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Η εντυπωσιακή είσοδος του campus του πανεπιστημίου Ιωαννίνων.



ΕΙΣΑΓΩΓΙΚο ΣΗμΕΙΩμΑ
ΤοΥ πρΥΤΑΝΗ

Το ΠανεΠισΤήμιο ιωαννινων αντιμετώπισε ως ξεχωριστή
πρόκληση, πέρυσι, τη διοργάνωση του 1ου Θερινού Πανεπιστη-
μίου με θέμα «ή ελλάδα σήμερα: Γλώσσα, Πολιτισμός και μέ-
σα μαζικής επικοινωνίας» στην Άνδρο από 5 έως 12 ιουλίου
του 2015.

Το πρώτο θετικό στοιχείο, το οποίο αναδείχθηκε από τη
διοργάνωση αυτή, ήταν η εξωστρέϕεια του Πανεπιστημίου μας
προς την τοπική κοινωνία. Δόθηκε η εξαιρετική δυνατότητα για
προβολή και γνωριμία του Πανεπιστημίου ιωαννίνων με τους
ϕορείς και τους κατοίκους της νήσου Άνδρου, γεγονός που εν-
διέϕερε σε μεγάλο βαθμό και τους δύο παράγοντες. Το Πανεπι-
στήμιο ιωαννίνων έρχεται με τη γνώση, την εμπειρία και τη διά-
θεση για προσϕορά στην Άνδρο, ενώ οι ϕορείς και οι κάτοικοι
του νησιού εκδηλώνουν με κάθε τρόπο την ικανοποίησή τους, την
αποδοχή, τη χαρά και την ευγνωμοσύνη τους για την παρουσία
και τη συνεργασία με το Πανεπιστήμιό μας.

Όσοι παρακολουθούν τα μαθήματα και τις διαλέξεις, τις
πολιτιστικές δράσεις και εκδηλώσεις αντιλαμβάνονται ότι υπάρ-

7



χει και ένας άλλος τρόπος προσέγγισης αυτών των θεμάτων, που
καθιστά τον καθένα συμμέτοχο στη διαδικασία αυτή και που ο
καθένας από τους συμμετέχοντες μόνο οϕέλη μπορεί να αποκομί-
σει. επιστημονική γνώση, ιστορία, παρόν, παρελθόν, αγωνία για
το μέλλον, όλα συζητώνται από όλους και όλοι θέλουν να προ -
σϕέρουν τον καλύτερο εαυτό τους σε αυτή τη συμμετοχική και
ισότιμη διαδικασία.

νέοι άνθρωποι, αλλά και άνθρωποι μεγαλύτερης ηλικίας,
εντάσσονται πολύ γρήγορα στον ιστό και στην πολιτιστική ταυ-
τότητα του νησιού, με αποτέλεσμα ο ένας να μη θέλει να αποχω-
ριστεί τον άλλον. ή τοπική κοινωνία συμμετέχει σε όλα τα μικρά
και μεγάλα γεγονότα με διάθεση προσϕοράς και αναγνώρισης. 

Φέτος, το Πρόγραμμα διευρύνεται με δύο κύκλους και υπο-
στηρίζεται από το Κέντρο ελληνικών σπουδών (ελλάδος) του
Πανεπιστημίου Harvard και πολλούς διακεκριμένους ϕορείς.

Θεωρώ ότι μια τέτοια παρέμβαση μπορεί να έχει την ανάλο-
γη επιτυχία, όταν βασίζεται σε ανθρώπους όπως η επίκουρη Κα-
θηγήτρια του Τμήματος νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου ιωαν-
νίνων νικολέττα Τσιτσανούδη-μαλλίδη, η οποία πίστεψε
σε αυτό το εγχείρημα και έδωσε τον καλύτερο εαυτό της, για να
έχει αυτή τη μεγάλη επιτυχία που γνώρισε. Το μέλλον εξακολου-
θεί με βεβαιότητα να είναι ευοίωνο.

Γιώργος δ. Καψάλης
πρύτανης 

πανεπιστημίου Ιωαννίνων

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚο ΣΗμΕΙΩμΑ ΤοΥ πρΥΤΑΝΗ
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Η προΚλΗΣΗ ΤΗΣ βΕλΤΙΩΣΗΣ…

πΕρΥΣΙ ΤΕΤοΙΑ ΕποΧΗ ευχηθήκαμε τη βιωσιμότητα μιας ιδέας
που γεννήθηκε από τα θεμελιώδη «συστατικά» της διά βίου μά-
θησης και της διαρκούς επιμόρϕωσης. Φέτος βρισκόμαστε στη
διοργάνωση του 2ου Θερινού πανεπιστημίου «Ελληνική Γλώσ-
σα, πολιτισμός και μέσα μαζικής Επικοινωνίας: Από την Αρ-
χαιοελληνική Γραμματεία έως σήμερα». Η ομολογημένη επι-
τυχία της πρώτης χρονιάς, όπως καταγράϕηκε στα κείμενα των
ϕοιτητών και ερευνητών που παρακολούθησαν το 1ο Θερινό πα-
νεπιστήμιο στην Άνδρο και οι εγκωμιαστικές ανα  ϕορές του Κέ-
ντρου Ελληνικής Γλώσσας και του ελληνικού και ξένου Τύπου
λειτούργησαν ως η μεγαλύτερη ενθάρρυνση για να συνεχίσου-
με, παρά τις αντιξοότητες που ταλαιπωρούν την ελληνική κοι-
νωνία. Το πρόγραμμα, μολονότι συνέπεσε με την πρώτη εβδο-
μάδα των capital controls το περυσινό καλοκαίρι, εϕαρμόστη-
κε χωρίς την παραμικρή απόκλιση ή απώλεια.

Η δημόσια συζήτηση για τη συστηματική οικοδόμηση
γεϕυρών και διαύλων αλληλεπίδρασης μεταξύ του ελληνικού
πολιτισμού και των σύγχρονων μέσων ενημέρωσης και επι-
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κοινωνίας, με εστίαση στην καλλιέργεια και διάδοση της ελ-
ληνικής γλώσσας βρήκε ένθερμους παραλήπτες και με έντονη
συμμετοχική διάθεση. πρωτότυπα και νεωτερικά ζητήματα,
όπως αυτά της σχέσης της αρχαιοελληνικής γραμματείας με τη
δημοσιογραϕία, της έννοιας της εξουσίας και της χειραγώγη-
σης σε κλασικά κείμενα, αλλά και της μεταμνημονιακής γλώσ-
σας στα σύγχρονα μμΕ, αναδεικνύονται, ανοίγοντας δρόμους
για περαιτέρω ερευνητική και ακαδημαϊκή ενασχόληση. Η συ-
ζήτηση αυτή εγκαινιάστηκε από ένα ακριτικό πανεπιστήμιο,
το πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, το οποίο, με πρύτανη τον Καθη-
γητή Γ. Καψά λη, ταξίδεψε τις ιδέες του από την Ήπειρο στη
νησιωτική Ελλάδα, αποδεικνύοντας ακόμη μία ϕορά την
υπεραστική και διεθνή ακτινοβολία του. 

