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Προβολή ταινιών κινουµένων σχεδίων στο 
Βερολίνο 
 
Η εκδήλωση πραγµατοποιήθηκε, την 
Παρασκευή, 16 ∆εκεµβρίου 2016, στο 
βιβλιοπωλείο «Artificium σε συνεργασία µε την 

Ένωση Ελλήνων ∆ηµιουργών Κινουµένων 
Σχεδίων ΑΣΙΦΑ ΕΛΛΑΣ, την διαδικτυακή 
πύλη GREEKANIMATION και το βιβλιοπωλείο 
«Artificium». Προβλήθηκαν οι ταινίες κινουµένων 
σχεδίων (στα ελληνικά µε αγγλικούς υποτίτλους): 
«Ένα δέντρο µια φορά» (σκηνοθεσία: 
Παναγιώτης Ράππας / σενάριο: Ευγένιος 
Τριβιζάς) και «Το ποντικάκι που ήθελε να αγγίξει 
ένα αστεράκι» (σκηνοθεσία: Παναγιώτης 
Ράππας και Άγγελος Ρούβας / σενάριο: 
Ευγένιος Τριβιζάς). 

 

«Η Ελλάδα µε τα µάτια των παιδιών» στην Οδησσό 
 
Το Παράρτηµα του Ελληνικού Ιδρύµατος Πολιτισµού στην Οδησσό ανακοινώνει και φέτος τον 22ο 
ετήσιο διαγωνισµό παιδικής ζωγραφικής «Η Ελλάδα µε τα µάτια των παιδιών». Ο διαγωνισµός έχει θέµα 
«Το πνεύµα της Ελλάδας είναι ανάµεσά µας» και µπορούν να λάβουν µέρος παιδιά και έφηβοι έως 15 
χρόνων. Η τελετή απονοµής των διακριθέντων έργων θα πραγµατοποιηθεί στις 23 Μαρτίου 2017, στο 

πλαίσιο των εκδηλώσεων για την εθνική επέτειο της 25ης Μαρτίου, ενώ η βράβευση των νικητών του 
21ου ∆ιαγωνισµού µε θέµα «Οι Άθλοι του Ηρακλή» πραγµατοποιήθηκε στις 25 Μαρτίου 2016, στον 
εκθεσιακό χώρο του Παραρτήµατος. 



 

Ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου 
στην Τεργέστη 
 
Η συναυλία του Βασίλη 
Παπακωνσταντίνου, για 
πρώτη φορά στην Ιταλία, 

διοργανώθηκε στην Τεργέστη, 
στη Sala Tripcovich, από την 
Ελληνική Κοινότητα της πόλης, 
την Τρίτη 6 ∆εκεµβρίου 2016. 
Πραγµατοποιήθηκε υπό την 
αιγίδα του ∆ήµου Τεργέστης και 
σε συνεργασία µε το Ελληνικό 
Ίδρυµα Πολιτισµού Ιταλίας, το 
Ελληνικό Επίτιµο Προξενείο 
Τεργέστης και το Πανεπιστήµιο 
Τεργέστης - Νεοελληνική Γλώσσα. 

Χορηγός ήταν η Τράπεζα BCC 
Staranzano e Villesse. 

 

«Ανασκαφικές περίοδοι Άνοιξης και 
Φθινοπώρου 2016»  στην Αλεξάνδρεια 
 
Η διάλεξη πραγµατοποιήθηκε το Σάββατο, 10 
∆εκεµβρίου 2016, στο Παράρτηµα του ΕΙΠ 
στην Αλεξάνδρεια, από την αρχαιολόγο 

Καλλιόπη Ληµναίου-Παπακώστα, ∆ιευθύντρια 
στο Ελληνικό Ινστιτούτο Αλεξανδρινού 
Πολιτισµού. Είχε τίτλο «Ανασκαφικές περίοδοι 
Άνοιξης και Φθινοπώρου 2016» και 
διοργανώθηκε µε τη συνεργασία της 
Αρχαιολογικής  Εταιρείας της Αλεξάνδρειας.  

 

Το Ελληνικό Ίδρυµα Πολιτισµού στη ∆ηµόσια 
Συζήτηση Βελιγραδίου για την Ευρώπη 
 
Η 2η ∆ηµόσια Συζήτηση Βελιγραδίου µε θέµα 
Our (safe?) European home / Το δικό µας 
(σίγουρο;) Ευρωπαϊκό σπίτι, διεξήχθη την 

Κυριακή, 11 ∆εκεµβρίου 2016, στο 
Πολιτιστικό Κέντρο Βελιγραδίου. Στο Συνέδριο 
συµµετείχαν Ευρωπαίοι συγγραφείς και 
διανοούµενοι: Bidisha (Μεγάλη Βρετανία), 
Ingo Schulze (Γερµανία), Mats Kolmisoppi 
(Σουηδία), Χρήστος Χρυσόπουλος 
(Ελλάδα), Walter Famler (Αυστρία) και 
Milica Tomić (Σερβία), οι οποίοι έδωσαν 
διαλέξεις και οργάνωσαν εργαστήρια στη 
γκαλερί «Artget» του Πολιτιστικού Κέντρου 
Βελιγραδίου.  



 

∆ιάλεξη για τον Θωµά Φλαγγίνη στη 
Λευκωσία 
 
H διάλεξη για τον Έλληνα λόγιο και 
ευεργέτη, Θωµά Φλαγγίνη, διοργανώθηκε 
την 1η ∆εκεµβρίου, στη Λευκωσία, από 
την Εστία Ελλάδος Κύπρου του ΕΙΠ. Είχε 
τίτλο: «Θωµάς Φλαγγίνης: Κορυφαία 
µορφή του νεώτερου Ελληνισµού» και 
πραγµατοποιήθηκε στο Πολιτιστικό 
Ίδρυµα της Τραπέζης Κύπρου, από την 
∆ρ. Νάσα Παταπίου, ιστορικό – 
ερευνήτρια στο Κέντρο Επιστηµονικών 
Ερευνών Κύπρου. 

 
 

 

«Μάσκες»: Εικαστική έκθεση στην 
Αλεξάνδρεια 
 
Το Ελληνικό ’Ιδρυµα Πολιτισµού στην 
Αλεξάνδρεια παρουσίασε στον 
εκθεσιακό χώρο του, την εικαστική 

έκθεση «Μάσκες», µε έργα των ∆ρ. 
Αµπντέλ Σαλάµ Αΐντ, πρώην πρύτανη 
της Σχολής Καλών Τεχνών της 
Αλεξάνδρειας και της Άµαλ Χάτεµ. Η 
έκθεση, η οποία εγκαινιάστηκε, την 
Τετάρτη 30 Νοεµβρίου, από τον Γενικό 
Πρόξενο της Ελλάδος στην Αλεξάνδρεια, 
κ. Εµµανουήλ Κακαβελάκη, είχε διάρκεια 
µέχρι τις 10 ∆εκεµβρίου 2016. 

 

«Μέρες Σεφέρη» στη Λευκωσία 
 
Η ∆ιεύθυνση Μέσης Εκπαίδευσης του 
Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισµού της 
Κύπρου, το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο 
Κύπρου, το Πανεπιστήµιο Νεάπολις 

Πάφου, η Εστία Ελλάδος Κύπρου 
του ΕΙΠ και ο ∆ήµος Λευκωσίας, 
διοργάνωσαν εκδηλώσεις αφιερωµένες 
στον µεγάλο Έλληνα ποιητή και 
διπλωµάτη, Γιώργο Σεφέρη. Είχαν τίτλο 
«Μέρες Σεφέρη» και πραγµατοποιήθηκαν, 
από τις 18 έως τις 24 Νοεµβρίου 
2016, στην Πύλη Αµµοχώστου. Το 
πρόγραµµα περιελάµβανε Έκθεση 
βιβλίου και φωτογραφίας καθώς και 
διαλέξεις, στο πλαίσιο διήµερου 

Συνεδρίου, που πραγµατοποιήθηκε στις 
18 και 19 Νοεµβρίου. 



