ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Η διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας αποτελεί πρωταρχικό πρόγραμμα και μέλημα
του Κέντρου Ελληνικού Πολιτισμού.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Τα ακαδημαϊκά έτη 2014-2015 και 2015-2016 η διδασκαλία ελληνικής
γλώσσας πραγματοποιείται, σε καθημερινή βάση, σε επτά (7)
ακαδημαϊκές εστίες της ρωσικής πρωτεύουσας, και συγκεκριμένα:
Ελληνική γλώσσα, η γλώσσα του Ομήρου και του Θουκυδίδη, του
 Σχολείo μέσης εκπαίδευσης Νο 26 (πλησίον του Κρατικού
Σοφοκλή και του Αριστοτέλη, η γλώσσα των Αγίων Γραφών, των
Πανεπιστημίου της Μόσχας «Λομονόσωφ», metro station
βυζαντινών χρονογραφημάτων, η γλώσσα του Σολωμού και του Κάλβου,
“University”),
του Παλαμά, του Ελύτη, του Ρίτσου, η γλώσσα που τεκμηριώνει και
 Διεθνές Πανεπιστήμιο της Μόσχας, πρύτανης του οποίου επί
αντικατοπτρίζει τη συνέχεια του Ελληνισμού από την αρχαιότητα έως της
σειράς ετών χρημάτισε ο γνωστός ομογενής επιστήμονας,
μέρες μας. Η γλώσσα, η οποία ομιλείται σε μία από τις, αναμφίβολα,
οικονομολόγος και πρώην Δήμαρχος της Μόσχας Γαβριήλ Ποπώφ
σαγηνευτικότερες γωνιές του πλανήτη, τόπο απαράμιλλου κάλλους,
(metro station “Belarusskaya”)
αισθησιακής φυσικής ομορφιάς, αλλά και εξαιρετικά πλούσιας ιστορίας
 στις εγκαταστάσεις της βιβλιοθήκης Ξένης Λογοτεχνίας Νο 174
και πολιτισμού, μοναδικών μνημείων, γενέτειρα διαχρονικών αξιών και
«Δάντε Αλιγκέρι» (metro station "Universitet")
ιδεωδών, που αποτελεί πηγή έμπνευσης για τους δημιουργούς, για
 στις εγκαταστάσεις του Διεθνούς Ιδρύματος Σλαυικής Γραφής και
Πολιτισμού (metro station “Novokuznetskaya”, “Tretiakovskaya”)
ανθρώπους των γραμμάτων και τεχνών ανά τους αιώνες και δεν δύναται
 Ναός Αγίου Πέτρου και Παύλου (metro station “Krasnye vorota”
να αφήσει αδιάφορο και ασυγκίνητο και τον πλέον απαιτητικό περιηγητή.
 Σχολείο μέσης εκπαίδευσης «ΕΛΛΑΔΑ»
 Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών «МЕSCHANSKYI»
Για δέκατη συνεχή ακαδημαϊκή χρονιά (2012-2013) η διδασκαλία γλώσσας
πραγματοποιείταιο σε καθημερινή βάση σε έξι ακαδημαϊκές εστίες της ρωσικής
πρωτεύουσας, Τα τελευταία χρόνια τα μαθήματα ελληνικής γλώσσας παρακολουθούν Το Μάρτιο του 2014 εντάξαμε την ελληνική γλώσσα στο εκπαιδευτικό
περί τα 500-550 άτομα. Πρόκειται για ομογενείς και Φιλέλληνες, η συντριπτική πρόγραμμα του Ορθόδοξου Γυμνασίου «Μητροπολίτης Πλάτων», που
πλειοψηφία των οποίων ταξιδεύουν τακτικά στην Ελλάδα. Το ακαδημαϊκό έτος εδράζει στις εγκαταστάσεις του Μοναστηριου του Αγίου νικολάου της

2013-2014 λειτούργησαν 25 τμήματα γλώσσας, ενώ κατεγράφη ο πρωτοφανής
αριθμός ενδιαφερομένων να διδαχθούν τη νεοελληνική, που ανήλθε σε 1400
άτομα. Τη νέα, τρέχουσα 2014-2015 ακαδημαϊκή χρονιά, ο αριθμός των
εγγραφών ξεπέρασε τις 1500 (στοιχεία Σεπτεμβρίου 2014) και ήδη λειτουργούν
33 τμήματα γλώσσας (εκ των οποίων 30 για ενήλικες και 3 για παιδιά), ενώ οι
εγγραφές συνεχίζονται καθημερινά. Ήδη από το 2007 το Κ.Ε.Π. επανδρώνεται
και με Έλληνα εκπαιδευτικό, εν Μόσχα αποσπασμένο, του Υπουργείου Εθνικής
Παιδείας και Θρησκευμάτων.
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Μόσχας. Το Φεβροιυάριο του 2015, στο πλαίσιο επίσημης επίσκεψής της
στη Μόσχα, κατόπιν πρωτοβουλίας του Κ.Ε.Π., το Γυμνάσιο επισκέφθηκε
η πρώτη κυρία της Κύπρου, η σύζυγος του προέδρου της χώρας κα Άντρυ
Αναστασιάδου, κατόπιν πρόσκλησης της οποίας τον Ιούλιο του 2015
επισκέφθηκαν την Κύπρο 19 μαθητές και καθηγητές του Γυμνασίου και
είχαν τη δυνατότητα άμεσης επαφής και γνωριμίας με τη γλώσσα και την
ιστορία του τόπου. Το Σεπτέμβριο τιυ 2014 λειτούργησε νέα εστία
διδασκαλιας της ελληνικής γλώσσας στο Γυμνάσιο «Ελλάδα», ενώ από το
Σεπτέμβριο 2015 εγκανιάζεται και νέα εστία διάδοσης της ελληνικής
γλώσσας στις εγκαταστάσεις της Κρατικής Τεχνολογικής Σχολής
Τεχνολογίας και Δικαίου (Μόσχα).
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ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΡΑΓΟΥΔΙΟΥ/ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ – ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΧΟΡΟΥ – ΘΕΑΤΡΙΚΟ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Στις 12 Μαρτίου 2015 συμπληρώθησαν 9 χρόνια από τη σύσταση του χορευτικού Εκδηλώσεις, στις οποίες, μεταξύ άλλων, το χορευτικό συγκρότημα και η
συγκροτήματος του Κ.Ε.Π., τα μαθήματα του οποίου επισκέπτονται περί τα 70 χορωδία του Κ.Ε.Π. συμμετείχαν με πρόγραμμα:
άτομα, ενώ το ρεπερτόριο του συγκροτήματος ξεπερνά τους 50 εθνικούς
 Συμμετοχή στο 4ο Διεθνές Φεστιβάλ Διακοσμητικής Τέχνης
παραδοσιακούς χορούς από διάφορα μέρη της νησιωτικής και ηπειρωτικής Ελλάδας.
«Αξέχαστες παραδόσεις -2011» στο καλλιτεχνικό-επιμορφωτικό
Τόσο το χορευτικό συγκρότημα του Κ.Ε.Π. όσο και η χορωδία, η οποία
πρόγραμμα με τίτλο «Το Στεφάνι της Ελλάδας», εκδήλωση συμπληρώνει 5 χρόνια λειτουργίας (επικεφαλής οι κυρίες Τατιάνα Τσόρναγια και
«Ημέρα της Ελλάδας», Πινακοθήκης «Μπελιάγιεβο» της
Όλγα Τάντσεβα αντίστοιχα) συμμετέχουν τακτικά σε διάφορες εκδηλώσεις
Μόσχας, 05 Ιανουαρίου 2012
προώθησης και προβολής του Ελλάδας, της ιστορίας, του πολιτισμού, των
 Καλλιτεχνική βραδυά «Απόψε διασκεδάζουμε ελληνικά», Οίκος
παραδόσεών της. Όρα παραπλεύρως:
Εθνοτήτων Μόσχας, 27 Ιανουαρίου 2012
 Συμμετοχή στη συναυλία της περίφημης Εθνικής Ακαδημαϊκής
Ορχήστρας Παραδοσιακών Οργάνων Ρωσίας «ΟΣΙΠΩΦ» «Οι
μελωδίες των φίλων. Ελλάδα, Κύπρος, Ιταλία», Κρατική
Αίθουσα Συναυλιών Τσαϊκόφσκι, 9 Φεβρουαρίου 2012
 Εορταστικές εκδηλώσεις, αφιερωμένες στις Εθνικές μας
Επετείους, την 28η Οκτωβρίου και την 25η Ματίου
 Masterclass-παρουσίαση ελληνικών χορών από την καθηγήτρια
χορού Τατιάνα Τσόρναγια, κινηματογράφος «Ζvezda», 30
Μαρτίου 2012
 Συμμετοχή στην έναρξη της πρώτης και της δεύτερης εβδομάδας
ελληνικού κινηματογράφου, κινηματογράφος
«HUDOZHESTVENNYI», 26 Μαρτίου 2012 και 29 Μαρτίου
2013 αντίστοιχα,
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Συμμετοχή στη μουσική βραδυά «Μουσικό σεργιάνι ανά τον
Ελληνισμό», κινηματογράφος «HUDOZHESTVENNYI», 31
Μαρτίου 2012
Συμμετοχή στο 9ο Φεστιβάλ Εθνικών Πολιτισμών της
Λευκορωσίας, 1-3 Ιουνίου 2012
Παρουσίαση-master class ελληνικών παραδοσιακών χορών από
διάφορες περιοχές της νησιωτικής και ηπειρωτικής Ελλάδας,
καθώς και μαθήματα χορού από το χορευτικό συγκρότημα του
Κ.Ε.Π. με επικεφαλής την καθηγήτρια Τατιάνα Τσόρναγια στα
πλαίσια του προγράμματος οικογενειακής ψυχαγωγίας που
εντάσσεται στην έκθεση «Το παιδικό ουράνιο τόξο» , «Crocus
Expo», 3-4 Νοεμβρίου 2012 .
Συμμετοχή σε εορταστική συναυλία του 2ου Διεθνούς Φεστιβάλ
Εθνικών Πολιτισμών «Globus». (2 Μαρτίου 2013)
Συμμετοχή σε πασχαλινό φεστιβάλ στο Αρμπάτ
Συμμετοχή σε φεστιβάλ «Μενελαίδια» στην Ελλάδα
Master classe ελληνικού παραδοσιακού χορού στο πλαίσιο της
Εβδομάδας Ελληνικού Πολιτισμού (Μόσχα, 19-25.03.2015
Θεατρικό δρώμενο-παρουσίαση ελληνικού παραδοσιακού γάμου
στις εγκαταστάσεις της Βιβλιοθήκης «Νεκράσοβ» (Μόσχα,
03.04.2015)
Συμμετοχή του Χορευτικού Συγκροτήματος του Κέντρου
Ελληνικού Πολιτισμού (Κ.Ε.Π.) στους εορτασμούς, στην πόλη
Ουλιάνοβσκ, αφιερωμένους στα 70 χρόνια της Μεγάλης Νίκης
κατά του Φασισμού ( 9-10/05/2015)
Συμμετοχή με καλλιτεχνικό πρόγραμμα από το Χορευτικό
Συγκρότημα του Κ.Ε.Π. σε εκδήλωση παρουσίασης των
δράσεών μας και της συνεργασίας μας με το Κέντρο Κοινωικής
Στήριξης «Meschanskoye» (3 Οκτωβρίου 2015).
Συμμετείχαμε, με καλλιτεχνικό πρόγραμμα που παρουσίασε το

ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Altufyevskoe shosse, 44, office No 9, 2nd floor
127566 Moscow, Russia
Tel.: +7 495 7084809; Tel./Fax: +7 495 7084810

e-mail: hcc@mail.ru info@hecucenter.ru
www.hecucenter.ru
skype: hellenic.cultural.center
facebook: http://www.facebook.com/Hecucenter
vkontakte: http://vk.com/hecucenter
LinkedIN: http://www.linkedin.com/company/hellenic-cultural-center



ГРЕЧЕСКИЙ КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР
Москва, Алтуфьевское шоссе, 44
офис № 9, 2 этаж
Тел.: 7084809 – Тел./Факс: 7084810

6
Χορευτικό Συγκρότημα του Κέντρου Ελληνικού Πολιτισμού –
Κ.Ε.Π. στους εορτασμούς με την ευκαιρία της συμπλήρωσης
είκοσι (20) ετών του Ιδρύματος Ενότητας Ορθόδοξων Λαών (27
Οκτωβρίου 2015)
Συμμετοχή του Χορευτικού Συγκροτήματος και της
Χορωδίαςτου Κ.Ε.Π. σε εοιρταστική εκδήλωση ενόψει των
εορτών των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς στο Κέντρο
Κοινωνικής Στήριξης Οικογένειας και Παιδιού «Izmailovo» (18
Δεκεμβρίου 2015)
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Από το Σεπτέμβριο του 2012 ξεκίνησε η λειτουργία θεατρικού
εργαστηρίομε παράλληλα μαθήματα ιστορίας του ελληνικού θεάτρου μέγιστης μορφής έκφρασης- υποκριτικής τέχνης,
κινησιολογίας και φωνητικής για παιδιά και ενήλικες, που παραδίδει ο
Έλληνας ηθοποιός,
σκηνοθέτης και παραγωγός Γιώργος Παναγόπουλος
[μαθητής στη θεατρική τέχνη (Θεατρική Ακαδημία Μόσχας – «GITIS»)
των Ανατόλι Εφρός και Ανατόλι Βασίλιεφ, και στον κινηματογράφο
(Ακαδημία Κινηματογράφου - «VGIK») του Μαρλέν Χουτσίεβ].
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Aπό το Φεβρουάριου του 2015 λειτουργησε παράλληλο, δεύτερο τμήμα Ο σκηνοθέτης Γκεόργκιι Τσερβίνσκι ήδη παρουσιάζει σε τακτική βάση
θεατρικού Εργαστηρίου με επικεφαλής το Ρώσο σκηνοθέτη, καλλιτεχνικό διάφορα θεατρικά δρώμενα, εκπροσωπώντας το Κέντρο Ελληνικού
διευθυντή του θεάτρου «Studia-69» και ένθερμο Φιλέλληνα Γκεόργκιι Πολιτισμού (Κ.Ε.Π.).
Τσερβίνσκι. Στα πλαίσια του Θεατρικού Εργαστηρίου του Κ.Ε.Π.,
είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουμε την έναρξη
προετοιμασίας με στόχο το ανέβασμα της τραγωδίας «ΤΡΩΑΔΕΣ» του
Ευριπίδη, πραγματικού αριστουργήματος της παγκόσμιας λογοτεχνικής
κληρονομιάς με έντονο αντιπολεμικό μήνημα.
Καλλιτεχνικός διευθυντής του εγειρήματος ο σκηνοθέτης, διευθυντής του
Θεάτρου «Studio-69», Georgyi Chervinsky.

Συμμετοχή στο Πρώτο Διεθνές Θεατρικό Φεστιβάλ "Τα θέατρα του κόσμου".
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ΚΥΚΛΟΙ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Το 2015 συνεχίστηκαν οι εν ενεργεία κύκλοι διαλέξεων για την «Αρχιτεκτονική του Οι κύκλοι διαλέξεων του Κέντρου Ελληνικού Πολιτισμού
ελληνικού κόσμου (από την αρχαιότητα έως τις μέρες μας») και «Η ελληνική γλώσσα ως πραγματοποιούνται σε δυο (2) εστίες:
όχημα διάδοσης της χριστιανικής διδασκαλίας» που πραγματοποιούνται ο μεν πρώτιος
από τον ελληνικής καταγωγής αρχιτέκτονα, καθηγητή, αντιπρόεδρο του Συλλόγου Ελλήνων
Μόσχας την περίοδο 1996-2002, Αλέξανδρο Τσαρτιλίδη και από εξέχοντες ελληνιστές.
 στο Διεθνές Ίδρυμα Σλαυικής Γραφής και Πολιτισμού
Αναλυτικότερα:
(κύκλος διαλέξεων για την αρχιτεκτονική του
ελληνικού κόσμου (από την αρχαιότητα έως τις μέρες
μας)),
 στη Βιβλιοθήκη Ιστορίας της Ρωσικής Φιλοσοφίας και
Πολιτισμού «Οίκος του φιλοσόφου Α.Φ. Λόσεφ»

ГРЕЧЕСКИЙ КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР
Москва, Алтуфьевское шоссе, 44
офис № 9, 2 этаж
Тел.: 7084809 – Тел./Факс: 7084810

ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Altufyevskoe shosse, 44, office No 9, 2nd floor
127566 Moscow, Russia
Tel.: +7 495 7084809; Tel./Fax: +7 495 7084810

e-mail: hcc@mail.ru info@hecucenter.ru
www.hecucenter.ru
skype: hellenic.cultural.center
facebook: http://www.facebook.com/Hecucenter
vkontakte: http://vk.com/hecucenter
LinkedIN: http://www.linkedin.com/company/hellenic-cultural-center
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ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΚΥΚΛΟΙ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ
Α) Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΩΣ ΟΧΗΜΑ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΘΕΜΑ ΔΙΑΛΕΞΗΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ
ΛΕΚΤΟΡΑΣ
ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ
Ενδέκατη διάλεξη του κύκλου με θέμα "Η ιστορία της
27 Ιανουαρίου 2015
Διδάκτωρ ιστορίας, καθηγητής στην
Βιβλιοθήκη Ιστορίας της Ρωσικής Φιλοσοφίας
Ορθόδοξης Εκκλησίας στην Ελλάδα την περίοδο 1700Έδρα Ιστορίας της Εκκλησίας στην
και Πολιτισμού «Οίκος του φιλοσόφου Α.Φ.
1821"
Ιστορική
Σχολή
του
Κρατικού
Λόσεφ»
Πανεπιστημίου Μόσχας «Lomonosov»,
Αθανάσιος Ζωιτάκης.

ГРЕЧЕСКИЙ КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР
Москва, Алтуфьевское шоссе, 44
офис № 9, 2 этаж
Тел.: 7084809 – Тел./Факс: 7084810

ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Altufyevskoe shosse, 44, office No 9, 2nd floor
127566 Moscow, Russia
Tel.: +7 495 7084809; Tel./Fax: +7 495 7084810

e-mail: hcc@mail.ru info@hecucenter.ru
www.hecucenter.ru
skype: hellenic.cultural.center
facebook: http://www.facebook.com/Hecucenter
vkontakte: http://vk.com/hecucenter
LinkedIN: http://www.linkedin.com/company/hellenic-cultural-center
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Δωδέκατη διάλεξη του κύκλου με θέμα «Η ιστορία της
Ορθόδοξης Εκκλησίας της Ελλάδας κατά τον 19ο αιώνα»

12 Φεβρουάριου 2015
Βιβλιοθήκη Ιστορίας της Ρωσικής Φιλοσοφίας
και Πολιτισμού «Οίκος του φιλοσόφου Α.Φ.
Λόσεφ»

Διδάκτωρ ιστορίας, καθηγητής στην
Έδρα Ιστορίας της Εκκλησίας στην
Ιστορική
Σχολή
του
Κρατικού
Πανεπιστημίου Μόσχας «Lomonosov»,
Αθανάσιος Ζωιτάκης.

Δέκατη τρίτη διάλεξη του κύκλου με θέμα «Η ιστορία της
Ορθόδοξης Εκκλησίας της Ελλάδας κατά τον 20ο αιώνα»

13 Μαρτίου 2015
Βιβλιοθήκη Ιστορίας της Ρωσικής Φιλοσοφίας
και Πολιτισμού «Οίκος του φιλοσόφου Α.Φ.
Λόσεφ»

Διδάκτωρ ιστορίας, καθηγητής στην
Έδρα Ιστορίας της Εκκλησίας στην
Ιστορική
Σχολή
του
Κρατικού
Πανεπιστημίου Μόσχας «Lomonosov»,
Αθανάσιος Ζωιτάκης.

ГРЕЧЕСКИЙ КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР
Москва, Алтуфьевское шоссе, 44
офис № 9, 2 этаж
Тел.: 7084809 – Тел./Факс: 7084810

ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Altufyevskoe shosse, 44, office No 9, 2nd floor
127566 Moscow, Russia
Tel.: +7 495 7084809; Tel./Fax: +7 495 7084810

e-mail: hcc@mail.ru info@hecucenter.ru
www.hecucenter.ru
skype: hellenic.cultural.center
facebook: http://www.facebook.com/Hecucenter
vkontakte: http://vk.com/hecucenter
LinkedIN: http://www.linkedin.com/company/hellenic-cultural-center
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Δέκατη τέταρτη διάλεξη του κύκλου με θέμα «Αθωνική
Πολιτεία: ιστορία και σύγχρονη εποχή»

15 Απριλίου 2015
Βιβλιοθήκη Ιστορίας της Ρωσικής Φιλοσοφίας
και Πολιτισμού «Οίκος του φιλοσόφου Α.Φ.
Λόσεφ»

Διδάκτωρ ιστορίας, καθηγητής στην
Έδρα Ιστορίας της Εκκλησίας στην
Ιστορική
Σχολή
του
Κρατικού
Πανεπιστημίου Μόσχας «Lomonosov»,
Αθανάσιος Ζωιτάκης.

Δέκατη πέμπτη διάλεξη του κύκλου με θέμα «Αθωνική
Πολιτεία: ιστορία και σύγχρονη εποχή»

14 Μαΐου 2015
Βιβλιοθήκη Ιστορίας της Ρωσικής Φιλοσοφίας
και Πολιτισμού «Οίκος του φιλοσόφου Α.Φ.
Λόσεφ»

Διδάκτωρ ιστορίας, καθηγητής στην
Έδρα Ιστορίας της Εκκλησίας στην
Ιστορική Σχολή του Κρατικού
Πανεπιστημίου Μόσχας «Lomonosov»,
Αθανάσιος Ζωιτάκης.

ГРЕЧЕСКИЙ КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР
Москва, Алтуфьевское шоссе, 44
офис № 9, 2 этаж
Тел.: 7084809 – Тел./Факс: 7084810

ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Altufyevskoe shosse, 44, office No 9, 2nd floor
127566 Moscow, Russia
Tel.: +7 495 7084809; Tel./Fax: +7 495 7084810

e-mail: hcc@mail.ru info@hecucenter.ru
www.hecucenter.ru
skype: hellenic.cultural.center
facebook: http://www.facebook.com/Hecucenter
vkontakte: http://vk.com/hecucenter
LinkedIN: http://www.linkedin.com/company/hellenic-cultural-center
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Δέκατη έκτη διάλεξη του κύκλου με θέμα «Αθωνική
Πολιτεία: ιστορία και σύγχρονη εποχή»

Δέκατη έβδομη διάλεξη του κύκλου με θέμα «H
Αθωνική Πολιτεία κατά την περίοδο της
Οθωμανικής κυριαρχίας»

03 Ιουνίου 2015
Βιβλιοθήκη Ιστορίας της Ρωσικής Φιλοσοφίας
και Πολιτισμού «Οίκος του φιλοσόφου Α.Φ.
Λόσεφ»

Διδάκτωρ ιστορίας, καθηγητής στην
Έδρα Ιστορίας της Εκκλησίας στην
Ιστορική
Σχολή
του
Κρατικού
Πανεπιστημίου Μόσχας «Lomonosov»,
Αθανάσιος Ζωιτάκης.

30 Σεπτεμβρίου 2015 Βιβλιοθήκη Ιστορίας
της Ρωσικής Φιλοσοφίας και Πολιτισμού
«Οίκος του φιλοσόφου Α.Φ. Λόσεφ»

Διδάκτωρ ιστορίας, καθηγητής στην
Έδρα Ιστορίας της Εκκλησίας στην
Ιστορική Σχολή του Κρατικού
Πανεπιστημίου Μόσχας «Lomonosov»,
Αθανάσιος Ζωιτάκης.

ГРЕЧЕСКИЙ КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР
Москва, Алтуфьевское шоссе, 44
офис № 9, 2 этаж
Тел.: 7084809 – Тел./Факс: 7084810

ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Altufyevskoe shosse, 44, office No 9, 2nd floor
127566 Moscow, Russia
Tel.: +7 495 7084809; Tel./Fax: +7 495 7084810

e-mail: hcc@mail.ru info@hecucenter.ru
www.hecucenter.ru
skype: hellenic.cultural.center
facebook: http://www.facebook.com/Hecucenter
vkontakte: http://vk.com/hecucenter
LinkedIN: http://www.linkedin.com/company/hellenic-cultural-center
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δέκατη όγδοη διάλεξη του κύκλου με θέμα "Η Αθωνική
Πολιτεία την περίοδο από το δεύτερο ήμισυ του 18ου αι.
έως τις αρχές του 19ου αι."

30 Οκτωβρίου 2015, Βιβλιοθήκη Ιστορίας της Διδάκτωρ ιστορίας, καθηγητής στην
Ρωσικής Φιλοσοφίας και Πολιτισμού «Οίκος Έδρα Ιστορίας της Εκκλησίας στην
του φιλοσόφου Α.Φ. Λόσεφ»
Ιστορική
Σχολή
του
Κρατικού
Πανεπιστημίου Μόσχας «Lomonosov»,
Αθανάσιος Ζωιτάκης.

Δέκατη έκτη διάλεξη του κύκλου με θέμα "Η Αθωνική
Πολιτεία τα τέλη του 19ου – αρχές του 20ου αι."

27 Νοεμβρίου 2015, Βιβλιοθήκη Ιστορίας της Διδάκτωρ ιστορίας, καθηγητής στην
Ρωσικής Φιλοσοφίας και Πολιτισμού «Οίκος Έδρα Ιστορίας της Εκκλησίας στην
του φιλοσόφου Α.Φ. Λόσεφ»
Ιστορική
Σχολή
του
Κρατικού

ГРЕЧЕСКИЙ КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР
Москва, Алтуфьевское шоссе, 44
офис № 9, 2 этаж
Тел.: 7084809 – Тел./Факс: 7084810

ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Altufyevskoe shosse, 44, office No 9, 2nd floor
127566 Moscow, Russia
Tel.: +7 495 7084809; Tel./Fax: +7 495 7084810

e-mail: hcc@mail.ru info@hecucenter.ru
www.hecucenter.ru
skype: hellenic.cultural.center
facebook: http://www.facebook.com/Hecucenter
vkontakte: http://vk.com/hecucenter
LinkedIN: http://www.linkedin.com/company/hellenic-cultural-center
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Πανεπιστημίου Μόσχας «Lomonosov»,
Αθανάσιος Ζωιτάκης.

Β) ΝΕΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ "Νεοέλληνες Διαφωτιστές-Στοχαστές του Γένους"

Η πρώτη διάλεξη του κύκλου με θέμα "Κοσμάς ο
Αιτωλός"

21 Δεκεμβρίου 2015, Βιβλιοθήκη
Ιστορίας της Ρωσικής Φιλοσοφίας και
Πολιτισμού «Οίκος του φιλοσόφου Α.Φ.
Λόσεφ»

ГРЕЧЕСКИЙ КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР
Москва, Алтуфьевское шоссе, 44
офис № 9, 2 этаж
Тел.: 7084809 – Тел./Факс: 7084810

Διδάκτωρ ιστορίας, καθηγητής στην
Έδρα Ιστορίας της Εκκλησίας στην
Ιστορική
Σχολή
του
Κρατικού
Πανεπιστημίου Μόσχας «Lomonosov»,
Αθανάσιος Ζωιτάκης.

ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Altufyevskoe shosse, 44, office No 9, 2nd floor
127566 Moscow, Russia
Tel.: +7 495 7084809; Tel./Fax: +7 495 7084810

e-mail: hcc@mail.ru info@hecucenter.ru
www.hecucenter.ru
skype: hellenic.cultural.center
facebook: http://www.facebook.com/Hecucenter
vkontakte: http://vk.com/hecucenter
LinkedIN: http://www.linkedin.com/company/hellenic-cultural-center
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Γ) ΝΕΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ ΕΩΣ ΤΙΣ ΜΕΡΕΣ ΜΑΣ»
ΘΕΜΑ ΔΙΑΛΕΞΗΣ
Πέμπτη διάλεξη του κύκλου
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΚΛΑΣΣΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΟΔΟΥ. Το συγκρότημα της Ακρόπολης.
Χρυσές αναλογίες.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ
ΛΕΚΤΟΡΑΣ
26 Ιανουαρίου 2015
Ελληνικής καταγωγής αρχιτέκτονας,
καθηγητής, αντιπρόεδρος του Συλλόγου
Διεθνές Ίδρυμα Σλαυικής Γραφής και
Ελλήνων Μόσχας την περίοδο 1996-2002,
Πολιτισμού, αίθουσα συναυλιών
Αλέξανδρος Τσαρτιλίδης

ГРЕЧЕСКИЙ КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР
Москва, Алтуфьевское шоссе, 44
офис № 9, 2 этаж
Тел.: 7084809 – Тел./Факс: 7084810

ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Altufyevskoe shosse, 44, office No 9, 2nd floor
127566 Moscow, Russia
Tel.: +7 495 7084809; Tel./Fax: +7 495 7084810

e-mail: hcc@mail.ru info@hecucenter.ru
www.hecucenter.ru
skype: hellenic.cultural.center
facebook: http://www.facebook.com/Hecucenter
vkontakte: http://vk.com/hecucenter
LinkedIN: http://www.linkedin.com/company/hellenic-cultural-center
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Έκτη διάλεξη του κύκλου

16 Φεβρουαρίου 2015

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΚΛΑΣΣΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΟΔΟΥ. Η αρχιτεκτονική του 4ου αι. π.χ.
(400 – 323 π.χ.).

Διεθνές Ίδρυμα Σλαυικής Γραφής και
Πολιτισμού, αίθουσα συναυλιών

Έβδομη διάλεξη του κύκλου

16 Μαρτίου 2015

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΟΔΟΥ (323 π.χ. – 1ος αι. μ.χ.).

