
 

 

Το Ταμιείον Θράκης σάς προσκαλεί 

Σε ε να ταξί δί στην ελληνίκη  παίδεί α καί τον πολίτίσμο  που ξεκίνα  απο  την 
εποχη  του Ομη ρου καί συνεχί ζεταί με χρί ση μερα. 

Ο ελληνίκο ς πολίτίσμο ς εί ναί πολίτίσμο ς του βλε μματος καί του φωτο ς. 
Αποτελεί  μοναδίκο  καί σπα νίο «εργαλεί ο» συνα ντησης του νου με την καρ-
δία . Οδηγεί  στην απερίο ρίστη φίλί α καί τίμη  στον ξε νο καί αναδείκνυ εί το 
ανθρω πίνο πνευ μα καί σω μα σε το πο φανε ρωσης απεί ρου κα λλους, ομορ-
φία ς καί ζωντα νίας. 

Έτσί, ο πολίτίσμο ς καί η ίστορί α της Ελλα δας ανη κουν σε ολο κληρη την 
ανθρωπο τητα. Όσοί βίω νουν καί φε ρουν αυτο ν τον πολίτίσμο  στο πνευ μα 
καί την καρδία , αίσθα νονταί ο τί εί ναί υπηρε τες ο λων των ανθρω πων καί 
ολο κληρης της ίστορί ας. 

Αυτοί  νίω θουν κα θε ανθρω πίνο ο ν ως φί λο καί αδερφο  τους καί βίω νουν 
την σχε ση τους με τους α λλους ανθρω πους ως σχε ση ίερη . 

Λε ξείς ο πως αλη θεία, δίκαίοσυ νη, ελευθερί α, πο λίς καί δημοκρατί α, ομορ-
φία , ε ρως, καλοσυ νη, φίλο τίμο, αποτελου ν την κίνητη ρία δυ ναμη του ελληνί-
κου  πνευ ματος καί αναδείκνυ ουν την ουσί α του κα θε ανθρω που ως προ σω-
πο μοναδίκο  κί ανεπανα ληπτο στην ίστορί α του κο σμου.  

Οί λε ξείς αυτε ς αποτυπω νουν τίς σπουδαίο τερες καί τίς πολυτίμο τερες 
αξί ες της ανθρωπο τητας καί εί ναί κείμη λίο κα θε λαου  καί κα θε πολίτίσμου . 

| ΒΙΩΜΑΤΙΚΉ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΉ | 

 Ολιστική μέθοδος γλωσσικής διδασκαλίας 

 Ετυμολογία της ελληνικής γλώσσας  

 Έμμετρος και πεζός λόγος 

 Γνωριμία με το ελληνικό τραγούδι 

 Θεωρία και πράξη αρχαίου ελληνικού θεάτρου 

 Διδασκαλία ελληνικών χορών 

 Γνωριμία με τον κλασσικό αθλητισμό 

 Ελληνική Ιστορία  

 Ελληνική Φιλοσοφία 

 Συσχέτιση της ελληνικής σκέψης με άλλες 

πολιτισμικές παραδόσεις 

 Μύθος και Λόγος 

 Διαλέξεις από προσωπικότητες της Τέχνης και 

των Γραμμάτων 

 Στρογγυλές Τράπεζες - Συζητήσεις 

 Εκπαιδευτικές Εκδρομές - Ξεναγήσεις 
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«Πολύ χαίρομαι που σας υποδέχομαι σή-
μερα. Είναι μεγάλη χαρά για μένα αυτή 
η συναδέλφωση με κέντρο την Ελλάδα, 

τον ελληνικό πολιτισμό, έναν πολιτισμό 
που πάντοτε ήταν οικουμενικός. Αυτή η 

προσπάθεια που κάνετε είναι η συνα-
δέλφωση των λαών. Η παρουσία σας 

δείχνει ότι ο ελληνικός πολιτισμός εξα-
κολουθεί να μην έχει χάσει τίποτε από 

την οικουμενικότητά του. Εκφράζετε 
έναν άλλον κόσμο, αυτόν που πρέπει να 
κάνουμε, όχι αυτόν που έχουμε. Είστε οι 

πρωτοπόροι, μπροστάρηδες σ’ αυτόν 
τον κόσμο. Είστε η ελπίδα αυτού του 

κόσμου, της ειρήνης, της αγάπης και της 
αδελφοσύνης, Γιατί σήμερα οι άνθρωποι 

ξέχασαν τα ανθρωπιστικά ιδανικά» 

Κάρολος Παπούλιας  

Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας 

| Ποιοι Είμαστε | 

Το Ταμίεί ον Θρα κης εί ναί μη κυβερνητίκο ς, μη κερδοσκοπίκο ς Οργανί-
σμο ς. Ιδρυ θηκε το 1994 στη Θρα κη απο  Έλληνες πανεπίστημίακου ς δα-
σκα λους, καλλίτε χνες, εκπαίδευτίκου ς, επίχείρηματί ες, δημοσίογρα φους, 
πολίτίκα  προ σωπα καί απλου ς πολί τες, οί οποί οί εμπνε ονταί απο  το 
πνευ μα της δημοκρατί ας, της ελευθερί ας, της είρη νης καί της δημίουργί-
κη ς συμβί ωσης ανθρω πων καί πολίτίσμω ν σε εθνίκο  καί δίεθνε ς επί πεδο. 
Σκοπο ς της ί δρυση ς του εί ναί η πολυπολίτίσμίκη  καί δίαπολίτίσμίκη  επί-
κοίνωνί α ανθρω πων απο  ολο κληρο τον κο σμο, με σω της βίωματίκη ς καί 
εορταστίκη ς γνωρίμί ας τους με ο λες τίς μορφε ς του ελληνίκου  πολίτί-
σμου , ο πως η γλω σσα, η ποί ηση καί η λογοτεχνί α, το θε ατρο, το τραγου -
δί, ο χορο ς, η ίστορί α καί η φίλοσοφί α, ο κλασίκο ς αθλητίσμο ς.  

