ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
4 Αυγούστου 2018
Θέμα: Λήξη Θερινού Σχολείου 2018
Το Θερινό Σχολείο του 2018
201 για νέους ομογενείς που για δεκάτη τρίτη χρονιά
οργανώθηκε από το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου (Τμήμα
(
Φιλολογίας), την Παμμεσσηνιακή
Ομοσπονδία Αμερικής και Καναδά,
Καναδά την Περιφέρεια Πελοποννήσου (ΠΕ Μεσσηνία
Μεσσηνίας), το ΤΕΙ
Πελοποννήσου και άλλων φορέων,
ορέων, άρχισε την Δευτέρα 9 Ιουλίου και ολοκληρώθηκε την
Παρασκευή 3 Αυγούστου.
Τα τελευταία 13 χρόνια περίπου 500 νέοι ομογενείς και 60 ομογενείς δάσκαλοι της
ελληνικής γλώσσας είχαν την ευκαιρία
ευκαιρία να μάθουν για την Ελλάδα και ιδιαίτερα για την
Μεσσηνία και να βιώσουν για ένα μήνα την ελληνική κουλτούρα και πολιτισμό στην
Καλαμάτα, μια από τις πιο όμορφες πόλεις της Ελλάδας.
Στο Θερινό Σχολείο
λείο φέτος συμμετείχαν 30 φοιτητές Πανεπιστημίων του Καναδά και της
Αμερικής (εκ των οποίων οι 10 ήταν Μεσσηνιακής καταγωγής).
καταγωγής). Οι σπουδαστές ήταν 22 από
τον Καναδά και 8 από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής.
Στην Τελετή Λήξεως τιμήθηκε το Μανιατάκειον Ίδρυμα και ο κ. Δημήτριος Μανιατάκης και
κα Ελένη Μανιατάκη με την απονομή πλακέτας για την δημιουργικότητά τους, την
γενναιοδωρία τους και τη διαχρονική και ένθερμη υποστήριξή τους προς το Θερινό Σχολείο
Αποδήμων Καλαμάτας.
Το πρόγραμμα και φέτος ήταν πολύ επιτυχές. Από την Παμμεσσηνιακή Ομοσπονδία
Αμερικής και Καναδά συμμετείχαν ο Συντονιστής του Προγράμματος κ. Θεόδωρος
Τζαλαλής, η Πρόεδρος του Τμήματος Νεολαίας κα
κ Βασιλική Κουτσούκου
Κουτσούκου-Γκρόσσο από
το Σικάγο, η κa Μαργαρίτα Μπούρα (Συντονίστρια της Παμμεσσηνιακής Ομοσπονδίας στο
Μοντρεάλ), η Άσπεν Ασπασία Τζαλαλή από το Τορόντο, ο Αποστόλης Κουτσούκος
ΚουτσούκοςΓκρόσσο από το Σικάγο), η κα Αλεξάνδρα Κατσαρού και ο κ. Φώτης Τσίχλης από την
Νέα Υόρκη. Ανεκτίμητη η προσφορά στην οργάνωση του σχολείου
σχολείου της Γραμματέα της
Παμμεσσηνιακής Ομοσπονδίας
οσπονδίας κας
κα Γεωργία Χρέππα.
Ευχαριστούμε το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου,
Πελοποννήσου τον καθηγητή και Πρόεδρο
όεδρο του Τμήματος
Φιλολογίας κ. Βασίλειο Κωνσταντινόπουλο, την Επιστημονική Υπεύθυνη του
προγράμματος Επίκουρη καθηγήτρια κα Ελένη Βολονάκη (και καθηγήτρια Ελληνικών στο
πρόγραμμα),, τις καθηγήτριες Ελληνικής Γλώσσας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου κα.
Μαρία Ξέστερνου και κα. Δώρα Βλάμη, την καθηγήτρια Αρχαίου Δράματος Ευσταθία
Παπαδόδημα, τον
ον καθηγητή ιστορίας κ. Αθανάσιο Χρήστου,, τον καθηγητή Μουσικής κ.
Ιωάννη Πλεμμένο και τον καθηγητή Λαογραφίας κ. Γεώργιο Κούζα.
Τον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου κ. Πέτρο Τατούλη και την Αντιπερει
Αντιπερειφεριάρχη της ΠΕ
Μεσσηνίας κα Ελένη Αλειφέρη.
Τον κ. Ιωάννη Καπόλο (Πρύτανη του ΤΕΙ Πελοποννήσου)
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Τον Αντιδήμαρχο του Δήμου Καλαμάτας κ. Δημήτριο Βεργόπουλο.