  

«Μουσικό ταξίδι – Ελλάδα, Ιταλία και 
γύρω χώρες»: Συναυλία στο 
Βουκουρέστι 
 
Η συναυλία µε τίτλο «Μουσικό Ταξίδι – 
Ελλάδα, Ιταλία και γύρω χώρες» 

πραγµατοποιήθηκε στις 16 Νοεµβρίου 
2016, στην Μεγάλη Αίθουσα του 
Ρουµανικού Ινστιτούτου Πολιτισµού. 
∆ιοργανώθηκε από το Ιταλικό 
Μορφωτικό Ινστιτούτο και το Ελληνικό 
Ίδρυµα Πολιτισµού, σε συνεργασία µε 
το Ρουµανικό Ινστιτούτο Πολιτισµού. 
Ερµήνευσαν η Σοφία Αβραµίδου 
(φωνή), ο Dimitri Bokolishvili 
(κλαρινέτο) και ο Σάκης Κοντονικόλας 
(πιάνο). Χορηγός: ALINDA RO 

(www.alinda.ro). 

 

Το Ελληνικό Ίδρυµα Πολιτισµού σε Συνέδριο 
της EUNIC στην Αθήνα 
 
Το Συνέδριο είχε θέµα «Επαναδιατυπώνοντας 
τις ευρωπαϊκές αξίες: Ο ρόλος του Πολιτισµού 
στην ενσωµάτωση των προσφύγων στις 

τοπικές κοινωνίες» και πραγµατοποιήθηκε την 
Παρασκευή 11 Νοεµβρίου, στην Αθήνα, στο 
Αµερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος. Το Ελληνικό 
Ίδρυµα Πολιτισµού, ως µέλος της EUNIC 
Αθηνών, συµµετείχε στο Συνέδριο και 
εκπροσωπήθηκε από τον ∆ρ. Στέφανο 
Βαλλιανάτο, υπεύθυνο ∆ιεθνών Σχέσεων 
του ΕΙΠ. 

 

∆ιεθνής ∆ιαγωνισµός Ποίησης Castello Di Duino 
13η Έκδοση 2017 
 
Το ∆ιεθνές Βραβείο Ποίησης Castello di Duino 
διοργανώνεται από τον πολιτιστικό σύλλογο «Ποίηση 
και Αλληλεγγύη» σε συνεργασία µε το Collegio del 

Mondo Unito dell’Adriatico, µε την υποστήριξη της 
UNESCO, του Πρίγκιπα Carlo Alessandro della 
Torre e Tasso del Castello di Duino, του ∆ήµου του 
Duino, της Muggia, της CEI (Central European 
Initiative), του Ελληνικού Ιδρύµατος Πολιτισµού 
Ιταλίας κ.ά. Ο διαγωνισµός ποίησης, ένας από τους 
σηµαντικότερους σε διεθνές επίπεδο, που 
διοργανώνεται κάθε χρόνο επ’ευκαιρία του 
εορτασµού της Παγκόσµιας Ηµέρας Ποίησης, 
απευθύνεται σε νέους µέχρι 30 ετών και έως σήµερα 
έχουν συνολικά συµµετάσχει περίπου 11.000 άτοµα.  



 

«Η γλώσσα της φυγής» του 
Χρίστου Γ. Παπαδόπουλου στην 
Αλεξάνδρεια 
 
Το Παράρτηµα Αλεξάνδρειας του 
Ελληνικού Ιδρύµατος Πολιτισµού 

και  οι Εκδόσεις «Μικρή Άρκτος» 
παρουσίασαν την ποιητική 
συλλογή «Η γλώσσα της φυγής» 
του Χρίστου Γ. Παπαδόπουλου. 
Η συλλογή παρουσιάστηκε, για 
πρώτη φορά από την 
κυκλοφορία της, το Σάββατο 5 
Νοεµβρίου, στο Σπίτι-Μουσείο 
του Καβάφη, όπου έζησε τα 
τελευταία χρόνια της ζωής του ο 
µεγάλος Αλεξανδρινός ποιητής. 

 

«Πρόσωπα και χώροι» στο Φεστιβάλ 
Κινηµατογράφου Θεσσαλονίκης 
 
Το Ελληνικό Ίδρυµα Πολιτισµού παρουσίασε 
στη Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο του 57ου 
Φεστιβάλ Κινηµατογράφου (3-13 

Νοεµβρίου 2016), τη φωτογραφική 
έκθεση της Νέλλης Τραγουστή 
«Πρόσωπα και χώροι». Η έκθεση, µε θέµα 
τα πρόσωπα και τους χώρους της 
τελευταίας ταινίας του Θόδωρου 
Αγγελόπουλου «Η Σκόνη του Χρόνου», 
πραγµατοποιήθηκε σε συνεργασία µε 
το Ινστιτούτο Γκαίτε Θεσσαλονίκης και 
το Φεστιβάλ Κινηµατογράφου 
Θεσσαλονίκης, από τις 10 Νοεµβρίου 
έως τις 17 ∆εκεµβρίου 2016. στις πρώην 
Αποθήκες Στρατού. (Επιµέλεια έκθεσης: 
Ελένη Βαροπούλου).  

 

«Η ∆ιαχρονία της Ελληνικής Γλώσσας» 
στη Λευκωσία 
 
Ηµερίδα µε θέµα: «Η ∆ιαχρονία της 
Ελληνικής Γλώσσας» διοργανώθηκε την 
∆ευτέρα, 17 Οκτωβρίου 2016, στο 
Συνεδριακό Κέντρο «Φιλοξενία» στη 
Λευκωσία, από τις ∆ιευθύνσεις Μέσης και 
∆ηµοτικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου 
Παιδείας και Πολιτισµού της Κύπρου, το 
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου και την 
Εστία Ελλάδος Κύπρου του Ελληνικού 
Ιδρύµατος Πολιτισµού. 



 

Greek Books – Global Ideas: Το Ελληνικό Βιβλίο στην 68η ∆ΕΒ Φρανκφούρτης 
 
Το ταξίδι του ελληνικού βιβλίου στις διεθνείς εκθέσεις συνεχίζεται. Μετά από το Πεκίνο (24-28 
Αυγούστου) και τη Μόσχα (7-11 Σεπτεµβρίου) όπου η Ελλάδα ήταν τιµώµενη χώρα, νέο 
προορισµό αποτέλεσε η µεγάλης ιστορικής και εµπορικής σηµασίας  ∆ιεθνής Έκθεση Βιβλίου 
Φρανκφούρτης, που πραγµατοποιήθηκε φέτος από 19 έως 23 Οκτωβρίου, µε τιµώµενες τις 
Κάτω Χώρες και τη Φλάνδρα. 

