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Γενικές πληροφορίες
Ημερομηνίες και Τόπος Διεξαγωγής
23 Αυγούστου 2016_Υποδοχή των συμμετεχόντων, Συνέντευξη Τύπου
24 - 31 Αυγούστου 2016_Πανεπιστημιακή Κατασκήνωση ΑΠΘ στην Καλάνδρα Χαλκιδικής
1 - 3 Σεπτεμβρίου 2016_Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας

Διαμονή
Ξενοδοχείο Makedonia Palace, Λεωφ. Μεγάλου Αλεξάνδρου 2, Θεσσαλονίκη, T: 2310 897197

Δικαίωμα Συμμετοχής
Νικητές της 1ης Προκριματικής Φάσης της Παγκόσμιας Ολυμπιάδας Νεοελληνικής Γλώσσας

Ώρες και Τόπος Λειτουργίας Γραμματείας
Σχολείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας
Δευτέρα - Παρασκευή 12:00 - 14:00
Τ: 2310 997571, 2310 997475
E-mail: elen@smg.auth.gr, school-mg@smg.auth.gr

Βεβαίωση συμμετοχής
Το Σάββατο 3 Σεπτεμβρίου 2016, οι υποψήφιοι θα παραλάβουν βεβαιώσεις συμμετοχής στην Ολυμπιάδα

Διοργάνωση
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας
και Παγκόσμια Συντονιστική Επιτροπή Ποντιακής Νεολαίας

Ευχαριστούμε το Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων και το Γραφείο Τύπου του ΑΠΘ για την υποστήριξη

Χαιρετισμοί

Χαιρετισμός της Α.Ε. του Προέδρου
της Ελληνικής Δημοκρατίας κ. Προκοπίου Παυλόπουλου

Αγαπητοί Συμπατριώτες από κάθε γωνιά του πλανήτη,
Αγαπητά μας παιδιά, άξιοι Αθλητές της Παγκόσμιας Ολυμπιάδας για τη Νεοελληνική Γλώσσα,
Η εμβληματική παρουσία σας εδώ κορυφώνει το μεγάλο και όμορφο ταξίδι που κάνατε με όχημα
την Νεοελληνική Γλώσσα για να φτάσετε στην Θεσσαλονίκη, στη Μακεδονία μας, Πατρίδα του
Φιλίππου, του Μεγάλου Αλεξάνδρου και του Αριστοτέλη.
Επισημαίνω ότι από την Μακεδονία μας οι αρχαίοι μας πρόγονοι ξεκίνησαν πολλά ταξίδια τους
για να κατακτήσουν νέους, άγνωστους τότε τόπους, όχι με την δύναμη της στρατιωτικής επιβολής
αλλά, κυρίως, με τα όπλα του Πνεύματος και του Πολιτισμού.
Κυριότερο και σημαντικότερο πλεονέκτημά τους ήταν πάντα η γλώσσα, την οποία όλοι ήθελαν
και πάσχιζαν να μιλούν και να γράφουν, ως κυρίαρχο μέσο επικοινωνίας που μέχρι και σήμερα,
ανεπηρέαστη από τον χρόνο και την απόσταση, παραμένει ισχυρός συνδετικός δεσμός πνεύματος
ο οποίος μας κρατά ενωμένους ανά τους αιώνες κατά τρόπο αξιοθαύμαστο.
Επιθυμώ να εκφράσω την βαθιά μου ικανοποίηση για την σημαντική αυτή πρωτοβουλία της
Παγκόσμιας Συντονιστικής Επιτροπής Ποντιακής Νεολαίας, που υποστηρίζεται ενεργά από το
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και την Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού.
Είναι τιμή και χρέος της Ελληνικής Πολιτείας να δημιουργεί γέφυρες με το πλέον ζωντανό και
ελπιδοφόρο κομμάτι της ομογένειάς μας, τους νέους και τις νέες, να διατηρεί αλώβητη και ζωντανή
τη γλώσσα μας, καθ’ όλη την διαδρομή της, ως ύψιστο εθνικό αγαθό που ανήκει στην παρούσα
αλλά και στις μελλοντικές γενιές.
Εύχομαι καλή επιτυχία στις προσπάθειές σας όπως και υγεία και ευτυχία σε προσωπικό και
οικογενειακό επίπεδο. Κι αντί για άλλο μήνυμα σας παραθέτω τους αθάνατους στίχους του
Οδυσσέα Ελύτη από το «Άξιον εστί»:
		
«ΤΗ ΓΛΩΣΣΑ μου έδωσαν Ελληνική·
		
το σπίτι φτωχικό στις αμμουδιές του Ομήρου.
		
Μονάχη έγνοια η γλώσσα μου στις αμμουδιές του Ομήρου».
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Χαιρετισμοί

Χαιρετισμός του Επικεφαλής
της Γενικής Γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού
κ. Μιχάλη Κόκκινου