Διεθνές Ίδρυμα Σλαυικής Γραφής και
Πολιτισμού, αίθουσα συναυλιών
ГРЕЧЕСКИЙ КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР
Москва, Алтуфьевское шоссе, 44
офис № 9, 2 этаж
Тел.: 7084809 – Тел./Факс: 7084810

Ελληνικής καταγωγής αρχιτέκτονας,
καθηγητής, αντιπρόεδρος του Συλλόγου
Ελλήνων Μόσχας την περίοδο 1996-2002,
Αλέξανδρος Τσαρτιλίδης

Ελληνικής καταγωγής αρχιτέκτονας,
καθηγητής, αντιπρόεδρος του Συλλόγου
Ελλήνων Μόσχας την περίοδο 1996-2002,

ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Altufyevskoe shosse, 44, office No 9, 2nd floor
127566 Moscow, Russia
Tel.: +7 495 7084809; Tel./Fax: +7 495 7084810

e-mail: hcc@mail.ru info@hecucenter.ru
www.hecucenter.ru
skype: hellenic.cultural.center
facebook: http://www.facebook.com/Hecucenter
vkontakte: http://vk.com/hecucenter
LinkedIN: http://www.linkedin.com/company/hellenic-cultural-center

18
Πολεοδομία. Πόλεις και οικισμοί. Μέρος 1.

Αλέξανδρος Τσαρτιλίδης

Όγδοη διάλεξη του κύκλου

27 Απριλίου 2015

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΟΔΟΥ (323 π.χ. – 1ος αι. μ.χ.). Μέρος 2.

Διεθνές Ίδρυμα Σλαυικής Γραφής και
Πολιτισμού, αίθουσα συναυλιών

ГРЕЧЕСКИЙ КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР
Москва, Алтуфьевское шоссе, 44
офис № 9, 2 этаж
Тел.: 7084809 – Тел./Факс: 7084810

Ελληνικής καταγωγής αρχιτέκτονας,
καθηγητής, αντιπρόεδρος του Συλλόγου
Ελλήνων Μόσχας την περίοδο 1996-2002,
Αλέξανδρος Τσαρτιλίδης

ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Altufyevskoe shosse, 44, office No 9, 2nd floor
127566 Moscow, Russia
Tel.: +7 495 7084809; Tel./Fax: +7 495 7084810

e-mail: hcc@mail.ru info@hecucenter.ru
www.hecucenter.ru
skype: hellenic.cultural.center
facebook: http://www.facebook.com/Hecucenter
vkontakte: http://vk.com/hecucenter
LinkedIN: http://www.linkedin.com/company/hellenic-cultural-center
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Ένατη διάλεξη του κύκλου

25 Μαΐου 2015

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΡΩΜΑΪΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ
(1ος αι. μ.χ. – 330 μ.χ.)

Διεθνές Ίδρυμα Σλαυικής Γραφής και
Πολιτισμού, αίθουσα συναυλιών

Δέκατη διάλεξη του κύκλου

15 Ιουνίου 2015

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ της πρώιμης
βυζαντινής περιόδου

Διεθνές Ίδρυμα Σλαυικής Γραφής και
Πολιτισμού, αίθουσα συναυλιών
ГРЕЧЕСКИЙ КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР
Москва, Алтуфьевское шоссе, 44
офис № 9, 2 этаж
Тел.: 7084809 – Тел./Факс: 7084810

Ελληνικής καταγωγής αρχιτέκτονας,
καθηγητής, αντιπρόεδρος του Συλλόγου
Ελλήνων Μόσχας την περίοδο 1996-2002,
Αλέξανδρος Τσαρτιλίδης.

Ελληνικής καταγωγής αρχιτέκτονας,
καθηγητής, αντιπρόεδρος του Συλλόγου
Ελλήνων Μόσχας την περίοδο 1996-2002,
Αλέξανδρος Τσαρτιλίδης.

ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Altufyevskoe shosse, 44, office No 9, 2nd floor
127566 Moscow, Russia
Tel.: +7 495 7084809; Tel./Fax: +7 495 7084810

e-mail: hcc@mail.ru info@hecucenter.ru
www.hecucenter.ru
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Ενδέκατη διάλεξη του κύκλου με θέμα:

14 Σεπτεμβρίου 2015, Διεθνές Ίδρυμα Σλαυικής
Γραφής και Πολιτισμού, αίθουσα συναυλιών

Ελληνικής καταγωγής αρχιτέκτονας,
καθηγητής, αντιπρόεδρος του Συλλόγου
Ελλήνων Μόσχας την περίοδο 1996-2002,
Αλέξανδρος Τσαρτιλίδης.

12 Οκτωβρίου 2015, Διεθνές Ίδρυμα Σλαυικής
Γραφής και Πολιτισμού, αίθουσα συναυλιών

Ελληνικής καταγωγής αρχιτέκτονας,
καθηγητής, αντιπρόεδρος του Συλλόγου
Ελλήνων Μόσχας την περίοδο 1996-2002,
Αλέξανδρος Τσαρτιλίδης.

Αρχιτεκτονική της μέσης βυζαντινής
περιόδου

Δωδέκατη διάλεξη του κύκλου με θέμα:
Αρχιτεκτονική της ύστερης βυζαντινής
περιόδου.
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Δέκατη τρίτη διάλεξη του κύκλου με θέμα:
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1453 – 1800
Φρούρια και κατοικίες.

10 Νοεμβρίου 2015, Διεθνές Ίδρυμα Σλαυικής
Γραφής και Πολιτισμού, αίθουσα συναυλιών

Ελληνικής καταγωγής αρχιτέκτονας,
καθηγητής, αντιπρόεδρος του Συλλόγου
Ελλήνων Μόσχας την περίοδο 1996-2002,
Αλέξανδρος Τσαρτιλίδης.

Δέκατη τέταρτη διάλεξη του κύκλου, με θέμα:
"ΟΧΥΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΜΟΝΕΣ ΤΗΣ

14 Δεκεμβρίου 2015, Διεθνές Ίδρυμα Σλαυικής
Γραφής και Πολιτισμού, αίθουσα συναυλιών

Ελληνικής καταγωγής αρχιτέκτονας,
καθηγητής, αντιπρόεδρος του Συλλόγου
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Ελλήνων Μόσχας την περίοδο 1996-2002,
Αλέξανδρος Τσαρτιλίδης.

ΑΘΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ"

Εβδομάδα Ελληνικού Πολιτισμού
ΕΚΔΗΛΩΣΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

Πραγματοποιήθηκε με την ευκαιρία συμπλήρωσης, το 2015,
από το Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού (Κ.Ε.Π.) δέκα (10)
χρόνων δράσης, άοκνης και πολυεπίπεδης προσπάθειας
προβολής της Ελλάδας, σφαιρικής ανάδειξης του πολιτισμού
της στη ρωσική πρωτεύουσα, αλλά και στις ρωσικές
Περιφέρειες.

19-25 Μαρτίου 2015, Οίκος ΣυναυλιώνΠολυχώρου Πολιτισμού «Meridian»

Η Εβδομάδα Πολιτισμού αποτελούνταν από πολυδιάστατες
εκδηλώσεις, που είχαν ως στόχο την, όσο το δυνατό,
ευρύτερη και σφαιρικότερη γνωριμία με την Ελλάδα και τον
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πολιτισμό της, όπως:
♦ εγκαίνια έκθεσης ζωγραφικής «Η Ελλάδα στις ρωσικές
καρδιές»
♦ έκθεση φωτογραφίας για την ελληνική παιδεία στο
Κλασσικό Ορθόδοξο Γυμνάσιο «Μητροπολίτης Πλάτωνας
(κατά κόσμον “Levshin”)», που λειτουργεί υπό την αιγίδα και
στις εγκαταστάσεις του Μοναστηριού του Αγίου Νικολάυ της
Μόσχας (Nikolo-Perervinskyi Monastir)
 Έκθεση φωτογραφίας από την παράστασή μας
«ΑΝΤΙΓΟΝΗ», η οποια το Φεβρουάριο τ.ε.
παρουσιάσθηκε στον Οίκο του Ηθοποιού της Ρωσίας
(Μόσχα).
♦Διαλέξεις (, για την ιστορία του ελληνικού θεάτρου, για την
ποντιακή λύρα και τις μκοινές σελίδες ιστορίας ΕλλάδαςΡωσίας)
♦ Θεατρικά Δρώμενα
♦ master-classes ελληνικού χορού και καλλιτεχνικών
♦ Κινηματογραφικές προβολές
♦ Εκδήλωση, αφιερωμένη στην Επέτειο της Εθνικής
Παλιγγενεσίας, της Ημέρας της Ανεξαρτησίας
♦ Παρουσιάσεις
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♦ Вραδυά ελληνικής ποίησης από το Θεατρικό Εργαστήρι
του Κέντρου Ελληνικού Πολιτιμού (ΚΕΠ)

Περισσότερα:
http://www.hecucenter.ru/gr/news/oloklirosi_evdomadas_elli
nikoi_politismoi_sti_mosha_1925__03__2015.html

Έναρξη Εβδομάδας Ελληνικού Πολιτισμού στη Μόσχα
Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στην τελετή εγκαινίων της
εθνική Εβδομάδας Ελληνικού Πολιτισμού, που πλαισιώθηκε από
έκθεση ζωγραφικής «Η Ελλάδα στις ρωσικές καρδιές», κατά
την οποία οι ζωγράφοι-καλλιτέχνες Γιούλια Ρέζνικοβα, Αντρέι

19 Μαρτίου
«Meridian»
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2015,

Οίκος

Συναυλιών-Πολυχώρου
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Κιργίζοβ, Τίνα Σαρς, Γιούρι Καπούστιν, Αλεξάντρ Αστριχίνσκι,
Μαρία Κοπιλόβα, Έλενα Στουκάλινα, Πάβελ Τουζάνοβ και
Γιούρι Ανδρεάδης «κατέθεσαν» στο κοινό την αγάπη τους για
την Ελλάδα, έναν τόπο απαράμιλλου φυσικού κάλλους και
μοναδικής σε πλούτο και περιεχόμενο πολιτισικής κληρονομιάς.

Περισσότερα:
http://www.hecucenter.ru/gr/news/1925032015_enarksi_evdoma
das_ellinikoi_politismoi_sti_mosha.html
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ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ, ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΕΣ ΣΕ ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥΣ ΚΑΙ ΙΩΒΙΛΑΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
ΕΚΔΗΛΩΣΗ

Εορταστική βραδυά, αφιερωμένη στην Επέτειο της Εθνικής
Παλιγγενεσίας

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ
Κυριακή 22 Μαρτίου 2015, στις εγκαταστάσεις του Οίκου
Συναυλιών «Meridian»

Σε μία ατμόσφαιρα χαράς, περηφάνειας, πατριωτικής ανάτασης, ψυχικής
απογείωσης και συσπείρωσης πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 22 Μαρτίου
2015, στις εγκαταστάσεις
του Οίκου Συναυλιών
«Meridian» (όπου την περίοδο
από 19 έως 25 Μαρτίου το
Κ.Ε.Π. οργανώνει την Πρώτη
Εβδομάδα Ελληνικού
Πολιτισμού) από το Κέντρο
Ελληνικού Πολιτισμού
(Κ.Ε.Π.), το Σύλλογο Ελλήνων
Μόσχας και τον Οργανισμό
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Πολιτιστικής και Επιχειρηματικής Συνεργασίας και Φιλίας ΡωσίαςΕλλάδας-Κύπρου «Φιλία» εορταστική εκδήλωση, αφιερωμένη στην Ημέρα
της Ανεξαρτησίας, της Εθνικής Παλιγγενεσίας. Η προσέλευση του
κοινού (550 άτομα) ξεπέρασε τις προσδοκίες μας.

Περισσότερα:
http://www.hecucenter.ru/gr/news/eortastiki_vradia_afieromeni_stin_epeteio_ti
s_ethnikis_paliggenesias_.html

ΕΚΔΗΛΩΣΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

Εκδήλωση, αφιερωμένη στους Έλληνες βετεράνους του Β΄
Παγκοσμίου Πολέμου

13 Μαΐου 2015, Οίκος Εθνοτήτων της Μόσχας

Σε ατμόσφαιρα έντονης συγκίνησης και συναισθηματικής φόρτισης
πραγματοποιήθηκε από το Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού (Κ.Ε.Π.) με την

ευκαιρία συμπλήρωσης των 70 χρόνων από τη Νίκη κατά του
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φασισμού, εορταστική εκδήλωση, αφιερωμένη στους Έλληνες
βετεράνους του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου «Η Ελλάδα στον Πόλεμο. Η
συμβολή του Αλβανικού Έπους στην αναχαίτιση και αποδυνάμωση του εχθρού,
στην καθυστέρηση της επίθεσης στο Σοβιετική Ένωση». Έγινε, επίσης,
εκτεταμένη αναφορά στους Έλληνες βετεράνους – ήρωες της Σοβιετικής
Ένωσης, στη μνήμη των οποίων τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή.
Η εκδήλωση συνεχίστηκε με προβολή ντοκιμαντέρ του Κέντρου Ελληνικού
Πολιτισμού για τους Έλληνες βετεράνους του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου σε
σκηνοθεσία της ομοογενούς δημοσιογράφου, επί σειράς ετών παρουσιάστριας
στη ρωσική τηλεόραση, Λιουμπόβ Γκεμεντζίεβα. Στο σημείο αυτό
επισημαίνουμε ότι, έχοντας ως στόχο τη διάσωση της ιστορικής μνήμης και των
μαρτυριών των ίδιων των συμμετεχόντων στα ιστορικά γεγονότα, την περίοδο
2006-2008 είχαμε προβεί σε γύρισμα ντοκιμαντέρ για τη ζωή των Ελλήνων και
Φιλελλήνων βετεράνων του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, ήτοι του στρατηγού
Ανδρέα Βουράκη, του Νικόλαου Τιφτικίδη, του Γκριγκόρι Αρς, του Μιχαήλ
Αβράμοβ, των αδελφών Ταμάρας και Ραϊσα Λουκά, με τη συμμετοχή των
ίδιων.

Περισσότερα:
http://www.hecucenter.ru/gr/news/ekdilosi_afieromeni_stois_ellines_veteranois
_toi_v_pagkosmioi_polemoi.html
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ΕΚΔΗΛΩΣΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

Εκδήλωση «Γενοκτονία – δικαίωμα στη μνήμη»

Οίκος Εθνοτήτων της Μόσχας, 18 Μαΐου 2015

Η πολυεπίπεδη βραδυά
περιελάμβανε σύντομη ιστορική
επισκόπηση από τη δ/ντρια του Κ.Ε.Π.
Δώρα Γιαννίτση της παρουσίας του
Ελληνισμού στην περιοχή από την εποχή
της αρχαιότητας και του μεγάλου
αποικισμού έως τους νεότερους
χρόνους [Η γενοκτονία του
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χριστιανικού πληθυσμού της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας (19081923). Έλληνο-τουρκικός πόλεμος 1919-1923 – Μικρασιατική
Καταστροφή. Σύντομη ιστορική επισκόπηση από την αρχαιότητα
έως τους νεότερους χρόνους (8ος αι. π.Χ. -1923 μ.Χ.).] , καθώς και
προβολή του ντοκιμαντέρ «Μικρασιατική Καταστροφή. Η χίμαιρα
της Ιωνίας» (στην ελληνική, με μετάφραση στη ρωσική, από τον
κύκλο εκπομπών «Νέοι Φάκελοι» του Έλληνα δημοσιογράφου Αλέξη
Παπαχελά).
Η εκδήλωση εμπλουτίστηκε από ανάγνωση αποσπασμάτων από το
εξαιρετικό σε μορφή και περιεχόμενο, σε δύναμη λόγου, μυθιστόρημα
του Έλληνα συγγραφέα-ερευνητή Χάρη Τσιρκινίδη «Το κόκκινο
ποτάμι» που συγκλόνισαν το ακροατήριο.

Περισσότερα:
http://www.hecucenter.ru/gr/news/genoktonia__dikaioma_sti_mnimi.html
ΕΚΔΗΛΩΣΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ
Οίκος Εθνοτήτων της Μόσχας, 23 Οκτωβρίου 2015

Λογοτεχνική βραδυά-συνάντηση με τον Έλληνα συγγραφέα
Χάρη Τσιρκινίδη
Είναι η δεύτερη φορά μέσα στα τελευταία πέντε (5) χρόνια, που
έχουμε την ιδιαίτερη χαρά και τύχη να εισπράττουμε το εξαιρετικό
χάρισμα του Χάρη Τσιρκινίδη, πρωτοπόρου ερευνητή εδώ και
περισσότερο από τριάντα (30) χρόνια στο ζήτημα της
αποκατάστασης της ηθικής τάξης, της αναγνώρισης του ιστορικού
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γεγονότος της Γενοκτονίας, της νομικής τεκμηρίωσής του.
Ιδιαίτερα μας χαροποίησε η
συμμετοχή της νεολαίας, η οποία,
μαζί με όλους τους
παρευρισκομένους, είχαν τη
δυνατότητα να προμηθευτούν το
«Κόκκινο ποτάμι» στη ρωσική, με
αυτό΄γραφο του ίδιου του συγγραφέα,
δεδομένου ότι πρόσφατα, κατόπιν
πρωτοβουλίας και ενεργειών του Κ.Ε.Π., πραγματοποιήθηκε
έκδοση νέου τιράζ.
Η βραδυά πλαισιώθηκε από ανάγνωση αποσπασμάτων του
μυθιστορήματοις «Κόκκινο ποτάμι» από τον ομογενή ηθοποιό και
καλό φίλο Γιάννη Πολίτοβ και τη διευθύντρια του Κ.Ε.Π., ιστορικό
και ηθοποιό, Δώρα Γιαννίτση.
Περισσότερα:
http://www.hecucenter.ru/gr/news/logotehniki_vradiasinantisi_me_t
on_ellina_siggrafea_hari_tsirkinidi_postrelease.html
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ΕΚΔΗΛΩΣΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

Εκδήλωση, αφιερωμένη στην Εθνική Επέτειο του «ΟΧΙ» στον
ιταλικό φασισμό, της νικηφόρου προελάσεως του ελληνικού
στρατού στο Αλβανικό Μέτωπο

28 Οκτωβρίου 2015, Οίκος Εθνοτήτων της Μόσχας

Της εορταστική μας βραδυάς προηγήθηκε προβολή της θρυλικής
σατιρικής/κωμικής/κοινωνικής ελληνικής ταινίας «Οι Γερμανοί
ξανάρχονται» , σε παραγωγή της Φίνος Φιλμ, (Ένωσις
Συνεργαζόμενων Καλλιτεχνών), σε σκηνοθεσία Αλέκου
Σακελλάριου.
Ιδιαίτερα ευχάριστη νότα στην εκδήλωση αποτέλεσε η συμμετοχή
μαθητών του Ορθόδοξου Γυμνασίου «Μητροπολίτης Πλάτων»,
που εδράζει στις εγκαταστάσεις του Μοναστηρίου του Αγίου
Νικολάου της Μόσχας, καθώς και η συμμετοχή των μαθητών του
Τμήματος Ελληνικής Μητρικής Γλώσσας με αρμόδια καθηγήτρια
την εν Μόσχα αποσπασμένη εκπαιδευτικό Γεωργία
Παπαδοπούλου.
Ιδιαίτερη συνασθηματική φόρτιση στη βραδυά προσέδωσε η
παρουσίαση θεατρικής ερμηνείας αποσπασμάτων από το αθάνατο
έργο της εξαίρετης Ελληνίδας ποιήτριας Ρίτας Μπούμη-Παππά
«1000 σκοτωμένα κορίτσια» από τις ηθοποιούς του Θεατρικού
Σργαστηρίουτου Κ.Ε.Π. Ξένια Βεσελκόβα και Μαργαρίτα
Μπέσοβα, με καλλιτεχνικό διευθυντή το εξαιρετικό Φιλέλληνα
σκηνοθέτη Γκεόργκιι Τσερβίνσκι, αφιερωμένο στις ηρωίδες της
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Αντίστασης.
Η εορταστική βραδυά εμπλουτίστηκε από πρόγραμμα του
Χορευτικού Συγκροτήματος του Κ.Ε.Π. (επικεφαλής η κα Τατιάνα
Τσόρναγια), από τον Έλληνα μουσικό-τραγουδιστή Γιάννη
Κωφόπουλο και τη βραβευμένη σε διεθνή και εθνικά διαγωνιστικά
φεστιβάλ σολίστ του μουσικού ομογενειακού συγκροτήματος από
τη Μολδαβία «ΜΕΤΑΦΟΡΑ» Μαργαρίτα Τσόριτς, συνοδευόμενη
από τον Αλεξάντρ Σαμοντούμ.
Περισσότερα:
http://www.hecucenter.ru/gr/news/ekdilosi_afieromeni_stin_ethniki
_epeteio_toi_ohi_ston_italiko_fasismo_tis_nikiforoi_proelaseos_toi
_ellinikoi_stratoi_sto_alvaniko_metopo_postrelease.html

Εκδήλωση από τους μαθητές του Ορθόδοξου Γυμνασίου «Μητροπολίτης Πλάτων», που εδράζει στις εγκαταστάσεις του
Μοναστηρίου του Αγίου Νικολάου της Μόσχας, αφιερωμένη σατην Εθνική μας Επέτειο του «ΟΧΙ»
29 Οκτωβρίου 2015
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ΕΚΔΗΛΩΣΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

Συνάντηση με το διακεκριμένο Έλληνα ιστορικό, καθηγητή στο
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Κωνσταντίνο Φωτιάδη

18 Νοεμβρίου 2015, Οίκος Εθνοτήτων της Μόσχας

Μας παρουσίασε τις τελευταίες επιστημονικές έρευνές του, μεταξύ
άλλων το προσφάτως εκδοθέν βιβλίο του - αποκύημα 30ετούς
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μελέτης, «ΤΟ ΠΟΝΤΙΑΚΟ ΖΗΤΗΜΑ ΚΑΙ Η 19η ΜΑΙΟΥ
ΕΚΕΙΘΕΝ ΚΑΙ ΕΝΤΕΥΘΕΝ
ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ», καθώς και
τον εκδοθέντα στη ρωσική τόμο
του "Η γενοκτονία των
Ελλήνων του Πόντου".
Μοιράστηκε μαζί μας το όνειρό
του για ίδρυση μουσείου
αναγνώρισης της γενοκτονίας,
στο οποίο και θα φυλάσσονται
οι 40 χιλιάδες τόμοι-βιβλία του προσωπικού του αρχείου, της
προσωπικής του βιβλιοθήκης, αναφέροντάς μας, μάλιστα
παράλληλα, πως με τη συνταξιοδότησή του από την πανεπιστημιακή
του καριέρα, τα 22 από τα 44 βιβλία-μελέτες που συνέταξε αφορούν
το ζήτημα της γενοκτονίας.
Περισσότερα:
http://www.hecucenter.ru/gr/news/sinantisi_me_to_diakekrimeno_el
lina_istoriko_kathigiti_sto_panepistimio_ditikis_makedonias_konsta
ntino_fotiadi.html
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ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ
ΟΙΔΙΠΟΥΣ ΤΥΡΑΝΝΟΣ με Έλληνες συντελεστές στο
Βλαντιβοστόκ_Δημοσιεύσεις

12 έως 24 Ιανουαρίου 2015, Βλαντιβοστόκ, Ακαδημαϊκό Δραματικό
Θέατρο «Μαξίμ Γκόρκι»

Παράσταση «ΟΙΔΙΠΟΥΣ ΤΥΡΑΝΝΟΣ» του Σοφοκλή σε
σκηνοθεσία του διακεκριμένου Έλληνα σκηνοθέτη Άγγελου
Σιδεράτου, με τη συμμετοχή της δ/ντριας του Κέντρου
Ελληνικού Πολιτισμού, ηθοποιού Δώρας Γιαννίτση. Τα
ρωσικά ΜΜΕ για το όλο εγχείρημα.
Την περίοδο από 12 έως 24 Ιανουαρίου 2015 ο διακεκριμένος
και βραβευμένος Έλληνας σκηνοθέτης Άγγελος Σιδεράτος και
η διευθύντρια του Κέντρου Ελληνικού Πολιτισμού, ηθοποιός
Δώρα Γιαννίτση βρέθηκαν στο Βλαντιβοστόκ, προκειμένου
προετοιμάσουν το ανέβασμα της τραγωδίας του Σοφοκλή
«ΟΙΔΙΠΟΥΣ ΤΥΡΑΝΝΟΣ» στη σκηνή του Ακαδημαϊκού
Δραματικού Θεάτρου «Μαξίμ Γκόρκι» (πόλη Βλαντιβοστόκ,
Άπω Ανατολή).

Περισσότερα:
http://www.hecucenter.ru/gr/news/oidipois_tirannos_me_ellines_
sintelestes_sto_vlantivostok_dimosieiseis.html
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ΣΥΝΑΥΛΙΕΣ, ΕΚΘΕΣΕΙΣ, ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ, ΦΕΣΤΙΒΑΛ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
ΕΚΔΗΛΩΣΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ « ΕΛΛΑΔΑ:
ΣΤΙΓΜΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΕΥΤΥΧΙΑΣ».

Η περίοδος υποβολής των έργων διήρκησε από 01 Ιανουαρίου έως 30
Σεπτεμβρίου 2015.

Το 2016 έχει ανακηρυχθεί επισήμως ως κομβικό έτος για την Η Οργανωτική Επιτροπή έλαβε συνολικά 1930 έργα από 415
συμμετέχοντες από 12 χώρες (Ρωσία, Ελλάδα, Λετονία, Γερμανία, Ιταλία,
Ελλάδα και τη Ρωσία.

Σερβία, Ουκρανία, Λευκορωσία, Κύπρος, Τσεχία, Καζακστάν, Μολδαβία).
Το πρόγραμμα του έτους Ελλάδας-Ρωσίας 2016 περιλαμβάνει Μετά από πολύμηνη και επίπονη εργασία, η κριτική επιτροπή, που αποτελείται
κοινές εκδηλώσεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της από επαγγελματίες του κλάδου, επέλεξε 100 φωτογραφίες, οι οποίες και θα
πολιτιστικής κληρονομιάς, της τέχνης, του αθλητισμού και εκτεθούν στο πλαίσιο της ομώνυμης έκθεσης «ΕΛΛΑΔΑ: ΣΤΙΓΜΕΣ

ανταλλαγές νέων.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΕΥΤΥΧΙΑΣ» , που θα λειτουργήσει την περίοδο
από 22/01 έως 28/02 – 2016 στην πινακοθήκη “” Na Kashirke.

Ενόψει του έτους Ελλάδας-Ρωσίας 2016 είμαστε στην
ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε την έναρξη του
Διαγωνισμού «ΕΛΛΑΔΑ:
ΣΤΙΓΜΕΣ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ
ΕΥΤΥΧΙΑΣ» , που αποτελεί συνδιοργάνωση της Κεντρικής
Βιβλιοθήκης
της
Μόσχας
Νο
174
«Δάντε
Αλιγκέρι», του Κέντρου
Ελληνικού
Πολιτισμού και
της Φωτογραφικής Λέσχης "М-53".. και έχει ως στόχο την, όσο
το δυνατό, πληρέστερη γνωριμία με την ιστορία και τον
πολιτισμό της Χώρας μας και απευθύνεται σε Έλληνες και
Φιλέλληνες, σε όλους όσους αγαπούν και ενδιαφέρονται για τη
Χώρα μας.

.
Η Έκθεση Φωτογραφίας πραγματοποιείται στα πλαίσια εκδηλώσεων του
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Αφιερωματικού Έτους Ελλάδας – Ρωσίας 2016.
Ταυτόχρονα θα λειτουργήσει έκθεση κεραμικών από καλλιτέχνες της Μόσχας
και της Αγίας Πετρούπολης, που αντλούν έμπνευση από μοτίβα της αρχαίας
ελληνικής τέχνης.

Περισσότερα:
http://www.hecucenter.ru/gr/news/diethnis_diagonismos_fotografias__ellad
a_stigmes_prosopikis_eitihias.html
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ΕΚΔΗΛΩΣΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

Έκθεση ''Από το σχέδιο μέχρι την παράσταση''

10 Φεβρουαρίου 2015

Στις 10 Φεβρουαρίου 2015 στον Κεντρικό Οίκο του Ηθοποιού (στην Κεντρικός Οίκος του Ηθοποιού της Ρωσίας
Αρμπάτ) πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια της έκθεσης ''Από το σχέδιο
μέχρι την παράσταση'' , στην οποία συμμετείχαν φωτογραφίες από την
παράστασή μας «ΑΝΤΙΓΟΝΗ», καθώς και ειδικά δημιουργημένες για τις
ανάγκες της συγκεκριμένης έκθεσης
Η εν λόγω έκθεση πραγματοποιείται κάθε χρόνο στον Οίκο του
Ηθοποιού, δια τούτο είναι ιδιαίτερη χαρά και τιμή για εμάς το γεγονός ότι
μέσα σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα το αποκύημα της συνεργασίας
με το το Θέατρο “Luna” της Μόσχας συμμετέχει και εκπροσωπείται σε
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μία τόσο ιστορική και σημαίνουσα εστία πολιτισμού της ρωσικής
πρωεύουσας, όπως ο Οίκος του Ηθοποιού.