 
 

Παρουσίαση των µαθηµάτων 
Ελληνικών 2016-2017 στην Τεργέστη 
 
Με αφορµή τις εγγραφές για τα 

µαθήµατα Νέων και Αρχαίων 
Ελληνικών του σχολικού έτους 2016-
2017, το Ελληνικό Ίδρυµα Πολιτισµού 
οργάνωσε το Σάββατο 15 Οκτωβρίου 
2016, στον χώρο του, ενηµερωτική 
συνάντηση για τους ενδιαφερόµενους 
των µαθηµάτων µε αναγνώσεις 
ποιηµάτων, µουσική και γευσιγνωσία 
ελληνικής κουζίνας. 

 
 

 

 

Ηµέρες Κυπριακού Πολιτισµού στην Ιταλία  - 9η Έκδοση 2016 
 
Mε τίτλο «Αναγνώσεις και ταξίδια, η διαδροµή µεταξύ 
Κύπρου και Τεργέστης - Ο καφές ως Αγορά συναντήσεων» 
διεξήχθησαν στην Τεργέστη, στις 17, 18 και 19 Οκτωβρίου, οι 
Ηµέρες Κυπριακού Πολιτισµού στην Ιταλία. Κορύφωση των 

εκδηλώσεων αποτέλεσε η τελετή έναρξης της συνεργασίας 
µεταξύ του Μουσείου του Καφέ της Τεργέστης και του 
Λαογραφικού Μουσείου–Τµήµατος του Καφέ της ∆ερύνειας, 
παρουσία του Πρέσβη της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας στην 
Ιταλία, κ. Τάσου Τζιώνη και άλλων επίσηµων, στις 18 
Οκτωβρίου, στο Εµπορικό Επιµελητήριο της Τεργέστης. 



 

Το Ελληνικό Ίδρυµα Πολιτισµού 
στο ∆ιεθνές Φεστιβάλ Τζαζ της 
Οδησσού 
 
Το ΕΙΠ συµµετείχε στο 16ο Φεστιβάλ 
Τζαζ της Οδησσού που διοργανώθηκε, 

από 22 έως 25 Σεπτεµβρίου 2016, στη 
µεγάλη αίθουσα της Φιλαρµονικής 
της πόλης. Η Ελληνική συµµετοχή, στο 
αναγνωρισµένο διεθνώς Φεστιβάλ, 
πραγµατοποιήθηκε µε το project 
«Flying jazz» και τους µουσικούς 
Στέφανο Ανδρεάδη (κιθάρα), Γιώργο 
Κοντραφούρη (Hammond organ), 
Ανδρέα Πολυζωγόπουλο (τροµπέτα) 
και Αλέξανδρο ∆ράκο Κτιστάκη 
(τύµπανα).  

 

 

Συµµετοχή στον εορτασµό 
της Ευρωπαϊκής Ηµέρας 
Γλωσσών 
  
Το Ελληνικό Ίδρυµα Πολιτισµού 
συµµετείχε στον εορτασµό της 

Ευρωπαϊκής Ηµέρας 
Γλωσσών µε εκδηλώσεις 
προγραµµατισµένες από τις 
Εστίες και τα Παραρτήµατά 
του στην Αλεξάνδρεια 
(Αλεξανδρινή Βιβλιοθήκη, 
∆ευτέρα 26 Σεπτεµβρίου), το 
Βελιγράδι (Φοιτητικό Πάρκο) 
και το Βουκουρέστι (Μουσείο 
Ρουµάνου Χωρικού, Σάββατο, 
24 Σεπτεµβρίου). 

 

Η Νύχτα της Ευρωπαϊκής Λογοτεχνίας 
στο Βουκουρέστι 
 
Κοινές εκδηλώσεις διοργάνωσαν στο 
Βουκουρέστι το ΕΙΙΠ και το Ιταλικό 
Μορφωτικό Ινστιτούτο, στο πλαίσιο της 

Νύχτας Ευρωπαϊκής Λογοτεχνίας.  στις 9 
Σεπτεµβρίου, στο Βιβλιοπωλείο Cărturești-
Verona. Το πρόγραµµα περιελάµβανε 
την προβολή των 201 φωτογραφιών 
Ελλήνων Λογοτεχνών του Ιταλού 
φωτογράφου Giovanni Giovannetti, 
διάλεξη του Νεοελληνιστή Maurizio De 
Rosa µε θέµα την Ελληνική λογοτεχνία, 
συζήτηση µεταξύ µεταφραστών και 
συγγραφέων, αναγνώσεις, κ.ά. 



 

45ο Φεστιβάλ Βιβλίου στο Ζάππειο 
 
Το Φεστιβάλ Βιβλίου είναι ένας θεσµός που 
για πολλές δεκαετίες πλουτίζει την πολιτιστική 
ζωή της Αθήνας. Το 45ο Φεστιβάλ Βιβλίου 
στο Ζάππειο συνδιοργάνωσαν ο Σύνδεσµος 

Εκδοτών Βιβλίου (Σ.ΕΚ.Β.) και ο Οργανισµός 
Πολιτισµού, Αθλητισµού και Νεολαίας του 
∆ήµου Αθηναίων (Ο.Π.Α.Ν.∆.Α.) σε 
συνεργασία µε την ΕΡΤ και την Ελληνική Εθνική 
Επιτροπή της UNICEF. Πραγµατοποιήθηκε, 
από τις 2 έως τις 22 Σεπτεµβρίου 2016, υπό 
την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισµού και 
Αθλητισµού και του Ελληνικού Ιδρύµατος 
Πολιτισµού. Το αφιέρωµα της φετινής 
διοργάνωσης ήταν «50 χρόνια ∆ηµόσια 
Τηλεόραση, 50 χρόνια συµβολή στον Πολιτισµό». 

 

Η Ελλάδα Τιµώµενη Χώρα στη ∆ιεθνή Έκθεση Βιβλίου Μόσχας 
Ο Ελληνικός πολιτισµός, µε όχηµα το βιβλίο, στη Μόσχα 
 
Η Ελλάδα είχε την τιµητική της στην 29η ∆ιεθνή Έκθεση Βιβλίου Μόσχας (Moscow International Book 
Fair – MIBF) που πραγµατοποιήθηκε από τις 7 έως τις 11 Σεπτεµβρίου 2016, στο µεγαλύτερο εκθεσιακό 
κέντρο της Ρωσικής πρωτεύουσας VDNH. Η πρόσκληση προς την Ελλάδα ως τιµώµενη χώρα έγινε 

από το Ρωσικό Υπουργείο Τύπου και ΜΜΕ, στο πλαίσιο του Έτους Ελλάδας-Ρωσίας 2016, ενώ η Ρωσία 
φιλοξενήθηκε αντιστοίχως ως τιµώµενη χώρα στη 13η ∆ιεθνή Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Την 
ευθύνη για τη διοργάνωση της ελληνικής συµµετοχής είχε αναλάβει το Ελληνικό Ίδρυµα Πολιτισµού, 
υπό την αιγίδα και µε την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού, ενώ το πρόγραµµα 
εκδηλώσεων διαµορφώθηκε από το ΕΙΠ µε τη συνεργασία και την υποστήριξη των πολιτιστικών 
φορέων: Αρχείο Καβάφη/Ίδρυµα Ωνάση, Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, Ταινιοθήκη της 
Ελλάδας, Ελληνικό Κέντρο Κινηµατογράφου, Ίδρυµα Μιχάλης Κακογιάννης, Asifa Hellas και 
Greekanimation.com, Ελληνικό Τµήµα της ΙΒΒΥ-Kύκλος του Ελληνικού Παιδικού Βιβλίου και την Ελληνική 
Πρεσβεία στη Μόσχα καθώς και το Tµήµα Βυζαντινής και Νεοελληνικής Φιλολογίας του Πανεπιστηµίου 
Λοµονόσοφ. Το Ελληνικό Περίπτερο εγκαινίασε ο Υπουργός Πολιτισµού και Αθλητισµού και 
Επικεφαλής της Ελλάδας για το Έτος Ελλάδας Ρωσίας 2016, καθ. Αριστείδης Μπαλτάς, παρουσία του 

Προέδρου του ΕΙΠ καθ. Κωνσταντίνου Τσουκάλα, ενώ την Βουλή των Ελλήνων εκπροσώπησε ο 
Πρόεδρος της Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων, καθ. Κώστας Γαβρόγλου.  