Φίλες και Φίλοι,
Αγαπητοί μας νέοι και νέες, αθλητές και αθλήτριες της ελληνικής γλώσσας,
Ένας από τους ισχυρότερους δεσμούς των Ελλήνων, σύμφωνα με τον πατέρα της Ιστορίας, τον
Ηρόδοτο είναι η κοινή μας γλώσσα που όπως λέει: «Υπάρχει και το ελληνικό έθνος από το ίδιο αίμα
και με την ίδια γλώσσα, με το οποίο έχουμε κοινά ιερά για τους θεούς και ήθη-έθιμα κοινά».
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Είναι η ίδια γλώσσα που μιλιέται αδιάλειπτα, εδώ και 3000 τουλάχιστον χρόνια, από την εποχή του
Ομήρου μέχρι τους κλασσικούς χρόνους, από την ελληνιστική περίοδο του Μεγάλου Αλεξάνδρου
μέχρι το Βυζάντιο και από τότε μέχρι σήμερα.
Είναι η γλώσσα της ποίησης, του αρχαίου δράματος (τραγωδίας και κωμωδίας) και του φιλοσοφικού
λόγου. Του Ευαγγελίου, του Συμβόλου της Πίστεως, των Επιστημών, της Τεχνολογίας, της Ιατρικής
και της Πληροφορικής.
Το εκφραστικό μέσον από το οποίο όλοι οι λαοί της γης έχουν δανειστεί όρους και λέξεις που μόνο
αυτό περιέχει, με νοήματα υψηλά και ακριβή στη διατύπωση της έννοιας αλλά και του περιεχομένου
της εικόνας ή της σκέψης που αποδίδεται.
Η παρουσία σας εδώ, αποδεικνύει ότι η Νεοελληνική γλώσσα εξακολουθεί να προσδίδει την αίσθηση
της συνεκτικότητας ανά τον κόσμο, με εργαλεία λεκτικά και νοητικά και την πεποίθηση ότι είμαστε
πολύ τυχεροί και περήφανοι για αυτήν την τόσο πολύτιμη κληρονομιά.
Η παρούσα Παγκόσμια Ολυμπιάδα Νεοελληνικής Γλώσσας είναι ένας αγώνας του πνεύματος, με
αθλητές όλες και όλους εσάς, που έχετε έρθει από τόσες χώρες και που, με τη συμμετοχή σας, τιμάτε
και τη χώρα από την οποία έρχεστε αλλά και τη χώρα της κοινής σας καταγωγής. Την Ελλάδα μας.
Με τη συμμετοχή σας όμως τιμάτε και αναδεικνύετε και τη Νεοελληνική μας γλώσσα, που την έχουν
μιλήσει σπουδαίοι Έλληνες λογοτέχνες, βραβευμένοι με Νόμπελ, όπως ο Σεφέρης και ο Ελύτης και
συγγραφείς, όπως ο Παπαδιαμάντης και ο Καζαντζάκης.
Ευτυχής συγκυρία όμως είναι ότι αυτή λαμπρή διοργάνωση συμπίπτει με τον εορτασμό των 2400
ετών από τη γέννηση του Αριστοτέλη, του σπουδαιότερου ίσως αρχαίου Έλληνα φιλοσόφου, ο
οποίος με το έργο του έγινε ο θεμελιωτής του επιστημονικού τρόπου σκέψης αλλά και πολιτισμού
στο δυτικό κόσμο.
Αξίζουν συγχαρητήρια στην Παγκόσμια Συντονιστική Επιτροπή Ποντιακής Νεολαίας που
συνέλαβε αυτή την λαμπρή ιδέα και προχώρησε με δυναμικές και συντονισμένες προσπάθειες
για την υλοποίησή της, καθώς επίσης στο Σχολείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας του Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης που πίστεψε σ’ αυτήν και βοήθησε στην υλοποίηση αυτής της
Ολυμπιάδας.
Η Γενική Γραμματεία Αποδήμου Ελληνισμού θα στέκεται πάντοτε αρωγός σε τέτοιες πρωτοβουλίες
που συμβάλλουν στη διάδοση και προβολή της ελληνικής γλώσσας, όταν μάλιστα αυτές προέρχονται
από το πλέον ζωντανό και ελπιδοφόρο κομμάτι της ομογένειάς μας, τους νέους και τις νέες μας.
Ως ελληνική πολιτεία έχουμε χρέος να πράξουμε το παν για να διατηρήσουμε αλώβητη και ζωντανή
αυτή τη γλώσσα, ως αγαθό που ανήκει στην παρούσα αλλά και στις μελλοντικές γενιές.
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Χαιρετισμοί

Χαιρετισμός του Πρύτανη ΑΠΘ,
Καθηγητή,
κ. Περικλή Α. Μήτκα

Αγαπητές φίλες,
Αγαπητοί φίλοι,
Με ιδιαίτερη χαρά χαιρετίζω την 1η Παγκόσμια Ολυμπιάδα Νεοελληνικής Γλώσσας,
την οποία συνδιοργανώνουν το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ)
και η Παγκόσμια Συντονιστική Επιτροπή Ποντιακής Νεολαίας (ΠΑΣΕΠΟΝ), με την υποστήριξη
της Γενικής Γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού και σας καλωσορίζω στο Πανεπιστήμιό μας, στη
Θεσσαλονίκη και στην κατασκήνωσή μας, στη Χαλκιδική.
Η πραγματοποίηση της 1ης Παγκόσμιας Ολυμπιάδας στο ΑΠΘ αποτελεί μια πρωτοβουλία της
ΠΑΣΕΠΟΝ που τυχαίνει να συμπίπτει με τον εορτασμό των 90 χρόνων του ΑΠΘ και με το
Επετειακό Έτος Αριστοτέλη και αποτελεί εκδήλωση με σημαντική συμβολή στην ανάδειξη του
Ελληνισμού σε παγκόσμιο επίπεδο. Για τους λόγους αυτούς, το Πανεπιστήμιό μας την υιοθέτησε
από την πρώτη στιγμή.
Η 1η Παγκόσμια Ολυμπιάδα Νεοελληνικής Γλώσσας αποσκοπεί στη στήριξη της νεολαίας της
Διασποράς και στην παροχή της ευκαιρίας και της δυνατότητας -στην προκείμενη περίπτωση- στις
νέες και στους νέους ποντιακής καταγωγής, να καλλιεργήσουν τους δεσμούς τους με την Ελλάδα
και την ελληνική γλώσσα, καθώς επίσης να διευρύνουν την κοινωνικο-πολιτισμική τους ικανότητα
και να προωθήσουν τη διαπολιτισμική επικοινωνία. Το Πανεπιστήμιό μας στηρίζει έμπρακτα τους
στόχους αυτούς με την ενεργό και ουσιαστική συμμετοχή του στην υλοποίηση της Ολυμπιάδας και
την υποστήριξη της εκδήλωσης σε οργανωτικό και εκπαιδευτικό επίπεδο.
Ελπίζω και εύχομαι, η διοργάνωση αυτή να ανταποκριθεί στους στόχους μας και να αποτελέσει
το έναυσμα για την καλλιέργεια και την περαιτέρω ανάπτυξη του ενδιαφέροντος των νέων της
διασποράς για την ελληνική γλώσσα και τον ελληνικό πολιτισμό. Η γλώσσα είναι η ταυτότητα του
ανθρώπου που μιλάει και γράφει. Η καλλιέργεια και ανάπτυξη της ελληνομάθειας από τις νέες και
τους νέους της διασποράς εμπλουτίζει την ταυτότητά τους και ενισχύει τους δεσμούς τους με την
Ελλάδα.
Εύχομαι ολόθερμα καλή επιτυχία σε όλους τους συμμετέχοντες και τις συμμετέχουσες στην
Παγκόσμια Ολυμπιάδα Νεοελληνικής Γλώσσας και ελπίζω ότι η διοργάνωση αυτή θα αποτελέσει
την αρχή μιας σειράς δράσεων και συνεργασιών με στόχο την προώθηση και στήριξη των
ταλαντούχων νέων της Διασποράς.
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Χαιρετισμοί

Χαιρετισμός του Συντονιστή της Περιφέρειας
του ΣΑΕ των χωρών της πρώην Σοβιετικής Ένωσης
κ. Ιβάν Σαββίδη