Στην κατευ θυνση αυτη  το Ταμίεί ον Θρα κης ε χεί δημίουργη σεί ε ργα υ-
ψηλη ς καίνοτομί ας, πρωτοπορω ντας στην Ελλα δα αλλα  καί δίεθνω ς. Έχεί είσα γεί στον ελλαδίκο  κί ευρυ τερο βαλκανίκο  
– μεσογείακο  χω ρο τον θεσμο  των Δίεθνω ν Θερίνω ν Σχολεί ων ολίστίκη ς καί βίωματίκη ς γνωρίμί ας με τον ελληνίκο  πολί-
τίσμο . Έχεί σχεδία σεί καί εγκαίνία σεί δί κτυα κε ντρων εκπαίδευτίκη ς, πολίτίστίκη ς καί λοίπη ς στη ρίξης ευπαθω ν κοίνω-
νίκω ν ομα δων στον ελλαδίκο  χω ρο (μείονο τητες, μετανα στες, προ σφυγες, ρομ). Έχεί αναπτυ ξεί καίνοτο μο πολίτίστίκη  
καί εκπαίδευτίκη  δίασυνορίακη  συνεργασί α με φορεί ς καί ίδρυ ματα χωρω ν της Βαλκανίκη ς καί της Μεσογεί ου. Έχεί 
σχεδία σεί καί δίαμορφω σεί προ τυπη ολίστίκη  βίωματίκη  με θοδο γλωσσίκη ς εκπαί δευσης. Έχεί σχεδία σεί καί υλοποίη -

σεί ε ργα αναπτυξίακη ς συνεργασί ας σε δοκίμαζο μενες χω ρες. Έχεί πα-
ρα γεί πλη θος πολίτίστίκω ν καί εκπαίδευτίκω ν τηλεοπτίκω ν παραγω-
γω ν σε συνεργασί α με την κρατίκη  τηλεο ραση. 

Γία την καίνοτο μο αυτη  συ ζευξη τε χνης καί πολίτίσμου  με την εκπαί -
δευση, την ε ρευνα, την επίστη μη καί την τεχνολογί α, την ανα πτυξη, τη 
δίεθνη  συνεργασί α καί τη δίαπολίτίσμίκη  επίκοίνωνί α, στην Ελλα δα καί 
δίεθνω ς, το Ταμίεί ον Θρα κης ε χεί θεμελίω σεί μακροχρο νία συνεργασί α 
με δίεθνεί ς καί ελληνίκου ς δημο σίους καί ίδίωτίκου ς φορεί ς, Υπουργεί -
α, Ιδρυ ματα καί Οργανίσμου ς. Το Ταμίεί ον Θρα κης εί ναί οργανίσμο ς 
πίστοποίημε νος με ISO 9000:2001, αναγνωρίσμε νος απο  το ελληνίκο  
Υπουργεί ο Εξωτερίκω ν καί με λος του Ελληνίκου  Εθνίκου  Δίκτυ ου του 
ίδρυ ματος Anna Lindh Foundation.  
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| Φιλοσοφία του Προγράμματος | 

Απο  την εποχη  του Ομη ρου καί παλαίο τερα, 
καί με χρί ση μερα, δίασω ζεταί στην Ελλα δα 
ε νας μοναδίκο ς πολίτίσμο ς. Εί ναί ο πολίτί-
σμο ς του βλε μματος καί του φωτο ς, ο οποί ος 
αποτελεί  μοναδίκο  καί σπα νίο «εργαλεί ο» 
συνα ντησης του νου με την καρδία . Η συνα -
ντηση αυτη  οδηγεί  στην απερίο ρίστη φίλί α 
καί τίμη  στον ξε νο καί αναδείκνυ εί το ανθρω -
πίνο πνευ μα καί σω μα σε το πο φανε ρωσης 
απεί ρου κα λλους, ομορφία ς καί ζωντα νίας. Ο 
πολίτίσμο ς αυτο ς προσφε ρεί τη δυνατο τητα 
ενο ς απε ραντα φωτείνου  βίω ματος καί μίας 
αλησμο νητης αλη θείας που εξανθρωπί ζεί τον 
κο σμο καί τον α νθρωπο. 

