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2016 ζτοσ Ελλάδασ ςτην Ρωςία και Ρωςίασ ςτην Ελλάδα. 

 
υμμετζχοντασ ςτο αφιερωματικό ζτοσ 2016, Ζτοσ  Ελλάδασ ςτθν Ρωςία και τθσ 
Ρωςίασ ςτθν Ελλάδα, το Εκνικόν και Καποδιςτριακόν Πανεπιςτιμιον Ακθνϊν, μετά 
από πρόταςθ του Σμιματοσ λαβικϊν πουδϊν, πρόκειται να πραγματοποιιςει τισ 
παρακάτω δράςεισ: 
 
ΔΡΑΗ Α  
ε ςυνεργαςία με το Σμιμα Βυηαντινισ και Νεοελλθνικισ Φιλολογίασ τθσ 
Φιλολογικισ χολισ  του Κρατικοφ Πανεπιςτθμίου Λομονόςωφ τθσ Μόςχασ: 

1. υνζδριο με θζμα “Ελληνορωςικζσ ςχζςεισ». Σο ςυνζδριο κα αποτελείται από δφο 
μζρθ: 

 Σο πρϊτο  μζροσ κα λάβει χϊρα ςτο Πανεπιςτιμιο Λομονόςωφ τθσ Μόςχασ, με 
τίτλο: «Ρωςοελληνικζσ ςχζςεισ» , από 10.10 μζχρι 14.10.2016. 

 Σο δεφτερο μζροσ κα πραγματοποιθκεί ςτθν Ακινα, ςτουσ χϊρουσ του Εκνικοφ 
Καποδιςτριακοφ Πανεπιςτθμίου Ακθνϊν, με κζμα: “Ελληνορωςικζσ ςχζςεισ κατά 
την νεώτερη και ςφγχρονη περίοδο”, 
Σο ςυνζδριο κα διεξαχκεί ςτθν Ακινα από 20 ζωσ 22 Οκτωβρίου 2016. 
Κατά τθν νεότερθ περίοδο, ιδιαίτερα από τον 18ο αιϊνα και εξισ, οι επαφζσ  
ανάμεςα ςτον ελλθνικό και τον ρωςικό κόςμο ςυνδζκθκαν με όλα τα ςθμαντικά 
γεγονότα που κακόριςαν τθ φυςιογνωμία τθσ νοτιοανατολικισ Ευρϊπθσ ςε 
πολιτικό, διπλωματικό, οικονομικό και πολιτιςτικό επίπεδο. τόχοσ του ςυνεδρίου 
είναι να διερευνιςει τόςο τισ διαφορετικζσ πτυχζσ των επαφϊν ανάμεςα ςτισ δφο 
πλευρζσ (πολιτικζσ και διπλωματικζσ ςχζςεισ, εμπόριο, πολιτιςμικζσ ανταλλαγζσ 
κ.ο.κ.), όςο και τθν εικόνα που θ μία πλευρά είχε για τθν άλλθ και το πϊσ οι 
αντιλιψεισ διαμορφϊκθκαν και μεταβλικθκαν κατά τθ μακρά αυτι περίοδο. 

2. τα πλαίςια του ςυνεδρίου θα πραγματοποιηθεί ςτην Αθήνα θεματική ζκθεςη 
βιβλίου με τίτλο “Μεταφράςεισ τησ ελληνικήσ λογοτεχνίασ ςτα ρωςικά”. τθν 
ζκκεςθ, θ οποία κα φιλοξενθκεί ςε χϊρο του Πανεπιςτθμίου Ακθνϊν, κα 
παρουςιαςτοφν παλαιότερεσ και νζεσ εκδόςεισ προερχόμενεσ από ιδιωτικζσ 
ςυλλογζσ.  
 
ΔΡΑΗ Β  
ε ςυνεργαςία με το Κδρυμα «Αλζξανδροσ οληενίτςιν» τθσ Μόςχασ, με το οποίο το 
Σμιμα λαβικϊν πουδϊν ζχει ςυνεργαςτεί επιτυχϊσ ςτο παρελκόν:  

1. Ζκθεςη βιβλίων, χειρογράφων και φωτογραφικών τεκμηρίωνμε θζμα την 
Ρωςική Διαςπορά του Μεςοπολζμου ςτην Αθήνα, θ οποία κα  φιλοξενθκεί 
ςτουσ χϊρουσ του Εκνικοφ και Καποδιςτριακοφ Πανεπιςτθμίου Ακθνϊν. 

2. το πλαίςιο τησ ζκθεςησ θα λάβει χώρα ημερίδα με ςυμμετοχι Ελλινων και 
Ρϊςων ιςτορικϊν, εκπροςϊπων του Σμιματοσ λαβικϊν πουδϊν του ΕΚΠΑ και του  
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Ιδρφματοσ «Α.οληενίτςιν», με κζμα:«Η Ρωςική διαςπορά του Μεςοπολζμου 
ςτην Αθήνα», ςτισ 26.05.2016, ςε χϊρο του ΕΚΠΑ. 

Οι ίδιεσ εκδθλϊςεισ (Ζκκεςθ βιβλίων και θμερίδα) κα επαναλθφκοφν ςτο Κδρυμα Α. 
οληενίτςιν, ςτθν Μόςχα, από 10 – 14 Οκτωβρίου 2016. 
 
ΔΡΑΗ Γ 
ε ςυνεργαςία με το Νότιο Ομοςπονδιακό Πανεπιςτιμιο του Ροςτϊφ επί του Δον 
(Ροςτϊφ να Ντονοφ, SouthernFederalUniversity- 105/42 BolshayaSadovayaStr., 
Rostov-on-Don, 344006, Russia),και το Φιλανκρωπικό Κδρυμα Ιβάν Ι. αββίδθ, 
υνζδριο με θζμα «Ελλάδα-Ρωςία: Η γλώςςα ωσ δίαυλοσ επικοινωνίασ και 
διαπολιτιςμικών επαφών», (Γλώςςα, Λογοτεχνία, Πολιτιςμόσ).   
Σο ςυνζδριο κα διεξαχκεί ςτθν Ακινα ςτισ 1-3 Νοεμβρίου 2016 και κα εςτιάςει 
ςτουσ τομείσ τθσ διδαςκαλίασ τθσ ρωςικισ και ελλθνικισ γλϊςςασ ωσ ξζνων 
γλωςςϊν, τθσ γλωςςολογίασ, του πολιτιςμοφ και τθσ λογοτεχνίασ. 
 
ΔΡΑΗ Δ 
Ημερίδα αφιερωμζνη ςτο ζργο του ΑντόνΣςζχωφ, που κα περιλαμβάνει: 

 Επιςτθμονικό πάνελ, (Θζατρο – Λογοτεχνία), 
 Παρουςίαςθ φοιτθτικϊν εργαςιϊν. 
 Προβολι ταινίασ  βαςιςμζνθσ ςε ζργα του Σςζχωβ, με ελλθνικοφσ υπότιτλουσ. Η 

εκδιλωςθ κα πραγματοποιθκεί ςτθν Ακινα, ςτισ 8. 12. 2016, ςτθν Aulaτθσ 
Φιλοςοφικισ χολισ του ΕΚΠΑ, ςτθν Πανεπιςτθμιοφπολθ. 
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