Αγαπητοί φίλοι και φίλες!
Εκ μέρους των Ελλήνων της διασποράς των μετασοβιετικών χωρών, και εγώ προσωπικά,
σας συγχαίρω με την έναρξη της τελικής φάσης της Παγκόσμιας Ολυμπιάδας Νεοελληνικής
Γλώσσας!
Μία από τις προτεραιότητες στις δραστηριότητες της ΣΑΕ Περιφέρειας των χωρών της πρώην
ΕΣΣΔ είναι η ανάπτυξη της ελληνικής εκπαίδευσης, μιας και η διατήρηση της εθνικής γλώσσας,
των παραδόσεων, του πολιτισμού, ενισχύει την πνευματική μας σχέση με την ιστορική μας
πατρίδα, αποτελεί ένα σημαντικό σημείο συσπείρωσης για το παγκόσμιο ελληνικό κίνημα.
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Είναι πολύ ευχάριστο το γεγονός ότι αυτή η τόσο σημαντική εκπαιδευτική εκδήλωση, που
πραγματοποιείται για πρώτη φορά με πρωτοβουλία της Παγκόσμιας Συντονιστικής Επιτροπής
Ποντιακής Νεολαίας, υποστηρίχθηκε πλήρως από το μεγαλύτερο Πανεπιστήμιο των Βαλκανίων το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Αυτό αποδεικνύει ότι η εργασία για την ανάπτυξη
και τη διάδοση των γνώσεων στην εθνική γλώσσα είναι σημαντική και έχει ζήτηση σήμερα.
Είμαι πεπεισμένος ότι εσείς, οι συμμετέχοντες και οι συμμετέχουσες στην Ολυμπιάδα, αποτελείτε
την ισχυρή πνευματική δύναμη, η οποία στο άμεσο μέλλον θα είναι η εμπροσθοφυλακή του
ελληνικού κινήματος σε διάφορες χώρες του κόσμου. Η γνώση της μητρικής γλώσσας θα σας
βοηθήσει στην επίλυση των επίκαιρων ζητημάτων, που τίθενται σήμερα στην ημερήσια διάταξη και
που θα συμβάλλουν στην ανάπτυξη του ελληνισμού.
Ειλικρινά εύχομαι στον καθένα και καθεμία από σας, που παίρνετε μέρος στην τελική φάση της
Παγκόσμιας Ολυμπιάδας Νεοελληνικής Γλώσσας κάθε επιτυχία. Να είστε βέβαιοι για τις γνώσεις
σας, να δείξετε επάξια τον καλύτερο εαυτό σας.
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Χαιρετισμοί

Χαιρετισμός Προέδρου
της Ελληνικής Εθνικής Επιτροπής για την UNESCO
κας Αικατερίνης Τζιτζικώστα
Με ιδιαίτερη χαρά χαιρετίζω την 1η Παγκόσμια Ολυμπιάδα Νεοελληνικής Γλώσσας 2016, που
τελεί υπό την αιγίδα της Ελληνικής Εθνικής Επιτροπής για την UNESCO και πραγματοποιείται στο
πλαίσιο του εορτασμού του Επετειακού Έτους UNESCO Αριστοτέλη 2016.
Θα ήθελα να συγχαρώ τους διοργανωτές της Ολυμπιάδας, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο
Θεσσαλονίκης και την Παγκόσμια Συντονιστική Επιτροπή Ποντιακής Νεολαίας, για τη σημαντική
αυτή πρωτοβουλία που συμβάλλει στη διεθνή προώθηση και ενίσχυση, όχι μόνο της Ελληνικής
γλώσσας, αλλά και της Πολιτιστικής Κληρονομιάς, ιστορίας και παράδοσης.
Η Ελληνική Εθνική Επιτροπή για την UNESCO στηρίζει τη διοργάνωση της 1ης Παγκόσμιας
Ολυμπιάδας Νεοελληνικής Γλώσσας, θεωρώντας ότι θα συμβάλλει στην προώθηση της
εκπαίδευσης και την ευαισθητοποίηση των νέων της Διασποράς, σε θέματα διάδοσης της
Ελληνικής γλώσσας. Η έρευνα και η προβολή της πλούσιας ιστορικής και πολιτιστικής
κληρονομιάς της χώρας μας, που αποτελεί τη βάση του δυτικού πολιτισμού, συνάδει απολύτως
με τα Προγράμματα και τις Προτεραιότητες της UNESCO του τομέα του πολιτισμού και της
πολιτιστικής έκφρασης.
Σε μια εποχή που πολλοί αρέσκονται να υπογραμμίζουν τα στοιχεία που υποτίθεται ότι
διαφοροποιούν τους πολιτισμούς, η UNESCO έρχεται αντίθετη στη συγκρουσιακή αυτή λογική,
προωθώντας τα στοιχεία εκείνα που ενώνουν τους πολιτισμούς προς όφελος της παγκόσμιας
κοινότητας μέσω ενός ανοιχτού, ουσιαστικού διαλόγου που οφείλει να βασίζεται στον σεβασμό
των αξιών κάθε πολιτισμού και κουλτούρας. Ο διάλογος αυτός προϋποθέτει γνώση ουσιαστική
των πολιτισμών και των παραδόσεών τους που θα επιτρέπει σ’ όλους τους λαούς να συνυπάρχουν
αρμονικά, να ευημερούν, να δημιουργούν και να οραματίζονται.
Εύχομαι ολόθερμα καλή επιτυχία σε όλους τους συμμετέχοντες και ελπίζω η πρωτοβουλία αυτή
να αποτελέσει έναυσμα για παρόμοιες δράσεις στο μέλλον, να προσελκύσει τους νέους και να
ενισχύσει το ενδιαφέρον τους για την εκμάθηση της νεοελληνικής γλώσσας. Επιπλέον, ευελπιστώ
ότι θα δημιουργήσει τις απαραίτητες προϋποθέσεις για τη στήριξη των ταλαντούχων νέων της
Διασποράς και θα τους παρέχει την απαραίτητη υποστήριξη για την πνευματική και κοινωνική
τους ανάπτυξη. Τέλος προσδοκώ ότι, μέσω του συγκεκριμένου εγχειρήματος, οι νέοι Έλληνες της
Διασποράς θα έχουν μια σημαντική ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με τις ρίζες τους.

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
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Χαιρετισμοί

