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َُظى انًركس انثقبفٍ ضفُر جًهىرَخ يصر انؼرثُخ نذي انُىَبٌ، - أحًذ فؤاد انجذَىي/ ثرػبَخ ضؼبدح انطُذ انطفُر

انتؼبوٌ يغ قطبع انؼالقبد انثقبفُخ انخبرجُخ ثىزارح انثقبفخ انًصرٌ نطفبرح جًهىرَخ يصر انؼرثُخ ثأثُُب وة
 األضجىع انثقبفٍ  وانًتبحف وانجبيؼبد انُىَبَُخ انثقبفُخد يغ ػذد يٍ انًؤضطبد وانهُئبانًصرَخ وثبالشتراك

و 2015 فبراير 4 ٔحتى أكتٕبر 14خالل انفترح يٍ " انجزء انثاَي- يُارة انثقافت: اإلسكُدريت" ثؼُىاٌ خبيصال
 انتؼرَف ثبنثقبفخ انًصرَخ، وتؼذ انفؼبنُبد انثقبفُخ وانفُُخ  إنً وفُُخ تهذفثقبفُخَشًم األضجىع انثقبفٍ فؼبنُبد و

 .فرصخ ويهتقً َؼًم ػهً تقرَت انؼالقبد انثقبفُخ وانًتشؼجخ ثٍُ شؼجٍ انجهذٍَ
 

Το Μορφωτικό Κέντρο της Πρεσβείας της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου στην Αθήνα 
διοργανώνει σε συνεργασία με διάφορους Ελληνικούς Φορείς, Πολιτιστικές Οργανώσεις και 
Μουσεία για 5η συνεχόμενη χρονιά την Αιγυπτιακή Πολιτιστική Εβδομάδα, η οποία θα 
πραγματοποιηθεί το χρονικό διάστημα από 14 Οκτωβρίου έως 4 Νοεμβρίου 2015. Κατά 
τη διάρκεια της Πολιτιστικής Εβδομάδας, η οποία έχει θέμα «ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ: Ο Υάρος του 
Πολιτισμού»  (Μέρος B), θα πραγματοποιηθούν πολιτιστικές και καλλιτεχνικές εκδηλώσεις, 
Εικαστικές Εκθέσεις, Διαλέξεις και Περιηγήσεις, που αποσκοπούν στην ανάδειξη του 
Αιγυπτιακού Πολιτισμού. Οι εν λόγω εκδηλώσεις θα ενισχύσουν την περαιτέρω σύσφιξη των 
ισχυρών πολιτιστικών δεσμών που συνδέουν τους λαούς των δυο χωρών.  

  
ادلركس انثقايف ادلصري مبقر   انىدواخ تقاعحتعقد انفعانياخ 

(  أثيىا-اغماد ميدان سني- شارع تاويثيستيميى 6 )
 

Αίθουσα του Αιγυπτιακού Μορφωτικού Κέντρου (Πανεπιστημίου 6 - 3ος όροφος – 
Σύνταγμα) 

 :وبرنامج ألاسبوع الثقافي كما يلي
 

x 2015 أكتٕبر 14: ربعاءاأل: 
 

  :18:30انساعت  
 

 أحًذ فؤاد انجذَىي ضفُر جًهىرَخ يصر انؼرثُخ/افتتبح األضجىع انثقبفٍ ثرػبَخ ضؼبدح انطُذ انطفُر -
 . نذي انُىَبٌ

 
- األضتبر ثقطى اِثبر وانذراضبد انُىَبَُخ وانرويبَُخ- ياجدة انُٕيعًى/ يحاضرة األستاذة اندكتٕرة -1

 :جبيؼخ اإلضكُذرَخ، ثؼُىاٌ- كهُخ اِداة
 

 "شهادج األدب: تعط جىاوة مه احلياج االجتماعيح يف اإلسكىدريح انقدميح"
 

