
Θερινό Ελληνικό Σχολείο στην Καλαμάτα για Παιδιά Ομογενών 

και για Δασκάλους Ελληνικών (2023) 

Παμμεσσηνιακή Ομοσπονδία Αμερικής και Καναδά 

Κυριακή 9 Ιουλίου 2023 (4:30 μ.μ.) – Friday, 4 Αυγούστου 2023 

(7:00 μ.μ.) 

Ανακοίνωση 

Η Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών του Πανεπιστημίου 

Πελοποννήσου, η Παμμεσσηνιακή Ομοσπονδία Αμερικής και Καναδά, η Περιφέρεια 

Πελοποννήσου, Δήμοι της Μεσσηνίας και πολλά άτομα και οργανισμοί, οργανώνουν για 

δέκατη πέμπτη χρονιά, από την Κυριακή 9 Ιουλίου μέχρι την Παρασκευή 4 Αυγούστου, 

ελληνικό θερινό σχολείο για ομογενείς στην Καλαμάτα Μεσσηνίας.  Στο σχολείο 

διδάσκονται μαθήματα γλώσσας, ιστορίας, λαογραφίας και πολιτισμού.  Το πρόγραμμα 

περιλαμβάνει και εκπαιδευτικές εκδρομές σε αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία και αξιοθέατα.  

Σκοπός του σχολείου είναι να ενισχυθεί η ελληνική παιδεία των ομογενών με την καθημερινή 

βίωση της ελληνικής κουλτούρας και την κοινωνικοποίηση των νέων σε ένα αμιγές ελληνικό 

περιβάλλον.  Απώτερος στόχος του σχολείου είναι η εκμάθηση της γλώσσας και της ιστορίας 

μας και η δημιουργία ελληνικών συνειδήσεων που θα συντελέσει στη διατήρηση, καλλιέργεια 

και προώθηση του ελληνικού πολιτισμού στη διασπορά και ευρύτερα στις χώρες διαμονής μας. 

Προϋποθέσεις συμμετοχής: 

• Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να είναι: Νέοι και νέες από 18 μέχρι 24 ετών 

(γεννημένοι μεταξύ 1999 και 2005). 

(Πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος έως την 9η Ιουλίου 2023) 

 

• Ελληνικής καταγωγής 

 

• Φοιτητές πανεπιστημίων ή κολλεγίων (ή απόφοιτοι) και 

 

• Να έχουν τη στοιχειώδη ικανότητα να καταλαβαίνουν και να επικοινωνούν στην 

ελληνική γλώσσα. 

Οι μαθητές που συμμετείχαν στο σχολείο τα προηγούμενα χρόνια (2006 – 2019) δεν έχουν 

δικαίωμα συμμετοχής το 2023. Νέοι μεσσηνιακής καταγωγής έχουν προτεραιότητα. (Τα 

προηγούμενα χρόνια όλοι όσοι έκαναν αίτηση για το πρόγραμμα, είτε ήταν Μεσσηνιακής 

καταγωγής είτε όχι, έγιναν αποδεκτοί). 

Τα μαθήματα παρακολουθούν και δάσκαλοι των ελληνικών οι οποίοι, εκτός από συνοδοί των 

μαθητών, συμμετέχουν σε ειδικά σεμινάρια για τη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης 

γλώσσας, εάν ο αριθμός των δασκάλων το επιτρέπει. Οι δάσκαλοι έχουν, μεταξύ άλλων, την 

ευθύνη να συνοδεύουν τους μαθητές σε εκδρομές που απαιτούν ενέργεια και φυσικές αντοχές. 

Τα μαθήματα πραγματοποιούνται από τις 10:00 π.μ. έως τη 1:30 μ.μ. στα διδακτήρια του 

Πανεπιστημίου. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει και επισκέψεις σε αρχαιολογικούς χώρους και 

μουσεία, ως επίσης και άλλες δραστηριότητες εκτός τάξης τα απογεύματα και/ή τα Σάββατα. 

