ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Η διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας αποτελεί πρωταρχικό πρόγραμμα του Κέντρου Ελληνικού
Πολιτισμού. Το πρώτο 6 μηνο του 2013 συνεχίσθηκαν τα μαθήματα ελληνικής γλώσσας σε 19
τμήματα (17 τμήματα για ενηλίκους και 2 παιδικά), καθώς και ξεκίνησαν να λειτουργούν 2 νέα
τμήματα (σύνολο - 21 τμήματα). Ο συνολικός αριθμός των μαθητών ανήρθε περί τα 500 άτομα.

Κύριο μέλημά μας η δημιουργία όσο το δυνατό
περισσότερων εστιών διάδοσης της ελληνικής γλώσσας και
πολιτισμού στη ρωσική πρωτεύουσα, κατά κύριο λόγο σε
χώρους εκπαιδευτικών ιδρυμάτων.
Το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013 η διδασκαλία γλώσσας
πραγματοποιήθηκε, σε καθημερινή βάση, σε έξι (6)
ακαδημαϊκές εστίες της ρωσικής πρωτεύουσας, και
συγκεκριμένα:
 σχολείo μέσης εκπαίδευσης Νο 26 (πλησίον του
Κρατικού
Πανεπιστημίου
της
Μόσχας
«Λομονόσωφ», metro station “University”),
 Διεθνές Πανεπιστήμιο της Μόσχας, πρύτανης του
οποίου είναι ο γνωστός ομογενής επιστήμονας,
οικονομολόγος και πρώην Δήμαρχος της Μόσχας
Γαβριήλ Ποπώφ (metro station “Belarusskaya”)
 στις εγκαταστάσεις της βιβλιοθήκης Ξένης
Λογοτεχνίας Νο 174 «Δάντε Αλιγκέρι» (metro
station "Universitet")
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 στις εγκαταστάσεις του Διεθνούς Ιδρύματος
Σλαυικής Γραφής και Πολιτισμού (metro station
“Novokuznetskaya”, “Tretiakovskaya”)

Το νέο, τρέχον, ακαδημαϊκό
έτος
2013-2014,
ήδη
λειτουργούν 25
τμήματα
γλώσσας (εκ των οποίων
τρία (3) για παιδιά), ενώ
 στις εγκαταστάσεις της Κρατικής Ακαδημίας
συνεχίζεται η σύσταση νέων
Οικονομίας και Κατασκευών (metro station
τμημάτων.
Εφέτος
έχει
«Begovaya»)
καταγραφεί ο πρωτοφανής
αριθμός ενδιαφερομένων να
 Ινστιτούτο Πολιτισμολογίας της Ρωσίας (metro
διδαχθούν τη νεοελληνική, που ανέρχεται,
station "Kropotkinskaya" )
προς το παρόν σε 1400 άτομα, ενώ
επιπρόσθετες αιτήσεις δεχόμαστε καθημερινά
Στις ως άνω εγκαταστάσεις διάδοσης της ελληνικής
Ήδη από το 2007 το Κ.Ε.Π. επανδρώνεται και
με
Έλληνα
εκπαιδευτικό,
εν
Μόσχα γλώσσας, προσετέθη, από το Σεπτέμβριο του 2013, το
αποπασμένο του Υπουργείου Εθνική Παιδείας Κέντρο Ξένων Γλωσσών «To Be Centre Moscow».
και
Θρησκευμάτων
της
Ελληνικής
Δημοκρατίας.
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ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΡΑΓΟΥΔΙΟΥ/ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ – ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΧΟΡΟΥ –
ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Στις 12 Μαρτίου 2013 συμπληρώθησαν 7 χρόνια από τη σύσταση του χορευτικού Εκδηλώσεις, στις οποίες, μεταξύ άλλων, το χορευτικό συγκρότημα
συγκροτήματος του Κ.Ε.Π., τα μαθήματα του οποίου επισκέπτονται περί τα 70 άτομα, και η χορωδία του Κ.Ε.Π. συμμετείχαν με πρόγραμμα:
ενώ το ρεπερτόριο του συγκροτήματος ξεπερνά τους 50 εθνικούς παραδοσιακούς χορούς
από διάφορα μέρη της νησιωτικής και ηπειρωτικής Ελλάδας.
Τόσο το χορευτικό συγκρότημα του Κ.Ε.Π. όσο και η χορωδία, η οποία συμπληρώνει 5  Συμμετοχή στο 4ο Διεθνές Φεστιβάλ Διακοσμητικής Τέχνης
χρόνια λειτουργίας (επικεφαλής οι κυρίες Τατιάνα Τσόρναγια και Όλγα Τάντσεβα
«Αξέχαστες παραδόσεις -2011» στο καλλιτεχνικόαντίστοιχα) συμμετέχουν τακτικά σε διάφορες εκδηλώσεις προώθησης και προβολής του
επιμορφωτικό πρόγραμμα με τίτλο «Το Στεφάνι της Ελλάδας»,
Ελλάδας, της ιστορίας, του πολιτισμού, των παραδόσεών της. Όρα παραπλεύρως:
εκδήλωση - «Ημέρα της Ελλάδας», Πινακοθήκης
«Μπελιάγιεβο» της Μόσχας, 05 Ιανουαρίου 2012
 Καλλιτεχνική βραδυά «Απόψε διασκεδάζουμε ελληνικά»,
Οίκος 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
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«HUDOZHESTVENNYI», 26 Μαρτίου 2012 και 29 Μαρτίου
2013 αντίστοιχα,
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)

Από το Σεπτέμβριο του 2012 ξεκίνησε η λειτουργία θεατρικού εργαστηρίου,
με 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
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Κινηματογράφου - «VGIK») του Μαρλέν Χουτσίεβ].
Οι μαθητές του θεατρικού εργαστηρίου, υπό την καθοδήγηση και επιμέλεια του Γιώργου Παναγόπουλου, είδη συμμετείχαν με επιτυχία στην Εθνική Εορτή,
αφιερωμένη στην Εθνική Επέτειο της Ημέρας της Ανεξαρτησίας (22.03.2013), καθώς και στην Εκδήλωση Μνήμης της Ημέρας του Πολυτεχνείου
(15.11.2013).
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ΚΥΚΛΟΙ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Το 2013 συνεχίστηκαν οι εν ενεργεία κύκλοι διαλέξεων για την αρχαία ελληνική ιστορία και την
ελληνική λογοτεχνία από την αρχαιότητα έως τις μέρες μας, που πραγματοποιούνται από Οι τακτικοί κύκλοι διαλέξεων του Κέντρου Ελληνικού
εξέχοντες Ελληνιστές, καθηγητές του Κρατικού Πανεπιστημίου Μόσχας «Lomonosov», καθώς Πολιτισμού πραγματοποιούνται σε δύο (2) εστίες:
και οι έκτακτες διαλέξεις. Αναλυτικότερα:
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Α/ ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ
 Διάλεξη από τον εν Μόσχα αποσπασμένο εκπαιδευτικό-φιλόλογο του Υπουργείου
Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού της Ελλάδας κ. Διονύσιο
Μαρούλη με θέμα «Η Ελληνική ηθογραφία (1880-1920): Τάσεις, χαρακτηριστικά,
ιστορικές συνθήκες , εκπρόσωποι »( 01 Φεβρουαρίου 2013, Οίκος Εθνοτήτων της
Μόσχας)

9
 στη «Βιβλιοθήκη Ιστορίας Ρωσικού Πολιτισμού και
Φιλοσοφίας – Οίκος του φιλοσόφου Α.Φ. Λόσεφ»
(Αρμπάτ, κύκλος διαλέξεων για την αρχαία
ελληνική ιστορία),
 στο Διεθνές Ίδρυμα Σλαυικής Γραφής και
Πολιτισμού (κύκλος διαλέξεων για την ελληνική
λογοτεχνία).
Παράλληλα, για έκτακτες διαλέξεις και εκδηλώσεις,
συνεργαζόμεθα με διάφορες άλλες πολιτισμικές εστίες, π.χ.
Οίκος Εθνοτήτων Μόσχας, Οίκος Αγιογραφίας κ.α.

 Διάλεξη από τον Αλέξανδρο Ασλά, που είναι μέλος του Εθνογραφικού Συλλόγου
Ελλάδας με θέμα : «Η μουσική των Ελλήνων της Αζοφικής» (18 Ιανουαρίου 2013,
Βιβλιοθήκη Ιστορίας Ρωσικού Πολιτισμού και Φιλοσοφίας – Οίκος του φιλοσόφου
Α.Φ. Λόσεφ») .
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(18 Ιανουαρίου 2013, Βιβλιοθήκη Ιστορίας Ρωσικού
Πολιτισμού και Φιλοσοφίας – Οίκος του φιλοσόφου
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Α.Φ. Λόσεφ») .

 Διάλεξη από τον εν Μόσχα αποσπασμένο εκπαιδευτικό-φιλόλογο του Υπουργείου
Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού της Ελλάδας κ. Διονύσιο
23 Σεπτεμβρίου 2013
Μαρούλη με θέμα: «Η τυπολογία της ποίησης του Κωνσταντίνου Καβάφη»
Οίκος Εθνοτήτων της Μόσχας
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Β/ ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΚΥΚΛΟΙ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ
Β1) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
ΘЕМА ΔΙΑΛΕΞΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΛΕΚΤΟΡΑΣ
ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

Κύκλος, αφιερωμένος στη λογοτεχνία της βυζαντινής περιόδου.
«Το Βυζάντιο μέσα από επιγραφές σε πέτρες και πάπυρο».

04 Φεβρουαρίου 2013,
Διδάκτορας
φιλολογικών
Διεθνές Ίδρυμα Σλαυικής επιστημών,
επιστημονικός
Γραφής και Πολιτισμού
συνεργάτης του Ινστιτούτου
Γλωσσολογίας
της
Ακαδημίας Επιστημών της
Ρωσίας, καθηγήτρια στην
Έδρα
Βυζαντινής
και
Νεοελληνικής Φιλολογίας της
Φιλολογικής Σχολής του
Κρατικού
Πανεπιστημίου
Μόσχας «Lomonosov» κα
Αλεξάνδρα ΓΕΥΔΟΚΙΜΟΒΑ

«Η Βυζαντινή λογοτεχνία κατά την περίοδο των σκοτεινών αιώνων».

04 Μαρτίου 2013,
Διδάκτορας
φιλολογικών
Διεθνές Ίδρυμα Σλαυικής επιστημών, καθηγητής στην

ГРЕЧЕСКИЙ КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР
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vkontakte: http://vk.com/hecucenter
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Γραφής και Πολιτισμού

«Λογοτεχνία της μοναστικής αναγέννησης στο Βυζάντιο (τέλος VIII - αρχή ΙΧ αιώνων )».