Some aspects of Social Life in Ancient Alexandria: The Evidence of Literature 
 

 .َُكُتبش ڤىضتبَُص/تقذيهب انفرقخ انًىضُقُخ ثقُبدح انًبَطترو " ُْا اإلسكُدريت" ضهرح يىضُقُخ ثؼُىاٌ  -2
 

     το πλαίσιο της Πολιτιστικής Εβδομάδας: 
 

x Σετάρτη, 14 Οκτωβρίου 2015 
 
Ώρα: 18:30 
 

- Έναρξη Πολιτιστικής Εβδομάδας υπό την αιγίδα του Α.Ε. Πρέσβη της Αραβικής 
Δημοκρατίας της Αιγύπτου στην Αθήνα, H.E. Mr. Ahmed Fouad El Bidewy. 
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1- Διάλεξη με τίτλο:  
 

“Ορισμένες Πτυχές της Κοινωνικής Ζωής στην Αρχαία 
Αλεξάνδρεια: Η Απόδειξη της Λογοτεχνίας” 

 
- Ομιλήτρια:  Prof. Dr. Magda ELNOWIEEMY,  Καθηγήτρια του Πανεπιστημίου 

Αλεξάνδρειας της Αιγύπτου & Κέντρο Ελληνιστικών Σπουδών, Η Βιβλιοθήκη της 
Αλεξάνδρειας.  

 
2- Μουσική Βραδιά με τίτλο: “Εδώ Αλεξάνδρεια“ με τον μαέστρο Νικήτα 

Βοστάνη και την ορχήστρα του  
------------------------------------------------ 

x 2015 أكتٕبر 21: ربعاءاأل: 
 

   :19:00انساعت  
(                                                          افيسڤقسطُطيٍ ك)مصر يف أعمال شاعر اإلسكىدريح : حماظرج تعىىان -1

 
 صًٕئيم بشارة    / األستاذ: انًتحدث

   2009نهؼبو   (11كفبفُبد ، انذورح )انذونُخ  حبئس ػهً جبئسح  كڤبفُص - يترجى
 

 .يع فرقت انًحبت انًٕسيقيت" أحلان شرقيح" سٓرة يٕسيقيت بعُٕاٌ  -2
                             

x  Σετάρτη, 21 Οκτωβρίου 2015 
 

x Ώρα: 19:00 
 

1- Διάλεξη με τίτλο «Η ΑΙΓΤΠΣΟ ΜΕΑ ΑΠΟ ΣΟ ΕΡΓΟ ΣΟΤ Κ.Π. ΚΑΒΑΥΗ»    
 

Ομιληηής: αμοσήλ Μπιζζάρας, Διερμηνέας Μεταυραστής, Βραβείο Μετάυρασης 
«Καβάυεια 2009» 

 

2- Μουσικό Αφιέρωμα με τίτλο «Ανατολίτικες Μελωδίες» με το συγκρότημα 
“Al Mahabba”  

------------------------------------------------ 
x 18:00إنى  16:00  انساعت ،2015  أكتٕبر22، 21: انخًيس& ربعاءاأل:    
 

 "مقدمح عه اخلط انعرتي: "ورشخ ػًم يجبَُخ ثؼُىاٌ
 انفُبَخ اَرًَُ غىَى: يطئىنخ انىرشخ

   
x Σετάρτη &   Πέμπτη , 22&21  Οκτωβρίου 2015 
 
x Ώρα: 16:00 -18:00 

- 2ήμερο εργαστήριο με τίτλο :"Εισαγωγή στην Αραβική καλλιγραφία" 
         Γίδακηρα : Δωρεάν  
         Max. : 10 άτομα 
         Υπεύθσνος εργαστηρίοσ: Irini Gonou     (Καλλιτέτνης) 
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x ٍ2015 أكتٕبر 26: االثُي: 
 

