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Εναρκτήρια Ομιλία-Χαιρετισμός του Προέδρου 
της Οργανωτικής Επιτροπής 

του 6ου Πανελλήνιου Συνεδρίου του ΕΛΛ.Ι.Ε.Π.ΕΚ Γεώρ-
γιου Στυλ. Βαγιανού 

 
 

Αιδεσιμολογιώτατε εκπρόσωπε του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος 
κ. Ιερωνύμου, 

Σεβασμιώτατε Μητροπολίτα Μαντινείας και Κυνουρίας κ. Αλέξανδρε, 
Αξιότιμε Πρόεδρε του Ελληνικού Ινστιτούτου Εφαρμοσμένης Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης, 

Καθηγητά κ. Αθανάσιε Παπά, 
Αξιότιμε πρώην Πρύτανη του Πανεπιστημίου Αθηνών, Καθηγητά κ. Κωνσταντίνε Δημόπουλε, 
Αξιότιμε πρώην Αντιπρύτανη του Πανεπιστημίου Αθηνών, Καθηγητά κ. Αντώνιε Δανασσή-

Αφεντάκη, 
Αξιότιμε εκπρόσωπε του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών Δρα Νικόλαε Λυμπέρη, 
Αξιότιμοι Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι, Καθηγητές των Ελληνικών Πανεπιστημίων, 
Αξιότιμε πρώην Γενικέ Γραμματεύ του Πανεπιστημίου Αθηνών, Καθηγητά κ. Παναγιώτη Κο-

ντέ, 
Αξιότιμοι Κυρίες και Κύριοι συνδικαλιστικοί εκπρόσωποι των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας 

και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, 
Αξιότιμε Κύριε εκπρόσωπε της Περιφέρειας Αττικής, 
Εκλεκτοί Κυρίες και Κύριοι Σύνεδροι, του 6ου Πανελληνίου Συνεδρίου του Ινστιτούτου. 

 
Σας καλωσορίζουμε θερμά. Και ευχόμαστε κάθε επιτυχία στο παρόν 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο 

του Ελληνικού Ινστιτούτου, που μόλις αρχίζει. 
 
Ξεκινώντας την εναρκτήρια Ομιλία-Χαιρετισμό μου, οφείλω προ παντός να επισημάνω, το κατ’ 

εξοχήν ποιοτικό, έργο του Προέδρου του Ελληνικού Ινστιτούτου, Καθηγητού κ. Αθανασίου Παπά. 
Ο Πρόεδρος, ως ακαδημαϊκός δάσκαλος με μακρά ακαδημαϊκή προσφορά, και, επιπλέον, ως ιδρυ-
τής και οργανωτής του Ελληνικού Ινστιτούτου, έχει βάλει ανεξίτηλη τη σφραγίδα της προσωπικό-
τητάς του στα επιστημονικά και εκπαιδευτικά δρώμενα του τόπου μας. 

 
Ο Πρόεδρος του Ελληνικού Ινστιτούτου, ακούραστος, συνεχίζει το έργο του. 
Έχει άμεσους στόχους, πέρα άλλων, τη διεύρυνση της συνεργασίας του Ινστιτούτου 

• με παράγοντες της εκπαίδευσης, 
• με συλλόγους εκπαιδευτικών, 
• με σχολικούς συμβούλους, 
• με επιμέρους φορείς θεμάτων εφαρμοσμένης παιδαγωγικής, 
• ή με την ανάληψη ευρωπαϊκών προγραμμάτων που αφορούν την εφαρμοσμένη παιδαγωγική και 
τη συναφή επιστημονική έρευνα. 

Κεντρικό του όραμα είναι για μεν τους παιδαγωγούμενους, η κατάκτηση των πλέον επίζηλων 
σύγχρονων μορφωτικών αγαθών, για δε τους παιδαγωγούς-εκπαιδευτικούς, αφενός η καταξίωσή 
τους ως επιστημόνων ερευνητών, και αφετέρου η προβολή του επιστημονικού τους έργου. 