Φέτος το πρόγραμμά μας υποστηρίζεται από διακεκριμέ-
νους ελληνικούς και διεθνείς ϕορείς και Ιδρύματα. Το Κέντρο
Ελληνικών Σπουδών του πανεπιστημίου Χάρβαρντ, με Γενικό
διευθυντή τον Καθηγητή Γ. π ε τ ρ ό π ο υ λ ο, αγκάλιασε το
εγχείρημα με την υψηλή τεχνογνωσία και ακαδημαϊκότητά του.
Σημαντικοί υποστηρικτές, το Γραϕείο Ελλάδος του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου, η Ένωση Ευρωπαίων δημοσιογράϕων, η ορθόδο-
ξος Ακαδημία Κρήτης και βεβαίως το παιδαγωγικό Τμήμα Νη-
πιαγωγών του πανεπιστημίου Ιωαννίνων, η πρόεδρος του οποίου,
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια μ. Σακελλαρίου, και πολλά μέλη
δΕπ συμμετέχουν ως εισηγητές στα σεμινάρια και εργαστήρια.
Κεντρικός μας άξονας το νησί της Άνδρου. Το πρόγραμμα τε-
λεί υπό την αιγίδα του δήμου που διοικεί ο κ. Θ. Σουσούδη ς.

ΝΙΚολΕΤΤΑ ΤΣΙΤΣΑΝοΥδΗ-μΑλλΙδΗ
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Αυτή τη χρονιά το πανεπιστήμιο εδράζεται στο ϕιλό-
ξενο Γαύριο, στο οποίο θεσμοποιούμε τη δράση, με την υπο-
στήριξη ενός διαρκώς ανήσυχου και εξαιρετικά δραστήριου ϕο-
ρέα πολιτισμού, του Φιλοπρόοδου ομίλου «Το Γαύριο» και του
προέδρου του, Γ. μ α μ ά η, με τον οποίο μοιραστήκαμε και
πολλαπλασιάσαμε ιδέες κατά τον σχεδιασμό της δράσης. Έπει-
τα από πρόσκληση του Γενικού διευθυντή της ορθοδόξου Ακα-
δημίας Κρήτης, Κ. Ζ ο ρ μ π ά, αποϕασίσαμε και τη διεύρυν-
ση του Θερινού πανεπιστημίου στο Κολυμπάρι Χανίων. 

Εκατοντάδες άνθρωποι, κορυϕαίοι πανεπιστημιακοί, δια-
νοούμενοι, δημοσιογράϕοι, καλλιτέχνες, συγγραϕείς, ερευνητές,
αλλά και σημαντικοί επιχειρηματίες, ως ευγενείς χορηγοί, συμ-
μερίστηκαν τη μετεξέλιξη και τον εμπλουτισμό του αρχικού ορά-
ματος. Ακόμη μια ϕορά πρωτοστάτησαν οι εκδόσεις Gutenberg
και ο Γ. δαρ δα ν ό ς, ενώ ελληνικά και ξένα μμΕ έδειξαν
γρήγορα αντανακλαστικά, προβάλλοντας μαζί με πολλά πανε-
πιστημιακά ιδρύματα το 2ο Θερινό πανεπιστήμιο. Φέτος, χο-
ρηγοί επικοινωνίας μας είναι η ΕρΤ και η εϕημερίδα Real News. 

μέσα και πίσω από όλες αυτές τις συνέργειες βρίσκονται
άνθρωποι που πίστεψαν στη δουλειά μας και μας εμψύχωσαν
να συνεχίσουμε. Είμαστε ευγνώμονες σε όλους και σε καθέναν
χωριστά. Εργαστήκαμε έναν ολόκληρο χρόνο για να ετοιμάσου-
με δύο εβδομάδες θερινής σπουδής του ελληνικού πολιτισμού
και γλώσσας. με επίγνωση του μεγέθους της ευθύνης που συ-
νεπάγεται η ανάληψη της διοργάνωσης, καταβάλαμε κάθε δυ-
νατή προσπάθεια το «2ο Θερινό πανεπιστήμιο» στην Άνδρο

Η προΚλΗΣΗ ΤΗΣ βΕλΤΙΩΣΗΣ...
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και στην Κρήτη να προσϕέρει στους Έλληνες και ξένους συμ-
μετέχοντες μία ωϕέλιμη και συναρπαστική εμπειρία, όπως ακρι-
βώς αξίζει σε μία ακαδημαϊκή δράση υψηλών προδιαγραϕών. 

με εξαιρετική τιμή

νικολέττα Τσιτσανούδη-μαλλίδη
Ακαδημαϊκή διευθύντρια 2ου Θ.π.

Επίκ. Καθηγήτρια Γλωσσολογίας και Ελληνικής 
Γλώσσας π.Τ.Ν. πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Fellow in Comparative Cultural Studies, Center
for Hellenic Studies, Harvard University

ΝΙΚολΕΤΤΑ ΤΣΙΤΣΑΝοΥδΗ-μΑλλΙδΗ
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ΠανΕΠιστημιο ιΩαννινΩν

2ο ΘΕρΙΝο πΑΝΕπΙΣΤΗμΙο
ΕλλΗΝΙΚΗ ΓλΩΣΣΑ, πολΙΤΙΣμοΣ ΚΑΙ μμΕ

Από την Αρχαιοελληνική Γραμματεία έως Σήμερα

Α´ ΚΥΚλοΣ

Γλώσσα, Εξουσία και ΜΜΕ

Γαύριο Άνδρου, 10-17 Ιουλίου 2016

*
μ ε  τ η ν  υ π ο σ τ ή ρ ι ξη

Κέντρο Ελληνικών Σπουδών (Ελλάδος), 
Πανεπιστήμιο Harvard

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο - Γραφείο Ελλάδος

Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Αντιπροσωπεία Ελλάδος

Ένωση Ευρωπαίων Δημοσιογράφων

*
με τη συμπαράσταση

του Φιλοπρόοδου ομίλου «Το ΓΑΥρΙο»

Υπό την αιγίδα του δήμου Άνδρου

ΓΑΥρΙο ΑΝδροΥ 2016





π ρ ο Γ ρ Α μ μ Α

Κυριακή 10 Ιουλίου

14.00 και εξής Άϕιξη σπουδαστών/σπουδαστριών στην Άνδρο.

