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«Η Ελλάδα σήμερα: 
Γλώσσα, Πολιτισμός 

και ΜΜΕ»

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 
Ένωση Ευρωπαίων Δημοσιογράφων

*
Με την υποστήριξη της Αντιπροσωπείας 

της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Γραφείου 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα





Από το όνειρο στην πράξη…

Η ιδεα γεννΗθΗκε από απλά «συστατικά». διεκδίκηση
της διά βίου μάθησης, ανάγκη για καλλιέργεια και διάδοση
της ελληνικής γλώσσας, συνειδητοποίηση του κρίσιμου
ρόλου των μέσων μαζικής επικοινωνίας, ελληνικός πολιτι-
σμός, κυκλαδίτικος ήλιος και θάλασσα. 

κι από ένα όνειρο ετών περάσαμε ειρηνικά στην πράξη,
ανακοινώνοντας μέσα στον περυσινό βαρύ χειμώνα την
ίδρυση και λειτουργία του θερινού Πανεπιστημίου στην
Άνδρο, με θέμα: «Η ελλάδα σήμερα: γλώσσα, Πολιτισμός
και ΜΜε». Η ανακοίνωση προκάλεσε έναν ενθουσιώδη κυ-
ματισμό που μας παρέσυρε στη γοητεία του. Το Πανεπι-
στήμιο ιωαννίνων και η Ένωση ευρωπαίων δημοσιογρά-
φων στήριξαν αμέσως την πρωτοβουλία και κορυφαίες προ-
σωπικότητες από το κέντρο ελληνικών Σπουδών του Πα-
νεπιστημίου Χάρβαρντ στην ελλάδα και τη Στέγη γραμ-
μάτων και Τεχνών του ιδρύματος Ωνάση αποδέχθηκαν την
πρόσκλησή μας να συμμετάσχουν. 

εκατοντάδες άνθρωποι, διανοούμενοι, δημοσιογράφοι,
καλλιτέχνες, συγγραφείς και ερευνητές συμμερίστηκαν και
έζησαν μαζί μας τη μετεξέλιξη του αρχικού οράματος σε
πραγματικότητα. ευγενείς χορηγοί στάθηκαν αμέσως στο
πλευρό μας, η δημοτική αρχή και ανήσυχες πνευματικές
δυνάμεις της Άνδρου έσπευσαν να ενισχύσουν τη δράση
μας. Μέσα ενημέρωσης από την Ήπειρο και τις κυκλάδες,
αλλά και πανελλαδικής εμβέλειας πρόβαλλαν το θερινό σχο-
λείο, μαζί με πολλά πανεπιστημιακά ιδρύματα της χώρας
που διέδωσαν την είδηση.

είμαστε ευγνώμονες σε όλους και κάθε έναν χωριστά.
εργαστήκαμε έναν ολόκληρο χρόνο για να ετοιμάσουμε μία
εβδομάδα – αφιέρωμα στη διασύνδεση των ΜΜε με την
ελληνική γλώσσα και πολιτισμό. Συνειδητοποιούμε το μέ-
γεθος της ευθύνης που συνεπάγεται η ανάληψη της διορ-
γάνωσης. θα καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια το



«θερινό Πανεπιστήμιο 2015» στην Άνδρο να προσφέρει
στους Έλληνες και ξένους συμμετέχοντες μία ωφέλιμη και
συναρπαστική εμπειρία, όπως ακριβώς πρέπει σε μία ακα-
δημαϊκή δράση που φιλοξενείται σε ένα από τα ωραιότερα
ελληνικά νησιά με μακρά παράδοση στον πολιτισμό και τις
τέχνες. κι ελπίζουμε πως θα υπάρξει και συνέχεια…

Με εξαιρετ ική τιμή

νικολέττα Τσιτσανούδη-Μαλλίδη
ακαδημαϊκή Υπεύθυνη Προγράμματος

επίκ. καθηγήτρια Π.Τ.ν. Πανεπιστημίου ιωαννίνων
Μέλος δ.Σ. Ένωσης ευρωπαίων δημοσιογράφων

** Στο πρόγραμμα περιλαμβάνεται συνάντηση των δημοσιο-
γράφων και μελών των ελληνικών και ευρωπαϊκών δημοσιογραφι-
κών ενώσεων με τον δήμαρχο της Άνδρου και μέλη της δημοτικής
αρχής. ενημέρωση για το νησί, τον πολιτισμό και τις αναπτυξιακές
του προοπτικές. Η σχετική ημερομηνία θα ανακοινωθεί τις ημέρες
διεξαγωγής του Προγράμματος.

