ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
«Το Ελληνικό Ινστιτούτου ως φάρος ελληνικού πολιτισμού στην καρδιά της Ευρώπης»

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Βενετίας, µετά την ολοκλήρωση του Summer School που
οργάνωσε σε συνεργασία µε το College de France και EHESS στις 11-14 Ιουνίου,
διοργανώνει ακόµη δύο εκπαιδευτικά προγράµµατα που απευθύνονται σε φοιτητές
από Πανεπιστηµιακά Ιδρύµατα του Εξωτερικού.
Το πρώτο αφορά το πρόγραµµα του Πανεπιστηµίου Columbia της Νέας Υόρκης, το
οποίο στα πλαίσια του µαθήµατος "Mediterranean Venice: Living and Losing a
Maritime Empire” ζήτησε τη συνεργασία του Ελληνικού Ινστιτούτου για την
καλύτερη δυνατή επιµόρφωση των φοιτητών του για την παρουσία των Ελλήνων και
του ελληνικού πολιτιστικού αποθέµατος στην Βενετία. Το Ελληνικό Ινστιτούτου
ανταποκρινόµενο στην πρόσκληση αλλά και υπηρετώντας του ιδρυτικούς σκοπούς
του οργάνωσε 4 ωριαία µαθήµατα στις 28/6/2019 για τους φοιτητές µε θέµατα
“Greeks in Venise” και «Τhe economic expansion of Venice towards the Εast».
Στις διαλέξεις που έγιναν στην έδρα του Ινστιτούτου, η συνεργάτης του Ινστιτούτου
και διδάσκουσα στο Ιόνιο Πανεπιστήµιο Δρ. Κατερίνα Κορρέ παρουσίασε µε χρήση
Power Point τις αµφίδροµες διαδροµές Βυζαντινού πολιτισµού και Βενετίας και την
δράση των Ελλήνων στην Βενετία. Στους φοιτητές έγινε επίσης στα πλαίσια του ιδίου
προγράµµατος αναλυτική ενηµέρωση για το Αρχείο της Αδελφότητος των Ελλήνων
που ανήκει στο Ινστιτούτο, τους επιδείχθηκε in situ ο τρόπος µε τον οποίο είναι
οργανωµένο, καθώς και διάφοροι τύποι εγγράφων. Τέλος οι φοιτητές ξεναγήθηκαν
στο Μουσείο Εικόνων και στον Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου των Ελλήνων. Μετά
το πέρας των µαθηµάτων η καθηγήτρια του Columbia university κ. Κωνσταντίνα
Ζάνου εξέφρασε τη χαρά της και τις ευχαριστίες της προς το Ινστιτούτο ενώ δήλωσε
ότι θα περιλάβει τη συνεργασία στο επίσηµο πρόγραµµα του µαθήµατός, που θα
ανέβει στην ιστοσελίδα του Columbia Summer in Venice Program. Ο Πρόεδρος της
Εποπτικής Επιτροπής συνεχάρη τους συντελεστές του προγράµµατος και το
προσωπικό του Ινστιτούτου, το οποίο µε την επίβλεψη του Αν. Διευθυντή κ.
Αναστασίου Θεοφιλογιαννάκου συνέβαλε στην άρτια οργάνωση των δράσεων.
Το δεύτερο εκπαιδευτικό πρόγραµµα αποτελεί προϊόν συνεργασίας του Ελλληνικού
Ινστιτούτου, του Κρατικού Πανεπιστηµίου του Πεκίνου και του Εργαστηρίου
«Ελληνικής Γλώσσας της Χριστιανικής Γραµµατείας» του Τµήµατος Θεολογίας του
Α.Π.Θ. Το Summer School που οργανώθηκε αφορούσε στην επιµόρφωση φοιτητών
που σπουδάζουν την ελληνική γλώσσα και φιλολογία στο Πεκίνο υπό την εποπτεία
της ελληνίστριας κ. Yingxue Chen, Διευθύντριας του Τµήµατος Ελληνικής Γλώσσας.
Οι κινέζοι φοιτητές αφού παρακολούθησαν στην Θεσσαλονίκη για 4 ηµέρες
µαθήµατα Ιστορίας της Ελληνικής γλώσσας (Ενότητες: Ι. Πρωτοελληνική γλώσσα Αρχαία Ελληνική Γλώσσα. ΙΙ. Ελληνιστική Κοινή-Βιβλική Ελληνική γλώσσα. ΙΙΙ.