20.00 Υποδοχή από την Ακαδημαϊκή διευθύντρια του
προγράμματος, Νικολέττα Τσιτσανούδη-Μαλ -
λίδη.

Χα ιρετ ισμοί:

Θεοδόσης Σουσούδης, δήμαρχος Άνδρου.

Γιάννης Μαμάης, πρόεδρος Φιλοπρόοδου ομίλου «Το Γαύριο».

Γνωριμία μεταξύ των συμμετεχόντων/συμμετεχουσών στο πρό-
γραμμα. δεξίωση στον χώρο της πισίνας του ξενοδοχείου
«An dros Holiday» στο Γαύριο.

δευτέρα 11 Ιουλίου

08.00 πρωινό. Ενημέρωση από τους Συντονιστές για
το ημερήσιο πρόγραμμα εισηγήσεων και επισκέ-
ψεων.
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δημοτικό Σχολείο Γαυρίου, Αίθουσα διαλέξεων

09.30-11.00 Νικολέττα Τσιτσανούδη-Μαλλίδη, Επίκ. Κα-
θηγήτρια πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Fellow in
Comparative Cultural Studies, Center for Helle -
nic Studies, Harvard University
οι έννοιες της εξουσίας και της κατασκευής
της συναίνεσης στα ελληνικά μμε στη σύγ-
χρονη μνημονιακή πραγματικότητα.

11.00-11.15 Σύντομο διάλειμμα – Καϕές

11.15-12.00 Μαριάνα Φωτοπούλου, εκδότρια εϕημερίδας
«Αν δριακή»
Περιϕερειακός Τύπος και τοπικές κοινωνίες.

12.00-13.30 Λίνα Ρόζη, Επίκ. Καθηγήτρια Θεατρολογίας πα-
νεπιστημίου πατρών, Fellow in Comparative Cul -
tural Studies, Center for Hellenic Studies, Har -
vard University
ο πολιτικός λόγος στο θέατρο του 20ού αιώνα.

14.00-17.00 Ελεύθερο πρόγραμμα

17.00 Αναχώρηση από το ξενοδοχείο «Andros Holiday»
και μετάβαση στη Χώρα. 

18.00 Επίσκεψη στο δημαρχείο. Συνάντηση με τον
δήμαρχο Θ. Σουσούδη. μικρή δεξίωση με πα-
ραδοσιακά κεράσματα της Άνδρου.

ΓλΩΣΣΑ, ΕΞοΥΣΙΑ ΚΑΙ μμΕ
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19.00 μετάβαση στο μοναστήρι της Αγίας Ειρήνης
Αποικίων του Καπετάν Λευτέρη Πολέμη. πα-
ράθεση δείπνου.

Τρίτη 12 Ιουλίου

08.00 πρωινό. Ενημέρωση από τους Συντονιστές για
το ημερήσιο πρόγραμμα εισηγήσεων και επισκέ-
ψεων.

δημοτικό Σχολείο Γαυρίου, Αίθουσα διαλέξεων

09.30-11.15 Ζωή Γαβριηλίδου, Καθηγήτρια Γλωσσολογίας
δημοκριτείου πανεπιστημίου Θράκης
οι εννοιολογικές μεταϕορές στον ευρωπαϊκό
και ελληνικό Τύπο την εποχή της λιτότητας.

11.15-11.45 Σύντομο διάλειμμα – Καϕές 

11.45-13.30 Διονύσης Γούτσος, Καθηγητής Κειμενογλωσ-
σολογίας Εθνικού και Καποδιστριακού πανεπι-
στημίου Αθηνών
ο αντίλογος των πλατειών και ο λόγος των
μμε στην ελλάδα της κρίσης. μια γλωσσο-
λογική προσέγγιση.

14.00-19.00 Ελεύθερο πρόγραμμα

2ο ΘΕρΙΝο πΑΝΕπΙΣΤΗμΙο - προΓρΑμμΑ
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19.00 Αναχώρηση για τον Άνω Άγιο πέτρο. Ξενάγη-
ση στον πύργο του Αγίου πέτρου. δείπνο στην
οικία του Εκδότη και Κοσμήτορα της Εταιρείας
Κυκλαδικών μελετών Γιώργου δαρδανού, συ-
νοδεία παραδοσιακής μουσικής. 

Τετάρτη 13 Ιουλίου

08.00 πρωινό. Ενημέρωση από τους Συντονιστές για
το ημερήσιο πρόγραμμα εισηγήσεων και επισκέ-
ψεων.

δημοτικό Σχολείο Γαυρίου, Αίθουσα διαλέξεων

09.30-11.30 Στρογ γυλό Τραπέζ ι

Σωτήρης Πράπας, Καρδιοχειρουργός, Συγγρα -
ϕέας
ο διαιώνιος ιπποκράτης.

Χριστίνα Τεσσερομάτη, Καθηγήτρια Φαρμακο-
λογίας πανεπιστημίου Αθηνών
ή εξελικτική πορεία της ίασης στην αρχαία
ελληνική γραμματεία.

Γιάννης Στεφανίδης, Καθηγητής παθολογίας,
πρόεδρος Ιατρικής Σχολής πανεπιστημίου Θεσ-
σαλίας

ΓλΩΣΣΑ, ΕΞοΥΣΙΑ ΚΑΙ μμΕ
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Το ιατρικό απόρρητο: ήθικές και κοινωνικές
διαστάσεις στη σύγχρονη μιντιακή πραγμα-
τικότητα.

11.30-11.45 Σύντομο διάλειμμα – Καϕές 

11.45-12.45 Στέλιος Βερνίκος, Επιστημονικός Υπεύθυνος του
Εθνικού προγράμματος Εθελοντικής δράσης για
τη διαχείριση Κινδύνων και Κρίσεων προΤΕΚΤΑ

του ΥπΕπΘ

Προσϕυγισμός: Δοκιμάζοντας τα όρια της ευ-
ρωπαϊκής συνοχής.

12.45-13.00 Σύντομο διάλειμμα

13.00-14.00 Γιάννης Μαμάης, πρόεδρος Φιλοπρόοδου ομί-
λου «Το Γαύριο»
αΡοΔο, λιμάνια, πορθμεία και βαρκάρηδες της
Άνδρου (αρχές του 20ού αιώνα -1965).

