Στον ουρανό θε ν’ ανηβώ να διπλωθώ να κάτσω
να πιάσω πένναν τσαί χαρτίν τα κάλλη σου να γράψω

Καστελλοριζιανό ερωτικό δίστιχο

(Ι.Μ. Χατζηφώτης, 1982. Ο λαϊκός πολιτισμός του Καστελλόριζου. Σύνδεσμος Απανταχού
Καστελλοριζίων «Ο Άγιος Κωνσταντίνος» (επί προεδρίας Ναυάρχου Μιχαήλ Ν. Αγαπητού).

8ο Διεθνές Θερινό Πανεπιστήμιο
«ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΜΜΕ»
Ακριτικοί Τόποι, Γλώσσα και Πολιτισμός
ΚΑΣΤΕΛΛΟΡΙΖΟ, 10-15 Ιουλίου 2022
Αίθουσα Πολιτιστικών Εκδηλώσεων

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων – Σχολή Επιστημών Αγωγής,
Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών
Εργαστήριο Μελέτης Κοινωνικών Θεμάτων, ΜΜΕ και Εκπαίδευσης
Σε συνεργασία με το Πρόγραμμα ΝΕ Σπουδών του Τμήματος ΜΜΕ,
Επικοινωνίας, Καλών Τεχνών, Γλωσσών και Λογοτεχνίας
της Σχολής Ανθρωπιστικών Σπουδών
του MacquarieUniversity
Με τη συμμετοχή του Κύκλου Ακαδημαϊκών της Βοστώνης
και των Boston University Philhellenes

……………………………………………..
Υπό την αιγίδα και τη στήριξη της Γενικής Γραμματείας
Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας
του Υπουργείου Εξωτερικών
Υπό την αιγίδα του Δήμου Μεγίστης
Μέγας Χορηγός:
Macquarie Greek Studies Foundation Limited
❦

8th International Summer University
"GREEK LANGUAGE, CULTURE, AND MEDIA"
Outermost places, language and culture
KASTELLORIZO, July 10-15, 2022
Hall for Cultural Events

University of Ioannina – School of Education,
Department of Early Childhood Education
Social Issues, Mass Media, and Education Laboratory

In cooperation with the Modern Greek Studies Program of the
Department of Media, Communications, Creative Arts, Language and
Literature
Faculty of Arts
Macquarie University

With the participation of The Circle of Hellenic Academics in Boston
and the Boston University Philhellenes

……………………………………………..

Under the auspices of the General Secretariat for Greeks Abroad and
Public Diplomacy
of the Ministry of Foreign Affairs