ΕΚΔΗΛΩΣΗ
Καλλιτεχνική-λογοτεχνική βραδυά «Εκεί, που η Ανατολή συναντά
τη Δύση»
ГРЕЧЕСКИЙ КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР
Москва, Алтуфьевское шоссе, 44
офис № 9, 2 этаж
Тел.: 7084809 – Тел./Факс: 7084810

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ
1η Απριλίου 2015, Βιβλιοθήκη Ξένης Λογοτεχνίας
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Μία πολυεπίπεδη καλλιτεχνική-λογοτεχνική βραδυά «Εκεί, που
η Ανατολή συναντά τη Δύση», η οποία αποτέλεσε σύμπραξη
συνεργασίας του Κέντρου Ελληνικού Πολιτισμού
(Κ.Ε.Π.),του Πολιτιστικού Κέντρου του Αζερμπαϊτζάν και
της Βιβλιοθήκης Ξένης Λογοτεχνίας. Κατά τη διάρκεια της
τελετής εγκαινίων της έκθεσης τόσο από
τη διευθύντρια του Πολιτιστικού
Κέντρου του Αζερμπαϊτζάν Νίσα
Μουσταφάγιεβα όσο και από τη
διευθύντρια του Κέντρου Ελληνικού
Πολιτισμού Δώρα
Γιαννίτση επισημάνθηκε το γεγονός ότι
οι λαοί, που χαίρονται τον ίδιο ήλιο, τον
ίδιο ουρανό, τον ίδιο αέρα, δεν έχουν να
μοιράσουν τίποτα, παρά να συνυπάρξουν
αρμονικά. Η εκδήλωση συνεχίσθηκε στις εγκαταστάσεις του
Πολιτιστικού Κέντρου του Αζερμπαϊτζάν, όπου και
πραγματοποήθηκε η παρουσίαση της δίγλωσσης έκδοσης «Μύθοι
της Αρχαίας Ελλάδας. Κοσμογονία, Τιτανομαχία» - κοινού
εγχειρήματος του Κέντρου Ελληνικού Πολιτισμού, της εξέχουσας
ελληνίστριας-φιλολόγου Ειρήνης Μπελέτσκαγια και της
δημοφιλούς ζωγράφου, καλλιτέχνιδος Έλενας Σιπιτσόβα, σε
συνεργασία με τον εκδοτικό οίκο “URSS Publishing Group”.
Στη συνέχεια η διευθύντρια του Πολιτιστικού Κέντρου του
Αζερμπαϊτζάν Νίσα Μουσταφάγιεβα προέβη σε παρουσίαση της
νουβέλας του Αζέρου συγγραφέα ANARA “Dede Korkut” ,
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(βασισμένου σε μοτίβα αρχαίου τουρκικού έπους), που
συνοδεύεται από εικονογράφηση του διακεκριμένου καλλιτέχνη
της
Ε.Σ.Σ.Δ. Τ.
Ναριμανμπέκοβ,
αναδεικνύοντας
παραλληλισμούς και κοινά σημεία στη μυθολογία διαφορετικών
λαών, διαφορετικών πολιτισμών.
Πριν τα εγκαίνια της έκθεσης, στο χώρο του Πολιτιστικού
Κέντρπυ
του
Αζερμπαϊτζάν
πραγματοποιήθηκαν,
από
την Τατιάνα Τσόρναγια, μαθήματα καλλιτεχνίας-χαρακτικήςεργόχειρου-αγγειογραφίας με θεματική «Ο δρόμος του
μεταξιού» και «Περιήγηση ανά την Ελλάδα».
Η εκδήλωση εμπλουτίστηκε από απαγγελία του τελευταίου
μονολόγου της «Αντιγόνης» του Σοφοκλή σε ερμηνεία
της Δώρας Γιαννίτση (η οποία υποδύεται και το ρόλο
της Αντιγόνης στην παράσταση που προ ενός έτους ανέβηκε στο
θέατρο «Luna Theater» της Μόσχας), καθώς και από απαγγελία
αποσπάσματος από τον «Ορέστη» του Γιάννη Ρίτσου σε ερμηνεία
του ηθοποιού, σκηνοθέτη, καλλιτεχνικού διευθυντή του Θεάτρου
“Studio-69” και συναρμοδίου για το θεατρικό εργαστήρι του
Κ.Ε.Π. Γκεόργκιι Τσερβίνσκι.

Περισσότερα:
http://www.hecucenter.ru/gr/news/postrelease_kallitehnikilogotehniki_vra
dia_ekei_poi_i_anatoli_sinanta_ti_disi.html
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ΕΚΔΗΛΩΣΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ
3 Απριλίου 2015, Κεντρική Επιστημονική Βιβλιοθήκη «Ν.Α. Νεκράσοβ».

Αναπαράσταση Ελληνικού Παραδοσιακού Γάμου

Το Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού παρουσίασε καλλιτεχνικό
δρώμενο αναπαράστασης Παραδοσιακού Ελληνικού Γάμου από
το Χορευτικό Συγκρότημα του Κ.Ε.Π. (καλλιτεχνικός διευθυντής
η κα Τατιάνα Τσόρναγια).
Στα πλαίσια των άοκνων προσπαθειών του Κ.Ε.Π. για μία, ει
δυνατό, σφαιρικότερη, πολυεπίπεδη και πληρέστερη προβολή της
Ελλάδας στο φιλελληνικό ρωσικό κοινό και στους ομογενείς μας,
καθώς και για διεύρυνση της γεωγραφικής ακτίνας των δράσεών
μας, στην αρχή της εκδήλωσης η διευθύντρια του Κ.Ε.Π. προέβη
σε μία σύντομη παρουσίαση των κοινών σελίδων ιστορίας των
δύο ομόδοκων λαών, Ελλήνων και Ρώσων, τους οποίους συνδέει
κοινή αντίληψη για τον άνθρωπο και το σύμπαν, κοινή
αντιμετώπιση του κόσμου, κοσμοθεωρία και νοοτροπία.
Η βραδυά ολοκληρώθηκε με γευσιγνωσία ελληνικής ελιάς,
λουκουμιών και οίνου, Το ελληνικό κρασί «Διόνυσος» είχε την
ευγενική καλοσύνη να προσφέρει ο εν Μόσχα αντιπρόσωπος της
εταιρείας Δημήτρης Γιαννίδης, τις δε ελιές και λουκούμια
ο Διονύσιος Ποπόβ, Γενικός Διευθυντής της εταιρείας «Dionis
Import», στους οποίους εκφράζουμε την ειλικρινή μας
ευγνωμοσύνη.
Το Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού εκφράζει την ευγνωμοσύνη
του στη διοίκηση της Βιβλιοθήκης «Ν.Α.Νεκράσοβ» για τη
συνδρομή της στην υπόθεση της διάδοσης του ελληνικού
πολιτισμού σε νέα εστία της ρωσικής πρωτεύουσας.
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Περισσότερα:
http://www.hecucenter.ru/gr/news/post_release_anaparastasi_ellin
ikoi_paradosiakoi_gamoi.html

ΕΚΔΗΛΩΣΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

Εγκαίνια έκθεσης ομογενούς ζωγράφου Αλμπίνας Ακρίτα
στην Πρεσβεία της Κύπρου

21 Απριλίου 2015, Πρεσβεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στη
Μόσχα

Σε μία εξαιρετικά ζεστή και αβίαστη
ατμόσφαιρα πραγματοποιήθηκαν τα
εγκαίνια της έκθεσης της διακεκριμένης
ομογενούς
ζωγράφου,
ακαδημαϊκού, Αλμπίνας
Ακρίτα
«Ελληνική καρδιά – ρωσική ψυχή».
Στην
εισαγωγική
του
ομιλία ο
Εξοχότατος Πρέσβυς της Κύπρου στη
Μόσχα Γιώργος
Κασουλίδηςαναφέρθηκε στην αξία και
ιδιαιτερότητα του έργου της Αλμπίνας
Ακρίτα, επεσήμανε την αναγνωρισιμότητα της δράσης του
Κ.Ε.Π., καθώς και τόνισε τη σημαντικότητα του γεγονότος του
συντονισμού τριών φορέων (Κυπριακής Πρεσβείας, Κέντρου
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Ελληνικού Πολιτισμού και Ακαδημίας Καλών Τεχνών Ρωσίας)
για την ανάδειξη του έργου μιας ξεχωριστής καλλιτέχνιδος.
Απογείωση της τελετής εγκαινίων της έκθεσης αποτέλεσε η
παρουσία σε αυτή του Προέδρου της Ακαδημίας Καλών Τεχνών
της Ρωσίας Ζουράμπ Τσερετέλι, ο οποίος επεσήμανε ότι η πενιά
της Ακρίτα είναι μοναδική και ανεπανάληπτη, ενώ τόνισε ότι
έργα της κοσμούν αρκετές αίθουσες της Ακαδημίας Καλών
Τεχνών. Η κα Ακρίτα τον ευχαρίστησε δημοσίως για την επί
σειράς ετών στήριξή του, χωρίς την οποία δεν θα είχε καταφέρει
τόσες διακρίσεις.
Τη βραδυά εμπλούτισε η Χορωδία του Κέντρου Ελληνικού
Πολιτισμού (επικεφαλής η μουσικός κα Όλγα Τάντσεβα και η εν
Μόσχα αποσπασμένη εκπαιδευτικός από το πουργείο Παιδείας
και θρησκευμάτων της Ελλάδας Ινέσσα Εφραιμίδου), η οποία
ειδικά για την περίσταση παρουσίασε και το κυπριακό
μεσαιωνικό παραδοσιακό τραγούδι «Αροδαφνούσα», καθώς και
το καλλιτεχνικό συγκρότημα «Οτράντα» (=Χαρά), που
αποτελείται από μαθητές του Ορθόδοξου Γυμνασίου του
Ορφανοτροφείου του Γυναικείου Μοναστηριού του Αγίου
Νικολάου
στην
πόλη Μαλογιαροσλάβετς
(Περιφέρεια
Καλούγκα).
Η εκδήλωση συμπληρώθηκε από ανάγνωση ποιημάτων της
Αλμπίνας Ακρίτα (δεδομένου ότι η Αλμπίνα, εκτός από
ζωγράφος, είναι και επιτυχημένη ποιήτρια) από τη διακεκριμένη
καλλιτέχνιδα της Ρωσίας, ομογενή τραγουδίστρια Ξένια
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Γεωργιάδου και τη διευθύντρια του Κ.Ε.Π. και ηθοποιό Δώρα
Γιαννίτση.

Περισσότερα:
http://www.hecucenter.ru/gr/news/egkainia_ekthesis_omogenois_z
ografoi_almpinas_akrita_stin_presveia_tis_kiproi.html
ΕΚΔΗΛΩΣΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

Εβδομάδα Ρωσικού Κινηματογράφου στην Ελλάδα

29 Απριλίου έως 05 Μαΐου 2015

Η διευθύντρια του Κέντρου Ελληνικού Πολιτισμού (Κ.Ε.Π.) Δώρα
Γιαννίτση, καλεσμένη της Κρατικής Ταινιοθήκης της Ρωσίας
(οργανισμός “Gosfilmofond” - «Госфильмофонд» России)
συμμετείχε στο Φεστιβάλ Ρωσικού Κινηματογράφου, αφιερωμένο
στα 70 της Νίκης στο Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο κατά του φασισμού,
το οποίο έλαβε χώρα στην Αθήνα και στο Λουτράκι. Διοργανωτές
του Φεστιβάλ Πολεμικών και Ιστορικών Ταινιών, που
πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα του Υπουργείου Αμύνης της
Ελληνικής Δημοκρατίας και του Δήμου Αθηναίων, με τη στήριξη
του Κέντρου Πολιτισμού και Επιστημών της Πρεσβείας της Ρωσκής
Ομοσπονδίας στην Αθήνα, ήσαν η Ταινιοθήκη της Ρωσίας
“Gosfilmofond” και η εταιρεία «XL-Group-Hellas».

Αθήνα, Λουτράκι

Η φιλμογραφία της Εβδομάδας Ρωσικών Πολεμικών και Ιστορικών
Ταινιών περιελάμβανε ταινίες μεγάλου μήκους, όπως «Είναι
γαλήνια εδώ η χαραυγή» του Στανισλάβ Ροστότσκι, «Οι τελευταίες
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ομοβροντίες» του Λέοντα Σαάκοβ, «Τέλος και αρχή» του Μάνου
Ζαχαρία, καθώς και ντοκιμαντέρ, όπως «Μεγάλος Πατριωτικός ή
Άγνωστός Πόλεμος» (σκηνοθεσία Ρομάν Κάρμεν), «Η Νίκη του
Στάλινγκραντ» (όπου χρησιμοποιείται ένας τεράστιος αριθμός
λήψεων, που πραγματοποιήθηκαν από σοβιετικούς πολεμικούς
ανταποκριτές), «Η τύχη του κατασκόπου. Επιχείρηση Χόλλυγουντ»
(σε σκηνοθεσία Βλαντίμιρ Μπόκουν και Βλαντίμιρ Ορλόβ) κ.α.
Το Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού εκφράζει την ειλικρινή του
ευγνωμοσύνη στους διοργανωτές του Φεστιβάλ για τη δυνατότητα
συμμετοχής στην Εβδομάδα Ρωσικού Κινηματογράφου.

Περισσότερα:
http://www.hecucenter.ru/gr/news/evdomada_rosikoi_kinimatografo
i_stin_ellada.html

ΕΚΔΗΛΩΣΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

8 Μαΐου 2015, Μόσχα
Συνάντηση με πρόεδρο Βουλής Ελλήνων
Στα πλαίσια επίσκεψής της στη Μόσχα για τους εορτασμούς των
70 χρόνων από τη Μεγάλη Νίκη κατά του φασισμού, η πρόεδρος Περισσότερα:
της
Βουλής
των
Ελλήνων Ζωή
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Κωνσταντοπούλου πραγματοποίησε συνάντηση με φοιτητές της
ελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας της Φιλολογικής Σχολής του
Κρατικού Πανεπιστημίου Μόσχας «Lomonosov», καθώς και με http://www.hecucenter.ru/gr/news/sinantisi_me_proedro_voilis_ellinon.htm
εκπροσώπους της ομογένειας, ήτοι τον πρόεδρο του Συλλόγου l
Ελλήνων Μόσχας Αρχιμήδη Σαχμπάζοβ, τον πρόεδρο της
ομογενειακής
Λέσχης
«Ρωμιοσύνη» Κωνσταντίνο
Ατματσίδη και τη διευθύντρια του Κέντρου Ελληνικού
Πολιτισμού-Κ.Ε.Π. Δώρα Γιαννίτση.
Αναλυτική αναφοιρά έγινε στο ζήτημα των πολεμοικών
αποζημιώσεων του Β΄παγκοσμίου Πολέμου και στην ποσπάθεια
που καταβάλλει η πρόεδρος του Ελληνικού Κοινοβουλίου να το
επαναφέρει στπ προσκήνιο. Επί τουτου η δ/ντρια του Κ.Ε.Π.
Δώρα Γιαννίτση την ενημέρωσε ότι προ ολίγων ετών, στα
πλαίσια εορτασμού της Εθνικής Επετείου της 28ης Οκτωβρίου,
είχαμε προβεί σε εκτενή αναφορά στο συγλκεκριμένο χήτησμ,
καθώς και στο θέμα του κατοχικού δανείου (με τη συμμετοχή του
εν
Μόσχα
αποσπασμένου
εκπαιδευτικού
Δημητρίου
Κουγιουμτζόγλου), ενώ στη συνέχεια ποροώθησε ηλεκτρονικά
στην πρόεδρο της Βουλής σχετικό υλικό.

Δραττόμεθα της ευκαιρίας για να εκφράσουμε στη
Διπλωματική Αρχή της Χώρας μας στη Μόσχα και δη στην
πρέσβειρα
Δανάη-Μαγδαληνή
Κουμανάκου
την
ευγνωμοσύνη μας για τη δυνατότητα επικοινωνίας με την
πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων, καθώς και να τη
συγχαρούμε για την πρωτοβουλία.
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ΕΚΔΗΛΩΣΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

H «ΑΝΤΙΓΟΝΗ» στην Κριμαία, στη Γη της Ταυρίδας

7 Ιουνίου 2015, Κερτς (αρχαίο Παντικάπαιον, Κριμαία, Ρωσία)

Μετά τη Μόσχα, το Ουλιάνοσκ, την Ελλάδα (Αθήνα και
Καλαμάτα), η «Αντιγόνη» μας ταξίδεψε στη Γη της Ταυρίδας, στην
Κερσούντα (Κερτς), το αρχαίο Παντικάπαιον (Ανατολική Κριμαία),
που ιδρύθηκε περί τα τέλη του 7ου αι. π.Χ. από Μιλήσιους
αποικιστές.
Κατόπιν πρόσκλησης των οργανωτών του 17ου Διεθνούς Φεστιβάλ
«Αγώνες Βοσπόρου», την Κυριακή 7 Ιουνίου 2015 παρουσιάσαμε
την «Αντιγόνη» μας στο αρχαίο Πρυτανείο του 4ου αι. π.χ., στους
πρόποδες του βουνού «Μυθριδάτης» , ενώπιον της κριτικής
επιτροπής του Φεστιβάλ, που αποτελείτο από ιερά τέρατα της
σοβιετικής και ρωσικής τέχνης, όπου οι διακεκριμένοι «καλλιτέχνες
του λαού» Βασίλιι Λανοβόι, Βλαντίμιρ Κόρενεβ, Αριστάρχ
Λιβάνοβ, Αλεξάντρ Γκολομπορόντκο, Κονσταντίν Φρολόβ,
Σβετλάνα Σερσνιόβα, Αλεβτίνα Κονσταντίνοβα, Οξάνα
Κολέσνικοβα, Σβετλάνα Ακίμενκο, Γκαλίνα Μιχαϊλένκο, Βέρα
Φρολόβα-Πετρόβσκαγια, Λαρίσα Αλεξάντροβα, Εβγκένιι
Βοσκρεσένσκι.
Από καρδιάς συγχαίρουμε τον πρωταγωνιστή της παράστασής μας,
το διακεκριμένο καλλιτέχνη της Ρωσίας Ευκλείδη Κιουρτζίδη, που
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απέσπασε το Βραβείο Α΄ Ανδρικού Ρόλου για το ρόλο του βασιλιά
Κρέοντα, το οποίο δικαιωματικά του ανήκει.
Με τη λήξη της παράστασης δεν μπορούσαμε να μην
αναφερθούμε στο δημιουργό της, στο σκηνοθέτη μας Αλέξανδρο
Σμολιακόβ, ο οποίος πρόωρα μάς εγκατέλειψε εντελώς πρόσφατα
(3/05/2015). Επρόκειτο για ένα νέο, ταλαντούχο, ευαίσθητο
άνθρωπο, βαθύ γνώστη του αρχαίου ελληνικού δράματος, έναν
καλλιτέχνη που αγαπούσε τον ελληνικό κόσμο (είχε ρίζες από τη
Σεβαστούπολη της Κριμαίας), αλλά και τους ηθοποιούς του, τους
οποίους ένιωθε και βοηθούσε. Του αφιερώσαμε την παράστασή
μας. Είμαστε σίγουροι ότι ο Αλέξανδρος ήταν μαζί μας αυτή τη
βραδiά στη Γη της Ταυρίδας, μάς παρακολουθούσε από κοντά και
μοιράζονταν την αγωνία και τη χαρά μας...

Περισσότερα:
http://www.hecucenter.ru/gr/news/h_antigoni_krimaia_sti_gi_tis_
tairidas.html

ΕΚΔΗΛΩΣΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

Ι4 – 18 Αυγούστου 2015, Τούρκου (Φινλανδία)

Θεατρικό Φεστιβάλ «ΙNSPIRATION»
Θριαμβευτική εκπροσώπηση του Κέντρου Ελληνικού
Πολιτισμού (Κ.Ε.Π.) στο θεατρικό Φεστιβάλ «ΙNSPIRATION»
της φινλανδικής πόλης Τούρκου (Ι4 – 18 Αυγούστου 2015), με
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την παράσταση «1000 σκοτωμένα κορίτσια», βασισμένη στο
ομώνυμο έργο της Ρίτας Μπούμη-Παππά, και την
πρωταγωνίστρια Ξένια Βεσελκόβα, η οποία αποθεώθηκε από
το κοινό.
Το μονόπρακτο «1000 σκοτωμένα κορίτσια», βασισμένο στο
έργο της εξέχουσας Ελληνίδας ποιήτριας Ρίτας Μπούμη-Παππά
και μεταφρασμένο από τη μεγάλη ρωσίδα ποιήτρια Άννα
Αχμάτοβα, κατέκτησε το Πρώτο Θεατρικό Βραβείο
(σκηνοθεσία – Γκεόργκιι Τσερβίνσκι, καλλιτεχνικός
διευθυντής του θεάτρου “Studio-69”, επικεφαλής του
θεατρικού Εργαστηρίου του Κ.Ε.Π.).
Φωτογραφίες από το Φεστιβάλ δύνασθε να αντλήσετε στην
παραπομπή https://www.facebook.com/festivalsinfinland?fref=ts
Παρατίθεται, επίσης, και ενημέρωση για τους οργανωτές του
Φεστιβάλ
http://www.semconsulting.fi

ΕΚΔΗΛΩΣΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

ΒΡΑΔΥΑ ΚΛΑΣΣΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΕΞΑΙΡΕΤΟ
ΕΛΛΗΝΑ ΠΙΑΝΙΣΤΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΤΡΟΧΟΠΟΥΛΟ , απόφοιτο

του Κρατικού Ωδείου της Μόσχας «Τσαϊκόφσκι», μαθητή του
μεγάλου Νικολάι Πετρόβ.
ГРЕЧЕСКИЙ КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР
Москва, Алтуфьевское шоссе, 44
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4 Οκτωβρίου 2015, Σχολή Καλών Τεχνών Σεργκέι Αντριγιάκη
(Ανδρεάκη), Μόσχα
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Το
πρόγραμμα
της
συναυλίας
περιλάμβανε
έργα
των FRANZ SCHUBERT , FRANZ LISZT,
SERGEYRACHMANINOV και CHARLE
S-VALENTIN ALKAN.
Επισημαίνεται ότι ο Παναγιώτης
Τροχόπουλος είναι ο μοναδικός, αυτή τη
στιγμή, πιανίστας που τολμά να
ερμηνεύει στη Ρωσία το δυσκολότερο
τεχνικά
έργο
του
CHARLESVALENTIN ALKAN "Κοντσέρτο για
σόλο πιάνο".
Ανεπανάληπτος ο παρουσιαστής του προγράμματος, πολύ καλός
φίλος του Παναγιώτη και ουσιαστικός κοινωνός της μουσικής
παιδείας Οτάρι Οτσχικίντζε.
Το κοινό εισέπραξε τη μοναδική ερμηνεία του Παναγιώτη
Τροχόπουλου και τον αντάμειψε με την αποδοχή και τα
ενθουσιώδη, θυελλώδη χειροκροτήματά του.

Περισσότερα:
http://www.hecucenter.ru/gr/news/vradia_klassikis_moisikis_me_ton_e
ksaireto_ellina_pianista_panagioti_trohopoilo_post_release.html
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ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

Με μεγάλη χαρά συμμετείχαμε, με καλλιτεχνικό πρόγραμμα
που παρουσίασε το Χορευτικό Συγκρότημα του Κέντρου
Ελληνικού Πολιτισμού στους εορτασμούς με την ευκαιρία
της συμπλήρωσης είκοσι (20) ετών του Ιδρύματος Ενότητας
Ορθόδοξων
Λαών
στην
επιβλητική
αίθουσα,
περιστοιχισμένη από κολόνες ιωνικού ρυθμού, του Οίκου
των Συμβουλίων

27 Οκτωβρίου 2015, επιβλητική αίθουσα, περιστοιχισμένη από
κολόνες ιωνικού ρυθμού ,του Οίκου των Συμβουλίων

Με το Ίδρυμα Ενότητας Ορθόδοξων Λαών, Επίτιμος Πρόεδρος
του οποίου είναι ο Πατριάρχης της Μόσχας και πασών των
Ρωσιών Κύριλλος, μάς συνδέει παλαιά φιλία και συνεργασία.
Προ 5ετίας, το Χορευτικό μας Συγκρότημα είχε συμμετάσχει
στους εορτασμούς της 15ετίας του Ιδρύματος, που τότε είχαν
πραγματοποιηθεί στο Θέατρο «Μπολσόι» της Μόσχας.
http://www.hecucenter.ru/gr/news/me_megali_hara_simmeteihame_me_k
allitehniko_programma_poi_paroisiase_to_horeitiko_sigkrotima_toi_kentr
oi_ellinikoi_politismoi_stois_eortasmois__me_tin_eikairia_tis_simplirosis
_eikosi_20_eton_toi_idrimatos_enotitas_orthodokson_laon_.html
ΕΚΔΗΛΩΣΗ

Η «ΑΠΟΛΟΓΙΑ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ» από το Ελληνικό Θέατρο,
που αφίχθη στη ρωσική πρωτεύουσα κατόπιν πρωτοβουλίας και
πρόσκλησης του Γενικού Προξενείου της Ελλάδας στη Μόσχα.
Εξαιρετικός Σωκράτης ο

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

9 Δεκεμβρίου 2015, Οίκος Εθνοτήτων της Μόσχας

ερμηνευτής-ηθοποιός-καλλιτεχνικός
ГРЕЧЕСКИЙ КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР
Москва, Алтуфьевское шоссе, 44
офис № 9, 2 этаж
Тел.: 7084809 – Тел./Факс: 7084810

ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Altufyevskoe shosse, 44, office No 9, 2nd floor
127566 Moscow, Russia
Tel.: +7 495 7084809; Tel./Fax: +7 495 7084810

e-mail: hcc@mail.ru info@hecucenter.ru
www.hecucenter.ru
skype: hellenic.cultural.center
facebook: http://www.facebook.com/Hecucenter
vkontakte: http://vk.com/hecucenter
LinkedIN: http://www.linkedin.com/company/hellenic-cultural-center

53

διευθυντής του Ελληνικού Θεάτρου Γιάννης Σιμωνίδης, ο
οποίος απογείωσε το κοινό του, που τον αποθέωσε με
ταχειροκροτήματά του, αλλά και την πολύ ουσιαστική, άμεση,
αβίαστη και ειλικρινή συζήτηση που ακολούθησε.
Συγκινημένα η γενική πρόξενος Ελένη Μιχαλοπούλου δεν
παρέλειψε να ευχαριστήσει τους χορηγούς-μαικήνες, χάρει στους
οποίους η άφιξη στη Μόσχα του Ελληνικού Θεάτρου κατέστη
δυνατή, την εταιρεία λευκών ειδών «ΤΟΓΚΑΣ-TOGAS» με
μεγάλη αλυσίδα καταστημάτων στη ρωσική αγορά, καθώς και
το Γραφείο Ε.Ο.Τ. Μόσχας.

Περισσότερα:
http://www.hecucenter.ru/gr/news/i_apologia_sokratois_apo_to_e
lliniko_theatro.html
ΕΚΔΗΛΩΣΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

Εορταστική βραδυά «Περιήγηση στις χριστουγεννιάτικες
και πρωτοχρονιάτικες παραδόσεις της Ελλάδας.Μήνυμα
χαράς-μήνυμα αγάπης», , με την οποία ολοκληρώθηκε ο
κύκλος εκδηλώσεών μας για το τρέχον έτος 2015.
Παρουσίαση, που συνοδεύθηκε από οπτικό υλικό, «ΠαραμύθιΠαραμύθι...Η Κάλλω και οι καλικάντζαροι» - θεατρικό δρώμενο
από τους μαθητές του Κέντρου Ελληνικού Πολιτισμού (Κ.Ε.Π.),
πρόγραμμα από τους μαθητές του Σχολείου Μέσης Εκπαίδευσης
ГРЕЧЕСКИЙ КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР
Москва, Алтуфьевское шоссе, 44
офис № 9, 2 этаж
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23 Δεκεμβρίου 2015, Οίκος Εθνοτήτων της Μόσχας
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της Μόσχας «Όλυμπος»-№ 551 (στο πρόγραμμα του οποίου η
ελληνική γλώσσα και παιδεία έχει ενταχθεί προ 15ετίας, αρμόδια
καθηγήτρια κα Μαρία Βαλέτινα), από τους μαθητές των
παιδικών τμημάτων του Κέντρου Ελληνικού ΠολιτισμούΚ.Ε.Π. (αρμόδια καθηγήτρια η εν Μόσχα αποσπασμένη
εκπαιδευτικός κα Γεωργία Παπαδοπούλου), καλλιτεχνικό
πρόγραμμα από το Χορευτικό Συγκρότημα και τη Χορωδία του
Κέντρου Ελληνικού Πολιτισμού (καλλιτεχνικοί διευθυντές
κα Τατιάνα Τσόρναγια και Όλγα Τάντσεβα και Ινέσσα
Εφραιμίδου αντίστοιχα) και την απαράμιλλη σε ταπεραμέντο και
αμεσότητα στην επικοινωνία με το κοινό Ελληνίδα
τραγουδίστρια Αριάδνη Προκοπίδου, η οποία ξεσήκωσε τους
θεατές σε ένα πραγματικό χορευτικό γαϊτανάκι, που συνεπήρε
μικρούς και μεγάλους!

Περισσότερα:
http://www.hecucenter.ru/gr/news/eortastiki_vradia_periigisi_st
is_hristoigenniatikes_kai_protohroniatikes_paradoseis_tis_ellad
asminima_harasminima_agapis.html
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ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ЕΚΔΗΛΩΣΗ

Εορταστική συναυλία Ένωσης Σέρβων Μόσχας , αφιερωμένη
στον Άγιο Σάββα της Σερβίας και στο Νομοκανόνα του
Το Χορευτικό Συγκρότημα του Κέντρου Ελληνικού
Πολιτισμού (καλλιτεχνικός διευθυντής/επικεφαλής η Τατιάνα
Τσόρναγια) συμμετείχε σε εορταστική συναυλία που διοργάνωσε
η Ένωση Σέρβων Μόσχας στις εγκαταστάσεις τηςΠρεσβείας της
Σερβίας, αφιερωμένη στον Άγιο Σάββα της Σερβίας και στο
Νομοκανόνα του. Ο Νομοκανόνας που έγραψε ο Σάββας το 1219
αποτέλεσε το πρώτο σύνταγμα της Σερβίας. Ο Νομοκανόνας
ρύθμισε μεγάλο μέρος των κοινωνικών, εκκλησιαστικών αλλά και
αστικών υποθέσεων.

ГРЕЧЕСКИЙ КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР
Москва, Алтуфьевское шоссе, 44
офис № 9, 2 этаж
Тел.: 7084809 – Тел./Факс: 7084810

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ
25 Ιανουαρίου 2015, Πρεσβεία της Σερβίας, Μόσχα

Περισσότερα:
http://www.hecucenter.ru/gr/news/draseis_ianoiarioifevroiarioi_2015.ht
ml
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ЕΚΔΗΛΩΣΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

19 Φεβρουαρίου 2015, Κλασσικό Ορθόδοξο Γυμνάσιο «Μητροπολίτης
Εμβάθυνση της ελληνκής παιδείας σε Ορθόδοξο Γυμνάσιο της
Πλάτωνας (κατά κόσμον “Levshin”)», που λειτουργεί υπό την αιγίδα και
Μόσχας
στις εγκαταστάσεις του Μοναστηριού του Αγίου Νικολάου της Μόσχας
Το Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού έχει εντάξει την ελληνική γλώσσα (Nikolo-Perervinskyi Monastir)

και εν γένει την ελληνική παιδεία στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα του
Ορθόδοξου Γυμνασίου Μητροπολίτη Πλάτωνα., στο οποίο
πραγματοποιήθηξκε
εορτή, αφιερωμένη στις παραδόσεις της
Αποκριάς, την οποία με επιμέλεια και αγάπη ετοίμασαν οι
εκπαιδευτικοί Σοφία Πολυχρονίδου και Γεωργία Παπαδοπούλου (εν
Μόσχα αποσπασμένη εκπαιδευτικός του Υπουργείου Εθνικής
Παιδείας και Θρησκευμάτων). Έγινε παρουσίαση των παραδόσεων
του αποχής από το κρέας, της Αποκριάς, έγινε παραλληλισμός με τις
αντίστοιχες παραδόσεις του φίλου, ομόδοξου ρωσικού λαού. Η
βραδυά εμπλουτίσθηκε από καλλιτεχνικό πρόγραμμα, κατά τη
διάρκεια του οποίου παρουσιάσθηκε το ΓΑΪΤΑΝΑΚΙ της Ζωρζ Σαρή,
καθώς και ολοκληρώθηκε από συνεστίαση στην τραπεζαρία του
Γυμνασίου, κατά τη διάρκεια της οποίας οι ίδιοι οι μαθητές κατέθεσαν
τις εμπειρίες τους από τη μύησή τους στην ελληνική γλώσσα και τον
ελληνικό πολιτισμό και εξέφρασαν την επιθυμία όπως αυτή η
πρακτική συνεχισθεί.