Χαιρετισμός της Προέδρου
του Σχολείου Νέας Ελληνικής Γλώσσας,
Αναπληρώτριας Καθηγήτριας
κας Μαρίνας Ματθαιουδάκη
Αγαπητές/οί συμμετέχουσες και συμμετέχοντες,
Mε μεγάλη χαρά χαιρετίζω την 1η Παγκόσμια Ολυμπιάδα Νεοελληνικής Γλώσσας, η οποία
διοργανώνεται από την Παγκόσμια Συντονιστική Επιτροπή Ποντιακής Νεολαίας (ΠΑΣΕΠΟΝ) και
το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, με τη στήριξη της Γενικής Γραμματείας Απόδημου
Ελληνισμού.
Σκοπός της Παγκόσμιας Ολυμπιάδας Νεοελληνικής Γλώσσας είναι η ενίσχυση των δεσμών της
ποντιακής νεολαίας που ζει σε διάφορες χώρες του κόσμου με την Ελλάδα και η υποστήριξη των
Ποντίων νέων της διασποράς με στόχο την πνευματική τους καλλιέργεια και την επαγγελματική
τους ανάπτυξη. Ταυτόχρονα, η διοργάνωση της Παγκόσμιας Ολυμπιάδας Νεοελληνικής Γλώσσας
φέρνει στο προσκήνιο και προβάλει τη σημασία της νεοελληνικής γλώσσας ως συνδετικού κρίκου
για τον απανταχού ποντιακό ελληνισμό.
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Ως Πρόεδρος του Σχολείου Νέας Ελληνικής Γλώσσας, αισθάνομαι ιδιαίτερη χαρά και τιμή
για την ουσιαστική συμμετοχή του Σχολείου στη διοργάνωση αυτή και είμαι πολύ υπερήφανη
για το ότι η 1η Παγκόσμια Ολυμπιάδα Νεοελληνικής Γλώσσας υποστηρίζεται επιστημονικά και
διοικητικά από το Σχολείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας, μία ακαδημαϊκή μονάδα του ΑΠΘ με μακρά
εμπειρία στη διδασκαλία και αξιολόγηση της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας.
Η αθρόα συμμετοχή νέων Ποντίων από 9 διαφορετικές χώρες στην 1η Παγκόσμια Ολυμπιάδα
Νεοελληνικής Γλώσσας αποτελεί απόδειξη της ιστορικής συνέχειας του ποντιακού ελληνισμού
ανεξάρτητα από τη χώρα διαμονής του. Η 1η Παγκόσμια Ολυμπιάδα Νεοελληνικής Γλώσσας
σηματοδοτεί μ’ αυτόν τον τρόπο ότι ο ποντιακός ελληνισμός δεν έχει μόνον παρελθόν και παρόν,
αλλά και μέλλον. Το ενδιαφέρον των συμμετεχόντων για τη μελέτη, καλλιέργεια και διατήρηση της
ελληνικής γλώσσας αποτελούν εχέγγυα για το μέλλον αυτό.
Είμαι σίγουρη ότι η 1η Παγκόσμια Ολυμπιάδα Νεοελληνικής Γλώσσας θα εξελιχθεί σε θεσμό
και θα αποτελέσει σημείο αναφοράς για τις επόμενες διοργανώσεις. Η εποχή μας επιβάλλει να
ενισχύσουμε τους ιστορικούς δεσμούς με τον ελληνισμό της διασποράς και να υποστηρίξουμε με
κάθε τρόπο τη συνέχεια των δεσμών αυτών έτσι ώστε να διασφαλίσουμε την ισχυρή παρουσία του
Ελληνισμού παγκοσμίως.

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Χαιρετισμοί

Χαιρετισμός του Προέδρου της Παγκόσμιας
Συντονιστικής Επιτροπής Ποντιακής Νεολαίας
κ. Άλκη Αναστασιάδη

Φίλοι και φίλες,
Είμαι πολύ χαρούμενος, ως Πρόεδρος της Παγκόσμιας Συντονιστικής Επιτροπής Ποντιακής
Νεολαίας, για το γεγονός ότι έχουμε φτάσει στο σημείο να κρατάμε στα χέρια μας αυτή την
έκδοση. Η μαζική συμμετοχή των νέων στην Παγκόσμια Ολυμπιάδα Νεοελληνικής Γλώσσας,
επιβεβαιώνει την αγάπη των Ελλήνων της Διασποράς για την Πατρίδα, την Ελληνική Γλώσσα που
είναι συστατικό στοιχείο της Εθνικής μας Ταυτότητας, τον Πολιτισμό μας.
Η σημαντική αυτή διοργάνωση, στην οποία συμμετέχουν Έλληνες και Ελληνόφωνοι από Αμερική,
Ρωσία, Γερμανία, Αυστραλία, Ουκρανία, Γεωργία, Αρμενία, Μολδαβία και Αζερμπαϊτζάν, αποτελεί
τον καρπό της συνεργασίας της Παγκόσμιας Συντονιστικής Επιτροπής Ποντιακής Νεολαίας και του
Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
Ο θεσμός της Ολυμπιάδας προσέφερε και θα προσφέρει σε δεκάδες διαγωνιζόμενους την ευκαιρία
να γνωρίσουν καλύτερα, να μελετήσουν και να θαυμάσουν την Ελληνική Γλώσσα. Το κυριότερο
όμως είναι ότι θα τους δοθεί η δυνατότητα να αξιοποιήσουν ένα πανάρχαιο πολιτιστικό εργαλείο
προσωπικής έκφρασης, του οποίου η αποτελεσματικότητα είναι ανεξίτηλα χαραγμένη στην εξέλιξη
του πανανθρώπινου πολιτισμού.

«Τη γλώσσα μου έδωσαν ελληνική, το σπίτι φτωχικό στις αμμουδιές του Ομήρου...»
						
Οδ. Ελύτης, «Άξιον Εστί»
Φίλες και φίλοι, μπορεί να μας χωρίζουν μεγάλες αποστάσεις, αφού Έλληνες βρίσκονται να
διαβιούν σε όλα τα μήκη και πλάτη της γης. Μας ενώνει όμως η κοινή μας ιστορία, η παράδοση, ο
πολιτισμός και η ορθοδοξία. Μας ενώνουν οι μνήμες των προγόνων μας. Μας ενώνει η Ελλάδα.
Ευχαριστώ, εκ μέρους όλων των μελών της Παγκόσμιας Συντονιστικής Επιτροπής, το
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και ιδιαίτερα τον Πρύτανη κ. Περικλή Μήτκα αλλά και
τους καθηγητές, τη Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού, την Ελληνική Εθνική Επιτροπή
για την UNESCO, το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας και το Φιλανθρωπικό Ίδρυμα Ιβάν
Σαββίδη. Τέλος, ευχαριστώ από καρδιάς τους δεκάδες εθελοντές που δίνουν την ψυχή τους για τη
διοργάνωση της Ολυμπιάδας.
Καλή επιτυχία στους διαγωνιζόμενους!

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
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Ταυτότητα

Παγκόσμιας Ολυμπιάδας Νεοελληνικής Γλώσσας

Διοργάνωση:

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας,
Παγκόσμια Συντονιστική Επιτροπή Ποντιακής Νεολαίας
Υπό την αιγίδα:
της Ελληνικής επιτροπής για την UNESCO
Με την υποστήριξη: της Γενικής Γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού
Σε συνεργασία με: Εκπαιδευτικά ιδρύματα του εξωτερικού, όπου διδάσκονται νεοελληνικά

Στόχοι διεξαγωγής
• προσέλκυση ενδιαφέροντος της νεολαίας για την εκμάθηση νεοελληνικής γλώσσας
• διεύρυνση και εμπλουτισμός της διαπολιτισμικής επικοινωνίας των νέων
• διεύρυνση της κοινωνικό-πολιτισμικής και γλωσσικής ικανότητας των νέων
• δημιουργία των απαραίτητων προϋποθέσεων για τη στήριξη των ταλαντούχων νέων της Διασποράς,
συμπεριλαμβανομένης της παροχής βοήθειας στην πνευματική τους ανάπτυξη και στον κοινωνικό τους
προσανατολισμό
• παροχή σε όλους τους συμμετέχοντες της δυνατότητας αξιολόγησης του επιπέδου γνώσεων της νεοελληνικής
γλώσσας
• δημιουργία βάσης για το διάλογο μεταξύ των νέων της ελληνικής Διασποράς

Δυνατότητα συμμετοχής
Στην Ολυμπιάδα μπορούν να λάβουν μέρος άτομα ηλικίας 18 έως 25 χρόνων, που έχουν γεννηθεί εκτός Ελλάδας
και Κύπρου και διαμένουν μόνιμα στο εξωτερικό. Επιπλέον, δεν επιτρέπεται η συμμετοχή σε νέους/νέες που έχουν
φοιτήσει σε ελληνόφωνο εκπαιδευτικό σύστημα στην Ελλάδα, Κύπρο για περισσότερο από 1 έτος.

