
7ο Πανελλήνιο Συνέδριο µε θέµα ‘Μεγάλοι Έλληνες και Κύπριοι παιδαγωγοί από την
αρχαιότητα έως σήµερα: εκπαιδευτική συµβολή και παιδαγωγική µνήµη’

Χαιρετισµός του Γενικού Γραµµατέα του Δ.Σ του Σώµατος των οµοτίµων καθηγητών του
Πανεπιστήµιου Αθηνών (10.10.2014)

Αξιότιµε κ. Πρόεδρε του Ελληνικού Ινστιτούτου Εφαρµοσµένης Παιδαγωγικής και
Εκπαίδευσης
Εκλεκτοί προσκεκληµένοι ,
Αγαπητοί σύνεδροι
Κυρίες και Κύρι

Εκ µέρους του πρόεδρου κου Διονυσίου Κoκκίνου και των µελών του Δ.Σ του Συλλόγου του
Σώµατος των Οµοτίµων καθηγητών του πανεπιστήµιου µας επιθυµώ καταρχάς να σας
ευχαριστήσω για την τιµητική πρόσκληση να απευθύνουµε χαιρετισµό στο πλαίσιο της
πανηγυρικής έναρξης των εργασιών του 7ου Πανελλήνιου Συνεδρίου µε θέµα τους µεγάλους
Έλληνες και Κύπριους παιδαγωγούς , το οποίο οργανώνεται από το ήδη καταξιωµένο πλέον
Ινστιτούτο στο εκπαιδευτικό χώρο της Ελλάδος ,ΕΛΙΕΠΕΚ. Αδιάψευστη µαρτυρία περί τούτου
αποτελεί το γεγονός ότι το Συνέδριο τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας και
Θρησκευµάτων.

Είναι γνωστό ότι το Ελληνικό Ινστιτούτο Εφαρµοσµένης Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης,
αναγνωρισµένο Σωµατείο µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα από της ιδρύσεως του το 1997 ,
επιτελεί σηµαντικό και αξιόλογο έργο και προάγει την εκπαιδευτική επιστηµονική έρευνα
και δίνει βήµα στους φερέλπιδες νέους επιστήµονες µε την πραγµατοποίηση, µεταξύ
άλλων ,και ανά διετία, τα πανελλήνια Συνέδρια και για αυτούς τους λόγους εκφράζουµε
την ικανοποίηση µας και τα θερµά συγχαρητήρια στους πρωτεργάτες αυτών των
δραστηριοτήτων.

Το επιστηµονικό πρόγραµµα του συνεδρίου αφιερωµένο στους µεγάλους παιδαγωγούς από
την αρχαιότητα έως σήµερα αξιολογείται επιγραµµατικά ως σηµαντικό και λίαν
ενδιαφέρον ,καθώς παρουσιάζονται από αξιόλογους οµιλητές οι περισσότεροι µεγάλοι
παιδαγωγοί από τους προσωκρατικούς Δηµόκριτο- Ηράκλειτο , έως τους Σωκράτη-
Πλάτωνα –Αριστοτέλη , και από τον Χρυσόστοµο και τον Βασίλειο , έως τον
Πατροκοσµά ,τον Κοραή και Καποδίστρια για να φτάσουµε στους τελευταίους
Παπανούτσο -Γεωργούλη και στους συγχρόνους Νικολάου, Γέρου, Εξαρχόπουλο.

Επιθυµώ να συγχαρώ τους προέδρους και τα µέλη της οργανωτικής και επιστηµονικής
επιτροπής για την άψογη προετοιµασία. του συνεδρίου.



Είναι ανάγκη να κατανοηθεί από όλους µας και ιδιαιτέρως από αυτούς που χαράσσουν την
εκπαιδευτική πολιτική της χώρας ότι καλή παιδεία και σύγχρονη εκπαίδευση για τους
ελληνόπαιδες σηµαίνει καλοί και χρηστοί αυριανοί πολίτες αφενός µεν για την διαφύλαξη
του πολύτιµου πολιτισµού µας , και την θεραπεία της δεινοπαθούσης οικονοµίας και
αφετέρου για το µέλλον της χώρας µας στον ταχέως µεταβαλλόµενο και πολιτισµικώς και
οικονοµικώς παγκοσµοποιούµενο κόσµο .

Εύχοµαι καλή επιτυχία στις εργασίες του συνεδρίου και αναµένουµε τα συµπεράσµατα .

Σας ευχαριστώ.

«
.