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

Έδρα
Βυζαντινής
και
Νεοελληνικής Φιλολογίας της
Φιλολογικής Σχολής του
Κρατικού
Πανεπιστημίου
Μόσχας
«Lomonosov»,
επιστημονικός συνεργάτη του
Ινστιτούτου
Σλαυικών
Σπουδών της Ακαδημίας
Επιστημών της Ρωσίας κ.
Λέβ Λουχοβίτσκι

01 Απριλίου 2013,
Διδάκτορας
φιλολογικών
Διεθνές Ίδρυμα Σλαυικής επιστημών, καθηγητής στην
Γραφής και Πολιτισμού
Έδρα
Βυζαντινής
και
Νεοελληνικής Φιλολογίας της
Φιλολογικής Σχολής του
Κρατικού
Πανεπιστημίου
Μόσχας
«Lomonosov»,
επιστημονικός
συνεργάτης
του Ινστιτούτου Σλαυικών
Σπουδών της Ακαδημίας
Επιστημών της Ρωσίας κ.
Λέβ Λουχοβίτσκι

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

«Τα βυζαντινά χρονικά και η αντίληψη των Βυζαντινών για την ιστορική πορεία».

«Τα βυζαντινά χρονικά και η άποψη των Βυζαντινών για την ιστορική πορεία. Μέρος 2ο».
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06 Μαΐου 2013,
Διδάκτορας
ιστορικών
Διεθνές Ίδρυμα Σλαυικής επιστημών, καθηγητής στο
Γραφής και Πολιτισμού
Ορθόδοξο
Πανεπιστήμιο
Ανθρωπιστικών
Σπουδών
«Άγιος
Τίχων»,
αρχισυντάκτης
της
Ορθόδοξης Εγκυκλοπαίδειας
κ. Ιλιά Ποπόβ
03 Ιουνίου 2013,
Διδάκτορας
ιστορικών
Διεθνές Ίδρυμα Σλαυικής επιστημών, καθηγητής στο
Γραφής και Πολιτισμού
Ορθόδοξο
Πανεπιστήμιο
Ανθρωπιστικών
Σπουδών
«Άγιος
Τίχων»,
αρχισυντάκτης
της
Ορθόδοξης Εγκυκλοπαίδειας
κ. Ιλιά Ποπόβ

Διδάκτορας
φιλολογικών
«Η Βυζαντινή λογοτεχνία κατά την περίοδο της εικονομαχίας και η εικονομαχία στη 16 Σεπτεμβρίου 2013
Διεθνές Ίδρυμα Σλαυικής επιστημών, καθηγητής στην
λογοτεχνία».
Γραφής και Πολιτισμού
Έδρα
Βυζαντινής
και
Νεοελληνικής Φιλολογίας της
Φιλολογικής Σχολής του
ГРЕЧЕСКИЙ КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР
Москва, Алтуфьевское шоссе, 44
офис № 9, 2 этаж
Тел.: 7084809 – Тел./Факс: 7084810
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Κρατικού
Πανεπιστημίου
Μόσχας
«Lomonosov»,
επιστημονικός
συνεργάτης
του Ινστιτούτου Σλαυικών
Σπουδών της Ακαδημίας
Επιστημών της Ρωσίας κ. Λέβ
Λουχοβίτσκι

«Σλαβονική μετάφραση των βυζαντινών λογοτεχνικών έργων και της σημασίας τους για 28 Οκτωβρίου 2013
Διεθνές Ίδρυμα Σλαυικής
την Βυζαντινή Φιλολογία»
Γραφής και Πολιτισμού

ГРЕЧЕСКИЙ КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР
Москва, Алтуфьевское шоссе, 44
офис № 9, 2 этаж
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Β2) «Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΩΣ ΟΧΗΜΑ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ» (πρόκειται για εντελώς καινούριο κύκλο
διαλέξεων, τη δόμηση του οποίου επιδιώκαμε και προετοιμάζαμε εδώ και αρκετό καιρό)
ΘЕМА ΔΙΑΛΕΞΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΛΕΚΤΟΡΑΣ
ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

Νέος κύκλος διαλέξεων «Η ελληνική γλώσσα ως όχημα διάδοσης της 18 Δεκεμβρίου 2013
Βιβλιοθήκη Ιστορίας της Ρωσικής
χριστιανικής διδασκαλίας».
Φιλοσοφίας
και
Πολιτισμού
Πρώτη διάλεξη κύκλου με θέμα:
«Οίκος του φιλοσόφου Α.Φ.
Λόσεφ»
«Η ελληνική γλώσσα και η Αγία Γραφή (Παλαιά και Καινή Διαθήκη)».

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

Ιεροδιάκονος Διονύσιος (κατά
κόσμον “Shumilin”) από τη
Μονή του Αγίου Δανιήλ της
Μόσχας
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Β3) ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΛΕΚΤΟΡΑΣ
ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

ΘЕМА ΔΙΑΛΕΞΗΣ

Μέλος του Εθνογραφικού
18 Ιανουαρίου 2013
Βιβλιοθήκη Ιστορίας της Συλλόγου Ελλάδας Αλέξανδρος
Ρωσικής Φιλοσοφίας και Ασλά
Πολιτισμού «Οίκος του
φιλοσόφου Α.Φ. Λόσεφ»

«Η μουσική των Ελλήνων της Αζοφικής».

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
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«Οι Έλληνες στις δυτικές ακτές της Μαύρης Θάλασσας κατά την κλασσική εποχή».

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

29 Απριλίου 2013
Βιβλιοθήκη Ιστορίας της
Ρωσικής Φιλοσοφίας και
Πολιτισμού «Οίκος του
φιλοσόφου Α.Φ. Λόσεφ»

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

Διδάκτορας ιστορικών επιστημών,
καθηγήτρια στο Κρατικό
Πανεπιστήμιο Χερσώνος Βαλέρια
Μπιλκόβα
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ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ, ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΕΣ ΣΕ ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥΣ ΚΑΙ ΙΩΒΙΛΑΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
ΕΚΔΗΛΩΣΗ
Εορταστική εκδήλωση αφιερωμένη στην Επέτειο της Εθνικής Παλιγγενεσίας

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ
22 Μαρτίου 2013
Οίκος Εθνοτήτων της Μόσχας

Mε την ευκαιρία της Επετείου της Εθνικής Παλιγγενεσίας το Κέντρο Ελληνικού
Πολιτισμού πραγματοποίησε την Παρασκευή 22 Μαρτίου 2013, στις εγκαταστάσεις
του Οίκου Εθνοτήτων της Μόσχας εορταστική βραδυά επιμορφωτικού-καλλιτεχνικού
χαρακτήρα με τη συμμετοχή καθηγητών και μαθητών του Κ.Ε.Π.
H φετεινή εορταστική εκδήλωση συνδιοργανώθηκε με τον Οργανισμό Συνεργασίας
και Φιλίας Ρωσίας-Ελλάδας-Κύπρου «Φιλία», και τον πρόεδρό του - φιλέλληνα,
πρέσβυ Γκεόργκι Μουράντωβ, στο πρόσωπο του οποίου, όπως χαρακτηριστικά
προσφώνησε η διευθύντρια του Κ.Ε.Π. Δώρα Γιαννίτση, για πολλοστή φορά
επισφραγίζεται η ανέκαθεν φιλελληνική στάση της μεγάλης-φίλης-ομόδοξης Ρωσίας,
που διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στην υπόθεση της απελευθέρωσης των Ελλήνων.
Πριν την έναρξη του προγράμματος της εκδήλωσης, τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή στη
μνήμη των προσφάτως αποβιωσάντων εξεχόντων εκπροσώπων της ελληνικής
διασποράς, του ομογενούς σκηνοθέτη Χριστόφορου Τριανταφίλωφ και του επί σειράς
ετών
προέδρου
του
ΣΑΕ
Andrew
Athens.
Στην αρχή της εκδήλωσης ο πρέσβυς κ. Μουράντωβ προέβη σε σύντομη παρουσίαση
της ιστορίας του Οργανισμού Φιλίας Ρωσίας-Ελλάδας-Κύπρου, σε απολογισμό δράσης
τελευταίων ετών, καθώς και σε μία επισκόπηση των διμερών πολιτιστικών και
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οικονομικών σχέσεων μεταξύ Ελλάδας και Ρωσίας, επισημαίνοντας την αύξηση, που
σημειώνεται τα τελευταία χρόνια, των ελληνικών εξαγωγών προς τη Ρωσία καθώς και
του
ρεύματος
των
Ρώσων
τουριστών
προς
τη
Χώρα
μας.
Χαιρετισμό απηύθυνε ο υποδιευθυντής του Οίκου Εθνοτήτων Μόσχας Πονομαρ
Αλεξάντρ Νικολάγιεβιτς, καθώς και ο Γενικός Πρόξενος της Ελλάδας στη
Μόσχα Ιωάννης Πλώτας, ο οποίος, μεταξύ άλλων, επεσήμανε την ιδιαιτερότητα και
σπουδαιότητα του ρόλου της διασποράς, και δη αυτής στη Ρωσία, στην υπόθεση της
διαφύλαξης
της
εθνικής
συνείδησης
του
Ελληνισμού.
Στην εισαγωγική της ομιλία η διευθύντρια του Κ.Ε.Π. Δώρα Γιαννίτση επεσήμανε τη
σημασία της αξίας της ελευθερίας ως πηγής, συνώνυμης με την ύπαρξη του ανθρώπου,
ως προϋπόθεσης για την ίδια τη ζωή, διατρανώνεται/ενσαρκώνεται/μετουσιώνεται στο
εθνικοαπελυθερωτικό κίνημα των Ελλήνων το 1821 - κορυφαία στιγμή των Αγώνων
του Ελληνισμού, που αντλούν-πηγάζουν από τη θυσία των 300 Σπαρτιατών στις
Θερμοπύλες και συνεχίζονται και κατά τη νεότατη και σύγχρονη ιστορία των Ελλήνων.
Θυσιάζοντας τις ζωές τους οι πρόγονοί μας εξασφαλίζουν σε όλους εμάς σήμερα τα
υψηλά αυτά αγαθά της σωματικής ελευθερίας, της ηθικής-πνευματικής ελευθερίας και
αυτάρκειας, της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Εμείς σήμερα καλούμεθα να φανούμε
αντάξιοι της θυσίας αυτής, και, αντλώντας διδάγματα από το παράδειγμά τους, να
διαφυλάξουμε τις παραδόσεις, την ταυτότητά μας και να αντιμετωπίσουμε με το
βέλτιστο τρόπο τις ποικίλες προκλήσεις κάθε εποχής.
Από τη στιγμή της ίδρυσής του το Κ.Ε.Π. εορτάζει πάντοτε αυτή την ημέρα,
φροντίζοντας να διαφωτίζει το συγκεκριμένο ιστορικό γεγονός, την επέτειο του 1821,
από διαφορετική κάθε φορά πτυχή. Έτσι, στο παρελθόν έχουμε παρουσιάσει την
Ελληνική Επανάσταση μέσα από τη ρωσική ποίηση, μέσα από τα απομνημονεύματα
των Αγωνιστών της, μέσα από το φαινόμενο του φιλελληνισμού, έχουμε προβεί σε
επισκόπηση των γεγονότων του Αγώνα, μεταξύ άλλων σε περιοχές όπως η Μακεδονία
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και η Κρήτη, έχουμε εστιάσει την προσοχή μας στην προσωπικότητα του Ρήγα
Βελεστινλή (το επετειακό έτος των 250 ετών από τη γέννησή του), την πρώτη χρονιά
λειτουργίας μας οργανώσαμε επιστημονική ημερίδα με τη συμμετοχή των
επιφανέστερων Ρώσων Ελληνιστών, τις εισηγήσεις στην οποία αργότερα δημοσιεύσαμε
και
διαθέσαμε
στο
κοινό.
Φέτος αποφασίσαμε να επικεντρωθούμε στην ηρωική έξοδο του Μεσολογγίου, ξέχωρο
δείγμα αυτοθυσίας και ηρωισμού, που εξαγνίζει την ντροπή του ελληνικού εμφυλίου
πολέμου, μετατρέποντας τη στρατιωτική αποτυχία σε θρίαμβο πατριωτισμού και αρετής
και μεταφέροντας σε ολόκληρο τον πολιτισμένο κόσμο την κραυγή του Αγώνα για την
πολυπόθητη
ελευθερία.
Ακολούθησε το ειδικό αφιέρωμα - Η πολιορκία και η ηρωική έξοδος του
Μεσολογγίου (1825-1826) – που περιλάμβανε σύντομη παρουσίαση των γεγονότων
της πολιορκίας και της εξόδου από τους μαθητές ελληνικής γλώσσας του Κ.Ε.Π.
συνοδεία αποσπασμάτων από την ελληνική ποίηση, που εξυμνούν το ιστορικό
γεγονός («Ελεύθεροι πολιορκημένοι» Διονυσίου Σολωμού) από τους μαθητές του
θεατρικού εργαστηρίου του Κ.Ε.Π. σε επιμέλεια και σκηνοθεσία από τον καλλιτεχνικό
διευθυντή του, τον Έλληνα σκηνοθέτη και ηθοποιό Γιώργο Παναγόπουλο. Το όλο
δρώμενο συνοδεύτηκε από καλλιτεχνικό πρόγραμμα με συμμετοχή της χορωδίας
(καλλιτεχνική διευθύντρια - Όλγα Τάντσεβα) και του χορευτικού συγκροτήματος
(καλλιτεχνική διευθύντρια - Τατιάνα Τσόρναγια) του Κ.Ε.Π., και ολοκληρώθηκε από
τον διακεκριμένο ομογενή καλλιτέχνη-ηθοποιό Ευκλείδη Κιουρτζίδη, που με την
αμεσότητα της εκτέλεσής του αποθεώθηκε από το κοινό, όπως και οι λοιποί
συντελεστές του προγράμματος.
Λόγω μεγάλης διάρκειας του προγράμματος, δεν πραγματοποιήθηκε η
προαναγγελθείσα προβολή της ελληνικής ταινίας «Η έξοδος του Μεσολογγίου», σε
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σκηνοθεσία Δημήτρη Δούκα, έτους παραγωγής 1965, την οποία το Κ.Ε.Π.
επιφυλάσσεται να προβάλει σύντομα.
Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο Πρεσβευτής Σύμβουλος της Πρεσβείας
της Ελλάδος στη Μόσχα Γεράσιμος Ντάβαρης, ο Γενικός Πρόξενος της Ελλάδος στη
Μόσχα Ιωάννης Πλώτας, ο Αστυνομικός Σύνδεσμος της Πρεσβείας της Ελλάδος στη
Μόσχα Νικόλαος Κωστόπουλος, πολλοί Έλληνες και Φιλέλληνες.

