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Διδάσκαλοι στη Ροή της Ιστορίας 

Ο Εορτασμός των Ελληνικών Γραμμάτων που συμπίπτει με την εννοιολογική όσο και συμβολική προβολή 
των Τριών Ιεραρχών, Βασιλείου του Μεγάλου, Γρηγορίου του Θεολόγου, και Ιωάννου του Χρυσοστόμου, 
είναι η ετήσια ευκαιρία να εστιάσουμε την προσοχή μας ιδιαίτερα στο θέμα της Παιδείας και τα πρότυπα 
εκείνων που την ασκούν, δηλαδή τους υποδειγματικούς διδασκάλους. 

Στο Δελτίο αυτό, ο Ελληνικός Σύνδεσμος (ΕΣ, Hellenic Link, Inc.) μας καλεί να θυμηθουμε σε ιστορική 
αναδρομή τις προσωπικότητες των Ελλήνων Διδασκάλων που έπαιξαν καθοριστικό παιδευτικό ρόλο όχι 
μόνον για τον Ελληνισμό διαχρονικά αλλά και για την παγκόσμια ανθρωπότητα γενικότερα. 

Οδηγός μας στην αφιερωματική αυτή αναδρομή είναι η γνωστή στους αναγνώστες μας διακεκριμένη 
Φιλόλογος Δρ. Μαρία Ελευθερία Γιατράκου, που μας προσφέρει μία περισπούδαστη και συναρπαστική 
ανάλυση της φυσιογνωμίας και δράσης των μεγάλων διδασκάλων του Κόσμου και της Ελλάδος, στο 
άρθρο της «Διδάσκαλοι στη Ροή της Ιστορίας». Σ’ αυτό το άρθρο, η συγγραφέας περιλαμβάνει τις υψηλές 
διδασκαλικές μορφές του Σωκράτη, του Απόστολου Παύλου, των Τριών Ιεραρχών, και των Μεθόδιου και 
Κύριλλου, που ήταν οι Δάσκαλοι και Εκπολιτιστές των Σλάβων. 

Ειδικότερα, προβάλλει και τους Δασκάλους του υπόδουλου Γένους, την Αγία Φιλοθέη, γυναίκα 
φαινόμενο στην παγκόσμια Ιστορία της Παιδείας και Κοινωνικής Πρόνοιας, που μεταξύ άλλων ίδρυσε 
«το πρώτο Σχολείον Θηλέων στην νεώτερη ιστορία της Ελλάδος και της Ευρώπης», και τον μεγάλο 
Δάσκαλο του προεπαναστατικού Ελληνισμού Κοσμά τον Αιτωλό, που ακούραστα διέτρεχε την Βαλκανική 
Χερσόνησο στηρίζοντας τους ρημαγμένους ΄Ελληνες μέχρι του Μαρτυρίου του. Ο Άγιος Νεκτάριος, 
Επίσκοπος Πενταπόλεως, ο «θεόσοφος ιεράρχης», που και αυτός αναγνωρίσθηκε σαν Άγιος 
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Αναμορφωτής από την Εκκλησία και το ευγνώμον Έθνος, πρόσφερε πνευματικές και διδακτικές 
υπηρεσίες ανώτερης τάξης στην ελεύθερη πλέον Ελλάδα. 

Ελπίζουμε οι φίλοι αναγνώστες, ιδιαίτερα οι εκπαιδευτικοί και όλοι όσοι ενδιαφέρονται για την 
Ελληνοχριστιανική μας παιδεία να εύρουν το περισπούδαστο άρθρο επoικοδομητικό και χρήσιμο. 
Πρόσβαση στο άρθρο:  

Με πάτημα στον σύνδεσμο (link)«Δάσκαλοι στην Ιστορία».  

Ευχαριστούμε θερμά την Δρα Γιατράκου για την εύστοχη, επίκαιρη, και πλούσια σε διδάγματα 
συνεργασία της.  

KXE 

 

Aκαδημία Αθηνών: Εκλογή Προέδρου 

 Με πολλή ευχαρίστηση πληροφορούμε τα μέλη του ΕΣ και τους αναγνώστες του Δελτίου μας την 
αναγόρευση του Ακαδημαϊκού Δρος Λουκά Γ. Χριστοφόρου ως Προέδρου του Ανώτατου Πνευματικού 
Ιδρύματος της Ελλάδος. Ο νέος Πρόεδρος είναι ερευνητής στο πεδίο της Φυσικής και ειδικότερα σε 
θέματα ενέργειας. Παραθέτουμε τα κύρια σημεία της Ομιλίας του Εγκατάστασης στην Ακαδημία ενώπιον 
των συναδέλφων του Ακαδημαϊκών και εκπροσώπων της πνευματικής, πολιτικής και πολιτειακής 
ηγεσίας της χώρας, με θέμα την ΕΝΕΡΓΕΙΑ.  

