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ΤΕΛΕΤΗ ΒΡΑΒΕΥΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ 

(Αθήνα, 10 Ιουλίου 2021) 

 

Αξίοτιμε κ. Γενικέ Γραμματέα Αποδήμου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας 

κ. Γιάννη Χρυσουλάκη, 

Αξιότιμε κ. Διοικητά της Τραπέζης της Ελλάδος κ. Γιάννη Στουρνάρα, 

 Αξιότιμε κ. Πρόεδρε του Κέντρου Φιλελεύθερων Μελετών - Μάρκος Δραγούμης, κ. 

Αλέξανδρε Σκούρα, 

Αξιότιμε κ. Εκτελεστικέ Διευθυντά του ΚΕΦιΜ, κ. Νίκο Ρώμπαπα 

Αγαπητοί συμμετέχοντες του Διαγωνισμού και λοιποί παρευρισκόμενοι , 

Χαρά, συγκίνηση και ευγνωμοσύνη αισθανόμαστε σήμερα, καθώς συμμετέχουμε  

στην όμορφη αυτή εκδήλωση στα Εκπαιδευτήρια Παλλάδιο, στον Τελικό γύρο της πρώτης 

Ελληνικής Οικονομικής Ολυμπιάδας. Ερχόμαστε ανάμεσά σας από  την ιστορική πόλη του 

Αργυροκάστρου, έχοντας την εξαιρετική τιμή να εκπροσωπούμε όλους τους μαθητές, 

εκπαιδευτικούς και γονείς  των Εκπαιδευτηρίων μας «Πνοή Αγάπης» της Ορθόδοξης 

Αυτοκέφαλης Εκκλησίας της Αλβανίας. Ερχόμαστε, αγαλλομένω ποδί,  να μοιραστούμε με 

όλους τους συμμετέχοντες και διοργανωτές την εμπειρία που αποκομίσαμε από την 

συμμετοχή μας στην Οικονομική Ολυμπιάδα. Η επικοινωνία εκ του σύνεγγυς μαζί σας, 

πρόσωπο προς πρόσωπο, μας υπαγορεύει αυθόρμητα και ειλικρινά να απευθύνουμε από 

καρδίας έναν σύντομο αδελφικό χαιρετισμό αγάπης. 

Αρχικά, θα θέλαμε πολύ λιτά και ευσύνοπτα να σας παρουσιάσουμε τα 

Εκπαιδευτήριά μας. Τα Εκπαιδευτήρια “Πνοή Αγάπης” Αργυροκάστρου είναι καρπός της 

ιεραποστολικής εργασίας που επιτελεί εδώ και σχεδόν 30 χρόνια ο Μακαριώτατος 

Αρχιεπίσκοπος Αλβανίας κ. Αναστάσιος με σκοπό την αναγέννηση και ανασύσταση εκ της 

τέφρας της τοπικής μας  εκκλησίας, της καθημαγμένης και ταλαιπωρημένης από τον 

πολύτροπο πολυχρόνιο διωγμό. Στο πλαίσιο αυτού του πολυσχιδούς έργου, ο 

Αρχιεπίσκοπος κ. Αναστάσιος δημιούργησε και το Ίδρυμα «Πνοή Αγάπης», που 

περιλαμβάνει ένα δίκτυο σχολείων όλων των βαθμίδων διάσπαρτα σε όλη τη χώρα, το 

οποίο αναπτύσσει πρωτοποριακά έργα  στον τομέα της παιδείας, με κύρια χαρακτηριστικά 

του την ανιδιοτελή προσφορά και την παιδαγωγική ποιότητα.   



«Οι νέοι δεν είναι απλώς το μέλλον, αλλα το δυναμικό παρόν» επιμένει να τονίζει 

ο Αρχιεπίσκοπος, και η φράση του αυτή βρίσκει το πρακτικό της αντίκρισμα στη 

καθημερινή προσπάθεια που καταβάλλεται στα σχολεία μας για την ολόπλευρη ανάπτυξη 

της προσωπικότητας των μαθητών μας. Η ονομασία, λοιπόν, Πνοή Αγάπης, προσδιορίζει με 

τον καλύτερο τρόπο την ταυτότητα και την αποστολή του Σχολείου μας μέσα στην σύνθετη 

πραγματικότητα της τοπικής μας κοινωνίας. Χρέος μας να στεκόμαστε δίπλα στους μαθητές 

μας με δημιουργικό όραμα ελπίδος, με ζωντανή παρουσία αγάπης. 

Όσον αφορά στην συμμετοχή μας στην πρώτη Ελληνική Οικονομικη Ολυμπιάδα 

αυτή έγινε για δύο λόγους: 

Πρώτον, η ποιότητα και η εκπαιδευτική αξία της Διοργανωσης. Δεν είναι δύσκολο 

να διακρίνει κανείς πως η Ολυμπιάδα αυτή στέκεται στην πρωτοπορία της προοδου, όσον 

αφορα στον  τομέα της σχολικής Οικονομίας, αφού δίνει ερεθίσματα, κινητοποιεί τους 

μαθητές μας και στηρίζει την εκπαιδευτική τους πορεία συνδέοντάς τους με ειδικούς, 

παρέχοντας έμπνευση και υποστήριξη στα βήματά τους. 

Δεύτερον, ο συμβολισμός της συμμετοχής. Μέσα από τέτοιες ευκαιρίες μας δίνεται 

η δυνατότητα να σφυρηλατούμε δεσμούς, να διατηρούμε ανοικτό το παράθυρο της 

μνήμης, να ανανεώνουμε την αποφαστικότητα και την ελπίδα μας. 

Καταλήγοντας, και υπακούοντας στη ευαγγελική προτροπή «εν παντί 

ευχαριστείτε», θα θέλαμε να εκφράσουμε τις θερμές μας ευχαριστίες στον Γενικό 

Γραμματέα Αποδήμου Ελληνισμού  και Δημόσιας Διπλωματίας κ. Γιάννη Χρυσουλάκη, και 

στους εκλεκτους συνεργάτες του, οι οποίοι με ευγένεια και καλοσύνη  μας βοήθησαν 

καθόλη τη διάρκεια της διοργάνωσης. Ευχόμαστε κ. Χρυσουλάκη να συνεχίζετε να χτίζετε 

γέφυρες επικοινωνιες και συνεργασίας απ’ ακρου εις άκρον της οικουμένης, οπου υπάρχει 

απόδημος ελληνισμός, μεσα από καινοτόμες δράσεις και προγράμματα, όπως π.χ. η 

ψηφιακή μαθησιακή εφαρμογή Staellinika.com. Ο καρπός της διακονίας σας από την 

εξαιρετικά υπεύθυνη θέση του υπηρετείτε ευχόμαστε ολόψυχα συν Θεώ να 

πολλαπασιάζεται προς όφελος του απανταχού ελληνισμού. 

Ευχαριστούμε, επίσης, τον Πρόεδρο και τα άλλα στελέχη του ΚΕΦιΜ για την άριστη 

συνεργασία σε όλες τις φάσεις της Ολυμπιάδας. Τους συγχαίρουμε ωσαύτως για την άρτια 

διοργάνωση, δείγμα της αφοσίωσης και της αποφασιστικότητάς τους. Ευχόμαστε, καλή 

πρόοδο σε όλα τα επόμενα  Projects που φιλοδοξείτε να υλοποιήσετε! 

Σας ευχαριστώ όλους για την υπομονή σας! 

Εις το επανιδείν!  

 

 

 