Κι αυτά, προφανώς, δεν είναι καθόλου λίγα! 
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Κύριε Πρόεδρε, 
ειλικρινώς σας ευχαριστούμε για όσα προσφέρατε και προσφέρετε στην εκπαίδευση, στην επι-

στήμη και στο Ελληνικό Ινστιτούτο. 
Κυρίως, σας ευχόμαστε να συνεχίζετε και στο μέλλον, εξίσου δυναμικά, την ποιοτική προσφο-

ρά σας. 
Κυρίες, Κύριοι Σύνεδροι, 
Το Ινστιτούτο αριθμεί ήδη υπερδεκαετή βίο. Πιστώνεται δε, με μια δημόσια παρουσία, που, 

ομολογουμένως, είναι ιδιαίτερα παραγωγική. 
Επιτρέψτε μου να υπενθυμίσω, ότι το Ινστιτούτο υπάρχει 

• ως επίνευση, 
• ως οργάνωση και 
• ως εφαρμογή, 

με πρωτοβουλία του Προέδρου του, Καθηγητού κ. Αθανασίου Παπά. 
Στην εξέλιξή του απέβη προϊόν και της συνέργειας, τόσο των Μελών του Διοικητικού του Συμ-

βουλίου, όσο και πλειάδας θεραπόντων των Επιστημών της Αγωγής. 
Επικαλούμαι, ιδιαιτέρως, τη συνεργασία του Ινστιτούτου με πλειάδα παιδαγωγών-

εκπαιδευτικών. Αυτοί, άλλωστε, είναι που βρίσκονται στο επίκεντρο του Καταστατικού ενδιαφέ-
ροντος του Ινστιτούτου. 

Αξίζει, ακόμα, να θυμίσω ότι μοχθούν πολλές ώρες στα σχολεία. Κι όμως, δεν διστάζουν να α-
φιερώνονται παράλληλα στην επιστημονική έρευνα. 

Αυτό αξίζει 
• να αναδειχθεί, 
• και να επαινεθεί δημόσια. 

 
Αξίζει, επίσης, να εξαρθεί ότι: 
από τον Πρόεδρο, το Διοικητικό Συμβούλιο και τους παιδαγωγούς-επιστημονικούς συνεργάτες 

του Ινστιτούτου, έως και τα γραμματειακά στελέχη του, όλοι-μα-όλοι εργάζονται εθελοντικά. 
Όλοι-μα-όλοι στοχεύουν στην βελτιστοποίηση της ελληνικής εκπαίδευσης. 
Κι αυτά, μέσω εκσυγχρονισμού και προαγωγής της εφαρμοσμένης παιδαγωγικής και της εκπαί-

δευσης και σε επιστημονικό-ερευνητικό επίπεδο. 
Η δουλειά τους έχει κατορθώσει κάποια, όχι λίγα, ενδιαφέροντα πράγματα στον χώρο των επι-

στημών της αγωγής, όπως θα φανεί κατά την εξέλιξη αυτού του Συνεδρίου. 
 
Η δημόσια αναγνώριση της προσπάθειάς τους, λοιπόν, ενδείκνυται. 
Κι αυτό, τόσο περισσότερο, όσο το επίκεντρο του ενδιαφέροντος του Ελληνικού Ινστιτούτου, 

που είναι οι Έλληνες παιδαγωγοί-εκπαιδευτικοί, βιώνουν το γνωστό ρήμα: 
«μη ρωτάς τί κάνει, η πατρίδα σου, για σένα. Αναζήτησε τί κάνεις εσύ γι’ αυτήν». 
Αυτό είναι η πεμπτουσία της λογικής και του Ινστιτούτου. Και όχι μόνο τώρα, την περίοδο των 

ισχνών αγελάδων. αλλά συνολικά στη διάρκεια της δεκαετίας και πλέον του βίου του. 
 
Η αναγνώριση του έργου του Ινστιτούτου, αναμένεται και εύχομαι να γίνει και δημόσια τουλά-

χιστον από τα Υπουργεία Παιδείας και Πολιτισμού. Καθόλου λιγότερο, βέβαια, και από το Παιδα-
γωγικό Ινστιτούτο, και από τα επιστημονικώς συγγενή Τμήματα των Πανεπιστημίων μας. 

Λέγοντας «αναγνώριση» από τους φορείς αυτούς, εννοούμε την εν γένει συμπαράσταση και το 
ενδιαφέρον τους: 

Να σκύψουν κάποια στιγμή πάνω στο έργο του Ινστιτούτου. 
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Να υπάρξει υποβοήθηση του έργου αυτού, για χάρη της εφαρμοσμένης παιδαγωγικής και εκπαί-
δευσης της πατρίδας μας, και των συναφών επιστημονικών ενεργημάτων. Είναι βέβαιο ότι, από ένα 
τέτοιο ενδιαφέρον, η εθνική μας παιδεία θα έχει μόνο να ωφεληθεί. 

