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ΕΙΔΗΣΕΙΣ :: ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΓΕΓΟΝΌΣ
Tην πρώτη «Ελληνική εβδομάδα» διανύει η Ιταλία από την
περασμένη Δευτέρα
10/9/2014

Ο νέος και δυναμικός φορέας προαγωγής του Ελληνικού Πολιτισμού, η Φιλελληνική
Εταιρεία Ιταλίας, στην οποία οφείλεται η συγκεκριμένη δράση, ιδρύθηκε τον περασμένο
Μάρτιο στην Cava de'Tirreni, με στόχο να προωθήσει τον Ελληνικό πολιτισμό και να
ευαισθητοποιήσει τις νέες γενιές για το μεγάλο πολιτιστικό χρέος που η Δύση έχει απέναντι στην Ελλάδα.
Γράφ ει: Βάσω Μιχοπούλου
Η Ασέα Μαρίνα, αλλά και η αρχαία Ελέα, όπου γεννήθηκαν ο Παρμενίδης και ο Ζήνων ζωντανεύουν αυτή τη βδομάδα χάρη
στηv πρωτοβουλία της Φιλελληνικής Εταιρίας της Ιταλίας. Η διοργάνωση με τίτλο: «Ελληνική εβδομάδα» που απευθύνεται
σε όλους όσοι αγαπούν την Ελλάδα, φ ιλοδοξεί να αποτελέσει θεσμό και την ετήσια συνάντηση των απανταχού Ιταλών
φ ιλελλήνων.
Στο π ρόγραμμα της εβδομάδας π ου «τρέχει» και π ου θα διαρκέσει μέχρι τις 14 Σεπ τεμβρίου, π εριλαμβάνονται μαθήματα αρχαίων και
νέων ελληνικών, διαλέξεις ακαδημαϊκών, π ροβολές ταινιών, εξοικείωση με τον π ολιτισμό και τις ελληνικές π αραδόσεις, δραστηριότητες
για σπ ουδαστές και το κοινό.
Ο νέος και δυναμικός φορέας π ροαγωγής του Ελληνικού Πολιτισμού, η Φιλελληνική Εταιρεία Ιταλίας, στην οπ οία οφείλεται η
συγκεκριμένη δράση, ιδρύθηκε τον π ερασμένο Μάρτιο στην Cava de'Tirreni, με στόχο να π ροωθήσει τον Ελληνικό π ολιτισμό και να
ευαισθητοπ οιήσει τις νέες γενιές για το μεγάλο π ολιτιστικό χρέος π ου η Δύση έχει απ έναντι στην Ελλάδα. Το ζωντανό αυτό φιλελληνικό
κίνημα στην Ιταλία, π ου εμφανίστηκε σε μια ιδιαίτερα δύσκολη π ερίοδο για την Ελλάδα, οφείλεται στη δραστηριοπ οίηση Ιταλών
Φιλελλήνων π ου ζουν σε διάφορες π όλεις της χερσονήσου και στο εξωτερικό, οι οπ οίοι συνεργάστηκαν με τα μέλη της Ομογένειας
Ιταλίας και ειδικότερα της Ομοσπ ονδίας Ελληνικών Κοινοτήτων και Αδελφοτήτων Ιταλίας.
Στο π λαίσιο της διοργάνωσης, οι φίλοι της Επ ικούρειας Φιλοσοφίας «Κήπ ος Αθηνών» απ ευθύνουν εγκάρδιο χαιρετισμό στη
Φιλελληνική Εταιρία της Ιταλίας και θερμές ευχές για την επ ιτυχία της 1ης «Ελληνικής Εβδομάδας» στο τόπ ο όπ ου γεννήθηκε η ελεατική
φιλοσοφία. «Απ ό την Ελλάδα την π εριοχή του κόσμου όπ ου δίδαξε ο Επ ίκουρος, π ρος την Ιταλία, όπ ου έγραψαν ο Φιλόδημος και ο
Λουκρήτιος, στέλνουμε το ανθρωπ ιστικό μήνυμα των Επ ικούρειων: «Η φιλία χορεύει ολόγυρα στην οικουμένη και μας π ροσκαλεί να
εγερθούμε και να την χαιρετίσουμε». Εκ μέρους του «Κήπ ου Αθηνών» Γ. Μπ ακογιάννης Φυσικός ΤΠ Πληροφορικός, Χρ. Γιαπ ιτζάκης,
Καθηγητής Νευρογενετικής.