Αττικισµός-Πατερική Ελληνική γλώσσα. IV. Λειτουργική Ελληνική γλώσσα. V. Νέα
Ελληνική γλώσσα) της καθηγήτριας και Διευθύντριας του Εργαστηρίου κ. Άννας
Κόλτσιου-Νικήτα, µετέβησαν στην Βενετία, όπου υπό την εποπτεία του Προέδρου
της Εποπτικής Επιτροπής κ. Χρήστου Αραµπατζή συµµετέχουν στα µαθήµατα
παλαιογραφίας και κωδικολογίας που οργάνωσε το Ινστιτούτο για το διάστηµα από
28/6 έως 6/7/2019. Οι φοιτητές θα παρακολουθήσουν συνολικά 10 δίωρες διαλέξεις,
στις οποίες θα παρουσιαστούν από την Δρ. Κατερίνα Κορρέ η εξέλιξη της ελληνικής
γραφής, τα είδη γραφής, η οργάνωση του ιστορικού Αρχείου της Αδελφότητας των

Ελλήνων καθώς οι σχέσεις Βενετίας και Ελλήνων. Στους φοιτητές θα γίνει από τον
Καθηγητή Χρ. Αραµπατζή παρουσίαση των πλέον σηµαντικών χειρόγραφων
κωδίκων του Ελληνικού Ινστιτούτου, όπως τα ευαγγελιστάρια του 12ου και 13ου αι.
καθώς και το χειρόγραφο του «Μυθιστορήµατος του Μεγάλου Αλεξάνδρου» για το
οποίο οι κινέζοι φοιτητές επέδειξαν εξ αρχής ιδιαίτερο ενδιαφέρον.
Τους φοιτητές υποδέχθηκε στο Ινστιτούτο ο Πρόεδρος της ΕΕ καθηγητής Χρ.
Αραµπατζής, ο Αν. Διευθυντής κ. Αναστάσιος Θεοφιλογιαννάκος και ο Επίτιµος
Πρόξενος της Ελλάδος στην Βενετία καθηγητής Bruno Bernardi, ο οποίος σε
συνεργασία µε τη Διεύθυνση του Ινστιτούτου εξασφάλισε ελεύθερη πρόσβαση των
φοιτητών σε µουσεία της Βενετίας.
Σε µήνυµα που απέστειλε ο Υφυπουργός Εξωτερικών κ. Μάρκος Μπόλαρης,
στην αρµοδιότητα του οποίου ανήκει το Ινστιτούτο, ανέφερε: «Το Ελληνικό
Ινστιτούτο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών Βενετίας δεν είναι απλώς το
µοναδικό Ινστιτούτο - ερευνητικό κέντρο του εξωτερικού που ανήκει στο Ελληνικό
Δηµόσιο κι εποπτεύεται από το Υπουργείο Εξωτερικών. Το ΕΙΒΜΣ Βενετίας είναι µια
πύλη πολιτισµού , ένας φάρος ελληνικού πολιτισµού στην καρδιά της Ευρώπης. Κι είναι
πρόκληση κι ευθύνη µας η ανάδειξη, µέσω αυτής της πύλης, της διαχρονικής ποιότητας
των γραµµάτων, των τεχνών, του πολιτισµού της ελληνικής, της ρωµαίικης διαχρονίας
στην καρδιά της Βενετίας των 35 εκατ. τουριστών. Τεράστιες είναι κι οι δυνατότητες
µέσω των ερευνητικών συνεργειών να προβληθεί το εξαιρετικό αρχειακό και µουσειακό
υλικό που αποτυπώνει την λαµπρή διαδροµή κι ιστορία της Ελληνικής Κοινότητας
Βενετίας από τον 15ο αιώνα µέχρι σήµερα. Συνεπώς δίκαιος ο έπαινος προς την
σηµερινή διοίκηση για την υλοποίηση εκδηλώσεων, σεµιναρίων και προγραµµάτων
στην κατεύθυνση ανοίγµατος του Ινστιτούτου στους ευρωπαϊκούς και παγκόσµιους
ορίζοντες µε συνεργασίες αριστείας.»