Διαδικασία οργάνωσης και διεξαγωγής
Η Ολυμπιάδα διεξάγεται σε δύο στάδια:
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1ο στάδιο - εσωτερικό: Διεξάγεται από Ομοσπονδίες Ποντιακών Σωματείων της διασποράς σε συνεργασία με τα
ΑΕΙ. Τα διαγωνίσματα αποστέλλονται από το ΑΠΘ στα ΑΕΙ για να εξασφαλιστεί η εγκυρότητα του διαγωνισμού.
Στις χώρες διεξαγωγής του 1ου σταδίου, ο έλεγχος των διαγωνισμάτων πραγματοποιείται από καθηγητές ΑΕΙ
και συστήνονται οργανωτικές επιτροπές, οι πρόεδροι των οποίων αποστέλλουν στην οργανωτική επιτροπή της
Ολυμπιάδας πληροφορίες για τους νικητές 1ου και 2ου βραβείου.
2ο στάδιο - παγκόσμιο: Διεξάγεται από την οργανωτική επιτροπή της Ολυμπιάδας. Οι νικητές του 1ου σταδίου ως
επιβράβευση, παρακολουθούν εβδομαδιαίο εντατικό πρόγραμμα εκμάθησης ελληνικών.
Οι συμμετέχοντες στην Ολυμπιάδα δοκιμάζονται στα ακόλουθα επίπεδα γνώσεων:
• κατανόηση προφορικού λόγου
• παραγωγή προφορικού λόγου
• κατανόηση γραπτού λόγου
• παραγωγή γραπτού λόγου
Οι νικητές της Ολυμπιάδας καθορίζονται σύμφωνα με τα αποτελέσματα του τελικού σταδίου της Ολυμπιάδας.

Οργανωτική και Κριτική Επιτροπή
Η Οργανωτική Επιτροπή αποτελείται από τους καθηγητές του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και τα
μέλη της Παγκόσμιας Συντονιστικής Επιτροπής Ποντιακής Νεολαίας.
Η Κριτική Επιτροπή αποτελείται από τους πιο έμπειρους ειδικούς στο χώρο της διδασκαλίας της ξένης γλώσσας
από το διδακτικό προσωπικό του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και άλλων ΑΕΙ της Ελλάδας και της
Κύπρου. Ο αριθμός των μελών της Κριτικής Επιτροπής πρέπει να είναι μονός και να περιλαμβάνει τουλάχιστον 7
άτομα.

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων
Οι συμμετέχοντες με την υψηλότερη βαθμολογία βραβεύονται με διπλώματα Ι, ΙΙ και ΙΙΙ βαθμού και τα βραβεία
καθορίζονται από την Οργανωτική Επιτροπή.
Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων πραγματοποιείται στην τελετή λήξης της Ολυμπιάδας.

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Επιτροπές
Μέλη Επιτροπής Εποπτείας Σχολείου Νέας Ελληνικής Γλώσσας του ΑΠΘ
• Μαρίνα Ματθαιουδάκη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας ΑΠΘ
• Δημήτρης Κουτσογιάννης, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Φιλολογίας ΑΠΘ
• Ανθούλα Ρεβυθιάδου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμήματος Φιλολογίας ΑΠΘ

Μέλη Οργανωτικής Επιτροπής του ΑΠΘ
• Δημήτρης Μαυροσκούφης, Κοσμήτορας, Καθηγητής Τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής ΑΠΘ
• Μαρίνα Ματθαιουδάκη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας ΑΠΘ
• Αγγελική Κοιλιάρη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας ΑΠΘ
• Γεώργιος Παπαναστασίου, Διευθυντής του Ινστιτούτου Νεοελληνικών Σπουδών ( Ίδρυμα Μ. Τριανταφυλλίδη)
• Δέσποινα Παπαδοπούλου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμήματος Φιλολογίας ΑΠΘ

Μέλη Παγκόσμιας Συντονιστικής Επιτροπής Ποντιακής Νεολαίας
• Άλκης Αναστασιάδης (Κύπρος)
• Βικτώρια Κραβτσένκο (Ρωσία)
• Άννα Χιτάροβα (Αρμενία)
• Ευθύμης Αυγετίδης (Αυστραλία)
• Ευγενία Κοτανίδη (Γεωργία)
• Ιωάννα Μακρίδου (Ευρώπη)
• Γεωργία Μαυρίδου (Η.Π.Α. - Καναδάς)
• Ιωάννης Καϊσίδης (Καζακστάν)
• Ιουλία Ζαρίκοβα (Ουκρανία)
• Κωνσταντίνος Σαμουρκασίδης και Άννα Ηλιάδου (Ελλάδα)

Πρόεδροι οργανωτικών επιτροπών 1ης Προκριματικής Φάσης Ολυμπιάδας στις χώρες παρομονής των
νέων της Διασποράς
• Μεχτίεβα Σαίντα, διευθύντρια Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας στο Σλαβικό Πανεπιστήμιο του Μπακού,
πρόεδρος Συλλόγου Ελλήνων του Αζερμπαϊτζάν «Αργώ»
• Μαρίνα Γεωργιάδη, διευθύντρια Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας και πολιτισμού στο Κρατικό Πανεπιστήμιο γλωσσών
και κοινωνικών επιστήμων του Β. Μπριούσοβ στο Ερεβάν
• Μηδέα Αμπουλασβίλι, υποψήφια διδάκτωρ φιλολογικών επιστημών, καθηγήτρια Ινστιτούτου Κλασικών,
Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών στο Κρατικό Πανεπιστήμιο Τιφλίδας
• Ιουλία Ζαρίκοβα, υποψήφια διδάκτωρ ελληνικής φιλολογίας, καθηγήτρια στο Κρατικό Πανεπιστήμιο Μαριούπολης
• Χρήστος Ιωαννίδης, διευθυντής Κέντρου Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών του Queens College της
Νέας Υόρκης
• Ελένη Τζουγγιέτου, υποψήφια διδάκτωρ φιλολογικών επιστημών, καθηγήτρια στο Κρατικό Πανεπιστήμιο
Μολδαβίας
• Ευγενία Καλιστρατίδη, υποψήφια διδάκτωρ φιλολογικών επιστημών, καθηγήτρια στο Κρατικό Πανεπιστήμιο
του Ροστόφ στον Ντον
• Μίλτος Πεχλιβάνος, επίκουρος καθηγητής Νεοελληνικών Σπουδών στο Freie Universität του Βερολίνου
• Σάββας Παπασάββας, λέκτορας Ελληνικών του Ελληνικού Προγράμματος του Πανεπιστημίου
Notre Dame Australia