 

Το ελληνικό βιβλίο ταξιδεύει στην Κίνα 
Το Ελληνικό Ίδρυµα Πολιτισµού στην 23η 
∆EB Πεκίνου 
 
Με πλούσιο υλικό από την πρόσφατη 
εκδοτική παραγωγή και µια εκδήλωση για 

τον Καζαντζάκη, συµµετείχε η Ελλάδα στην 
23η ∆ιεθνή Έκθεση Βιβλίου του Πεκίνου 
(Beijing International Book Fair), που είχε 
διάρκεια από τις 24 έως και τις 28 
Αυγούστου 2016. Την ελληνική συµµετοχή 
οργάνωσε το Ελληνικό Ίδρυµα Πολιτισµού 
σε συνεργασία µε την Πρεσβεία της 
Ελλάδος και το Γραφείο του ΕΟΤ στο 
Πεκίνο και µε την υποστήριξη του 
Υπουργείου Πολιτισµού. Το Εθνικό 
Περίπτερο, µεγέθους 18 τ.µ., περιελάµβανε 

πάνω από 100 τίτλους ελληνικών βιβλίων, 
στην ελληνική, αγγλική και κινεζική 
γλώσσα, όπως πεζογραφικά και ποιητικά 
έργα, λευκώµατα, ταξιδιωτικούς και 
περιηγητικούς οδηγούς της Ελλάδας, 
µελέτες, παιδικά βιβλία και κόµικ, καθώς 
και καταλόγους µεταφρασµένων και 
βραβευµένων βιβλίων. 

 

Κύκλος εκδηλώσεων στην Οδησσό για τον 
επίσηµο εορτασµό ίδρυσης της πόλης 
 
Το Ελληνικό Ίδρυµα Πολιτισµού στην 
Οδησσό συµµετείχε µε σειρά εκδηλώσεων 
στον εορτασµό της πόλης για την επέτειο 

της ίδρυσής της. Οι εορτασµοί στην πόλη 
της Οδησσού συµπίπτουν µε την 
επέτειο ίδρυσης του Παραρτήµατος του 
ΕΙΠ, όπως και του Μουσείου Φιλικής 
Εταιρείας (2/9/1994). Οι εκδηλώσεις 
πραγµατοποιήθηκαν παρουσία του 
προέδρου του ΕΙΠ, καθηγητή Κωνσταντίνου 
Τσουκαλά και περιελάµβαναν ψηφιακή 
έκθεση για τον Γρηγόριο Ξενόπουλο 
(Εγκαίνια: 1/9), τα αποκαλυπτήρια της 
προτοµής του Γ. Μαρασλή στην πλατεία 

των Ελλήνων (2/9)την παρουσίαση του 
µυθιστορήµατος «Όλυα – ∆υο χειµώνες και 
µια άνοιξη», του Πρέσβη της Ελλάδας στην 
Ουκρανία κ. Βασίλη Παπαδόπουλου (3/9), 
καθώς και συναυλία, στο Θέατρο 
Μουσικής Κωµωδίας Οδησσού, µε τους 
Κώστα Μακεδόνα, Μελίνα Ασλανίδου και 
Ανδρέα Κατσιγιάννη (3/9). 



 

 

«Κερύνεια – Αµµόχωστος – Κατεχόµενα» 
Βραδιά ποίησης και µουσικής στη Λευκωσία 
 
Η Εστία Ελλάδος Κύπρου του ΕΙΠ διοργάνωσε την 
Πέµπτη 7 Ιουλίου στη Λευκωσία, στον προαύλιο 
χώρο του οικήµατός της, βραδιά ποίησης και 

µουσικής αφιερωµένη στην Αµµόχωστο, την 
Κερύνεια και τις άλλες κατεχόµενες πόλεις της 
Κύπρου. Ποιήµατα διάβασαν οι ποιητές Νίκος 
Ορφανίδης, Αλεξάνδρα Γαλανού, Αθηνά Τέµβριου, 
Ευρυδίκη Περικλέους–Παπαδοπούλου, Κλεοπάτρα 
Μακρίδου. Τις αναγνώσεις συνόδευσαν, µε µουσική 
Θεοδωράκη, Χατζιδάκι και άλλων, η σοπράνο 
Αύρα Σιάτη και ο καλλιτέχνης Θέµης Θεµιστοκλέους, 
ενώ στο µπουζούκι ήταν ο Νίκος Αδάµου. 

 
 

Το βιβλίο κοντά στους πρόσφυγες – 
Μια δράση του ΕΙΠ 
 
Το Ελληνικό Ίδρυµα Πολιτισµού, στο 
πλαίσιο της συνεργασίας του µε τη 
∆ιεύθυνση Βιβλιοθηκών και Μουσείων 

του ∆ήµου Θεσσαλονίκης και µε το 
Εργαστήριο Πολιτισµού του ∆ικτύου για 
τα ∆ικαιώµατα του Παιδιού, επιχειρεί να 
συµβάλλει στην πρόσβαση των 
προσφύγων – παιδιών αλλά και ενηλίκων 
– στο ποιοτικό βιβλίο, στη µητρική τους 
γλώσσα. Στο πλαίσιο αυτό, µε τη βοήθεια 
του Παραρτήµατός του στην Αλεξάνδρεια, 
το ΕΙΠ κατάρτισε και εξασφάλισε έναν 
πρώτο πυρήνα αραβικών παιδικών 
βιβλίων, καθώς και βιβλίων ελληνικής 

λογοτεχνίας µεταφρασµένης στα αραβικά. 
 

 

«Μουσικοί διάλογοι Χατζιδάκι – Θεοδωράκη»  
στην Τεργέστη 
 
Μουσική βραδιά µε θεατρική απόδοση 
πραγµατοποιήθηκε την Τέταρτη  20 Ιουλίου, στην 
πλατεία Verdi, στο ιστορικό κέντρο της Τεργέστης, 

από την Κοινότητα Ελλήνων Ορθοδόξων 
Τεργέστης και τον ∆ήµο Τεργέστης. ∆ιοργανώθηκε 
µε τη συνεργασία της Νοµαρχίας Τεργέστης, του 
ΕΙΠ Ιταλίας, του Επίτιµου Προξενείου της Ελλάδος 
στην Τεργέστη και µε την υποστήριξη της Ένωσης 
Νοµαρχιών Περιφέρειας Friuli Venezia Giulia. 
Παρουσιάστηκε η µουσική διαδροµή των 
συνθετών και το κοινό, µέσα από αυθεντικούς 
διαλόγους τους και την αφήγηση, 
παρακολούθησε την καλλιτεχνική και πολιτική τους 
διαδροµή, ενώ τα τραγούδια ανταποκρίνονταν 

στην ιστορική συγκυρία της αφήγησης.  