Εορταστική εκδήλωση-συναυλία, αφιερωμένη στην Εθνική μας Επέτειο

31 Μαρτίου 2013,
Οίκος Κινηματογράφου της Μόσχας

Στις 31 Μαρτίου 2013, στον Οίκο Κινηματογράφου της Μόσχας και με την ευκαιρία
της Επετείου
της
Εθνικής
Παλιγγενεσίας ο Σύλλογος
Ελλήνων
Μόσχας πραγματοποίησε εορταστική εκδήλωση-συναυλία, αφιερωμένη στην Εθνική
μας Επέτειο, με τη συμμετοχή, μεταξύ άλλων, και του Κέντρου Ελληνικού
Πολιτισμού. H εκδήλωση περιλάμβανε καλλιτεχνικό πρόγραμμα από Έλληνες και
Φιλέλληνες καλλιτέχνες, από ομογενειακά καλλιτεχνικά συγκροτήματα και ερμηνευτές,
συγκροτήματα του Συλλόγου Ελλήνων Μόσχας, του Κέντρου Ελληνικού Πολιτισμού,
από τα συγκροτήματα «Αναγέννηση», κ.α. Μεταξύ άλλων συμμετείχαν οι γνωστοί
καλλιτέχνες Ξένια Γεωργιάδη, Ευκλείδης Κιουρτζίδης, που κυριολεκτικά
ξεσήκωσαν το κοινό, οι γνωστοί οργανοπαίκτες της ποντιακής λύρας Κώστας και
Μάκης Τσαχουρίδης κ.α. Την εκδήλωση παρουσίαζε και συντόνιζε ο γνωστός
δημοφιλής ηθοποιός Γιάννης Πολίτωφ.
Την εκδήλωση χαιρέτησε ο Γενικός Πρόξενος της Ελλάδος στη Μόσχα Ιωάννης
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Πλώτας

Εκδήλωση «Γενοκτονία – δικαίωμα στη μνήμη»
Στις εγκαταστάσεις του Οίκου Εθνοτήτων της Μόσχας σε ατμόσφαιρα έντονης
συναισθηματικής φόρτισης πραγματοποιήθηκε, εκδήλωση, αφιερωμένη στην ημέρα
μνήμης της γενοκτονίας του χριστιανικού πληθυσμού της Οθωμανικής
Αυτοκρατορίας.

24 Μαΐου 2013
Οίκος Εθνοτήτων της Μόσχας

Στην εισαγωγική της ομιλία η διευθύντρια του Κ.Ε.Π. Δώρα Γιαννίτση επεσήμανε ότι
η διατήρηση και ο σεβασμός της ιστορικής μνήμης αποτελούν καθοριστικό παράγοντα
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για τη βιωσιμότητα κοινωνιών και εθνών τόσο μεμονωμένα όσο και στο σύνολό τους,
εφόσον εξασφαλίζουν τη συνέχεια της παράδοσης και του πολιτιστικού
κληροδοτήματος, αλλά και την αρμονική ύπαρξη και συνύπαρξη εθνών, στα πλαίσια
πάντα κρατικών δομών που διέπονται από το κράτος δικαίου. Ο σεβασμός, η δικαίωση
της ιστορικής μνήμης και η αποκατάσταση της ηθικής τάξης πραγμάτων δεν είναι, ή
μάλλον δεν πρέπει να είναι, έννοιες επιλεκτικές, αλλά καθολικές. Παρ΄όλα αυτά
σήμερα, από τη διεθνή κοινότητα, εκκρεμεί η αναγνώριση της γενοκτονίας του
ελληνικού-χριστιανικού πληθυσμού του Πόντου, της Μικράς Ασίας αλλά και της
ενδοχώρας της Ανατολίας την περίοδο 1908-1923.
Η πολυεπίπεδη βραδυά περιελάμβανε σύντομη ιστορική επισκόπηση της παρουσίας του
Ελληνισμού στην περιοχή από την εποχή της αρχαιότητας και του μεγάλου αποικισμού
έως τους νεότερους χρόνους [Η γενοκτονία του χριστιανικού πληθυσμού της
Οθωμανικής Αυτοκρατορίας (1908-1923). Έλληνο-τουρκικός πόλεμος 1919-1923 –
Μικρασιατική Καταστροφή. Σύντομη ιστορική επισκόπηση από την αρχαιότητα έως
τους νεότερους χρόνους [(8ος αι. π.Χ. -1923 μ.Χ.), συνοδευμένη από δυνατά
λογοτεχνικά κείμενα, με μοναδικές περιγραφές-μαρτυρίες των γεγονότων, σημαινόντων
εκπροσώπων της νεοελληνικής λογοτεχνίας του 20ου αιώνα (Διδώ Σωτηρίου, Τατιάνα
Γκρίτση-Μιλλέξ, Ηλίας Βενέζης, Χάρης Τσιρκινίδης), τα οποία ανάγνωσαν οι μαθητές
και καθηγητές του Κ.Ε.Π. Βικτώρια Λάντνεβα, Διάνα Ιωακειμίδου, Ειρήνη
Ιωακειμίδου, Φώτης Παπαϊωάννου.
Η εκδήλωση εμπλουτίστηκε από καλλιτεχνικό πρόγραμμα, που περιλάμβανε χορούς
του Πόντου από το χορευτικό συγκρότημα του Κ.Ε.Π. (επικεφαλής η Τατιάνα
Τσόρναγια), αρμενικά παραδοσιακά τραγούδια από την αρμενικής καταγωγής
διακεκριμένη καλλιτέχνιδα της Ρωσίας, τραγουδίστρια, ποιήτρια Μαρλένα Μος
(μεταξύ άλλων, τραγούδια για την πολύπαθη Κιλικία, όπου βρήκαν μαρτυρικό θάνατο
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Αρμένιοι της Οθωμανικής Τουρκίας), δημοτικά τραγούδια για τον πολύπαθο Πόντο και
την τραγική Σμύρνη, με την καταστροφή της οποίας ναυαγεί η επίε σειράς δεκαετιών
κρατική ιδεολογία του ελληνικού κράτους και εθνική ιδέα του ελληνικού λαού, η
Μεγάλη Ιδέα, σε εξαιρετική εκτέλεση των Ελλήνων μουσικών Γιάννη Κωφόπουλου
και Βαλέριου Ηλιόπουλου.