Περισσότερα:
http://www.hecucenter.ru/gr/news/emvathinsi_tis_ellinkis_paideias_se
_orthodokso_gimnasio_tis_moshas.html
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ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

Η επόμενη συνάντηση στις εγκαταστάσεις του Γυμνασίου
πραγματοποιήθηκε μετά από μία εβδομάδα, και συγκεκριμένα
στις 26 Φεβρουαρίου 2015, όταν το Γυμνάσιο τίμησε με την
παρουσία της
η πρώτη κυρία της Κυπριακής Δημοκρατίας
Άντρυ Αναστασιάδου,συνοδεία της συζύγου του Ρώσου πρέσβυ
στην Κύπρο κας Οσάντσαγια, η οποία βρέθηκε στη Μόσχα με
την ευκαιρία επίσημης επίσκεψης στη ρωσική πρωτεύουσα του
Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκου Αναστασιάδη.
Κατά τη διάρκεια επαφών της κας Ανστασιάδου με τοπν πρόεδρο
του Δ.Σ. του Κ.Ε.Π. Ανδρέα Ηλιόπουλο συζητήθηκαν και
εξετάσθηκαν οι δυνατότητες και προοπτικές εκπαιδευτικών
ανταλλαγών.

26
Φεβρουαρίου
2015,
Κλασσικό
Ορθόδοξο
Γυμνάσιο
«Μητροπολίτης Πλάτωνας (κατά κόσμον “Levshin”)», που
λειτουργεί υπό την αιγίδα και στις εγκαταστάσεις του Μοναστηριού
του Αγίου Νικολάου της Μόσχας (Nikolo-Perervinskyi Monastir)

Βίντεο από την ως άνω συνάντηση δύνασθε να αναρτήσετε από την
κάτωθι παραπομπή στο Διαδίκτυο:
https://cloud.mail.ru/public/7df19ca8c30e/%D0%BF%D1%80%D0
%B8%D1%8E%D1%82.mpg

Περισσότερα:
http://www.hecucenter.ru/gr/news/emvathinsi_tis_ellinkis_paidei
as_se_orthodokso_gimnasio_tis_moshas.html
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ЕΚΔΗΛΩΣΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

Εορταστική συναυλία στα πλαίσια του 4ου Διεθνούς
Φεστιβάλ Εθνικών Πολιτισμών «Globus»

21 Φεβρουαρίου 2015, Μόσχα, Κέντρο Εξωσχολικής Ανάπτυξης και
Δράσεων "Na Sumskom"

Tο Χορευτικό συγκρότημα του Κέντρου Ελληνικού Πολιτισμού
(Κ.Ε.Π.) με επικεφαλής την Τατιάνα Τσόρναγια συμμετείχε, μαζί με
άλλα καλλιτεχνικά συγκροτήματα – εκπροσώπους πολιτισμών
διαφόρων χωρών του πλανήτη μας, σε εορταστική συναυλία του 4ου
Διεθνούς Φεστιβάλ Εθνικών Πολιτισμών «Globus».
Πέραν του καλλιτεχνικού προγράμματος, το Χορευτικό συγκρότημα
του Κ.Ε.Π. παρουσίασε μάθημα ελληνικών παραδοσιακών χορών σε
μικρούς και μεγάλους, που έγινε αποδεκτό από το κοινό με μεγάλη
ανταπόκριση.

Περισσότερα:
http://www.hecucenter.ru/gr/news/simmetohi_se_epistimoniko_sinedri
o_gia_ta_naiarho_oisakoveortastiki_sinailia_sta_plaisia_toi_4oi_dieth
nois_festival_ethnikon_politismon_globus.html
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ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

Η διευθύντρια του Κέντρου Ελληνικού Πολιτισμού (Κ.Ε.Π.) Δώρα
Γιαννίτση βραβεύθηκε από το Ίδρυμα «ΕΞΑΛΕΙΠΤΡΟΝ»
(http://www.exaleiptron.eu/ ) για τη
δράση της στο χώρο του πολιτισμού. Το
βραβείο της απένειμε ο Δήμαρχος
Πειραιά Γιάννης Μώραλης.

8 Μαρτίου 2015, Δημοτική Βιβλιοθήκη του Πειραιά

Στο χαιρετισμό της η Δώρα Γιαννίτση,
αφού εξέφρασε τη βαθειά και ειλικρινή
της ευγνωμοσύνη στους οργανωτές για
την εξαιρετική τους πρωτοβουλία, στους
ιδρυτές του Κ.Ε.Π. για την εμπιστοσύνη
τους, επισήμανε ότι την αποψινή βραδυά δε βραβεύεται αυτή, παρά
στο πρόσωπο της αναγνωρίζεται, βραβεύεται και τιμάται η
ελληνορωσική φιλία και σύμπραξη, ενώ αναφέρθηκε επιγραμματικά
στις κοινές σελίδες των δύο φίλων, ομόδοκων λαών, Ελλήνων και
Ρώσων, που τους συνδέουν μακραίωνοι ιστορικοί, πολιτιστικοί,
πνευματικοί δεσμοί.

Περισσότερα:
http://www.hecucenter.ru/gr/news/vraveisi_dieithintrias_kep_gi
a_ton_politismo.html
Αναλυτική ενημέρωση για την τελετή απονομής δύνασθε να
αντλήσετε
και
από
το
Δικτυότοπο
του
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«ΕΞΑΛΕΙΠΤΡΟΝ» http://exaleiptron.eu/awards
Βιντεοσκοπημένη την εκδήλωση δύνασθε να αντλήσετε
στην παραπομπή:
https://www.youtube.com/watch?v=DAqHImaypAg#t=110

ЕΚΔΗΛΩΣΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

Παρουσίαση του βιβλίου του
δημοσιογράφου-ερευνητή Аλεξέι
Νικούλιν «Ιστορική περιήγηση στους
τόπους των ρωσικών εκστρατειών της
περιόδου 18ου-19ου αι.»

25 Μαρτίου 2015, Εγκαταστάσεις Οίκου Συναυλιών-Πολυχώρου
Πολιτισμού «Meridian»
http://www.hecucenter.ru/gr/news/oloklirosi_evdomadas_ellinik
oi_politismoi_sti_mosha_1925__03__2015.html

Το συγκεκριμένο βιβλίο αποτελεί μία
περιήγηση στο χώρο και το χρόνο, στο
Αιγαίο, τη Μεσόγειο, το Ιόνιο την περίοδο
των Εκστρατειών του ρωσικού στόλου στη
Μεσόγειο, των ρωσοτουρκικών πολέμων, της ίδρυσης της Ιονίου
Πολιτείας (1770-1774, 1787-1792, 1805-1807, 1827, 1828-1829),
όταν ο ελληνικός πληθυσμός από την ενδοχώρα και τα νησιά
πολέμησε στο πλευρό του ρωσικού στρατεύματος και στη συνέχεια
εγκαταστάθηκε στην Κριμαία και τη Νεορωσία.
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ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

Στρογγυλή Τράπεζα «Ρωσία και Ελλάδα: προοπτικές
ανθρωπιστικής συνεργασίας», που ποργανώθηκε από το Μόνιμο
Αντιπρόσωπο της Δημοκρατίας της Κριμαίας στην προεδρία της
Ρωσίας.

27 Μαρτίου 2015,

ГРЕЧЕСКИЙ КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР
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офис № 9, 2 этаж
Тел.: 7084809 – Тел./Факс: 7084810

Οίκος Εθνοτήτων της Μόσχας
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ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

Παρουσίαση παράστασης «Ορέστης», που βασίζεται στο
ομώνυμο έργο του Γιάννη Ρίτσου, στις εγκαταστάσεις του
διαπολιτισμικού πάρκου «ETHNOMIR»

29 Μαρτίου 2015, Διαπολιτισμικό πάρκο «ETHNOMIR»
(http://ethnomir.ru/ )

Στο Ελληνικό Περίπτερο του διεθνιστικού πολιτισμικού πάρκου
«ETHNOMIR» (http://ethnomir.ru/ ) παρουσιάστηκε η παράσταση
«Ορέστης», που βασίζεται στο ομώνυμο έργο του Γιάννη Ρίτσου, σε
σκηνοθεσία του Φιλέλληνα σκηνοθέτη, καλλιτεχνικού διευθυντή του
θεάτρου «Studio-69» Γκεόργκιι Τσερβίνσκι.

Περισσότερα:
http://www.hecucenter.ru/gr/news/paroisiasi_parastasis_orestis_poi_
vasizetai_sto_omonimo_ergo_toi_gianni_ritsoi_stis_egkatastaseis_toi
_diapolitismikoi_parkoi_ethnomir_04_06.html

Η παράσταση προσύλκησε ιδιαίτερα το ενδιαφέρον του κοινού.
Ο Βλαντίμιρ Σέτσκιν, ερμηνευτής του κεντρικού ρόλου,
του «Ορέστη», μετέφερε με εκφραστικότητα και έμπνευση στους
θεατές το δίλημμα του Ορέστη, ο οποίος καλείται να επιλέξει
ανάμεσα στη μοίρα και το χρέος.
Απόσπασμα από την παράσταση δύνασθε να εντοπίσετε στο
Διαδίκτυο
https://vk.com/video_ext.php?oid=1517821&id=171625012&hash
=746f5d9ca6d4b0fd
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ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ
Απρίλιος 2015, Μόσχα

Βράβευση του ιδρυτικού στελέχους του ΚΕΠ και προέδρου του
Δ.Σ του Κέντρου μας.

Εκφράζουμε τα θερμά και ειλικρινή μας
συγχαρητήρια στον Ανδρέα Ηλιόπουλο και του
ευχόμαστε ψυχική και σωματική δύναμη να
συνεχίσει με την ίδια επιτυχία τις άοκνες
προσπάθειες και δράσεις του τόσο στον
επιχειρηματικό όσο και στον κοινωνικόφιλανθρωπικό τομέα.

Το ιδρυτικό στέλεχος του Κ.Ε.Π. πρόεδρος του Δ.Σ. και πρόεδρος
του ομίλου εταιρειών «Novard» Ανδρέας Ηλιόπουλος βραβεύθηκε,
το υπ΄αριθ. № 171 από 04.04.2015 Διάταγμα του προέδρου της
Ρωσικής Ομοσπονδίας, με το Μετάλλιο «Φιλία» για την
επιχειρηματική και κοινωνική δράση του.

ЕΚΔΗΛΩΣΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

Συνάντηση του Έλληνα πρωθυπουργού με την ομογένεια της
Ρωσίας.

08 Απριλίου 2015, Μόσχα

Στα πλαίσια της επίσκεψης εργασίας στη Μόσχα του Έλληνα
πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα, πραγματοποιήθηκε συνάντησή του με
εκπροσώπους της ελληνικής ομογένειας, στην οποία, μεταξύ άλλων,
συμμετείχε το Δ.Σ. του Κ.Ε.Π., ήτοι ο πρόεδρος Ανδρέας
Ηλιόπουλος ο αντιπρόεδρος Θεόδωρος Καραφουλίδης (γενικός
δ/ντής της εταιρείας αξεσουάρ ένδυσης «Protos») και η διευθύνουσα
σύμβουλος-γενική διευθύντρια Δώρα Γιαννίτση.
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης η διευθύντρια του Κ.Ε.Π. Δώρα
Γιαννίτση είχε τη δυνατότητα να εφοδιάσει τον Έλληνα
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Πρωθυπουργό με υλικό από τιςδράσεις και τα προγράμματα του
Κέντρου Ελληνικού Πολιτισμού, καθώς και να του δωρίσει την
πρόσφατη δίγλωσση έκδοση του Κ.Ε.Π. «Μύθοι της Αρχαίας
Ελλάδας». Την προσοχή του Αλέξη Τσίπρα προσύκλησε το κεφάλαιο
«Τιτανομαχία».
Με το πέρας της συνάντησης με τον Έλληνα πρωθυπουργό, το Δ.Σ.
του Κ.Ε.Π. είχε τη δυνατότητα διεξοδικής συζήτησης με τον Έλληνα
υπουργό εξωτερικών Νίκο Κοτζιά, στον οποίο έγινε αναλυτική
παρουσίαση των δράσεών μας και των προοπτικών διεύρυνσής τους.

Περισσότερα:
http://www.hecucenter.ru/gr/news/vraveisi_proedroi_ds_kep__si
nantisi_me_ton_ellina_prothipoirgo__ta_mme_gia_to_kentro_elli
nikoi_politismoi_kep.html
ЕΚΔΗΛΩΣΗ
Έκθεση «Σεβαστούπολη - πόλη της ρωσικής δόξας»
Πραγματοποιήθηκε, με τις ευλογίες του Μητροπολίτη
Συμφερουπόλεως και Κριμαίας Λαζάρου, η φιλανθρωπική
έκθεση «Σεβαστούπολη - πόλη της ρωσικής δόξας». Η Έκθεση
διοργανώθηκε από τον Κοινωνικό Οργανισμό «Art Laboratoria»,
που αποτελείται από καλλιτέχνες και ιστορικούς της τέχνης, έχαιρε
της στήριξης της Διεύθυνσης Πολιτισμού του Δήμου Μόσχας και τη
στήριξη ενημέρωσης εκ μέρους του Κέντρου Ελληνικού Πολιτισμου
(Κ.Ε.Π.).
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ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ
3 -10 Μαΐου 2015, Οίκος Αξιωματικών Ναυτικού της
Σεβαστούπολης (Κριμαία)
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Η εν λόγω εκθεσιακή εκδήλωση εντάχθηκε σε πλαίσιο εκδηλώσεων,
αφιερωμένων στα 70 χρόνια της Μεγάλης Νίκης κατά του φασισμού
και στην πρώτη επέτειο της επανένωσης της Κριμαίας με τη Ρωσία.
Με τη λήξη της έκθεσης, τα έργα δωρήθησαν σε σειρά εκπαιδευτικών
ιδρυμάτων της Σεβαστούπολης.
Στην έκθεση εξέθεσαν έργα τους φοιτητές της Ακαδημίας
Καλών Τεχνών της Μόσχας «Στρόγανοβ», καθώς και φοιτητές
παραρτημάτων της εν λόγω Ακαδημίας, καθηγητές της
Ακαδημίας Καλών Τεχνών «Σούρικοβ», φοιτητές του Διεθνούς
Ινστιτούτου Σλαυικών Σπουδών, διάφοροι καλλιτέχνες, καθώς και
οι Έλληνες και Φιλέλληνες ζωγράφοι, έργα των οποίων το Κέντρο
Περισσότερα:
Ελληνικού Πολιτισμού έχει εκθέσει στο παρελθόν, και οι οποίοι
ανταποκρίθηκαν στην πρόσκλησή μας; πρόκειται για τους Γιούλια http://www.hecucenter.ru/gr/news/ekthesi_sevastoipoli__poli_tis_rosikis
(Ιουλία) Ρέζνικ, Ιρίνα Κουλικόβα, Μιχάλη Μπαγλαρίδη.
_doksas.html

ЕΚΔΗΛΩΣΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

Συμμετοχή Χορευτικού Συγκροτήματος Κ.Ε.Π. σε φεστιβάλ
στο Ουλιάνοβσκ

3 -10 Μαΐου 2015, Ουλιάνοβσκ (Ρωσία)

Κατόπιν πρόσκλησης της Διοίκησης της Περιφέρειας Ουλιάνοβσκ, το
Χορευτικό Συγκρότημα του Κέντρου Ελληνικού Πολιτισμού (Κ.Ε.Π.)
με επικεφαλής την Τατιάνα Τσόρναγια (μέλος της Διεθνούς ΄Ενωσης
Χορού της ΟΥΝΕΣΚΟ) συμμετείχε σε εορτασμούς των 70 χρόνων
της Ημέρας της Νίκης στα πλαίσια σειράς εκδηλώσεων στην πόλη του
Ουλιάνοβσκ. Το Χορευτικό μας Συγκρότημα παρουσίασε
ГРЕЧЕСКИЙ КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР
Москва, Алтуфьевское шоссе, 44
офис № 9, 2 этаж
Тел.: 7084809 – Тел./Факс: 7084810

ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Altufyevskoe shosse, 44, office No 9, 2nd floor
127566 Moscow, Russia
Tel.: +7 495 7084809; Tel./Fax: +7 495 7084810

e-mail: hcc@mail.ru info@hecucenter.ru
www.hecucenter.ru
skype: hellenic.cultural.center
facebook: http://www.facebook.com/Hecucenter
vkontakte: http://vk.com/hecucenter
LinkedIN: http://www.linkedin.com/company/hellenic-cultural-center

66

καλλιτεχνικό πρόγραμμα με χορούς και τραγούδια από την εποχή της
Αντίστασης, καθώς και παραδοσιακούς χορούς από διάφορες περιοχής
της Ηπειρωτικής και Νησιωτικής Ελλάδας.
Το Κέντρο Ελληνικού Ποιτισμού τον τελευταίο χρόνο έχει αναπτύξει
ιδιαίτερη συνεργασία με την Περιφέρεια του Ουλιάνοβσκ. Τον
Απρίλιο του 2014, στα πλαίσια Φεστιβάλ «2014 – Έτος Πολιτισμού»
στη Σκηνή του Ακαδημαϊκού Δραματικού θεάτρου της πόλης
παρουσιάστηκε η παράστασή μας «ΑΝΤΙΓΟΝΗ», ενώ παράλληλα
από την Υπουργό Πολιτισμού της Περιφέρειας Ουλιάνοβσκ Τατιάνα
Ίβσινα και τη δ/ντρια του Κ.Ε.Π. Δώρα Γιαννίτση υπεγράφη
Συμφωνία Συνεργασίας. Μετέπειτα η διευθύντρια του Κ.Ε.Π.
σεμμετείχε, το Σεπτέμβριο 2014, σε πολιτιστικό φόρουμ στο
Ουλιάνοβσκ.
Δια του παρόντος δραττόμεθα της ευκαιρίας για να εκφράσουμε τη
βαθύτατη ευγνωμοσύνη μας στη Διοίκηση της Περιφέρειας του
Ουλιάνοβσκ για την εξαιρετικά θερμή φιλοξενία και για τη σταθερή
εποικοδομητική συνεργασία που αναπτύσσουμε. Το Χορευτικό μας
Συγκρότημα εκφράζει τις ιδιαίτερες ευχαριστίες του στο στέλεχος της
Διοίκησης της εν λόγω Περιφέρειας Άννα Ματβέεβα για το ζήλο, τον
επαγγελματισμό και την καλή της διάθεση.

Περισσότερα:
http://www.hecucenter.ru/gr/news/simmetohi_horeitikoi_sigkrotimato
s_kep_se_festival_sto_oilianovsk.html
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ЕΚΔΗΛΩΣΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

Συμμετοχή Χορευτικού Συγκροτήματος Κ.Ε.Π. και παρουσίαση
καλλιτεχνικού προγράμματος στα πλαίσια της τουριστικής
έκθεσης “ΤRAVEL Collection: SPRING»

15-17 Μαΐου 2015, Εμπορικό Κέντρο «Aviaparc», Μόσχα

Στα πλαίσια της τουριστικής έκθεσης “ΤRAVEL Collection:
SPRING», η οποία πραγματοποιήθηκε στο μεγαλύτερο εμπορικό
κέντρο της Ευρώπης «Aviaparc», το Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού
συμμετείχε με καλλιτεχνικό πρόγραμμα από το Χορευτικό μας
Συγκρότημα (επικεφαλής η κα Τατιάνα Τσόρναγια), καθώς και με
παρουσίαση καλλιτεχνικών δημιουργιών με εθνικά σύμβολα, στις
οποίες ειδικεύονται τα μέλη του Συγκροτήματός μας. Παράλληλα
παρουσιάσαμε τα θερινά εκπαιδευτικά μας προγράμματα, καθώς και
τις θερινές παιδικές κατασκηνώσεις στη Χαλκιδική «ΚΑΛΥΒΑΣ».
Την Κυριακή 17 Μαΐου τ.ε. οι πολυάριθμοι επισκέπτες του
εμπορικού κέντρου είχαν τη δυνατότητα να μυηθύν στους ήχους της
αυθεντικής ελληνικής παραδοσιακής μουσικής και να απολαύσουν τα
βήματα και τις φιγούρες του ελληνικού χορού.
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ЕΚΔΗΛΩΣΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

Παρουσίαση δίγλωσσης έκδοσης Κ.Ε.Π. «Μύθοι της Αρχαίας
Ελλάδας»

20 Μαΐου 2015, Μουσείο Εκπαίδευσης στις Εικαστικές Τέχνες «Ι.Β.
Τσβετάγιεβ» (παράρτημα του Μουσείου Εικαστικών Τεχνών
«Πούσκιν»), Μόσχα

Σε ιδιαίτερα ζεστή και
φιλική ατμόσφαιρα
πραγματοποιήθηκε η
παρουσίαση της
πρόσφατης έκδοσής μας
«Μύθοι της Αρχαίας
Ελλάδας. Κοσμογονία»
(κείμενα – Ειρήνη
Μπελέτσκαγια, σχέδια –
Έλενα Σιπιτσόβα), στις
εγκαταστάσεις του
Μουσείου Εκπαίδευσης
στις Εικαστικές Τέχνες
«Ι.Β. Τσβετάγιεβ»
(παράρτημα του Μουσείου Εικαστικών Τεχνών «Πούσκιν») που
εδράζει στους χώρους του Κρατικού Πανεπιστημίου Ανθρωπιστικών
Σπουδών της Ρωσίας.
Με μία εξαιρετική μεστή σε περιεχόμενο, πλούσια σε πληροφοριακό
υλικό και νοήματα, παρουσίαση η συγγραφέας του βιβλίου και
εξαιρετική ελληνίστρια Ειρήνη Μπελέτσκαγια αφηγήθηκε τα βασικά
χαρακτηριστικά του αρχαιοελληνικού μύθου, αναφέρθηκε στο
Πάνθεον, σε έργα τέχνης τόσο της εποχής της Αναγέννησης αλλά και
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της σύγχρονης εποχής, πηγή έμπνευσης για τα οποία παραμένει η
αρχαία ελληνική μυθολογία.
Απογείωση της βραδυάς υπήρξε η παρουσία και ομιλία της Ίννας
Κουν, εγγονής του διάσημου Ρώσου φιλολόγου, μελετητή της
αρχαιότητας και της μυθολογίας Νικολάου Κουν, ο οποίος για πρώτη
εξέδωσε στη ρωσική τους «Μύθους της Αρχαίας Ελλάδας» το 1914,
οι οποίοι έκτοτε επανεκδίδονται διαρκώς. Πέρυσι, το 2014, ήταν έτος
Κουν στη Ρωσία, εφόσον συμπληρώθηκαν τα εκατό (100) χρόνια από
την πρώτη ρωσική έκδοση της αρχαίας ελληνικής μυθολογίας.
Η δημιουργός του εξωφύλλου του βιβλίου, ενδυματολόγος της
παράστασής μας «Αντιγόνη» Γιούλια Κιρέεβα διηγήθηκε τον τρόπο
δημιουργίας του.
Το πρόγραμμα της εκδήλωσης εμπλουτίστηκε από απόσπασμα της
παράστασης «Ορέστης» από το ομώνυμο έργο του ανεπανάληπτου
Γιάννη Ρίτσου σε εκτέλεση του ηθοποιού Βλαντίμιρ Σέντσκιν του
Θεάτρου «Studio-69» (καλλιτεχνικός διευθυντής ο σκηνοθέτης
Γκεόργκιι Τσερβίνσκι), καθώς και από τον τελευταίο μονόλογο της
Αντιγόνης σε εκτέλεση της Δώρας Γιαννίτση, όταν η ηρωίδα του
Σοφοκλή.

Η δημιουργός του εξωφύλλου,
ενδυματολόγος Γιούλια Κιρέεβα

Η Χορωδία του Κ.Ε.Π. (καλλιτεχνική δ/ντρια Όλγα Τάντσεβα, με τη
συνδρομή της εν Μόσχα αποσπασμένης εκπαιδευτικού Ινέσσας
Εφραιμίδου) πλαισίωσε τη βραδυά.

Περισσότερα:
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http://www.hecucenter.ru/gr/news/paroisiasi_diglossis_ekdosis_kep_
mithoi_tis_arhaias_elladas_sto_moiseio_poiskin.html

ЕΚΔΗΛΩΣΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

Συμμετοχή Κ.Ε.Π. σε εορτασμούς γαι τη Διεθνή Ημέρα
Σλαβικής Γραφής και Πολιτισμού

24 Μαΐου 2015, Μόσχα, Πλατεία Μνημείου Κυρίλλου και Μεθοδίου
(Σλαυική Πλατεία)

H διευθύντρια του Κέντρου Ελληνικού Πολιτισμού (Κ.Ε.Π.) Δώρα
Γιαννίτση, εκπροσωπώντας τη Χώρα μας, συμμετείχε στην τελετή
κατάθεσης λουλουδιών στο Μνημείο των Αγίων Ισαποστόλων
Κυρίλλου και Μεθοδίου, αφιερωμένη στη μνήμη των διαφωτιστών
των Σλάβων,που διοργανώθηκε από το Σλαβικό Ίδρυμα της Ρωσίας με
την ευκαιρία της παγκόσμιας ημέρας σλαβικής γραφής και
πολιτισμού.
Με το πέρας της τελετής κατάθεσης λουλουδιών η πρόεδρος του
Σλαβικού Ιδρύματος της Ρωσίας Γκαλίνα Μπογκολιούμποβα
απένειμε στο Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού Έπαινο και Μετάλλιο
«για τη μεγάλη συνδρομή στη διατήρηση και ανάπτυξη της σλαβικής
πολιτιστικής κληρονομιάς». Δρατόμεθα της ευκαιρίας και της
εκφράζουμε την ειλικρινή και βαθιά ευγνωμοσύνη μας για την
ευγενική της πρωτοβουλία.

Περισσότερα:
http://www.hecucenter.ru/gr/news/simmetohi_kep_se_eortasmois_gai
_ti_diethni_imera_slavikis_grafis_kai_politismoi.html
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ЕΚΔΗΛΩΣΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

Χορευτικό Συγκρότημα του Κ.Ε.Π. στα εγκαίνια του
εστιατορίου ελληνικής κουζίνας «Yekhal greka cherez
reku…»

28 Μαΐου 2015, εστιατόριο ελληνικής κουζίνας «Yekhal greka cherez
reku…» (Μόσχα)

Το Χορευτικό Συγκρότημα του Κέντρου Ελληνικού Πολιτισμού
(Κ.Ε.Π.) συμμετείχε με καλλιτεχνικό πρόγραμμα στα εγκαίνια του
εστιατορίου ελληνικής
κουζίνας «Yekhal greka cherez reku…» (πρόκειται για παροιμιώδη
έκφραση, που προέρχεται από πασίγνωστο ρωσικό γλωσσοδέτη και
αποδίδεται ως «Διένυε ο Έλληνας τον ποταμό...» . Στο πρόγραμμα
της τελετής εγκαινίων συμμετείχαν γνωστοί Ρώσοι καλλιγέχνες,
ενώ το Χορευτικό μας Συγκρότημα, μαζί με τον καλόφίλο και
γνωστό στην εν Μόσχα ομογένεια Έλληνα μουσικό και σεφ Γιάννη
Κωφόπουλο εμπλούτισαν τη βραδυά με αυθεντικά ελληνικά
αρώματα, χρώματα και ήχους.
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Περισσότερες πληροοφρίες για το εστιατόριο δύασθε να αντλήσετε
στις εξής παραπομπές στο Διαδίκτυο:
https://www.facebook.com/grekarest?pnref=lhc
https://www.facebook.com/yianniseistinpolin/post/1096415257042
164?notif_t=page_tag

ЕΚΔΗΛΩΣΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

Εορταστική εκδήλωση «Σλαβικό στεφάνι»

28 Μαΐου 2015, Κεντρική Βιβλιοθήκη «Ν.Ι. Νεκράσοβ» (Μόσχα)

Σε μία ιδιαίτερα ζεστή ατμόσφαιρα, πραγματοποιήθηκε η εορταστική
εκδήλωση «Σλαβικό στεφάνι», αφιερωμένη στην προσφάτως
εορτασθείσα Διεθνή Ημέρα Σλαβικής Γραφής και Πολιτισμού.
Στα πλαίσια της εκδήλωσης εγκαινιάσθηκε η έκθεση «Μόσχα —
πόλη του κόσμου», που αποτελεί συνδιοργάνωση της Βιβλιοθήκης
και του Κέντρου Διεθνών Πολιτιστικών Προγραμμάτων, στην οποία
εκτίθενται έργα ζωγραφικής, γλυπτικής και εφηρμοσμένης τέχνης
καλλιτεχνών από ολόκληρη τη Ρωσία.
Η βραδυά εμπλουτίσθηκε με καλλιτεχνικό πρόγραμμα από την
εξαιρετικά εκφραστική ρωσίδα τραγουδοποιό, που φέρει τον τίτλο του
καλλιτέχνη του λαού, Λαρίσα Τρουχινά, καθώς και από τη Χορωδία
του Κέντρου Ελληνικού Πολιτισμού (Κ.Ε.Π.) με επικεφαλής την
Όλγα Τάντσεβα και την εν Μόσχα αποσπασμένη από το Υπουργείο
Εθνικής Παιδείας της Ελλάδας, εκπαιδευτικό-μουσικό Ινέσσα
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Εφραιμίδου.
Η εκδήλωση πλαισιώθηκε και από ομιλία της διευθύντριας του
Κ.Ε.Π. Δώρας Γιαννίτση –βραβευμένης το Μάιο του 2014 από το ως
ανωτέρω αναφερόμενο Κέντρο Διεθνών Πολιτιστικών Προγραμμάτων
μετο βραβείο «Μόσχα — πόλη του κόσμου» για το ρόλο της Αντιγόνης.

