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Ionian University 

Summer School of Greek Language, 
History & Culture 

 
Corfu, 12-26 July 2020 

 

The Ionian University has the honor of inviting you to the Summer School 

of Greek Language, History and Culture (Corfu Summer School), 

which will be taking place from 12 to 26 July 2020 in beautiful Corfu! 

 

The Summer School of Greek Language, History and Culture is the result of 

the collaboration between the Department of History, the Department of 

Foreign Languages, Translation & Interpreting, and the Department of Music 

Studies of the Ionian University, and offers lectures on the Greek 

language, history and culture, guided tours of the island’s cultural 

attractions, and excursions. 

 

https://mailchi.mp/580014492de0/summer-school-of-greek-language-history-culture-4042935?e=c9626c7a1e


Check out the programme here. For more information please visit our 

website here, or contact us directly at el-summerschool@ionio.gr. 

  

We would appreciate it if you could share this message. 

 

Yours sincerely, 

   

 

  

Ιόνιο Πανεπιστήμιο 

Θερινό Σχολείο Ελληνικής Γλώσσας, 
Ιστορίας & Ελληνικού Πολιτισμού 

 
Κέρκυρα, 12-26 Ιουλίου 2020 

  

Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο έχει την τιμή να σας προσκαλέσει στο Θερινό 

Σχολείο Ελληνικής Γλώσσας, Ιστορίας και Πολιτισμού (Corfu 

Summer School) που θα διεξαχθεί από τη 12 έως τις 26 Ιουλίου 

2020 στην όμορφη Κέρκυρα! 

   

Αποτέλεσμα σύμπραξης τριών Τμημάτων του Πανεπιστημίου μας (του 

Τμήματος Ιστορίας, του Τμήματος Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και 

Διερμηνείας, και του Τμήματος Μουσικών Σπουδών), το πρόγραμμα του 

Θερινού Σχολείου περιλαμβάνει μαθήματα γλώσσας, ιστορίας και 
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πολιτισμού, ξεναγήσεις σε πολιτιστικά αξιοθέατα του νησιού, και 

εκδρομές. 

 

Κάντε λήψη του προγράμματος, κάνοντας κλικ εδώ. Για περισσότερες 

πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας εδώ, ή επικοινωνήστε 

απευθείας μαζί μας στο el-summerschool@ionio.gr. 

  

Παρακαλούμε μοιραστείτε το παρόν μήνυμα. 

  

Με εκτίμηση, 

 

  

 

    

 

Summer Shool of Greek Language, History & 
Culture / Θερινό Σχολείο Ελληνικής Γλώσσας, 
Ιστορίας & Πολιτισμού 
Organising Committee/Οργανωτική Επιτροπή 
email: el-summerschool@ionio.gr 
72, Theotoki Street / Ι. Θεοτόκη 72 
Corfu, GR 49100, Greece / Κέρκυρα, Τ.Κ. 49100, 
Ελλάδα 
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Το παρόν μήνυμα ενδέχεται να περιλαμβάνει εμπιστευτικές πληροφορίες και απευθύνεται αποκλειστικά 
στους σκοπούμενους παραλήπτες. Σε περίπτωση που περιέλθει σε εσάς από λάθος, θα πρέπει να 
καταστρέψετε το παρόν μήνυμα και να ειδοποιήσετε τον αποστολέα. Δεν επιτρέπεται η προώθηση του 
παρόντος μηνύματος σε τρίτα πρόσωπα, ή η με οποιονδήποτε άλλο τρόπο χρήση, αναπαραγωγή, 
αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, μετάφραση, τροποποίηση, συνόλου 
ή μέρους, του περιεχομένου του παρόντος μηνύματος ή των συνημμένων σε αυτό, χωρίς τη ρητή άδεια του 
Θερινού Σχολείου Ελληνικής Γλώσσας, Ιστορίας και Πολιτισμού. 
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