Το βί ωμα αυτο  εί ναί κατεξοχη ν εορταστίκο  
καί πανηγυρίκο  καί πραγματοποίεί  την ενο -
τητα των πα ντων. Εί ναί βί ωμα καθολίκου  ε ρωτος, αγα πης καί θε ας της ο ντως 
ωραίο τητας καί της ο ντως καλοσυ νης. Εί ναί το με γίστο δω ρο της Ελλα δας 
προς κα θε α νθρωπο, λαο  καί εποχη . Έτσί, ο πολίτίσμο ς καί η ίστορί α της Ελ-
λα δας ανη κουν σε ολο κληρη την ανθρωπο τητα. 

| Συνοπτικό Ιστορικό | 

Τα Δίεθνη  Θερίνα  Σχολεί α Ολίστίκη ς Βίωματίκη ς 
γνωρίμί ας με την ελληνίκη  γλω σσα καί τον ελληνίκο  
πολίτίσμο  εγκαίνία στηκαν απο  το Ταμίεί ον Θρα κης 
το 1996, στα Αρχαί α Άβδηρα της Θρα κης, πατρί δα 
του Δημο κρίτου. Υλοποίου νταί κα θε καλοκαί ρί στην 
Θρα κη καί σε ίστορίκου ς το πους της Ελλα δας καί 
αποτελου ν την  αίχμη  του δο ρατος του Προγρα μμα-
τος «Ελλα δα, Δίεθνε ς Σχολεί ο Πολίτίσμου ». Απευθυ -
νονταί σε ανθρω πους κα θε ηλίκί ας προερχο μενους 
απο  ολο κληρο τον κο σμο, που επίθυμου ν να γνωρί -
σουν την Ελλα δα καί τον πολίτίσμο  της. 

Απο  το 1996 με χρί ση μερα ε χουν υλοποίηθεί  15 
Δίεθνη  Θερίνα  Σχολεί α σε ίστορίκου ς το πους της 
Ελλα δας: Αρχαί α Άβδηρα Θρα κης, Καστελο ρίζο Ανα-
τολίκου  Αίγαί ου, Αρχαί α Ολυμπί α Πελοποννη σου 
καί Δί ον Πίερί ας, αλλα  καί στο εξωτερίκο : Σίρο κα 
Λα κα στη νο τία Βουλγαρί α, στην Αλεξα νδρεία καί 
στο Κα ίρο της Αίγυ πτου. Στα Σχολεί α αυτα  ε χουν 
συμμετα σχεί συνολίκα  περίσσο τεροί απο  3.000 μα-
θητε ς, φοίτητε ς καί νε οί επίστη μονες, προερχο μενοί 
απο  ο λες τίς χω ρες του κο σμου. 

| Σκοπός του Προγράμματος | 

Σκοπο ς του Προγρα μματος «Ελλα δα, Δίεθνε ς Σχολεί ο Πολίτίσμου » εί ναί η 
δίαπολίτίσμίκη  επίκοίνωνί α καί συνα ντηση ανθρω πων απο  ολο κληρο τον 
κο σμο με σω της βίωματίκη ς γνωρίμί ας τους με την ελληνίκη  γλω σσα καί τον 
ελληνίκο  πολίτίσμο .  
Το προ γραμμα «Ελλα δα, Δίεθνε ς Σχολεί ο Πολίτίσμου » επίδίω κεί να κοίνω-

νη σεί τον ελληνίκο  πολίτίσμο  σε κα θε α νθρωπο που επίθυμεί  να γνωρί σεί την 
Ελλα δα καί την ίστορί α της. Γία το σκοπο  αυτο  προσκαλεί  κα θε ευαί σθητο 
α νθρωπο απο  κα θε σημεί ο της γης, να ε ρθεί στην Ελλα δα καί να ζη σεί ως αξε -
χαστη καί μοναδίκη  εμπείρί α της ζωη ς του το ελληνίκο  καλοκαί ρί.  

| Στόχοι των Διεθνών Θερινών Σχολείων | 

 Εκμα θηση της ελληνίκη ς γλω σσας με σα απο  προ τυπες ολίστίκε ς καί βίω-
ματίκε ς εκπαίδευτίκε ς δίεργασί ες καί μεθο δους. 

 Γνωρίμί α με τον δίαχρονίκο  ελληνίκο  πολίτίσμο . 

 Εξοίκεί ωση με τον κλασσίκο  αθλητίσμο . 

 Μυ ηση στο αρχαί ο ελληνίκο  δρα μα καί τους ελληνίκου ς χορου ς. 

 Επίσκε ψείς - ξεναγη σείς σε ίστορίκου ς το πους. 

 Συναντη σείς με δίακεκρίμε νους Έλληνες, απο  το χω ρο των Γραμμα των, 
των Τεχνω ν καί του Αθλητίσμου . 

 Να προσφε ρουν την ευκαίρί α ζωντανη ς επίκοίνωνί ας με δίεθνω ς δίακεκρί-
με νες ελληνίκε ς προσωπίκο τητες της παίδεί ας, της τε χνης καί του αθλητί-
σμου . 
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|Ενδεικτικό ημερήσιο πρόγραμμα| 

07.30 - 09.00: Πρωίνο  

09.00 - 10.30: Δίδασκαλί α γλω σσας - τραγουδίου    

10.45 - 12.15: Θε ατρο-χορο ς-κλασσίκο ς αθλητίσμο ς   

12.30 - 14.00: Φίλοσοφί α - Ιστορί α (Δίαλε ξείς) 

14.00 - 15.30: Γευ μα 

15.30 - 19.30: Ελευ θερος χρο νος  

19.30 - 21.00: Δεί πνο 

21.00 - 23.00: Βραδίνε ς εορτε ς 



 

 

| Τιμητική Οργανωτική Επιτροπή | 

Μίμης Πλέσσας, Μουσίκοσυνθε της 

Δημοσθένης Ταμπάκος, Ολυμπίονί κης 

Άρης Πουλιανός, Καθηγητη ς Ανθρωπολογί ας 

Κυριάκος Γκουβέντας, Μουσίκο ς 

Κώστας Καρκανιάς, Προ εδρος Ελληνοβρετανίκου  Κολλεγί ου 

| Επιστημονική Επιτροπή | 

Βουγιουκλής Θωμάς, Καθηγητη ς - Προ εδρος Παίδαγωγίκου  
Τμη ματος Δ.Π.Θ. 