Εκδήλωση αφιερωμένη στην Εθνική Επετείο του "ΟΧΙ"

25 Οκτωβρίου 2013

Το Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού (ΚΕΠ) πραγματοποίησε, την Παρασκευή 25 Οίκος Εθνοτήτων της Μόσχας
Οκτωβρίου 2013 στις εγκαταστάσεις του Οίκου Εθνοτήτων της Μόσχας, εκδήλωση
επιμορφωτικού-εορταστικού χαρακτήρα, αφιερωμένη στο Έπος του '40, ιδιαίτερο
δείγμα ηρωισμού, σύμπνοιας, ομοψυχίας του ελληνικού λαού απέναντι στον
κίνδυνο, απέναντι στον κατακτητή, χαρακτηριστικό παράδειγμα μέγιστης
ανταπόκρισης ενός ολόκληρου λαού στα καλέσματα της συλλογικής ευθύνης.
Η εορταστική εκδήλωση ξεκίνησε με πρόγραμμα από το παιδικό τμήμα ελληνικής
γλώσσας του Κ.Ε.Π., με αρμόδια καθηγήτρια την κα Άννα Μπέτσινα. Οι
μικροί Ζαχαρίας Ράζικ, Νικηφόρος Τσιλφίδης, Άννα Νεφέντοβα, Δημήτρης
Παπαδόπουλος, Γεώργιος Παπαδόπουλος, Αιοκατερίνη Αστάχοβα, Σοφία
Ραζουμόφσκαγια και Μιχαήλ Σεργκάδιηγήθηκαν στο κοινό το μήνυμα και την αξία
της Επετειακής Ημέρας του ΟΧΙ, καθώς απήγγειλαν και ποιήματα, ενώ
καταχειροκροτήθηκαν από τους παρευρισκομένους.
Ακολούθησε παρουσίαση του βιβλίου του διδάκτορα ιστορίας, διευθυντή του Τμήματος
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Μελετών ΕΕ στο Ινστιτούτο Παγκόσμιας Οικονομίας και Διεθνών Σχέσεων της
Ακαδημίας Επιστημών της Ρωσίας Γιούρι Κβασνίνμε τίιτλο «Η Ελλάδα στο σύστημα
διεθνών σχέσεων την περίοδο 1936-1941» (Μόσχα, 2011, έκδοση ΚΕΠ).
Ο κύριος Κβασνίν επί σειράς ετών υπήρξε στέλεχος τυ Κέντρου Ελληνικού
Πολιτισμού, από τη σύστασή του, και δικαιωματικά του αναλογεί μεγάλος συντελεστής
έργου, προσφοράς, μεριδίου ευθύνης του όλου σχήματος του Κέντρου Ελληνικού
Πολιτισμού, γεγονός που επισημάνθηκε από τη διευθύντρια του Κ.Ε.Π. Δώρα
Γιαννίτση. Η μονογραφία του κ Κβασνίν είναι αφιερωμένη στη μελέτη της θέσης και
του ρόλου της Ελλάδας στο σύστημα διεθνών σχέσεων πριν και κατά τη διάρκεια της
αρχικής περιόδου του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Το βιβλίο εξετάζει λεπτομερώς
την πολιτική ελιγμών στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια της δικτατορίας του Ιωάννη
Μεταξά, τις σχέσεις με τις χώρες της Βαλκανικής Αντάντ, εστιάζεται σε ζητήματα
ελληνο-σοβιετικών σχέσεων, γίνεται αναφορά στους λόγους, στους οποίους αποδίδεται
η ήττα των βρετανικών και ελληνικών στρατευμάτων τον Απρίλιο-Μάιο του 1941 στην
Κρήτη, στην προετοιμασία της Βρετανικής εξερευνητικής δύναμης στη μάχη για την
Κρήτη, στην ιστορική σημασία της συμμετοχής της Ελλάδα στο Β' Παγκόσμιο Πόλεμο.
Η εν λόγω μελέτη απευθύνεται σε ερευνητές-νεοελληνιστές, σε ιστορικούς,
εμπειρογνώμονες στον τομέα των διεθνών σχέσεων κατά την περίοδο του
μεσοπολέμου, καθώς και όλους όσους ενδιαφέρονται για τη σύγχρονη ιστορία της
Ελλάδας.
Το πρόγραμμα συνεχίστηκε από τους σπουδαστές του Κ.Ε.Π. Αναστασία
Καλαμπούσκινα, Ναταλία Πάρσινα και Φώτη Παπαιωάννου με παρουσίαση «Το Έπος
του ΄40 – σύντομη ιστορική επισκόπηση - Η Τέχνη στρατευμένη στο Αλβανικό
Μέτωπο (ζωγραφική, γλυπτική, αφίσες, σκίτσα, χαρακτική, χρηστικά και
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διακοσμητικά αντικείμενα) συνοδεία οπτικοακουστικού υλικού.
Από τη στιγμή της ίδρυσής του το Κ.Ε.Π. εορτάζει πάντοτε την Εθνική μας Επέτειο,
φροντίζοντας να διαφωτίζει το συγκεκριμένο ιστορικό γεγονός, την επέτειο του OXI,
από διαφορετική κάθε φορά πτυχή. Έτσι, στο παρελθόν, είχαμε προβεί σε σύντομη
επισκόπηση των γεγονότων του Αλβανικού Μετώπου, είχαμε εστιάσει την προσοχή μας
στο ρόλο της γυναίκας στην Αλβανία, στη μάχη της Κρήτης, την ύστατη τακτική
αντίσταση των Ελλήνων μαζί με αγγλικές μονάδες, κατά των γερμανικών δυνάμεων
στην Κρήτη πριν την κατάκτηση της Μεγαλονήσου από τους Γερμανούς, είχαμε μυηθεί
στις μοναδικές ημέρες των παραμονών της 28ης Οκτωβρίου, όταν στην Αθήνα
εορτάζονταν οι ημέρες ελληνοϊταλικής φιλίας, όπως καταγράφονται σε κείμενα
νεοελληνικής λογοτεχνίας, βασισμένα στα απομνημονεύματα του Φιλέλληνα Ιταλού
Πρέσβυ Εμμανουέλε Γκράτσι, ο οποίος, λόγω της υπηρεσιακής του ιδιότητας, εκλήθη
από την ιστορία να επιδώσει στο Μεταξά το ιστορικό τελεσίγραφο, έχουμε προβεί σε
εξιστόρηση των γεγονότων μέσα από αποσπάσματα λογοτεχνικών κειμένων κ.α. Φέτος
αποφασίσαμε να δείξουμε το πώς η τέχνη στρατεύεται στον Αγώνα, υπηρετεί στα
κελέσματα της εποχής της, αναδεικνύει και εκφράζει τη συλλογική άρνηση του
ελληνικού λαού στην υποδούλωση και στην εξάρτηση.
Η εορταστική βραδυά εμπλουτίστηκε από πρόγραμμα του Χορευτικού
Συγκροτήματος του Κ.Ε.Π. (επικεφαλής η κα Τατιάνα Τσόρναγια), με χορούς από
τη νησιωτική και ηπειρωτική Ελλάδα, που απέσπασαν τα ενθουσιώδη χειροκροτήματα
του κοινού.
Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους Έλληνες και Φιλέλληνες, μεταξύ άλλων
ο Σύμβουλος του Δ/ντή Διαπεριφερειακής Συνεργασίας, Εθνικής Πολιτικής και
Σχέσεων με Θρησκευτικούς Φορείς του Δήμου/Κυβέρνησης της Μόσχας κ Βαγκράμ
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

29
Καραπετιάν και ο Αντιπρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών Ρωσίας κ Βλαντίμιρ
Σαντκώφ, οι οποίοι απηύθυναν θερμό χαιρετισμό, επισημαίνιντας τη συμβολή του
ελληνικού λαού στην κοινή υπόθεση απελευθέρωσης της ανθρωποτηττας από τη σκιά
του φασισμού-ναζισμού και διατήρησης της ειρήνης.
Η εκδήλωση, που πραγματοποιήθηκε σε ιδιαίτερα ενθουσιώδη και θερμή ατμόσφαιρα,
ολοκληρώθηκε με την εκτέλεση του Εθνικού Ύμνου της Ελλάδας από τους
παρευρισκομένους, τους οποίους διακατείχαν συνεσθήματα υπερηφάνιας και εθνικής
ανάτασης.

Εκδήλωση Μνήμης για την Ημέρα του Πολυτεχνείου, με την ευκαιρία της 15 Νοεμβρίου 2013
συμπλήρωσης 40 χρόνων από τα γεγονότα του Πολυτεχνείου
Οίκος Εθνοτήτων της Μόσχας
Με την ευκαιρία συμπλήρωσης 40 χρόνων από τα γεγονότα του Πολυτεχνείου, το
Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού πραγματοποίησε εκδήλωση, αφιερωμένη στην
επέτειο της φοιτητικής εξέγερσης του Πολυτεχνείου, η οποία πραγματοποιήθηκε
την Παρασκευή15 Νοεμβρίου 2013 στις εγκαταστάσεις του Οίκου Εθνοτήτων της
Μόσχας (αίθουσα № 2).
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Στην αρχή της εκδήλωσης ο ομογενής τμηματάρχης του Οίκου Εθνοτήτων
Μόσχας Ανατόλιι Κατσώνης δώρησε στη διευθύντρια του Κέντρου Ελληνικού
Πολιτισμού (Κ.Ε.Π.) Δώρα Γιαννίτση το προσφάτως εκδοθέν βιβλίο «Οι εθνικές
κοινότητες στο σύστημα των διεθνικιστικών σχέσεων», που περιέχει ανακοινώσεις
σε επιστημονική ημερίδα, που πραγματοποιήθηκε τον περασμένο Ιούνιο στον Οίκο
Εθνοτήτων της Μόσχας, μεταξύ άλλων και ανακοίνωση της διευθύντριας του Κ.Ε.Π. με
θέμα «Το Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού στον κοινωνικό βίο της
Μόσχας»(επισυνάπτεται).
Στην εισαγωγική της ομιλία η διευθύντρια του Κ.Ε.Π. Δώρα Γιαννίτση προέβη σε μία
σύντομη επισκόπηση της κοινωνικοπολιτικής εξέλιξης της Ελλάδας από τη λήξη του
Εμφυλίου Πολέμου (1949) έως την εγκαθίδρυση της Δικτατορίας των Συνταγματαρχών
(1967),(το πλήρες κείμενο της επισκόπησης επισυνάπτεται), ενώ ο Έλληνας
σκηνοθέτης Γιώργος Παναγόπουλος και σπουδαστές του θεατρικού εργαστηρίου του
Κ.Ε.Π. παρουσίασαν το Χρονικό των τριών ημερών του Πολυτεχνείου (14-16
Νοεμβρίου 1973) μέσα από κείμενα νεοελληνικής λογοτεχνίας, προσωπικές μαρτυρίες,
οπτικοαουστικό υλικό. Ο Γιώργος Παναγόπουλος, άυπνος τα τελευταία
εικοσιτετράωρα, προέβη στη δημιουργία ενός μοναδικού 90λεπτου ντοκιμαντέρ, που
περιέχει υλικό για το καθεστώς των συνταγματαρχών και το κλήμα της εποχής. Το
αποτέλεσμα είναι εξαιρετικό και το Κ.Ε.Π. θα καταβάλει κάθε προσπάθεια για τον
υποτιτλισμό του και την προβολή του σε ευρύτερο κοινό.
Σε μία έντονα φορτισμένη ατμόσφαιρα, ο Γιώργος Παναγόπουλος κατέθεσε την
προσωπική του μαρτυρία και βιώματα από τη συμμετοχή του στα γεγονότα του
Πολυτεχνείου, μοιράστηκε με το κοινό σκέψεις για την πολιτική διαθήκη των
φοιτητών, τα διδάγματα που καλούμαστε να αντλούμε σήμερα από τη θυσία τους.
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Η εκδήλωση, στην οποία, αν και δεν παρευρέθηκε ιδιαίτερα πολύς κόσμος, η νεολαία
αποτελούσε την πλειοψηφία, γεγονός που μας χαροποιεί ιδιαίτερα, διεξήχθη σε
εξαιρετική ζεστή ατμόσφαιρα, ενώ ήταν αισθητό και πασιφανές ότι τα μηνύματα, που
οι διοργανωτές ήθελαν να μεταφέρουν στο κοινό, εισπράχθησαν και εμπεδώθησαν.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ, ΗΜΕΡΙΔΕΣ, ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ, ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΝΗΜΗΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Επιστημονική ημερίδα «Η 1η ρωσική εκστρατεία στο Αρχιπέλαγος, 1769-1774:
ιστορικά γεγονότα και ερωτήματα».¨