Κριτική επιτροπή 1ης Φάσης Ολυμπιάδας
• Χριστίνα Τακούδα, ΕΕΠ Σχολείου Νέας Ελληνικής Γλώσσας ΑΠΘ
• Αθανασία Κατσαλήρου, μέλος διδακτικού προσωπικού Σχολείου Νέας Ελληνικής Γλώσσας ΑΠΘ
• Θεολογία Κουκουλιάτα, μέλος διδακτικού προσωπικού Σχολείου Νέας Ελληνικής Γλώσσας ΑΠΘ

Κριτική επιτροπή 2ης Φάσης Ολυμπιάδας
• Γεωργία Γαβριηλίδου, ΕΕΠ Σχολείου Νέας Ελληνικής Γλώσσας ΑΠΘ
• Μαρίνα Κοκκινίδου, ΕΕΠ Σχολείου Νέας Ελληνικής Γλώσσας ΑΠΘ
• Ειρήνη Σεχίδου, ΕΕΠ Σχολείου Νέας Ελληνικής Γλώσσας ΑΠΘ
• Λήδα Τριανταφυλλίδου, ΕΕΠ Σχολείου Νέας Ελληνικής Γλώσσας ΑΠΘ

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
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Νικητές 1ου σταδίου

/ συμμετέχοντες

AGA HUSEYNOV ΑΖΕΡΜΠΑΪΤΖΑΝ Σλαβικό Πανεπιστήμιο, Μπακού
NARINE HAKOBYAN ΑΡΜΕΝΙΑ Κρατικό Πανεπιστήμιο Β. Μπριούσοβ, Ερεβάν
NAIRA KARAPETYAN ΑΡΜΕΝΙΑ Κρατικό Πανεπιστήμιο Β. Μπριούσοβ, Ερεβάν
12

PAVLOS FARSALAS ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ Murdoch University, Περθ
HRISTOS PANAGIOTIDIS ΓΕΡΜΑΝΙΑ Freie Universität, Βερολίνο
KHATIA KHIZANEISHVILI ΓΕΩΡΓΙΑ Κρατικό Πανεπιστήμιο, Τιφλίδα
ILONA PEILIVANOVA ΓΕΩΡΓΙΑ Κρατικό Πανεπιστήμιο, Τιφλίδα
MARIA PAPAGEORGIOU Η.Π.Α. Queens College, Νέα Υόρκη
GEORGE MANTAS Η.Π.Α. Queens College, Νέα Υόρκη
CRISTINA URSU ΜΟΛΔΑΒΙΑ Κρατικό Πανεπιστήμιο Μολδαβίας
VALENTYNA OLIINYK ΟΥΚΡΑΝΙΑ Κρατικό Πανεπιστήμιο Μαριούπολης
ANNA VYNNYK ΟΥΚΡΑΝΙΑ Εθνικό Πανεπιστήμιο Χαρκόβου Βασίλης Καράζιν
NADEZDA AMANATIDI ΡΩΣΙΑ Κρατικό Γλωσσολογικό Πανεπιστήμιο του Πιατιγκόρσκ
ALONA NIKULNIKOVA ΡΩΣΙΑ Ταυρικό Εθνικό Πανεπιστήμιο Β. Ι. Βερνάντσκι

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Πρόγραμμα
Τρίτη 23 Αυγούστου 2016
12.00

Συνέντευξη Τύπου, Αίθουσα Συγκλήτου ΑΠΘ

Τετάρτη 24 Αυγούστου 2016
09.00

Συνάντηση στο ξενοδοχείο «Μακεδονία Palace» και μετάβαση
στην πανεπιστημιακή κατασκήνωση στο Ποσείδι Χαλκιδικής

19.00

Δείπνο καλωσορίσματος

Πέμπτη 25 Αυγούστου 2016
09.30 - 11.00

Γλωσσικό μάθημα

11.00 - 18.00

Ελεύθερος χρόνος

18.00 - 19.30

Εργαστήριο πολιτισμού

Παρασκευή 26 Αυγούστου 2016
09.30 - 11.00

Γλωσσικό μάθημα

11.00 - 18.00

Ελεύθερος χρόνος

18.00 - 19.30
Δραστηριότητα

Σάββατο 27 Αυγούστου 2016
09.30 - 11.00

Γλωσσικό μάθημα

11.00 - 18.00

Ελεύθερος χρόνος

18.00 - 19.30

Εργαστήριο πολιτισμού
ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Πρόγραμμα

Κυριακή 28 Αυγούστου 2016
09.30 - 11.00

Γλωσσικό μάθημα

11.00 - 17.00

Ελεύθερος χρόνος

18.00 - 23.00

Μετάβαση στην Άφυτο Χαλκιδικής, δραστηριότητα με θέμα «Οινογνωσία» σε οινοποιείο
«Wine bar Οινοχόη» και δείπνο

Δευτέρα 29 Αυγούστου 2016
Ημερήσια εκδρομή στα αρχαία Στάγειρα - Αρναία Χαλκιδικής
14

10:00

Περιήγηση στα αρχαία Στάγειρα, στον τόπο που γεννήθηκε ο Αριστοτέλης
Επίσκεψη στο Λαογραφικό Μουσείο της Αρναίας

Τρίτη 30 Αυγούστου 2016
09.30 - 11.00

Γλωσσικό μάθημα

11.00 - 18.00

Ελεύθερος χρόνος

18.00 - 19.30

Εργαστήριο πολιτισμού

Τετάρτη 31 Αυγούστου 2016
12.00

Επίσκεψη στο παραδοσιακό κτήμα «Περέκ», στο Μονοπήγαδο

16.00

Μετάβαση στο ξενοδοχείο «Μακεδονία Palace», στη Θεσσαλονίκη

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Πρόγραμμα
Πέμπτη 1 Σεπτεμβρίου 2016
10.15 - 13.00

Ξενάγηση στην πόλη της Θεσσαλονίκης με λεωφορείο

13.00 - 20.00

Ελεύθερος χρόνος
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Παρασκευή 2 Σεπτεμβρίου 2016
10.00 - 11.30

Εναρκτήρια εκδήλωση Παγκόσμιας Ολυμπιάδας Νεοελληνικής Γλώσσας 2016
Αίθουσα Τελετών της Παλιάς Φιλοσοφικής Σχολής ΑΠΘ

12.00 - 15.00

Γραπτός διαγωνισμός

18.00

Έκδοση αποτελεσμάτων διαγωνισμού

Σάββατο 3 Σεπτεμβρίου 2016
10.00 - 12.00

Ξενάγηση στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης

12.00 - 18.00

Ελεύθερος χρόνος

19.00 - 21.00

Τελετή λήξης Παγκόσμιας Ολυμπιάδας Νεοελληνικής Γλώσσας 2016
Αίθουσα Τελετών ΑΠΘ

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το οποίο φέτος
γιορτάζει τα 90 χρόνια του, αποτελεί το μεγαλύτερο ελληνικό
Πανεπιστήμιο. Καλύπτει όλους τους κλάδους σπουδών και είναι
ευρέως αναγνωρισμένο ίδρυμα με μακρά παράδοση ακαδημαϊκής
αριστείας.
Στο ΑΠΘ προσφέρονται 41 προγράμματα προπτυχιακών
σπουδών και 88 προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών.
Ο διεθνής ρόλος του ΑΠΘ ενισχύεται από την ακαδημαϊκή του
εμπειρία σε σπουδές, όπως οι επιστήμες, οι τέχνες, η θεολογία,
η ιατρική και η τεχνολογία. Το Πανεπιστήμιο συμμετέχει ενεργά
στο πρόγραμμα Erasmus από το 1987 αντιπροσωπεύοντας
περίπου το ένα τέταρτο της συνολικής κινητικότητας Erasmus
στην Ελλάδα, συμμετέχει σε Διεθνείς Οργανισμούς, Ενώσεις
και Δίκτυα Πανεπιστημίων και συνάπτει Διμερείς Συμφωνίες με
Πανεπιστήμια από όλο τον κόσμο.

