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Αθήνα, 3 Μαρτίου 2016 

Αριθ.Πρωτ: 915

Προς; Τον Πρύτανη
του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου 
Θράκης
Καθηγητή κ. Αθανάσιο Καραμπίνη

Θέμα : «Υποτροφίες Έτος Ελλάδας -  Ρωσίας 2016»

Αξιότιμε κύριε Πρύτανη,

Όπως ήδη θα γνωρίζετε, το χρέχον έτος έχει ανακηρυχθεί ως έτος Ελλάδας -  Ρωσίας στο 
πλαίσιο της προσπάθειας για την σύσφιγξη των γεωπολιτικών σχέσεων των δύο χωρών και 
την εμβάθυνση των παραδοσιακών σχέσεων φιλίας των δύο λαών.

Στο πρόγραμμα του Κοινού Έτους, έχουν προγραμματισθεί αφιερωματικές εκδηλώσεις και 
δραστηριότητες στους τομείς του πολιτισμού, των τεχνών, της επιστήμης, της έρευνας, της 
τεχνολογίας, της εκπαίδευσης, της οικονομίας και του τουρισμού-

Με την Ρωσία μας συνδέουν ισχυροί, ιστορικοί δεσμοί φιλίας, που εδράζονται σε κοινές 
πνευματικές και πολιτιστικές αξίες. Ένας επιπλέον σημαντικός παράγοντας που συμβάλλει 
στην ανάπτυξη των σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών, σχετίζεται με την ιστορική παρουσία 
στη Ρωσική Ομοσπονδία ενός σημαντικού αριθμού ελληνικής καταγωγής Ρώσων πολιτών, 
(ξεπερνά τις 100.000) οι οποίοι διαβιούν κυρίως στις νότιες ρωσικές περιφέρειες, γύρω από 
τη Μαύρη Θάλασσα, και οι οποίοι επιδιώκουν και αναζητούν, σε σταθερή βάση, την επαφή 
με την Ελλάδα.

Γνωρίζοντας ότι το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης λειτουργεί με υψηλό αίσθημα 
κοινωνικής ευθύνης και με γνώμονα την ακαδημαϊκή αριστεία, θα θέλαμε να σας 
παρακαλέσουμε να εξετάσετε το ενδεχόμενο παροχής υποτροφιών σε αριστούχους 
φοιτητές από την ομογένεια της Ρωσίας, στο πλαίσιο του Έτους Ελλάδας -  Ρωσίας 
2016.

Με αυτό τον τρόπο, θα δοθεί η δυνατότητα σε αριστούχους φοιτητές από την ομογένεια της 
Ρωσίας, να έλθουν στην Ελλάδα, στη Θράκη στην οποία διαβιεί ένα σημαντικό κομμάτι από
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τον Ελληνισμό των χωρών της πρώην Σοβ. Ένωσης, και να επωφεληθούν από τα 
προγράμματα του Πανεπιστημίου σας.

Είναι σημαντικό ότι η Σχολή Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών 
που λειτουργεί στο Πανεπιστήμιό σας, έχει ως κύρια αποστολή την «καλλιέργεια, προαγωγή 
και διάδοση, με τη διδασκαλία και την έρευνα της γλώσσας, της γλωσσολογίας, της 
λογοτεχνίας και του πολιτισμού των λαών των Παρευξείνιων Χωρών, ιδίως των ελληνικής 
καταγωγής καθώς και την κατάρτιση επιστημόνων ικανών να μελετούν, ερευνούν, 
κατανοούν και διαδίδουν τις γλώσσες, την λογοτεχνία και τον πολιτισμό των λαών των 
προαναφερομένων χωρών».

Εν αναμονή της απάντησης σας, παρακαλούμε δεχτείτε τις ευχές μας για συνέχιση του 
αξιόλογου ακαδημαϊκού και κοινωνικού σας έργου.

Με εκτίμηση,

Ο Αναπληρωτής Γενικός

Δημήτρης Πλευράκης
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