  :18:30انساعت  
 

"ا انبياضىڤيُير"معرض وورشح عمم مشغىالخ يدويح نهفىاوح ادلصريح   
 

x Δευτέρα, 26 Οκτωβρίου 2015 
 

x Ώρα: 18:30 
 
 

Έκθεση και Εργαστήριο Φειροποίητων Αντικειμένων 
 

Μινέρβα Κοντοπούλου 
Αιγύπτια Καλλιτέχνης  

------------------------------------------------ 
 
x (يتحف بيُاكى بأثيُابانتعأٌ يع )            : 11:00 ، انساعت 2015 أكتٕبر 29، انخًيس 

 
 ( شخص20حد أقصى : يجاَياندخٕل )    زيارج متحفيح                                       

 يتحف بيُاكى- يقتُياث جُاح اآلثار انقبطيت -
 يقتُياث يتحف انفٍ اإلساليي -

 
   (أثُُب-  كىنىَبكً– شبرع كىثبري 1 يتحف ثُُبكً ثأثُُب،)                     

   
 .(2015/ 10 /23 في يٕعد أقصاِ 2103632824عهى رقى ْاتفياً بانًركز  االتصال رجاء االشتراك يرغب فييٍ عهى )

 
x Πέμπτη, 29 Οκτωβρίου 2015 

 
x Ώρα: 11:00 

 
ε ζσνεργαζία με ηο Μοσζείο Μπενάκη, ζας προζκαλούμε ζε μια επίζκευη ζηο 
Μοσζείο Μπενάκη για να απολαύζεηε:  

 
- ηην Κοπηική σλλογή  (Μοσζείο Μπενάκη, Κοσμπάρη 1, ΚΟΛΩΝΑΚΙ) 
- ηην  Ιζλαμική Σέτνη     (Μοσζείο Ιζλαμικής Σέτνης,  Αγ. Αζφμάηφν 22 & Γιπύλοσ 12) 

 
(Είσοδος ελεύθερη)          

Max. : 20 άτομα    
 
 

Παρακαλείσθε όπως δηλώσετε συμμετοχή στο τηλέφωνο του Μορφωτικού Κέντρου 
210-3632824 έως την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου 2015. 

------------------------------------------------ 
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x ،18:30 انساعت ،2015  أكتٕبر30 انجًعت : 
 

                             مهرجان ادلأكىالخ انشعثيح ادلصريح  
 

 
x Παρασκευή, 30 Οκτωβρίου 2015:  

 
x Ώρα: 18:30 

 
Σας προσκαλούμε να δοκιμάστε και να απολαύσετε τη γεύση του Αιγυπτιακού Φαγητού 
και τη μαγεία της Αιγυπτιακής Κουζίνας: 
 

Σο Αιγυπτιακό Υεστιβάλ Παραδοσιακού Υαγητού 
“Η Γεύση της Ανατολής” 

----------------------------------------------- 
 

x بعُٕاٌيحاضرة: 18:30  انساعت ،2015 َٕفًبر 4 ، األربعاء : 
 

 ادلصري خالل انعصر انثطهمي -جىاوة مه انتفاعم وانتىاصم انيىواوي
 

Aspects of Graeco-Egyptian Interactions in the Ptolemaic Period 
 

 انيَٕاٌ-  إيجّ بحر جايعت- أستاذ يساعد عهى انًصرياث- باَايٕتيس كٕسٕنيس /األستاذ اندكتٕر: انًتحدث
 
 

x Σετάρτη, 4 Νοεμβρίου 2015  
 

x Ώρα: 18:30  
 
Διάλεξη με τίτλο: 

 
“ Πτυχές Ελληνο-Αιγυπτιακής διάδρασης κατά  

την Πτολεμαϊκή περίοδο ” 
 

 
Ομιλητής: Prof. Κουσούλης Παναγιώτης, Επίκουρος Καθηγητής Αιγυπτιολογίας, 
Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Αιγαίου 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

-----------------------------------------------   
 