Λυγερός Νίκος, Μαθηματίκο ς, PhD - Πανεπίστη μίο της Λυω ν  
Έλληνας με υψηλο τερο δεί κτη IQ: 189 (κλί μακα Stanford-Binet)  

Καμπάκη Πηνελόπη, Καθηγη τρία Γλωσσολογί ας Δ.Π.Θ. 

Παύλος Γεώργιος, Καθηγητη ς Φυσίκη ς & Φίλοσοφί ας Δ.Π.Θ. 

Κακάρας Ιωάννης, Καθηγητη ς ΜΕ, Δίευθυντη ς Εκπαίδευτίκω ν 
Προγραμμα των 

Παυλάκος Γιώργος, Γενίκο ς Γραμματε ας Ο.Δ.Ε.Γ. 

Μπαλαφούτης Θανάσης, Δίδα κτωρ Πανεπίστημί ου Αίγαί ου 

Εμμανουηλίδης Δανιήλ, Καθηγητη ς ΜΕ, MA Παίδ/κη ς ΔΠΘ 

Παύλος Παναγιώτης, ΜΑ Φίλοσοφί ας Α.Π.Θ. - Μουσίκο ς 

Αβραάμ Αιμιλιανή, Θεατρολο γος 

Καραγεώργου Αγγελική, Χοροδίδα σκαλος 

| Ομάδα Υποστήριξης | 

Δημο σίες Σχε σείς – Επίκοίνωνί α:  Παύλος Παναγιώτης 

    Χατζηχηδίρογλου Έφη 

Γραμματείακη  Υποστη ρίξη:  Κωνσταντινίδης Γιάννης 

Υποστη ρίξη Πολυμε σων:  Μπαλαφούτης Θανάσης 
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| Πληροφορίες | 
Παναγίω της Παυ λος:  Mob. :    (+30) - 694 142 18 80 

             E-mail: ppavlos@tamieion.gr  

| Περιγραφή Εκπαιδευτικού Προγράμματος | 

 Ολιστική μέθοδος γλωσσικής διδασκαλίας: Εκμα θηση της ελλη-
νίκη ς γλω σσας με σω προ τυπων καί καίνοτο μων εργαλεί ων βίωμα-
τίκη ς εκπαί δευσης 

 Ετυμολογία της ελληνικής γλώσσας: Φίλοσοφίκη  καί ετυμολογί-
κη  ανα λυση καί προε λευση των ελληνίκω ν λε ξεων 

 Έμμετρος και πεζός λόγος: Γνωρίμί α με επίλεγμε να κείμε νων απο  
την αρχαί α καί την νεο τερη ελληνίκη  γραμματεί α 

 Γνωριμία με το ελληνικό τραγούδι: Βίωματίκη  δίδασκαλί α  
τραγουδίω ν καί μελοποίημε νων ποίημα των 

 Θεωρία και πράξη αρχαίου ελληνικού θεάτρου: Βασίκε ς θεωρη-
τίκε ς αρχε ς του αρχαί ου θεα τρου καί πρακτίκη  εκμα θηση 

 Διδασκαλία ελληνικών χορών: Εκμα θηση αντίπροσωπευτίκω ν 
χορω ν απο  ο λη την Ελλα δα. 

 Γνωριμία με τον κλασσικό αθλητισμό: Εξοίκεί ωση με τα κυρίο τε-
ρα κλασσίκα  αθλη ματα καί ολυμπίακα  αγωνί σματα 

 Ελληνική Ιστορία: Στοίχεί α της ελληνίκη ς ίστορί ας απο  την Μίνωί-
κη  εποχη  με χρί ση μερα 

 Ελληνική Φιλοσοφία: Προσωκρατίκοί  - Πλα των - Αρίστοτε λης 

 Συσχέτιση της ελληνικής σκέψης με άλλες πολιτισμικές παρα-
δόσεις: Συγκρίτίκε ς προσεγγί σείς  

 Μύθος και Λόγος: Συσχετί σείς στην τραγίκη  ποί ηση, στην θρησκεί -
α καί στην επίστη μη 

 Προσωπικότητες των γραμμάτων και των τεχνών: Δίαλε ξείς 
καί προσκεκλημε νες ομίλί ες 

 Στρογγυλές τράπεζες: Ομα δες εργασί ας 

 Εκπαιδευτικές εκδρομές: σε ίστορίκου ς το πους καί αξίοθε ατα 
πολίτίστίκου  ενδίαφε ροντος στη Πίερί α 

  

www.tamieion.gr/GRISC2012 

| Γλώσσα Εργασίας | 

Η γλω σσα υλοποί ησης του Σχολεί ου εί ναί η αγγλίκη  καί ρωσίκη . 

