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ΤΟ ΠΑνΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑννΙνΩν σε συνεργασία και με την υπο-
στήριξη διακεκριμένων ελληνικών και διεθνών ακαδημαϊκών και
δημοσιογραϕικών ϕορέων οργανώνει το 2017 το 3ο Θερινό Πανε-
πιστήμιο: Ελληνική Γλώσσα, Πολιτισμός και Μέσα Μαζικής Επι-
κοινωνίας - Από την Αρχαιοελληνική Γραμματεία έως Σήμερα.

Το πρόγραμμα οργανώνεται από το Πανεπιστήμιο Ιωαννί-
νων και το Παιδαγωγικό Τμήμα νηπιαγωγών της Σχολής Επι-
στημών Αγωγής και τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παι-
δείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Φέτος για δεύτερη χρονιά
υποστηρίζεται από το Κέντρο Ελληνικών Σπουδών του Πανεπι-
στημίου Harvard (Ελ λάδος). Ειδικότερα, το 3ο Θερινό Πανεπι-
στήμιο θα πραγματοποιη θεί στο Γαύριο της Άνδρου από 9-16 Ιου-
λίου και τιτλοϕορείται:

Η λογοκρισία απέναντι στον λόγο και την κρίση

Τα όρια του επιτρεπτού λόγου

Θα καλύψει τις ακόλουθες θεματικές:

Ξ Η λογοκρισία στον δημόσιο λόγο. Ιστορική αναδρομή και επί-
καιρες προσεγγίσεις. 

Ξ λογοκρισία και δημοσιογραϕικός λόγος. Πολιτική λογοκρι-
σία και επικοινωνία.

Ξ Εξουσία και μηχανισμοί λογοκρισίας και επιβολής.

Ξ Η λογοκρισία στη μουσική, στο θέατρο, στη γελοιογραϕία,
στην ερωτική λογοτεχνία. 

Ξ Κριτικός γραμματισμός και Κριτική Ανάλυση λόγου. Η καλ-
λιέργεια της κριτικής σκέψης από την παιδική ηλικία.

Το πρόγραμμα προσϕέρεται σε προπτυχιακούς και μεταπτυχια-
κούς ϕοιτητές, απόϕοιτους, υποψήϕιους διδάκτορες, ερευνητές,
εκπαιδευτικούς και δημοσιογράϕους. Οι συμμετέχοντες θα επι-



3ο ΘΕΡΙνΟ ΠΑνΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 2017

λεγούν κατόπιν αξιολόγησης. Το 3ο Θερινό Πανεπιστήμιο περι-
λαμβάνει καθημερινές τετράωρες διαλέξεις, εργαστήρια, συνα-
ντήσεις ανταλλαγής ιδεών στο τέλος κάθε εργαστηρίου/διάλεξης,
καθώς και πολιτιστικές δραστηριότητες και εκπαιδευτικές εκδρο-
μές. Στο πρόγραμμα θα διδάξουν κορυϕαίοι ακαδημαϊκοί Καθη-
γητές από ελληνικά και ξένα Πανεπιστήμια. 

Πρόκειται για το τρίτο κατά σειρά πρόγραμμα το οποίο έχουν
παρακολουθήσει συνολικά 130 σπουδαστές τα τελευταία δύο χρό-
νια, ϕοιτητές και διδάκτορες από Πανεπιστήμια της Ελλάδας κα-
θώς και ερευνητές, σύμβουλοι εκπαίδευσης και δημοσιογράϕοι από
την Κύπρο και τη Μ. Βρετανία.

Προσϕέρεται εκπαιδευτικό υλικό και Πιστοποιητικό Παρα-
κολούθησης στους συμμετέχοντες. Οι εισηγήσεις του 1ου και του
2ου Θερινού Πανεπιστημίου δημοσιεύονται στον τόμο Ελληνική
Γλώσσα, Πολιτισμός και ΜΜΕ. Από την Αρχαιοελληνική Γραμ-
ματεία έως σήμερα που κυκλοϕορεί από τις εκδόσεις Gutenberg.
Οι ενδιαϕερόμενοι μπορούν να παρακολουθήσουν ένα σύντομο τη-
λεοπτικό αϕιέρωμα στη δράση στη διεύθυνση:

https://www.you tube.com/watch?v=yCT_JM3Lx3Y

Τη διεύθυνση του εκπαιδευτικού/πολιτιστικού προγράμματος έχει
αναλάβει ο Γιάννης Μαμάης, ο οποίος επιμελείται και το έντυπο
υλικό του Θερινού Πανεπιστημίου. Την εικόνα της αϕίσας ϕιλο-
τέχνησε ο εικαστικός Βασίλης Πράπας.

Υπεύθυνος διαχείρισης Έργου:

Επιτροπή Ερευνών Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Πληροϕορίες:

Νικολέττα Τσιτσανούδη-Μαλλίδη
Ακαδημαϊκή διευθύντρια Προγράμματος, Επίκουρη Καθηγήτρια Γλωσ-
σολογίας και Ελληνικής Γλώσσας Π.Τ.ν. Πανεπιστημίου Ιωαννίνων,
Fellow of Comparative Cultural Studies (2014-15), CHS – GR, Harvard
University, nitsi@cc.uoi.gr και στην ιστοσελίδα summerschool.ac.uoi.gr



διοργανωτής Φορέας

ΠΑνΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑννΙνΩν

ΣΧΟλΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩν ΑΓΩΓΗΣ

ΠΑΙδΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ νΗΠΙΑΓΩΓΩν

Υπό την α ιγ ίδα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙδΕΙΑΣ, 
ΕΡΕΥνΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩν

Με την υποστήριξη

ΚΕνΤΡΟ ΕλλΗνΙΚΩν ΣΠΟΥδΩν (ΕλλΑδΟΣ)

ΠΑνΕΠΙΣΤΗΜΙΟ HARVARD

Ευγενής χορηγός

Χορηγός Επ ικοινωνίας

ΕΚδΟΣΕΙΣ GUTENBERG


