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Κύριε Υπουργέ, 

Κύριε Πρύτανη, 

Κύριοι Νομάρχες και Δήμαρχοι, 

Αξιότιμοι κύριες και κύριοι, 

 

Αποτελεί μεγάλη τιμή για μένα η δυνατότητα να απευθύνω χαιρετισμό στο Συνέδριο 

Παγκοσμίου Συμβουλίου Ηπειρωτών Εξωτερικού.  Και τούτο διότι είμαι υπερήφανος που 

γεννήθηκα στην Ήπειρο, τη μάνα των μεγάλων δασκάλων του γένους και των μεγάλων 

ευεργετών. 

Τα θέματα τα οποία θα ήθελα να αναπτύξω είναι πολλά.  Όμως ο περιορισμένος χρόνος 

που έχω με υποχρεώνει να περιγράψω απλά τις ενότητες εκείνες, που πιστεύω ότι πρέπει 

να μελετήσουμε για να μπορέσουμε όχι μόνο να αναδείξουμε τις χάριτες και τις ευλογίες των 

αποδήμων Ηπειρωτών, αλλά  και να συμβάλουμε στην ανάπτυξη της Ηπείρου, την 

ενδυνάμωση των συνδετικών κρίκων μεταξύ των Ηπειρωτών και την ύφανση του ιστού που 

θα κρατήσει άρρηκτα συνδεδεμένους τους απόδημους Ηπειρώτες τρίτης και τέταρτης 

γενιάς, με την πατρώα γη. 

Α) Για να βαφτίσουμε τα Ηπειρόπουλα δεύτερης και τρίτης γενιάς του αποδήμου 

Ηπειρωτισμού, στα νάματα της Ηπείρου, μπορεί ο απόδημος Ηπειρώτης να ιδρύσει στην 

Ήπειρο ένα Σχολείο για μαθητές Β’ και Γ’ Λυκείου που θα προσφέρει το πρόγραμμα του ΙΒ 

DP (International Baccalaureate Diploma Programme). 

Στο πρόγραμμα του IB DP θα μπορούν να φοιτούν Ηπειρωτόπουλα όλου του κόσμου και 

Ηπειρωτόπουλα που ζουν στην Ήπειρο και όχι μόνο. 

Το IB DP είναι ένα διεθνές πρόγραμμα και όσοι μαθητές το αποκτήσουν μπορούν να 

εγγραφούν στα Πανεπιστήμια της γενέτειράς τους και σε οποιοδήποτε Αμερικανικό, 

Ευρωπαϊκό ή άλλο Πανεπιστήμιο του κόσμου. 
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Οραματίζομαι το Σχολείο αυτό να λειτουργήσει στη συνοριακή γραμμή από Μουργκάνα 

μέχρι Γράμμο, να είναι εσωτερικό και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.  Και προτείνω ως τόπο 

ίδρυσης και λειτουργίας την περιοχή αυτή για να συνδυαστεί με ένα μεγάλο όραμα του 

Προέδρου της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας κ. Στέφανου Φούσσα, που προσφέρει 

ιατρικές και κοινωνικές υπηρεσίες στα χωριά των συνόρων και της Βορείου Ηπείρου. 

Θα μπορούσε ίσως να λειτουργήσει και στο Ιεροδιδασκαλείο Βελλάς, που είναι ένα από τα 

ωραιότερα κτίρια της παραμεθορίου μας.  Το ετήσιο κόστος για δίδακτρα και τρόφιμα δεν 

θα ξεπερνά τις 22.000€. 

