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Ένα όνειρο που διαρκεί και αντέχει στο χρόνο: 8ο
Διεθνές σχολείο Πολιτισμού και Επικοινωνίας
του Ταμιείου Θράκης
Categories : ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Date : 17 Ιανουαρίου, 2006
Εδώ στα Αρχαία Άβδηρα της Θράκης από τις 15 Αυγούστου φιλοξενούνται 200
περίπου μαθητές, φοιτητές και νέοι επιστήμονες Έλληνες και ομογενείς, από φτωχές
χώρες της Βαλκανικής και της Μέσης Ανατολής στα πλαίσια του προγράμματος
Ελλάδα Διεθνές Σχολείο Πολιτισμού. Αλβανία, Σκόπια, Σερβία, Βοσνία, Βουλγαρία,
Μολδαβία, Παλαιστίνη, Ιορδανία και άλλες χώρες συμμετέχουν στο πρωτοποριακό
αυτό πρόγραμμα στο οποίο για 20 ημέρες διδάσκεται συστηματικά η όλη ελληνική
πολιτιστική κληρονομιά όπως τραγούδι, θέατρο, χορός, αθλητισμός, φιλοσοφία,
εικαστικά κτλ.
Ο ελληνικός πολιτισμός στο πρόγραμμα αυτό αποτελεί τη βάση ουσιαστικής και
αυθεντικής συνάντησης νέων ανθρώπων από διάφορους γεωγραφικούς χώρους.
Έτσι αντί για τη σύγκρουση των πολιτισμών ο διαχρονικός ελληνικός πολιτισμός
αξιοποιείται προκειμένου να επιτυγχάνεται η δημιουργική συμβίωση και
αλληλοπαραχώρηση ανθρώπων και πολιτισμών.

Ο θεσμός ενός Διεθνούς Σχολείο Πολιτισμού και Επικοινωνίας που εγκαινιάσθει
πριν δέκα περίπου χρόνια από το Ταμιείον Θράκης έχει ωριμάσει σε μια
πρωτοποριακή πρόταση του σύγχρονου ελληνισμού με διεθνή αντίκτυπο.

Η ελληνική πολιτεία αλλά και οι Έλληνες επιχειρηματίες, φίλοι και θερμοί
υποστηρικτές του Ταμιείου Θράκης έχουν συμβάλλει και φέτος προκειμένου να
φιλοξενηθούν στο πρόγραμμα αυτό νέοι μαθητές, φοιτητές και επιστήμονες από
φτωχές χώρες.

Έτσι το 8ο Διεθνές Σχολείο Πολιτισμού και Επικοινωνίας τελεί υπό την αιγίδα του
Υπουργείου Εξωτερικών, του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, του
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Υπουργείου Πολιτισμού, του Υπουργείο Εσωτερικών, του Υπουργείου Εθνικής
Αμύνης, Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς καθώς και καθώς και υπό την αιγίδα της
Διευρυμένης Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Δράμας Καβάλας Ξάνθης.

Μεταξύ άλλων το Ταμιείον Θράκης ευχαριστεί θερμά τον Υφυπουργό Εξωτερικών κ.
Ευριπίδη Στυλιανίδη, τον Υφυπουργό Πολιτισμό κ. Πέτρο Τατούλη, τον Υφυπουργό
Οικονομικών κ. Φώλια, τον Υφυπουργό Εσωτερικών κ. Νάκο, τον Υφυπουργό Εθνικής
Αμύνης κ. Μιχαλολιάκο και το Διοικητή Β’ Σώματος Στράτου κ. Παναγόπουλο, τη
Γενική Γραμματέα Νέας Γενιάς κ. Βάσω Κόλια, τον Πρόεδρο της Διευρυμένης
Δράμας Καβάλας Ξάνθης κ. Τάτση για την ουσιαστική τους συμβολή στην υλοποίηση
του 8ου Διεθνούς Σχολείου Πολιτισμού και Επικοινωνίας του Ταμιείου Θράκης.

(Πηγή: Εφημερίδα της Θράκης "Αγώνας" 28-8-2004)
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