Το πρόγραμμα του 2019 μπορείτε να το βρείτε στο: www.panmessinian.com. Σημείο ομαδικής 

συνάντησης και αναχώρησης για την Καλαμάτα από την Αθήνα είναι η Πλατεία Συντάγματος, 



στην Προεδρική Φρουρά (9 Ιουλίου). σημείο αποβίβασης/αποχαιρετισμού είναι το Πάρκινγκ 

στην είσοδο της Ακροπόλεως, πλησίον του Εστιατορίου Dionysos Zonars (4 Αυγούστου). 

Οι μαθητές καταβάλλουν παράβολο και τέλος εγγραφής για να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα 

(βλ. δικαιολογητικά υπ’ αριθμόν 7 και 8 κατωτέρω). Στο τέλος εγγραφής περιλαμβάνεται 

δωρεάν πρωινό και μεσημεριανό φαγητό κατά τη διάρκεια των μαθημάτων και των 

εκπαιδευτικών εκδρομών. Το αεροπορικό εισιτήριο και η ασφάλιση υγείας καθ’ όλη τη 

διάρκεια του προγράμματος επιβαρύνουν τους συμμετέχοντες. 

Δικαιολογητικά έγγραφα 

Παρακαλούμε υποβάλετε τα παρακάτω με την συμπληρωμένη αίτησή σας: 

1. Ένα αντίγραφο του έγκυρου διαβατηρίου σας (η σελίδα με τη φωτογραφία σας) 

 

2. Αντίγραφο πιστοποιητικού φοίτησης (κολλέγιο ή πανεπιστήμιο) ή απόδειξη 

πρόσφατης αποφοίτησης από κολλέγιο ή πανεπιστήμιο ή επιστολή αποδοχής από 

πανεπιστήμιο ή κολλέγιο για τον Αύγουστο / Σεπτέμβριο του 2023. 

 

3. Ολοκληρωμένο Έντυπο Υγείας (για χρήση σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης) 

καθώς και Ταξιδιωτική Ασφάλιση Υγείας (παρακαλούμε, μην προχωρήσετε στην 

αγορά ασφάλισης πριν γίνει δεκτή η αίτησή σας για συμμετοχή στο πρόγραμμα) 

 

4. Υπογραφή εντύπου άρσης ευθύνης 

 

5. Υπογραφή του Κώδικα Συμπεριφοράς 

 

6. Συστατική επιστολή (από μη μέλος της οικογένειας, κατά προτίμηση μέλος 

εκπαιδευτικού ιδρύματος, που περιγράφει το χαρακτήρα και την προσωπικότητα 

του αιτούντος, την ικανότητα κατανόησης και επικοινωνίας στην ελληνική 

γλώσσα και τον τρόπο με τον οποίο ο φοιτητής θα επωφεληθεί από το Πρόγραμμα 

του Θερινού Σχολείου). 

 

7. $250 ΗΠΑ παράβολο για την αίτηση. Σε περίπτωση που η αίτηση απορριφθεί, το 

παράβολο επιστρέφεται. Αν η αίτηση γίνει δεκτή το παράβολο δεν επιστρέφεται 

ακόμη και αν ο αιτών αποφασίσει να μην συμμετάσχει στο πρόγραμμα. Το 

παράβολο πρέπει να καταβληθεί με τραπεζική επιταγή/χρηματικό ένταλμα 

(certified cheque/money order) το αργότερο ως την 1η Μαΐου. 

 

8. $1,000 ΗΠΑ τέλος εγγραφής που θα χρησιμοποιηθεί από την Ομοσπονδία για τα 

έξοδα σχολείου. Το ποσό πρέπει να καταβληθεί με τραπεζική επιταγή/χρηματικό 

ένταλμα (certified cheque/money order) εντός 5 ημερών από την κοινοποίηση της 

αποδοχής στο πρόγραμμα και δεν επιστρέφεται. 

