρια εκ 

μέρους όλων όσων εργάζονται στην Eurobank. 

 

Σας ευχαριστούμε πολύ.   