05 Μαρτίου 2013,
Οίκος Εθνοτήτων της Μόσχας
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Στις εγκαταστάσεις του Οίκου Εθνοτήτων της Μόσχας πραγματοποιήθηκε παρουσίαση
του βιβλίου«Ρωσία και Μεσόγειος. Η εκστρατεία της Μεγάλης Αικατερίνης στο
Αρχιπέλαγος» (των καθηγητών Ι.Μ. Smilyanskaya, M.B. Belizhev, E.B.
Smilyanskaya) και παράλληλη επιστημονική ημερίδα με τίτλο «Η 1η ρωσική
εκστρατεία στο Αρχιπέλαγος, 1769-1774: ιστορικά γεγονότα και ερωτήματα».
Η ημερίδα πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια και ως μετεξέλιξη του κοινού επιστημονικούερευνητικού προγράμματος του Ρωσικού Επιστημονικού Ιδρύματος Ανθρωπιστικών
Σπουδών, του Κέντρου Ελληνικού Πολιτισμού (ΚΕΠ) και του Κέντρου Ελληνο-Ρωσικών
Ιστορικών Ερευνών (ΚΕΡΙΕ) «Προσεγγίσεις κοινών στιγμών ναυτικής ιστορίας
Ελλάδας - Ρωσίας κατά τους 18ο και 19ο αιώνες», το οποίο ολοκληρώθηκε το 2011 με
την έκδοση, από το Κ.Ε.Π., του βιβλίου «Ρωσία-Ελλάδα: κοινές σελίδες ιστορίας», το
οποίο
επίσης
παρουσιάσθηκε
στα
πλαίσια
της
ημερίδας.
Στο επιστημονικό αυτό γεγονός συμμετείχαν με ανακοινώσεις, πέραν των συγγραφέων
του παρουσιαζόμενου βιβλίου, που κυριολεκτικά αποτελεί επιστημονικό άθλο,
σημαίνοντες Ελληνιστές- ιστορικοί της Ρωσίας, όπως οι Γκριγκόρι Αρς, Γιούρι Πριάχιν,
Σεργκέι Γαλάνης-Πιντσούκ κ.α., καθώς και ο Πάνος Στάμου, Γενικός Γραμματέας του
Κέντρου Ελληνο-Ρωσικών Ιστορικών Ερευνών (ΚΕΡΙΕ).
Στην εισαγωγική της ομιλία η διευθύντρια του ΚΕΠ Δώρα Γιαννίτση αναφέρθηκε στις
μακραίωνες σχέσεις του ελληνικού και ρωσικού λαού, που είναι στενά συνυφασμένες
από την εποχή, ακόμη, του Βυζαντίου και της υιοθέτηση του χριστιανισμού στη Ρωσία,
της έλευσης στη Μοσχοβία λογίων, μελετητών, αγιογράφων από το Βυζάντιο, της
ίδρυσης το 1687 στη Μόσχα της Σλαύο-Ελληνο-Λατινικής Ακαδημίας από τους
αδερφούς Λυχούδη, των ρωσο-τουρκικών πολέμων του XVIII αιώνα, κατά τους οποίους
οι Έλληνες υποστήριξαν ενεργά τη Ρωσία και πολέμησαν στο πλευρό της, της
εγκατάστασης ελληνικού πληθυσμού κυρίως στο νότιο τμήμα της Ρωσικής
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Αυτοκρατορίας (παροχή προνομίων, απαλλαγή από στρατιωτική θητεία, καταβολή
φόρων κ.α.), της ενεργούς συμμετοχής της ρωσικής διπλωματίας στην υπόθεση της
ανεξαρτησίας των Ελλήνων - αυτές είναι μερικές από τα σημαντικότερες πτυχές των
κοινών ιστορικών μονοπατιών των δύο ομόδοξων λαών.
Η πρώτη εκστρατεία του ρωσικού στόλου στο Αρχιπέλαγος της Μεγάλης Αικατερίνης
(1769-1774) αποτελεί την αφετηρία μιας πολυετούς λαμπρής ιστορίας και δράσης της
Ρωσίας και του στόλου της στην Ανατολική Μεσόγειο και συνδέεται αρμονικά με σειρά
νικών του ομόδοξου έθνους μας απέναντι στον Οθωμανό κατακτητή, όπως ο επόμενος
ρωσο-τουρκικός πόλεμος της περιόδου 1789-1792, κατά τον οποίο θριάμβευσε ο
θρυλικός Λάμπρος Κατσώνης, η εκστρατεία του ρωσικού στόλου στη Μεσόγειο με
επικεφαλής το Ρώσο ναύαρχο Fedor Fedorovich Ushakov (1798-1800) και η δημιουργία
της Ιονίου Πολιτείας, του πρώτου ανεξάρτητου ελληνικού κρατιδίου, η δεύτερη
εκστρατεία του ρωσικού στόλου στο Αρχιπέλαγος με επικεφαλής το ναύαρχο Dmitryi
Nikolaevich Senyavin (1805-1807), κατά τη διάρκεια της οποίας ο τουρκικός
καταστράφηκε ολοσχερώς στις ναυμαχίες του Αγίου Όρους και των Δαρδανελίων, καθώς
και η τρίτη εκστρατεία του Αρχιπελάγους το 1827, η οποία είχε ως αποτέλεσμα την
περίφημη ναυμαχία του Ναυαρίνου (8/20 Οκτωβρίου 1827), την πανωλεθρία του
τουρκικού στόλου, γεγονός που επέτρεψε στη Ρωσία να μπλοκάρει με επιτυχία τα
Δαρδανέλια κατά τη διάρκεια του Ρωσοτουρκικού πολέμου της περιόδου 1828-1829, με
αποτέλεσμα την επίσπευση της ανεξαρτησίας των Ελλήνων (Συνθήκη της
Αδριανούπολης 14.09.1829, Η Ρωσία υποχρεώνει την Πύλη να παράσχει στους Έλληνες
αυτονομία).
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκάλεσαν στο κοινό οι ανακοινώσεις των Αλεξάντρ
Κοριακόφσκι και Έλενας Βισότσκαγια για τη δράση των Δημήτρη Αλφεράκη, καθώς και
των μελών των οικογενειών Αλεξιανού – Σαραντινάκη, οι οποίοι εγκαταστάθηκαν στη
Ρωσία την περίοδο των ρωσο-τουρκικών πολέμων του 18ου αιώνα και με τη δράση τους
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αποτελούν χαρακτηριστικό παράδειγμα της σύμπραξης και της κοινής ιστορικής μοίρας
των
δύο
λαών.
Ο επιστημονικός διάλογος, στο στρογγυλό τραπέζι, εξελίχθηκε σε ιδιαίτερο γόνιμο,
εποικοδομητικό, φιλικό και αβίαστο κλίμα, γεγονός που εισπράχθηκε και από το κοινό
που παρακολούθησε το επιστημονικό αυτό γεγονός. Οι συμμετέχοντες εξέφρασαν την
επιθυμία όπως οι εισηγήσεις την ημερίδας βρουν το φως της δημοσιότητας, με ειδική
έκδοση,
που
το
Κ.Ε.Π.
επιφυλάσσεται
να
πραγματώσει.
Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους, πέραν των συμμετεχόντων στην ημερίδα,
μεταξύ άλλων ο Πληρεξούσιος Υπουργός της Πρεσβείας της Ελλάδος στη Μόσχα,
Πρέσβυς κ. Γεράσιμος Ντάβαρης, οι Ελληνίστριες ιστορικοί κυρίες Όλγα
Σοκολόφσκαγια
και
Όλγα
Πετρούνινα,
Έλληνες
και
Φιλέλληνες.
Το Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού εκφράζει την ευγνωμοσύνη του στους συγγραφείς του
βιβλίου «Ρωσία και Μεσόγειος. Η εκστρατεία της Μεγάλης Αικατερίνης στο
Αρχιπέλαγος» Ι.Μ. Smilyanskaya, M.B. Belizhev, E.B. Smilyanskaya, σε όλους τους
συμμετέχοντες στην ημερίδα και ιδιαίτερα στον ακαδημαϊκό, καθηγητή κ. Γκριγκόρι Αρς
και στο γενικό γραμματέα του Κ.Ε.Ρ.Ι.Ε. κ. Πάνο Στάμου για την επί τούτου άφιξή του
στη Μόσχα, στον Οίκο Εθνοτήτων της Μόσχας για τη φιλοξενία της εκδήλωσης, καθώς
και σε όλους τους παρευρισκομένους σε αυτή.

«Το Βόρειο Σέλας συναντά το Ελληνικό Φως - Ζητήματα μεταγραφής της ρωσικής
ποίησης στην ελληνική γλώσσα».
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Στις εγκαταστάσεις του Οίκου Εθνοτήτων της Μόσχας πραγματοποιήθηκε η συνάντηση
γνωριμίας με το διακεκριμένο Έλληνα δημοσιογράφο-λογοτέχνη-μεταφραστή Δημήτρη
Β. Τριανταφυλλίδη και η ομιλία του με τίτλο «Το Βόρειο Σέλας συναντά το Ελληνικό
Φως - Ζητήματα μεταγραφής της ρωσικής ποίησης στην ελληνική γλώσσα».
Ο Δημήτρης Β. Τριανταφυλλίδης, γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη. Σπούδασε Φιλοσοφία
στο Πανεπιστήμιο του Κιέβου όπου έκανε και τις μεταπτυχιακές του σπουδές. Στη
συνέχεια σπούδασε Θεολογία στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
Εργάστηκε για πολλά χρόνια στην εκπαίδευση ως διευθυντής σχολικών μονάδων και
ινστιτούτων επαγγελματικής κατάρτισης. Τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια εργάζεται ως
δημοσιογράφος, κατέχοντας επιτελικές θέσεις σε μεγάλες εφημερίδες και περιοδικά.
Σήμερα είναι ο αρχισυντάκτης των εκπομπών για τις μεταναστευτικές κοινότητες στο
δημοτικό ραδιοφωνικό σταθμό «ΑΘΗΝΑ 9.84».
Ο Δ. Τριανταφυλλίδης, σε αψεγάδιαστη ρωσική, αναφέρθηκε στα νεανικά-φοιτητικά του
χρόνια στο Κίεβο, κατέθεσε τις προσωπικές του εμπειρίες από την ενασχόλησή του με
Ρώσους λογοτέχνες και φιλοσόφους του 19ου και 20ου αι., καθώς και από το
μεταφραστικό του έργο, προέβη σε ανάλυση της σημερινής κοινωνικό-πολιτικόοικονομικής-ηθικής κατάστασης της Ελλάδας, ενώ έδωσε και μία συνοπτική και μεστή
παρουσίαση της λογοτεχνικής παραγωγής στη σύγχρονη Ελλάδα, αναφερόμενος και σε
συγκεκριμένα ονόματα λογοτεχνών, για τους οποίους προβλέπει εξέλιξη και προοπτική.
Το κοινό αυτόματα εισέπραξε τον ενθουσιασμό και το μεράκι του Δ. Τριανταφυλλίδη για
τη λογοτεχνία, την ποίηση και τη φιλοσοφία, καθώς και κατέστη κοινωνός των
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προβληματισμών και αναζητήσεών του.
Το Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού, εκφράζει την ευγνωμοσύνη όλων μας στον κύριο Δ.
Τριανταφυλλίδη για τη ζεστή και ουσιαστική φιλολογική βραδυά, καθώς και στην
Προϊσταμένη του Γραφείου ρύπου της Πρεσβείας της Ελλάδος στη Μόσχα, Σύμβουλο
Τύπου κα Κυράστω Ζάχαρη για την πρωτοβουλία-πρότασή της για τη διοργάνωση της
εκδήλωσης και την ουσιαστική σύμπραξή της.
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19 Απριλίου 2013