14.00-19.30 Ελεύθερο πρόγραμμα

19.30-21.00 «λυρικό δειλινό». μουσική βραδιά στο εξωκλή-
σι του Αγίου Κυπριανού με τον βασίλη λέκκα. 

21.00 Αναχώρηση για την παραλία του Αγίου πέτρου.
πάρτι στην παραλία.

2ο ΘΕρΙΝο πΑΝΕπΙΣΤΗμΙο - προΓρΑμμΑ
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πέμπτη 14 Ιουλίου

08.00 πρωινό. Ενημέρωση από τους Συντονιστές για το
ημερήσιο πρόγραμμα εισηγήσεων και επισκέψεων.

δημοτικό Σχολείο Γαυρίου, Αίθουσα διαλέξεων

09.30-11.00 Γιώργος Δαρδανός, Εκδότης, Κοσμήτωρ Εται-
ρείας Κυκλαδικών μελετών, Επίτιμος πρόεδρος
ομοσπονδίας Εκδοτών
Προσωπικότητες και πνευματικοί άνθρωποι της
Άνδρου.

11.00-12.00 Όλγα Καραγιάννη, Συντονίστρια δράσεων An-
dros Routes – Footpaths Nature Culture
Andros Routes: μια κοινωνική προσπάθεια για
την ανάδειξη των παλαιών πεζοπορικών διαδρο-
μών της Άνδρου και την προσέλκυση βιώσι-
μου τουρισμού (sustainable tourism). Ανοιχτή
συζήτηση με τους ϕοιτητές.

12.00-12.15 Σύντομο διάλειμμα – Καϕές 

12.15-14.00 Pedro Olalla, Συγγραϕέας, Associate in Geogra -
phy of myths, Harvard University’s Center for
Hellenic Studies (Washington, DC), πρεσβευτής
του Ελληνισμού
«Παρρησία». μια ενεργός σχέση με την αλή-

ΓλΩΣΣΑ, ΕΞοΥΣΙΑ ΚΑΙ μμΕ
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θεια. ο επαναπροσδιορισμός των εννοιών για
την επανάκτηση της Πολιτικής.

14.00-20.30 Ελεύθερο πρόγραμμα

21.00 δείπνο του δημάρχου Άνδρου Θ. Σουσούδη προς
τιμήν των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα.

παρασκευή 15 Ιουλίου

08.00 πρωινό. Ενημέρωση από τους Συντονιστές για το
ημερήσιο πρόγραμμα εισηγήσεων και επισκέψεων.

δημοτικό Σχολείο Γαυρίου, Αίθουσα διαλέξεων

09.30-11.15 Κώστας Αρβανίτης, δημοσιογράϕος, διευθυντής
ραδιοϕωνικού σταθμού «105,5 Στο Κόκκινο» 
Δημοσιογραϕική γλώσσα και μνημόνια. απει-
κονίσεις της κρίσης στα ευρωπαϊκά μέσα ενη-
μέρωσης.

11.15-11.45 Σύντομο διάλειμμα – Καϕές

11.45-13.30 Νικόλας Πρεβελάκης, λέκτορας Κοινωνικών
Επιστημών, Harvard University, Assistant Dire -
ctor of Curricular Development, Harvard Uni -
versity’s Center for Hellenic Studies (Washing -
ton, DC)

2ο ΘΕρΙΝο πΑΝΕπΙΣΤΗμΙο - προΓρΑμμΑ
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Δύναμη και εξουσία στον 21ο αιώνα. Θεάσεις
του μαξ Βέμπερ.

14.00-17.30 Ελεύθερο πρόγραμμα

17.45 Αναχώρηση από το ξενοδοχείο «Andros Holiday»
για τη Χώρα. Επίσκεψη στο μουσείο βασίλη
και Ελίζας Γουλανδρή.

20.00 Αναχώρηση από τη Χώρα για τα Υψηλού. Γνω-
ριμία με το ζεύγος Νίκου και Νίκης Κουτσια-
νά στον κήπο του σπιτιού τους. Εισαγωγή στο
πνεύμα της διαϕορετικής επιχειρηματικότητας
και της αξιοποίησης της ελληνικής ϕύσης. Γνω-
ριμία με τα βότανα του νησιού. Ελαϕρύ δείπνο.

Σάββατο 16 Ιουλίου

08.00 πρωινό. Ενημέρωση από τους Συντονιστές για
το ημερήσιο πρόγραμμα εισηγήσεων και επισκέ-
ψεων.

δημοτικό Σχολείο Γαυρίου, Αίθουσα διαλέξεων

09.30-11.15 Δημήτρης Μιχαλέλης, διευθυντής Σύνταξης εϕη-
μερίδας Real News

ο εθισμός στη βία: από τα παραδοσιακά μμε
στα social media και την πολιτική.

ΓλΩΣΣΑ, ΕΞοΥΣΙΑ ΚΑΙ μμΕ
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11.15-11.45 Σύντομο διάλειμμα – Καϕές

11.45-14.00 ομαδική εργασία (brainstorming). παρουσίαση
εργασιών συμμετεχόντων σπουδαστών 2ου Θ.π.

Σχολιαστ ές:

Αλεξία Τασούλη, δημοσιογράϕος MEGA Chan -
nel
Γιάννης Μαμάης, Εκδότης, πρόεδρος Φιλοπρόο-
δου ομίλου «Το Γαύριο»

Συν τον ίστρ ια:

Νικολέττα Τσιτσανούδη-Μαλλίδη, Επίκ. Κα-
θηγήτρια πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Fellow in
Comparative Cultural Studies, Center for Helle -
nic Studies, Harvard University

14.00-20.30 Ενδιάμεσο ελεύθερο πρόγραμμα

20.30 Αναχώρηση για τον Φελλό. παράθεση αποχαιρε-
τιστήριου δείπνου από τον Φιλοπρόοδο Όμιλο «Το
Γαύριο» προς τιμήν των συμμετεχόντων στο πρό-
γραμμα με παραδοσιακή μουσική και λαϊκή ρε-
μπέτικη βραδιά. 

2ο ΘΕρΙΝο πΑΝΕπΙΣΤΗμΙο - προΓρΑμμΑ
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Κυριακή 17 Ιουλίου

08.30 πρωινό στο ξενοδοχείο. Χορήγηση βεβαιώσεων
παρακολούθησης του προγράμματος. προσϕορά
αναμνηστικών δώρων. Αποχαιρετισμός. 