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



Π Ρ Ο γ Ρ α Μ Μ α

Κυριακή 12 Ιουλίου

14.00 Άφιξη σπουδαστών/σπουδαστριών.

20.00 Υποδοχή από την ακαδημαϊκή Υπεύθυνη του
Προγράμματος, Νικολέττα Τσιτσανούδη-
Μαλλίδη, επίκ. καθηγήτρια Πανεπιστημίου
ιωαννίνων. Χαιρετισμός δημάρχου Άνδρου
Θεοδόση Σουσούδη. γνωριμία μεταξύ των
συμμετεχόντων/συμμετεχουσών στο Πρόγραμ -
μα. Ποτό καλωσορίσματος με σπιτικό κρασί/
αναψυκτικά στον χώρο της πισίνας του ξενο-
δοχείου Paradise στη Χώρα.

Δευτέρα 13 Ιουλίου

08.30 Πρωινό. ενημέρωση από τους Συντονιστές για
το ημερήσιο πρόγραμμα εισηγήσεων και επι-
σκέψεων.
γνωριμία και συζήτηση με τη Σάγια Τσαουσί-
δου, διεθνή αντιπρόεδρο Ένωσης ευρωπαίων
δημοσιογράφων (AEJ) και γενική γραμματέα
του ελληνικού Τμήματος.
Ο�ρόλος�της Ένωσης�Ευρωπαίων�Δημοσιο-
γράφων�στην�εκπαίδευση�των�νέων:�Δρά-
σεις�και�προγράμματα.

10.00-12.00 Μουσείο Λαογραφίας και Χριστιανικής Τέχνης
Νικολέττα Τσιτσανούδη-Μαλλίδη, επίκ. κα-
θηγήτρια Πανεπιστημίου ιωαννίνων, Μέλος
δ.Σ. Ένωσης ευρωπαίων δημοσιογράφων. 
Ελληνικά�μέσα�ενημέρωσης�και�οικονομική
κρίση:�Γλωσσικές�αναπαραστάσεις�και�συμ-
βολισμοί.

11.00-11.10 Σύντομο διάλειμμα – καφές

12.00-16.00 ελεύθερο πρόγραμμα



16.00-18.00 Μουσείο Λαογραφίας και Χριστιανικής Τέχνης
Τζίνα Καλογήρου, καθηγήτρια εθνικού και
καποδιστριακού Πανεπιστημίου αθηνών. 
«Ξύπνησα�με�το�μαρμάρινο�τούτο�κεφάλι�στα
χέρια»:�Από�την�αρχαιότητα�στο�Βυζάντιο.
Ένα�ταξίδι�στον�χρόνο�μέσα�από�τη�νεότερη
και�τη�σύγχρονη�ελληνική�λογοτεχνία.

17.00-17.10 Σύντομο διάλειμμα - καφές

18.30 Μετάβαση στο μοναστήρι της αγίας ειρήνης
αποικίων του Καπετάν Λευτέρη Πολέμη. Ξε-
νάγηση και σύντομη ομιλία από τον συγγραφέα
του βιβλίου Η Άνδρος�μέσα�στον�χρόνο Δρ.
Διαμαντή Μπασαντή. Παράθεση δείπνου.

Τρίτη 14 Ιουλίου

08.30 Πρωινό. ενημέρωση από τους Συντονιστές για
το ημερήσιο πρόγραμμα εισηγήσεων και επι-
σκέψεων.

10.00-12.00 Μουσείο Λαογραφίας και Χριστιανικής Τέχνης

10.00-11.20 Αφροδίτη Παναγιωτάκου, αναπληρώτρια
γενική διευθύντρια Στέγης γραμμάτων & Τε-
χνών – Ίδρυ μα Ωνάση.
Στέγη�και�Σύγχρονος�Πολιτισμός.