«”Ταξίδι” στο Άγιο Όρος»

Στις εγκαταστάσεις του Μουσείου «Οίκος Αγιογραφίας» της Μόσχας, σε ατμόσφαιρα Εγκαταστάσεις του Μουσείου «Οίκος Αγιογραφίας»
πνευματικής ανάτασης, συγκίνησης και κατάνυξης και με εξαιρετική προσέλευση κοινού
πραγματοποιήθηκε ένα οδοιπορικό στο Άγιο Όρος, με θέμα «”Ταξίδι” στο Άγιο Όρος»,
με παράλληλη προβολή ντοκιμαντέρ για την Αθωνική Πολιτεία, το Πανορθόδοξο
μοναστικό κέντρο με τη χιλιόχρονη ιστορία, που αποτελεί την κιβωτό της Ορθοδοξίας και
το οποίο επισκέπτονται χιλιάδες Ρώσοι κάθε χρόνο.
Η εκδήλωση ξεκίνησε με ένα σύντομο πρόγραμμα από τη πιανίστα, καθηγήτρια στην
Έδρα
Σύνθεσης
του
Κρατικού
Ωδείου
Μόσχας
«Τσαϊκόφσκι», Μαράλ
Γιακσίεβα (http://soundcloud.com/maralyakshieva , www.letov.ru/maral.html) και τη
φοιτήτριά της, διακεκριμένη σε διάφορους διεθνείς διαγωνισμούς πιάνου Ελιζαβέτα
Ντανίλινα, οι οποίες εκτέλεσαν συνθέσεις του Έλληνα συνθέτη Νίκου Χαριζάνου
(http://www.nickosharizanos.com/), με φόντο αποσπάσματα από τα τηλεοπτικά
αφιερώματα, που ακολούθησαν.
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Στη συνέχεια προβλήθηκαν τα τηλεοπτικά αφιερώματα: «Πάσχα στο Άγιο Όρος»,
«Ερημίτες Αγίου Όρους» και «Γέροντας Παΐσιος ο Αγιορείτης, η ζωή και το
έργο» του διακεκριμένου Έλληνα δημοσιογράφου και διευθυντή της εκκλησιαστικής
ηλεκτρονικής εφημερίδας «Αγιορείτικο Βήμα» (agioritikovima.gr) Γιώργου Θεοχάρη.
Ακολούθησε ενδιαφέρουσα, ειλικρινής, πηγαία συζήτηση με το κοινό. Ο Γιώργος
Θεοχάρης κατέθεσε τις εμπειρίες του από τα γυρίσματα και την επαφή του με τους
ασκητές και μοναχούς της Αθωνικής Πολιτείας, αλλά και από προηγούμενες επισκέψεις
του στο Άγιο Όρος, από την εποχή των φοιτητικών του χρόνων. Το κοινό αυτόματα
εισέπραξε την ειλικρίνεια, την ψυχική του απογείωση, έγινε κοινωνός του πνευματικού
παραδείσου, που αναδύεται στην έρημο του Αγίου Όρους, ενώ κατέθεσε τις δικές του
εμπειρίες και βιώματα από την Αθωνική Πολιτεία.
Το Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού εκφράζει την ευγνωμοσύνη του στο δημοσιογράφο
Γιώργο Θεοχάρη για τη δυνατότητα προβολής των αφιερωμάτων του για το Άγιο Όρος,
το μεγαλύτερο, παγκοσμίως, κέντρο του Ορθόδοξου χριστιανικού μοναχισμού, που
διαδραματίζει ιδιαίτερο ρόλο στην πνευματική και διαπροσωπική σύμπραξη των δύο
ομόδοξων λαών μας, στις πιανίστες Μαράλ Γιακσίεβα και Ελιζαβέτα Ντανίλινα, στον
Έλληνα συνθέτη Νίκο Χαριζάνο, στη διεύθυνση του Μουσείου «Οίκος Αγιογραφίας» για
την ευγενική φιλοξενία της βραδυάς και σε όλους του Έλληνες και Φιλέλληνες, που
μοιράστηκαν αυτή την ξεχωριστή εκδήλωση μαζί μας.
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Βραδιά, αφιερωμένη στη μνήμη του προσφάτως αποβιώσαντος διακεκριμένου
καλλιτέχνη της Ρωσίας, ομογενή οπερατέρ-σκηνοθέτη Χριστόφορου Τριανταφίλωφ

31 Μαΐου 2013
Οίκος Εθνοτήτων της Μόσχας

Στις εγκαταστάσεις του Οίκου Εθνοτήτων της Μόσχας, βραδιά, αφιερωμένη στη μνήμη
του προσφάτως αποβιώσαντος διακεκριμένου καλλιτέχνη της Ρωσίας, ομογενή
οπερατέρ-σκηνοθέτη Χριστόφορου Τριανταφίλωφ, συνδιοργανωμένη από το Σύλλογο
Ελλήνων Μόσχας και το Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού (Κ.Ε.Π.).
Στα

πλαίσια

της

εκδήλωσης

προβλήθηκε

το

ντοκιμαντέρ

του

Χριστόφορου
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Τριανταφίλωφ για τον αρχιμουσικό, επί σειράς ετών διευθυντή ορχήστρας του θεάτρου
«Μπολσόι», Μαέστρο Οδυσσέα Δημητριάδη, με τίτλο «Οδυσσέας Δημητριάδης», καθώς
και, σε πρώτη προβολή, η ταινία-ντοκιμαντέρ για τη ζωή και το έργο του ομογενή
σκηνοθέτη Χριστόφορου Τριανταφίλωφ «Μάρτυρες μιας εποχής» .
Ακολούθησε συζήτηση για τη ζωή και το έργο του Χριστόφορου Τριανταφίλωφ με την
οικογένειά του, τους φίλους και συναδέλφους του, το συντονισμό της οποίας είχε η
ομογενής σκηνοθέτης, επί σειράς ετών βοηθός και συνοδοιπόρος του Χριστόφορου
Τριανταφίλωφ Ναντέζντα Κουζνετσόβα. Η κα Κουζνετσόβα, με γλαφυρό και
συγκινητικό τρόπο, αναφέρθηκε στο μέγεθος της προσωπικότητας του Χριστόφορου
Τριανταφίλωφ, στη ζωή και το έργο του, στις ιδιαιτερότητες του χαρακτήρα του.
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Συμμετοχή στις εργασίες του 10ου Συνεδρίου της Μεσσηνιακής Αμφικτυονίας. Συμμετοχή
στην Ίδρυση του Ευρωπαϊκού Μεσσηνιακού Συνδέσμου, 03 Αυγούστου 2013.

Ναυαρίνο (Πελοπόννησος), 03 Αυγούστου 2013.