 

«The Red Bank. James Joyce: Τα τετράδιά του, 
των Ελληνικών»  στην Τεργέστη 
 
Το Ελληνικό Ίδρυµα Πολιτισµού Ιταλίας και 
η Κοινότητα Ελλήνων Ορθοδόξων Τεργέστης 
παρουσίασαν στο κοινό της Τεργέστης την ταινία 

της Βουβούλας Σκούρα «The Red Bank. James 
Joyce: Τα τετράδιά του, των Ελληνικών», στις 18 
Ιουνίου 2016, στο Μουσείο Palazzo Gopcevich. 
Η προβολή, παρουσία της σκηνοθέτιδας, 
εντασσόταν  στο πλαίσιο των εκδηλώσεων του 
Φεστιβάλ Bloomsday 2016, όπου εορτάζεται, σε 
πολλές πόλεις του κόσµου, η αφηγηµατική 
περιπλάνηση του Λέοπολντ Μπλουµ, κεντρικού 
ήρωα στον «Οδυσσέα», στους δρόµους της 
ιρλανδικής πρωτεύουσας, στις 16 Ιουνίου 1904. 

 

«Ένδυση. Παραδοσιακές Ελληνικές Φορεσιές» 
στο Βουκουρέστι 
 
Το ΕΙΠ συµµετείχε στις εκδηλώσεις που διοργανώθηκαν 
στο Βουκουρέστι µε αφορµή την Νύχτα των 
Πολιτιστικών Ινστιτούτων (24/6), παρουσιάζοντας 
αφιέρωµα στις ελληνικές παραδοσιακές  ενδυµασίες. Το 
αφιέρωµα περιελάµβανε φωτογραφική έκθεση 
ελληνικών τοπικών ενδυµασιών, παρουσίαση  
αυθεντικών τοπικών πουκαµίσων, προβολή ντοκιµαντέρ 
για τη φορεσιά του Τρίκερι, καθώς και διαλέξεις για τις 
ελληνικές παραδοσιακές ενδυµασίες. Οι δράσεις 
πραγµατοποιήθηκαν από κοινού µε το Μουσείο 
Μπενάκη και το Πελοποννησιακό Λαογραφικό Ίδρυµα 
«Βασίλειος Παπαντωνίου» και σε συνεργασία µε το 
Πολιτιστικό Κέντρο του ∆ήµου Βουκουρεστίου 
«ARCUB», το Εθνικό Μουσείο Ρουµάνου Χωρικού, το 

Εθνικό Μουσείο Χωριού «Dimitrie Gusti» τον Σύλλογο 
MKlasica Melos, τον Λαογραφικό Πολιτιστικό Όµιλο 
Αµπελοκήπων και τον Ελληνικό Πολιτιστικό Σύλλογο 
Βουκουρεστίου «Νόστος». 

 

«Ανοικτές Ηµέρες» στο Βελιγράδι 
 
Το Ελληνικό Ίδρυµα Πολιτισµού στο Βελιγράδι, στο πλαίσιο της δράσης «Ανοικτές Ηµέρες» που 
πραγµατοποιήθηκε από τις Πρεσβείες των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Σερβία, υποδέχθηκε στους 
χώρους του, την Τρίτη 31 Μαΐου, τους µαθητές και τους εκπαιδευτικούς των δηµοτικών σχολείων του ∆ήµου 
Ζρένιανιν. Προβλήθηκε η βραβευµένη ταινία του ΕΟΤ για την Ελλάδα «Greek Tourism. An eternal journey!», 

καθώς και η ταινία µικρού µήκους για το Νέο Μουσείο της Ακρόπολης (παραγωγή του Μουσείου Ακροπόλεως). 



 

13η ∆ιεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης 
 
Η ∆ιεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης 
που πραγµατοποιήθηκε στο ∆ιεθνές 
Εκθεσιακό Κέντρο Θεσσαλονίκης από τις 12 
ως τις 15 Μαΐου 2016, αναδείχθηκε –παρά τις 
υπαρκτές δυσκολίες σε µία από τις πλέον 
επιτυχηµένες διοργανώσεις των τελευταίων 
ετών κατά την κοινή οµολογία όλων 
των συντελεστών της, προσελκύοντας 
περισσότερους από 54.000 επισκέπτες. Σε 
ατµόσφαιρα δηµιουργικής συνέργειας όλοι 
οι συµµετέχοντες: διοργανωτές, εκδότες, 
συγγραφείς, εικονογράφοι, µεταφραστές, 
πανεπιστηµιακοί δάσκαλοι, ακαδηµαϊκοί, 
εικαστικοί, σκηνοθέτες, µουσικοί, 
εκπαιδευτικοί, καλλιτεχνικές οµάδες της 

πόλης, βιβλιοθήκες, επαγγελµατικά σωµατεία 
του χώρου του Βιβλίου, αλλά και οι 
αναγνώστες-επισκέπτες, κατάφεραν να 
αναδείξουν τον εορταστικό χαρακτήρα της 
φετινής διοργάνωσης.  

 

«Πεθαίνω σαν χώρα» και «Η Μεταφορά»: Παρουσίαση 
της Αραβικής µετάφρασης των βιβλίων του ∆ηµήτρη 
∆ηµητριάδη στην Αλεξάνδρεια 
  
Το Ελληνικό Ίδρυµα Πολιτισµού στην Αλεξάνδρεια 
και ο οργανισµός QUDRAN for art and 

development παρουσίασαν την Τρίτη 24 Μαϊου 2016, 
στον πολυχώρο «Καµπίνα», την έκδοση της αραβικής 
µετάφρασης των βιβλίων του ∆ηµήτρη ∆ηµητριάδη 
«Πεθαίνω σαν χώρα» και «Μεταφορά». Η έκδοση, σε 
µετάφραση του ∆ρ. Χάλεντ Ραούφ, πραγµατοποιήθηκε 
από το Αιγυπτιακό Εθνικό Κέντρο Μετάφρασης. 

 

«Νέο Κύµα: Τραγούδια της δεκαετίας 
του ‘60» στην Τεργέστη 
 
Το Πανεπιστήµιο Τεργέστης (Νεοελληνική 
Γλώσσα), η Κοινότητα Ελλήνων 
Ορθοδόξων Τεργέστης και το Ελληνικό 

Ίδρυµα Πολιτισµού Ιταλίας, στο πλαίσιο 
του εορτασµού της Παγκόσµιας 
Ηµέρας Ελληνοφωνίας  και Ελληνικού 
Πολιτισµού (20/5), διοργάνωσαν 
µουσική λογοτεχνική βραδιά µε τίτλο 
«Νέο Κύµα: Τραγούδια της δεκαετίας του 
‘60». Η εκδήλωση πραγµατοποιήθηκε µε 
αφορµή την ολοκλήρωση του 
σχολικού έτους των µαθηµάτων 
νεοελληνικής γλώσσας, στις 27 Μαΐου 
2016, στην αίθουσα εκδηλώσεων Sala 
Giubileo Filoxenia. 



 
 

 
Η Ελλάδα στη ∆ιεθνή Έκθεση Βιβλίου του 
Κιέβου (Arsenal book festival) 
«Νέες ελληνικές φωνές» στο Περίπτερο του 
Ελληνικού Ιδρύµατος Πολιτισµού Οδησσού. 

 
Τι καινούργιο συµβαίνει στην Ελλάδα σήµερα; 
Το ερώτηµα που επανέρχεται στις δηµόσιες 
συζητήσεις και προκαλεί το ενδιαφέρον, 
αποτελεί την αφετηρία του σχεδιασµού της 
φετινής συµµετοχής του ΕΙΠ στην 6η ∆ιεθνή 
Έκθεση Βιβλίου του Κιέβου (Arsenal book 
festival), που πραγµατοποιείται στο MYSTETSKIY 
ARSENAL από 20 έως 24 Απριλίου 2016. 