16

Το Σχολείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας του ΑΠΘ προσφέρει
προγράμματα εκμάθησης νέας ελληνικής καθ’ όλη τη διάρκεια
του έτους, διοργανώνει εξειδικευμένα τμήματα για φοιτητές Erasmus, καθώς και ειδικά προγράμματα, επιμορφώσεις και σεμινάρια.
Προκειμένου να ανταποκριθεί στις αυξημένες ανάγκες για
κατάρτιση, επιμόρφωση, και εξειδίκευση, το ΑΠΘ λειτουργεί
προγράμματα Δια Βίου Μάθησης που απευθύνονται στην ελληνική
κοινωνία και ανταποκρίνονται στις ανάγκες των πολιτών.
Το ΑΠΘ περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα μονάδων και υπηρεσιών
που στηρίζουν και προωθούν το εκπαιδευτικό, ερευνητικό και
κοινωνικό του έργο, όπως το Κέντρο Βυζαντινών Ερευνών,
το Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών, το Διεπιστημονικό
Κέντρο Αριστοτελικών Μελετών, το Πανεπιστημιακό
Αγρόκτημα, οι Πανεπιστημιακές Κλινικές, τα Πανεπιστημιακά
Δάση, ο Δασοβοτανικός Κήπος, ο Σεισμολογικός Σταθμός, οι
Μετεωρολογικοί Σταθμοί Ολύμπου και Όρλιακα Γρεβενών.
Στο Πανεπιστήμιο λειτουργούν επίσης μουσεία, αρχεία και
συλλογές που περιλαμβάνουν σπάνια εκθέματα και εξυπηρετούν
εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες, ενώ αρκετά από αυτά
είναι ανοιχτά στο κοινό.

Επικοινωνία
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Πανεπιστημιούπολη, 54124 Θεσσαλονίκη  
Τηλεφωνικό κέντρο: 2310 996000
www.auth.gr
Facebook: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Twitter: Α.Π.Θ.

Το ΣΝΕΓ προσφέρει μαθήματα νέας ελληνικής γλώσσας και πολιτισμού
σε αλλοδαπούς και ομογενείς με διαφορετικά επίπεδα ελληνομάθειας
και ποικίλες γλωσσικές ανάγκες.

Σχολείο
Νέας
Ελληνικής
Γλώσσας
ΑΠΘ
Το ΣΝΕΓ αποτελεί
μια ακαδημαϊκή μονάδα
με έντονη εξωστρέφεια
και δυναμική.
Βασικός στόχος του
είναι η προώθηση της
ελληνομάθειας και του
ελληνικού πολιτισμού
μέσα από έναν συνδυασμό
διδακτικών, ερευνητικών
και πολιτιστικών δράσεων.

Οργανώνει και προσφέρει ειδικά σχεδιασμένα προγράμματα για
συγκεκριμένα κοινά αλλά και σεμινάρια επιμόρφωσης για εκπαιδευτικούς
της ελληνικής γλώσσας ως δεύτερης/ξένης στην Ελλάδα και στο
εξωτερικό. Προκειμένου να ανταποκριθεί στις γλωσσικές ανάγκες
των αρχαρίων μαθητών στο εξωτερικό, το Σχολείο προσφέρει εξ’
αποστάσεως μαθήματα για τα επίπεδα γλωσσομάθειας Α1 και Α2.
Οι καθηγητές και επιμορφωτές του ΣΝΕΓ έχουν αυξημένα προσόντα και
πολυετή εμπειρία στη διδακτική και στον σχεδιασμό διδακτικού υλικού
για σπουδαστές όλων των επιπέδων ελληνομάθειας (Α1-Γ2) αλλά
και για σπουδαστές με ειδικές γλωσσικές ανάγκες (π.χ. υπαλλήλους
διεθνών οργανισμών).
Το συγγραφικό τους έργο είναι ιδιαίτερα πλούσιο και περιλαμβάνει
διδακτικά εγχειρίδια για κάθε γλωσσικό επίπεδο, για τη διδασκαλία
συγκεκριμένων δεξιοτήτων αλλά και ηλεκτρονικό διδακτικό υλικό για
τα εξ’ αποστάσεως προγράμματα σπουδών.
Τέλος, το ΣΝΕΓ διοργανώνει κάθε χρόνο εξετάσεις για την απόκτηση
του πιστοποιητικού επάρκειας στην ελληνική γλώσσα, απαραίτητο
δικαιολογητικό για την εισαγωγή των αλλοδαπών σπουδαστών
στην ανώτατη εκπαίδευση και αποτελεί εξεταστικό κέντρο για το
πιστοποιητικό ελληνομάθειας του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας.
Ένα μεγάλο μέρος της επιτυχούς πορείας του ΣΝΕΓ οφείλεται στη
διοργάνωση και συμμετοχή του σε πολιτιστικές εκδηλώσεις και δράσεις.
Επιπλέον, η οργάνωση θερινών προγραμμάτων για σπουδαστές από
διάφορες χώρες στόχο έχουν να δώσουν την ευκαιρία σε όσο το
δυνατόν περισσότερους αλλοδαπούς να γνωρίσουν την Ελλάδα, τη
γλώσσα της και τον πολιτισμό της.
Στο κέντρο της σύγχρονης Θεσσαλονίκης, μιας πόλης με πλούσια
ιστορία και πολυπολιτισμικό παρελθόν αλλά και παρόν, το ΣΝΕΓ
αποτελεί πόλο έλξης για επίδοξους μελετητές της ελληνικής γλώσσας
και πολιτισμού.

