
 

 

Βιογραφικό:Σπύρος Κωσταδήμας. 

 
 

       Ο Σπύρος  Αθανασίου Κωσταδήμας  γεννήθηκε στο Ματσούκι Ιωαννίνων 

όπου πέρασε τα παιδικά του χρόνια. Το 1957 οι γονείς του μετοίκησαν στην 

Πέρδικα Θεσπρωτίας. ΄Ετσι η Πέρδικα έγινε δεύτερη πατρίδα του. Ο ίδιος μετά 

το Δημοτικό πήγε για τρία χρόνια στη Ζωσιμαία Σχολή στα Γιάννινα και από 

εκεί στο Ιεροδιδασκαλείο Βελλάς Ιωαννίνων. Μετά τη στρατιωτική του θητεία 

διετέλεσε για μικρό διάστημα διευθυντής στο Γυμνασιακό Οικοτροφείο  

Δελβινακίου Ιωαννίνων.  

 

       Μετά το διορισμό του ως δασκάλου στην Κυπαρισσία αποσπάστηκε νωρίς 

στη Γερμανία. Δίδαξε κυρίως σε σχολεία της Κολωνίας  μέχρι  τη 

συνταξιοδότησή του το 2007. Όλα αυτά τα χρόνια συμμετείχε ενεργά σε 

μαζικούς φορείς, ελληνικούς και γερμανικούς: Από το 1998 μέχρι το 2007 

μέλος του Δ.Σ. του Συνδικάτου Αγωγής και Επιστημών (GEW) της Βόρειας 

Ρηνανίας Βεστφαλίας. Ιδρυτής και μέχρι το 2007 πρόεδρος της Επιτροπής για 

Πολυπολιτισμική Πολιτική του ίδιου Συνδικάτου και από το1986 αιρετός 

σύμβουλος των δασκάλων της Περιφέρειας Κολωνίας. Κατά το ίδιο 

παραπάνω διάστημα διετέλεσε αντιπρόεδρος της ιδίας Επιτροπής στον 

Πανγερμανικό ΄Οργανο του Συνδικάτου. Σκοπός των παραπάνω επιτροπών 

ήταν η εκπαίδευση των ξένων παιδιών, η διγλωσσία και η πολυγλωσσία στο 

σχολείο, η επαγγελματική εκπαίδευση, ο διορισμός περισσοτέρων ξένων νέων 

στις κρατικές υπηρεσίες, αναγνώριση επαγγελματικών πτυχίων κ.λπ. και τέλος 

τα δικαιώματα των ξένων δασκάλων. Κατά διαστήματα διατέλησε μέλος της 

«Μεγάλης Επιτροπής Συλλογικών Διαπραγματεύσεων» του Συνδικάτου.  

 

       Συμμετείχε στο Πρόγραμμα «Παραγωγής διδακτικού υλικού για την 

ελληνόγλωσση διδασκαλία των Ελληνοπαίδων της Ο.Δ.Γερμανίας στα 

Τμήματα Μητρικής Γλώσσας» του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων   που 



πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο  Θεσσαλονίκης και 

Πανεπιστήμιο  Landau. Συνέγραψε μια σειρά των πρώτων βιβλίων για τη 

διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας στη Γερμανία (από  την πρώτη μέχρι τη 10η 

τάξη).   

  

       Με την εγκατάσταση του στην Κολωνία το 1977, ασχολήθηκε ενεργά με 

τους Ηπειρώτικους Συλλόγους και την Ομοσπονδία Ηπειρωτών Ευρώπης, 

όπου αρχικά διετέλεσε μέλος της Διοίκησης της Ομοσπονδίας, και από το 2012 

έως το 2016 Πρόεδρός της.  

       Παράλληλα συμμετείχε και στο Παγκόσμιο Συμβούλιο Ηπειρωτών 

Εξωτερικού, όπου από το 2008 ήταν υπεύθυνος τύπου και επικοινωνίας του 

Παγκοσμίου Συμβουλίου  και από 29/7/2017 μέχρι και σήμερα έχει το αξίωμα 

του Γενικού Γραμματέα του Ανώτερου Τριτοβάθμιου Οργάνου, και επίσης 

Επίτιμος Πρόεδρος της Π.Ο.Ευρώπης. Σε όλη τη διαδρομή του στα Ηπειρωτικά 

Κοινά, ήταν και παραμένει δίπλα στους Συλλόγους και τις Ομοσπονδίες 

προσφέροντας συμαντικότατη βοήθεια με την εμπειρία του και το νόστο που 

τον διακατέχει για ιδιαίτερη πατρίδα του και τη Χώρα μας γενικότερα. 

 

 

 