Under the auspices of the Municipality of Megisti
Great Sponsor: Macquarie Greek Studies Foundation Limited
ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ
Χαιρετισμός Πρύτανη Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
κ. Τριαντάφυλλου Αλμπάνη
Για όγδοη συνεχόμενη χρονιά, το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων – Παιδαγωγικό
Τμήμα Νηπιαγωγών της Σχολής Επιστημών Αγωγής σας καλωσορίζει στο
Διεθνές Θερινό Πανεπιστήμιο «Ελληνική Γλώσσα, Πολιτισμός και Μ.Μ.Ε.», το
οποίο πρόκειται να πραγματοποιηθεί στο Καστελλόριζο, το διάστημα 10-15
Ιουλίου 2022.
Με θέμα «Ακριτικοί τόποι, γλώσσα και πολιτισμός», το 8ο Διεθνές Θερινό
Πανεπιστήμιο δίνει βήμα στην ακριτική Ελλάδα και τον απόδημο ελληνισμό,
καλύπτοντας θεματικές που αφορούν διαλέκτους και γλωσσικές ταυτότητες που
συνδέονται με τον λαϊκό μας πολιτισμό.
Αποτελεί μεγάλη τιμή το γεγονός ότι η φετινή δράση τελεί υπό την αιγίδα της
Γενικής Γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας του
Υπουργείου Εξωτερικών και με τη στήριξη του Δήμου Μεγίστης.
Το Διεθνές Θερινό Πανεπιστήμιο συνεχίζει να συμβάλλει καθοριστικά στη
μελέτη, την έρευνα, την καλλιέργεια της ελληνικής γλώσσας και την
αλληλεπίδραση με τα σύγχρονα μέσα ενημέρωσης και επικοινωνίας. Εκτός από
τη θεματική υπεροχή του Θερινού Πανεπιστημίου, δεν μπορεί κανείς να μην
εξάρει τη διεθνή ακτινοβολία του, μέσω της συνεχούς ανάπτυξης συνεργασιών
με εξέχουσες προσωπικότητες από τον χώρο της εκπαίδευσης, του πολιτισμού
και της επικοινωνίας.
Θέλω να συγχαρώ όλους όσοι συμβάλλουν στην οργάνωση του φετινού
Διεθνούς Θερινού Πανεπιστημίου και ιδιαίτερα, την Ιδρύτρια και Ακαδημαϊκή
Διευθύντριά του, κ. Νικολέττα Τσιτσανούδη- Μαλλίδη, Αναπλ. Καθηγήτρια
Γλωσσολογίας και Ελληνικής Γλώσσας του Παιδαγωγικού Τμήματος
Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
Τριαντάφυλλος Αλμπάνης
Πρύτανης Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
18 Ιανουαρίου 2022
Το «Θερινό της καρδιάς μας» στο Καστελλόριζο…
Σε μια τυραννική περίοδο αποφασίσαμε να επιμείνουμε και φέτος να
κρατήσουμε τον θεσμό του Διεθνούς Θερινού Πανεπιστημίου ζωντανό. Η ιδέα
που πρωτοπήρε σάρκα και οστά πριν από οκτώ ακριβώς χρόνια και γεννήθηκε
από τα θεμελιώδη «συστατικά» της δια βίου μάθησης και της διαρκούς
επιμόρφωσης, δεν θα έπρεπε να διασαλευτεί από το καθεστώς φόβου, το οποίο
φαίνεται να έχει επιβάλει η πανδημία και οι απειλητικοί κυματισμοί της.
Αποφασίσαμε να τολμήσουμε και να συνεχίσουμε να υπηρετούμε το όραμα του

