
ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ● ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΑΡΤΙΟΣ 2012

86
Χ

ο
ρ

η
γ

ί
α

 
Ε

π
ι

κ
ο

ι
ν

ω
ν

ί
α

ς
 

την τελετή έναρξης του Συμποσίου ο Γενικός

Διευθυντής των Εκπαιδευτηρίων ΓΕΙΤΟΝΑ,

Ελευθέριος Γείτονας στον χαιρετισμό που

απήυθυνε τόνισε μεταξύ των άλλων:

«Το θέμα του Μαθητικού Συμποσίου είναι

ιδιαίτερα επίκαιρο.  Και το πιστεύω διότι με δεδομένη την

ταχύτητα των αλλαγών οι κυβερνήσεις, οι εκπαιδευτικοί και

πανεπιστημιακοί οργανισμοί σ’ ολόκληρο τον κόσμο

αναγνωρίζουν πως ο σωστός σχεδιασμός, η κατάρτιση και η

εκπαίδευση αποτελούν τα κλειδιά για την εξασφάλιση ενός

ειρηνικού και δημιουργικού μέλλοντος και τονίζουν με

έμφαση τη ζωτική ανάγκη καλλιέργειας των δυνάμεων της

δημιουργικότητας και της καινοτομίας.  Αυτές τις δυνάμεις

της δημιουργικότητας και καινοτομίας εκπροσωπείτε εσείς

οι νέοι.  Εσείς είστε η μεγάλη ελπίδα της Κύπρου και της

Ελλάδας.

Η παιδεία και ο πολιτισμός θα χτίσουν ανθρώπους ευέλι-

κτους και ικανούς να προσαρμόζονται στις συνεχείς αλλαγές

και εξελίξεις, με γνώμονα πάντα τον άνθρωπο.

Η αγωνία για το μετασχηματισμό του κόσμου δεν είναι

Σ

«Ο Μετασχηματισμός του Κόσμου
– Συνέπειες και Ευθύνη»

«Η παιδεία και ο πολιτισμός θα χτίσουν ανθρώπους ευέλικτους και
ικανούς να προσαρμόζονται στις συνεχείς αλλαγές και εξελίξεις,
με γνώμονα πάντα τον άνθρωπο» ένα από τα μηνύματα του  12ου
Μαθητικού Συμποσίου του Δικτύου Λυκείων Αττικής
του Προγράμματος Συνεργαζόμενων Σχολείων (ASPnet) UNESCO.

Σε συνεργασία με την Ελληνική Εθνική Επιτροπή για την UNESCO και το Υπουργείο Παιδείας Διά Βίου

Μάθησης και Θρησκευμάτων,  τα Εκπαιδευτήρια ΓΕΙΤΟΝΑ διοργάνωσαν  το 12ο Μαθητικό Συμπόσιο του

Δικτύου Λυκείων Αττικής του Προγράμματος Συνεργαζόμενων Σχολείων (ASPnet) UNESCO.

Στο Συμπόσιο (Πέμπτη, 16 Φεβρουαρίου και  Παρασκευή, 17 Φεβρουαρίου 2012) με θέμα: «Ο Μετασχημα-

τισμός του Κόσμου – Συνέπειες και Ευθύνη» συμμετείχαν 21 Σχολεία εκ των οποίων 2 ήταν από την Κύπρο.

Το ΕΜΜ ήταν Χορηγός Επικοινωνίας. 

Ο Ελευθέριος Γείτονας, Γενικός Διευθυντής των Εκπαιδευτηρίων
ΓΕΙΤΟΝΑ, απευθύνει χαιρετισμό. 
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γέννημα, δεν είναι προϊόν του σημερινού κόσμου. Το Δεκέμ-

βριο του 1862 ο Αβραάμ Λίνκολ εξεφώνησε τη δεύτερη ετήσια

ομιλία του στο Κογκρέσσο.  Έλεγε λοιπόν: «Τα δόγματα του

ήρεμου παρελθόντος είναι αναντιστοιχία με το θυελλώδες

παρόν.  Οι δυσκολίες συσσωρεύονται η μία πάνω στην άλλη.

Οι συνθήκες είναι νέες γι’ αυτό και μας καλούν να σκεφτούμε

με τρόπο νέο.