 
«Άθως, τα χρώµατα της πίστης» του 
Στράτου Καλαφάτη στη Ρώµη 
 

Το Ελληνικό Ίδρυµα Πολιτισµού στην 
Ιταλία και η  Πρεσβεία της Ελλάδος στη 
Ρώµη στο πλαίσιο της διαρκούς 
συνεργασίας τους, µε την υποστήριξη 
του ∆ήµου Καβάλας και του ∆ήµου 
Θεσσαλονίκης, παρουσίασαν στη Ρώµη 
την φωτογραφική έκθεση του Στράτου 
Καλαφάτη µε τίτλο «Άθως, τα Χρώµατα 
της Πίστης», από 6 έως 22 Μαΐου 2016, 
στον εκθεσιακό χώρο της Ακαδηµίας της 

Ρουµανίας. Η έκθεση είναι παραγωγή 
του Μορφωτικού Ιδρύµατος Εθνικής 
Τραπέζης (MIET). 

 

Το Ελληνικό Ίδρυµα Πολιτισµού στο Φεστιβάλ Ευρωπαϊκού Κινηµατογράφου στη Ρουµανία 
Βραβείο δηµοφιλέστερης ταινίας για την «Μικρά Αγγλία» του Παντελή Βούλγαρη 

 
Με την προβολή συνολικά δέκα ταινιών, µικρού και µεγάλου µήκους, βασισµένων σε λογοτεχνικά έργα, 
συµµετείχε το ΕΙΠ στην 20η έκδοση του Φεστιβάλ Ευρωπαϊκού Κινηµατογράφου που διεξήχθη από τις 5 
έως τις 29 Μαΐου σε έξι πόλεις της Ρουµανίας. Αξίζει να σηµειωθεί ότι η ταινία «Μικρά Αγγλία» του 
Παντελή Βούλγαρη (2013) απέσπασε το 1ο Βραβείο δηµοφιλέστερης ταινίας στην κατηγορία ταινιών 
µεγάλου µήκους. Το Βραβείο απονέµεται στην ταινία που έχει λάβει τις περισσότερες ψήφους από τους 
θεατές που επισκέφτηκαν την ιστοσελίδα του Φεστιβάλ. 



 
«Ωδή στη θάλασσα»: Εικαστική έκθεση 
στην Οδησσό 
 
Η έκθεση εγκαινιάστηκε στο Παράρτηµα 

του Ελληνικού Ιδρύµατος Πολιτισµού την 
Πέµπτη 24 Μαρτίου 2016. Παρουσιάστηκε 
στο πλαίσιο των εκδηλώσεων που 
διοργανώθηκαν από το ΕΙΠ στην Οδησσό 
για τον εορτασµό της 25ης Μαρτίου και 
ήταν αποτέλεσµα συνεργασίας µε το 3ο 
εργαστήριο ζωγραφικής και οµάδας 
σπουδαστών του εργαστηρίου χαρακτικής 
του Τµήµατος Εικαστικών και 
Εφαρµοσµένων Τεχνών της Σχολής Καλών 
Τεχνών του Αριστοτέλειου Πανεπιστηµίου 
Θεσσαλονίκης και του Ευρωπαϊκού 

Κέντρου Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών 
Μνηµείων (ΕΚΒΜΜ). 

 
Το ΕΙΠ στην ΙΖ’ Συνάντηση Αρχαιολογικού 
Ντοκιµαντέρ στο Βελιγράδι 
 
Το Ελληνικό Ίδρυµα Πολιτισµού έλαβε 

µέρος στην ΙΖ’ Συνάντηση Αρχαιολογικού 
Ντοκιµαντέρ, που διοργάνωσε το Εθνικό 
Μουσείο Βελιγραδίου από τις 31 Μαρτίου 
έως 7 Απριλίου 2016, µε τη συνεργασία 
ξένων πολιτιστικών κέντρων και πρεσβειών 
στην Σερβία. Το ΕΙΠ συµµετείχε στη 
Συνάντηση µε την ταινία: Η Τρίτη Ζωή της 
Μεσσήνης, Ελλάδα, 2010 (Σενάριο/
Σκηνοθεσία: Αθανασία ∆ρακοπούλου). Η 
ταινία αρχίζει το 2002 αλλά η ιστορία 
ξεκινάει το 1987 όταν ο αρχαιολόγος 
Πέτρος Θέµελης αναλαµβάνει την 

ανασκαφή της Αρχαίας Μεσσήνης.  

 
«Πολυµερής ∆ιπλωµατία και Κυπριακό»: 
∆ιάλεξη του Πρέσβη κ. Ανδρεστίνου 
Παπαδόπουλου στη Λευκωσία 
 

Η διάλεξη µε θέµα «Πολυµερής ∆ιπλωµατία και 
Κυπριακό» του πρώην Πρέσβη ∆ρ Ανδρεστίνου 
Ν. Παπαδόπουλου, πραγµατοποιήθηκε την 
Τετάρτη 30 Μαρτίου 2016 στην Αίθουσα 
Πολιτιστικών Υπηρεσιών του Υπουργείου 
Παιδείας και Πολιτισµού της Κύπρου. Η 
εκδήλωση τελούσε υπό την αιγίδα του Γενικού 
∆ιευθυντή του Υπουργείου Εξωτερικών της 
Κύπρου, κ. Αλέξανδρου Ζήνων. 



 

Η «Καντάδα» του Γιώργη Χριστοδούλου στην Αίγυπτο 
 
Οι Ελληνικές Κοινότητες Καΐρου και Αλεξάνδρειας, το 
Ελληνικό Ίδρυµα Πολιτισµού στην Αλεξάνδρεια, το Ελληνικό 
Πολιτιστικό Κέντρο Καΐρου, η ∆ιεύθυνση ∆ιεθνών Πολιτιστικών 
Σχέσεων του Αιγυπτιακού Υπουργείου Πολιτισµού και η 

Όπερα Καΐρου, παρουσιάσαν, υπό την αιγίδα της 
Ελληνικής Πρεσβείας στο Κάιρο, για πρώτη φορά στην 
Αίγυπτο, τον Γιώργη Χριστοδούλου και την µουσική 
παράσταση «Καντάδα», µε δύο συναυλίες, στην Αίγυπτο: 
Το Σάββατο 19 Μαρτίου 2016, στο Ινστιτούτο Αραβικής 
Μουσικής της Όπερας Καΐρου και την ∆ευτέρα 21 Μαρτίου 
2016, στο Θέατρο Σάγιεντ Νταρουίς (Όπερα Αλεξάνδρειας), 
στην πόλη που είναι και ο τόπος καταγωγής του. 

 
Η Τέτη Κασιώνη και ο Γιώργος 
Αθανασίου στο Βουκουρέστι 

  
Το Ελληνικό Ίδρυµα Πολιτισµού µε 
αφορµή την επέτειο της 25ης 
Μαρτίου, διοργάνωσε στο 
Βουκουρέστι δύο συναυλίες µε την 
τραγουδίστρια Τέτη Κασιώνη και 
τον κιθαρίστα Γιώργο Αθανασίου, 
τη ∆ευτέρα 21 και Τετάρτη 23 
Μαρτίου 2016. Οι συναυλίες, οι 
οποίες τελούσαν υπό την αιγίδα 
της Ελληνικής Πρεσβείας, έλαβαν 

χώρα στο Βιβλιοπωλείο Cărturești 
Carusel, που στεγάζεται στο παλιό 
κ τήρ ιο  της  ο ι κογέν ε ιας 
Χρυσοβελώνη και στο Ρουµανικό 
Ινστιτούτο Πολιτισµού. 