«Θερινού της καρδιάς μας», όπως οι ίδιοι οι φοιτητές του το αποκαλούν,
μετασχηματίζοντας τη σκληρή πραγματικότητα με μια αντίπραξη ονείρου και
δημιουργικής διάθεσης. Και θα ταξιδέψουμε στο μοναδικό Καστελλόριζο, με
ενθουσιασμό και πίστη.
Φέτος το πρόγραμμα οργανώνεται από το Εργαστήριο Μελέτης Κοινωνικών
Θεμάτων, Μέσων Ενημέρωσης και Εκπαίδευσης του Παιδαγωγικού Τμήματος
Νηπιαγωγών της Σχολής Επιστημών Αγωγής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, σε
συνεργασία με το Πρόγραμμα Νεοελληνικών Σπουδών του Τμήματος Μέσων
Μαζικής Ενημέρωσης, Επικοινωνίας, Καλών Τεχνών, Γλωσσών και
Λογοτεχνίας της Σχολής Ανθρωπιστικών Σπουδών του Macquarie University
(Department of Media, Communications, Creative Arts, Language and
Literature, Faculty of Arts), και το Ίδρυμα Macquarie Greek Studies
Foundation, στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας. Συμμετέχει ο Κύκλος Ακαδημαϊκών
της Βοστώνης (The Circle of Hellenic Academics in Boston), και οι Boston
University Philhellenes της Βοστώνης. Το πρόγραμμα τελεί υπό την αιγίδα και
τη στήριξη της Γενικής Γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας
Διπλωματίας του Υπουργείου Εξωτερικών. Υποστηρίζεται από τον δήμο
Μεγίστης.
Η δράση μας θα πραγματοποιηθεί στο Καστελλόριζο, από 10-15 Ιουλίου και
φέρει τον ειδικότερο τίτλο: «Ακριτικοί τόποι, γλώσσα και πολιτισμός».
Εκατοντάδες άνθρωποι, οι Πρυτανικές Αρχές του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων,
κορυφαίοι πανεπιστημιακοί από ελληνικά και ξένα Ιδρύματα, διανοούμενοι,
δημοσιογράφοι, καλλιτέχνες, συγγραφείς και ερευνητές, αλλά και σπουδαίοι
επιχειρηματίες ως ευγενείς χορηγοί, συμμερίστηκαν και έζησαν μαζί μας τη
μετεξέλιξη και εμπλουτισμό του αρχικού οράματος. Οι ευχαριστίες προς αυτή
τη «στρατιά των εξεχόντων» υποστηρικτών μας είναι ολόψυχες και θα
διατυπώνονται όσο ο θεσμός παραμένει ζωντανός. Και θα παραμένει ζωντανός
όσο εργαζόμαστε πολύ σκληρά για αυτόν και όσο νέοι άνθρωποι προσέρχονται
με ορμή και σοβαρότητα να τον ενισχύσουν.
Τη διοργάνωση υποστηρίζει από το ξεκίνημά της ως χορηγός επικοινωνίας η
ΕΡΤ, ΕΡΤ 2, ΕΡΤ3, ΕΡΤ WORLD, το Πρώτο Πρόγραμμα 105,8 και η Φωνή
της Ελλάδας, καθώς και το Κανάλι της Βουλής. Χορηγοί επικοινωνίας είναι
επίσης το CNN GREECE, ο Όμιλος REAL (Real Fm 97.8, Real News,
Real.gr), οι εφημερίδες The Greek Herald/Ελληνικός Κήρυκας στο Σίδνεϊ, η
εφημερίδα ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ στη Μελβούρνη και ο ραδιοφωνικός σταθμός
2mm Radio 1665, Sydney, Darwin, Wollongong. Τη δράση υποστηρίζουν και
μία σειρά άλλων φορέων, όπως αναλυτικά αναφέρονται στο πρόγραμμα. Στο
φετινό τηλεοπτικό σποτ πρωταγωνιστούν ο Αιμίλιος Χειλάκης και η Αθηνά
Μαξίμου.
Μετά από 8 χρόνια αναγνωρισμένης επιτυχίας της διοργάνωσης, η «παράδοση»
της καλλιέργειας της εξωστρέφειας και των συνεργασιών με εξέχοντες διεθνείς
φορείς της εκπαίδευσης, του πολιτισμού και των μέσων ενημέρωσης συνεχίζεται.
Υπενθυμίζεται ότι το Δ.Θ.Π. «Ελληνική Γλώσσα, Πολιτισμός και ΜΜΕ» τα
προηγούμενα έτη υποστηρίχθηκε από το Κέντρο Ελληνικών Σπουδών Ελλάδας