Επιτρέψτε μου, όμως, να προωθήσω λίγο τη σκέψη μου και να παρατηρήσω ότι: 
Όλοι έχουμε ακούσει για χρήματα που δαπανώνται εδώ κι εκεί, π.χ. σε διάφορες λεγόμενες μη 

κυβερνητικές οργανώσεις. Σε κάποιες, μάλιστα, απ’ αυτές που δραστηριοποιούνται στο εξωτερικό. 
Διερωτάται κανείς: γιατί να μη βοηθείται η φιλότιμη και ποιοτική δουλειά επιστημονικών μονά-

δων στο εσωτερικό της πατρίδας μας, όπως είναι το Ελληνικό Ινστιτούτο; 
 

Πιστεύω ότι δεν εκφράζομαι ανακριβώς, ούτε είμαι αιθεροβάμων κάνοντας αυτή τη σκέψη. 
Η αξιοκρατική ενίσχυση του Ελληνικού Ινστιτούτου, πρέπει να κατανοηθεί ως μια αυτόχρημα 

κοινωνική και πολιτιστική επενδυτική πρόταση. 
Κι αυτό είναι κάτι που συμφέρει και την εκπαίδευση, και τις επιστήμες της αγωγής, και συνολι-

κά την κοινωνία μας… 
 
Κυρίες, Κύριοι Σύνεδροι, το Ινστιτούτο από την ίδρυσή του έχει τοποθετηθεί σε σχέση με τους 

μαχόμενους παιδαγωγούς- εκπαιδευτικούς. 
Έχει πει, ότι: 
Δεν είναι μόνο ότι μοχθούν στα σχολεία. Διότι πράγματι μοχθούν. 
Είναι και ότι αρκετοί από αυτούς υποθηκεύουν την ικμάδα τους στην καλλιέργεια της επιστήμης 

τους. 
Και θα ήταν τελείως άδικο να αντιπαρέλθουμε την επιστημονική προσπάθειά τους. 
 
Από την άλλη μεριά, ας λάβουμε υπόψη ότι οι παιδαγωγοί μας αντιμετωπίζουν πολλές δυσκολί-

ες. Π.χ. κάποιοι απ’ αυτούς στερούνται εργασιακής απασχόλησης. 
Όσοι, πάλι, εργάζονται, έχουν να αντιμετωπίσουν σκληρές συνθήκες εργασίας. 
Αλλά πέρα, όμως, απ’ αυτά, στερούνται ή δυσκολεύονται να έχουν ένα δημόσιο βήμα για την 

προβολή των υπαρκτών επιστημονικών τους προσπαθειών. 
Ωστόσο, τέτοιες δυσκολίες βαραίνουν υπέρμετρα, και κάποτε φθάνουν να τους απογοητεύουν! 
Και μια τέτοια απογοήτευση δε συμφέρει καθόλου την εθνική μας κοινωνία. Το Ελληνικό Ινστι-

τούτο επιδιώκει να διευκολύνει τους παιδαγωγούς μας σε ό,τι αφορά τα επιστημονικά τους ενδια-
φέροντα. Να διευκολύνει τη δημόσια προβολή του επιστημονικού έργου τους. 

Παράλληλα, προσπαθεί να παρακολουθεί, όσο οι δυσκολίες του το επιτρέπουν, τα ζητήματα των 
εκπαιδευτικών εφαρμογών και του εκπαιδευτικού έργου που ασκεί ο παιδαγωγός-εκπαιδευτικός 
στα σχολεία, τους τόπους εργασίας τους. 

Εκτιμά, επίσης, ότι οι παιδαγωγοί-εκπαιδευτικοί δικαιούνται να έχουν μιαν εύκολη πρόσβαση σε 
ένα δημόσιο επιστημονικό βήμα. 

Το έχουν ανάγκη, προκειμένου να δημοσιοποιούν τις επιστημονικές τους προσπάθειες. 
Εξάλλου, είναι απολύτως θεμιτή η επιθυμία τους να τις δημοσιοποιούν και επικαίρως. 
Κι όμως. δεν είναι σπάνιο να μη διευκολύνονται να δημοσιοποιούν έγκαιρα τον επιστημονικό 

τους λόγο. Έχει, μάλιστα, συμβεί, ενδιαφέρουσες επιστημονικές προτάσεις να μένουν αδημοσίευ-
τες για καιρό, έως, κάποτε, να ξεπερνιώνται από τις εξελίξεις. 

