
Списак добитника признања ФГНМС за 2020. годину 
 

Списак добитника НАГРАДЕ ЗА ЖИВОТНО ДЕЛО у области афирмације хеленизма у Републици 

Србији: 

Повеља са ЗЛАТНОМ плакетом, признање за ЖИВОТНО ДЕЛО: 

1. др Иринеј Буловић,  Његово Преосвештенство Епископ новосадски и бачки, сомборски и 

сегедински,  за вишегодишњи допринос у афирмацији духовне повезаности, очувању и јачању 

српско-грчких пријатељских односа 

 

Повеља са ПЛАТИНАСТОМ плакетом, признање за ЖИВОТНО ДЕЛО: 

2. професор др Миодраг Стојановић, за вишегодишњи допринос у афирмацији хеленизма у 

Републици Србији, у областима очувања грчког језика, образовања и културе и јачања српско-

грчких пријатељских односа (постхумно) 

 

3. Николаос Цицимелис, за вишегодишњи допринос у афирмацији хеленизма у Републици Србији, 

у областима очувања грчког језика и културе и јачања српско-грчких пријатељских односа 

 

4. Вера Јефтимијадес, за вишегодишњи допринос у афирмацији хеленизма у Републици Србији, у 

областима очувања културе и спорта и јачања српско-грчких пријатељских односа 

 

5. Љиљана Манојловић, за вишегодишњи допринос у афирмацији хеленизма у Републици Србији 

у областима, очувања грчког језика и културе и јачања српско-грчких пријатељских односа 

 

6. професорка Персефони Поповић за вишегодишњи допринос у афирмацији хеленизма у 

Републици Србији у области научно- истраживачког рада на очувања грчког језика 

Списак добитника посебне НАГРАДЕ ЗА ЖИВОТНО ДЕЛО : 

 

 

Списак добитника признања ФГНМС за 2021. годину 
 

 

Списак добитника НАГРАДЕ ЗА ЖИВОТНО ДЕЛО у области афирмације хеленизма у Републици 

Србији : 

Списак добитника посебне НАГРАДЕ ЗА ЖИВОТНО ДЕЛО : 

 

  Повеља са ЗЛАТНОМ плакетом, признање за ЖИВОТНО ДЕЛО: 

1. Протојереј Панајотис Каратасјос, старешина Храма светог архангела Гаврила у Земуну,  за 

вишегодишњи допринос у афирмацији духовне повезаности, очувању и јачању српско-грчких 

пријатељских односа 

2. Хеленској фондацији за културу у Београду, за вишегодишњи допринос у афирмацији 

хеленизма у Републици Србији у областима очувања грчког језика и културе и јачања српско-

грчких пријатељских односа 

3. Катедра за неохеленске студије Филолошког факултета Универзитета у Београду, за 

вишегодишњи допринос у афирмацији хеленизма у Републици Србији у областима, очувања 

грчког језика и културе и јачања српско-грчких пријатељских односа 



4. Филозофски факултет Универзитета у Новом Саду, за предавање грчког језика и 

вишегодишњи допринос у афирмацији хеленизма у Републици Србији у областима, очувања 

грчког језика и културе и јачања српско-грчких пријатељских односа 

 

Повеља са ПЛАТИНАСТОМ плакетом, признање за ЖИВОТНО ДЕЛО: 

5. Јован Сурланџис, за вишегодишњи допринос у афирмацији хеленизма у Републици Србији, у 

областима јачања српско-грчких пријатељских односа и очувања историјског спомен обележја у 

Пироту 

 

6. Зоран Сурланџис, за вишегодишњи допринос у афирмацији хеленизма у Републици Србији, у 

областима јачања српско-грчких пријатељских односа и очувања историјског спомен обележја у 

Пироту 

Повеља са СРЕБРНОМ плакетом, признање за ПОСВЕЋЕНОСТ: 

7. професор Жарко Бошњаковић, за вишегодишњи допринос у афирмацији хеленизма у 

Републици Србији, у областима очувања грчког језика, образовања и културе и јачања српско-

грчких пријатељских односа 

 

8. професор др Милан Ристовић, за вишегодишњи допринос у афирмацији хеленизма у 

Републици Србији, у областима јачања српско-грчких пријатељских односа и очувања историјске 

баштине присуства грчке заједнице на простору Србије 

 

9. професор Христодулос Скурупатис, за вишегодишњи допринос у афирмацији хеленизма у 

Републици Србији у области очувања грчког језика и јачања српско-грчких- кипарских 

пријатељских односа (постхумно) 

 

10. Софија Саванов, за вишегодишњу посвећеност афирмацији хеленизма у Републици Србији, у 

областима очувања грчког језика, образовања и културе и јачања српско-грчких пријатељских 

односа 

 

11. Сенад Костандинидис-Сефер, за вишегодишњу посвећеност афирмацији хеленизма у 

Републици Србији, у областима очувања грчког језика, образовања и културе и јачања српско-

грчких пријатељских односа 

 

12. Павле Вујасић, за вишегодишњу посвећеност афирмацији хеленизма у Републици Србији, у 

областима очувања грчког језика, образовања и културе и јачања српско-грчких пријатељских 

односа 

 

13. Радисав Лукић, за вишегодишњу посвећеност афирмацији хеленизма у Републици Србији, у 

областима очувања грчког језика, образовања и културе и јачања српско-грчких пријатељских 

односа 

Свим добитницима награде биће уручено решење о додели награде, плакета и повеља ФГНМС. 

      

         Управитељ ФГНМС                                                                             председник У.О. ФГНМС 
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          Милош Јовановић                                                                                      Петар Родифцис-Нађ 

 