Περισσότερα:
http://www.hecucenter.ru/gr/news/eortastiki_ekdilosi_slaviko_st
efani.html
ЕΚΔΗΛΩΣΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

Λήξη σχολικής χρονιάς

29 Μαΐου 2015, Κλασσικό Ορθόδοξο Γυμνάσιο «Μητροπολίτης
Πλάτωνας (κατά κόσμον “Levshin”)», που λειτουργεί υπό την αιγίδα
και στις εγκαταστάσεις του Μοναστηριού του Αγίου Νικολάου της
Μόσχας (Nikolo-Perervinskyi Monastir)

Στο Κλασσικό Ορθόδοξο Γυμνάσιο «Μητροπολίτης Πλάτωνας (κατά
κόσμον “Levshin”)»,όπου από το Μάρτιο του 2014 το Κέντρο
Ελληνικού Πολιτισμού (Κ.Ε.Π.) έχει εντάξει την ελληνική γλώσσα
και εν γένει την ελληνική παιδεία στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα του
Γυμνασίου, πραγματοποιήθηκε κοινή εορτή των μαθητών του
Ορθόδοξου Γυνασίου και των μαθητών του Τμήματος Ελληνικής
Μητρικής Γλώσσας. Οι μαθητές του Ορθόδοξου Γυμνασίου
«Μητροπολίτης Πλάτωνας» παρουσίασαν πρόγραμμα, αφιερωμένο
στη Εορτή της Αγίας Τριάδας, του Αγίου Πνεύματος, με καλλιτεχνικό
πρόγραμμα από παραδοσιακούς ρωσικούς, αλλά και ελληνικούς,
χορούς και τραγούδια, ενώ οι μαθητές του Τμήματος της Ελληνικής
Μητρικής Γλώσσας παρουσίασαν σε θεατρικό δρώμενο την «Ειρήνη»
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του Αριστοφάνη.
Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο πρόεδρος του
ομίλου «Novard» και ιδρυτικό στέλεχος-πρόεδρος του Δ.Σ. του
Κέντρου Ελληνικού Πολιτισμού (Κ.Ε.Π.) Ανδρέας Ηλιόπουλος με
τη σύζυγό του Τατιάνα, η γενική πρόξενος της Ελλάδας στη Μόσχα
Ελένη Μιχαλοπούλου, η οποία συνεχάρηκε το Ορθόδοξο Γυμνάσιο
για την ένταξη της ελληνικής παιδείας στο πρόγραμμά του και πλήθος
κόσμου.

Περισσότερα:
http://www.hecucenter.ru/gr/news/liksi_sholikis_hronias.html

ЕΚΔΗΛΩΣΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

Παρουσίαση του ιστορικoύ μυθιστορήματος «Ο
ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΣ ΧΡΥΣΟΒΕΡΓΗΣ» του Σεργκέι ΠιντσούκΓαλάνη

2 Ιουνίου 2015, Οίκος Εθνοτήτων της Μόσχας

Στα πλαίσια του Έτους Λογοτεχνίας στη Ρωσία, αλλά και εν΄ όψει του
Αφιερωματικού Έτους Ελλάδας-Ρωσίας 2016, πραγματοποιήθηκε η
παρουσίαση του προσφάτως κυκλοφορήσαντος στη Ρωσία ιστορικού
μυθιστορήματος
του
ομογενούς
ιστορικού-ερευνητή Σεργκέι
Πιντσούκ-Γαλάνη "Ο Καπετάνιος Χρυσοβέργης".
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Στην εισαγωγική της ομιλία η διευθύντρια του Κέντρου Εληνικού
ολτισμού (Κ.Ε.Π.) Δώρα Γιαννίτση αναφέρθηκε στις κοινές σελίδες
ιστορίας των δύο ομόδοξων λαλών, Ελλήνων καιΡώσων, στους
μακραίωνους πολιτιστικούς-πνευματικούς δεσμούς, οι οποίοι και
αποτέλεσαν την κινητήριο δύναμη που οδήγησε την Ελληνική
Λεγεώνα με επικεφαλής τον Αριστείδη Χρυσοβέργη στη Γη της
Ταυρίδας να μάχονται κατά των επιδρομέων, υπερασπιζόμενοι τους
Ρώσους αδερφούς τους, υπερασπιζόμενοι ανθρωπιστικές αξίες, που
ενώνουν τους δύο ομόδοξους λαούς. Με μία μεστή, περιεκτική,
πλούσια σε περιεχόμενο και πληροφορίες, παρουσίαση ο συγγραφέας
του μυθιστορήματος Σεργκέι Πιντσούκ-Γαλάνης προέβη σε
εύστοχους παραλληλισμούς της εποχής του Κριμαϊκού Πολέμου με το
σήμερα.
Το πρόγραμμα της εκδήλωσης εμπλουτίστηκε με καλλιτεχνικό
πρόγραμμα από το Χορευτικό Συγκρότημα του Κέντρου Ελληνικού
Πολιτισμού (επικεφαλής η Τατιάνα Τσόρναγια), που περιλάμβανε
χορούς από διάφορα μέρη του ελληνικού κόσμου, μεταξύ άλλων και
της Θράκης, της ιδιαίτερης πατρίδας του Καπετάνιου Χρυσοβέργη.

Περισσότερα:
http://www.hecucenter.ru/gr/news/paroisiasi_istorikoi_mithistorimatos
_o_kapetanios_hrisoveris_toi_sergkei_pintsoikgalani.html
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ЕΚΔΗΛΩΣΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

Διαπολιτισμικό Φεστιβάλ «Abrikos»

5 Ιουλίου 2015, Πολυπολιτισμικό Πάρκο «Μουσείο» (Μόσχα)

Στο διαπολιτισμικό πάρκο «Μουσείο», σε ένα πάντρεμα πολιτισμών
και ανάδειξης των εθνικών παραδόσεων διαφόρων εθνοτήτων της
Ρωσικής Ομοσπονδίας, πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα του
Συμβουλίου Διεθνικών Σχέσεων της Προεδρείας της Ρωσίας, του
Δήμου της Μόσχας, του Υπουργείου Πολιτισμού της Ρωσίας το
διαπολιτισμικό Φεστιβάλ «Abrikos», στα πλαίσια του οποίου
προβήκαμε με παρουσίαση της Ελλάδας και του ελληνικού
πολιτισμού με το Χορευτικό Συγκρότημα του Κέντρου Ελληνικού
Πολιτισμού (Κ.Ε.Π.) με επικεφαλής την Τατιάνα Τσόρναγια, το
οποίο μάγεψε το κοινό με πρόγραμμα ελληνικών παραδοσιακών
χορών.

Περισσότερα:
http://www.hecucenter.ru/gr/news/diapolitismiko_festival_abrikos
.html

ЕΚΔΗΛΩΣΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

Στα πλαίσια της εκστρατείας ΣΤΗΡΙΞΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, το Κέντρο
Ελληνικού Πολιτισμού (Κ.Ε.Π.) ανταποκρίθηκε στην αξιόλογη
πρωτοβουλία του εστιατορίου «Emporio Cafe», στις φιλόξενες
εγκαταστάσεις του οποίου πραγματοποιήθηκε, στις 9 Ιουλίου 2015,
φιλανθρωπική βραδυά στήριξης του φίλου, ομόδοξου ελληνικού λαού,

9 Ιουλίου 2015, Εστιατόρι «Emporio Cafe», Μόσχα
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που επί σειράς ετών δοκιμάζεται στη δίνη μίας ευρύτερης
χρηματοπιστωτικής κρίσης. Η βραδυά πλαισιώθηκε από καλλιτεχνικό
πρόγραμμα με τη συμμετοχή της γνωστής ομογενούς τραγουδίστριας
Αριάδνης Προκοπίδου και του Χορευτικού Συγκροτήματος του
Κ.Ε.Π., που παρουσίασε ελληνικούς παραδοσιακούς χορούς από
διάφορες περιοχές της νησιωτικής και ηπειρωτικής Ελλάδας.
Σχετική ενημέρωση δύνασθε να αντλήσετε και στην παραπομπή:
http://agoor.ru/about-us.html

ЕΚΔΗΛΩΣΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

Καλοκαιρινά δρώμενα – Μεσσηνία - Συνέδριο της
Μεσσηνιακής Αμφικτυονίας

22 Ιουλίου 2015, Νομαρχία Καλαμάτας (Ελλάς)

Στα γραφεία της Αντιπεριφερειάρχη Μεσσηνίας κας Ελένης Αλειφέρη
πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση του Δ.Σ της Μεσσηνιακής
Αμφικτυονίας, στην οποία μετείχε και η διευθύντρια του Κ.Ε.Π.
Δώρα Γιαννίτση ως μέλος της Ευρωπαϊκού Μεσσηνιακού Συνδέσμου
(Μ.Ε.Σ.) της Μεσσηνιακής Αμφικτυονίας, στον οποίο μετέχουμε από
το 2013.
Στην συνέντευξη στα Μ.Μ.Ε., που ακολούθησε της συνεδρίασης, 25 Ιουλίου 2015, ξενοδοχειακή μονάδα «Costa Navarino» (Πύλος
εγινε αναφορά στο έργο και τους στόχους της Αμφικτυονίας, ενώ η Μεσσηνίας, Ελλάδα)
διευθύντρια του Κ.Ε.Π. αναφέρθηκε στις δραστηριότητες του
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Κέντρου Ελληνικού Πολιτισμού, που σχετίζονται με την προβολή της
Μεσσηνίας.
Επισυνάπτεται σχετικό ρεπορτάζ από τον τηλεοπτικό σταθμό «ΝΕΤ»
http://youtu.be/IJ-j4sF5gVA
Στις 25 Ιουλίου 2015 πραγματοποιήθηκε, στις εγκαταστάσεις της
λαμπρής ξενοδοχειακής μονάδας «Costa Navarino», το 11ου
Συνέδριο και Γενική Συνέλευση της Μεσσηνιακής Αμφικτυονίας
(αναλυτικό πρόγραμμα επισυνάπτεται).

Επισυνάπτονται φωτογραφίες και δημοσιεύσεις από το Συνέδριο, Περισσότερα:
καθώς και παραπομπή στην ομιλία της Δώρας Γιαννίτση
http://www.youtube.com/watch?v=r6JKySDmuuU
http://www.youtube.com/watch?v=Ob6v4LRz81M

ЕΚΔΗΛΩΣΗ
ΤΕΛΕΤΗ ΕΝΑΡΞΗΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

http://www.hecucenter.ru/gr/news/kalokairina_dromena_kep__messi
nia_therina_ekpaideitika_programmata_kai_messiniaki_amfiktionia
.html

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ 13 Ιουλίου 2015, αίθουσα τελετών της Σχολής Ανθρωπιστικών
Σπουδών και Διαπολιτισμικών Μελετών του Πανεπιστημίου
Πελοποννήσου (Καλαμάτα)
Με στόχο την πολύπλευρη, πολυεπίπεδη γνωριμία του κοινού με διάφορες
περιοχές της Χώρας μας, τη μύηση στην ελληνική γλώσσα και τον
πολιτισμό, από το φετεινό καλοκαίρι υλοποιούμε πρόγραμμα συμμετοχής
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μαθητών μας στο θερινό πρόγραμμα εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας
διάρκειας τεσσάρων (4) εβδομάδων για την περίοδο από 13 Ιουλίου έως
8 Αυγούστου 2015 υπό την εποπτεία επαγγελματιών υψηλού ειπέδου,
καθηγητών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (πόλη της Καλαμάτας).
Τη Δευτέρα 13 Ιουλίου τ.ε., στην κατάμεστη αίθουσα τελετών της Σχολής
Ανθρωπιστικών Σπουδών και Διαπολιτισμικών Μελετών του Πανεπιστημίου
Πελοποννήσου, παρουσία μαθητών, καθηγητών και θεμσικών φορέων
πραγμαοτποιήθηκε η τελετή έναρξης του προγράμματος του Θερινού Σχολείου.
Εκ μέρους των καθηγητών, τους μαθητές καλωσόρισε η Ελένη Βολονάκη, ενώ
χαιρετισμούς απηύθυναν, η αντιπεριφερειάρχης και πρόεδρος της Μεσσηνιακής
Αμφικτυονίας Ελένη Αλειφέρη, ο περιφερειακός διευθυντής Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου Πάνος Πετρόπουλος, ο Δημήτρης
Βεργόπουλος από το Δήμο Καλαμάτας, ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου
Μεσσηνίας Δημήτρης Μανιάτης (ο οποίος κάλεσε τους ομογενείς να στηρίζουν τα
Ελληνικά προϊόντα), η διευθύντρια του Κέντρου Ελληνικού Πολιτισμού με έδρα
τη Μόσχα Δώρα Γιαννίτση, ο επικεφαλής της μείζονος πλειοψηφίας του Δήμου
Καλαμάτας Μανώλης Μάκαρης, ο ταμίας της Μεσσηνιακής Αμφικτιονίας
Ιωάννης Πράνταλος, ο Χρήστος Κορομηλάς από το Σύλλογο Τριτέκνων, ο Τάσος
Ζόμπολος από το ΚΠΕ Καλαμάτας, ο Εκτωρ Τσατσούλης από το Γραφείο
Υποψηφιότητας KALAMATA:21, η Κέλλυ Μακροπούλου από την Ελληνική
Ολυμπιακή Ακαδημία και ο Θεόδωρος Τζαλαλής από την Παμμεσσηνιακή
Ομοσπονδία.

Παρατίθεται ο χαιρετισμός της Δώρας Γιαννίτση
http://www.youtube.com/watch?v=xj6R5J3bIaA
http://www.youtube.com/watch?v=xj6R5J3bIaA
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ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

ЕΚΔΗΛΩΣΗ
ΤΕΛΕΤΗ ΛΗΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Την Παρασκευή 7 Αυγούστου 2015 στην αίθουσα τελετών της Σχολής 7 Αυγούστου 2015, αίθουσα τελετών της Σχολής Ανθρωπιστικών
Ανθρωπιστικών Σπουδών και Διαπολιτισμικών Μελετών του Πανεπιστημίου Σπουδών και Διαπολιτισμικών Μελετών του Πανεπιστημίου
Πελοποννήσου, παρουσία μαθητών, καθηγητών και θεσμικών φορέων, Πελοποννήσου (Καλαμάτα)
πραγματοποιήθηκε η τελετή λήξης του προγράμματος του Θερινού Σχολείου
Καλαμάτας, που εφέτος διεξήχθηκε την περίοδο από 13/07 έως 08/08 τρέχοντος
έτους. Πρόκειται για ένα εξαιρετικά πλούσιο σε περιεχόμενο πρόγραμμα
εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας και μύησης στον ελληνικό πολιτισμό
διάρκειας τεσσάρων (4) εβδομάδων, που αποτελεί αποκύημα 10ετούς
συνεργασίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και της Παμμεσσηνιακής
Ομοσπονδίας Αμερικής-Καναδά.
Με στόχο την πολύπλευρη, πολυεπίπεδη γνωριμία του κοινού με διάφορες
περιοχές της Χώρας μας, τη μύηση στην ελληνική γλώσσα και τον πολιτισμό, το
Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού (Κ.Ε.Π.) συμμετέχει από το καλοκαίρι του 2015
στο συγκεκριμένο πρόγραμμα υψηλού επιπέδου με δύο ομογενείς σπουδαστές
από τη Μόσχα, του αδερφούς Δανιήλ και Αλέξανδρο Καρυπίδη.
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ЕΚΔΗΛΩΣΗ
Συνάντηση με ομογενή ποιήτρια από τη Μολδαβία- Βικτώρια
Τσεμπάρτσεβα, η οποία παρουσίασε στο κοινό μέρος του έργου της,
των ποιητικών συλλογών της.
Η Βικτώρια Τσεμπάρτσεβα είναι μέλος της ΄Ενωσης Συγγραφέων της
Μολδαβίας, πολυγραφότατη, έχει δε επανειλημμένα βραβευθεί για το
σημαντικό συγγραφικό έργο της.
Στα πλαίσια της βραδυάς η συγγραφέας και ποιήτρια παρουσίασε,
μεταξύ άλλων, ποιητική συλλογή Ελληνίδων ποιητριών από τη
Μολδαβία, που εκδόθηκε πρόσφατα με τη στήριξη του προέδρου της
Ομοσπονδίας Ελληνικών Σωματείων Ρωσίας κ. Ιβάν Σαββίδη. Με
άμεσο, εκφραστικό τρόπο η Βικτώρια απήγγειλε δική της ποίηση
καθώς και έργα συναδέλφων της, αλλά και μάς ενημέρωσε για την
ελληνική ομογένεια της Μολδαβίας.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ
21 Αυγούστου 2015, Οίκος Εθνοτήτων της Μόσχας

Εκφράζουμε την ειλικρινή μας ευγνωμοσύνη στη Βικτώρια
Τσεμπάρτσεβα για τη βραδυά και για τον εμπλουτισμο της
βιβλιοθήκης του Κ.Ε.Π. με τα βιβλία της, καθώς και στον πρόεδρο
του Ελληνικού Σωματείου Μολδαβίας Βλαντίμιρ Γιανίεβ, για την
πρωτοβουλία και την εκ μέρους του έγκαιρη ενημέρωση.
Περισσότερα:
http://www.hecucenter.ru/gr/news/sinantisi_me_omogeni_poiitria_apo
_ti_moldaviapostrelease.html
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ЕΚΔΗΛΩΣΗ
Συμμετοχή στο 5ο Διεθνές Πολιτιστικό Φόρουμ «Δημιουργική
Περιφέρεια – Ισχυρή Χώρα» στο Ουλιάνοβσκ , στα πλαίσια του
οποίου και εν΄ όψει του Αφιερωματικού Έτους Ελλάδας – Ρωσίας
2016 διοργανώθηκε ειδική ημερίδα-συνάντηση εργασίας της Δώρας
Γιαννίτση με τους επικεφαλείς πολιτιστικών οργανισμών και φορέων
της περιοχής.
Στην εισαγωγική της ομιλία-χαιρετισμό η Υπουργός Τεχνών και
Πολιτιστικής Πολιτικής της Περιφέρειας Ουλιάνοβσκ Τατιάνα
Ίβσινα εκφράστηκε με ιδιαίτερη θέρμη για τη συνεργασία της
Περιφέρειας με το Κ.Ε.Π., η οποία αναπτύσσεται τα τελευταία χρόνια.
Περισσότερα:
http://www.hecucenter.ru/gr/news/simmetohi_sto_5o_diethnes_politist
iko_foroim_dimioirgiki_perifereia__ishiri_hora_sto_oilianovsk.html
ЕΚΔΗΛΩΣΗ
Συμμετοχή στο Φεστιβάλ «ΑΚΡΟΠΟΛΗ», εφιερωμένη στην
επέτειο των 25 ετών του Συλλόγου Ελλήνων Μόσχας, που
πραγματοποιήθηκε από κοινού από το Σύλλογο Ελλήνων Μόσχας και
το Δήμο/Κυβέρνηση της Μόσχας.
Το Χορευτικό Συγκρότημα του Κέντρου Ελληνικού Πολιτισμού
(Κ.Ε.Π.) με επικεφαλής-καλλιτεχνική διευθύντρια την Τατιάνα
Τσόρναγια τόσο στην κεντρική σκηνή του Πάρκου όσο και στη
μικρή, μύησε το κοινό στους παραδοσιακούς νησιώτικους και
ηπειρωτικούς χορούς της Χώρας μας, ενώ η διευθύντρια του
Κ.Ε.Π. Δώρα Γιαννίτσησυμμετείχε, μαζί με τη ρωσίδα σκηνοθέτη
ГРЕЧЕСКИЙ КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР
Москва, Алтуфьевское шоссе, 44
офис № 9, 2 этаж
Тел.: 7084809 – Тел./Факс: 7084810

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ
11-12 Σεπτεμβρίου 2015, Ουλιάνοβσκ, Μέγαρο Πολιτισμού
«Λένιν»

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ
27 Σεπτεμβρίου 2015, πάρκο «Ερμιτάζ» (Μόσχα)
Περισσότερα: http://www.hecucenter.ru/gr/news/akropoli.html
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και ηθοποιό Όλγα Πριχουντάιλοβα και την Ελληνίδα
ηθοποιό Ελλάδα Μεσβιασβίλι, στην κριτική επιτροπή
του Διαγωνισμού Απόδοσης Αρχαίου Δράματος, απαγγέλλοντας,
παράλληλα η ίδια ορισμένα αποσπάσματα από την παράστασή μας
«Αντιγόνη» του Σοφοκλή, στην οποία ερμηνεύει τον ομώνυμο ρόλο
(απόσπασμα σε βίντεο δύνασθε να αντλήσετε στην
παραπομπή https://www.youtube.com/watch?v=JeP2WUYu-Ds ).
Από τα βάθη της καρδιάς μας συγχαίρουμε όλους τους συμμετέχοντες
στο Διαγωνισμό για την εκφραστική ερμηνεία τους, τους νικητές των
τρίτων πρώτων βραβείων, ήτοι τουςΓιεκατερίνα
Ουστιούγκοβα (μονόλογος Μήδειας, «Μήδεια» Ευριπίδη), Ειρήνα
Ομπίντινα (μονόλογος Διηάνειρας, «Τραχίνιαι» Σοφοκλή),
και Βλαντίμιρ Σέτσκιν(μονόλογος Τεύκρου, «Αίαξ» Σοφοκλή).

Δραττόμεθα της ευκαιρίας να εκφράσουμε την ιδιαίτερη
ευγνωμοσύνη ,ας στο Γραφείο Ε.Ο.Τ. Μόσχας για την εκ μέρους
του ευγενική φιλοξενία του Κ.Ε.Π. στο περίπτερό του.
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ЕΚΔΗΛΩΣΗ
Παρουσίαση των δράσεων του Κ.Ε.Π. και καλλιτεχνικού
προγράμματος.
Διευρύνοντας τη γεωγραφική ακτίνα των εστιών διάδοσης του
ελληνικού πολιτισμού και της ελληνικής γλώσσας στα πλαίσια της
ρωσικής πρωτεύουσας, το Σάββατο 3 Οκτωβρίου 2015 συμμετείχαμε
με καλλιτεχνικό πρόγραμμα στις εορταστικές εκδηλώσεις των
Κέντρων Κοινωνικής Στήριξης «Meschanskoye» και
«Krasnoselskaya» (πρόκειται για κρατικά κέντρα, με εξαιρετική
υποδομή, που φιλοξενούν πολιτιστικές εκδηλώσεις και δρομολογούν
κοινωνικά προγράμματα για όλους τους ενδιαφερόμενους, προσιτά
στο κοινό σε ανιδιοτελή βάση).

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ
3 Οκτωβρίου 2015, Δημοτικά Κέντρα Κοινωνικής Στήριξης
«Meschanskoye» και «Krasnoselskaya»

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ
ЕΚΔΗΛΩΣΗ
Εκπροοσώπηση της Χώρα μας σε μία ιδιαίτερη εκδήλωση29 Οκτωβρίου 2015, βιβλιοπωλείο της ρωσικης πρωτεύουσας
λογοτεχνική βραδυά «Χώρες του κόσμου. Αλληλεπίδραση
«Biblioglobus» (Μόσχα)
πολιτισμών», που πραγματοποιήθηκε στο φημισμένο βιβλιοπωλείο
της ρωσικης πρωτεύουσας «Biblioglobus».
Περισσότερα:
To Kέντρο Ελληνικού Πολιτισμού παρουσίασε αποσπάσματα από τη
λογοτεχνική κληρονομιά του ελληνικού κόσμου. Η σπουδάστρια του
http://www.hecucenter.ru/gr/news/ekproosopisame_ti_hora_mas_s
Θεατρικού μας Εργαστηρίου Μαργαρίτα Μπέσοβα, υπό την
e_mia_idiaiteri_ekdilosilogotehniki_vradia_hores_toi_kosmoi_alli
εποπτεία του καλλιτεχνικού διευθυντή-σκηνοθέτη και εξαιρετικού
Φιλέλληνα Γκεόργκι Τσερβίνσκι, παρουσίασαν αποσπάσματα από το lepidrasi_politismon_poi_pragmatopoiithike_sto_fimismeno_vivli
opoleio_tis_rosikis_proteioisas_biblioglobus_.html
ανεπανάληπτο έργο της εξαίρετης Ελληνίδας ποιήτριας Ρίτας
Μπούμη-Παππά «1000 σκοτωμένα κορίτσια», αφιερωμένο στις
ηρωίδες της Αντίστασης.
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Η διευθύντρια του Κ.Ε.Π., ηθοποιός Δώρα Γιαννίτση παρουσίασε
αποσπάσματα, σε αρχαία ελληνική και ρωσική, από την «Αντιγόνη»,
το αθάνατο και πάντα επίκαιρο δημιούργημα του Σοφοκλή.

ЕΚΔΗΛΩΣΗ
Φιλανθρωπικό Παζάρι Διπλωματικού Σώματος Μόσχας.
Το Χορευτικό Συγκρότημα του Κέντρου Ελληνικού ΠολιτισμούΚ.Ε.Π. (καλλιτεχνική διευθύντρια η κα Τατιάνα
Τσόρναγια) παρουσίασε καλλιτεχνικό πρόγραμμα, εκπροσωπώντας
την Ελλάδα στο ετήσιο φιλανθρωπικό παζάρι του Συλλόγου Συζύγων
Διπλωματών της Μόσχας, τα έσοδα του οποίου διατίθενται προς
ενίσχυση ρωσικών ορφανοτροφείων.
Παράλληλα με το πολιτιστικό πρόγραμμα λειτούργησε ελληνικό
περίπτερο, την οργάνωση, επιμέλεια και εποπτεία του οποίου είχε
αναλάβει ο Γενικός Σύμβουλος Οικονομικών και Εμπορικών
Υποθεσεων της Ελληνικής Πρεσβείας Ηλίας Θανασάςκαι η
σύζυγός του Κορίννα Θανασά, με παρουσίαση-πώληση ελληνικών
ГРЕЧЕСКИЙ КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР
Москва, Алтуфьевское шоссе, 44
офис № 9, 2 этаж
Тел.: 7084809 – Тел./Факс: 7084810

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ
28 Νοεμβρίου 2015, Ξενοδοχείο “Radisson Slavyanskaya”,
Μόσχα
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προϊόντων, που ξεχωρίζουν για την υψηλή τους διατροφική αξία και
ωφελιμότητα, τη μεστότητα της γεύσης τους, τα οποία είχαν την
ευγενική καλοσύνη να παραχωρήσουν οι εταιρείες εισαγωγής
ελληνικών τροφίμων «DELPHI FOODS»,
«DIONYSSOS IMPORTS», «Παναιγιάλειος Ένωση Συνεταιρισμών
(Union of Agricultural Cooperatives of Aeghion)», με τη σύμπραξη
του Θεόδωρου Τσατσανίδη, ιδιοκτήτη της
εταιρείας «Olypmic Tours».
Περισσότερα:
http://www.hecucenter.ru/gr/news/filanthropiko_pazari_diploma
tikoi_somatos_moshas_kai_kikloi_dialekseon.html
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ЕΚΔΗΛΩΣΗ
Εορταστική εκδήλωση στο δημοτικό Κέντρο Κοινωνικής
Στήριξης Οικογένειας και Παιδιού «Ιζμάιλοβο», όπου
παρουσιάσαμε σε μεγάλους και μικρούς φίλους τα χριστουγεννιάτικα
και πρωτοχρονιάτικα ήθη και έθιμα της φίλης ομοδοξης Ελλάδας.
Περιηγηθιήκαμε στις παραδόσεις των Χριστουγέννων και της
Πρωτοχρονιάς, παρουσίαση που συνοδεύθηκε από καλλιτεχνικό
πρόγραμμα από το Χορευτικό Συγκρότημα (επικεφαλής η Τατιάνα
Τσόρναγια) και τη Χορωδία (επικεφαλής η εν Μόσχα αποσπασμένη
εκπαιδευτικός από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων της
Χώρας μας Ινέσσα Εφραιμίδου) του Κέντρου Ελληνικού Πολιτισμού,
που εμπλούτισαν το πρόγραμμα με χορούς από διάφορα μέρη της
Χώρας μας και με τα παραδοσιακά κάλαντα των Χριστουγέννων, της
Πρωτοχρονιάς, των Φώτων, ενώ στο τέλος της εκδηλωσης μικροί και
μεγάλοι, συνεπαρμένοι από τη μελοδικότητα και το ρυθμό της
ελληνικής μουσικής, πιαστήκαμε χέρι-χέρι και ακολουθήσαμε την
Τατιάνα Τσόρναγια στο μάθημα - master-class που παρουσίασε.
Πολλά από τα παδιά που συμμετείχαν στην εορταστική βραδυά είναι
υιοθτημένα; μερικά μόλις πρόσφατα απέκτησαν οικογενειακή εστία,
θαλπωρή, φροντίδα.
Η εορταστική βραδυά ολοκληρώθηκε με γευσιγνωσία παραδοσιακών
μελομακάρονων από τον Έλληνα σεφ Γιάννη Κωφόπουλο και
ελληνικών κρουασάν με την ευγενική χορηγία της εταιρείας ελληνικών
συμφερόντων “Chipita”, στο πρόσωπο του εμπορικού διευθυντή της
οποίας κ. Μιχάλη Πασσά.
ГРЕЧЕСКИЙ КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР
Москва, Алтуфьевское шоссе, 44
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ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ
18 Δεκεμβρίου 2015, Δημοτικό Κέντρο Κοινωνικής Στήριξης
Οικογένειας και Παιδιού «Ιζμάιλοβο»
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Περισσότερα:
http://www.hecucenter.ru/gr/news/eortastiki_ekdilosi_sto_dimotiko_
kentro_koinonikis_stiriksis_oikogeneias_kai_paidioi_izmailovi.html

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

ЕΚΔΗΛΩΣΗ
Συμμετοχή Θεατρικού Εργαστηρίου Κ.Ε.Π. σε εορταστική
εκδήλωση «Πρωτοχρονιάτικη περιήγηση ανά διάφορες χώρες»,
που πραγματοποιήθηκε στη Βιβλιοθήκη № 185 "Διάλογος
Πολιτισμών".