λήξη προγράμματος

** Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται και επιμέρους συναντήσεις των δη-
μοσιογράϕων και μελών των ελληνικών και ευρωπαϊκών δημοσιογρα -
ϕικών Ενώσεων με τον δήμαρχο της Άνδρου, μέλη της δημοτικής αρ-
χής και το προεδρείο του Φιλοπρόοδου ομίλου «Το Γαύριο» για ενημέ-
ρωση σχετικά με το νησί, τον πολιτισμό και τις αναπτυξιακές προο-
πτικές του. 

** Για ενδεχόμενες μικροαλλαγές στο πρόγραμμα θα υπάρχει έγκαιρη
ενημέρωση.

ΓλΩΣΣΑ, ΕΞοΥΣΙΑ ΚΑΙ μμΕ
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ΦΩΤοΓρΑΦΙΚο Υλ ΙΚο

1ο ΘΕρΙΝο πΑΝΕπΙΣΤΗμΙο
ΑΝδροΣ 2015





ο πρύτανης του πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 
Καθηγητής Γιώργος Καψάλης, την ώρα του μαθήματος.



Από τη διάλεξη της Αναπληρώτριας Γενικής διευθύντριας 
της Στέγης Γραμμάτων και Τεχνών του Ιδρύματος Ωνάση,

Αϕροδίτης παναγιωτάκου, στους ϕοιτητές του Θερινού πανεπιστημίου.



Σπουδαστές και πανεπιστημιακοί δάσκαλοι πλαισιώνουν 
τον Εκδότη Γιώργο δαρδανό και τον πρόεδρο του Φ.ο.Γ. Γιάννη μαμάη, 

δύο κεντρικούς και έμψυχους συντελεστές του προγράμματος.



ο Εκδότης Γιώργος δαρδανός ξεναγεί τον πρύτανη και τους ϕοιτητές 
στον πύργο του Αγίου πέτρου. Στα δεξιά, διακρίνεται ο βρετανός 

συγγραϕέας Jim Potts που συμμετείχε ως σπουδαστής στο πρόγραμμα.



περιήγηση στη Χώρα από τον Αρχιτέκτονα Νίκο βασιλόπουλο, 
παρουσία του πρύτανη Γιώργου Καψάλη και του Γενικού διευθυντή του Κέντρου 

Ελληνικών Σπουδών του πανεπιστημίου Χάρβαρντ Καθηγητή Γιάννη πετρόπουλου.



δειλινό στην οικία του Εκδότη Γιώργου δαρδανού 
στον Άνω Άγιο πέτρο, λίγο πριν στρωθεί το τραπέζι του δείπνου.



Αναμνηστική ϕωτογραϕία των συμμετεχόντων/συμμετεχουσών στο Θερινό πανεπιστήμιο 
μπροστά από τον εμβληματικό Αϕανή Ναύτη στη Χώρα του νησιού.



οι ϕοιτητές/ϕοιτήτριες στα σκαλιά
του δημαρχείου Άνδρου, με τον πρύτανη, 

τον δήμαρχο και την Ακαδημαϊκή 
διευθύντρια του Θερινού πανεπιστημίου.

Στιγμές ανάπαυλας 
για τους/τις σπουδαστές/σπουδάστριες

του Θερινού πανεπιστημίου 
κάτω από τον λαμπερό ήλιο 

στο κυκλαδονήσι της Άνδρου.



πλέοντας για την Άνδρο... μια ωϕέλιμη και συναρπαστική εμπειρία μόλις ξεκίνησε!



πρωινός καϕές, λίγο πριν από το μάθημα, με τον Σκηνοθέτη 
της μικράς αγγλίας, που γυρίστηκε στην Άνδρο, παντελή βούλγαρη.



ο Σκηνοθέτης 
παντελής βούλγαρης 
με σπουδάστριες.



Επίσκεψη στο μοναστήρι της Ιεράς μονής παναχράντου.



Επίδοση του πιστοποιητικού Αναγνώρισης και Φοίτησης 
στο Θερινό πανεπιστήμιο στον σπουδαστή δ. ματθαίου.





2ο ΘΕρΙΝο πΑΝΕπΙΣΤΗμΙο

Κολυμπάρι Χανίων, 16-22 Αυγούστου 2016
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2ο ΘΕρΙΝο πΑΝΕπΙΣΤΗμΙο
ΕλλΗΝΙΚΗ ΓλΩΣΣΑ, πολΙΤΙΣμοΣ ΚΑΙ μμΕ
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οι εγκαταστάσεις της ορθοδόξου Ακαδημίας Κρήτης.



π ρ ο Γ ρ Α μ μ Α

Τρίτη 16 Αυγούστου

14.00 και εξής Άϕιξη σπουδαστών/σπουδαστριών στα Χανιά.

19.00 Υποδοχή από την Ακαδημαϊκή διευθύντρια του
προγράμματος, Νικολέττα Τσιτσανούδη- Μαλ-
λίδη. Καλωσόρισμα από τον Γενικό διευθυντή
της ορθοδόξου Ακαδημίας Κρήτης, Κωνσταντί-
νο Ζορμπά. Γνωριμία μεταξύ των συμμετεχό-
ντων/συμμετεχουσών στο πρόγραμμα. 

20.00 δείπνο της οΑΚ προς τιμήν των σπουδαστών/
σπουδαστριών του 2ου Θερινού πανεπιστημίου.

Τετάρτη 17 Αυγούστου

08.00 πρωινό. Ενημέρωση από τους Συντονιστές για
το ημερήσιο πρόγραμμα εισηγήσεων και επισκέ-
ψεων.
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Αίθουσα διαλέξεων οΑΚ

09.30-10.30 Κωνσταντίνος Ζορμπάς, διδάκτωρ Ηθικής και
Κοινωνιολογίας, Γενικός διευθυντής οΑΚ, πρ.
μέλος Ελληνικής Αντιπροσωπείας της Ελλάδας
στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Εμμανουέλα Λαρεντζάκη, Επιστημονική Συνερ-
γάτις οΑΚ
ή ορθόδοξος ακαδημία Κρήτης στο σύγχρο-
νο κοινωνικοπολιτικό γίγνεσθαι: Δράσεις και
προκλήσεις.

10.30-12.00 Νικολέττα Τσιτσανούδη-Μαλλίδη, Επίκ. Κα-
θηγήτρια πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Fellow in
Comparative Cultural Studies, Center for Helle -
nic Studies, Harvard University 
οι διάλεκτοι της ελληνικής γλώσσας και ο
σύγχρονος δημοσιογραϕικός και διαϕημιστι-
κός λόγος.

12.00-12.30 Σύντομο διάλειμμα – Καϕές 

12.30-14.00 Απόστολος Παπαϊωάννου, ομότιμος Καθηγη-
τής Ιστορίας πανεπιστημίου Ιωαννίνων 
ή Κρήτη του Παρθένιου Κελαϊδή (1830-1905):
από τις επαναστάσεις στην αυτονομία και
την Ένωση.