Προσωπικά είμαι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε βοήθεια, επιλογή προσωπικού, 

λειτουργία οικοτροφείου αφού στα Εκπαιδευτήρια ΓΕΙΤΟΝΑ λειτουργεί ένα από τα καλύτερα 

ΙΒ DP στον κόσμο, όπως μπορείτε να δείτε στο www.geitonas.edu.gr 

Β) Κάθε καλοκαίρι στα Εκπαιδευτήρια ΓΕΙΤΟΝΑ στη Βάρη Αττικής μπορεί να λειτουργήσει 

ένα Σχολείο για παιδιά ηλικίας 10 μέχρι 14 ετών των αποδήμων Ηπειρωτών, διάρκειας ενός 

μήνα.  Το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει: 

 Διδασκαλία ελληνικής γλώσσας και λογοτεχνία 

 Ξεναγήσεις στην Αττική (τις πρώτες 15 ημέρες)  

 Ξεναγήσεις στην Ήπειρο με κέντρο τα χωριά της Μουργκάνας, του Μέτσοβου, των 

Ζαγοροχωρίων, του Σουλίου) 

 Στο δεύτερο δεκαπενθήμερο, θα διαβάζουμε λογοτεχνικά έργα που αναφέρονται στην 

Ήπειρο, θα πραγματοποιούμε ξεναγήσεις σε αρχαιολογικούς και ιστορικούς τόπους.  Για 

την πραγματοποίηση του προγράμματος αυτού είναι απαραίτητο να έχουμε 

ολοκληρώσει τον προγραμματισμό μέχρι τον Ιανουάριο του 2018.  Αξίζει να σημειωθεί 

ότι για να μπορέσουμε να στήσουμε το πρόγραμμα κάθε ενδιαφερόμενος πρέπει μέχρι 

30 Δεκεμβρίου 2017 να στείλει email στο styr@geitonas-school.gr.  Με τον τρόπο αυτό 

θα επετύχουμε τις καλύτερες τιμές στα αεροπορικά εισιτήρια και τα Εκπαιδευτήρια 

ΓΕΙΤΟΝΑ θα έχουν το χρόνο να εκπαιδεύσουν όλη την ομάδα των εκπαιδευτικών που 

θα αναλάβουν τα παιδιά. Το ημερήσιο κόστος για κάθε μαθητή θα είναι 110€.  Ακόμη 

μπορεί να λειτουργήσει και πρόγραμμα ανταλλαγής μαθητών σε οικογένειες.   

 Για κάθε 10 εγγραφές θα προσφέρεται μία υποτροφία για μαθητή με χαμηλά  

οικογενειακά εισοδήματα. 

Γ) Συμμετοχή παιδιών Δ’, Ε’ και Στ’ Δημοτικού στο Πρόγραμμα των ΒΙΒΛΙΟΔΡΟΜΙΩΝ.  Οι 

Βιβλιοδρομίες είναι ένα πρόγραμμα των Εκπαιδευτηρίων ΓΕΙΤΟΝΑ και απευθύνεται σε 

παιδιά Δ’, Ε’ και Στ’ Δημοτικού στην Ελλάδα και στην Κύπρο. 

http://www.geitonas.edu.gr/
mailto:styr@geitonas-school.gr
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Λεπτομέρειες για τη φιλοσοφία του προγράμματος ΒΙΒΛΙΟΔΡΟΜΙΕΣ θα βρείτε στο 

www.geitonas.edu.gr 

Δ) Με κεφάλαια του απόδημου και εγχώριου Ηπειρωτισμού να ιδρυθεί Ιδιωτικό 

Πανεπιστήμιο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και με την Ακαδημαϊκή Υποστήριξη 

Πανεπιστημίου της Ευρώπης, των ΗΠΑ, της Αυστραλίας. 

Ε) Ο απόδημος και εγχώριος Ηπειρωτισμός έχει υποχρέωση να ασχοληθεί συστηματικά με 

την υποστήριξη και ανάδειξη των Σχολείων της Βορείου Ηπείρου.  Προσωπικά έχω αρχίσει 

να συγκεντρώνω στοιχεία για τη διατύπωση προτάσεων που θα οδηγήσουν στην 

αναβάθμιση και αποτελεσματική λειτουργία όλων των Σχολείων της Βορείου Ηπείρου.  