Η «Ελληνική εβδομάδα» τελεί υπ ό την αιγίδα της π ρεσβείας της Ελλάδας στην Ιταλία και της Ομοσπ ονδίας Ελληνικών Κοινοτήτων και
Αδελφοτήτων Ιταλίας και διοργανώνεται σε συνεργασία με την Ελληνική Κοινότητα Νάπ ολης και Καμπ ανίας με το Ίδρυμα Αλάριο για την
Αρχαία Ελέα και την Εφορία Αρχαιολογικής Κληρονομιάς της π εριφέρειας του Σαλέρνο.
Λίγα λόγια για τη Φιλελληνική Εταιρεία Ιταλίας
Η έδρα της Φιλελληνικής Εταιρείας Ιταλίας βρίσκεται στην π όλη της Cava de'Tirreni, στην επ αρχία του Σαλέρνο, στο Hotel Vittoria –
Maiorino, στο Corso Giuseppe Mazzini 4, στο οπ οίο φιλοξενήθηκε κατά το τέλος του Β Παγκοσμίου Πολέμου, απ ό τις αρχές
Σεπ τεμβρίου μέχρι τις 18 Οκτωβρίου του 1944, ή εξόριστη Ελληνική Κυβέρνηση. Η π όλη υπ ήρξε ο «τελευταίος σταθμός» π ριν απ ό την
επ ιστροφή των Ελλήνων στην π ατρίδα, όπ ως ονομάστηκε και στο ομώνυμο π οίημα του Έλληνα νομπ ελίστα π οιητή Γιώργου Σεφέρη.
Τα ιδρυτικά μέλη εξέλεξαν ως π ρώτο Πρόεδρο του Συλλόγου τον καθηγητή Marco Galdi, ως Επ ιστημονικό Διευθυντή τον καθηγητή
Filippo D'Oria και ως Γενικό Γραμματέα την καθηγήτρια Antonietta Manzo.
Για π ερισσότερες π ληροφορίες:
http://w w w .filellenicaitaliana.it/

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Δευτέρα 8 Σεπ τεμβρίου
12:00 | Άφιξη και διαμονή στο Ίδρυμα “Villa Sacro Cuore” στη Marina di Ascea
13:30 | Γεύμα και π ροσφώνηση απ ό τον Πρόεδρο της Φιλελληνικής Εταιρείας Ιταλίας Καθηγ. Marco Galdi
18:00 | Εγκαίνια στο Ίδρυμα Alario
Εισαγωγική Ομιλία: Βουλ. Δικ. Carmelo Conte (Πρόεδρος Ιδρύματος Alario)
Εισηγήσεις: Καθηγ. Filippo D'Oria (Επ ιστημονικός Διευθυντής Φ.Ε.I.): “Εισαγωγή στην ιστορία και τον ελληνικό π ολιτισμό” – Καθηγ.
