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Νταβίντ Καϊτίδης από το 1ο Γενικό Λύκειο Έδεσσας

Πανηγυρική τελετή βράβευσης των «Πρώτων εκ των Πρώτων» αποφοίτων Λυκείου
κάθε Νοµού της χώρας για το σχολικό έτος 2008 – 2009, πραγµατοποιήθηκε την
Πέµπτη 11 Φεβρουαρίου 2010 στην Παλαιά Βουλή στο πλαίσιο του προγράµµατος
«Η Μεγάλη Στιγµή για την Παιδεία», που καθιέρωσε από το 2003 η Eurobank EFG.
Την τελετή τίµησε µε την παρουσία της η υπουργός Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και
Θρησκευµάτων κα Άννα Διαµαντοπούλου.

Με το πρόγραµµα «Η Μεγάλη Στιγµή για την Παιδεία», η Eurobank επιβραβεύει κάθε
χρόνο τους αριστούχους αποφοίτους µε τον υψηλότερο βαθµό πρόσβασης στην
τριτοβάθµια εκπαίδευση, από κάθε Λύκειο της χώρας, δηµόσιο και ιδιωτικό, ηµερήσιο
και εσπερινό. Επισηµαίνεται ότι το 2009, για πρώτη φορά, βραβεύονται και
αριστούχοι µαθητές από Επαγγελµατικά Λύκεια.

Από την έναρξη του προγράµµατος «Η Μεγάλη Στιγµή για την Παιδεία» το 2003
µέχρι σήµερα, οι βραβευµένοι αριστούχοι µαθητές απ’ όλη την Ελλάδα φθάνουν τους
8.129, ενώ για το σχολικό έτος 2008 – 2009 έχουν συνολικά βραβευθεί 1.252
αριστούχοι µαθητές από όλη την Ελλάδα. 

Από τον Νοµό Πέλλας βραβεύτηκε ο αριστούχος Νταβίντ Καϊτίδης από το 1ο Γενικό
Λύκειο Έδεσσας, οποίος φοιτά στη Σχολή Αξιωµατικών της Ελληνικής Αστυνοµίας.
Συνολικά στο νοµό Πέλλας διακρίθηκαν 11 αριστούχοι από 17 σχολεία. 

Η συνέχιση του προγράµµατος «Η Μεγάλη Στιγµή για την Παιδεία» έρχεται να
ενισχύσει την ήδη σηµαντική κοινωνική προσφορά του Οµίλου της Eurobank στην
Παιδεία, παράλληλα µε τις χορηγικές της δραστηριότητες και σε άλλους σηµαντικούς
τοµείς, όπως ο Πολιτισµός, ο Αθλητισµός και το Περιβάλλον. 
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radio@toxotisfm.gr
Με την αγαπη σας
στην 1η θέση στα FM
του Ν.Πέλλας απο το

1991.
Tο ραδιόφωνο !!! Η
Μόνιµη συντροφιά
σου.....Ακούς παντού

96,3 fm!!! 
σε καθε γωνιά του
πλανήτη ....χωρίς να
σε απασχολεί σε 
πάσης φύσεως

εργασια...... Ακούς
στο κινητό, στο
σπίτι,στο µαγαζί, 

στο αυτοκίνητο, στον
υπολογιστή, στο

χωράφι….ΠΑΝΤΟΥ !!!
********

Ανήκω σε αυτούς
που µου αρέσει η
συντροφιά του 
ραδιοφώνου µέχρι

σήµερα  .
 Παρά τα σύγχρονα
ηλεκτρονικά µέσα
που υπάρχουν  
νοµίζω ότι το
ραδιόφωνο

εξακολουθεί να έχει 
τη δική του αξία και
αρχοντιά. Μπορείς να

το έχεις
 να παίζει όλη µέρα,

να σου
σιγοκουβεντιάζει, να

σου 
σιγοτραγουδεί, να σε
κρατεί σε εγρήγορση
σε ενηµέρωση,

 σε ψυχαγωγία.Από
τις βασικές του
ωφέλειες είναι ότι
 σε κάνει να ακούς,
πράγµα δύσκολο για
τους ανθρώπους

 σήµερα.
Είναι  ένα µέσο που
δε θα ανησυχούσες

αν το παιδί 
σου άκουγε µόνο του
ραδιόφωνο, κάτι που
δε θα το ήθελες

 να συµβαίνει µε την
τηλεόραση,και τον
υπολογιστή.
Στο σπίτι, στη
δουλειά σου,στο
µαγαζί σου, στο 
αυτοκίνητο, 

το ραδιόφωνο σε
ηρεµεί σε κάνει να
σκέπτεσαι και να
φαντάζεσαι  

εσύ όπως θέλεις αυτά
που ακούς. 

… Θα συνιστούσα
ανεπιφύλακτα τη
συντροφιά του
ραδιοφώνου.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ
ΤΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ ΚΑΙ
ΦΙΛΕΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ
ΣΤΗΝ ΠΑΡΕΑ ΜΑΣ!!!
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ΑΓΡΟΤΙΚΑ
ΥΓΕΙΑ
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ΕΛΛΑΔΑ
ΑΣΤΡΑ
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ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΑ

Παρουσιάζονται
προβλήµατα κατά την
ακρόαση; 
Επικοινωνήστε µαζί
µας...... στο 6932425259.
**********
  

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  THΛ 2382042303 fax : 23820 42799  radio@toxotisfm.gr κιν. : 6932425259 
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