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Στις 4 Φεβρουαρίου 2018 ο φοιτητής από την Ελλάδα, της εκκλησιαστικής Ακαδημίας της Θεσσαλο

Στο σεμινάριο ο φοιτητής διδάχθηκε μαθήματα όπως η Δογματική Θεολογία, η Παλαιά
Διαθήκη, η Ηθική Θεολογία, η Ορθόδοξη Χριστιανική τέχνη, το δίκαιο του Canon και τα
οικονομικά της εκκλησίας του προπτυχιακού προγράμματος του σεμιναρίου.

Ο φοιτητής της εκκλησιαστικής ακαδημίας ήρθε στη Μόσχα με το πρόγραμμα ανταλλαγής
φοιτητών "Erasmus+". Το συγκεκριμένο πρόγραμμα είχε διάρκεια 4 μηνών. Στη διάρκεια του
οποίου ο φοιτητής σπούδασε στο σεμινάριο, γνώρισε την ρώσικη ορθόδοξη παράδοση και
την ρώσικη κουλτούρα, έκανε γνωριμίες με σεβαστούς πατέρες της Ρωσικής Εκκλησίας και
φοιτητές του Θεολογικού σεμιναρίου. Ακόμη, βελτίωσε τη ρωσική του γλώσσα, όντας ήδη
μαθητής αυτής, 1,5 χρόνο στην Ελλαδα.

1/2

Ο ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΣΑΠΙΔΗΣ ΣΤΗΝ ΔΙΑΜΟΝΗ ΤΟΥ ΣΤΟ ΝΙΚΟΛΑ-ΟΥΓΚΡΕΣΚΙ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΚΑΙ ΣΤΗ ΡΩ
09.06.2018 00:00

Συγκεκριμένα, ο φοιτητής φιλοξενήθηκε στην φοιτητική εστία της Μονής Νικόλα-Ογκρέσκι.
Το εβδομαδιαίο πρόγραμμα του ήταν ως εξής: την Δευτερα παρακολουθούσε 3 μαθήματα
του σεμιναρίου, την Τρίτη επίσης 3 μαθήματα και το Σάββατο 2 μαθήματα. Την Παρασκευή ο
φοιτητής επισκέπτονταν τη βόρεια Μόσχα και συγκεκριμένα στην περιοχή του Καραλιόβ,
όπου εκεί διδάσκονταν την Ρωσική γλώσσα στο σπίτι της καθηγήτριας της Ρωσικής
γλώσσας. Τον Μάιο ο φοιτητής έδωσε εξετάσεις στη ρωσική γλώσσα και απέκτησε πτυχίο
επιπέδου Β1.

Ακόμη, στη διάρκεια του προγράμματος "Erasmus+" ο φοιτητής επισκέφθηκε διάφορες
τοποθεσίες και μοναστήρια της Ρωσίας, όπως το Μοναστήρι του Ντονσκόι, το
Νοβοντέβισκι, της Νέας Ιερουσαλήμ, του Αγίου Ιωσήφ, την Αγία Λάβρα στο Πασάτ, το
Μοναστήρι στο Ντιβιεβα, τις πόλεις Τβερ, Ζερβ, την Αγία Πετρούπολη, το Μπριάνσκ, όπου
εκεί επισκέφθηκε το σανατόριο του Ζουκόβσκι σε μια διάλεξη του Πρύτανη του Θεολογικού
σεμηναρίου Νικόλα-Ουγκρέσκι.

Επίσης, τη νήσο Βαλαάμ στην οποία βρίσκονται πολλές σκήτες και το μοναστήρι του
Βαλαάμ, το Κρεμλίνο της Μόσχας, τα αρουζένια παλατα του Κρεμλίνου, την κόκκινη
πλατεία, το Μπαλσόι θέατρο, το Ναό του Σωτήρος στο κέντρο της Μόσχας, το μουσείο
σοκολάτας της ΚΡΑΣΝΑΓΙΑ ΑΚΤΑΜΠΡΙΓΙΑ, την τρετιακοβσκαγια γκαλερι και αρκετές άλλες
περιοχές της Μόσχας και μοναστήρια.

Ο φοιτητής Κασαπίδης Παναγιώτης ευχαριστεί τον Πρόεδρο της εκκλησιαστικής
ακαδημίας Σεβασμιότατο κ.κ Γεώργιο Χρυσοστόμου, τον Πρύτανη του Θεολογικού
σεμιναρίου Ηγούμενο Ιωάννη Ρουμπίν και φυσικά τους φοιτητές του Νικόλα-Ουγκρέσκι και
όλους όσους βοήθησαν στην πραγματοποίηση του προγράμματος "Erasmus+" για το έτος
2017-2018.
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