του Πανεπιστημίου Χάρβαρντ, την Ελληνική Αντιπροσωπεία του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου, την Ένωση Ευρωπαίων Δημοσιογράφων (ελληνικό τμήμα), την
Ορθόδοξο Ακαδημία Κρήτης, το Γαλλικό Τμήμα του Ομίλου Ευρωπαϊκού
Τύπου (Club de la Presse Européenne, Paris), το Centre Culturel Hellénique
του Παρισιού, το Instituto De Letras του Rio De Janeiro University κ.ά.
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές,
διδάκτορες, εκπαιδευτικούς, ενώ δέχεται και ένα ποσοστό επαγγελματιών που
έχουν αντίστοιχα ενδιαφέροντα, στο πλαίσιο της δια βίου μάθησης. Προσφέρει
πιστοποιητικά αναγνώρισης συμμετοχής και εκπαιδευτικό υλικό στους
συμμετέχοντες. Επιπλέον, περιλαμβάνει πολιτιστικές δραστηριότητες,
τηρουμένων πάντα των υγειονομικών πρωτόκολλων.
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 κάθε έναν χωριστά. Εργαστήκαμε έναν ολόκληρο
χρόνο για να ετοιμάσουμε λίγες μέρες θερινής σπουδής στον ελληνικό πολιτισμό
και στην ελληνική γλώσσα στα σύγχρονα ελληνικά και ξένα ΜΜΕ.
Προσθέτουμε σε αυτό το σημείο ότι τα πρακτικά των προηγούμενων
διοργανώσεων κυκλοφορούν σε εξαιρετικά καλαίσθητους τόμους από τις
εκδόσεις Gutenberg (Ελληνική Γλώσσα, Πολιτισμός και ΜΜΕ), και Πεδίο
(Γλώσσα, Ηθική και Ιδεολογία στα ΜΜΕ) στην Ελλάδα, αλλά και στη Βραζιλία,
στους κόλπους του περιοδικού Ελληνικό Βλέμμα, στο οποίο προσφέραμε ως
guest editor τα κείμενα δύο τόμων. Το καλοκαίρι του 2022, τα πρακτικά του
7ου Διεθνούς Θερινού Πανεπιστημίου θα κυκλοφορήσουν στην Αυστραλία, σε
συνεργασία με το Πρόγραμμα Νεοελληνικών Σπουδών του Τμήματος Μέσων
Μαζικής Ενημέρωσης, Επικοινωνίας, Καλών Τεχνών, Γλωσσών και
Λογοτεχνίας της Σχολής Ανθρωπιστικών Σπουδών του Macquarie University,
και το Ίδρυμα Macquarie Greek Studies Foundation, στο Σίδνεϊ της
Αυστραλίας. Και είμαστε ιδιαιτέρως περήφανοι για την εξαιρετική αυτή
συνεργασία.
Τέλος, ας μας επιτραπεί η τελική, αλλά και μέγιστη, αναφορά στους νέους και
ειδικά στον Όμιλο Αποφοίτων του Διεθνούς Θερινού Πανεπιστημίου, ο οποίος
μέσα στο 2021 προχώρησε στη διοργάνωση του 2ου «Μικρού Θερινού»,
πείθοντάς μας ότι η πρωτοβουλία αυτή θα έχει διάρκεια και ένα λαμπρό μέλλον.
Πάντα υποστηρίζαμε πως εάν δεν εμπλέξουμε τους νέους ανθρώπους στα
όμορφα πράγματα, αυτά δεν θα γίνουν ποτέ ομορφότερα. Για αυτόν ακριβώς
τον λόγο, ανακοινώνουμε και δημοσιεύουμε μαζί τους σε συστηματική βάση.
Με επίγνωση του μεγέθους της ευθύνης που συνεπάγεται η ανάληψη της
διοργάνωσης, καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια το 8ο Διεθνές Θερινό
Πανεπιστήμιο στο Καστελλόριζο να προσφέρει στους Έλληνες και ξένους
συμμετέχοντες μία ωφέλιμη και συναρπαστική εμπειρία, όπως ακριβώς αξίζει σε
μία ακαδημαϊκή δράση υψηλών προδιαγραφών.
Καλή, δια ζώσης, αντάμωση και καλή ελευθερία από τα δεσμά της πανδημίας.
Με εξαιρετική τιμή