Συντον ιστής: Κωνσταντίνος Ζορμπάς, διδά-
κτωρ Ηθικής και Κοινωνιολογίας, Γενικός διευ-

ΕλλΗΝΙΚΗ ΓλΩΣΣΑ ΚΑΙ μμΕ
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θυντής οΑΚ, πρ. μέλος Ελληνικής Αντιπροσω-
πείας της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

14.00-19.00 Γεύμα – Ενδιάμεσο ελεύθερο πρόγραμμα

19.00-20.00 Σταμάτης Αποστολάκης, λαογράϕος
Τα ριζίτικα τραγούδια στην Κρήτη και η επί-
δρασή τους στη γλώσσα. 

20.00 Αϕήγηση λαϊκών παραμυθιών της προϕορικής πα-
ράδοσης από την Εκπαιδευτικό-Αϕηγήτρια Μα-
ρία Σιταροπούλου.

πέμπτη 18 Αυγούστου

08.00 πρωινό. Ενημέρωση από τους Συντονιστές για
το ημερήσιο πρόγραμμα εισηγήσεων και επι-
σκέψεων. 

Αίθουσα διαλέξεων οΑΚ

09.30-11.00 Μαρία Σακελλαρίου, Αν. Καθηγήτρια πανεπι-
στημίου Ιωαννίνων, πρόεδρος παιδαγωγικού Τμή-
ματος Νηπιαγωγών
Πολιτιστικές και εκπαιδευτικές δράσεις στο
σύγχρονο ελληνικό Πανεπιστήμιο.

11.00-11.30 Σύντομο διάλειμμα – Καϕές 

2ο ΘΕρΙΝο πΑΝΕπΙΣΤΗμΙο - προΓρΑμμΑ
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11.30-13.00 Μιχαήλ Πασχάλης, ομότιμος Καθηγητής Κλα-
σικής Φιλολογίας πανεπιστημίου Κρήτης
νίκος Καζαντζάκης: ή γένεση ενός μυθιστο-
ριογράϕου.

13.00-14.00 Μαρία Χατζηαποστόλου, διδάκτωρ Θεολογίας
- Επιστημονική Συνεργάτις οΑΚ
Όταν ο νίκος Καζαντζάκης «συνάντησε» τον
αλέξανδρο Παπαδιαμάντη.

14.00-20.00 Γεύμα – Ενδιάμεσο ελεύθερο πρόγραμμα

20.00 βραδιά πανσελήνου στη ρόκα (Κίσσαμος). Τα-
ξιδεύοντας με τους ήχους και τις μουσικές τής
Κρατικής ορχήστρας Θεσσαλονίκης.

παρασκευή 19 Αυγούστου

08.00 πρωινό. Ενημέρωση από τους Συντονιστές για
το ημερήσιο πρόγραμμα εισηγήσεων και επισκέ-
ψεων. Συνάντηση γνωριμίας με την εικαστικό
Σταματία Καππέ και συζήτηση για το έργο της
(breakfast discussion).

Αίθουσα διαλέξεων οΑΚ

09.30-11.00 Γιώργος Καψάλης, πρύτανης πανεπιστημίου
Ιωαννίνων
ή ορθογραϕία της ελληνικής γλώσσας.

ΕλλΗΝΙΚΗ ΓλΩΣΣΑ ΚΑΙ μμΕ
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11.00-11.30 Σύντομο διάλειμμα – Καϕές 

11.30-13.00 Ειρήνη Γιανναρά, δημοσιογράϕος ΕρΤ, 1ο πρό-
γραμμα
ο πολιτισμός στη δημόσια ραδιοτηλεόραση.

13.00-14.00 Γιάννης Σμαραγδής, Σκηνοθέτης
από τον Δομήνικο Θεοτοκόπουλο στον νίκο
Καζαντζάκη.

14.00-20.00 Γεύμα – Ενδιάμεσο ελεύθερο πρόγραμμα

20.00 Επίσκεψη και ξενάγηση στο μουσείο Τυπογρα -
ϕίας Γιάννη και Ελένης Γαρεδάκη από την Έλια
Κουμή, διευθύντρια μουσείου. 

ομιλία του Εκδότη Γιάννη Μαμάη, μέλους διε-
θνούς Τιμητικής Επιτροπής Θερινού πανεπιστη-
μίου με θέμα «Αισθητική και Τυπογραϕία».

Χαιρετίζει ο Ιδρυτής και πρόεδρος του μουσείου
Γιάννης Γαρεδάκης.
μικρή δεξίωση.

Σάββατο 20 Αυγούστου

08.00 πρωινό. Ενημέρωση από τους Συντονιστές για
το ημερήσιο πρόγραμμα εισηγήσεων και επισκέ-
ψεων.

2ο ΘΕρΙΝο πΑΝΕπΙΣΤΗμΙο - προΓρΑμμΑ
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Αίθουσα διαλέξεων οΑΚ

10.00-13.00 Παρασκευάς Περάκης, διευθυντής Σύνταξης εϕη-
μερίδας Χανιώτικα νέα
Βίκυ Παπαδογιαννάκη, δημοσιογράϕος 
Αντώνης Νομικός, Ανταποκριτής Αθηναϊκού πρα-
κτορείου Ειδήσεων
Ηρώ Δάδη, Εκδότρια εϕημερίδας μακεδονικά
νέα, μέλος Ένωσης Ευρωπαίων δημοσιογράϕων
ή σύγχρονη δημοσιογραϕία μπροστά σε κορυ -
ϕαίες κοινωνικές και πολιτιστικές προκλήσεις.

Σχολιαστές:

Ειρήνη Γιανναρά, δημοσιογράϕος ΕρΤ

Τζένη Παγγέ, Καθηγήτρια πανεπιστημίου Ιωαν-
νίνων, τ. Κοσμήτωρ Σχολής Επιστημών Αγωγής
Γιάννης Μαμάης, Εκδότης

Συν τον ίστρ ια:

Νικολέττα Τσιτσανούδη-Μαλλίδη, Επίκ. Καθη-
γήτρια πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Fellow in Com -
parative Cultural Studies, Center for Hellenic
Studies, Harvard University 

11.30-12.00 Σύντομο διάλειμμα – Καϕές 

14.00-17.30 Γεύμα – Ενδιάμεσο ελεύθερο πρόγραμμα

ΕλλΗΝΙΚΗ ΓλΩΣΣΑ ΚΑΙ μμΕ
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17.30-19.00 Συνάντηση γνωριμίας με την Κωνσταντίνα Στε-
φανάκη, Υπεύθυνη Εργαστηρίου Αγιογραϕίας
της οΑΚ. Επίσκεψη στο Αγιογραϕείο. 
ή γλώσσα των χρωμάτων. 