Γιάννης Κορίνθιος (Πρόεδρος Ο.Ε.Κ.Α.I): “Γιατί να μάθετε ελληνικά: γλωσσική συνέχεια και επ ιρροή στις λατινογενείς γλώσσες”
21:00 | Δείπ νο
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22:00 | Προβολή της ταινίας του Joel Zw ick: «Γάμος αλά… ελληνικά»
Τρίτη 9 Σεπ τεμβρίου
09:30 - 11:00 | Μάθημα Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας
11:00 - 13:30 | Θάλασσα / Ελεύθερος χρόνος
13:30 | Γεύμα
18:00 - 19:30 | Μάθημα Νέας Ελληνικής Γλώσσας
19:30 | Καθηγ. Livio Rossetti: “Παρμενίδης και Ζήνων: η Ελεατική Σχολή”
21:00 | Δείπ νο
22:00 | Μαθήματα Ελληνικού Χορού
Τετάρτη 10 Σεπ τεμβρίου
09:00 - 11:30 | Ξενάγηση στο Αρχαιολογικό Πάρκο της Ελαία – Velia υπ ό την επ οπ τεία της Εφορείας Αρχαιοτήτων.
12:00 - 13:30 | Μάθημα Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας
13:30 | Γεύμα
18:00 - 19:30 | Μάθημα Νέας Ελληνικής Γλώσσας
19:30 - 20:30 | Dott. Patrizio Nissirio: “Η Ελλάδα σήμερα: μεταξύ οικονομικής κρίσης και μελλοντικές π ροοπ τικές”
21:00 | Δείπ νο
22:00 | Μαθήματα Ελληνικού Χορού
Πέμπ τη 11 Σεπ τεμβρίου
09:00 - 09:30 | Dott.ssa Michela Angrisani: “Απ ό την Indiana Jones στην Lara Croft”
09:30- 11:30 | Εκμάθηση αρχαιολογικής ανασκαφής σε συνεργασία με τον Εφορεία Αρχαιοτήτων.
12:00 - 13:30 | Μάθημα Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας
13:30 | Γεύμα
18:00 -19:30 | Μάθημα Νέας Ελληνικής Γλώσσας
19:30 | Προβολή της ταινίας του Τάσου Μπ ουλμέτη: “Πολίτικη Κουζίνα”,
21:00 | Δείπ νο
22:00 | Μαθήματα Ελληνικού χορού
Παρασκευή 12 Σεπ τεμβρίου
09:30 - 11:00 | Μάθημα Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας
11:00 - 13:30 | Θάλασσα / Ελεύθερος χρόνος
13:30 | Γεύμα
18:00 ÷ 19:30 | Μάθημα Νέας Ελληνικής Γλώσσας
19:30 | Καθηγ. Gabriella Carrano: “Το ελληνικό θέατρο”
21:00 | Δείπ νο
22:00 | Θεατρική π αράσταση του και με τον Francesco Puccio: «Μητέρες« στο Θέατρο Zenone του Ιδρύματος Alario
Σάββατο 13 Σεπ τεμβρίου
10:00 | Καθηγ. Giulio Maria Chiodi: “Οι κατηγορίες της π ολιτικής: η ιδέα της π όλης και της δημοκρατίας”
11:00 - 13:30 | Θάλασσα / Ελεύθερος χρόνος
13:30 | Γεύμα
18:00 - 20:00 | Dott.ssa Yota Malakou Chiarelli: “Παραδόσεις, γεύσεις και οσμές απ ό την Ελλάδα: σχολή μαγειρικής”
21:00 | “Η Ελληνική Γιορτή των Ποσειδωνιατών” με χορούς και γεύσεις απ ό π αραδοσιακά ελληνικά π ιάτα στον Κήπ ο του Ιδρύματος
Alario.
Κυριακή 14 Σεπ τεμβρίου
10:00 | Συμπ εράσματα στο Ίδρυμα Alario
Χαιρετισμοί: Καθηγ. Marco Galdi (Πρόεδρος Φ.Ε.I.) – Dott. Paul Kyprianou (Πρόεδρος Ε.Κ.N.Κ.)
Εισήγηση: Καθηγ. Iolanda Capriglione: “Αρχιτεκτονική και Πολεοδομία στην Ελλάδα”
Απ ολογισμός – Λήξη: Βουλ. Δικ. Carmelo Conte (Πρόεδρς Ιδρύματος Alario)
12:00 | Γενική Συνέλευση της Φιλελληνικής Εταιρείας Ιταλίας
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