Νικολέττα Τσιτσανούδη – Μαλλίδη
Ιδρύτρια και Ακαδημαϊκή Διευθύντρια 8ου Δ.Θ.Π.
Αν. Καθηγήτρια Γλωσσολογίας και Ελληνικής Γλώσσας
Διευθύντρια Εργαστηρίου Μελέτης Κοινωνικών Θεμάτων, ΜΜΕ και
Εκπαίδευσης
Π.Τ.Ν. Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
Associate in Linguistics, CHS – GR, Harvard University
1 Δεκεμβρίου 2021
Χαιρετισμός Γενικού Γραμματέα Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας
Διπλωματίας, κ. Ιωάννη Χρυσουλάκη
Με μεγάλη χαρά στηρίζουμε και φέτος το 8ο Διεθνές Θερινό Πανεπιστήμιο
«Ελληνική Γλώσσα, Πολιτισμός και ΜΜΕ» που διοργανώνεται από το
Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών της Σχολής Επιστημών Αγωγής και το
Εργαστήριο Μελέτης Κοινωνικών Θεμάτων, ΜΜΕ και Εκπαίδευσης του
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, υπό την αιγίδα της Γενικής Γραμματείας Απόδημου
Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας του Υπουργείου Εξωτερικών, σε
συνεργασία με το Πρόγραμμα Νεοελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου
Macquarie της Αυστραλίας, τον Κύκλο Ελλήνων Ακαδημαϊκών της Βοστώνης
και τον Οργανισμό των Φιλελλήνων του Πανεπιστημίου της Βοστώνης.
Η Γενική Γραμματεία μέσα από τις δράσεις της στοχεύει πάντοτε στη διάδοση
της ελληνικής γλώσσας και του ελληνικού πολιτισμού σε παγκόσμιο επίπεδο. Τα
στοιχεία αυτά δεν αποτελούν μόνο τον συνδετικό κρίκο που ενώνει τους Έλληνες
της Ομογένειας με την πατρίδα, αλλά σαν πραγματική γέφυρα ενώνουν την
Ελλάδα και με όσους αγαπούν και μελετούν τη χώρα μας. Είναι το όχημα των
οικουμενικών και πανανθρώπινων αξιών του ελληνισμού τόσο του παρελθόντος
όσο και του παρόντος μας.
Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων με τον θεσμό του Διεθνούς Θερινού
Πανεπιστημίου που έχει καθιερώσει τα τελευταία χρόνια και ιδίως με το φετινό
θέμα που αφορά τους Ακριτικούς Τόπους, καταφέρνει να προσεγγίζει την
ελληνική γλώσσα και τον πολιτισμό μέσα από το πρίσμα των ιδιαίτερων
ταυτοτικών τους χαρακτηριστικών αποδίδοντας ταυτόχρονα την οικουμενική
διάσταση του ελληνισμού. Χαίρομαι ιδιαίτερα γιατί η φετινή διοργάνωση θα
πραγματοποιηθεί στο Καστελλόριζο, στο αγαπημένο αυτό ακριτικό νησί, όπου
θα ανταμώσουν καταξιωμένοι επιστήμονες, ακαδημαϊκοί και ερευνητές από
Πανεπιστήμια της Ελλάδας και του εξωτερικού.
Συγχαίρω θερμά την κ. Νικολέττα Τσιτσανούδη-Μαλλίδη, Αναπληρώτρια
Καθηγήτρια του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου
Ιωαννίνων για την επιστημονική επιμέλεια του προγράμματος, καθώς και όλους
τους συνδιοργανωτές του 8ου Διεθνούς Θερινού Πανεπιστημίου και εύχομαι
στους συμμετέχοντες να έχουν μια εποικοδομητική εκπαιδευτική εμπειρία.
Ιωάννης Χρυσουλάκης
Γενικός Γραμματέας Απόδημου Ελληνισμού & Δημόσιας Διπλωματίας