Τον καθηγητή Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Κωνσταντίνο Νιάρχο, Πρόεδρο
του Διεθνούς Κέντρου Φιλοσοφίας, της Ιστορίας και του Πολιτισμού Αρφαρών, όπου
πραγματοποιήθηκε το Σεμινάριο Φιλοσοφικού Προβληματισμού
Τον Πρόεδρο του Μανιατακείου Ιδρύματος κ. Δημήτριο Μανιατάκη και την Αντιπρόεδρο
κα Ελένη Μανιατάκη;
Τον υπεύθυνο του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Μεσσηνίας κ. Γεώργιο
Παναγόπουλο, τον καθηγητή του Κέντρου κ. Γεώργιο Αργυροηλιόπουλο και την
καθηγήτρια του Κέντρου Ιωάννα Ραβάνη;
Τον Γραμματέα της Μεσσηνιακής Αμφικτυονίας κ. Παναγιώτη Μπαζίγο;
Την Ανθυπασπιστή Πεζικού Αποστολία Κυρτσάκη, (Διευθύντρια του Στρατιωτικού
Μουσείου), και την κ. Μαρία Γερανέα-Παπούλια (Διευθύντρια του Λαογραφικού
Μουσείου);
Από τον Σύλλογο "Φίλοι του Ταϋγέτου" τους κ. Ηλία Λάζαρη, Πέτρο Αλάμαρα,
Παναγιώτη Μαυρίκη και Γεώργιο Αλεξέα;
Τον κ. Αχιλλέα Κωνσταντακόπουλο για την επίσκεψη και την φιλοξενία στο Costa
Navarino και την κ. Νατάσα Γλαράκη, Γενική Γραμματέα;
Τον καθηγητή κ. Γεώργιο Κουρκούτα για την ξενάγηση στην Ολυμπία;
Τον κ. Άγη Τσακαλάκο (Δάσκαλο Παραδοσιακών Χορών);
Την Γραμματέα του Πανεπιστημίου κα Δώρα Κούρκουλου και τον καθηγητή Ιωάννη
Σφέτσα;
Τα τοπικά ΜΜΕ τα οποία τονίζουν τη σπουδαιότητα του σχολείου για την ομογένεια και
προβάλουν το πρόγραμμα στην τοπική κοινωνία;
Εκείνοι βέβαια που κάνουν δυνατή τη λειτουργία του σχολείου είναι η πληθώρα των
δωρητών που χωρίς την οικονομική τους συμπαράσταση φυσικά το σχολείο δεν θα είχε
πραγματοποιηθεί. Οι δωρητές είναι πάρα πολλοί: σύλλογοι, άτομα και οργανισμοί (από το
Μοντρεάλ, την Νέα Υόρκη, το Τορόντο, το Σικάγο, το Σαν Φραγκίσκο και το Ντιτρόιτ) και
θα αναρτήσουμε τα ονόματά τους στην ιστοσελίδα μας.
Θεωρούμε ότι η επί 13 χρόνια συνεχή λειτουργία του ΘΣ είναι η καλύτερη πνευματική
και πολιτισμική επένδυση για τον απόδημο ελληνισμό.
Το πρόγραμμά μας έχει επαινεθεί για την αποτελεσματικότητά του. Πιστεύουμε ότι όλοι οι
φοιτητές γυρίζουν πίσω στα σπίτια τους περήφανοι για την ιστορία τους, την ταυτότητά τους
και την ελληνική τους καταγωγή, έχοντας βαθιά στην καρδιά τους ριζωμένη την Ελλάδα και
ιδιαίτερα την Μεσσηνία, και όλοι πρέπει να είμαστε πολύ υπερήφανοι γι αυτό.
Η Παμεσσηνιακή Ομοσπονδία Αμερικής και Καναδά είναι αποφασισμένη να συνεχίσει το
πρόγραμμα, αλλά χρειάζεται την αγαστή συνεργασία όλων των φορέων. Ελπίζουμε αυτή η
συνεργασία να συνεχιστεί γιατί το θερινό σχολείο είναι ένα ευαίσθητο εθνικό θέμα (όπως
όλα τα εκπαιδευτικά-πνευματικά προγράμματα) και θα πρέπει όλοι μας να το υποστηρίζουμε
και να το αντιμετωπίζουμε με την ίδια θέρμη.
Εκ μέρους του ΔΣ της ΠΟΑΚ
Θεόδωρος Τζαλαλής,
Συντονιστής του Προγράμματος
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