 

«Το Ρωσικό Προξενείο στην Οθωµανοκρατούµενη 
Κύπρο  (18ος – 19ος αι.)»: ∆ιάλεξη στη 
Λευκωσία 
 
Τις άρρηκτες και στενές σχέσεις Κύπρου – 
Ρωσίας ανέπτυξε σε διάλεξή της στις 22 
Μαρτίου 2016 στη Ρωσική Πρεσβεία, η ∆ρ. 
Νάσα Παταπίου, ιστορικός – ερευνήτρια στο 
Κέντρο Επιστηµονικών Ερευνών Κύπρου, ενώ 
σε σύντοµο χαιρετισµό του, ο Πρέσβης της 
Ρωσίας στην Κύπρο, Στανισλάβ Οσάτσιη, 
επισήµανε πως οι πρώτες επαφές των 
Ρώσων µε την Κύπρο ξεκίνησαν από τον 10ο 
αιώνα.  Η διάλεξη διοργανώθηκε από την 
Πρεσβεία της Ρωσικής Οµοσπονδίας στην 
Κύπρο και την Εστία Ελλάδος Κύπρου του 
Ελληνικού Ιδρύµατος Πολιτισµού. 



 

 

Εκδηλώσεις αφιερωµένες 
στον «πρόσφυγα»  στην 
Αθήνα 

 
Το Ελληνικό Ίδρυµα 
Πολιτισµού, στο πλαίσιο 

παρουσίασης εκδηλώσεων 
αφιερωµένων στον 
«πρόσφυγα», διοργάνωσε 
την Πέµπτη 10 Μαρτίου 
2016, σε συνεργασία µε 
το Σπίτι της Κύπρου, 
οµαδική εικαστική έκθεση 
µε την συµµετοχή 16 
καλλιτεχνών της χώρας 
µας υπό τον τίτλο «NEW 
ERA EAUDESEA», & 

συζήτηση µε θέµα: «Η 
προσφυγική κρίση και το 
µέλλον της Ευρώπης». 

 

«Nεύµα και Γένεση»: Φωτογραφική έκθεση στο πλαίσιο του 12ου ∆ιεθνούς ∆ιαγωνισµού 
Ποίησης «Castello di Duino 2016» 
 
Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων του ∆ιαγωνισµού Ποίησης, παρουσιάστηκε από τις 12 έως τις 20 Μαρτίου 
2016 στην Τεργέστη, στην αίθουσα Sala Giubileo – Filoxenia (Riva III Novembre 9), η φωτογραφική έκθεση 
«Nεύµα και Γένεση». Θέµα της έκθεσης οι φωτογραφίες νέων ποιητών από όλο τον κόσµο σχολιασµένες 
από τους ίδιους µε ποιητικούς στίχους. 

 
Αφιέρωµα στον σύγχρονο ελληνικό 
κινηµατογράφο στη Νίσσα της Σερβίας 
 
Το Ελληνικό Ίδρυµα Πολιτισµού παρουσίασε 

από τις 14 έως τις 19 Μαρτίου 2016, στη 
Νίσσα της Σερβίας, αφιέρωµα στον 
σύγχρονο ελληνικό κινηµατογράφο µε τίτλο 
«Η οικογένεια: Έξι µατιές». Το κινηµατογραφικό 
αφιέρωµα διοργανώθηκε σε συνεργασία µε 
τον κινηµατογράφο Kupina και το 
Ελληνικό Κέντρο Κινηµατογράφου. 
Πραγµατοποιήθηκε µε την ευγενική 
χορηγία της Vojvođanska Banka, της 
Eurobank και της Τράπεζας Πειραιώς 
και µε την υποστήριξη του Συνδέσµου 
Ελληνικών Επιχειρήσεων Σερβίας. 



 

«Α, ρε Αλέξη, µ’ έµπλεξες…»: 
Ο Πέτρος Αυλίδης 
παρουσιάζει το νέο του 
βιβλίο στο Βερολίνο 
 
Η λογοτεχνική εκδήλωση 

διοργανώθηκε, από το 
Παράρτηµα του Ελληνικού 
Ιδρύµατος Πολιτισµού, στο 
βιβλιοπωλείο Artificium, την 
Πέµπτη, 3 Μαρτίου 2016, 
ώρα 8.00 µ.µ. 

 
 

Μουσική εκδήλωση στη Λευκωσία 
 

Η Εστία Ελλάδος Κύπρου του Ελληνικού 
Ιδρύµατος Πολιτισµού διοργάνωσε στις 

10 Μαρτίου 2016, στην Αίθουσα Τελετών 
«Πασχάλη Πασχαλίδη» της Ελληνικής 
Τράπεζας στην Λευκωσία, µουσική 
εκδήλωση µε παραδοσιακά τραγούδια 
από οµάδα µαθητών του Μουσικού 
Σχολείου Παραλιµνίου, καθώς και 
διαλέξεις για την µουσικοποιητική 
παράδοση της Κύπρου και το ρόλο της 
Ελληνικής µουσικής στη διαµόρφωση 
και ανάπτυξη του Ελληνικού πολιτισµού. 

 
«Ένα Θαλασσινό ταξίδι»: 
Θεατρικό εργαστήρι για παιδιά 
έως 10 ετών στην Αλεξάνδρεια 
 

Το Ελληνικό Ίδρυµα Πολιτισµού 
διοργάνωσε στην Αλεξάνδρεια, 
την Πέµπτη 10 Μαρτίου 2016, 
ένα θεατρικό παιχνίδι για παιδιά 
(ηλικίας έως 10 ετών), µε θέµα: 
Ένα Θαλασσινό ταξίδι. Η 
εκδήλωση πραγµατοποιήθηκε 
στην αίθουσα εκδηλώσεων 
του Παραρτήµατος, σε 
συνεργασία µε µέλη της 
καλλιτεχνικής οµάδας τέχνης 
Πάροδος και την οµάδα 

Gudran. Υποστηρίχθηκε από 
Ελληνική και Αραβική αφήγηση, 
ενώ τα παιδιά, παίζοντας και 
αυτοσχεδιάζοντας, είχαν ενεργό 
ρόλο στη σκηνική δράση. 



 

Σεµινάριο για τα Οµηρικά Έπη στη 
Λευκωσία 
 
Η µοναδικότητα της Οµηρικής 
ποίησης ήταν το αντικείµενο του 
σεµιναρίου που πραγµατοποιήθηκε 

την Παρασκευή 5 Φεβρουαρίου στο 
ιστορικό Παγκύπριο Γυµνάσιο της 
Λευκωσίας µε τη συνεργασία της 
Εστίας Ελλάδος Κύπρου του ΕΙΠ και 
του Υπουργείου Παιδείας και 
Πολιτισµού της Κύπρου. 

