
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΔΙΕΘΝΕΣΔΙΕΘΝΕΣ ΚΕΝΤΡΟΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣΠΑΙΔΕΙΑΣ--ΠΑΡΑΔΟΣΗΣΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
&& ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

««ΣΤΑΥΡΟΣΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣΝΙΑΡΧΟΣ»»



IΣΤΟΡΙΚΟ
Tο Κοινωφελές Ίδρυμα «Σταύρος Νιάρχος», αναγνωρίζοντας τις
δραστηριότητές του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων για την προώθηση της
ελληνικής γλώσσας και την πολιτισμική κληρονομιά χρηματοδότησε εξ
ολοκλήρου με € 6.000.000 την ανέγερση του «Διεθνούς Κέντρου Ελληνικής
Παιδείας-Παράδοσης και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» (ΔΙ.ΚΕ.Π.Π.Ε.Ε.). 

TTοο κτήριοκτήριο παραδόθηκεπαραδόθηκε μετάμετά τηντην αποπεράτωσήαποπεράτωσή τουτου στοστο ΠανεπιστήμιοΠανεπιστήμιο
ΙωαννίνωνΙωαννίνων τοτο ΦεβρουάριοΦεβρουάριο τουτου έτουςέτους 20052005 καικαι έκτοτεέκτοτε αποτελείαποτελεί στοιχείοστοιχείο τηςτης
περιουσίαςπεριουσίας τουτου..

ΓιαΓια τητη δωρεάδωρεά αυτήαυτή παραχωρήθηκεπαραχωρήθηκε απόαπό τητη ΣύγκλητοΣύγκλητο τουτου ΠανΠαν//μίουμίου έκτασηέκταση 4545
στρεμμάτωνστρεμμάτων σεσε χώροχώρο πουπου διαθέτειδιαθέτει τοτο ΠανεπιστήμιοΠανεπιστήμιο δίπλαδίπλα στηνστην είσοδοείσοδο τουτου
ΠανεπιστημιακούΠανεπιστημιακού ΝοσοκομείουΝοσοκομείου καικαι τουτου ΚτηρίουΚτηρίου ΔιοίκησηςΔιοίκησης τουτου ΠανεπιστημίουΠανεπιστημίου..



Η αποστολή του Κ.ΕΔ.Ε.Γ.ΠΟ.
• Διάδοση της ελληνικής γλώσσας και του ελληνικού πολιτισμού

και των διαχρονικών του αξιών

• Διαπολιτισμική επαφή των λαών με σεβασμό στην ετερότητα
και τη διαφορετικότητα των λαών

• Σύσφιξη και διατήρηση των δεσμών με τους Έλληνες της
Ομογένειας

• Ανάδειξη της γεωγραφικής περιοχής της Ηπείρου ως φορέας
ανάδειξης της Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού

• Σύναψη συνεργασιών με Ακαδημαϊκά Ιδρύματα ή άλλους
εκπαιδευτικούς και ερευνητικούς φορείς. 

• Διεθνής εμβέλεια, προβολή των στρατηγικών του δράσεων με
τη στήριξη εκπαιδευτικών και καλλιτεχνικών πρωτοβουλιών.



Προέλευση σπουδαστών
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Προπτυχιακοί & μεταπτυχιακοί φοιτητές Παν. Ιωαννίνων

Φοιτητές Socrates/Erasmus

Αμερικανοί φοιτητές

Υπότροφοι ΙΚΥ

Αλλοδαποί σπουδαστές σε θερινά προγράμματα

Αλλοδαποί σπουδαστές σε χειμερινά προγράμματα

ΚΕ.Δ.Ε.Γ.ΠΟ. 

Προσέλευση άνω των 5.500 σπουδαστών



ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ - ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΚΑΙ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ «ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ
ΚΤΗΡΙΑΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ



ΧΩΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

..

ΒιβλιοθήκηΒιβλιοθήκηΑίθουσαΑίθουσα ΣεμιναρίωνΣεμιναρίων

ΑίθουσαΑίθουσα ΥπολογιστώνΥπολογιστών
1010 αίθουσεςαίθουσες διδασκαλίαςδιδασκαλίας

((γιαγια 200200 σπουδαστέςσπουδαστές))



ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ

Χωρητικότητα 260 ατόμων



ΧΩΡΟΙ ΥΠΟΔΟΧΗΣ

ΚΥΛΙΚΕΙΟ



ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ - ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

«ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ »

• 24 δίκλινα δωμάτια

• 10 δίκλινα δωμάτια
αναβαθμισμένα

• 10 δίκλινα δωμάτια ατόμων
με ειδικές ανάγκες

• Χώρος υποδοχής

• Οικία φύλακα

• Αποθηκευτικοί χώροι –
πλυντήρια

ΞΕΝΩΝΑΣΞΕΝΩΝΑΣ



ΘΕΡΙΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ
ΑΠΟΔΗΜΟΥΣ ΗΠΕΙΡΩΤΕΣ

(2008, 2009, 2010)



Θερινό Πρόγραμμα για Απόδημους Ηπειρώτες
(1-31/7/2008)

•Επιστημονική Υπεύθυνη: Ελένη Σιάνου-Κύργιου, 
•Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμήματος Φ.Π.Ψ.
•Υλοποιήθηκε πιλοτικά για πρώτη φορά από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων σε συνεργασία
με την Πανηπειρωτική Ομοσπονδία Ευρώπης, ειδικό Πρόγραμμα για νέους Απόδημους
Ηπειρώτες με στόχο την επανασύνδεση με την Πατρίδα.
• 22 σπουδαστές από 5 χώρες (Γερμανία, Βέλγιο, Σουηδία, Κύπρο, Αλβανία και Η.Π.Α.).
• Περιλαμβάνει 80 ώρες διδασκαλίας για κάθε επίπεδο Ελληνομάθειας, διαλέξεις, 
εκδρομές και άλλες δραστηριότητες με αντικείμενο τον ελληνικό πολιτισμό.
• Τον Ιούλιο του 2008, στο πλαίσιο του Α΄ Παγκόσμιου Συνεδρίου Απόδημων Ηπειρωτών, 
που έλαβε χώρα στα Ιωάννινα, τέθηκε υπό την αιγίδα του Παγκόσμιου Συμβουλίου
Απόδημων Ηπειρωτών και αποφασίστηκε η παγιοποίηση του.



Θερινό Πρόγραμμα για Απόδημους Ηπειρώτες
(1-31/7/2009)

•Επιστημονικός Υπεύθυνος: Απόστολος Μπενάτσης, 
•Επικ. Καθηγητής Φιλολογίας.

• Οργανώθηκε για δεύτερη φορά ειδικό Πρόγραμμα για
νέους Απόδημους Ηπειρώτες με στόχο την επανασύνδεση
με την Πατρίδα, σε συνεργασία με το Παγκόσμιο Συμβούλιο
Ηπειρωτών Εξωτερικού.

• 21 σπουδαστές από Η.Π.Α. και Γερμανία.

• Περιλαμβάνει 80 ώρες διδασκαλίας για κάθε επίπεδο
Ελληνομάθειας, διαλέξεις, εκδρομές και άλλες
δραστηριότητες με αντικείμενο τον ελληνικό πολιτισμό.

• Από τον Ιούνιο του 2009, μετά την υπογραφή Συμφώνου
Συνεργασίας μεταξύ Παγκόσμιου Συμβουλίου Ηπειρωτών
Εξωτερικού και Πανεπιστημίου Ιωαννίνων τέθηκε υπό την
αιγίδα του Παγκόσμιου Συμβουλίου Ηπειρωτών
Εξωτερικών και αποφασίστηκε η παγιοποίηση του. 



Θερινό Πρόγραμμα για Απόδημους Ηπειρώτες
(1-31/7/2010)

•Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου: Ελένη Κουρμαντζή, 
•Λέκτορας του Τμήματος Φιλολογίας.

• Οργανώθηκε για τρίτη φορά ειδικό Πρόγραμμα για
νέους Απόδημους Ηπειρώτες με στόχο την επανασύνδεση
με την Πατρίδα, σε συνεργασία με το Παγκόσμιο
Συμβούλιο Ηπειρωτών Εξωτερικού.

• 20 σπουδαστές από Η.Π.Α, Γερμανία, Αργεντινή, Ν. 
Αφρική και Καναδά.

• Περιλαμβάνει 80 ώρες διδασκαλίας για κάθε επίπεδο
Ελληνομάθειας, διαλέξεις, εκδρομές και άλλες
δραστηριότητες με αντικείμενο τον ελληνικό πολιτισμό.

• Από τον Ιούνιο του 2009, μετά την υπογραφή Συμφώνου
Συνεργασίας μεταξύ Παγκόσμιου Συμβουλίου Ηπειρωτών
Εξωτερικού και Πανεπιστημίου Ιωαννίνων τέθηκε υπό την
αιγίδα του Παγκόσμιου Συμβουλίου Ηπειρωτών
Εξωτερικών και αποφασίστηκε η παγιοποίηση του. 