Πρέπει να αποτινάξουμε τους προϊδεασμους και κατόπιν να

σώσουμε τη χώρα μας».

Κυρίες και Κύριοι εκπαιδευτικοί που προσφέρετε τις εξαιρετι-

κές σας υπηρεσίες στα παιδιά μας, επιτρέψτε μου, σας παρα-

καλώ, να εκφράσω προς εσάς και τους συνεργάτες σας τις

ευχαριστίες μου και το θαυμασμό μου.

Ευχαριστίες γιατί, με την αφοσίωσή σας και την καινοτόμο

δυναμική σας σφυρηλατείτε τον πυρσό που θα διατηρήσει

άσβεστη την ελληνική φλόγα στην Κύπρο μας και στην Ελλάδα

μας. Ο θαυμασμός μου αναβλύζει από τη βαθιά μου πίστη ότι

το σημερινό συμπόσιο αποτελεί μία από τις πιο δημιουργικές

προσεγγίσεις της εκπαίδευσης.

Με τη διαφορετική αυτή προσέγγιση καλλιεργείτε στα παιδιά

μας τον έρωτα του καλού για το βέλτιστο.  Τους δυναμώνετε τη

διορατικότητα με την οποία κάθε άνθρωπος είναι προικισμέ-

νος, αλλά συχνά αυτή τη διορατικότητα την κλέβουν η αδρά-

νεια και η αδιαφορία για τον εαυτό τους και για τους άλλους.

Για να δει ο άνθρωπος, ο νέος άνθρωπος, τη δυναμική των

εξελίξεων και των μετασχηματισμών χρειάζεται όραμα και

σοφία.

Εσείς παιδιά μου σήμερα θ’ ακούσετε τη μυστική βοή των

πλησιαζόντων γεγονότων.  Θα αναλύσετε με πολιτισμένο

τρόπο τα γεγονότα αυτά, θα αξιολογήσετε τις συνέπειες που

θα προκύψουν και θα καταγράψετε το μερίδιο της δικής σας

ευθύνης, συμβολής και συνέργειας για να είναι οι όποιοι μετα-

σχηματισμοί διάκονοι του φυσικού περιβάλλοντος και του

ανθρώπινου πολιτισμού. Σας εύχομαι Καλή Επιτυχία.»

Το Συμπόσιο που διοργανώθηκε στις Κεντρικές Εγκαταστά-

σεις των Εκπαιδευτηρίων ΓΕΙΤΟΝΑ στη Βάρη παρακολούθη-

σαν η Πρόεδρος της Ελληνικής Εθνικής Επιτροπής για την

UNESCO, Αικ. Τζιτζικώστα, η Αναπληρώτρια Συντονίστρια του

Προγράμματος  ASPnet) UNESCO, Β. Δηλάρη, Εκπρόσωποι

της Νεολαίας της Ε.Ε.Ε. για την UNESCO, εκπρόσωποι των

Εταιρικών Σχολείων UNESCO Κύπρου, δημοσιογράφοι και

εκπρόσωποι του Τύπου. Την ευθύνη για την Διοργάνωση του

Συμποσίου είχε ο Υπεύθυνος Επικοινωνίας των Εκπαιδευτη-

ρίων ΓΕΙΤΟΝΑ κ. Β. Παπαλυμπέρης.
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Ο Αλεξανδρινός μας ποιητής Κ. Καβάφης το

1915 στο ποίημα του «Σοφοι δε προσιόντων»

έγραφε:

«Εκ των μελλόντων οι σοφοί 

τα προσερχόμενα αντιλαμβάνονται. 

Η ακοή αυτών κάποτε 

εν ωραις σοβαρών σπουδών 

ταράττεται.

Η μυστική βοή 

τούς έρχεται των πλησιαζόντων γεγονότων

και την προσέχουν ευλαβείς.

Ενώ εις την οδόν εξω,

ουδέν ακούουν οι λαοί».                 

›

›

Στο βήμα ο Υπεύθυνος Επικοινωνίας των Εκπαιδευτηρίων
ΓΕΙΤΟΝΑ Βασίλης Παπαλυμπέρης. 

Στο βήμα η Πρόεδρος της Ελληνικής Εθνικής Επιτροπής για την UNESCO
Αικατερίνη Τζιτζικώστα.
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