Στις 03 Αυγούστου 2013 πραγματοποιήθηκε, στις εγκαταστάσεις της λαμπρής ξενοδοχειακής
μονάδας Costa Navarino, το 10ο Συνέδριο της Μεσσηνιακής Αμφικτυονίας.
Πρόκειται για κοινωνικό οργανισμό μη κερδοσκοπικού τύπου, για μία κοινή προσπάθεια των
αποδήμων της Μεσσηνίας και των τοπικών φορέων, που λειτουργεί από το 1996 και ως στόχο
έχει την προβολή και ανάδειξη της Μεσσηνίας διεθνώς, τη συσπείρωση των Μεσσήνιων και
φίλων της Μεσσηνίας.
Στο συνέδριο, το οποίο ευλόγησε ο Μητροπολίτης Μεσσηνίας Χρυσόστομος, απηύθυναν
χαιρετισμό ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών της Ελλάδας κ. Λεωνίδας Γρηγοράκος, ο
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Αντιπεριφερειάρχης Μεσσηνίας κ. Παναγιώτης Αλευράς, Μεσσήνιοι από την Ελλάδα και το
εξωτερικό. Ειδικό χαιρετισμό απηύθυνε η διευθύντρια του Κέντρου Ελληνικού Πολιτισμού
(ΚΕ.Π.) Δώρα Γιαννίτση, ειδικά προσκεκλημένη στην εν λόγω εκδήλωση. Η κα Γιαννίτση
εξέθεσε εν συντομία τους στόχους του ΚΕ.Π., αναφέρθηκε στα κοινά σημεία, στους μακραίωνους
δεσμούς των δύο ομόδοξων λαών, Ελλήνων και Ρώσων, και μίλησε για ελληνορωσική σύμπραξη
με στόχο την προβολή της Χώρας μας στη φίλη
ομόδοξη Ρωσία, για τη μεγάλη αποδοχή των ελληνικών σπουδών στη Ρωσία (ήδη προς το παρόν
έχουν εγγραφεί περί τους 500 καινούριους μαθητές, που επιθυμούν να διδαχθούν την ελληνική
στα τμήματα γλώσσας του Κ.Ε.Π.), για αξιοποίηση του δυναμικού Ελλήνων και Φιλελλήνων,
όλων όσων, είτε λόγω επαγγελματικής είτε λόγω ερασιτεχνικής απασχόλησης, συνδράμουν στην
ελληνορωσικιή συνεργασία, ενώ έγινε αποδεκτή από το κοινό με θέρμη.
Στα πλαίσια του 10 Συνεδρίου της Μεσσηνιακής Αμφικτυονίας ιδρύθηκε ο ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ
ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ» (Μ.Ε.Σ.), που λειτουργεί ως συλλογικό όργανο των
αποδήμων Μεσσηνίων που διαμένουν στις χώρες της Ευρώπης, έχει ως έδρα του την πόλη της
Καλαμάτας του Νομού Μεσσηνίας και μπορεί να αποφασίζει και συνεδριάζει στον Παγκόσμιο
Ιστότοπο.
Σκοπός του «Ευρωπαϊκού Συνδέσμου Μεσσηνίων» είναι η προβολή και προώθηση των
Μεσσηνιακών και Εθνικών θεμάτων, η διάδοση της ελληνικής γλώσσας στο εξωτερικό, η
συμπαράσταση στα προβλήματα των ομογενών, η ενίσχυση κάθε προσπάθειας
αλληλοκατανόησης και ανταλλαγής απόψεων για την πολιτιστική και οικονομική ανάπτυξη της
Μεσσηνίας.
Στον Μ.Ε.Σ. προσχώρησε το Κ.Ε.Π. και η διευθύντριά του Δώρα Γιαννίτση, ενώ τους κόλπους
του απαρτίζουν συντοπίτες μας από τη Στοκχόλμη (κ. Αθ. Ψαρούλης), την Πράγα (κα
Γιαβάννα Αργυροηλιοπούλου), το Λονδίνο (κα Μάρθα Χρυσομάλλη, εκδότρια του περιοδικού
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“The Hellenic Times – International”).
Στα άμεσα προς υλοποίηση προγράμματα της Μεσσηνιακής Αμφικτυονίας εντάσσεται η
δημιουργία ντοκιμαντέρ για τη ζωή της Μαρίας Κάλλας, το πατρικό σπίτι της οποίας
βρίσκεται στο Μελιγαλά Μεσσηνίας, καθώς και η δημιουργία διαστημικής πύλης στο
αεροδρόμιο της Καλαμάτας. Πρόκειται για ένα μεγαλόπνοο αλλά υλοποιήσιμο έργο, έργο
ζωής για το Μεσσήνιο καθηγητή Αεροδιαστημικής του Πανεπιστημίου San Jose της
Καλιφόρνιας, Επιθεωρητή της NASA, Δρ. Περικλή Παπαδόπουλο, το οποίο προβλέπει την
απογείωση από το αεροδρόμιο της Καλαμάτας αεροπλάνων, στα οποία θα βρίσκονται
μικρότερα σκάφη, τα οποία, στη συνέχεια, θα εισέρχονται στη στρατόσφαιρα (διαστημικός
τουρισμός).
Το ΚΕΠ ευχαριστεί τους διοργανωτές του Συνεδρίου, τον Πρόεδρο και Γενικό Γραμματέα της
Μεσσηνιακής Αμφικτυονίας κ.κ. Κώστα Κόλλια και Παναγιώτη Μπαζίγο, τον Πρόεδρο του
Ευρωπαϊκού Μεσσηνιακού Συνδέσμου κ. Αθανάσιο Ψαρούλη για την τιμητική πρόσκληση που
μας έγινε για συμμετοχή, σύμπραξη και συνεργασία. Στα πλαίσια των εργασιών του Συνεδρίου
δόθηκε η δυνατότητα επικοινωνίας με Μεσσήνιους από όλο τον κόσμο, ανταλλαγής απόψεων,
προτάσεων, ιδεών για συνεργασία και αμοιβαίο εμπλουτισμό, για δράσεις που θα
αλληλοσυμπληρώνουν πνευματικά και πολιτισμικά τους Ελλαδίτες και τους ομογενείς μας,
τους Έλληνες και Φιλέλληνες.
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Παρουσίαση του βιβλίου της διδάκτορα ιστορικών επιστημών,Όλγας Πετρούνινα με τίτλο 18 Οκτωβρίου 2013
«ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΘΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 18ου-20ου αι.»
Βιβλιοθήκη Ιστορίας της Ρωσικής Φιλοσοφίας και Πολιτισμού
Το Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού (Κ.Ε.Π.) διοργάνωσε παρουσίαση του βιβλίου της
«Οίκος του φιλοσόφου Α.Φ. Λόσεφ»
διδάκτορα ιστορικών επιστημών, σημαίνουσας ελληνίστριας της Ρωσίας, καθηγήτριας
στην Έδρα Νεότερης και Νεότατης Ιστορίας Χωρών Ευρώπης και Αμερικής της Ιστορικής
Σχολής του Κρατικού Πανεπιστημίου Μόσχας «Lomonosov» Όλγας Πετρούνινα με
τίτλο «ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΘΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 18ου-20ου αι.» (Μόσχα,
εκδόσεις “Knizhnyi Dom «Universitet»”, 2010).
Στην εκδήλωση η καθηγήτρια-ερευνήτρια κα Πετρούνινα προέβη σε παρουσίαση
εντελώς νέου υλικού, που δεν έχει συμπεριληφθεί στο ογκώδες έργο της, και συγκεκριμένα
σε παρουσίαση των ρευμάτων και των κυριοτέρων εκπροσώπων της νεοελληνικής
λογοτεχνίας, καθώς και διαφόρων μορφών τέχνης και στον τρόπο που αυτά αποτυπώνουν
και αντικατοπτρίζουν την εθνική ιδέα και ιδεολογία των Ελλήνων, την πεποίθηση στη
συνέχεια του Ελληνισμού από την αρχαιότητα έως τη σύγχρονη εποχή.
Την εκδήλωση-παρουσίαση τίμησαν με την παρουσία τους Έλληνες και Φιλέλληνες, η
διδάκτωρ ιστορίας-ελληνίστρια Όλγα Σοκολόφσκαγια, ο Πρόεδρος του Ιδρύματος
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Ελληνικών Μελετών Γιάννης Νικολόπουλος και ο Γενικός Γραμματέας του Κέντρου
Ελληνο-Ρωσικών Ιστορικών Ερευνών (ΚΕΡΙΕ) Πάνος Στάμου (οι οποίοι μόλις αφίχθησαν
από την Αθήνα), ο πρέσβυς Αντρέι Βντόβιν, ο ομογενής καλλιτέχνης-ακαδημαϊκός Παύλος
Αρζουμανίδης, οι ομογενείς ζωγράφοι-αρχιτέκτονες Γιούρι Ανδρεάδης και Παύλος
Τουζάνοβ, ο ομογενής αρχιτέκτονας, καθηγητής Αλέξανδρος Τσαρτιλίδης (επί σειράς ετών
αντιπρόεδρος του Συλλόγου Ελλήνων Μόσχας), η Αγνή Σιδερίδου, κόρη της ηρωίδας της
Αντίστασης Ηλέκτρας Αποστόλου κ.α.

ΣΥΝΑΥΛΙΕΣ, ΕΚΘΕΣΕΙΣ, ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ, ΦΕΣΤΙΒΑΛ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
–
ΤΟΠΟΣ
ΚΑΙ
ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ
Παιδικό πρόγραμμα "Ο Γύρος του κόσμου, χωρίς να απομακρυνθείτε από το κέντρο της πόλης!" 13 Ιανουαρίου 2013
Το Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού έλαβε μέρος στο παιδικό πρόγραμμα "Ο Γύρος του κόσμου, χωρίς
να απομακρυνθείτε από το κέντρο της πόλης!" που διοργανώθηκε από τον οργανισμό "City Class
Εγκαταστάσεις του μουσείου «Vernadsky»
ΕΚΔΗΛΩΣΗ
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" στις εγκαταστάσεις του μουσείου «Vernadsky». Στα πλαίσια της εν λόγω εκδήλωσης, η οποία ήταν
αφιερωμένη στις χώρες της λεκάνης της Μεσογείου, στα παιδιά δόθηκε η δυνατότητα γνωριμίας, μέσα
από το παιγνίδι, με την ιστορία, τη γλώσσα, τις παραδόσεις, τον πολιτισμό χωρών της ευρύτερης
περιοχής. Το Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού παρουσίασε στα παιδιά την ελληνική γλώσσα, την ιστορία
και τον πολιτισμό της Χώρας μας, επιχείρησε να τα μυήσει σε έθιμα και παραδόσεις της πατρίδας μας.
Τα παιδιά έμαθαν γιατί η ελληνική σημαία έχει εννέα (9) γραμμές και τί αυτές συμβολίζουν, ενώ πήραν
μέρος σε ένα Πρωτοχρονιάτικο έθιμο της Ελλάδος. Από το χορευτικό συγκρότημα του Κ.Ε.Π. με
επικεφαλής την καθηγήτρια Τατιάνα Τσόρναγια πραγματοποιήθηκε παρουσίαση-master class
ελληνικών παραδοσιακών χορών από διάφορες περιοχές της νησιωτικής και ηπειρωτικής Ελλάδας,
καθώς και μαθήματα χορού για τα παιδιά και τους γονείς τους, μεταλαμπαδώνοντας στις καρδιές τους
τη φλόγα και το ταμπεραμέντο του ελληνικού χορού.

Συναυλία «Εθνικές Παραδόσεις»
24 Φεβρουαρίου 2013,
Στις 24 Φεβρουαρίου 2013 πραγματοποιήθηκε η βραδιά «Εθνικές Παραδόσεις», που διοργανώθηκε
από το ίδρυμα "Belcanto" . Στο πρόγραμμα της βραδιάς έλαβαν μέρος η χορωδία του Κέντρου Ευαγγελικός-Λουθηρανικός
Ελληνικό Πολιτισμού (καλλιτεχνικός διευθυντής - ΄Ολγα Τάντσεβα), η χορωδία παραδοσιακής Πέτρου και Παύλου.
ελληνικής μουσικής του Συλλόγου Ελλήνων Μόσχας (καλλιτεχνικός διευθυντής - Βαλέριος
Ηλιόπουλος) και ο Έλληνας μουσικός Γιάννης Κωφόπουλος. Το πρόγραμμα, μεταξύ άλλων,
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περιλάμβανε ελληνικά δημοτικά τραγούδια.