19 Δεκεμβρίου 2015, Βιβλιοθήκη № 185 "Διάλογος
Πολιτισμών" (Μόσχα)

Οι αναγνώστες της Βιβλιοθήκης είχαν τη δυνατότητα να μυηθούν στα
ήθη, έθιμα και παραδόσεις διαφόρων χωρών. Την Ελλάδα
εκπροσώπησε το Θεατρικό Εργαστήρι του Κέντρου Ελληνικού
Πολτισμού (Κ.Ε.Π.) με επικεφαλής το
σκηνοθέτη Γκεόργκιι Tσερβίνσκι, ο οποίος παρουσίασε απόσπασμα
από την παράσταση «1000 σκοτωμένα κορίτσια» (στην ελληνική),
βασισμένη στο αξεπέραστο έργο της Ελληνίδας ποιήτριας Ρίτας
Μπούμη-Παπά, καθώς και θεατρικά δρώμενα, βασισμένα στους
Μύθους του Αισώπου.
Συγχαίρουμε την πρωτοεμφανισθείσα σπουδαστριά μας στο Θεατρικό
μας Εργαστήρι Σβετλάνα Γοροντέτσκι, καθώς και την ήδη γνωστή στο
κοινό Μαργαρίτα Μπέσοβα.
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Στα στελέχη του Θεατρικού μας Εργαστηρίου ευχόμαστε αστήρευτη
έμπνευση, δημιουργία και μεγάλες επιτυχίες στο μέλλον.
http://www.hecucenter.ru/gr/news/simmetohi_theatrikoi_ergastirioi_k
ep_se_eortastiki_ekdilosi_protohroniatiki_periigisi_ana_diafores_hore
s_poi_pragmatopoiithike_sti_vivliothiki___185_dialogos_politismon.
html
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ΕΚΔΟΤΙΚΟ ΕΡΓΟ
Νέα εγχειρίδια νεοελληνικής γλώσσας του Κ.Ε.Π. για παιδιά
Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουμε την έκδοση του νέου σύγχρονου δίτομου διδακτικού εγχειριδίου της ελληνικής για
παιδιά “Νέα Ελληνική Γλώσσα, Μέρος 1ο, επίπεδο Α0-Α1” και “Νέα Ελληνική Γλώσσα, Μέρος 2ο, επίπεδο Α1”, έργο της ελληνίστριαςφιλολόγου Ειρήνης Μπελέτσκαγια, υλοποιημένο μέσα στο πλαίσιο της εκδοτικής δραστηριότητας του Κέντρου Ελληνικού Πολιτισμού και του
εκδοτικού οίκου “Φιλομάτης”.
Πολλοί από εσάς είστε ήδη εξοικειωμένοι με το έργο της ίδιας συγγραφέως — το βιβλίο για
ενήλικες "Νέα ελληνικά σήμερα — εντατική μέθοδος" και το "Πρακτικό βιβλίο ασκήσεων
γραμματικής" — , βοηθήματα που χρησιμοποιούνται επιτυχώς από τους σπουδαστές μας στα
γλωσσικά τμήματα του Κ.Ε.Π. κατά τον τριετή κύκλο σπουδών.
Το παρόν εγχειρίδιο, εξαιρετικά επίκαιρο, προορίζεται για ρωσσόφωνα παιδιά των μεσαίων
τάξεων (4 – 8) και έχει ως στόχο να καλύψει την ουσιαστική ανεπάρκειαειδικού διδακτικού
υλικού για παιδιά ηλικίας Δημοτικού και Γυμνασίου, ειδικά δε βιβλίων με ρωσικές επεξηγήσεις.
Η συγγραφέας επιχείρησε να παρουσιάσει, με έναν τρόπο αβίαστο και προσιτό, το γλωσσικό
υλικό, πλέον απαραίτητο για την ανάπτυξη γραμματικών και λεξιλογικώνδεξιοτήτων των παιδιών
που ξεκινούν να μαθαίνουν την ελληνική ως ξένη γλώσσα, με το σκοπό να επιτύχουν το
απαιτούμενο πρακτικό αποτέλεσμα.
Τα προτεινόμενα εγχειρίδια, τα οποία βασίζονται στην επικοινωνιακή μέθοδο σε συνδυασμό με παραδοσιακές προσεγγίσεις γλωσσικής
διδασκαλίας, παρέχουν ουσιαστικές ευκαιρίες για τη στοιχειώδη γλωσσική προετοιμασία και τη βελτίωση της γλώσσας των ήδη
σπουδαζόντων, καθώς και των υποψήφιων μαθητών που θα ήθελαν να φοιτούν στα σχολεία της Ελλάδας.
Σας παρουσιάζουμε με χαρά και υπερηφάνεια τα εγχειρίδια διδασκαλίας της Ελληνικής, επειδή αντιλαμβανόμαστε την ανεκτίμητη συνεισφορά
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τους στον τομέα της εκπαίδευσηςμ, την επικαιρότητα και αναγκαιότητά τους.
Οι ενδιαφερόμενοι να προμηθευτούν τα νέα εγχειρίδια δύνανται να απευθύνονται στα γραφεία του Κέντρου Ελληνικού Πολιτισμού στο
τηλέφωνο +7495708-4809/10 ή στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: hcc@mail.ru, info@hecucenter.ru
Σας υπενθυμίζουμε ότι στα γραφεία μας είναι διαθέσιμα και τα διδακτικά βοηθήματα "Νέα ελληνικά σήμερα» (το εγχειρίδιο και το βιβλίο
ασκήσεων), καθώς και το πρόσφατα δημοσιευμένο δίγλωσσο βιβλίο της Ειρήνης Μπελέτσκαγια «Μύθοι της Αρχαίας Ελλάδας» , η
παρουσίαση του οποίου πραγματοποιήθηκε στο Μουσείο Εκπαίδευσης στις Εικαστικές Τέχνες «Ι.Β. Τσβετάγιεβ» (παράρτημα του Μουσείου
Εικαστικών Τεχνών «Πούσκιν», που εδράζει στις εγκαταστάσεις Κρατικού Πανεπιστημίου Ανθρωπιστικών Σπουδών της Ρωσίας.
http://www.hecucenter.ru/gr/news/paroisiasi_diglossis_ekdosis_kep_mithoi_tis_arhaias_elladas_sto_moiseio_poiskin.html

Eπανέκδοση του στορικού μυθιστορήματος «Κόκκινο ποτάμι» του γνωστού Έλληνα συγγραφέα,
μελετητή των θεματων της γενοκτονίας του Ελληνισμού της Οθωμανικης Τουρκίας Χάρη Τσιρκινίδη
(Οκτώβριος 20915).

http://www.hecucenter.ru/gr/news/logotehniki_vradiasinantisi_me_ton_ellina_siggrafea_hari_tsirkinidi_postrelease.html
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Συμμετοχή και συνδρομή στη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα παροιμιωδών εκφράσεων
για την έκδοση «Je suis Davidowitz» 2015 του γνωστού συγγραφέα Αρκάντιι
Νταβιντόβιτς, που περιέχει παροιμιώδεις εκφράσεις σε διάφορες γλώσσες του κόσμου.

«Η Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου» του
Θεοφάνη Μαλκίδη, πρόλογος Θεοδώρας
Γιαννίτση.

ГРЕЧЕСКИЙ КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР
Москва, Алтуфьевское шоссе, 44
офис № 9, 2 этаж
Тел.: 7084809 – Тел./Факс: 7084810

ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Altufyevskoe shosse, 44, office No 9, 2nd floor
127566 Moscow, Russia
Tel.: +7 495 7084809; Tel./Fax: +7 495 7084810

e-mail: hcc@mail.ru info@hecucenter.ru
www.hecucenter.ru
skype: hellenic.cultural.center
facebook: http://www.facebook.com/Hecucenter
vkontakte: http://vk.com/hecucenter
LinkedIN: http://www.linkedin.com/company/hellenic-cultural-center

95

«Η Γενοκτονία των Ελλήνων (Θράκη, Μικρά Ασία, Πόντος)»
του Θεοφάνη Μαλκίδη, πρόλογος Θεοδώρας Γιαννίτση.

ΣΤΗΡΙΞΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ – ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ – ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣΠΡΟΒΟΛΗΣ

Στήριξη ενημέρωσης σε εκδήλωση του Ορθόδοξου Πανεπιστημίου «΄Άγιος Τύχων» με θέμα «Άγιο Όρος. Παραδόσεις
ορθόδοξων λαών: Ελλάδα, Σερβία, Γεωργία»
3 Φεβρουαρίου 2015
Με τη συμμετοχή του γέροντα Μιχαήλ (Μακρίδη) από το Άγιο Όρος, ο οποίος αναφέρθηκε στα προσωπικά του βιώματα από την επικοινωνία
του με το Γέροντα Παϊσιο, ο οποίος πρόσφατα (13/01/2015) συμπεριλήφθηκε στο Αγιολόγιο της Ορθόδοξης Εκκλησίας (Ανακηρύχθηκε Άγιος
της Ορθοδόξου Εκκλησίας από το Οικουμενικό Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως στις 13 Ιανουαρίου 2015).
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Έκθεση – αφιέρωμα στα 100 χρόνια από τη γέννηση του Έλληνα συλλέκτη Γεωργίου Κωστάκη: «Οι δύο πατρίδες του
Γεωργίου Κωστάκη».
8 Φεβρουαρίου 2015, στην Γκαλερί «Τρετιακόβ» (10, Krimskyi val str.).
Τελετή λήξης της έκθεσης, αφιερωμένης στα 100 χρόνια από τη γέννηση του Έλληνα συλλέκτη Γεωργίου Κωστάκη: «Οι δύο πατρίδες του
Γεωργίου Κωστάκη»

Συμμετοχή της διευθύντριας του Κέντρου Ελληνικού Πολιτισμού (ΚΕΠ) Δώρας Γιαννίτση σε επιστημονικό συνέδριο για τα
Ναύαρχο Ουσακόβ, που διοργανώθηκε από την Ένωση Στήριξης του Ναυτικού της Ρωσίας.
24 Φεβρουαρίου 2015
http://www.hecucenter.ru/gr/news/simmetohi_se_epistimoniko_sinedrio_gia_ta_naiarho_oisakoveortastiki_sinailia_sta_plaisia_toi_4oi
_diethnois_festival_ethnikon_politismon_globus.html

Στήριξη ενημέρωσης σε βραδυά ελληνικής ποίησης
31 Μαρτίου 2015, βιβλιοπωλείο «Υπερίων», υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση του Έλληνα σκηνοθέτη Γιώργου Παναγόπουλου
Συναυλία μουσικής πιάνου από την Ελληνίδα πιανίστα Αφροδίτη Κογκεβίνα- 19 Απριλίου 2015
να καλέσουμε σε συναυλια της Ελληνίδας πιανίστας, βραβευμένης με το Πρώτο Βραβείο του Ωδείου Αθηνών και λοιπών βραβείων διεθών
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διαγωνισκών σε Ελλάδα και Γαλλία, Αφροδίτης Κογκεβίνα. Η εκδήλωση εντάσσεται στο πλαίσιο δράσεων με την ευκαιρία εορτασμών
της Ημέρας Ιστορικής και Πολιτιστικής Κληρονομιάς.

Στήριξη ενημέρωσης στη Διεθνή Μαθητική Συνάντηση Αρχαίου θεάτρου, πρωτοβουλία της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Πιερίας, που θα πραγματοποιηθεί το δεύτερο δεκαήμερο του 2015. Στις πλαγιές του Ολύμπου και στο αρχαίο θέατρο του Δίου διοργανώνεται από τη
Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πιερίας – Γραφείο Σχολικών Δραστηριοτήτων Διεθνής Μαθητική Συνάντηση Αρχαίου Θεάτρου, η οποία έχει
τεθεί υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας (αρ.πρωτ. 42729/Γ7/29-03-2013), με τίτλο: Σκηνικοί Αγώνες:«Ολύμπια τα εν Δίω»
Οι θεατρικοί αγώνες θα διαρκέσουν εννέα ημέρες κατά το δεύτερο δεκαήμερο του τρέχοντος έτους.
Η δράση αποτελεί αναβίωση των αρχαίων αγώνων θεάτρου που διεξάγονταν στον ίδιο χώρο, την ιερή πόλη των Μακεδόνων, με τον ίδιο τίτλο και
διαρκούσαν εννέα μέρες όσες και οι Πιερίδες Μούσες. Κάθε ημέρα θα είναι αφιερωμένη σε μία Μούσα (Καλλιόπη, Ευτέρπη, Κλειώ, Ερατώ, Μελπομένη,
Πολύμνια, Τερψιχόρη, Θάλεια, Ουρανία).

Δυνατότητα θεραπείας σε παιδί που πάσχει από διαταραχές του μυοσκελετικού συστήματος από το φιλανθρωπικό ίδρυμα
«Neopalimaya Kupina»
Ενημέρωση και εντοπισμός παιδιού της ομογένειας στα πλαίσια προγράμματος δωρεάν περίθαλψης, θεραπείας, ακόμη και
χειρουργικής επέμβασης, εάν απαιτείται, σε παιδί που πάσχει από διαταραχές του μυοσκελετικού συστήματος. Η δυνατότητα
προέρχεται από το φιλανθρωπικό ίδρυμα «Neopalimaya Kupina» (kupina.ru). Κατόπιν αποστολής ανάλογης ενημέρωσης εκ
μέρους του Κ.Ε.Π. σε ομογενειακά σωματεία, εντοπίστηκε παιδί από την περιφέρεια της Σταυρούπολης.
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Μετάφραση στην ελληνική γλώσσα παροιμιωδών εκφράσεων για τις ανάγκες της σπάνιας έκδοσης
παροιμιών, μεταφρασμένες σε 14 διαφορετικές γλώσσες, μεταξύ άλλων σε φαρσί, χίντι, ιβρίτ,
ελληνική, ιταλική, ισπανική, γαλλική, πολωνική, σερβική, γωργιανή, αγγλική λκαι γερμανική (Μάιος
2015). Το εγχείρημα τελεί υπό την πρωτοβουλία και επίβλεψη του γνωστού συγγραφέα, γλωσσολόγου
Αρκάντιι Νταβιντόβιτς.

Στήριξη ενημέρωσης στη συναυλία του ελληνικού μουσικού σχήματος «ΚΟΖΑ ΜOSTRA»- 30 Μαΐου 2015

Συνδιοργάνωση του Λογοτεχνικού Διαγωνισμού «Σελίδες αρχαιότητας».

Παρουσίαση-εκδήλωση «Από τη Γέννηση έως την Ανάσταση» που αναφέρεται στυς νεομάρτυρες του ελληνικού κόσμου, της
Ελλάδας, της Κύπρου, της Μικράς Ασίας και του Πόντου κατά την περίοδο XV-XX αι.
2 Ιουλίου 2015, Οίκος Εθνοτήτων της Μόσχας

Συναυλίες του νεαρού ομογενούς πιανίστα Νικόλαου Σαββίδη
Στήριξη ενημέρωσης στις συναυλίες του νεαρού ομογενούς πιανίστα Νικόλαου Σαββίδη.
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Παραστάσεις τραγωδιών του εξέχοντα Έλληνα ποιητή Γιάννη Ρίτσου (1909-1990) από το Θεατρικό Εργαστήρι «Studio-69»
του Φιλέλληνα Ρώσου σκηνοθέτη Γκεόργκι Τσερβίνσκι (στήριξη ενημέρωσης στις παραστάσεις, αρχομένης από 13
Οκτωβρίου 2014_
Παρουσίαση παραστάσεων: "Ορέστης", "Αγαμέμνων", "Ισμήνη – η αδερφή της Αντιγόνης", "Επιστροφή της Ιφιγένειας".

Στήριξη ενημέρωσης στη συναυλία της ομογενούς διακεκριμένης τραγουδοποιού, καλλιτέχνιδος του λαού της Ρωσίας,
Έλενας Κάμπουροβα.
Η συναυλία πραγματοποιήθηκε στις 11 Ιουλίου 2015, με την ευξκαιρία των γενεθλίων της καλλιτέχνιδος (Θέατρο Νεαρού θεατή
Μόσχας).
Διαδικτυακή Ολυμπιάδα για τους μαθητές της μέσης εκπαίδευσης με αντικείμενο τη βυζαντινή και νέα ελληνική φιλολογία.
Στήριξη ενημέρωσης στη μαθητική Ολυμπιάδα. Αναλυτικότερα ...http://www.philol.msu.ru/~olymp/
Στήριξη ενημέρωσης σχετικά με πρόγραμμα της Γενικής Γραμματείας Αποδήμου Ελληνισμού (Γ.Γ.Α.Ε.) σχετικά με φιλοξενία παιδιών
ελληνικής διασποράς σε κατασκηνώσεις της ΓΓΑΕ κστά τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο 2015.
Κατασκηνώσεις Επανωμής Θεσσαλονίκης και Μαλεσίνας Φθιώτιδας.

Οργάνωση και συντονισμός, σε συνεργασία με την προεδρία της Κυπριακής Δημοκρατίας, για τη φιλοξενία, τον Ιοούλιο του 2015, 19
φαιτητών και καθηγητών του Ορθόδοξου Γυμνασίου «Μητροπολίτης Πλάτων», που εδράζει στις εγκαταστάσεις του Μοναστηριου του Αγίου
Νικολάου της Μόσχας. Το Φεβροιυάριο του 2015, στο πλαίσιο επίσημης επίσκεψής της στη Μόσχα, κατόπιν πρωτοβουλίας του Κ.Ε.Π., το
Γυμνάσιο επισκέφθηκε η πρώτη κυρία της Κύπρου, η σύζυγος του προέδρου της χώρας κα Άντρυ Αναστασιάδου, κατόπιν πρόσκλησης της
οποίας τον Ιούλιο του 2015 επισκέφθηκαν την Κύπρο 19 μαθητές και καθηγητές του Γυμνασίου και είχαν τη δυνατότητα άμεσης επαφής και
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γνωριμίας με τη γλώσσα και την ιστορία του τόπου.

Στήριξη πρωτοβουλίας Ελληνικής Κοινότητας Κρασνοντάρ για ανέγερση Μνημείου θυμάτων εκτοπίσεων περιόδου 1937-1938 http://www.hecucenter.ru/gr/announcements/stiriksi_protovoilias_ellinikis_koinotitas_krasnontar_gia_anegersi_mnimeioi_thi
maton_ektopiseon_periodoi_19371938.html

«ΣΤΗΡΙΞΕ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΗΣ ΑΖΟΦΙΚΗΣ».
Ποιός, αν όχι εμείς;
Εδώ και περίπου ένα χρόνο είμαστε θιασιώτες μιας πρωτοφανούς βίας, ενός κύματος μίσους, ξενοφοβίας, διχόνοιας, εχθροπραξιών,
φασιστικών φαινομένων, διακρίσεων, ενός, κυριολεκτικά, εμφυλίου σπαραγμού στη γειτονική Ουκρανία, σε μία περιοχή που το
ελληνικό στοιχείο αριθμεί παρουσία χιλιετιών.
Οι Έλληνες εγκαταστάθηκαν στα βόρεια παράλια της Μαύρης Θάλασσας από την εποχή της αρχαιότητας., του Μεγάλου Εποικισμού (7ος
– 5ος αι. π.Χ.), διατήρησαν την παρουσία τους στην περιοχή μέσα στους αιώνες, ακόμη και μετά την πτώση του Βυζαντίου, ενώ στους
νεότερους χρόνους, μετά την προσάρτηση της Κριμαίας στη Ρωσική Αυτοκρατορίας (1782), παρατηρείται το φαινόμενο της έντινης
μετοικεσίας των Ελλήνων από την ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα και της εγκατάστασής τους στις νότιες περιοχές της Ρωσικής
Αυτοκρατορίας (Κριμαία, Οδησσός, Μαριούπολη, Νοβορόσιγια, Αζοφική). Η Ρωσική Αυτοκρατορία, που ενδιαφέρεται να εγκαταστήσει
στην περιοχή ομόδοξους πληθυσμούς, παρέχει στους Έλληνες προνομιακή μεταχείρηση, εκτάσεις για καλλιέργειες και εγκατάσταση,
φοροιλογικό προνομιακό καθεστώς, απαλλαγή από στρατιωτική θητεία, με αποτέλεσμα τη δημιουργία μεγάλου ομογενειακού στοιχείου
στην περιοχή, ελληνικών κοινοτήτων, με έντονη δράση (πολιτική, κοινωνική, φιλανθρωπική, οικονομική, επιχειρηματική) στο δημόσιο
βίο των εν λόγω περιοχών.
Σήμερα οι ομοεθνείς μας αντιμετωπίζουν μία τεράστια δοκιμασία. Πληθώρα ελληνικών χωριών της Αζοφικής έχουν υποστεί πλήγματα
και καταστροφές. Ενμδεικτικά αναφέρεται ότι στις 14 Οκτωβρίου 2014 το χωριό «Σαρτανά» (ένα από τα παλαιότερα της περιοχής)
υπέστη βομβιστική επίθεση, με αποτέλεσμα το θάνατο επτά (7) ατόμων και των τραυματισμό δεκαπέντε (15) ομογενών μας. Τεράστιος
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αριθμός κατοικιών στις περιοχές της Αζοφικής, της Μαριούπολης, του Ντονμπάς, της Νοβορόσιγιας, του Ντονέτσκ έχουν υποστεί υλικές
ζημιές και καταστροφές, χρήσουν άμεσης επισκευής οι κατεστραμμένες στέγες και τα παράθυρα, το σύστημα θέρμανσης κ.α.
Αυτές τις μέρες, ενόψει των εορτών των Χριστουγένων και της Πρωτοχρονιάς, - πανανθρώπινων συμβόλων αγάπης, ειρήνης,
αλληλεγγύης, συμπόνοιας, σύμπραξης, πραγματικής αρετής, εμείς, οι Έλληνες και Φιλέλληνες δεν δυνάμεθα να μείνουμε μέτοχοι,
διάφοροι, απαθείς.
Καλούμε όλους εσάς και καθένα από εμάς, τους συνειδητοποιημένους Έλληνες και Φιλέλληνες της Ρωσίας, να στηρίξουμε την
εκστρατεία
«ΣΤΗΡΙΞΕ

ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΗΣ ΑΖΟΦΙΚΗΣ».

Την περίοδο από 23 έως 30 Δεκεμβρίου 2014 όλοι όσοι επιθυμούσαν να συμβάλουν προσφέροντας είτε ζεστή ένδυση είτε
οικονομική-χρηματική ενίσχυση, δύνανται να την καταθέσουν στο Διεθνές Ίδρυμα Σλαυικής Γραφής και Πολιτισμού, φορέα,
με τον οποίο το Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού συνεργάζεται στενά επί σειράς ετών, στη διεύθυνση:
Διεθνές Ίδρυμα Σλαυικής Γραφής και Πολιτισμού
9/13, Chernigovsky pereulok, stroenie 2,
(metro stations “Tretyakovskaya”, “Novokuznetskaya”), 117049 Moscow
Ώρες συλλογής ανθρωπιστικής βοήθειας: Τρίτη, Πέμπτη, 12:00-19:00
Αρμόδιος – Αλεξάντρ, τηλ. 8495-953-0168, 84959512631

Η ανθρωπιστική βοήθεια παραδόθηκε στο Σύλλογο Ελλήνων της πόλης του Ντονέτσκ, ενώ η εκστρατεία συνεχίζεται και μετά την 1η
Ιανουαρίου 2015.
«ΣΤΗΡΙΞΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ»
Ποιός, αν όχι εμείς
Στη σημερινή σύνθετη ιστορική συγκυρία, στην οποία βρίσκεται η πατρίδα μας, μία χώρα που προσέφερε στην ανθρωπότητα
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αξεπέραστα μνημεία πολιτισμού, που αποτελούν το θεμέλιο λίθο του ευρύτερου σύγχρονου ευρωπαϊκού πολιτισμού, εμείς, οι Έλληνες
της Ρωσίας και οι Φιλέλληνες, συνειδητοποιώντας το μέγεθος της δικής μας ατομικής ευθύνης για το μέλλον της Ελλάδας, δεν
δυνάμεθα να μένουμε ουδέτεροι παρατηρητές των ελληνικών δρωμένων.
«ΣΤΗΡΙΞΕ ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ»
Εδώ και είκοσι (20) με μεγάλη επιτυχία λειτουργεί και δραστηριοποιείται στον ελλαδικό χώρο ο κοινωνικός φορέας «ΤΟ
ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ»
(http://www.hamogelo.gr/http://www.hamogelo.gr/ ), στόχο του οποίου αποτελεί η παροχή υλικής, ψυχολογικής βοήθειας σε παιδιά
και νέους.
«ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ», είναι ένας εθελοντικός οργανισμός, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Στηρίζεται στο συναίσθημα,
αλλά δε μένει σ' αυτό και στα λόγια. Έχει κάνει πράξη την αντιμετώπιση των καθημερινών προβλημάτων των παιδιών.
Κύριο μέλημά του είναι να προασπίσει τα δικαιώματα των παιδιών όχι μόνο στη θεωρία αλλά στην πράξη, καθημερινά, 24 ώρες την
ημέρα, 365 ημέρες το χρόνο. Να εξασφαλίσει τα απαραίτητα για τη σωματική, ψυχική και πνευματική ισορροπία τους.
Βασίζεται στις υπηρεσίες του κράτους (Αστυνομία, Εισαγγελίες, Νοσοκομεία κ.α.), όπου υπάρχουν άνθρωποι ευαισθητοποιημένοι που
συμβάλλουν στην προσπάθειά του να αντιμετωπίσει τα προβλήματα των παιδιών.
Μέσα στα είκοσι χρόνια δράσης το «ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ» έχει αποβεί σε έναν διεθνώς αναγνωρισμένο για την ποιότητα
του έργου του φορέα.
Το «ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ» σήμερα, εξαιτίας της δυσχερούς οκονομικής κατάστασης, στην οποία βρέθηκε η Χώρα μας,
χρειάζεται και τη δική μας βοήθεια.
http://saveoursmile.net/2015/07/07/hello-world/
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http://www.hecucenter.ru/gr/announcements/ekstrateia_stirikse_tin_ellada__stirikse_to_halogelo_toi_paidioi.html

Συνδρομή στη θεραπεία-αποκατάσταση της ομογενούς, μικρής Μαρίας Μανέλοβα από τη Σταυρούπολη, η οποία πάσχει από
επιληψία
Προ ολίγων μηνών το Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού (Κ.Ε.Π.) είχε προβεί σε ενημέρωση σχετικά με το ότι υφίσταται η δυνατότητα
περίλαθψης, θεραπείας, ακόμη και χειρουργικής επέμβασης, εάν απαιτείται, σε παιδί που πάσχει από διαταραχές του μυοσκελετικού
συστήματος. Η δυνατότητα προέρχεται από το φιλανθρωπικό ίδρυμα «Neopalimaya Kupina» (kupina.ru), με το οποίο το Κ.Ε.Π.
συνεργάζεται στην υπόθεση αρωγής όπου υφίσταται πραγατική ανάγκη.
Κατόπιν εκστρατείας και συνεργασίας με τα ομογενειακά σωματεία στην επικράτεια της Ρωσικής Ομοσπονδίας, εντοπίσαμε τη
μικρή ομογενή Μαρία Μανέλοβα από τη Σταυρούπολη, η οποία πάσχει από επιληψία και διαταραχές του μυοσκελετικού
συστήματος, ως αποτέλεσμα της δύσκολης εγκυμοσύνης της μητέρας της.
http://www.kupina.ru/index.php/171-zhila-byla-mashenka-i-budet

http://www.hecucenter.ru/gr/news/sindromi_sti_therapeiaapokatastasi_tis_omogenois_mikris_marias_manelova_apo_ti_stair
oipoli_i_opoia_pashei_apo_epilipsia.html
Στήριξη ενημέρωσης στο Δεύτερο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο για την Ελληνική Γλώσσα, που διοργανώνεταται από την Έδρα
Νεοελληνικής Φιλολογίας του Κρατικού Πανεπιστημίου του Κουμπάν (Περιφέρεια του Κρασνοντάρ).
Πρωτοβουλία της Ελληνίδας συγγραφέως Εύας Πετροπούλου-Λιανού για εμπλουτισμό της βιβλιοθήκης του Κέντρου
Ελληνικού Πολιτισμού (Κ.Ε.Π.) :
Υποκλινόμεθα στην εξαιρετικά ευγενική και ουσιαστική πρωτοβουλία της Ελληνίδας συγγραφέως Εύας Πετροπούλου-Λιανού για εμπλουτισμό της
βιβλιοθήκης του Κέντρου Ελληνικού Πολιτισμού (Κ.Ε.Π.) με αποστολή βιβλίων από εκδοτικούς οίκους και λογοτέχνες της Χώρας μας. Η κυρία
Πετροπούλου-Λιανού είχε την καλή διάθεση να ηγηθεί εκστρατείας ευαισθητοποίησης της εκδοτικής και λογοτεχνικής κοινότητας της πατρίδας μας, να
την προωθήσει διαδικτυακά, καθώς και να μας στηρίζει άοκνα σε κάθε περίσταση.
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Bιβλία που απευθύνονται σε παιδιά, έφηβους, νεολαία, καθώς και σε κάθε ηλικία, θα αποβούν ιδιαίτερα χρήσιμα για τη βιβλιοθήκη του Κ.Ε.Π., τους
σπουδαστές μας, καθως και τα σχολεία, στα οποία συνεχώς εντάσσουμε την ελληνική γλώσσα. Τέτοιες αξιέπαινες πρωτοβουλίες, απόλυτα επίκαιρες και
αποτελεσματικές, ανταποκρίνονται στις ανάγκες των σπουδαστών ελληνικής γλώσσας του ΚΕΠ, οι οποίοι ξεπερνούν τους 650, επισκέπτονται τακτικά την
Ελλάδα και αποτελούν τους καλύτερους πρεσβευτές του Ελληνισμού στο εξωτερικό.
Αναμφίβολα τέτοιες δράσεις εμπνέονται και διακατέχονται από το αθάνατο μήνυμα του στρατηγού Μακρυγιάννη «Είμαστε εις το εμείς και όχι εις το
εγώ...».
Κατωτέρω παρατίθεται το δελτίο τύπου, που προώθησε η συγγραφέας Εύα Πετροπούλου-Λιανού, καθώς και παραπομπή σε συνέντευξή της στην εκπομπή
«ΑΝΑΔΕΙΞΕ ΤΟ» της δημοσιογράφου Άννας Νικολαϊδη https://www.youtube.com/watch?v=2er_3CSItQc

Αναλυτικότερα: http://www.hecucenter.ru/gr/news/ellinidas_siggrafeos_eias_petropoiloilianoikep_.html
Συμμετοχή στο 1ο Συνέδριο καθηγητών Ελληνικής Γλώσσας, που πραγματοποιήθηκε την περίοδο 13-15 Νοεμβρίου 2015
στο Σχολείο Ελληνικής Γλώσσας «Ν.Κ. Ματσουκατίδης» της Σταυρούπολης, με τη στήριξη της Ομοσπονδίας Ελληνικών
Σωματείων Ρωσίας.