| Τόπος Υλοποίησης | 

Το Σχολεί ο θα υλοποίηθεί  στην παραλί α Κατερί νης, στίς εγκατα-

στα σείς του Mediterranean Village. Το Προ γραμμα καλυ πτεί 

πλη ρη δίατροφη  μεσογείακη ς καί ελληνίκη ς κουζί νας, καί δίαμο-

νη  δε κα δίανυκτερευ σεων σε δί κλίνα δωμα τία. 

http://www.facebook.com/TamieionThrakis
http://www.youtube.com/TamieionThrakis
http://www.twitter.com/tamieion
http://www.tamieion.gr/GRISC2012
http://www.mediterraneanhotels.gr/content.asp?id=2


 

 

δ) Η συνεργασί α των Ελλη νων Ολυμπίονίκω ν με ο λες τίς α-
θλητίκε ς δυνα μείς της χω ρας καί την Πολίτεί α γία την καταξί -
ωση του Ολυμπίσμου  καί της Αθλητίκη ς Ιδε ας, γία την προ οδο 
καί ανα πτυξη του Ελληνίκου  Αθλητίσμου  καί την καλλίε ργεία 
του γνη σίου φί λαθλου πνευ ματος σε ο λους τους χω ρους. 

ε) Η καταξί ωση των Ελλη νων Ολυμπίονίκω ν με τη σωστη  
εκτί μηση της προσφορα ς τους καί η αποκατα σταση του κυ -
ρους καί της προσωπίκο τητα ς τους στον αθλητίκο  καί κοίνωνί-
κο  χω ρο.  

στ) Η συμμετοχη  των Ολυμπίονίκω ν στίς δίοίκη σείς των α-
θλητίκω ν οργανίσμω ν καί η χρησίμοποί ηση  τους απο  την Πολί-
τεί α γία την παροχη  των είδίκω ν τους γνω σεων καί της πολυ -
τίμης πεί ρας τους που παραμε νουν με χρί ση μερα αναξίοποί η-
τες. 

Στα 27 χρο νία της λείτουργί ας του, εκπληρω νοντας απο λυτα 
τον θεσμίκο  ρο λο που υπαγορευ εταί απο  τα α ρθρα του κατα-
στατίκου  του, αλλα  καί υλοποίω ντας πλη ρως την κοίνωνίκη  
αποστολη  που δίε πεί την ε ννοία του «Ολυμπίονί κη», ο Συ λλο-
γος Ελλη νων Ολυμπίονίκω ν ε χεί να επίδεί ξεί πλου σία αθλητί-
κη , κοίνωνίκη  καί πολίτίστίκη  δρα ση. Με σείρα  εκδηλω σεων 
στην Ελλα δα καί το εξωτερίκο , τα με λη του Σ.Ε.Ο. εργα ζονταί 
δίαρκω ς γία: α) την εξα πλωση των Αξίω ν καί Ιδεωδω ν του Α-
θλητίκου  καί του Ολυμπίακου  Κίνη ματος, β) τη συνεχη  ενασχο -
ληση των Νε ων με τον Αθλητίσμο , γ) τη δημίουργί α καί λεί-
τουργί α αθλητίκω ν εγκαταστα σεων, δ) την δίεθνοποί ηση του 
κίνη ματος των Ολυμπίονίκω ν, ε) την υποστη ρίξη των φορε ων 
του Ολυμπίσμου  καί του Πολίτίσμου .  

Ακο μα αναπτυ σσουν πολυ πλευρη αθλητίκη -κοίνωνίκη  δρα ση 
με σείρα  θεσμοθετημε νων εκδηλω σεων-παρεμβα σεων: α) στην 
εκπαί δευση, β) στον πολίτίσμο , γ) στον ερασίτεχνίκο  αθλητί-
σμο , δ) στον εθελοντίσμο , ε) στα α τομα με είδίκε ς ανα γκες, στ) 
στην προσπα θεία νε ων γία απεξα ρτηση απο  τα ναρκωτίκα , ζ) 
στην ανα πτυξη πρωτοβουλίω ν στην περίφε ρεία της Ελλα δας, 

Ο Συ λλογος Ελλη νων Ολυμπίονίκω ν αποτελεί  τον πρω το φο-
ρε α που επανε φερε δίεθνω ς το αί τημα γία Εκεχείρί α σε περί ο-
δο Ολυμπίακω ν Αγω νων. Επίπλε ον, αποτε λεσε εφαλτη ρίο γία 
την δημίουργί α του ανα λογου φορε α με παγκο σμία δία σταση 
καί τη δίοργα νωση σχετίκω ν εκδηλω σεων σε ο λα τα μη κη καί 
πλα τη του πλανη τη, ενω  με τίς μεγα λες αθλητίκε ς εκδηλω σείς 
στην Ελλα δα ε δωσε την δυνατο τητα σε πολλου ς μεγα λους Ο-
λυμπίονί κες καί Παγκο σμίους Πρωταθλητε ς απ' ο λο τον κο σμο 
να γίορτα σουν μαζί  με τους Έλληνες συναθλητε ς τους τη συνυ -
παρξη των λαω ν καί να επίβεβαίω σουν το μεγαλεί ο «του μεγα -
λου, του ωραί ου καί του αληθίνου ...». 

Ο Συ λλογος Ελλη νων Ολυμπίονίκω ν εί ναί ο μοναδίκο ς συ λλο-
γος παγκοσμί ως που ο λα τα με λη του ε χουν να επίδεί ξουν κο-
ρυφαί α Ολυμπίακη  δία κρίση. 