Χαιρετισμός Προέδρου Macquarie Greek Studies
Foundation Limited, Θεόφιλου Πρεμέτη
Με μεγάλη μου χαρά σας καλωσορίζω θερμά εκ μέρους του Ιδρύματος
Νεοελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Macquarie του Σίδνεϊ. Ως
πρόεδρος του Ιδρύματος και χορηγός του 8ου Διεθνούς Θερινού
Πανεπιστημίου νιώθω βαθύτατα συγκινημένος που αυτό λαμβάνει χώρα σε ένα
μικρό ελληνικό νησί, το Καστελλόριζο, το οποίο είναι γνωστό σε όλη την
Αυστραλία για την ευκατάστατη και πατριωτική διασπορά του.
Παρά τις αντίξοες συνθήκες την τελευταία διετία λόγο κορονοϊού, το
πρόγραμμα Ελληνικών Σπουδών στο Macquarie συνεχίζεται τώρα για τέσσερεις
δεκαετίες και μάλιστα προχωρούμε προς το καλλίτερο.
Το Ίδρυμά μας, όπως και ο Σύλλογος Ελλήνων Φοιτητών, που είναι ο
μεγαλύτερος σύλλογος φοιτητών στο Πανεπιστήμιο, ιδρύθηκαν την εποχή
εκείνη από τον αείμνηστο Βασίλη Γεωργίου. Ο Σύλλογος αυτός ήταν ο
καταλύτης για τη δημιουργία του Ιδρύματος Νεοελληνικών Σπουδών και κατ’
επέκταση την εισαγωγή των ελληνικών στο Πανεπιστήμιο. Οι πρυτανικές αρχές
κατέληξαν σε συμφωνία με το Ιδρυμα Νεοελληνικών Σπουδών για τη συνδρομή
του στη χρηματοδότηση του Προγράμματος. Το Πανεπιστήμιο Macquarie
χειρίζεται το κεφάλαιο που συγκέντρωσε το Ίδρυμα και σε περίπτωση ακύρωσης
της συμφωνίας όλο αυτό το κεφάλαιο θα επιστρέψει στο Ίδρυμα.
Να αναφέρουμε τώρα λίγα λόγια για το Πανεπιστήμιο Macquarie. Είναι ένα
σχετικά νέο Πανεπιστήμιο που ιδρύθηκε το 1964 με βάση το μοντέλο του
Stanford University. Mερικά από τα διεθνώς γνωστά επιτεύγματά του είναι η
εφεύρεση του Wi-Fi και η τεχνογνωσία της Ολυμπιακής Δάδας. Επίσης, ήταν το
πρώτο πανεπιστήμιο που προσέφερε Αναλογιστικές Επιστήμες στο νότιο
ημισφαίριο. Εδώ έγιναν και οι αρχικές μελέτες για το βιονικό αυτί γνωστό ως
Cochlear ear.
Πιστεύω ότι το Πρόγραμμα Νεοελληνικών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο
Macquarie έχει μέλλον με δυνατότητες περεταίρω ανάπτυξης και με τη συμβολή
όλου του ελληνισμού επωφελούμαστε από το θετικό κλίμα που υπάρχει.
ωΟι επιτυχίες του Ιδρύματος, εδώ και τέσσερις δεκαετίες περίπου, ενισχύουν την
πεποίθησή μας ότι το όραμα του Βασίλη Γεωργίου εκπληρώθηκε και εκείνοι που
ακολούθησαν στα χνάρια του θα διασφαλίσουν το μέλλον του Ιδρύματος κατά
τον 21ο αιώνα.
ωΕκφράζω ειλικρινείς ευχές για την επιτυχία του φετεινού Θερινού
Πανεπιστημίου που ο γενικός τίτλος του είναι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ,
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΜΜΕ. Οι συνειρμοί με πάνε πίσω στις εμπειρίες μου της
δεκαετίας του 1970 με τον αείμνηστο φίλο μου Μιχάλη Πιερή. Ήταν ο πρώτος
στην Αυστραλία που ως φοιτητής τότε κατέθεσε τη διδακτορική του διατριβή με
θέμα την ποίηση του Καβάφη. Κάπως έτσι αναγκάστηκα να μάθω για τα
ανέκδοτα ποιήματα του μεγάλου αυτού Έλληνα ποιητή.