Διδασκαλία ελληνικής γλώσσας

•Εκμάθηση της ελληνικής
γλώσσας ως δεύτερης/ξένης: 

- επίπεδο αρχαρίων

- επίπεδο μέσων

- επίπεδο προχωρημένων

•Γλωσσική κατάρτιση με ψηφιακά
προγράμματα εκμάθησης της
Ελληνικής μέσω νέων μορφών
τεχνολογίας και πληροφορικής.

ΚΕ.Δ.Ε.Γ.ΠΟ.:
Αναγνωρισμένο Εξεταστικό Κέντρο

στη Δυτική Ελλάδα για την Πιστοποίηση
Ελληνομάθειας.



Διαλέξεις ελληνικού πολιτισμού:
– ιστορία
– λογοτεχνία
– λαογραφία- λαϊκή τέχνη
– αρχαιολογία
– αρχιτεκτονική
– γεωγραφία
– θέατρο-κινηματογράφος
Ενδεικτική θεματολογία
(«The evolution of Greek music», «Η ελληνική τέχνη: αρχαϊκά, 

κλασικά γλυπτά και Παρθενώνας», «Οι Σχολές των Ιωαννίνων
(1645-1821)», «The limits of tradition: national culture and
Diaspora, the Greek case», «Η ελληνική παραδοσιακή
αρχιτεκτονική της Ηπείρου» )

ΠολιτισμόςΠολιτισμός

Διδασκαλία ελληνικών παραδοσιακών χορών, εξοικείωση με την ελληνική
μουσική.



Εκπαιδευτικές εκδρομές

Επισκέψεις σε:
• Ιστορικούς- Αρχαιολογικούς χώρους
• Μουσεία, 
• Περιοχές φυσικού κάλλους
• Ιδιαίτερη πατρίδα συμμετεχόντων

Συμμετοχή σε πολιτισμικά δρώμενα:
• Θεατρικές παραστάσεις
• Λαϊκά πανηγύρια
• Κινηματογραφικές προβολές

Συμμετοχή σε εκδηλώσεις:
• Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
• Πόλης Ιωαννίνων και ευρύτερης περιοχής Ηπείρου



ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ

• Οι δράσεις του Διεθνούς Κέντρου Ελληνικής Παιδείας Παράδοσης και
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης «Σταύρος Νιάρχος» του Π.Ι. συνεισφέρουν
τα μέγιστα στην προσπάθεια για την άρση της απομόνωσης της Ηπείρου,
της ανάπτυξης μέσω της Παιδείας, στη στήριξη και διάδοση της Ελληνικής
Γλώσσας και του Ελληνικού Πολιτισμού καθώς και στην αξιοποίηση του
Εθνικού κεφαλαίου της Ομογένειας. 

• Οι 5.900 σπουδαστές του Κέντρου από 81 χώρες όλου του κόσμου, 
προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές ξένων ανώτατων
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, ουσιαστικά αναδείχθηκαν σε ισάριθμους
πρεσβευτές της χώρας μας και λάτρεις της Ηπειρωτικής φύσης και των
ανθρώπων της ανά τον κόσμο. 

• Στόχος μας είναι κάθε χρόνο διαρκώς περισσότεροι νέοι από όλο τον
κόσμο να επικοινωνούν με την ελληνική παιδεία και την Ήπειρο μέσω των
δράσεων που το Κέντρο μας υλοποιεί, στόχος που οι στατιστικές
επαληθεύουν ότι επιτυγχάνεται.



Υπεραξία
Το ΚΕ.Δ.Ε.Γ.ΠΟ. συμβάλλει τα μέγιστα στο διεθνή προσανατολισμό
του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και στην προβολή του καθώς και της
Ηπείρου γενικότερα. 

Αξιοποίησε στο έπακρο τη δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. 

Έχει εξαντλήσει τις δυνατότητες των υποδομών του. 

και οι προοπτικές του επιβάλλουν τον επαναπροσδιορισμό τους.

Η στήριξη των δράσεων του από φορείς που έχουν τη δυνατότητα
συμβάλλει καίρια στην άρση της απομόνωσης της Ηπείρου. Κυρίως
όμως τους καθιστά συμμέτοχους στο όραμα μιας ανάπτυξης μέσω της
διάδοσης

της ελληνικής γλώσσας και του πολιτισμού και της σύνδεσης με το
εθνικό κεφάλαιο της Ομογένειας. 



Φωτογραφικό Υλικό Προγράμματος
Απόδημων Ηπειρωτών 2010


