19.00 Gareth Alun Owens, Καθηγητής Ιστορίας, Γλώσ-
σας και πολιτισμού, ΤΕΙ Κρήτης.
ή γλώσσα του Δίσκου της Φαιστού.

Κυριακή 21 Αυγούστου

09.00-11.00 Επίσκεψη στην Ιερά μονή Γωνιάς. Συζήτηση με
τους μοναχούς και τον Κωνσταντίνο Ζορμπά για
τη λειτουργική ζωή της ορθόδοξης Εκκλησίας.
Ξενάγηση και κέρασμα των επισκεπτών.

11.00-12.00 δεκατιανό γεύμα. Ενημέρωση από τους Συντο-
νιστές για το ημερήσιο πρόγραμμα εισηγήσεων
και επισκέψεων.

Αίθουσα διαλέξεων οΑΚ

12.00-14.00 ομαδική εργασία (brain storming). παρουσίαση
εργασιών ϕοιτητών /ϕοιτητριών.  
ή ανάδειξη των πολιτιστικών και εκπαιδευ-
τικών δράσεων στα σύγχρονα μμε.

2ο ΘΕρΙΝο πΑΝΕπΙΣΤΗμΙο - προΓρΑμμΑ
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Συντον ίστρ ιες:

Νικολέττα Τσιτσανούδη-Μαλλίδη, Επίκ. Καθη-
γήτρια πανεπιστημίου Ιωαννίνων
Πόπη Κασσωτάκη-Ψαρουδάκη, Σχολική Σύμ-
βουλος προσχολικής Αγωγής Χανίων

14.00-20.00 Ενδιάμεσο ελεύθερο πρόγραμμα

20.00 παράθεση αποχαιρετιστήριου κρητικού δείπνου
της οΑΚ προς τιμήν των συμμετεχόντων/συμ-
μετεχουσών στο πρόγραμμα. Χορήγηση βεβαιώ-
σεων παρακολούθησης. προσϕορά αναμνηστικών
δώρων.

δευτέρα 22 Αυγούστου

08.00 πρωινό. Αποχαιρετ ισμός. 

λήξη προγράμματος

* Για τυχόν μικροαλλαγές στο πρόγραμμα θα γίνεται έγκαιρη ενημέρω-
ση από τους Συντονιστές του προγράμματος κ.κ. Ε. Θεοδωρόπουλο
και Α. μαλλίδη.

ΕλλΗΝΙΚΗ ΓλΩΣΣΑ ΚΑΙ μμΕ
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Απο ΤΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥποΥ 
ΓΙΑ Το 2ο ΘΕρΙΝο πΑΝΕπΙΣΤΗμΙο 2016

Από τη συνέντευξη Τύπου που δόθηκε για το 2ο Θερινό πανεπιστήμιο στα γραϕεία του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, παρουσία του πρύτανη Γ. Καψάλη, του Γεν. διευθυντή του ΚΕΣ του Χάρβαρντ
Γ. πετρόπουλου, του Επικεϕαλής του Γραϕείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα

λ. Αντωνακόπουλου, του Γεν. διευθυντή της οΑΚ Κ. Ζορμπά, του δημάρχου Άνδρου, 
Θ. Σουσούδη και του Εκδότη Γ. μαμάη, με συντονίστρια τη Ν. Τσιτσανούδη-μαλλίδη.



Από αριστερά, ο πρόεδρος του Φιλοπρόοδου ομίλου «Το Γαύριο» Γ. μαμάης, 
η Ακαδ. διευθύντρια του Θερινού πανεπιστημίου Ν. Τσιτσανούδη-μαλλίδη, ο δήμαρχος 
Άνδρου Θ. Σουσούδης και ο Γενικός Γραμματέας πολιτικής προστασίας Γ. Καπάκης.



ο Γενικός διευθυντής 
του Κέντρου Ελληνικών Σπουδών 
του πανεπιστημίου του Χάρβαρντ, 

Γιάννης πετρόπουλος.

ο Γενικός διευθυντής 
της ορθοδόξου Ακαδημίας Κρήτης,

Κώστας Ζορμπάς.



Από αριστερά, ο πρόεδρος της Ιατρικής Σχολής 
του πανεπιστημίου Θεσσαλίας Γ. Στεϕανίδης, ο Εκδότης Γ. μαμάης, 

η Επίκ. Καθηγήτρια Ν. Τσιτσανούδη-μαλλίδη και ο πρύτανης Γ. Καψάλης.



δΙΕΘΝΗΣ ΤΙμΗΤΙΚΗ ΕπΙΤροπΗ

Γιώργ ο ς  Καψά λη ς, Καθηγητής, πρύτανης πανεπιστημίου
Ιωαννίνων

Γ ι ά ν ν η ς  πε τ ρ ό π ο υ λ ο ς, διευθυντής Κέντρου Ελληνικών
Σπουδών πανεπιστημίου Χάρβαρντ, Καθηγητής δημοκρι-
τείου πανεπιστημίου Θράκης

λεων ίδας  Αν τωνακόπουλος, Επικεϕαλής Γραϕείου Ευρω-
παϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα

Αθ αν άσ ιο ς  παπαν δρόπουλο ς, Επίτιμος διεθνής πρόεδρος
Ένωσης Ευρωπαίων δημοσιογράϕων, Ιππότης της Τιμής της
Γαλλικής και ουγγρικής δημοκρατίας

Τρ ιαν τ άϕυλ λος  Αλμπάνη ς, Αναπλ. πρύτανης πανεπιστη-
μίου Ιωαννίνων, τ. πρύτανης

πέτρο ς  Γ έμτο ς, ομ. Καθηγητής του πανεπιστημίου Αθη-
νών, τ. πρύτανης, τ. Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου
παιδείας

Σεβασμιώτατος μητροπολίτης Κισάμου και Σελίνου κ.
Αμϕ ιλόχ ιος, πρόεδρος ορθοδόξου Ακαδημίας Κρήτης

Κων σ τ α ν τ ίν ο ς  Ζο ρμπ ά ς, δρ Θεολογίας και Κοινωνιολο-
γίας, Γενικός διευθυντής ορθοδόξου Ακαδημίας Κρήτης