Θα κλείσω με ένα ανέκδοτο ποίημα του Καβάφη, ιδιαίτερα επίκαιρο για τα
ακριτικά νησιά μας καθώς και για τους ομογενείς, που πρέπει να προσέχουμε
μην τυχόν καταντήσουμε σαν τους πρωταγωνιστές του ποιήματος.
Ποσειδωνιάται
Ποσειδωνιάταις τοις εν τω Tυρρηνικώ κόλπω το μεν εξ αρχής Έλλησιν ούσιν
εκβαρβαρώσθαι Tυρρηνοίς ή Pωμαίοις γεγονόσι και την τε φωνήν μεταβεβληκέναι, τα τε
πολλά των επιτηδευμάτων, άγειν δε μιαν τινα αυτούς των εορτών των Eλλήνων έτι και
νυν, εν η συνιόντες αναμιμνήσκονται των αρχαίων όνομάτων τε και νομίμων,
απολοφυράμενοι προς αλλήλους και δακρύσαντες απέρχονται.
ΑΘΗΝΑΙΟΣ
Την γλώσσα την ελληνική οι Ποσειδωνιάται
εξέχασαν τόσους αιώνας ανακατευμένοι
με Τυρρηνούς, και με Λατίνους, κι άλλους ξένους.
Το μόνο που τους έμενε προγονικό
ήταν μια ελληνική γιορτή, με τελετές ωραίες,
με λύρες και με αυλούς, με αγώνας και στεφάνους.
Κ’ είχαν συνήθειο προς το τέλος της γιορτής
τα παλαιά τους έθιμα να διηγούνται,
και τα ελληνικά ονόματα να ξαναλένε,
που μόλις πια τα καταλάμβαναν ολίγοι.
Και πάντα μελαγχολικά τελείων’ η γιορτή τους.
Γιατί θυμούνταν που κι αυτοί ήσαν Έλληνες―
Ιταλιώται έναν καιρό κι αυτοί·
και τώρα πώς εξέπεσαν, πώς έγιναν,
να ζουν και να ομιλούν βαρβαρικά,
βγαλμένοι ―ω συμφορά!― απ’ τον Ελληνισμό
Καλή συνέχεια,
Θεόφιλος Πρεμέτης
Η αξία της σύμπλευσης προς ένα όραμα
Μετά την επιτυχημένη διοργάνωση του 7ου Διεθνούς Θερινού Πανεπιστημίου
στην Ύδρα, στο ξακουστό νησί της ναυτοσύνης και και των αγωνιστών της
ελευθερίας, το Πρόγραμμα Νεοελληνικών Σπουδών του Τμήματος Μέσων
Μαζικής Ενημέρωσης, Επικοινωνίας, Καλών Τεχνών, Γλωσσών και
Λογοτεχνίας της Σχολής Ανθρωπιστικών Σπουδών του Macquarie University
(Department of Media, Communications, Creative Arts, Language and
Literature, Faculty of Arts) συνδιοργανώνει με το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων –
Σχολή Επιστημών Αγωγής, Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών και το
Εργαστήριο Μελέτης Κοινωνικών Θεμάτων, Μέσων Ενημέρωσης και
Εκπαίδευσης του Π.Τ.Ν., το 8ο Διεθνές Θερινό Πανεπιστήμιο στο
Καστελλόριζο, ένα νησί μακράς ιστορίας και αδιάσπαστης ελληνικότητας.
Θα ήθελα να ευχαριστήσω ολόψυχα την Ακαδημαϊκή Διευθύντρια του Διεθνούς
Θερινού Πανεπιστημίου και Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Γλωσσολογίας,

Νικολέττα Τσιτσανούδη-Μαλλίδη για την τιμητική πρόσκληση συνδιοργάνωσης
του 8ου Διεθνούς Θερινού Πανεπιστημίου, έναν θεσμό ΄όραμα΄ – όπως και η
ίδια το αποκαλεί. Η πρόσκληση είναι τιμητική όχι με την έννοια της πρακτικής
συνδιοργάνωσης, αλλά με την ουσιαστική έννοια της σύμπλευσης προς ένα
όραμα κάτω από ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες. Πιστεύω ακράδαντα ότι η ίδια η
πράξη της συνεργασίας και της γεφύρωσης διακρατικών πανεπιστημίων κάτω
από τις πρωτόγνωρες πανδημικές συνθήκες είναι ενδεικτικό της ποιότητας και
της δυναμικής της συνεργασίας μεταξύ των ανθρώπων, των πανεπιστημίων και
των κρατών. Επισφράγισμα αυτής της επιτυχημένης σύμπλευσης αποτελεί η
έκδοση των Πρακτικών του 7ου Διεθνούς Θερινού Πανεπιστημίου στην
Αυστραλία τον Ιούλιο του 2022.
Θα ήθελα να ευχαριστήσω το Ίδρυμα Greek Studies Foundation Macquarie
University που πάντα (υπο)στηρίζει τέτοιες διεθνείς συνεργασίες, καθώς την
Γενική Γραμματεία Αποδήμου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας που
θέτει υπό την αιγίδα της και τον φετινό θεσμό. Επίσης, ένα μεγάλο ευχαριστώ
στο δήμο Μεγίστης και σε όλους εκείνους τους ανθρώπους που επιτελούν τα
μέγιστα για την ομαλή διεξαγωγή του θεσμού.
Η ακριτική Ελλάδα και ο ακριτικός απόδημος ελληνισμός είναι κομμάτια του
ελληνισμού που συμπυκνώνουν την έννοια του πατριωτισμού στην ύψιστη
έκφραση κρατώντας την ελληνικότητα επί αιώνες με ακατάβλητο πείσμα και
φρόνημα. Και αυτό το φρόνημα σε όλες τις εκφάνσεις του σκοπεύει θα αναδείξει
το 8ο Διεθνές Θερινό Πανεπιστήμιο. Καλή αντάμωση στο ακριτικό
Καστελλόριζο …
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