 

*Το παράβολο και το τέλος εγγραφής θα πρέπει να πληρωθούν προς την 

"Panmessinian Federation of USA and Canada" και να σταλούν ταχυδρομικά 

στον ταμία της Παμμεσσηνιακής Ομοσπονδίας στην παρακάτω διεύθυνση:  

Panmessinian Federation of USA & Canada 

Kostas Ntoufas (Treasurer) 

33 Williamsburg Dr Roseland NJ 07068 

kostasntoufas@gmail.com 



Οι υποψήφιοι των Η.Π.Α. πρέπει να γνωρίζουν ότι η Παμμεσσηνιακή Ομοσπονδία Αμερικής 

και Καναδά είναι οργανισμός φιλανθρωπικού χαρακτήρα. 

Δωρεές που υπερβαίνουν το παράβολο και το τέλος εγγραφής είναι ευπρόσδεκτες και θα 

χρησιμοποιηθούν για την υποστήριξη του προγράμματος. 

Η Παμμεσσηνιακή Ομοσπονδία Αμερικής και Καναδά δεν παρέχει υποτροφίες. Οι 

συμμετέχοντες με οικονομική ανάγκη μπορούν να απευθυνθούν στους τοπικούς Συλλόγους 

Μεσσηνίων που στηρίζουν το Θερινό Σχολείο για το ενδεχόμενο οικονομικής τους στήριξης. 

Το συμπληρωμένο έντυπο αίτησης και όλα τα δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν έως την 

Δευτέρα 1 Μαΐου 2023 ηλεκτρονικά στο: kalamatasummerschool@gmail.com. 

Οι αιτούντες θα ενημερωθούν σχετικά με την αποδοχή τους ως την Δευτέρα 8 Μαΐου 2023. 

Παρακαλείσθε να μην οργανώσετε το ταξίδι σας στην Ελλάδα πριν γίνει δεκτή η 

αίτησή σας από την Παμμεσσηνιακή Ομοσπονδία Αμερικής και Καναδά. 

Για αιτήσεις συμμετοχής ή για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα 

παρακαλούμε επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Παμμεσσηνιακής Ομοσπονδίας Αμερικής και 

Καναδά στο www.panmessinian.com ή επικοινωνήστε με έναν από τους πιο κάτω: 

Παναγιώτης Τσιάλας (Γενικός Γραμματέας της Παμμεσσηνιακής Ομοσπονδίας και 

Υπεύθυνος του Θερινού Σχολείου στο kalamatasummerschool@gmail.com) 

Γεωργία Χρέππα (Υπεύθυνη Αιτήσεων στο kalamatasummerschool@gmail.com; 

Τορόντο) 

Mαργαρίτα Μπούρα (Συντονίστρια του Θερινού Σχολείου στο 514-992-8520; 

margaretbouras@hotmail.com; Μοντρεάλ) 

Βασιλική (Ρομπάκη) Κουτσούκου-Γκρόσσο (Υπεύθυνη του Θερινού Σχολείου και 

Υπεύθυνη Νεολαίας της Ομοσπονδίας στο 773-456-4652; grossob@aol.com, Σικάγο) 

Κωνσταντίνος Σκούντζος (Αντιπρόεδρος της Παμμεσσηνιακής Ομοπονδίας 

Αμερικής και Καναδά στο 917-217-3525; cskountzos@gmail.com, Νέα Υόρκη) 

Ακολουθήστε μας στο Facebook: Pan Messinian Kalamata University Program 

Ακολουθήστε μας στο Instagram: kalamatasummerschool 

Η ζωτικότητα και η ζωντάνια του ελληνισμού εξαρτάται από το πόσο οι νέοι μας 

αντιλαμβάνονται την αξία και τον πλούτο του ελληνικού πολιτισμού και επιζητούν την 

καλλιέργειά του. Πιστεύουμε ότι θερινά μαθήματα όπως αυτά που προγραμματίζουμε στην 

Καλαμάτα αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση για τη μετάδοση του πολιτισμού μας στις 

επόμενες γενιές και για την εθνική μας επιβίωση.     

Παμμεσσηνιακή Ομοσπονδία Αμερικής και Καναδά 

www.panmessinian.com 

panmessinianusaandcanada@gmail.com 

http://www.panmessinian.com/
mailto:panmessinianusaandcanada@gmail.com