Γία περίσσο τερες πληροφορί ες επίσκεφτεί τε τον δίαδίκτυα-
κο  το πο του συλλο γουστην παρακα τω δίευ θυνση: 

 

www.olympionikes.gr 

Ελλάδα Διεθνές Σχολείο Πολιτισμού - Διεθνή Θερινά Σχολεία 2012 

| Σύλλογος Ελλήνων Ολυμπιονικών | 

Ο Συ λλογος Ελλη νων Ολυ-
μπίονίκω ν ίδρυ θηκε το 
1985. Η δημίουργί α του ξε-
κί νησε απο  μία ίδε α του 
Ολυμπίονί κη της πα λης στο 
Λος Άντζελες, Δημη τρη Θα-
νο πουλου, την οποί α εν-
στερνί στηκαν αμε σως πε ντε 
απο  τους πρω τους μεταπο-
λεμίκα  Ολυμπίονί κες μας: ο 
Ολυμπίονί κης της Μελβου ρ-
νης Γίω ργος Ρουμπα νης, ο 
Ολυμπίονί κης του Μεξίκο  
καί του Μονα χου Πε τρος Γαλακτο πουλος, ο Ολυμπίονί κης της 
Ρω μης Γίω ργος Ζαί μης, ο Ολυμπίονί κης της Μο σχας Στε λίος Μυ-
γία κης καί ο Ολυμπίονί κης της Μο σχας, του Λος Άντζελες καί της 
Ατλα ντα Τα σος Μπουντου ρης. Ο Γίω ργος Ρουμπα νης η ταν εκεί -
νος που με ίδίαί τερο ζη λο ανε λαβε το βα ρος της νομίκη ς δίαδίκα-
σί ας γία την επί σημη συ σταση του Συλλο γου, καθω ς καί τον συ-
ντονίσμο  των Ολυμπίονίκω ν, προκείμε νου ο λοί να αποτελε σουν 
ενεργα  με λη του.  

Ο ίδρυτίκο ς «πυρη νας» δίαρκω ς μεγα λωνε καί στίς 21 Μαρτί ου 
1985 το Πρωτοδίκεί ο Αθηνω ν ενε κρίνε το καταστατίκο  του Συλ-
λο γου Ελλη νων Ολυμπίονίκω ν, το οποί ο υπογρα φουν ως Ιδρυτί-
κα  Με λη οί παρακα τω 21 κα τοχοί Ολυμπίακω ν Δίακρί σεων: Γίω ρ-
γος Ρουμπα νης, Δημη τρης Θανο πουλος, Στε λίος Μυγία κης, Χρη -
στος Παπανίκολα ου, Γίω ργος Ζαί μης, Πε τρος Γαλακτο πουλος, 
Γία ννης Τσίντσα ρης, Γίω ργος Χατζηίωαννί δης, Αντω νης Γεωρ-
γου λης, Τα σος Μπουντου ρης, Δημη τρης Δεληγία ννης, Γίω ργος 
Σπυρί δης, Σταυ ρος Τζίωρτζη ς, Νί κος Ηλία δης, Παναγίω της Ποίκί-
λί δης, Κω στας Κοντομανω λης, Τα σος Γαβρί λης, Γίω ργος Πετμε-
ζα ς, Τα σος Μωυσί δης, Παναγίω της Κουλίγκα ς καί Οδυσσε ας Ε-
σκίτζο γλου. 

Στόχοι του Συλλόγου, μεταξύ άλλων, είναι  

οι εξής:  

α) Η καλλίε ργεία, δία δοση καί ανα πτυξη του ολυμπίακου  καί 
του φί λαθλου πνευ ματος, η αποκατα σταση των Αρχω ν του Ολυ-
μπίσμου  καί των πανα ρχαίων καί πανανθρω πίνων αξίω ν της ευ-
γενου ς α μίλλας καί του ηθίκα  α ψογου ανταγωνίσμου , η στη ρίξη 
κα θε προσπα θείας που τεί νεί στην εμπε δωση των ολυμπίακω ν 
αξίω ν καί η παρε μβαση με κα θε νο μίμο καί θεμίτο  τρο πο στίς δία-
δίκασί ες που ε χουν α μεση η  ε μμεση σχε ση με τον Ολυμπίσμο  καί 
τον ανταγωνίστίκο  αθλητίσμο . 

β) Η συνε νωση ο λων των Ελλη νων Ολυμπίονίκω ν ο λων των 
αγωνίσμα των καί των δυ ο φυ λων γία την αντίμετω πίση των προ-
βλημα των του Ολυμπίσμου  του αθλητίκου  πνευ ματος καί του 
Ελληνίκου  Αθλητίσμου  γενίκο τερα. 

γ) Η εξυ ψωση του ηθίκου , πνευματίκου  καί κοίνωνίκου  επίπε -
δου των Ολυμπίονίκω ν καί η καλυ τερη δυνατη  αξίοποί ηση των 
αρετω ν καί της αθλητίκη ς καί κοίνωνίκη ς προσφορα ς των. 

Συνεργαζόμενοι Φορείς 

http://www.olympionikes.gr


 

 

πολλου ς δημο σίους καί ίδίωτίκου ς Οργανίσμου ς στην Ελλα δα 
καί το εξωτερίκο  κί επίδίω κεί ευρυ τερες συνεργασί ες με φορεί ς 
καί α τομα που δίακρί νονταί απο  τους ί δίους στο χους. 

