
5 Φεβρουαρίου 2020:     Δεξίωση της Ιαπωνικής Πρεσβείας για τον εορτασμό των γενεθλίων της  

              Α.Μ. του Αυτοκράτορα της Ιαπωνίας στο Κέντρο Πολιτισμού Ιδρυμα Σταύρος Νιάρχος.  

                                                      H A.E. o Πρέσβης της Ιαπωνίας, κ. Yashuhiro Shimizu. 

   

Απονομή  του Παρασήμου του Τάγματος του Ανατέλλοντος Ηλίου, Χρυσών και Αργυρών Αχτίνων από τον 

Αυτοκράτορα της Ιαπωνίας στον Δρ.ΣτέλιοΠαπαλεξανδρόπουλο, Καθηγητή της Ιστορίας των Θρησκειών  

Ὁ κ.Στέλιος Λ. Παπαλεξανδρόπουλος εἶναι θρησκειολόγος, εἰδικευμένος στὶς ἰαπωνικὲς θρησκεῖες. 

Ἐργάζεται ὡς τακτικὸς καθηγητὴς στὴ Θεολογικὴ Σχολὴ τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν. Σπούδασε 

Θεολογία στὸ ἴδιο πανεπιστήμιο καὶ στὴν Ἑλβετία καὶ Ἰαπωνικὸ Βουδισμό στὸ Πανεπιστήμιο τοῦ Τόκυο. 

Ἔχει ἐκπονήσει ἐρευνητικὰ προγράμματα σχετικὰ μὲ τὶς ἰαπωνικὲς θρησκεῖες, ἰδίως σχετικὰ μὲ τὸν 

ἱδρυτὴ τοῦ ἰαπωνικοῦ Σότο Ζὲν, Ντόγκεν, σὲ πολλὰ ἰαπωνικὰ πανεπιστήμια καὶ ἐπιστημονικὰ ἱδρύματα. 

Κυριότερα ἔργα: Ὁ Ἰάπωνας φιλόσοφος Νισίντα Κιταρό, Θεότητες καὶ κόσμος στὴν κοσμογονία τοῦ 

Κοτζίκι, Ἡ ἀληθινὴ πραγματικότητα στὸ ἔργο τοῦ Ντόγκεν, Ἱστορία τῆς Τέχνης τοῦ Ἰαπωνικοῦ 

Βουδισμοῦ (552-794 μ.Χ.). Ἐπίσης ἔχει γράψει ἐκτεταμένα γύρω ἀπὸ τὰ Νέα Θρησκευτικὰ Κινήματα. 

Ἔχει ἀκόμη ἀσχοληθεῖ μὲ τὴν ἰαπωνικὴ λογοτεχνία, κάνοντας μεταφράσεις ἀπὸ τὸ ἔργο τοῦ Ἀμπὲ Κόμπο 

(Ἡ γυναῖκα τῆς ἄμμου), τοῦ Οὐέντα Ἀκινάρι (Οὐγκέτσου μονογκατάρι), τοῦ Σίγκα Ναόγια (διηγήματα) 

κ.ἄ. Ἐνδιαφέρεται γιὰ τὴν ἰαπωνικὴ βουδιστικὴ ἀλλὰ καὶ κοσμικὴ τέχνη καὶ ἔχει κάνει πολλὲς σχετικὲς 

σειρὲς μαθημάτων καὶ διαλέξεις, εἰσάγοντας γιὰ πρώτη φορά στὴν Ἑλλάδα θέματα ὅπως τὰ ρεύματα 

Νιχόνγκα, Σίν-Χάνγκα κ.ἄ. Εἶναι μέλος τῆς EAJS (European Association of Japanese Studies) καὶ ἄλλων 

διεθνῶν ἀκαδημαϊκῶν ἑταιρειῶν. Παρασημοφόρηση του Δρ. Παπαλεξανδρόπουλου από τον Πρέσβη της 

Ιαπωνίας κ. Yasuhiro Shimizu.  
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 Απονομή  του Παρασήμου του Τάγματος του Ανατέλλοντος Ηλίου,  Χρυσών και Αργυρών Αχτίνων από 

τον Αυτοκράτορα της Ιαπωνίας στην κ. Ιωάννα Χαρίτου-Βαrczyk,        

H Πρόεδρος του Ελληνικού Παραρτήματος της Σχολής Ikebana Ohara Ιαπωνίας κ. Ιωάννα Χαρίτου-

Barczyk  έλαβε το Παράσημο του Τάγματος του Ανατέλλοντος Ηλίου, Χρυσών και Αργυρών Αχτίνων, σε 

αναγνώριση των επιτευγμάτων και της μεγάλης της συνεισφοράς στη διάδοση της ιαπωνικής ανθοδετικής 

τέχνης Ikebana στην Ελλάδα και στην προώθηση της αλληλοκατανόησης μεταξύ των δύο χωρών. 

Η κ. Barczyk, ως πρόεδρος του μοναδικού φορέα που ασχολείται με την ιαπωνική ανθοδετική τέχνη 

(Ikebana), διοργάνωσε μεγάλες εκθέσεις και εργαστήρια για το ευρύ κοινό, καθώς και για “ΑΜΕΑ”, και, 

αξιοποιώντας παράλληλα την εξαιρετική της δεξιότητα στις ξένες γλώσσες, έχει συνεισφέρει επί σειρά 

ετών στη διάδοση της Ikebana στην Ελλάδα. Επιπλέον, κατά τη διάρκεια της θητείας της ως Πρόεδρος 

του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου Διδασκόντων Ikebana–Ohara προσκάλεσε Ιάπωνες Masters για να συμμε-

τέχουν σε σεμινάρια, συνεισφέροντας με τις δράσεις της στις πολιτιστικές ανταλλαγές μεταξύ Ιαπωνίας 

και Ελλάδας και την αλληλοκατανόηση των δύο λαών.  

    

Παρασημοφόρηση της κ. Ιωάννας Χαρίτου Μπάρτσικ από τον Πρέσβη της Ιαπωνίας κ.Yasuhiro Shimizu.

  

                 