Ο Πρόεδρος παρουσίασε την ενέργεια σαν βασικό στοιχείο του φυσικού κόσμου και του πολιτισμού και 
την ηλεκτρική ενέργεια σαν βασικό στοιχείο  του σύγχρονου πολιτισμού. Ακολούθως, αναφέρθηκε στις 
πηγές ενέργειας, στη σχέση ενέργειας και φτώχειας, στην ηθική διάσταση της ενέργειας, τις σύγχρονες 
συνθήκες που επηρεάζουν το βιώσιμο του Πολιτισμού, την εξοικονόμηση ενέργειας και ενεργειακή 
αποδοτικότητα, και τις τάσεις και προκλήσεις που αναδύονται στο χώρο της ενέργειας παγκοσμίως και 
ιδιαίτερα στην Ελλάδα. 

Στο τέλος της Ομιλίας του αναφέρθηκε στις πρωτοβουλίες της Προεδρίας της Ακαδημίας το 2021, όπως 
η «Ενεργειακή Αυτοδυναμία της Ελλάδος» και οι ημερίδες «Απόδημος Ελληνισμός(Η ιστορία, το έργο και 
η προσφορά του στην Ελλάδα}», «Διάλογος μεταξύ των Θετικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών και της 
Κοινωνίας», και «Θέματα Δημόσιας Υγείας (Μαθήματα από την Πανδημία του COVID-19)». Η Ακαδημία 
θα έχει ενεργό συμμετοχή σε κοινωνικά θέματα, όπως ο Εορτασμός για τα 200 χρόνια από την έναρξη 
της Ελληνικής Επανάστασης και η επαναφορά των «Διαλέξεων της Τρίτης». 

Ολόκληρο το κείμενο της Ομιλίας του, το οποίο ευγενώς μας απέστειλε,  αναρτήθηκε στον ιστότοπο 
(website) του ΕΣ. Πρόσβαση  έχουν οι αναγνώστες με τον σύνδεσμο(link): ΘΕΜΑ:ΕΝΕΡΓΕΙΑ  

Ευχαριστούμε θερμά τον ελλογιμότατο Πρόεδρο του Ανωτάτου Πνευματικού Ιδρύματος της Ελλάδος για 
την κοινοποίηση της εμβριθούς Ομιλίας του στον Ελληνικόν Σύνδεσμον και του ευχόμαστε λαμπρή 
επιτυχία στο εθνικά πολύτιμο έργο του. 

ΚΧΕ  

 

http://www.helleniclink.org/?p=2029
http://www.helleniclink.org/?p=2016
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Binational Professional Interactions Facilitated 

We received the following announcement from the Initiative “Bridges of Knowledge and Cooperation” in 
Greece. We present it for the update of our readers who are in professional fields, whether scientific or 
entrepreneurial, interested in exploring development possibilities in Greece. 

Γέφυρες Γνώσης και Συνεργασίας 

  

 

Καλή Χρονιά! 
  

H Πρωτοβουλία "Γέφυρες Γνώσης και Συνεργασίας" σας εύχεται 

Καλή και Δημιουργική Χρονιά! 

Tο 2021 η Πρωτοβουλία θα συνεχίσει να επιδιώκει 

Ορόσημα της νέας χρονιάς είναι: 

 Η αναβάθμιση της διαδικτυακής πλατφόρμας www.knowledgebridges.gr, με νέες λειτουργικότητες. 

• Η παροχη, μέσω της ανανεωμένης πλατφόρμας, εξατομικευμένων υπηρεσιών ενημέρωσης, 
δικτύωσης και ανάπτυξης συνεργασιών. 

• Η έμφαση στην επιχειρηματική δικτύωση και συνεργασία. 

• Η ενίσχυση της επικοινωνίας και συνεργασίας με διεθνή επιστημονικά και επιχειρηματικά 
δίκτυα, ελληνικού ενδιαφέροντος. 

Μείνετε συντονισμένοι στη διαδικτυακή πλατφόρμα της Πρωτοβουλίας "Γέφυρες Γνώσης και 
Συνεργασίας" [www.knowledgebridges.gr], καθώς και στα κανάλια κοινωνικής δικτύωσης, Facebook, 
Knowledge Bridges Networking Group (FB Group), Twitter και Linkedin. 
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