Ο Ο.Δ.Ε.Γ. επιτυγχάνει τους στόχους του μέσω μιας 

πληθώρας υλοποιούμενων δράσεων. Ειδικότερα: 

α) εκδί δεί ανελλίπω ς απο  το 1990, το τρίμηνίαί ο περίοδίκο  
«Ελληνική, Διεθνής Γλώσσα», το οποί ο αποστε λλεταί σε περίσ-
σο τερους απο  5.000 παραλη πτες, το σο στην Ελλα δα 
(συνδρομητε ς, φί λοί, με λη, Τυ πος) ο σο καί στο εξωτερίκο  δω-
ρεα ν σε 76 χω ρες –σε ο λες τίς ε δρες Νε ων Ελληνίκω ν αλλα  καί 
Κλασσίκω ν Σπουδω ν, σε σχολεί α καί φροντίστη ρία Ελληνίκη ς 
Γλω σσας, σε ελληνίκε ς Κοίνο τητες καί ελληνο φωνους Φίλε λλη-
νες, κ.α ., 

β) Δίοργανω νεί ανα  τρίετί α ε να Δίεθνε ς Γλωσσίκο  Συνε δρίο, 
σε συνεργασί α με τους αντί στοίχους Ομί λους. Έχεί η δη δίοργα-
νω σεί με μεγα λη επίτυχί α επτα  Συνε δρία (Δί ον Πίερί ας 1990, 
Καβα λα 1993, Αρχαί α Ολυμπί α 1996, Χανία  1999, Καβα λα 2005, 
Κορίλία νο –Οτρα ντο Ν. Ιταλί ας 2005, Μεσολο γγί 2008), 

γ) Υποστηρί ζεί ποίκίλοτρο πως τη δίατη ρηση καί δία δοση της 
δίαλε κτου των Ελληνοφω νων της Ν. Ιταλί ας (με εκπαίδευτίκο  
υλίκο , οίκονομίκε ς ενίσχυ σείς, δίαγωνίσμου ς, υποτροφί ες, φίλο-
ξενί ες, κλπ). Την τελευταί α δεκαετί α ε χεί φίλοξενη σεί σε συνερ-
γασί α με Δη μους καί το Ξενοδοχεί ον «Άγ. Γεω ργίος Λυκαβητ-
του » περίσσο τερους απο  700 μαθητε ς καί 300 α τομα 3ης ηλίκί -
ας, 

δ) Απο  το 2002, υποστηρί ζεί Εκπαίδευτίκα  Προγρα μματα καί 
Θερίνα  Σχολεί α ελληνίκη ς γλω σσας γία μαθητε ς που συμμετε -
χουν καί δίακρί νονταί στον Παγκρίμαί κο  καί Πανουκρανίκο  Δία-
γωνίσμο  ελληνίκη ς γλω σσας, ίστορί ας καί πολίτίσμου , στην Ου-
κρανί α, 

ε) Παρε χεί υποτροφί ες γία μαθη ματα Ελληνίκη ς Γλω σσας σε 
αλλοδαπου ς, σε συνεργασί α με το Σχολεί ο Ελληνίκη ς Γλω σσας 
«Με γας Αλε ξανδρος», στα οποί α ε χουν συμμετα σχεί Καθηγη τρί-
ες απο  το Πανεπίστη μίο της Τίφλί δας, το Πανεπίστη μίο Ανθρω-
πίστίκω ν Σπουδω ν της Μαρίου πολης αλλα  καί σπουδαστε ς απο  
πολλα  με ρη του κο σμου. Επίπλε ον, παρε χεί υποτροφί ες σε   

φοίτητε ς Ελληνίκη ς Φίλολογί ας Πανεπίστημίακω ν Τμημα των 
στην Ουκρανί α, τη Γεωργί α, τη Ρωσί α, 

στ) Ενίσχυ εί Κε ντρα Δίδασκαλί ας της Ελληνίκη ς Γλω σσας σε 
ο λο τον κο σμο καί προσφε ρεί ηθίκη  καί υλίκη  στη ρίξη σε αλλο-
δαπου ς φοίτητε ς που σπουδα ζουν στην Ελλα δα, 

ζ) Απο  το 1997, δίοργανω νεί σε ετη σία βα ση τον Δίαγωνίσμο  
Αρχαί ας Ελληνίκη ς, γία μαθητε ς Λυκεί ου απο  την Ελλα δα καί 
την Κυ προ. Απο  το 2002 ο Δίαγωνίσμο ς εί ναί δίεθνη ς με τη συ-
νεργασί α της Ευρωπαί κη ς Ομοσπονδί ας Κλασίκω ν Φίλολο γων 
«Euroclassica» καί συμμετοχε ς μαθητω ν ακο μη κί απο  το Μεξί-
κο , καί τελεί  υπο  την αίγί δα του Προε δρου της Δημοκρατί ας καί 
υπο  τη στη ρίξη της Βουλη ς των Ελλη νων. 

η) Εκδί δεί η  συμβα λλεί στην ε κδοση βίβλί ων που συμβα λλουν 
στη δία δοση της ελληνίκη ς γλω σσας, 

θ) Συνδίοργανω νεί Συνε δρία γία την ελληνίκη  γλω σσα (απο  το 
2001 συνδίοργανω νεί τα Συνε δρία της Ελληνίκη ς Εταίρεί ας Ο-
ρολογί ας) καί πλη θος ημερί δων καί ομίλίω ν γία είδίκο  καί ευρυ  
κοίνο , αναφορίκα  με την ελληνίκη  γλω σσα. 