Επικοινωνία
ΑΠΘ Παλαιό Κτίριο Φιλοσοφικής Σχολής Ι 54124 Θεσσαλονίκη  
Τ: 2310 997571 Ι www.smg.auth.gr Ι e-mail: elen@smg.auth.gr,
school-mg@smg.auth.gr Ι facebook: School of Modern Greek Language
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1

Παγκόσμια Συντονιστική
Επιτροπή Ποντιακής Νεολαίας_
ΠΑΣΕΠΟΝ

3

Η Παγκόσμια Συντονιστική Επιτροπή Ποντιακής Νεολαίας αποτελείται από
13 Ομοσπονδίες Ποντιακών Σωματείων: Αρμενία, Αυστραλία, Γεωργία, Ελλάδα,
Η.Π.Α. - Καναδάς, Καζακστάν, Κύπρος, Ευρώπη (Γερμανία, Βέλγιο, Ελβετία,
Σουηδία), Ουκρανία, Ρωσία.
4
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5

Δυνάμει των επιταγών του ψηφίσματος της 2ης Παγκόσμιας Συνδιάσκεψης
Ποντιακής Νεολαίας, κλήθηκε να διασφαλίσει την έκφραση όλων των μελών
της Νεολαίας με αποτελεσματικότερο συντονισμό στον οργανωμένο ποντιακό
χώρο και να προωθήσει τα ιστορικά ζητήματα και τα τρέχοντα προβλήματα του
Ποντιακού Ελληνισμού.
Στοιχεία επικοινωνίας: T:+ 357 99 954901, +30697 1921854
www.pasepon.org e-mail: org.epitroph@gmail.com
f: World Pontian Youth Coordinating Commitee

6

7

1. 2η Παγκόσμια Συνδιάσκεψη Ποντιακής Νεολαίας
2. Στο πλευρό των Σύριων προσφύγων στην Ειδομένη
3. Συνάντηση με την Υφυπουργό Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης (για Μακεδονία - Θράκη), κα Μαρία Κόλλια Τσαρουχά
4. Στο Γερμανικό Κοινοβούλιο για την επίσημη αναγνώριση της Γενοκτονίας των Αρμενίων
5, 6. Στη Νέα Υόρκη, στα πλαίσια της Παγκόσμιας Συνάντησης Ποντιακής Νεολαίας
7. Με τη Γενική Πρόξενο της Ελλάδας στη Βοστώνη κα Ιφιγένεια Καναρά και την λέκτορα Νεοελληνικής Γλώσσας και
Φιλολογίας στο Πρόγραμμα Νεοελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου του Χάρβαρντ, κα Βασιλική Ράπτη
8, 9. Παγκόσμια Δράση σε 25 πόλεις του κόσμου «We Remember. Δεν ξεχνάμε. Мы помним», στα πλαίσια της Ημέρας
Μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου
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9

Φιλανθρωπικό
Ίδρυμα
Ιβάν Σαββίδη
Το Φιλανθρωπικό Ίδρυμα Ιβάν Σαββίδη ιδρύθηκε το 2000.
Το συνολικό ποσό των φιλανθρωπικών προσφορών
ξεπερνά τα 500 εκατομμύρια ρούβλια το χρόνο.
Μία από τις κύριες κατευθύνσεις της δραστηριότητας του Φιλανθρωπικού
Ιδρύματος είναι η υποστήριξη των παραδοσιακών θρησκευτικών
κοινοτήτων: αποκατάσταση και κατασκευή εκκλησιών, οργάνωση
προσκυνηματικών εκδρομών, υποστήριξη Ορθόδοξων Εκπαιδευτικών
Ιδρυμάτων.
Άλλη κατεύθυνση αφορά στον κοινωνικό τομέα: υποστήριξη των
οικογενειών με χαμηλό εισόδημα, δράσεις στους τομείς της εκπαίδευσης,
της ιατρικής και του αθλητισμού.
Με την πρωτοβουλία του κ. Ιβάν Σαββίδη κτίστηκε η Εκκλησία του
Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στο κέντρο του Ροστόφ. Οργανώνονται
προσκυνηματικές εκδρομές στην παλαίφατο Ιερά Μονή της Παναγίας
Σουμελά του Πόντου και σε Ιερούς τόπους στην Ελλάδα. Υποστηρίζονται
ανεγέρσεις ναών και χρηματοδοτείται η αναστήλωση ορθόδοξων
μνημείων.
Το Ίδρυμα παρέχει ανθρωπιστική βοήθεια σε καταστάσεις έκτακτης
ανάγκης, όπως στήριξη θυμάτων πυρκαγιών στην Ελλάδα, δημιουργία
κέντρου παροχής βοήθειας στους Έλληνες ομογενείς που επλήγησαν
από τις πλημμύρες στο Κριμσκ (Ρωσία), υλοποίηση προγραμμάτων
αποκατάστασης για παιδιά, παροχή βοήθειας στους Έλληνες ομογενείς
που επλήγησαν από τις πλημμύρες στην Αυστραλία, ετήσια οικονομική
ενίσχυση σε συνταξιούχους μετανάστες από την πρώην Σοβιετική Ένωση
που ζουν στην Ελλάδα.
Το Φιλανθρωπικό Ίδρυμα στηρίζει εκπαιδευτικά προγράμματα μελέτης
της ελληνικής γλώσσας στα Πανεπιστήμια της Ρωσίας και της ρωσικής
γλώσσας στα Πανεπιστήμια της Ελλάδας.
Στις 3 Απριλίου 2015 το Φιλανθρωπικό Ίδρυμα του Ιβάν Σαββίδη σύναψε
σύμβαση με το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών για την
υποστήριξη του Τμήματος Σλαβικών Σπουδών.
Βάσει της σύμβασης το Ίδρυμα αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταστεί
δυνατή η υλοποίηση του εκπαιδευτικού προγράμματος διδασκαλίας της
ρωσικής γλώσσας, καθώς και η προώθηση της ρωσικής γλώσσας και του
ρωσικού πολιτισμού στην Ελλάδα.
Με την οικονομική υποστήριξη του Ιδρύματος και υπό την αιγίδα
του Οικουμενικού Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίου και του Προέδρου
Ελληνικής Δημοκρατίας κ. Προκόπη Παυλόπουλου, στις 2 - 4
Οκτωβρίου 2015 στη Θεσσαλονίκη πραγματοποιήθηκε η 2η Παγκόσμια
Συνδιάσκεψη Ποντιακής Νεολαίας, στην οποία συμμετείχαν 500 νέοι
Πόντιοι από όλο τον κόσμο.
Στις 20 Μαΐου 2016 το Ίδρυμα υπέγραψε σύμφωνο συνεργασίας με το
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και χρηματοδοτεί την ίδρυση
δύο επώνυμων εδρών στη Φιλοσοφική Σχολή του ΑΠΘ. Η μία έδρα θα
αφορά στις Ποντιακές Σπουδές και η δεύτερη στη Ρωσική Γλώσσα και
τον Πολιτισμό.
Επίσης, στηρίζει τη διεξαγωγή συνεδρίων και διεθνών σεμιναρίων για
καθηγητές ελληνικής γλώσσας και χορηγεί εκδόσεις βιβλίων Ελλήνων
ποιητών και συγγραφέων στα ρωσικά.
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Μέγας χορηγός:
Φιλανθρωπικό
Ίδρυμα Ιβάν Σαββίδη

Χορηγοί:

Χορηγοί επικοινωνίας:

