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∆ιάλεξη με θέμα: 
«Οι εφημερίδες της εποχής 
για την απελευθέρωση της 
πόλης των Ιωαννίνων - 
Χριστόδουλος Σώζος: 
Ο Ήρωας ∆ήμαρχος 
της Λεμεσού»



Το Τεχνολογικό Πανεπιστηµίο Κύπρου, στα πλαίσια 
των εορτασμών για τα δέκα χρόνια λειτουργίας του, 
έχει την τιµή να σας προσκαλέσει στην εκδήλωση
με θέμα: 

«Οι εφημερίδες της εποχής για την απελευθέρωση 
της πόλης των Ιωαννίνων - Χριστόδουλος Σώζος: 
Ο Ήρωας ∆ήμαρχος της Λεμεσού»

με κύριο ομιλητή τον Καθηγητή Γεώργιο Καψάλη, 
Πρύτανη Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.  

Πρόσκληση 10 Χρόνια ΤΠΚ

Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα
Ο Γεώργιος ∆. Καψάλης σπούδασε με υποτροφία στη Ζωσιμαία Παιδαγωγική 
Ακαδημία Ιωαννίνων και εισήχθη με εξετάσεις στη Φιλοσοφική Σχολή του 
Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Κατά το δεύτερο έτος των 
σπουδών του μετεγγράφη στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και αποφοίτησε 
από τη Φιλοσοφική Σχολή το 1977. Παρακολούθησε μεταπτυχιακές σπουδές, 
με υποτροφία από τη Friedrich Naumann Stiftung, στο Πανεπιστήμιο του 
Μπόχουμ της Γερμανίας, από το οποίο έλαβε το έτος 1982 το ∆ιδακτορικό 
του ∆ίπλωμα. 

To 1987 διορίστηκε Λέκτορας στο Παιδαγωγικό Τμήμα ∆ημοτικής 
Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ενώ το 1998 εξελέγη 
Καθηγητής στο ίδιο Τμήμα, στο οποίο υπηρετεί μέχρι σήμερα. ∆ιετέλεσε 
για τέσσερα χρόνια Πρόεδρος του Παιδαγωγικού Τμήματος ∆ημοτικής 
Εκπαίδευσης και για έξι χρόνια Κοσμήτορας της Σχολής Επιστημών 
Αγωγής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Το 2010 εξελέγη Αντιπρύτανης 
του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Το 2014 εξελέγη Πρύτανης. Είναι 
Πρόεδρος του Κέντρου ∆ιδασκαλίας Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού 
και ∆ιευθυντής του Εργαστηρίου ‘Γλώσσας – Γλωσσικής ∆ιδασκαλίας και 
Πολιτισμού’ του Παιδαγωγικού Τμήματος ∆.Ε. Εκτός από το Πανεπιστήμιο 
Ιωαννίνων, δίδαξε σε Πανεπιστήμια της Γερμανίας, στην Κύπρο και την 
Αλβανία.

Ο κ. Καψάλης διαθέτει πλούσιο διδακτικό, ερευνητικό και επιμορφωτικό 
έργο, εστιάζοντας στη διδασκαλία της γλώσσας,  της παιδικής λογοτεχνίας  
και του ελληνικού πολιτισμού. Έχει συγγράψει ή συμμετείχε στη συγγραφή 
δεκατριών επιστημονικών βιβλίων, δεκαεπτά σχολικών εγχειριδίων και 
πέντε λογοτεχνικών βιβλίων, ενώ έχει δημοσιεύσει άρθρα και εισηγήσεις 
σε ελληνικά και διεθνή περιοδικά και Πρακτικά Συνεδρίων.

∆ιετέλεσε Πρόεδρος επιστημονικών επιτροπών συνεδρίων και 
προσκεκλημένος ομιλητής σε επιστημονικά συνέδρια στην Ελλάδα 
και το εξωτερικό.
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