11.20-11.30 Σύντομο διάλειμμα – καφές

11.30-12.00 Μ. Κεσόγλου, Π. Μιχαλοπούλου, Π. Μαυ-
ρομματίδου, Ελ. Ζέρβου, Μέλη Συντακτικής
Ομάδας «Λεξικού Μεσαιωνικής ελληνικής δη-
μώδους γραμματείας» του εμμανουήλ κριαρά. 
Από�το�κείμενο�στο�λεξικό:�Tο�ταξίδι�μιας
λέξης.

13.00 γνωριμία με την ανδριώτικη κουζίνα. γεύμα
στην παραδοσιακή ταβέρνα «Η παρέα» στην
πλατεία καΐρη με θέα το Παραπόρτι.



16.00-18.00 Μουσείο Λαογραφίας και Χριστιανικής Τέχνης

16.00-17.20 Θανάσης Παπανδρόπουλος, επίτιμος διε-
θνής Πρόεδρος Ένωσης ευρωπαίων δημοσιο-
γράφων, ιππότης της Τιμής της γαλλικής και
Ουγγρικής δημοκρατίας και Σάγια Τσαουσί-
δου, διεθνής αντιπρόεδρος Ένωσης ευρω-
παίων δημοσιογράφων. 
Μπορεί�να�υπάρχει�ηθική�στη�δημοσιογρα-
φία;�Πληροφόρηση�ή�επικοινωνία;

17.20-17.30 Σύντομο διάλειμμα - καφές

17.30-18.00 Γιάννης Μαμάης, Πρόεδρος διοικητικού Συμ-
βουλίου Φιλοπρόοδου Ομίλου «Το γαύριο».
Υπεύθυνος εκδόσεων Gutenberg.
ΑΡΟΔΟ,�λιμάνια,�πορθμεία�και�βαρκάρη-
δες�της�Άνδρου.

18.00-21.00 ελεύθερο πρόγραμμα

21.00 Προβολή ταινίας «Μικρά αγγλία» στον χώρο
της πισίνας του ξενοδοχείου Paradise.

Τετάρτη 15 Ιουλίου

08.30 Πρωινό. ενημέρωση από τους Συντονιστές για
το ημερήσιο πρόγραμμα εισηγήσεων και επι-
σκέψεων.

10.00-12.00 Μουσείο Λαογραφίας και Χριστιανικής Τέχνης
Γεωργία Λαδογιάννη, καθηγήτρια Πανεπι-
στημίου ιωαννίνων. 
Η�εξέλιξη�της�σύγχρονης�ελληνικής�λογο-
τεχνίας�κατά�τη�διάρκεια�του�20ού�αιώνα
και�το�κίνημα�του�μοντερνισμού.�

11.00-11.10 Σύντομο διάλειμμα - καφές

12.00 κέρασμα σπιτικής σουμάδας και παραδοσια-
κών λουκουμιών στον χώρο του Μουσείου.

12.30-17.00 ελεύθερο πρόγραμμα



17.00-18.00 Μουσείο Λαογραφίας και Χριστιανικής Τέχνης

17.00-17.10 καφές

Δημοσθένης Κονάρης, γραμματέας Συλλό-
γου «Οι Φίλοι της καϊρείου Βιβλιοθήκης».

Η�παρουσία�της�Αμερικανίδας�ζωγράφου
Betty�Ryan�στην Άνδρο.

18.30-20.00 ιστορική και αρχιτεκτονική περιήγηση στο κά -
τω κάστρο από τον αρχιτέκτονα – ερευνητή
Νίκο Βασιλόπουλο. 
H λατινοκρατία�στην Άνδρο.�Αναφορά�στην
προσπάθεια�μετατροπής�ενός�κυκλαδίτικου
οικισμού�σε�πόλη.

21.00 Πρόσκληση από τον δήμο Άνδρου: γοητευτι-
κές όψεις και διαδρομές στο νησί.

Πέμπτη 16 Ιουλίου

08.30 Πρωινό. ενημέρωση από τους Συντονιστές για
το ημερήσιο πρόγραμ μα εισηγήσεων και επι-
σκέψεων.

