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ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Φρανκφούρτη 13-10-2016
Θέμα: Πρόγραμα Μάθησης Ελληνικής Γλώσσας για
Νέες και Νέους Ομογενείς Ηπειρωτικής καταγωγής.
Αξιότιμοι κ. Πρόεδροι των Ηπειρωτικών Συλλόγων της Π.Ο.Ε.
Αξιότιμα Μέλη των Συλλόγων
΄Οπως γνωρίζετε, το Παγκόσμιο Συμβούλιο Ηπειρωτών Εξωτερικού
οργάνωσε τα τελευταία χρόνια, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων,
Μαθήματα Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού για ομογενείς Νέες και Νέους
Ηπειρωτικής καταγωγής.
Το Παγκόσμιο Συμβούλιο προγραμματίζει να πραγματοποιήσει και το 2017
το πρόγραμμα αυτό. Το Πρόγραμμα, διάρκειας ενός μηνός, θα διεξαχθεί με
συμμετοχή ομογενών Ηπειρωτικής καταγωγής από όλον τον κόσμο ηλικίας από
18 έως 32 ετών, κατά το μήνα Ιούλιο. (Η ακριβής ημερομηνία θα σας
γνωστοποιηθεί αργότερα).
Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και κατ΄ επέκταση το Διεθνές Κέντρο
Ελληνικής Παιδείας – Παράδοσης και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης
«Σταύρος Νιάρχος» του Πανεπιστημίου, που ήταν και θα είναι υπεύθυνο
για την οργάνωση και υλοποίηση του προγράμματος, εγγυάται για άλλη μια
φορά τη βέλτιστη προετοιμασία και υλοποίηση του προγράμματος αυτού. Το
πρόγραμμα συμπεριλαμβάνει, πέραν της διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας,
διαλέξεις ( που αφορούν τον πολιτισμό, τη σύγχρονη ελληνική κοινωνία, την
ιστορική πορεία κ.λπ.), μουσική και χορό, επισκέψεις σε μουσεία, ιστορικούς

χώρους, χώρους ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους κ.λπ.
Σας γνωρίζουμε ότι φέτος όπως και τα τελευταία χρόνια τα έξοδα του
προγράμματος αναλαμβάνουν πρωτίστως οι Ομοσπονδίες, ή οι Σύλλογοι και
το ποσό ανέρχεται σε χίλια δολάρια (1.000 $) ανά σπουδαστή.
Παρακαλούμε τους Προέδρους να ενημερώσουν τους Συλλόγους τους για
το πρόγραμμα αυτό. (Τα μέλη των Συλλόγων, θα πρέπει να λάβουν υπόψιν ότι
η συμμετοχή των Nέων θα πρέπει να είναι ικανοποιητική, διαφορετικά, το
Πρόγραμμα Μάθησης της Ελληνικής Γλώσσας, το οποίο εκπονήθηκε και
σχεδιάστηκε απο το Παγκόσμιο Συμβούλιο κινδυνεύει να διακοπή. Εξηγήστε
στα μέλη σας την σπουδαιότητα και την ωφελιμότητα του ανωτέρω
προγράμματος ούτος ώστε να συμμετάσχουν όσο γίνετε περισσότεροι).
΄Οσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν πρέπει να δηλωθούν μέσω των
Συλλόγων τους στην Ομοσπονδία και η Ομοσπονδία να στείλει δεσμευτικά τα
ονόματα μέχρι 20 Δεκεμβρίου 2016 συγκεντρωτικά ανά Σύλλογο, στο
ΓραφείοΤύπου του Παγκοσμίου Συμβουλίου Ηπειρωτών Εξωτερικού, ούτως
ώστε να τους αποσταλεί το σχετικό έντυπο αίτησης με τις ακριβείς ημερομηνίες
για να δηλωθούν.
Με εκτίμηση
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Η Πρόεδρος
Δήμητρα Πέτσα

Ο Γραμματέας & Υπεύθυνος Τύπου
Θωμάς Γκίνης
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