
 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Συνάντηση Κυβερνητικού Εκπροσώπου Σ. Κεδίκογλου & Διευθύνοντος Συμβούλου 

ΙΝΕΔΙΒΙΜ Π. Μανούρη με Φατίμα Ελόεβα, Πρόεδρο του τμήματος Βυζαντινών Σπουδών 

και Νεοελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αγίας Πετρούπολης. 

Με πρωτοβουλία του Προέδρου του ΙΝΕΔΙΒΙΜ κου. Φίλιππου Λέντζα και του Διευθύνοντος 

Συμβούλου του Ιδρύματος κ. Παναγιώτη Μανούρη προσκλήθηκε στην Ελλάδα η 

Καθηγήτρια Γενικής Γλωσσολογίας και Πρόεδρος του Τμήματος Βυζαντινών και 

Νεοελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου της Αγίας Πετρούπολης στη Ρωσία, η οποία 

έχει μια σπουδαία και πολύχρονη δραστηριότητα αναφορικά με τη διάδοση και την 

προβολή της ελληνικής γλώσσας, ιστορίας, κουλτούρας και εν γένει του ελληνικού 

πολιτισμού.  

 

Η κα. Φατίμα Ελόεβα έχει επιδείξει πολύτιμο έργο στη διάχυση των ελληνικών σπουδών όχι 

μόνο στην Ρωσία, αλλά και στην Ευρώπη. Ο λόγος είναι ότι τόσο η ίδια, όσο και οι 

συνεργάτες της διακατέχονται από έντονα φιλελληνικά αισθήματα και πάθος για τον 

ελληνικό πολιτισμό, τον οποίο μεταφέρουν με πολυποίκιλες δράσεις πέρα ακόμα και από 

τα όρια της πόλης και της χώρας στην οποία εδρεύουν. 

 

Η κα. Ελόεβα έχει βραβευθεί για την προσφορά της στην παιδεία και τον ελληνικό 

πολιτισμό από τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας με το Τάγμα του Φοίνικος και έχει 

τιμηθεί, επίσης, από την Περιφέρεια Αττικής με την ανακήρυξη της σε «Πρέσβειρα 

Ελληνισμού» σε εκδήλωση –θεσμό αφιερωμένη στην αξέχαστη Μελίνα Μερκούρη. 

 

Στο πλαίσιο της επίσκεψης της στην Αθήνα, συναντήθηκε με την κα Ελόεβα και τον 

Διευθύνοντα Σύμβουλο ΙΝΕΔΙΒΙΜ κ. Μανούρη, ο Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό και 

Κυβερνητικός Εκπρόσωπος κ. Σίμος Κεδίκογλου. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, 

συζητήθηκε η αξιόλογη και πολύχρονη συνεισφορά του Τμήματος Βυζαντινών και 

Νεοελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου της Αγίας Πετρούπολης στη διατήρηση και 

διάδοση της ελληνικής γλώσσας και συμφωνήθηκε πως είναι σημαντική η ενίσχυσή του με 

κάθε δυνατό τρόπο.   

Στην συνάντηση συμμετείχαν επίσης ο Γενικός Γραμματέας Μέσων ενημέρωσης, κ. Ιωάννης 

Παναγιωτόπουλος, ο Γενικός Γραμματέας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, κ. Ανδρέας 

Κατσανιώτης, καθώς και  ο Dr. Maxim Kisilier, Διευθυντής του Ελληνικού Ινστιτούτου του 

Πανεπιστημίου της Αγίας Πετρούπολης. 