 

Η Ελλάδα στην 47η ∆ΕΒ Καΐρου.  
Ο Πρωθυπουργός της Αιγύπτου στο 
Ελληνικό Περίπτερο 
 
Η 47η ∆ιεθνής Έκθεση Βιβλίου στο Κάιρο 
εγκαινιάστηκε την Τετάρτη 27 Ιανουαρίου 
2016 από τον πρωθυπουργό της 
Αιγύπτου, κ. Σερίφ Ισµαήλ. Ο Αιγύπτιος 
Πρωθυπουργός επισκέφτηκε το Ελληνικό 
Περίπτερο, όπου τον υποδέχτηκαν θερµά 
η ∆ιευθύντρια του Ελληνικού Ιδρύµατος 
Πολιτισµού στην Αλεξάνδρεια, κα 
Σταυρούλα Σπανούδη, και ο κ. Χρίστος 
Παπαδόπουλος, ∆ιευθυντής του 
Ελληνικού Πολιτιστικού Κέντρου Καΐρου. 
Η 47η ∆ιεθνής Έκθεση Βιβλίου 
πραγµατοποιήθηκε στο Αιγυπτιακό 

Εκθεσιακό Κέντρο και είχε διάρκεια έως τις 
10 Φεβρουαρίου 2106.  

 
 

Βιβλία στη µεγάλη οθόνη  στο Βουκουρέστι 
 

Η ελληνική λογοτεχνία και ο ελληνικός 
κινηµατογράφος συνοµιλούν µέσα από 
την τέχνη των δηµιουργών τους και 
παρουσιάστηκαν στο αφιέρωµα που 

διοργάνωσε το Ελληνικό Ίδρυµα Πολιτισµού, 
µε πρώτο σταθµό το Βουκουρέστι. Έξι ταινίες 
µικρού µήκους ελλήνων κινηµατογραφιστών 
βασισµένες σε ελληνικά λογοτεχνικά έργα 
προβλήθηκαν την Τετάρτη, 17 Φεβρουαρίου 
2016, στο τεϊοπωλείο του βιβλιοπωλείου 
Cărturești. Η δράση πραγµατοποιήθηκε σε 
συνεργασία µε το Φεστιβάλ Ταινιών 
Μικρού Μήκους ∆ράµας στο πλαίσιο της 
δράσης του «Το Φεστιβάλ ∆ράµας 
Ταξιδεύει…». 



 

 

 
 

Έκθεση ζωγραφικής έργων Ρώσων   
ζωγράφων στη Λευκωσία 
 
Η Πρεσβεία της Ρωσικής Οµοσπονδίας στη 

Λευκωσία και η Εστία Ελλάδος Κύπρου του 
Ελληνικού Ιδρύµατος Πολιτισµού, διοργάνωσαν 
στη Λευκωσία, για τον εορτασµό των 55 
χρόνων διπλωµατικών σχέσεων Ρωσίας – 
Κύπρου, έκθεση µε 55 έργα σηµαντικών 
Ρώσων ζωγράφων από ιδιωτικές 
συλλογές. Τα εγκαίνια της έκθεσης 
πραγµατοποιήθηκαν τη ∆ευτέρα 25 
Ιανουαρίου 2016, στο Ρωσικό Πολιτιστικό 
Κέντρο. Την έκθεση εγκαινίασε ο Ρώσος 
Πρέσβης στην Κύπρο, κ. Stanislav Osadchiy. 

 

«Γειτονιές της Μεσογείου»: Έκθεση 
φωτογραφίας στην Αλεξάνδρεια  
 
Η φωτογραφική έκθεση µε τίτλο 
«Γειτονιές της Μεσογείου» εγκαινιάστηκε 
την Τετάρτη 20 Ιανουαρίου 2016, 
στο Παράρτηµα του Ελληνικού 
Ιδρύµατος Πολιτισµού στην 
Αλεξάνδρεια και είχε διάρκεια έως τις 
10 Φεβρουαρίου 2016. Πρόκειται για 
φωτογραφικά στιγµιότυπα που 
αιχµαλώτισε ο φακός τριών 
Θεσσαλονικέων, του Μάξιµου 
Χρυσοµαλλίδη, της Βάνας 
Χαραλαµπίδου και του ∆ηµήτρη 
Μουγγού στις µεσογειακές χώρες 
Αίγυπτο, Ελλάδα, Τουρκία, Συρία, 

Ιορδανία και Λίβανο.  

 

«Άθως, τα χρώµατα της πίστης» 
του Στράτου Καλαφάτη  
στην Τεργέστη 
 
Το Ελληνικό Ίδρυµα Πολιτισµού 
Ιταλίας σε συνεργασία µε την 
Κοινότητα Ελλήνων Ορθοδόξων 

Τεργέστης και το Πανεπιστήµιο 
Τεργέστης – Νεοελληνική Γλώσσα 
διοργάνωσε στην Τεργέστη, την 
φωτογραφική έκθεση του Στράτου 
Καλαφάτη µε τίτλο «Άθως, τα 
Χρώµατα της Πίστης», από 8 έως 31 
Ιανουαρίου 2016, στη Sala Giubileo –
Filoxenia.  Η έκθεση είναι παραγωγή 
του Μορφωτικού Ιδρύµατος 
Εθνικής Τραπέζης (MIET). 



 

Μνηµόνιο Συνεργασίας Γενικής Γραµµατείας Ενηµέρωσης & ΕΙΠ 
  
Μνηµόνιο συνεργασίας µεταξύ της Γενικής Γραµµατείας και του Ελληνικού Ιδρύµατος Πολιτισµού 
υπέγραψαν ο Γενικός Γραµµατέας Ενηµέρωσης & Επικοινωνίας, κ. Λευτέρης Κρέτσος και ο Πρόεδρος του 
Ιδρύµατος καθηγητής, κ. Κωνσταντίνος Τσουκαλάς την Παρασκευή, 10 Ιουνίου 2016. Κατά τη διάρκεια της 
τελετής υπογραφής, ο κ. Κρέτσος τόνισε τη σηµασία της συνεργασίας µεταξύ των δύο φορέων, ειδικά σε 

µια περίοδο όπου η εικόνα της Ελλάδας έχει δεχθεί σοβαρά πλήγµατα λόγω της οικονοµικής κρίσης. «Η 
υπογραφή του Μνηµονίου συνεργασίας είναι για µένα, συµβολικά αλλά  και ουσιαστικά, πολύ σηµαντική» 
ανέφερε χαρακτηριστικά ο Πρόεδρος του Ιδρύµατος, κ. Τσουκαλάς. «Θεωρώ υψίστης σηµασίας 
προτεραιότητα για το Ελληνικό Ίδρυµα Πολιτισµού να συνεργήσουµε µε άλλες άξιες υπηρεσίες του 
Ελληνικού ∆ηµοσίου, για να προάγουµε το µείζον συγκριτικό πλεονέκτηµα της Ελλάδας, που είναι ο 
πολιτισµός. 

 

Μαθήµατα Ελληνικών στις Εστίες και 
τα Παραρτήµατα του ΕΙΠ 
 
Τα µαθήµατα Ελληνικών συνεχίζονται 
στα Παραρτήµατα του Ελληνικού 
Ιδρύµατος Πολιτισµού στην 
Αλεξάνδρεια, το Βερολίνο και την 

Οδησσό, καθώς και στις Εστίες του ΕΙΠ 
στο Βελιγράδι, το Βουκουρέστι και την 
Τεργέστη. Τα Παραρτήµατα και οι Εστίες 
του ΕΙΠ είναι εντεταλµένα εξεταστικά 
κέντρα στα οποία διενεργούνται κάθε 
χρόνο εξετάσεις από το Κέντρο 
Ελληνικής Γλώσσας του Υπουργείου 
Παιδείας για την απόκτηση Κρατικού 
Τίτλου Πιστοποίησης Ελληνοµάθειας. 

  