Στο συνέδριο συζητήθηκαν πολλά θέματα που σχετίζονται όχι μόνο με τη διδασκαλία της
ελληνικής γλώσσας σε διάφορες περιοχές της Ρωσίας, αλλά και με την ανάγκη βελτίωσης
της κατάρτισης των εκπαιδευτικών, της εξασφάλισης των εστιών
διάδοσης της ελληνικής γλώσσας με εγχειρίδια, καθώς και της
έλλειψης ενιαίας μεθόδου διδασκαλιας της γλώσσας στα σχολεία.
Οι εργασίες του Συνεδρίου συνεχίστηκαν με συζητήσεις στρογγυλής
τραπέζης και διεξαγωγή ανοικτού μαθήματος με εξειδικευμένους καθηγητές.
Δια του παρόντος εκφράζουμε την ευγνωμοσύνη μας στη διευθύντρια του Σχολείου Ειρήνη Αλέποβα, καθώς
και στους εκπροσώπους Νεολαίας της Ομοσπονδίας Ελληνικών Σωματείων Ρωσίας Κώστα
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Αλέποβ και Χριστίνα Κυριαζή για τη διοργάνωση του Συνεδρίου, την εξαιρετική πρωτοβουλία και τους ευχόμαστε κάθε επιτυχία
και πρόοδο στο μέλλον.
http://www.hecucenter.ru/gr/news/1o_sinedrio_kathigiton_ellinikis_glossas.html
Προώθηση και στήριξη ενημέρωσης στην εκστρατεία διαδικτυακής υπογραφής της έκκλησης για Αναγνώριση της
Γενοκτονίας των Ελλήνων της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας (πρόκειται για πρωτοβουλία κοινωνικών φορέων από την Ελλάδα,
αναλυτικότερα στο διαδικτυακό σύνδεσμο CHANGE.ORG)
http://www.hecucenter.ru/gr/news/anagnorisi_genoktonias_ellinismoi_othomanikis_aitokratorias.html
Στο πλαίσιο της εκστρατείας μας “ΣΤΗΡΙΞΕ την Ελλάδα” και εν΄ οψει των εορτών των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, στήριξη
ενημέρωσης στον Έλληνα σεφ Γιάννη Κωφόπουλο, ο οποίος προτείνει στους ενδιαφερόμενους να δοκιμάσουν δύο παραδοσιακά γλυκίσματα της
εορταστικής περιόδου, με μακρά ιστορία και μοναδική γεύση, τα μελομακάρονα και τους κουραμπιέδες.

http://www.hecucenter.ru/gr/news/stirikse_tin_elladahristoigenniatika_melomakarona_12_09.html
Στήριξη ενημέρωσης σε Πρόγραμμα του Παιδαγωγικού Πανεπιστημίου Κύπρου Μετεκπαίδευσης Καθηγητών Ελληνικής
Γλώσσας.
Συμμετοχή σε ειδική ημερίδα του Ινστιτούτου Σλαυικών Μελετών της Ακαδημιας
Επιστημών της Ρωσίας, αφιερωμένη στα 90χρονα του μεγάλου Ρώσου Ελληνιστή,
πρωτοπόρου στην υπόθεση μελέτης και έρευνας των ελληνορωσικών σχέσεων βάσει
αρχειακών πηγών, Γκριγκόριι Αρς.

Την Τρίτη 8 Δεκεμβρίου 2015 η διευθύντρια του Kέντρου Ελληνικού Πολιτισμού (Κ.Ε.Π.)
και συντονίστρια Ρωσίας του Κέντρου Ελληνο-Ρωσικών Ιστορικών Ερευνών (ΚΕΡΙΕ) Δρ
Δώρα Γιαννίτση συμμετείχε σε ειδική ημερίδα του Ινστιτούτου Σλαυικών Μελετών της
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Ακαδημιας Επιστημών της Ρωσίας, αφιερωμένη στα 90χρονα του μεγάλου Ρώσου Ελληνιστή, πρωτοπόρου στην υπόθεση
μελέτης και έρευνας των ελληνορωσικών σχέσεων βάσει αρχειακών πηγών, Γκριγκόριι Αρς. Ακαδημαϊκός, επίτιμος καθηγητής
του Πανεπιστημίου Αθηνών, βετεράνος του Β΄ παγκοσμίου Πολέμου, πρόσφατα ο Γκριγκόριι Αρς συμπλήρωσε το 90ο έτος της
ηλικίας του. Πρόκειται για έναν επιστήμονα, που πάνω από εξήντα (60) χρόνια μελετά στα αρχεία τις ελληνορωσικές σχέσεις, την
περίοδο της Εθνικοαπελευθερωτικής Επανάστασης, τον Καποδίστρια. Διακρίνεται για το ήθος, την αξιοπρέπεια, τη συνέπεια, τη
δοτικότητά του. Από την πρώτη στιγμή δημιουργίας του Κ.Ε.Π. ο Γκριγκόριι Αρς συστρατεύθηκε μαζί μας στην υπόθεση
αξιοποίησης του δυναμικού του για το μαζικό διαφωτισμό του κοινού, που ενδαφέρεται για την ιστορία των διμερών σχέσεων των
δύο λαών, των δύο χωρών, και ανταποκρίνονταν πάντα σε κάθε κάλεσμά μας για συνεργασία και συμμετοχή, κάτι που επεσήμανε η
διευθύντρια του Κ.Ε.Π. Δώρα Γιαννίτση στο χαιρετισμό της, ενά παράλληλα διάβασε και χαιρετισμό του Γενικού Γραμματέα του
ΚΕΡΙΕ Δρ Πάνου Στάμου.
http://www.hecucenter.ru/gr/news/simmetohi_tis_dieithintrias_toi_kep_doras_giannitsi_se_eidiki_imerida_toi_institoitoi_slai
ikon_meleton_tis_akadimias_epistimon_tis_rosias_afieromeni_sta_90hrona_toi_megaloi_rosoi_ellinisti_protoporoi_stin_ipot
hesi_meletis_kai_ereinas_ton_ellinorosikon_she.html
Στήριξη ενημέρωσης σε χριστουγενιάτικη βραδυά-ρεβεγιόν, που διοργάνωσε ο ομογενής καλλιτέχνης Γιάννης Πολίτοβ
(Διαδικτυακός σύνδεσμος «#Ягрек» = «Εγώ ο Έλληνας», 25 Δεκεμβρίου 2015)
http://www.hecucenter.ru/ru/news/prazdnovanie_rozhdestva_pogrecheski_hristugenna.html
Στήριξη ενημέρωσης σε έκδοση ανθολογίας «Ελληνική Λογοτεχνία» (Δεκέμβριος 2015)

Στήριξη ενημέρωσης στην προσφάτως κυκλοφορήσασα έκδοση, που περιέχει ανθολογία της ελληνικής λογοτεχνίας,
επιμελημένη από το Μιχαήλ Μπορόντκιν. Αναλυτικότερη ενημέρωση δύνασθε να αντλήσετε στην κάτωθι
παραπομπή στο Διαδίκτυο:
http://vk.com/club55684612?w=wall-55684612_70%2Fall
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Τακτική στήριξη ενημέρωσης στις παραστάσεθς του θεάτρου «Studio-69», διευθυντής του οποίου είναι ο σκηνοθέτης,
καλλιτεχνικός διευθυντής του θεατρικού Εργαστηρίου του Κ.Ε.Π., Γκεόργκι Τσερβίνσκι.

ΘΕΡΙΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑΚΟΠΩΝ ΚΑΙ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΠ
Έχοντας ως στόχο την πολύπλευρη, σφαιρική γνωριμία με την Ελλάδα, τον ελληνικό πολιτισμό, την ελληνική γλώσσα, το Κέντρο
Ελληνικού Πολιτισμού κατήρτισε, από το καλοκαίρι του 2014,ειδικά θερινά εκπαιδευτικά και τουριστικά προγράμματα
(συμπεριλαμβανομένου προγράμματος παιδικών κατασκηνώσεων και προγράμματος θρησκευτικού-προσκυνηματικού τουρισμού) .
Παρακολουθώντας τα συγκεκριμένα προγράμματα στους σπουδαστές μας προσφέρεται η δυνατότητα αφ΄ενός βελτίωσης του
επιπέδου του γνώσης της γλώσσας αφ΄ετέρου γνωριμίας με την ανεπανάληπτου κάλλους φυσική ομορφιά και το μοναδικό πλούτο
της πολιτιστικής κληρονομιάς της Χώρας μας.

1) ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ (АΘΗΝΑ, ΚΡΗΤΗ)
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.
Προτείνονται τρία (3) προγράμματα εκμάθησης ελληνικής γλώσσας με
συνεργασία με τις σχολές “Lexis” (http://www.lexis.edu.gr) στην Κρήτη,
Athens Center στην Αθήνα (www.athenscentre.gr) και KAREZI
STUDIES στην Καβάλα (http://karezistudies.com/index.php/gr/) από το
εκπαιδευτικό κέντρο,.
1) LEXIS-КΡΗΤΗ-Πρόγραμμα εντατικής διδασκαλίας της
γλώσσας δύο (2) εβδομάδων (40 διδακτικών ωρών). Καθημερινά
4ωρα μαθήματα. Το κόστος για τους σπουδαστές του Κ.Ε.Π.
ανέρευται σε 560 ευρώ ανά άτομο. Σε περίπτωση που για το ίδιο
επίπεδο συγξκεντρωθούν από 3 έως 7 άτομα, το κόστος
ανέρχεται σε 530 ευρώ ανά άτομο.
Ημερομηνίες έναρξης προγράμματος:

June 1* inter.2, inter.3 / adv.3 / perf.
June 15 basic 1, basic 2, basic 3 / interm.1 / adv.1, adv.2
June 29 inter.2, inter.3 / adv.3 / perf.
July 13 basic 1, basic 2, basic 3 / interm.1 / adv.1, adv.2
July 27 inter.2, inter.3 / adv.3 / perf.
August 10 basic 1, basic 2, basic 3 / interm.1 / adv.1, adv.2
August 24 inter.2, inter.3 / adv.3 / perf.
September 7 basic 1, basic 2, basic 3 / interm.1 / adv.1, adv.2
September 21 inter.2, inter.3 / adv.3 / perf.
October 5 basic 1, basic 2, basic 3 / interm.1 / adv.1, adv.2
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2) ATHENS CENTER-ΑΘΗΝΑ (ισχύει για τμήματα τουλάχιστον 5
ατόμων)
3 εβδομάδες
2 εβδομάδες
2 εβδομάδες
(διαφορετικά
(διαφορετικά
(ενιαίο
επίπεδα)-60
επίπεδα)-40
επίπεδο,
ειδικά για τους
διδακτικές
διδακτικές
σπουδαστές
ώρες
ώρες
του Κ.Ε.Π.)
Κόστος
530 ευρώ
350 ευρώ
400 ευρώ
προγράμματος
ειδικά για
σπουδαστές του
Κ.Ε.Π.
Πρόγραμμα
210 ευρώ
190 ευρώ
210 ευρώ
εκδρομών (2
εκδρομές την
εβδομάδα)
Διαμονή σε Studio 590 ευρώ
360 ευρώ
360 ευρώ
(Αύγουστος,
Νοέμβριος)
Εγχειρίδια
35 ευρώ
35 ευρώ
35 ευρώ
Ημερομηνίες
10-27 Ιουνίου
25 Αυγούστου - Ημερομηνίες
έναρξης
2014 ,
05
κατ΄επιλογήν
προγράμματος
25 Αυγούστου
Σεπτεμβρίου
των
– 12
2014
σπουδαστών
Σεπτεμβρίου
2014,
10-21
10– 28
Νοεμβρίου
Νοεμβρίου
2014
2014
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3) Εκπαιδευτικό

πρόγραμμα

στη
μαγευτική
Καβάλα
(http://karezistudies.com/index.php/gr/) από το εκπαιδευτικό κέντρο
KAREZI STUDIES, που συνδυάζει μαθήματα ελληνικής
γλώσσας, χορού και λοιπές δραστηριότητες.

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΘΕΡΙΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΤΗΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 4-17
ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2014
Το Μικρό πρόγραμμα:
Περιλαμβάνει :
Δεκαπενθήμερο πρόγραμμα εκμάθησης ελληνικών = 40 ώρες ( η ώρα είναι
60λεπτη)
Καβάλα
Περιήγηση διάρκειας περίπου 4 ωρών με τα πόδια. Δείτε από κοντά τις ομορφιές
της πόλεις μας, την αρχαία, μεσαιωνική και νεότερη ταυτότητά της - Νεάπολη –
Χριστούπολη – Καβάλα, αλλά και τα ιστορικά μνημεία. Περπατήστε στα γραφικά
στενά της Παναγίας, στους πεζόδρομους, στο λιμάνι και μάθετε για την ιστορία
της πόλης μας:


ξενάγηση στο αρχαιολογικό μουσείο



ξενάγηση στην παλιά πόλη –εκκλησία Παναγίας, Οικία Μεχμέτ Αλή,
Ιμαρέτ, βυζαντινή βασιλική Αγίας Παρασκευής – τέμενος Χαλήλ Μπέη.



ξενάγηση στο μεσαιωνικό κάστρο, θέαση του υδραγωγείου (Καμάρες) από
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το πιο χηλό σημείο της πόλης.


επίσκεψη στο βήμα του Αποστόλου Παύλου στην εκκλησία του Αγίου
Νικολάου



δημοτική καπναποθήκη –πλατεία Καπνεργάτη

Θάσος (οδικώς)
Μετάβαση νωρίς το πρωί στο γειτονικό νησί της Θάσου. Γνωριμία με τις ομορφιές
του νησιού κάνοντας τον γύρο του. Περνάμε από τα παραθαλάσσια χωριά Πρίνος,
Σκάλα Σωτήρος, Σκάλα Καλλιράχης, Σκάλα Μαριών, Λιμενάρια, Ποτός και
κάνουμε στάση στο μοναστήρι του Αρχάγγελου. Η επόμενη στάση θα
πραγματοποιηθεί στην Αλυκή. Πρόκειται για μία περιοχή με αρχαιολογικό
ενδιαφέρον που βρίσκεται ακριβώς πάνω στην αμμουδιά και δίπλα στη θάλασσα.
Συνεχίζουμε για κολύμπι και φαγητό στην Σκάλα Ποταμιάς και την Χρυσή
Αμμουδιά προς την πιο διάσημη παραλία του νησιού. Κατευθυνόμαστε προς τον
Λιμένα περνώντας το παραδοσιακό χωριό Παναγία (επίσκεψη στο μουσείο Ελιάς
/εκκλησία Παναγίας). Αναχώρηση για την πρωτεύουσα του νησιού τον Λιμένα.
Επίσκεψη στο προσφάτως ανακαινισμένο αρχαιολογικό μουσείο και στην αρχαία
αγορά. Περιήγηση στο παλιό λιμανάκι και στην αγορά για αναμνηστικά.
Επιστροφή στην Καβάλα αργά το απόγευμα.
Εκμάθηση Ελληνικών χορών
Όποιος επισκέπτεται την Ελλάδα θαυμάζει τους ελληνικούς χορούς. Έμπειρος
δάσκαλος θα διδάξει ελληνικούς χορούς, για 2-3 ώρες για 4 απογεύματα. Τα
μαθήματα θα πραγματοποιούνται στο Λύκειο Ελληνίδων Καβάλας που αποτελεί
Κέντρο Βαλκανικής Λαογραφίας με έτος ιδρύσεως το 1945. Με την πρώτη τους
άφιξη εκεί θα ακολουθήσει ξενάγηση στον χώρο. Τέλος, θα έχουν την ευκαιρία να
δοκιμάσουν παραδοσιακές ελληνικές φορεσιές.
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Μπάνιο στους Αμμολόφους της Νέας Περάμου - Ελληνική βραδιά και
γευσιγνωσία τοπικών προϊόντων στην Νέα Ηρακλείτσα.
Οι Αμμόλοφοι, με τα κρυστάλλινα νερά τους, βρίσκονται 18 χλμ. από την Καβάλα
και 2 χλμ. από τη περιοχή της Νέα Περάμου. Έχει μήκος 3 χλμ. και συνδυάζει
ψιλή άμμο με κρυστάλλινα πεντακάθαρα νερά. Αυτό έχει ως συνέπεια να
δημιουργεί στον επισκέπτη τη ψευδαίσθηση πως βρίσκεται σε κάποια εξωτική
παραλία! Η παραλία των Αμμολόφων κατατάσσεται στη λίστα των δέκα
ωραιότερων παραλιών της Ελλάδας και για αυτό το λόγο προσελκύει πλήθος
κόσμου κάθε καλοκαίρι.
Επιπλέον στο διαδίκτυο έχει λάβει την πέμπτη θέση ενώ έχει βραβευθεί με
τη γαλάζια σημαία για τα καθαρά νερά της. Η παραλία χωρίζεται σε τρία τμήματα
με την παρουσία βράχων και τα ονόματα αυτών ξεκινώντας από τα ανατολικά
προς τα δυτικά είναι: πρώτοι Αμμόλοφοι, δεύτεροι Αμμόλοφοι και τρίτοι
Αμμόλοφοι. Διαθέτει οργανωμένη παραλία με beach bars, ξαπλώστρες, ομπρέλες
.
Η Νέα Ηρακλείτσα είναι ένα μικρό παραθαλάσσιο χωριό το οποίο βρίσκεται μόλις
20 λεπτά από την Καβάλα. Θα διοργανώσουμε ελληνική βραδιά σε μία τοπική
ταβέρνα – εστιατόριο και θα ακολουθήσει και γευσιγνωσία διάφορων τοπικών
εδεσμάτων
Για τα μέλη όμως του Κέντρου Ελληνικού Πολιτισμού Μόσχας η αξία θα είναι
: 720 euro!!!!
*Η προσφορά ισχύει μόνο για την περίοδο 4-17 Αυγούστου
Για όσους ενδιαφέρονται αποκλειστικά για μαθήματα υπάρχει το παρακάτω
πρόγραμμα:

*Η προσφορά ισχύει μόνο για την περίοδο 4-17 Αυγούστου
ΔΙΑΜΟΝΗ:
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Πρόγραμμα «Μόνο Μαθήματα»
Περιλαμβάνει:
Μόνο τα μαθήματα των 40 ωρών.

Η διαμονή σε μονόκλινο δωμάτιο κεντρικού ξενοδοχείου υπολογίζεται στα 35
ευρώ περίπου με πρωινό
Η διαμονή σε δίκλινο δωμάτιο κεντρικού ξενοδοχείου υπολογίζεται στα 45 ευρώ
περίπου με πρωινό.

Παράλληλα υπάρχει η δυνατότητα των
εξατομικευμένων μαθημάτων (ιδιαίτερα ).
Η αξία της ώρας είναι 30 euro και για τα μέλη σας 20 euro.
Η αξία αυτού του προγράμματος είναι : 600 euro
Για τα μέλη όμως του Κέντρου Ελληνικού Πολιτισμού Μόσχας το κόστος
ανέρχεται σε 440 euro!!!!

Θερινό πρόγραμμα εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας διάρκειας τεσσάρων (4) εβδομάδων στο Πανεπιστήμιο
Πελοποννήσου
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Μετά την Αθήνα, την Κρήτη και την Καβάλα, τώρα και στην
Πελοπόννησο, στη μαγευτική Καλαμάτα. Σε συνεργασία με το
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου είματε στην ευχάριστη θέση να σας
παρουσιάσουμε ένα θερινό πρόγραμμα εκμάθησης της ελληνικής
γλώσσας διάρκειας τεσσάρων (4) εβδομάδων για την περίοδο από
13 Ιουλίουέως 8 Αυγούστου 2015 υπό την εποπτεία
επαγγελματιών υψηλού ειπέδου, καθηγητών του Πανεπιστημίου
Πελοποννήσου.
Η Καλαμάτα ξεχωρίζει για τη φυσική ομορφιά της, την πλούσια
ιστορία της, τα μοναδικά μνημεία που βείσκονται στη ευρύτερη
περιοχή. Παρακολουθώντας το θερινό πρόγραμμα του Πανεπιστημίου
Πελοποννήσου, σάς παρέχεται η δυνατότητα να επισκεφθείτε την
Αρχαία Μεσσήνη, εξαιρετικά διατηρημένη πόλη του 4ου αι. π.Χ., τα
μεσαιωνικά φρούρια της Μεθώνης και της Κορώνης, το Κάστρο του
Νέστορος στην Πύλο, το θρυλικό Ναυαρίνο, στον κόλπο του οποίου
τον Οκτώβριο του 1827 ο ρωσικός στόλος κατατρόπωνε τον τουρκοαιγυπτιακό, τον ασύγκριτο Μυστρά, όπου ορκίστηκε ο τελευταίος
Αυτοκράτορας του Βυζαντίου Κωνσταντίνος Παλαιολόγος.
Το κόστος του προγράμματος ανέρχεται σε 650 Ευρώ, στα οποία
περιλαμβάνεται:
Παρακολούθηση μαθημάτων 4 εβδομάδων (αναλυτική περιγραφή
προγράματος παρατίθεται κατωτέρω και επισυνάπτεται)
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Διαμονή
Διατροφή (πρωινό και δείπνο)
ΤΕΛΕΤΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

13 Ιουλίου 2015, αίθουσα τελετών της Σχολής Ανθρωπιστικών
Σπουδών και Διαπολιτισμικών Μελετών του Πανεπιστημίου
Με στόχο την πολύπλευρη, πολυεπίπεδη γνωριμία του κοινού με
Πελοποννήσου
διάφορες περιοχές της Χώρας μας, τη μύηση στην ελληνική γλώσσα
και τον πολιτισμό, από το φετεινό καλοκαίρι υλοποιούμε πρόγραμμα
συμμετοχής μαθητών μας στο θερινό πρόγραμμα εκμάθησης της
ελληνικής γλώσσας διάρκειας τεσσάρων (4) εβδομάδων για την
περίοδο από 13 Ιουλίου έως 8 Αυγούστου 2015 υπό την εποπτεία
επαγγελματιών υψηλού ειπέδου, καθηγητών του Πανεπιστημίου
Πελοποννήσου (πόλη της Καλαμάτας).
Τη Δευτέρα 13 Ιουλίου τ.ε., στην κατάμεστη αίθουσα τελετών της Σχολής
Ανθρωπιστικών Σπουδών και Διαπολιτισμικών Μελετών του
Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, παρουσία μαθητών, καθηγητών και
θεμσικών φορέων πραγμαοτποιήθηκε η τελετή έναρξης του
προγράμματος του Θερινού Σχολείου. Εκ μέρους των καθηγητών, τους
μαθητές καλωσόρισε η Ελένη Βολονάκη, ενώ χαιρετισμούς απηύθυναν, η
αντιπεριφερειάρχης και πρόεδρος της Μεσσηνιακής Αμφικτυονίας Ελένη
Αλειφέρη, ο περιφερειακός διευθυντής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Πελοποννήσου Πάνος Πετρόπουλος, ο Δημήτρης
Βεργόπουλος από το Δήμο Καλαμάτας, ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου
Μεσσηνίας Δημήτρης Μανιάτης (ο οποίος κάλεσε τους ομογενείς να
στηρίζουν τα Ελληνικά προϊόντα), η διευθύντρια του Κέντρου Ελληνικού
Πολιτισμού με έδρα τη Μόσχα Δώρα Γιαννίτση, ο επικεφαλής της μείζονος
πλειοψηφίας του Δήμου Καλαμάτας Μανώλης Μάκαρης, ο ταμίας της
ГРЕЧЕСКИЙ КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР
Москва, Алтуфьевское шоссе, 44
офис № 9, 2 этаж
Тел.: 7084809 – Тел./Факс: 7084810

ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Altufyevskoe shosse, 44, office No 9, 2nd floor
127566 Moscow, Russia
Tel.: +7 495 7084809; Tel./Fax: +7 495 7084810

e-mail: hcc@mail.ru info@hecucenter.ru
www.hecucenter.ru
skype: hellenic.cultural.center
facebook: http://www.facebook.com/Hecucenter
vkontakte: http://vk.com/hecucenter
LinkedIN: http://www.linkedin.com/company/hellenic-cultural-center

116
Μεσσηνιακής Αμφικτιονίας Ιωάννης Πράνταλος, ο Χρήστος Κορομηλάς
από το Σύλλογο Τριτέκνων, ο Τάσος Ζόμπολος από το ΚΠΕ Καλαμάτας, ο
Εκτωρ Τσατσούλης από το Γραφείο Υποψηφιότητας KALAMATA:21, η
Κέλλυ Μακροπούλου από την Ελληνική Ολυμπιακή Ακαδημία και ο
Θεόδωρος Τζαλαλής από την Παμμεσσηνιακή Ομοσπονδία.

Παρατίθεται ο χαιρετισμός της Δώρας Γιαννίτση
http://www.youtube.com/watch?v=xj6R5J3bIaA
http://www.youtube.com/watch?v=xj6R5J3bIaA
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ΤΕΛΕΤΗ ΛΗΞΗΣ
7 Αυγούστου 2015, αίθουσα τελετών της Σχολής Ανθρωπιστικών
Την Παρασκευή 7 Αυγούστου 2015 στην αίθουσα τελετών της Σχολής Σπουδών και Διαπολιτισμικών Μελετών του Πανεπιστημίου
Ανθρωπιστικών Σπουδών και Διαπολιτισμικών Μελετών του
Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, παρουσία μαθητών, καθηγητών και Πελοποννήσου
θεσμικών φορέων, πραγματοποιήθηκε η τελετή λήξης του προγράμματος
του Θερινού Σχολείου Καλαμάτας, που εφέτος διεξήχθηκε την περίοδο από
13/07 έως 08/08 τρέχοντος έτους. Πρόκειται για ένα εξαιρετικά πλούσιο σε
περιεχόμενο πρόγραμμα εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας και μύησης
στον ελληνικό πολιτισμό διάρκειας τεσσάρων (4) εβδομάδων, που αποτελεί
αποκύημα 10ετούς συνεργασίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και της
Παμμεσσηνιακής Ομοσπονδίας Αμερικής-Καναδά.
Με στόχο την πολύπλευρη, πολυεπίπεδη γνωριμία του κοινού με διάφορες
περιοχές της Χώρας μας, τη μύηση στην ελληνική γλώσσα και τον
πολιτισμό, το Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού (Κ.Ε.Π.) συμμετέχει από το
καλοκαίρι του 2015 στο συγκεκριμένο πρόγραμμα υψηλού επιπέδου με δύο
ομογενείς σπουδαστές από τη Μόσχα, του αδερφούς Δανιήλ και Αλέξανδρο
Καρυπίδη.
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ΘΕΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ ΣΤΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ
Για δεύτερη συνεχή χρονιά το Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού (Κ.Ε.Π.), σε
συνεργασία με τις γνωστές κατασκηνώσεις «ΚΑΛΥΒΑΣ» είναι στην
ευχάριστη θέση να παρουσιάσουν πρόγραμμα θερινής κατασκήνωσης για
παιδιά ηλ,ικίας από 6 έως 16 ετών σε μία από τις παλαιότερες και πλέον
έμπειρες και αξιόπιστες κατασκηνώσεις της Ελλάδας. Στις εγκαταστάσεις
των κατασκηνώσεων ΚΑΛΥΒΑΣ (www.kalivas.net) στη Χαλκιδική σε
Έλληνς και Φιλκέλληνες προσφέρεται η δυνατότητα μύησης στον ελληνικό
πολιτισμό μέσω μαθημάτων ελληνικής γλώσσας, συναφών δρστηριοτήτων,
επισκέψεων-περιηγήσεων, σε συνδυασμό με αθλητικές και λοιπές ασχολίες
σε μία από τις καθαρότερες ακτές (Κασσάνδρα, Χαλκιδικής) της Χώρας
μας, η οποία δικαίως έχει βραβευτεί με γαλάζια σημαία.
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Ήδη από πέρυσι, το καλοκαίρι του 2014, με επιτυχία στέφθηκε η πρώτη
αποστολή μικρών μας φίλων στις κατασκηνώσεις «ΚΑΛΥΒΑΣ». Μετά από
εκδήλωση ενδιαφέροντος, συνεχίζουμε και για εφέτος το θερινό Το πρόγραμμα παραμονής στην κατασκήνωση συμπληρώνεται από
επισκέψεις-περιηγήσεις-εκδρομές, μεταξύ άλλων ημερήσια κρουαζιέραπρόγραμμα, που συνδυάζει το τερπνόν μετά του ωφελίμου.
περίπους Αθωνικής Πολιτείας, επίσκεψη στη Θεσσαλονίκη, σε διάφορες
Για το καλοκαίρι του 2015 προτείνονται οι εξής περίοδοι:
παραλίες της Χαλκιδικής κ.α.
1η περίοδος:: 20 Ιουνίου- 12 Ιουλίου 2015 (αναχώρηση 21 Ιουνίου)
2η περίοδος: 3 Αυγούστου – 25 Αυγούστου 2015 (αναχώρηση 4
Αυγούστου)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Το Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού σε συνεργασία με την Διαμονή στην Αράχωβα:
εταιρεία «Elicon» είναι στην ευχάριστη θέση να προτείνουν
πρόγραμμα χειμερινού τουρισμού σε ένα από τα καλύτερα κέντρα

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
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χειμερινών σπορ στην Ελλάδα, στη γραφική Αράχωβα

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ

(http://www.parnassos-ski.gr/) - «Σχολή ΣΚΙ - ΚΟΥΤΡΑΣ».

http://www.hotelparnassos.gr/

Στο κέντρο της Αράχωβας και μόλις 100μ.