Το Ινστιτούτο έχει εντάξει στην σκοποθεσία του και εργάζεται, στην κατεύθυνση να καλύπτεται, 
όσο του είναι δυνατόν, η υπαρκτή αυτή καχεξία. 

Ή, τουλάχιστον, να ελαχιστοποιείται. 
 
Στο παρόν Συνέδριο θα καταστεί σαφής η υλοποίηση της συγκεκριμένης αυτής προσπάθειας του 

Ελληνικού Ινστιτούτου, που γίνεται ιδίως υπέρ των νεώτερων παιδαγωγών-εκπαιδευτικών μας. 
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Εξάλλου, επεσήμανα ήδη ότι είναι θέση του Ελληνικού Ινστιτούτου πως οι νέες και άξιες προ-
σοχής επιστημονικές προτάσεις των παιδαγωγών μας, συμφέρει να δημοσιοποιούνται έγκαιρα. 

«Έγκαιρα», δηλ. επίκαιρα, να γίνονται κτήμα και της ευρύτερης επιστημονικής κοινότητας. 
Κάτι που θα συντελέσει  

στην προαγωγή των επιστημών της αγωγής, και 
στην ενθάρρυνση των παιδαγωγών για παραπέρα επιστημονικές προσπάθειες. 
Ειδικότερα αυτή την έγκαιρη = επίκαιρη δημοσιοποίηση, λοιπόν, θέλει και προσπαθεί να υπη-

ρετήσει το Ελληνικό Ινστιτούτο. 
Του λόγου μας το αληθές για ό,τι αφορά τις σχετικές δραστηριότητες του Ελληνικού Ινστιτού-

του, βρίσκεται ήδη καταχωρημένο στα Πρακτικά των προηγηθέντων πέντε πανελλήνιων Συνεδρίων 
του, και, παράλληλα, στο επιστημονικό περιοδικό του με τον τίτλο «Εφαρμοσμένη Παιδαγωγική». 

Με την ευκαιρία σημειώστε, παρακαλώ, ότι το περιοδικό, παρουσιάζεται τώρα ηλεκτρονικά 
στην ιστοσελίδα του Ινστιτούτου. Δεν παραλείπω να επισημάνω και ότι το Ελληνικό Ινστιτούτο 
έχει εστραμμένα τα ενδιαφέροντά του ξεχωριστά στους χώρους της Τέχνης. 

Οι μορφές της Τέχνης. όλες, 
• (ζωγραφική, 
• πλαστική, 
• χειροτεχνία, 
• μουσική, 
• χορός, 
• θέατρο, 
• λογοτεχνία κ.λπ.) 

προτείνουν στους παιδαγωγούμενους και στους εκπαιδευτές τους γνώσεις και δεξιότητες, που 
μορφωτικά αναμφισβήτητα συμφέρει και αρμόζει να αξιοποιούνται. στο πλαίσιο μιας ολοκληρω-
μένης εκπαιδευτικής προσπάθειας.  

 
Λέω «αρμόζει και συμφέρει», διότι όλες οι μορφές της Τέχνης καθεαυτές, είναι γνήσιες μορφω-

τικές αξίες. και μάλιστα επιπέδου υψηλού. 
Κι αυτό, τουλάχιστον, διότι διαμορφώνουν την καλαισθητική κατάρτιση των παιδαγωγούμενων 

νέων στελεχών της κοινωνίας μας. 
Το Ελληνικό Ινστιτούτο έχει στους στόχους του, λοιπόν, και την επιστημονική έρευνα με θεμα-

τολογία και προτάσεις αισθητικής αγωγής, όπως, καθόλου λιγότερο, έχει στους στόχους του και 
γενικότερα την Τέχνη. 

Φυσικά και τη σχέση της με την εφαρμοσμένη παιδαγωγική και την εκπαίδευση. 
 

Κυρίες και Κύριοι Σύνεδροι νομίζω θα συμφωνήσετε πως οι προσπάθειες του Ελληνικού Ινστι-
τούτου, τις οποίες σας εκθέτω, δεν είναι καθόλου εύκολα πράγματα! 

Τόσο δε μάλλον, όσο Καταστατικό ιδεώδες και στόχος του Ινστιτούτου παραμένει σταθερά η 
προσπάθεια για την καλύτερη δυνατή διαπαιδαγώγηση των νέων της κοινωνίας μας, μέσω και της 
ενθάρρυνσης για δραστηριοποίηση των παιδαγωγών-εκπαιδευτικών μας στα πεδία της έρευνας των 
επιστημών της αγωγής. 