10.00-12.00 Μουσείο Λαογραφίας και Χριστιανικής Τέχνης
Γιώργος Καψάλης, καθηγητής, Πρύτανης
Πανεπιστημίου ιωαννίνων. 
Προσεγγίζοντας�πτυχές�της�Νέας�Ελληνι-
κής�Γλώσσας.

11.00-11.10 Σύντομο διάλειμμα – καφές

12.00-16.00 ελεύθερο πρόγραμμα

16.00-18.00 Μουσείο Λαογραφίας και Χριστιανικής Τέχνης
Ιωάννης Πετρόπουλος, καθηγητής δημοκρι-
τείου Πανεπιστημίου θράκης, διευθυντής κέ-
ντρου ελληνικών Σπουδών Πανεπιστημίου
Harvard στην ελλάδα.
Αρχαιοελληνική�γραμματεία�και�δημοσιο-
γραφία.



19.00 Ξενάγηση στον Πύργο του αγίου Πέτρου και
δείπνο στην οικία του εκδότη, Γιώργου Δαρ-
δανού, συνοδεία παραδοσιακής μουσικής.

Παρασκευή 17 Ιουλίου

08.30 Πρωινό. ενημέρωση από τους Συντονιστές για
το ημερήσιο πρόγραμμα εισηγήσεων και επι-
σκέψεων.

10.00-12.00 Μουσείο Λαογραφίας και Χριστιανικής Τέχνης
Γιώργος Δαρδανός, εκδότης, κοσμήτορας
εταιρείας κυκλαδικών Μελετών, επίτιμος
Πρόεδρος Ομοσπονδίας εκδοτών.
Η�σχηματική�σκέψη,�ο�μονοδιάστατος�άν-
θρωπος�και�τα�ΜΜΕ.

11.00-11.10 Σύντομο διάλειμμα - καφές

12.15 επίσκεψη στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης -
Ίδρυμα Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή.
ενδιάμεσο ελεύθερο πρόγραμμα

16.00-18.00 Μουσείο Λαογραφίας και Χριστιανικής Τέχνης
Διαμαντής Μπασαντής, δρ. επικοινωνίας,
Συγγραφέας. 
Η�εξέλιξη�της�επικοινωνίας στην�Ευρώπη:
Από�τον�Γουτεμβέργιο�μέχρι�το�Ίντερνετ.

17.00-17.10 Σύντομο διάλειμμα – καφές

18.00-20.00 ελεύθερο πρόγραμμα

20.00 γνωριμία με το ζεύγος Νίκου και Νίκης Κου-
τσιανά στον κήπο του σπιτιού τους στο Υψη-
λού της Άνδρου. εισαγωγή στο πνεύμα της δια-
φορετικής επιχειρηματικότητας και της αξιο-
ποίησης της ελληνικής φύσης. γνωριμία με τα
βότανα του νησιού. ελαφρύ δείπνο.



Σάββατο 18 Ιουλίου

08.30 Πρωινό. ενημέρωση από τους Συντονιστές για
το ημερήσιο πρόγραμμα εισηγήσεων και επι-
σκέψεων.

10.00 Μετάβαση στη Μονή Παναχράντου – αγίου
Παντελεήμονος στο όρος γερακώνες. ιστορική
παρουσίαση του βυζαντινού μοναστηριού. γεύ -
μα με τον Ηγούμενο π. Ευδόκιμο και τους κα-
λόγερους π. Αέτιο και π. Φιλάρετο.

ενδιάμεσο ελεύθερο πρόγραμμα

18.30 επίσκεψη στον μεσαιωνικό οικισμό και στα
πυργόσπιτα του κορθίου. Ξενάγηση από τον
συγγραφέα Σταμάτη Καμπάνη.

21.00 Παράθεση αποχαιρετιστήριου δείπνου με οικο-
δεσπότη τον δήμαρχο Άνδρου Θεοδόση Σου-
σούδη προς τιμήν των συμμετεχόντων στο Πρό-
γραμμα. Χορήγηση βεβαιώσεων παρακολούθη-
σης του Προγράμματος. 

Κυριακή 19 Ιουλίου

08.30 Πρωινό στο ξενοδοχείο. Προσφορά αναμνη-
στικών δώρων. αποχαιρετισμός.

Λήξη προγράμματος
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