Hotel Parnassos *** - 3 ΑΣΤΈΡΩΝ από το χιονισμένο ρολόι, θα βρείτε τον
Οι εγκαταστάσεις της Σχολής ΣΚΙ διαθέτει σύγχρονη υποδομή και

ανακαινισμένο

αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες και πλέον σύγχρονες της

έναν ζεστό, παραδοσιακό χώρο έτοιμο να

Ελλάδας.

φιλοξενήσει παρέες και οικογένειες. Το

Αράχωβα – παλαιά πόλη στους πρόποδες του γραφικού

πέτρινο κτίσμα δένει αρμονικά με τις

Παρνασσού, σε υψόμετρο 980 μέτρων, αποτελεί ιδανικό θέρετρο

ξύλινες λεπτομέρειες εκτός και εντός. Η

για τους Έλληνες και τους ξένους τουρίστες, που συνδυάζει

ιδανική τοποθεσία του παρέχει ήσυχες

ξενώνα

«Παρνασσός»,

κάλλους

διακοπές, χωρίς ωστόσο να σας αποκόβει

φυσική ομορφιά, υποδομή

από τη διασκέδαση και το καλό φαγητό,

αξεπέραστου

που

και αξιοθέατα.

θα

βρείτε

στην

Αράχωβα.

Με θέα το γνωστό ρολόι στον βράχο και
μια μοναδική κοιλάδα που απλώνεται στα
πόδια του ξενοδοχείου, θα γνωρίσετε το
Πρόγραμμα

ειδυλλιακό τοπίο που το περιβάλλει.

11ημερών/10

Απέχει 20 χιλιόμετρα από την εκκλησία

διανυκτερεύσ

του Όσιου Λουκά και το χιονοδρομικό

εων.

κέντρο του Παρνασσού και μόλις 9
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(5 ημέρες στην Αράχωβα + 5 ημέρες στους θρυλικούς Δελφούς)
Το κόστος του προγράμματος, αποκλειστικά για τους σπουδαστές
και τα μέλη του Κέντρου Ελληνικού Πολιτισμού (Κ.Ε.Π.),

χιλιόμετρα από τους Δελφούς.
http://www.arahova-inn.gr/gr/

Ευρισκόμ

Arachova Inn*** - 3 ΑΣΤΈΡΩΝ

ενο

στο

κέντρο

ανέρχεται από 570 ευρώ (σε εξάρτηση από την κατηγορία του

της

ξενοδοχείου, που θα επιλέξετε) евро (цена зависит от

Αράχωβας

категории отеля, который вы выберете).

, στους πρόποδες του Παρνασσού, το

Στην τιμή περιλαμβάνεται:

ξενοδοχείο

προτείνει

διαμονή, σπιτική άνεση σε συνδυασμό με

(όρα παρακειμένως).

την

-μετακινήσεις (transfer) καθ΄ όλη τη διάρκεια της παραμονής.

ευχάριστη

παραδοσιακή

ελληνική

φιλοξενία.

http://www.alpenhouse.gr/

- κάρτα εισόδου στο Χιονοδρομικό Κέντρο διαρκείας 5 ημερών +

Inn»

στους θαμώνες του ξεκούραση, ήρεμη

-Διαμονή και διατροφή (ημιδιατροφή) σε ξενοδοχεία 3*,4*,5*

-ρωσόφωνος ξεναγός-διερμηνεύς.

«Arahova

Alpen house**** - 4 ΑΣΤΕΡΩΝ

καθημερινά ωριαία μαθήματα σκι (ομαδικά, 6-8 άτομα) ή ατομικά,
βασισμένα στη μοναδική μέθοδο του В. Κούτρα.
- Ξενάγηση στους Δελφούς.

Συγκεντρώνει
χαρακτηριστικά

Το κόστος του αεροπορικού εισιτηρίου και της θεώρησης
εισόδου (βίζας) δε συμπεριλαμβάνεται στην τιμή.
ГРЕЧЕСКИЙ КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР
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Το «Alpen House» είναι ένα ξενοδοχείο
τεσσάρων αστέρων, σε υψόμετρο 1060
μέτρα και μόλις 1 χλμ. έξω από την
κοσμοπολίτικη Αράχωβα. Όλοι οι χώροι
μας είναι προσεκτικά διακοσμημένοι και
εξοπλισμένοι με σύγχρονες ανέσεις και με
εκπληκτική θέα στο Δελφικό Τοπίο.
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ζωντανή κοσμοπολίτικη ατμόσφαιρα, την
εκλεπτυσμένη αίσθηση γαλήνης, την
παραδοσιακή
ζεστή
φιλοξενία.
Η
πολυτέλεια και το στυλ, κάνουν το
ξενοδοχείο
Alpen
House
έναν
ανεπανάληπτο προορισμό. Δύο μόνο
βήματα στο εσωτερικό του, φτάνουν για να
σας συναρπάσουν.

Γίνονται δεκτές τόσο ομαδικές όσο και ατομικές αιτήσεις.

http://www.arachovakatafygio.com/ Ο ξενώνας «ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ» βρίσκεται
στην καρδιά της Αράχωβας σε μια όμορφη

Arachova

Katafigio****

-

4 γραφική γειτονιά, σε απόσταση μόλις 30μ.

ΑΣΤΕΡΩΝ

από τον κεντρικό δρόμο και 150μ. από την
κεντρική
πλατεία
της
Αράχωβας,
πετυχαίνοντας να συνδυάσει την εύκολη
πρόσβαση, την ωραία θέα, την απαλλαγή
της συνεχής χρήσης του αυτοκινήτου λόγω
της πολύ μικρής απόστασης από το κέντρο,
την ησυχία από τους ενοχλητικούς
θορύβους.

Το κτίριο είναι φτιαγμένο από πέτρα και
ξύλο, διαθέτει επτά (7) πανέμορφα και
άνετα
δωμάτια
σε
διαφορετικούς
Ο ξενώνας ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ διαθέτει ειδικά χρωματισμούς, δίκλινα, τρίκλινα και
τετράκλινα, με τζάκι ή χωρίς, με μεγάλα
διαμορφωμένη αίθουσα με τζάκι και δερμάτινα κρεβάτια και ξύλινα έπιπλα
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τηλεόραση με δορυφορική σύνδεση για φτιαγμένα στο χέρι. Το κτίριο του ξενώνα
κατασκευάστηκε το 2005.
να μπορούν οι επισκέπτες του να
απολαύσουν ένα πλούσιο πρωινό καθώς Όλα τα δωμάτια του ξενώνα ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ
διαθέτουν τηλεόραση (δορυφορική και
και να χαλαρώσουν τις απογευματινές ή
επίγεια), τηλέφωνο, mini bar, κεντρική
βραδινές ώρες πίνοντας τον καφέ ή το θέρμανση και δωρεάν internet. Τα μπάνια
που ακολουθούν το ύφος και τους
ποτό τους.
χρωματισμούς των δωματίων διαθέτουν
στήλες
ή
μπανιέρα
υδρομασάζ,
στεγνωτήρα
μαλλιών,
καλλυντικά
περιποίησης μαλλιών και σώματος, ζεστό
νερό με αυτόνομο boiler όλο το 24ωρο.

Η "ειρεσιώνη" ήταν το κλαδί
καλλιεργημένης ελιάς ή δάφνης,
ΞΕΝΩΝΑΣ
«ΕΙΡΕΣΙΩΝΗ»
- περιτυλιγμένο με λευκές ή πορφυρές
κορδέλες από μαλλί, το οποίο είχε
Xenonas Iresioni **** - 4 κρεμασμένους όλων των ειδών τους
καρπούς της πρώτης φθινοπωρινής
ΑΣΤΕΡΩΝ
σοδειάς.
Η ζεστή φιλική ατμόσφαιρα και οι υψηλές
υπηρεσίες είναι η εγγύηση μιας αξέχαστης
παραμονής στον ξενώνα μας.
Αμφιθαλή παιδιά τραγουδώντας,
Η μοναδικότητα του ξενώνα έγκειται στην
περιέφεραν στην πόλη στεφάνια
παραδοσιακή και πολυτελή αρχιτεκτονική
"ειρεσιώνης", τα κρεμούσαν στις πόρτες
των δωματίων, την προσεγμένη

http://www.xenonas-iresioni.gr/
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των σπιτιών και εύχονταν στον
νοικοκύρη "πλούτον", "ευφροσύνην",
"ειρήνην αγαθήν", και έπαιρναν μικρά
δώρα.
Με αυτό τον τρόπο εξέφραζαν τις
ευχαριστίες τους στους θεούς για την
γονιμότητα της χρονιάς που πέρασε,
παρακαλούσαν να συνεχιστεί και την
επόμενη περίοδο και να έχουν την
βοήθειά τους σε εποχή πείνας, επιδημίας
ή άλλης δυσκολίας.
Ο Ξενώνας "Ειρεσιώνη" είναι ένας

διακόσμηση, τις ανέσεις και τη ζεστή
ατμόσφαιρα.
Ο Ξενώνας "Ειρεσιώνη" υπόσχεται μια
μοναδική εμπειρία στα πρότυπα των
καλύτερων χειμερινών θέρετρων.
Ένας ιδιαίτερος νεόκτιστος ξενώνας στην
καρδιά της Αράχωβας, που συνδυάζει με
ιδανικός
χώρος,
κατάλληλος
για
μοναδικό τρόπο τη ζεστή ατμόσφαιρα με
απόδραση και χαλάρωση στην Αράχωβα την παραδοσιακή αισθητική του τόπου.
του

Παρνασσού,

συνδυάζοντας

φύσηκπολιτι
http://koutras.gr/

Hotel ΑΙΓΛΗ “Koutras”***** - 5
ΑΣΤΕΡΩΝ
Η

αρχιτεκτονική

του

ξενοδοχείου,

βασισμένη στην ιδέα να δημιουργήσει
μια μικρογραφία της Αραχωβας, με τα «Αίγλη»,
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πολυτελές

Νεόχτιστο
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σπίτια να αναρριχώνται στους πρόποδες ξενοδοχειακό συγκρότημα 5 αστέρων που
του Παρνασσού, μας οδήγησε στην κατασκευάστηκε με απόλυτο σεβασμό,
κατασκευή ανεξάρτητων κτιρίων και στην

παραδοσιακή

αυτόνομων δωματίων. Ακολουθήσαμε κοσμοπολίτικης

αρχιτεκτονική

Αράχωβας

και

της
το

πιστά την πετυχημένη συνταγή των περιβάλλον. Βρίσκεται ακριβώς 500 μέτρα
παραδοσιακών πετρόχτιστων σπιτιών με έξω από την πόλη στο δρόμο προς τα
τις καμάρες, την σκεπή με τα φυσικά χιονοδρομικά

κέντρα

Παρνασσού.

Σε

κεραμίδια και το ξύλο, καθώς και τα υψόμετρο 1050 μέτρα με μοναδική θέα,
μικρά στενάκια της Αραχωβας με τα στο Δελφικό τοπίο και την Πελοπόννησο...
πέτρινα σκαλιά και δρομάκια. Ξεχάστε
οτι ξέρατε για τα ξενοδοχεία 5 αστέρων. Διαιρέσαμε

τα

Απλό, ζεστό και φιλικό περιβάλλον είναι εγκαταστάσεων

3000
σε

τ.μ.

μικρά

των

διώροφα

το σκηνικό που δημιουργήσαμε για να σπιτάκια με γνώμονα όλα τα δωμάτια να
σας χαρίσουμε ανέσεις 5 αστέρων σε ένα μην στερηθούν καθόλου από την μοναδική
Boutique Resort Hotel, στην μικρή και θέα που μας χάρισε η φύση. Μεγάλη
γραφική Αράχωβα, που θα σας μείνει προσοχή
αξέχαστο.

δόθηκε

στην

ποιότητα

των

εγκαταστάσεων και των υπηρεσιών μας με
βασικό κριτήριο να μείνετε απόλυτα

Διδαχτείτε σκι και snowboard με τον πιο
επαναστατικό τρόπο διδασκαλίας, με
απόλυτη ασφάλεια, δεν σας αφήνουμε να
πέσετε ούτε μια φορά, από 3 χρονών
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ευχαριστημένοι. Όλα τα δωμάτια έχουν
τζάκι, μπανιέρα αερομασάζ, μπαλκόνι,

μέχρι όσο αισθάνεστε νέοι, ταχύρυθμα,
κατευθείαν στην πίστα, σε μια μόνο ώρα
μαθαίνετε να στέκεστε σωστά και να
ισοροπείτε, να σταματάτε, να στρείβετε,
να πέρνετε τον αναβατήρα, ασύγκριτη
εμπειρία να κατεβαίνετε πίστα χωρίς
κανένα φόβο, για να μην χτυπήσετε,
αφού ήμαστε ακριβώς δίπλα σας και σας
διορθώνουμε την κάθε σας λάθος κίνηση
μέσα σε ένα μόνο μάθημα, μαθαίνουμε
εντελώς αρχάριο, να μπορεί να κατέβει
πίστα, χωρίς να έχει ούτε μια πτώση και
μετά το μάθημα να είναι έτοιμος να κάνει
πλέον μόνος του σκι.
- Μαθήματα γίνονται μόνο σε πελάτες
του ξενοδοχείου και μόνο με ραντεβού.
Απευθυνθείτε στην υποδοχή του
ξενοδοχείου στο τηλ. 2267031767
Με την επαναστατική μέθοδο
διδασκαλίας σας προσφέρουμε μια
ασύγκριτη εμπειρία, όπου με λόγια είναι
πολύ δύσκολο να το πιστέψετε... Ένα
μάθημα αρκεί... Ρωτήστε τους μαθητές
μας.... και θα καταλάβετε!
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parking και γενικώς όλα είναι ισάξια
εξοπλισμένα

και

διακοσμημένα.

Μοναδικές χειροποίητες replices απο τα
παλάτια

όλου

του

κόσμου

με

την

υπογραφή των πιο διάσημων σχεδιαστών
επίπλων και φωτιστικών. Διακοσμητική
υπέρβαση

σε

κάθε

λεπτομέρεια.

Επιβλητικά τζάκια σε κάθε κοινόχρηστο
χώρο και σε όλα τα δωμάτια. Τα πιο
γνωστά Brands της παγκοσμιας αγοράς, θα
σας χαρίσουν αξέχαστη και ποιοτική
διαμονή.
Έμφαση δόθηκε στις υπηρεσίες όπου
μπορούν να απολαύσουν εκτός από τους
πελάτες του ξενοδοχείου και όσοι δεν
κατάφεραν να κλείσουν δωμάτιο σε εμάς.
Απολαύστε

την

καφετέρια

και

το

εστιατόριο, την κλειστή θερμαινόμενη
πισίνα,
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το

πλήρως

εξοπλισμένο
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γυμναστήριο και το SPA , τις αγορές σας
από το κατάστημα χιονοδρομικών ειδών
Koutras Snow sports, κάντε παγοδρόμιο
όλο τον χρόνο στην τεχνιτή πίστα που
βρίσκεται

στον

εξωτερικό

χώρο

του

ξενοδοχείου, αφήστε τα παιδάκια σας στον
παιδότοπό μας και απολαύστε το ποτό σας.
Χαλαρώστε κάθε στιγμή και ξεγνοιάστε με
την ησυχία που μας προσφέρει η φύση.

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΑ ΜΜΕ, ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΚΕΠ ΣΕ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ – ΤΑ ΜΜΕ ΓΙΑ ΤΟ Κ.Ε.Π.
■ Συμμετοχή δ/ντριας Κ.Ε.Π. στην εκπομπή "Ξένοι της Μόσχας" του ραδιοφώνου "Moskovskaya pravda"

Παρατίθεται παραπομπή με την προβληθείσα στις 16 Ιανουαρίου 2015 συνέντευξη της διευθύντριας του Κέντρου Ελληνικού Πολιτισμού
Δώρας Γιαννίτση και του Έλληνα ανταποκριτή-παλαίμαχου δημοσιογράφου Δημήτρη Λιάτσου στην εκπομπή"Ξένοι της Μόσχας" του
ραδιοφώνου "Moskovskaya pravda". Κατά τη διάρκεια της συνέντευξής τους η Δώρα Γιαννίτση και ο Δημήτρης Λιάτσος αναφέρθησαν στις
σελιδες κοινής ιστορίας των δύο ομόδοξων λαών, Ελλήνων και Ρώσων, τους οποίους συνδέουν ιστορικοί, πολιτιστικοί, πνευματικοί δεμσοί
εκατονταετιών, αλλά και στη νεότερη και σύγχρονη πολιτική ιστορίας της Ελλάδας, δεδομένου ότι η εκπομπή εγγράφηκε λίγο μετά την
Επέτειο του Πολυτεχνείου.

ГРЕЧЕСКИЙ КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР
Москва, Алтуфьевское шоссе, 44
офис № 9, 2 этаж
Тел.: 7084809 – Тел./Факс: 7084810

ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Altufyevskoe shosse, 44, office No 9, 2nd floor
127566 Moscow, Russia
Tel.: +7 495 7084809; Tel./Fax: +7 495 7084810

e-mail: hcc@mail.ru info@hecucenter.ru
www.hecucenter.ru
skype: hellenic.cultural.center
facebook: http://www.facebook.com/Hecucenter
vkontakte: http://vk.com/hecucenter
LinkedIN: http://www.linkedin.com/company/hellenic-cultural-center

128

■ Παράσταση «ΟΙΔΙΠΟΥΣ ΤΥΡΑΝΝΟΣ» του Σοφοκλή σε σκηνοθεσία του διακεκριμένου Έλληνα σκηνοθέτη Άγγελου
Σιδεράτου, με τη συμμετοχή της δ/ντριας του Κέντρου Ελληνικού Πολιτισμού, ηθοποιού Δώρας Γιαννίτση. Τα ρωσικά ΜΜΕ για το
όλο εγχείρημα.
-Τηλεοπτικά ρεπορτάζ και εκπομπές
1α) http://www.youtube.com/watch?v=zqhkQAdo0jE Ειδήσεις στο 8ο (ρεπορτάζ στο Δημοτικό κανάλι), 21 Ιανουαρίου 2015.
1β) http://www.youtube.com/watch?v=RPWx8Xz44Zw Εκπομπή «Επισκέπτες. Δώρα Γιαννίτση», στο 8ο Δημοτικό κανάλι, 26
Ιανουαρίου 2015.
-Ηλεκτρονικά ΜΜΕ
Περισσοτερα...
■ Βράβευση διευθύντριας Κ.Ε.Π. Δώρας Γιαννίτση από τον Όμιλο Γυναικών «ΕΞΑΛΕΙΠΤΡΟΝ» για τη δράση της στο

χώρο του πολιτισμού
http://www.gavros.gr/article/91966/apeneime-to-brabeio/
http://www.typospor.gr/2015/03/blog-post_9.html
http://keratsinivoice.blogspot.ru/2015/03/blog-post_101.html
■ Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού στην εκπομπή «Ελπίδα» του τηλεοπτικού καναλιού “VGTRK-Crimea”
Παρατίθεται παραπομπή στο διαδίκτυο, όπου δύνασθε να αναρτήσετε πρόφατο αφιέρωμα στο Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού στην εκπομπή
«Ελπίδα» του τηλεοπτικού καναλιού “VGTRK-Crimea”. Συντάκτης και παρουσιάστρια της εκπομπής η ομογενής μας Μαρία Λαζαρίδου.

https://youtu.be/DGEK7A2SlOU
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■ Η άοκνη και συνεπής δράση του Κέντρου Ελληνικού Πολιτισμού, οι τακτικές εκδηλώσεις
του, που ως στόχο έχουν τη διάδοση του ελληνικού πολιτισμού στη Ρωσία, την περαιτέρω
σύσφιξη των σχέσεων των δύο λαών, τη σφαιρική ανάδειξη των κοινών σελίδων στην
ιστορική πορεία Ελλήνων και Ρώσων, τους οποίους συνδέουν στενοί ιστορικοί, πνευματικοί,
πολιτιστικοί δεσμοί., όλο και συχνότερα προσελκύει την προσοχή των Μ.Μ.Ε.
Τηλεοπτικού καναλιού «Μοscow 24» («Москва 24»), που πρωτοπαρουσιάσθηκε στις 23
Μαρτίου τ.ε. και στην οποία περιέχεται αφιέρωμα για τις δράσεις και τα προγράμματα
του Κέντρου Ελληνικού Πολιτισμού, μαζί με ενημέρωση και για άλλα Πολιτιστικά
Κέντρα, που λειτουργούν στη ρωσική πρωτεύουσα.
http://www.m24.ru/videos/77906
■Επισυνάπτεται άρθρο με τίτλο «Με την Ελλάδα στην καρδιά», που δημοσιεύθηκε στο από 21
Μαρτίου 2015 άρθρο της εφημερίδας «ΜΟΣΚΟΦΣΚΑΓΙΑ ΠΡΑΒΝΤΑ» («Московская правда» = «Η αλήθεια της Μόσχας»), που
δημοσιεύθηκε ε την ευκαιρία της Πρώτης Εβδομάδας Ελληνικού Πολιτισμού, που πρόσφατα (19-25 Μαρτίου 2015) πραγματοποίησε το
Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμύ με την ευκαιρία συμπλήρωσης, εφέτος, 10ετούς λειτουργίας και δράσης. Επίσης επισυνάπτεται και σχετική
αναφορά στο από 26/03/2015 Δελτίο Τύπου του Γραφείου Τύπου της Πρεσβείας της Ελλάδας στη Μόσχα.

http://www.hecucenter.ru/up/.pdf
■ Εν΄ όψει της επίσημης επίσκεψης στη Μόσχα του Έλληνα πρωθυπουργού, από σειρά Μ.Μ.Ε. αναζωπυρώθηκε το ενδιαφέρον προς
την ελληνική θεματική και τις δράσεις του Κ.Ε.Π.
Αναφέρεται παραπομπή στο Διαδίκτυο σε εκπομπή του γερμανικού τηλεοπτικού καναλιού «ZDF German Television» με τη
συμμετοχή,μεταξύ άλλων, της διευθύντριας του Κ.Ε.Π. Δώρας Γιαννίτση, η οποία αναφέρεται στις κοινές σελίδες ιστορίας των δύο
ομόδοξων λαών, Ελλήνων και Ρώσων. Η εκπομπη μαγνητοσκοπήθηκε κατά τη διάρκεια πρόσφατης εκδήλωσης του Κ.Ε.Π. – παρουσίασης
ελληνικού παραδοσιακού γάμου στις εγκαταστάσεις της Βιβλιοθήκης «Νεκράσοβ» (03 Απριλίου 2015).
http://www.zdf.de/ZDFmediathek#/beitrag/video/2379164/Griechischer-Besuch-im-Kreml
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■ Αρχείο με εκπομπή του ειδησεογραφικού πρακτορείου «ВВС»
Επισυνάτεται αρχείο με εκπομπή του ειδησεογραφικού πρακτορείου «ВВС», με τη συμμετοχή του Κ.Ε.Π., επίσης με την ευκαιρία
πρόσφατης (Απρίλιος 2015) επίσκεψης εργασίας στη Μόσχα του Έλληνα πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα.

Ανάρτηση της ραδοφωνικής εκπομπής
■ Δημοσιεύσεις στο Αθηναϊκό και Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων.
Δημοσιεύσεις στο Αθηναϊκό και Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων. Περισσότερα...
■ Συμμετοχή διευθύντριας Κ.Ε.Π. Δώρας Γιαννίτση σε συνεντευξη τύπου με την ευκαιρία του Φεστιβάλ Ρωσικών ΠολεμικώνΙστορικών Ταινιών, που διοργάνωσε στην Αθήνα η "ΤΑΙΝΙΟΘΗΚΗ" της Ρωσίας.
Αθήνα, 30 Απριλίοτ 2015. Ρεπορτάζ στο τηλεοπτικό κανάλι "CONTRA TV"https://www.youtube.com/watch?v=az2KkoZNGLY&feature=youtu.be

■ Ρεπορτάζ του τηλεοπτικού καναλιού «Κριμαία» (ТРК "Крым") για την πρόσφατη συμμετοχή της παράστασής μας
«АΝΤΙΓΟΝΗ» σε Διεθνές Θεατρικό Φεστιβάλ στην πόλη της Κριμαίας Κερτς, το Αρχαίο Παντικάπαιον
http://1tvcrimea.ru/programs/razvlekatelnyie/lik/5.07.2015.html
■ Συνέντευξη δ/ντριας Κ.Ε.Π. στο ειδησεογρφικό πρακτορείο «ΝΟΒΙΕ ΙΖΒΕΣΤΙΑ» (=ΝΕΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ)
Παρατίθεται πααπομπή στο Διαδίκτυο της συνέντευξης της δ/ντριας του Κέντρου Ελληνικού Πολιτισμού (ΚΕΠ) Δώρας Γιαννίτση στο
ειδησεογρφικό πρακτορείο «ΝΟΒΙΕ ΙΖΒΕΣΤΙΑ» (=ΝΕΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ) με τίτλο «Οι λαοί μας έχουν κοινή αντιμετώιπιση του κόσμου», που
εστιάζει στις κοινές σελίδες ιστορίας των δύο ομόδοξων λαών, Ελλήνων και Ρώσων. Περισσότερα...
http://www.newizv.ru/culture/2015-06-25/222728-direktor-grecheskogo-kulturnogo-centra-v-moskve-teodora-jannici.html
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■ Συμμετοχή του Χορευτικού Συγκροτήματος του Κ.Ε.Π. στην πρωινή ζώνη του τηλεοπτικού καναλιού «LIFENEWS»,
13/07/2015
Στα πλαίσια της πολυεπίπεδης προβολής της Ελλάδας στη ρωσική πρωτεύουσα, το
Χορευτικό Συγκρότημα του Κέντρου Ελληνικού Πολιτισμού (επικεφαλής, καλλιτεχνική
δ/ντρια η κα Τατιάνα Τσόρναγια) συμμετείχε με πρόγραμμα στην από 13 Ιουλίου 2015
πρωινή ζώνη του τηλεοπτικού καναλιού «LIFENEWS». Κατά τη διάρκεια 2ωρου (7.309.30, τρεις ζώνες παρουσίασης) το Χορευτικό μας Συγκρότημα όχι μόνο παρουσίασε
καλλιτεχνικό πρόγραμμα, αλλά δίδαξε την παορυσιάστρια της εκπομπής και τους θεατές τα
βήματα του επτανησιώτικου, ενώ παράλληλα ο καλός φίλος, Έλληνας σεφ Γιάννης
Κωφόπουλος, έδινε μαθήματα ελληνικής γαστρονομίας.
Παρατίθεται παραπομπή στο διαδίκτυο, όπου δύνασθε να παρακολουθήσετε την εκπομπή της πρωινής ζώνης:
http://www.youtube.com/watch?v=tXjoZk2_AX8&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=dB8Hf5XypjE


Παρατίθεται δημοσίευση στο από 3 Αυγούστου 2015 κυριακάτικο φύλλο της εφημερίδας «ΘΑΡΡΟΣ», στο οποίο περιέχεται συνέτευξη
της διευθύντριας του Κ.Ε.Π. Δώρας Γιαννίτση αναφορικά με την εν γένει δράση του Κέντρου Ελληνικού Πολιτισμού, αλλά και
συγκεκριμένα προγράμματα που αφορούν την προβολή της Μεσσηνίας στη φίλη ομόδοξη Ρωσία.
Παρατίθεται δημοσίευση στο από 3 Αυγούστου 2015 κυριακάτικο φύλλο της εφημερίδας «ΘΑΡΡΟΣ», στο οποίο περιέχεται συνέτευξη της διευθύντριας του
Κ.Ε.Π. Δώρας Γιαννίτση αναφορικά με την εν γένει δράση του Κέντρου Ελληνικού Πολιτισμού, αλλά και συγκεκριμένα προγράμματα που αφορούν την
προβολή της Μεσσηνίας στη φίλη ομόδοξη Ρωσία.
http://www.tharrosnews.gr/news/content/%CE%B8-%CE%B3%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CE%BD%CE%AF%CF%84%CF%83%CE%B7%CF%8C%CE%BB%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%80%CE%B9%CE%BF-%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B7-%CE%BC%CE%B5%CF%83%CF%83%CE%B7%CE%BD%CE%AF%CE%B1-%CF%84%CE%BFГРЕЧЕСКИЙ КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР
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%CE%BA%CE%AD%CE%BD%CF%84%CF%81%CE%BF%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%8D-%CF%84%CE%B7%CF%82%CE%BC%CF%8C%CF%83%CF%87%CE%B1%CF%82
● Παρατίθεται, στη ρωσική, δημοσίευση του γνωστού ψυχαγωγικού περιοδικού «AFISHA», που αφορά γευσιγνωσία

εστιατορίων με ελληνική κουζίνα στη Μόσχα. http://gorod.afisha.ru/eating/penerli-suvlaki-i-zagadochnaya-vamma-greki-testiruyutgrecheskuyu-kuhnyu-v-moskve/
■ Παρατίθεται παραπομπή στην ομογνειακή ευρωπαϊκή εφημερίδα "Ελληνική Γνώμη" η οποία τακτική παρουσιάζει αφιερώματα
στις δράσεις του Κ.Ε.Π. και φιλοξενεί τα νέα μας http://www.elliniki-gnomi.eu/moscha-se-poliethniko-politistiko-gegonos-to-kentroellinikou-politismou/
• Τακτική αναφορά στις δράσεις του Κ.Ε.Π. στο Δικτυότοπο του διακεκριμένου Έλληνα συνθέτη Παναγιώτη Καρούσου.
«The Fine Arts in Greece»-. http://thefineartsingreece.blogspot.gr/2014/12/blog-post_78.html


Τακτική αναφορά στις δράσεις του Κ.Ε.Π. στο Διαδικτυακό Σύνδεσμο «Europulse», o οποίος ενημερώνει τιο κοινό για τα
πολιτιστικά δρώμενα των χωρών της Ε.Ε. στη Ρωσία http://euro-pulse.ru/category/afisha
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