 
Και δεδομένου ότι κάθε έργο ποιοτικό, όπως και ο χρόνος δουλειάς για την παραγωγή του, είναι 

στοιχεία πολύτιμα, αξίζει, αντίστοιχα, να αναγνωριστεί στον Πρόεδρο, στα στελέχη και στους συ-
νεργάτες του Ελληνικού Ινστιτούτου  

και το ποιοτικό τους έργο, όπως  
και η αφιέρωση πολύτιμου χρόνου στη προαγωγή των αφορώντων την εφαρμοσμένη παιδαγω-

γική και εκπαίδευση και τη συναφή επιστημονική έρευνα. 
Ιδίως, αξίζει να αναγνωρισθεί η προσπάθειά τους για την υποβοήθηση της επισήμανσής μου: 

της προβολής δηλ. των υπαρκτών επιστημονικών προσπαθειών των παιδαγωγών μας. Δε θα ήταν 
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δυνατόν, πάντως, να παραλείψω, ότι η στήριξη και η επιβράβευση των προσπαθειών του Ελληνι-
κού Ινστιτούτου γίνεται αφειδώλευτα από εσάς. τους εκλεκτούς εταίρους και φίλους του. Αυτό 
είναι η μεγάλη αλήθεια. 

Το Ινστιτούτο, όμως, δικαιούται κάτι παραπέρα: 
Δικαιούται να επιθυμεί την αναγνώριση και την υποβοήθηση του έργου του και, από μέρους 

των θεσμικών παραγόντων της εθνικής μας εκπαίδευσης, όπως παραπάνω τους επεσήμανα. 
 
Στο σημείο αυτό, θέλω να αναφερθώ σε ένα σημαντικό φίλο και συμπαραστάτη του Ελληνικού 

Ινστιτούτου, που είναι και η τιμώμενη προσωπικότητα του παρόντος Συνεδρίου: 
Τον πρώην αντιπρύτανη του Πανεπιστημίου Αθηνών, Καθηγητή κ. Αντώνιο Δανασσή-

Αφεντάκη. 
Δυο λόγια να πω για τον άνδρα: 
Έχοντας κάνει τις διδακτορικές σπουδές του στα Πανεπιστήμια Βόννης και Κολωνίας της Γερ-

μανίας, και έχοντας ποιοτικό επιστημονικό έργο, κλήθηκε, νεότατος, να υπηρετήσει τη Φιλοσοφι-
κή Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. 

Και δεν είναι μόνο ότι υπηρέτησε τη Σχολή πιστά ως ένα μέλος Δ.Ε.Π. 
Είναι και ότι τιμήθηκε από την πανεπιστημιακή κοινότητα εκλεγόμενος, με μεγάλες πλειοψηφί-

ες,  
• Αντιπρύτανης του Πανεπιστημίου Αθηνών, 
• Κοσμήτορας της Φιλοσοφικής Σχολής, 
• Πρόεδρος του Τμήματος Φιλοσοφίας-Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας. και Διευθυντής του Τομέα 
Παιδαγωγικής. 

Ακόμα. υπηρέτησε ορισθείς: 
• Πρόεδρος του Διδασκαλείου Ξένων Γλωσσών του Πανεπιστημίου Αθηνών, 

ενώ, κατ’ ανάθεση, διετέλεσε  
• Πρόεδρος και οργανωτής πλειάδας νεοπαγών Τμημάτων του Πανεπιστημίου Αθηνών. 

Ιδίως, όμως, είναι, ότι στη μακρόχρονη ακαδημαϊκή θητεία του αποδείχθηκε 
• υποδειγματικός επιστήμων, 
• ελκυστικός ακαδημαϊκός δάσκαλος, και, επιπλέον, 
• αποτελεσματικός διοικητής των ακαδημαϊκών υποθέσεων. 

 
Θα θυμίσω, ακόμα, ότι τιμήθηκε και πέρα της πανεπιστημιακής κοινότητας. 
Ενδεικτικά αναφέρω ότι ανακηρύχθηκε επίτιμος δημότης της Μήλου, της Χίου και των Οινου-

σών νήσων. όπως, επίσης, 
• ύπατος αξιωματούχος της Ιταλικής δημοκρατίας, για την καλλιέργεια και ανάδειξη των πολιτι-
στικών σχέσεων Ελλάδος και Ιταλίας. 

Επισημαίνω, όμως, ξεχωριστά τον αγώνα του 
• για να ιδρύσει και οργανώσει το Κέντρο Περιβαλλοντικής Αγωγής, και ήδη Εργαστήριο Περι-
βαλλοντικής Εκπαίδευσης. 