Γία περίσσο τερες πληροφορί ες επίσκεφτεί τε τον δίαδίκτυακο  
το πο του οργανίσμου  στην παρακα τω δίευ θυνση: 

www.odeg.gr 

Ελλάδα Διεθνές Σχολείο Πολιτισμού - Διεθνή Θερινά Σχολεία 2012 

| Ο.Δ.Ε.Γ. | 

Ο Οργανίσμο ς γία τη Δία -
δοση της Ελληνίκη ς Γλω σ-
σας ίδρυ θηκε στην Αθη να 
το 1985. Αντί στοίχοί 
Όμίλοί ε χουν ίδρυθεί  σε 
μεγα λες ελληνίκε ς πο λείς, 
αλλα  καί στο εξωτερίκο , 
στην Λευκωσί α, τη Μελ-
βου ρνη καί την Αδελαί δα, ενω  το 1999 ίδρυ θηκε η Παγκο σμία 
Ομοσπονδί α γία την Δία δοση – Δίεθνοποί ηση της Ελληνίκη ς 
Γλω σσας. Αρίθμεί  ση μερα περίσσο τερα απο  1.200 με λη, στην 
Ελλα δα καί το εξωτερίκο , τα οποί α συνδε ονταί μεταξυ  τους 
λο γω της αγα πης τους γία τη δία δοση της Ελληνίκη ς Γλω σσας 
καί του Ελληνίκου  πολίτίσμου . 

Σκοποί  του Οργανίσμου  εί ναί: α) η δία δοση της ελληνίκη ς 
γλω σσας σε ο λον τον κο σμο, το σο σε ξε νους ο σο καί σε Έλληνες 
ομογενεί ς, β) η υποστη ρίξη καί προστασί α της ορθη ς χρη σης 
της ελληνίκη ς γλω σσας καί των δίαλε κτων της εντο ς του ελλα-
δίκου  χω ρου αλλα  καί εκτο ς, γ) Η προω θηση της αναβα θμίσης 
της ελληνίκη ς γλω σσας σε δίεθνη , παρα λληλα με α λλες ευρυ τα-
τα δίαδεδομε νες γλω σσες. 

Γία την επί τευξη των σκοπω ν του ο Ο.Δ.Ε.Γ. συνεργα ζεταί με  

Σχολείο ελληνικής γλώσσας  
«Μέγας Αλέξανδρος» 

Το Σχολεί ο Ελληνίκη ς Γλω σσας 
«Με γας Αλε ξανδρος» ίδρυ θηκε στην 
Αθη να το 1972, με αρχίκο  στο χο τη 
δίδασκαλί α της ελληνίκη ς γλω σσας 
σε ξενο γλωσσους, που επίθυμου σαν 
να φοίτη σουν στα τμη ματα των 
Σχολω ν ΔΕΛΤΑ.  

Απο  το 1995 αποτελεί  τμη μα του 
Ελληνοβρετανίκου  Κολλεγί ου καί 
προσφε ρεί μαθη ματα ελληνίκω ν σε 
ξε νους γία ο λα τα επί πεδα, αλλα  καί 
είδίκα  προγρα μματα, ο πως Ελληνί-
κα  γία Είδίκου ς - Επαγγελματίκου ς 
σκοπου ς (επίχείρηματίκα , επίστημονίκα ), Αρχαί α Ελληνίκα , 
Σεμίνα ρία επίμο ρφωσης Καθηγητω ν κ.α .  

Στα Προγρα μματα αυτα  περίλαμβα νονταί, ακο μη, επίσκε ψείς 
σε μουσεί α, δίαλε ξείς γία την ελληνίκη  ίστορί α, μουσίκη  καί 
λογοτεχνί α, μαθη ματα ελληνίκω ν χορω ν, παρακολου θηση ταί-
νίω ν, περί πατοί καί φαγητο  σε παραδοσίακε ς αθηναί κε ς γωνίε ς 
κ.α . 

Απο  την αρχη  της λείτουργί ας του, το Σχολεί ο ασχολη θηκε καί 
με την ανα πτυξη εκπαίδευτίκου  υλίκου  γία την ελληνίκη  γλω σ-
σα, με βίβλί α καί εκπαίδευτίκο  λογίσμίκο . Συμμετεί χε καί εξα-
κολουθεί  να το κα νεί σε πολλα  Ευρωπαί κα  Εκπαίδευτίκα  Προ-
γρα μματα («Ταξί δί στην Ελλα δα», «Τραγουδω  ελληνίκα », 
«Γνωρί ζείς η δη ελληνίκα », «Δίαδρομε ς απο  τα αρχαί α στα νε α 
ελληνίκα », «Pos matome Griko» κ.α .), με εταί ρους Κλασίκα  Λυ -
κεία, Πανεπίστη μία καί Σχολεί α της Ευρω πης. Παρα ρτημα του 
Σχολεί ου λείτουργεί  καί στα Χανία . 

Γία περίσσο τερες πληροφορί ες επίσκεφτεί τε τον δίαδίκτυακο  
το πο του σχολεί ου στην παρακα τω δίευ θυνση: 

www.alexander-edu.org 

http://www.odeg.gr/
http://www.alexander-edu.org/