59



Νικόλα ς  πρεβ ε λάκη ς, λέκτορας Κοινωνικών Επιστημών
πανεπιστημίου Χάρβαρντ, Αν. διευθυντής Αναπτυξιακών προ-
γραμμάτων Κέντρου Ελληνικών Σπουδών πανεπιστημίου
Χάρβαρντ

δ ιον ύ ση ς  Γού τσο ς, Καθηγητής Εθνικού και Καποδιστρια-
κού πανεπιστημίου Αθηνών

Ζωή  Γαβρ ιη λ ί δ ου, Καθηγήτρια Τμήματος Ελληνικής Φι-
λολογίας δημοκριτείου πανεπιστημίου Θράκης

Ιωάννη ς  Στ εϕ αν ί δη ς, Καθηγητής, πρόεδρος Ιατρικής Σχο-
λής πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Anas t a s i a  P.  Samara s, Καθηγήτρια πανεπιστημίου George
Mason Η.π.Α.

ka tha r i ne  Sa r i k ak i s, Καθηγήτρια πανεπιστημίου βιέννης
Τ ζ έ ν η  πα γ γ έ, Καθηγήτρια, τ. Κοσμήτωρ πανεπιστημίου

Ιωαννίνων
Giuseppe  Jacob in i, Καθηγητής πανεπιστημίου La Sapienza

ρώμης, δημοσιογράϕος
Αθ α ν άσ ιο ς  Νάκ α ς, Καθηγητής Εθνικού και Καποδιστρια-

κού πανεπιστημίου Αθηνών
Τ ζ ίν α  Κα λογήρου, Καθηγήτρια Εθνικού και Καποδιστρια-

κού πανεπιστημίου Αθηνών
Γεωργ ί α  λαδ ογ ι ά ν ν η, Καθηγήτρια πανεπιστημίου Ιωαν-

νίνων
J inyan  Huang, Καθηγητής πανεπιστημίου Niagara, Η.π.Α.
Ναπολ έων  μή τση ς, ομ. Καθηγητής πανεπιστημίου Θεσ-

σαλίας
περ ικ λής πολ ίτ η ς, Αν. Καθηγητής Τμ. δημοσιογραϕίας και

δΙΕΘΝΗΣ ΤΙμΗΤΙΚΗ ΕπΙΤροπΗ
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μέσων μαζικής Επικοινωνίας Σχολής οικονομικών και πο-
λιτικών Επιστημών Α.π.Θ.

μ α ρ ί α  Σ α κ ε λ λ α ρ ί ο υ, Αν. Καθηγήτρια, πρόεδρος π.Τ.Ν.
πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Σμαράγδα  παπ αδοπού λου -μαν τ αδάκη, Αν. Καθηγή-
τρια πανεπιστημίου Ιωαννίνων - λογοτέχνις

Mar ina  Gea t, Αν. Καθηγήτρια πανεπιστημίου Roma Tre.
Damla  Demi rözü, Επίκ. Καθηγήτρια πανεπιστημίου Κων-

σταντινούπολης
Γιώργο ς  δαρδα ν ό ς, Εκδ. Gutenberg, Κοσμήτωρ Εταιρείας

Κυκλαδικών μελετών, Επίτιμος πρόεδρος ομοσπονδίας Εκ-
δοτών

δημή τρη ς  μιχα λέλη ς, διευθυντής Σύνταξης Real News και
Real.gr

Αλεξ ί α  Τασού λη, δημοσιογράϕος MEGA Channel
Κώστας  Αρβαν ίτ η ς, δημοσιογράϕος, διευθυντής ρ/Σ «105,5

Στο Κόκκινο»
ματρώνη  δ ι κ α ι άκ ου, δημοσιογράϕος Τηλεοπτικού Σταθ-

μού βουλής των Ελλήνων
Γιά ν ν η ς  μαμάη ς, πρόεδρος του Φιλοπρόοδου ομίλου «Το

Γαύριο»
Κων στ α ν τ ίν ο ς  Τσουτσοπλ ί δη ς, Εκπρόσωπος Τύπου Γε-

νικής διεύθυνσης Επικοινωνίας Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,
Γραϕείο Ελλάδος

Χ ρ ιστ ίν α  παν αγ ιωτ άκου, Υπεύθυνη Εκπαιδευτικών προ-
γραμμάτων Ιδρύματος Ωνάση

ρ ίτ α  Κωτσάση -Καν τών ι α, Συγγραϕέας

δΙΕΘΝΗΣ ΤΙμΗΤΙΚΗ ΕπΙΤροπΗ
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Το προΓρΑμμΑ ΤοΥ 2ου ΘΕρΙΝοΥ πΑΝΕπΙ

ΣΤΗμΙοΥ εΛΛήνιΚή ΓΛωσσα ΠοΛιΤισμοσ

Και μμε μΕ ΕπΙμΕλΕΙΑ ΚΕΙμΕΝΩΝ ΤΗΣ

ΝΙΚολΕΤΤΑΣ ΤΣΙΤΣΑΝοΥδΗ-μΑλλΙδΗ ποΥ

πρΑΓμΑΤοποΙΕΙΤΑΙ ΣΤο ΓΑΥρΙο ΤΗΣ ΑΝ

δροΥ ΚΑΙ ΣΤο ΚολΥμπΑρΙ ΧΑΝΙΩΝ ΣΕλΙδο

ποΙΗΘΗΚΕ Απο ΤΗΝ ΕλΕΝΑ ΝΙΚολΑοΥ. ΕΚ

ΤΥπΩΘΗΚΕ ΣΤο λΙΘοΓρΑΦΕΙο LITHOPRINT

ΣΕ ΧΑρΤΙ 150 ΓρΑμμΑρΙΩΝ VELVET GARDA

ΚΑΙ βΙβλΙοδΕΤΗΘΗΚΕ Απο ΤοΝ ΧΑρΑλΑμπο

ΚοΤρΩΤΣο. Η ΕΙΚοΝοΓρΑΦΗΣΗ ΤοΥ προΓρΑμ

μΑΤοΣ ΤΗΣ ΑΝδροΥ ΕΙΝΑΙ ΤοΥ ΗλΙΑ μΑΚρΗ

ΚΑΙ ΤΩΝ ΧΑΝΙΩΝ ΤοΥ ΗλΙΑ δΕλλοΓλοΥ. Η

ΕΚδοΣΗ ΤοΥ προΓρΑμμΑΤοΣ ΕΙΝΑΙ προΣΦο

ρΑ ΤΩΝ ΕΚδοΣΕΩΝ GUTENBERG μΕ ΣΧΕδΙΑ

Σμο ΚΑΙ ΕπΙμΕλΕΙΑ ΤοΥ ΓΙΑΝΝΗ μΑμΑΗ