Και, ας προσεχθεί, παρακαλώ, όλως ιδιαίτερα ότι: 
εύχομαι το άκρως σημαντικό αυτό έργο του να τύχει από τον Τομέα Παιδαγωγικής του εν-

διαφέροντος που εκείνος χάραξε, όσο το διαχειριζόταν ο ίδιος. 
Θέλω επ’ αυτού να τονίσω, ακόμα, ότι ο Καθηγητής Δανασσής-Αφεντάκης προηγήθηκε χρονικά 

και οργανωτικά διαφόρων και άλλων, που καθυστέρησαν πολύ να συλλάβουν, ό,τι εκείνος είχε 
συλλάβει πολύ-πολύ ενωρίτερα, αναφορικά με το περιβάλλον και την περιβαλλοντική εκπαίδευ-
ση. 

Είπαν: 
Τι θέλει ένας παιδαγωγός να καταγίνεται με τεχνολογικά ζητήματα. Ο καθαρισμός του μολυ-

σμένου περιβάλλοντος αφορά τεχνικούς και τεχνολόγους, και μόνον αυτούς(!) 
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Απήντησε:  
«Στόχος μου είναι να εργασθώ, προκειμένου να διαπαιδαγωγήσω παιδαγωγούμενους και παιδα-

γωγούς να αγαπήσουν το περιβάλλον. 
Να βιώσουν, έτσι, μια σχέση σεβασμού με αυτό και, κατά συνέπεια, να μη το μολύνουν. 
Ετόνισε δε, και ορθώς, ότι ο στόχος αυτός είναι καθαρά και μόνο παιδαγωγικός. Και όταν παι-

δαγωγοί και παιδαγωγούμενοι θα έχουν κατορθώσει, με την προσπάθειά τους, να βιώσουν περι-
βαλλοντική συνείδηση, τότε είναι βέβαιο ότι το περιβάλλον θα έχει προστατευθεί. 

Αν παρά ταύτα συμβεί να μολυνθεί, τότε… 
τότε ας αναλάβουν οι τεχνολόγοι τον καθαρισμό του!» 
Μόλις πρόσφατα, εξάλλου, ο πρώην Πρύτανης του Πανεπιστημίου Αθηνών, ο Καθηγητής κ. 

Κων. Δημόπουλος, εχαρακτήρισε τον τιμώμενο ως προσωπικότητα χαρισματική. και τη συνεργα-
σία με αυτόν ως έργο ευχάριστο. Πρόκειται, είπε, για ένα ακαδημαϊκό άνδρα, που μπόρεσε να στα-
θεί μακρυά από μεμψιμοιρίες και μικροψυχίες. 

 
Αυτά, λοιπόν, ως μια μικρή επιλογή, από όσα συνιστούν λόγους καταξίωσης του Καθηγητή Δα-

νασσή-Αφεντάκη. 
Αυτός έχει ήδη καταγραφεί στις πανεπιστημιακές δέλτους ως 

• ο έγκριτος επιστήμων, 
• ο θελκτικός ακαδημαϊκός δάσκαλος και 
• ο αποτελεσματικός διαχειριστής των ακαδημαϊκών ζητημάτων… 

 
Κυρίες και Κύριοι Σύνεδροι, κλείνοντας, θέλω να επισημάνω ότι: το Ελληνικό Ινστιτούτο και 

τα στελέχη του, με επικεφαλής τον ρέκτη Πρόεδρο Καθηγητή κ. Αθανάσιο Παπά, 
και αρνούνται κάθε επιστημονική και επαγγελματική περιθωριοποίηση των παιδαγωγών-

εκπαιδευτικών μας,  
και προ παντός εργάζονται συστηματικά, για να διευκολύνουν την προβολή του επιστημονικού 

τους έργου. 
Εξίσου, όμως, αρνούνται την απέλπιδα σκέψη να στραφούν οι νέοι παιδαγωγοί μας προς τον ε-

παγγελματικό εκπατρισμό τους. 
Το Ινστιτούτο επιθυμεί και εργάζεται: 

• για να παραμείνουν στην πατρίδα. 
• για να προσφέρουν στην εκπαίδευση των παιδιών μας. και 
• για να συνδράμει στην επιστημονική τους προαγωγή, και την προαγωγή της εφαρμοσμένης παι-
δαγωγικής και εκπαίδευσης στον τόπο μας. 

 
Σας ευχαριστώ. 

Γ.Στ.Β. 
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