Μόλις ολοκληρώσω τη μελέτη αυτή θα σας την αποστείλω. 

ΣΤ) Ο Ηπειρωτισμός πιστεύω πως έχει ανάγκη από τη σύσταση ενός οργανισμού (μιας 

εταιρείας αν θέλετε) ο οποίος θα ασχοληθεί με τον πολιτισμό και την οικονομική ανάπτυξη.  

Και διατυπώνω την πρόταση αυτή γιατί η οικονομική ανάπτυξη μπορεί να δώσει ώθηση 

στον πολιτισμό.  Και ο ζωντανός, ο πολύχυμος και ευωδιαστός πολιτισμός στηρίζει την 

οικονομική ανάπτυξη. 

Ο Οργανισμός Πολιτισμού και Οικονομικής ανάπτυξης των Ηπειρωτών θα μείνει μακριά από 

πολιτικές και κομματικές αντιπαραθέσεις και στις δράσεις του θα συμπεριλάβει: 

 Υποτροφίες αριστούχων μαθητών με χαμηλό οικογενειακό εισόδημα 

 Προκήρυξη διαγωνισμών γλυπτικής, ζωγραφικής, λογοτεχνίας με θέματα το χθες, το 

σήμερα και το αύριο της Ηπείρου 

 Διοργάνωση δράσεων για τη προώθηση Ηπειρωτικών προϊόντων 

 Εκδηλώσεις πολιτισμού σε χώρες που έχουν τουριστικό ενδιαφέρον για την Ελλάδα 

 Διαγωνισμούς για τα Ηπειρωτόπουλα του κόσμου με θέματα που αφορούν στο ιστορικό 

παρελθόν, το παρόν και το μέλλον της Ηπείρου 

 Διοργάνωση «Μαθητικών Αγώνων Αρχαίου Θεάτρου» (Μ.Α.Α.ΘΕ) για παιδιά Α’ 

Γυμνασίου και Στ’ Δημοτικού  κάθε Μάιο και Ιούνιο μήνα, έτσι ώστε όπου υπάρχει αρχαίο 

θέατρο στην Ήπειρο και τη Βόρειο Ήπειρο να παίζουν οι μαθητές αποσπάσματα από 

αρχαίες τραγωδίες τις οποίες θα παρακολουθούν γονείς και φίλοι των μαθητών.  Τα 

Εκπαιδευτήρια ΓΕΙΤΟΝΑ πραγματοποιούν είκοσι χρόνια τώρα τους αγώνες αυτούς στην 

Ελευσίνα, την Πνύκα, την Ολυμπία και την Επίδαυρο.  Επίσης μπορούμε, με το ΚΕΝΤΡΟ 

ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ που έχουμε να εκπαιδεύσουμε τους εκπαιδευτικούς που οι 

μαθητές τους θα πάρουν μέρος στους Μ.Α.Α.ΘΕ. 

http://www.geitonas.edu.gr/
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 Στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  των αποδήμων 

Ηπειρωτών να συμπεριλάβουμε για παιδιά του Δημοτικού τα προγράμματα: «Εμπειρίες 

συγκομιδής καρπών (τρύγος – συγκομιδή ελιάς – συγκομιδή πορτοκαλιών – συγκομιδή 

κάστανου) και για παιδιά του Γυμνασίου το πρόγραμμα «Λογοτεχνικές Περιπλανήσεις» 

με υπότιτλο «Μια πόλη, ένας συγγραφέας». 

Κυρίες και κύριοι, 

Σας ευχαριστώ που με ακούσατε και σας υπόσχομαι ότι θα είμαι δίπλα στους Ηπειρώτες 

οπουδήποτε κι αν βρίσκονται. Για την Ήπειρο ζω, στοχάζομαι και οραματίζομαι. 

Σας ευχαριστώ. 

Ελευθέριος Γείτονας 