2 Μαρτίου 2013 ,
Εορταστική συναυλία στα πλαίσια του 2ου Διεθνούς Φεστιβάλ Εθνικών Πολιτισμών «Globus»¨
2ο Διεθνές Φεστιβάλ Εθνικών Πολιτισμών «Globus»¨
Τo Σάββατο 2 Μαρτίου 2013 το Χορευτικό συγκρότημα του Κέντρου Ελληνικού Πολιτισμού με
επικεφαλής την Τατιάνα Τσόρναγια συμμετείχε, μαζί με άλλα καλλιτεχνικά συγκροτήματα –
εκπροσώπους πολιτισμών διαφόρων χωρών του πλανήτη μας, σε εορταστική συναυλία του 2ου
Διεθνούς Φεστιβάλ Εθνικών Πολιτισμών «Globus». Η καλλιτεχνική βραδυά κύλησε σε μία
εξαιρετικά
ζεστή
και
φιλική
ατμόσφαιρα.
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ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ
Στον ιστορικό κινηματογράφο της Μόσχας «HUDOZHESTVENNYI» με μεγάλη επιτυχία 29 Μαρτίου - 05 Απριλίου 2013
πραγματοποιήθηκαν
τα
εγκαίνια
της ΔΕΥΤΕΡΗΣ
ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ, που διοργανώθηκε από τοΚέντρο Ελληνικού Πολιτισμού (ΚΕΠ), από κοινού Κινηματογράφοι «HUDOZHESTVENNYI», «ZVEZDA»,
με τον οργανισμό «Moscow Cino» του Δήμου της Μόσχας.
Οίκος Εθνοτήτων Μόσχας
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Μετά τη μεγάλη επιτυχία και απήχηση στο κοινό της Πρώτης Εβδομάδας Ελληνικού Κινηματογράφου,
που διοργανώσαμε πέρυσι, την ίδια εποχή, αποφασίσαμε ότι το εγχείρημα αυτό αξίζει να επαναληφθεί
και να αποτελέσει παράδοση.
Η φετινή Εβδομάδα Ελληνικού Κινηματογράφου είναι αφιερωμένη στο μεγάλο Έλληνα ηθοποιό του
20ου αιώνα Θανάση Βέγγο, η επιτυχία και μοναδικότητα του οποίου έγκειται στο ότι κατόρθωσε με
ξεχωριστό, γλαφυρό, ειλικρινή και αβίαστο τρόπο να ενσαρκώσει τον ταλαιπωρημένο μεταπολεμικόμετακατοχικό-μετεμφυλιακό Νεοέλληνα, έναν ήρωα που διέπεται από καλοσύνη, αφέλεια, ειλικρίνεια,
δοτικότητα, αυθορμητισμό, παιδιάστικη αρκετές φορές αισιοδοξία ενώ συχνά αποβαίνει θύμα
καιροσκόπων, συγκυριών, σκοπιμοτήτων της σύγχρονης κοινωνίας μας.
Της τελετής εγκαινίων προηγήθηκε συνέντευξη τύπου με τη συμμετοχή των καλεσμένων του φεστιβάλ,
του γιου του αείμνηστουΘανάση Βέγγου, οπερατέρ Χαραλάμπη Βέγγου, καθώς και το γνωστού
Έλληνα σκηνοθέτη-παραγωγό-εκδότη Άγγελο Σιδεράτο, ο οποίος είχε και την ιδέα για τη διεξαγωγή
του εν λόγω φεστιβάλ και αποτελεί τον επιμελητή του, η Σύμβουλος Τύπου της Πρεσβείας της Ελλάδα
στη Μόσχα, κα Κυράστω Ζάχαρη, οι Ρώσοι ζωγράφοι Έλενα Σιπιτσόβα, Αναστασία και Σεργκέι
Γαλίτσινι, η διευθύντρια του ΚΕΠ Δώρα Γιαννίτση και η γενική δ/ντρια του οργανισμού «Moс
Кино» Anna Pendrakovskaya.
Στη συνέντευξη Τύπου συμμετείχαν, επίσης, οι Ζωγράφοι Έλενα Σιπιτσόβα, Αναστασία Γκολίτσινα και
Σεργκέι Γκολίτσιν. Όλες τις ημέρες της εβδομάδας Κινηματογράφου, παράλληλα με τις προβολές
ταινιών, θα λειτουργήσουν δύο εκθέσεις ζωγραφικής, και συγκεκριμένα: α) στις εγκαταστάσεις του
κινηματογράφου «ZVEZDA» «Η Ελλάδα μέσα από το βλέμμα Ρώσων ζωγράφων», που αποτελείται
από μια σειρά έργων από λάδι των Αναστασίας και Σεργκέι Γκολίτσιν, στις οποίες με μεστά, έντονα
και ζωντανά χρώματα αντανακλάται η αντίληψή τους για την Ελλάδα, ο τρόπος που την
αντιλαμβάνονται και αντιμετωπίζουν και β) στο φουαγιέ του
κινηματογράφου «HUDOZHESTVENNYI» «Μύθοι και Θρύλοι της Αρχαίας Ελλάδας" της Έλενας
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Σιπιτσόβα. Η καλλιτεχνική πορεία της καλλιτέχνιδας περιλαμβάνει περί τα χίλια έργα, πάνω από εκατό
ατομικές και ομαδικές εκθέσεις σε όλο τον κόσμο, δεκάδες εικονογραφημένα βιβλία. Το κοινό έργο
"Μύθοι και Θρύλοι της Αρχαίας Ελλάδα" αποτελεί σύμπραξη του Κέντρου Ελληνικού Πολιτισμού
Ελληνικού, της Έλενας Σιπιτσόβα και της διακεκριμένης γλωσσολόγου-ελληνίστριας Ειρήνης
Μπελέτσκαγια, η οποία επιμελείται τη συγγραφή των κειμένων σε ελληνική και ρωσική, που
συνοδεύουν τα σχέδια της Ρωσίδας ζωγράφου. Το Κ.Ε.Π. φιλοδοξεί να εκδώσει το συγκεκριμένο
εγχείρημα. Ο Άγγελος Σιδεράτος προέβη σε μία έντονη δήλωση σχετικά με τη σημερινή κατάσταση
στην Ελλάδα και τον κόσμο, χαρακτηρίζοντάς την ως οικονομική κατοχή και Τρίτο Παγκόσμιο
Πόλεμο, επισημαίνοντάς, ωστόσο, για μια ακόμη φορά, ότι καμία δύναμη των όπλων δεν μπορεί να
νικήσει τον πολιτισμό. Τόνισε, επίσης, το γεγονός ότι οι Έλληνες και οι Ρώσοι πολέμησαν μαζί στο
Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, οι δύο λαοί είναι γνωστοί για την πλούσια πολιτιστική τους κληρονομιά,
γεγονός που τους καθιστά ανίκητους. Αναφορικά στο ταλέντο και την ιδιαιτερότητα της
προσωπικότητας του Θανάσης Βέγγου, επεσήμανε ότι ο αείμνηστος ηθοποιός δεν αρκούνταν σε
άσκηση της υποκριτικής του τέχνης και των τεχνικών του δεξιοτήτων, αλλά προέβαινε σε κατάθεση
ψυχής, μεταφέροντας στην οθόνη τον πλούτο και το μεγαλείο του εσωτερικού του κόσμου του,
επικοινωνώντας άμεσα με το θεατή και ενσαρκώνοντας ότι τις πίκρες, τις λύπες, τις ανησυχίες, τις
χαρές και τις φιλοδοξίες του βασανισμένου Έλληνα.
Ο Άγγελος Σιδεράτος και ο Χαραλάμπης Βέγγος εκφράστηκαν με τα πιο κολακευτικά λόγια για το
Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού, τις δραστηριότητές του και τις προσπάθειες που καταβάλει για τη
διάδοση του ελληνικού πολιτισμού στη ρωσική πρωτεύουσα, ενώ καταχειροκροτήθηκαν από το κοινό.
Την Παρασκευή 05 Απριλίου 2013, στην κατάμεστη αίθουσα του Οίκου Εθνοτήτων Μόσχας,
ολοκληρώθηκε η
ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ, που
διοργανώθηκε από το Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού (ΚΕΠ) σε συνεργασία με τον οργανισμό
«Moscow Cino» του Δήμου της Μόσχας.
Της τελετής λήξης του Κινηματογραφικού φεστιβάλ προηγήθηκε η προβολή της ταινίας
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έξοδος του Μεσολογγίου» (σε σκηνοθεσία του Δημήτρη Δούκα, έτους παραγωγής 1965) η
ανακοινωθείσα πρωτύτερα για την Παρασκευή 22 Μαρτίου τ.ε. προβολή της οποίας είχε αναβληθεί
λόγω μεγάλης διάρκειας του προγράμματός μας στα πλαίσια της εορταστικής μας εκδήλωσης,
αφιερωμένης στην Ημέρα της Εθνικής Παλιγγενεσίας (22.03.2013).
Ακολούθησε σύντομο καλλιτεχνικό πρόγραμμα από τον Έλληνα μουσικό Γιάννη Κωφόπουλο και τον
εν Μόσχα αποσπασμένο εκπαιδευτικό, μουσικό Βαλέριο Ηλιόπουλο, οι οποίοι παρουσίασαν επιτυχίες
του ελληνικού κινηματογράφου και καταχειροκροτήθηκαν από το κοινό.
Η 2η Εβδομάδα Ελληνικού Κινηματογράφου ολοκληρώθηκε με το ειδικό αφιέρωμα «Θανάσης Βέγγος
– ένας άνθρωπος παντός καιρού», που, ουσιαστικά, πρόκειται για ένα ωριαίο αφιέρωμα-ντοκιμαντέρ
στο έργο του μεγάλη Έλληνα ηθοποιού, ειδικά επεξεργασμένο βάσει πολύωρου υλικού από το
σκηνοθέτη Άγγελο Σιδεράτο και τον οπερατέρ Χαραλάμπη Βέγγο, γιο του αείμνηστου ηθοποιού, στο
οποίο για τη ζωή και το έργο του Θανάση Βέγγου μιλούν συνάδελφοι και συνεργάτες του, τα «ιερά
τέρατα» του ελληνικού κινηματογράφου, ενώ προβάλλονται και αποσπάσματα από τις ταινίες του.
Η βραδυά ολοκληρώθηκε με συζήτηση του κοινού με το Χαραλάμπη Βέγγο, ο οποίος παράτεινε την
παραμονή του στη Μόσχα προκειμένου παρευρίσκεται στην τελετή λήξης του φεστιβάλ. Εκφράζοντας
για πολλοστή φορά τις ευχαριστίες και την ευγνωμοσύνη του στο Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού, ο κ.
Βέγγος επεσήμανε με το θερμότερο τρόπο τη συμμετοχή και ανταπόκριση του κοινού, Ελλήνων αλλά
και Φιλελλήνων, καθ΄ όλη τη διάρκεια της κινηματογραφικής εβδομάδας, και καταχειροκροτήθηκε από
το κοινό, το οποίο γοητεύθηκε από την έμφυτη σεμνότητα και το ήθος του χαρακτήρα του, που δεν
περνούν απαρατήρητα, και εισέπραξε τη θετική ενέργεια και καλοσύνη, που από αυτόν εκπέμπονται.
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Διαγωνισμός «Ανακάλυψε την Ελλάδα σου». - Τελετή απονομής βραβείων.

22 Απριλίου 2013
Κεντρική Βιβλιοθήκη της Μόσχας Νο 174 «Δάντε Αλιγκέρι»

Στις εγκαταστάσεις της Κεντρικής Βιβλιοθήκης της Μόσχας Νο 174 «Δάντε
Αλιγκέρι» πραγματοποιήθηκε η τελετή απονομής βραβείων των διαγωνιζομένων στο
Διαγωνισμό «Ανακάλυψε την Ελλάδα σου».
Το εν λόγω εγχείρημα αποτέλεσε συνδιοργάνωση της Κεντρικής Βιβλιοθήκης της Μόσχας Νο 174
«Δάντε Αλιγκέρι» και του Κέντρου Ελληνικού Πολιτισμού (Κ.Ε.Π.) και ως στόχο έθεσε την, όσο το
δυνατό πληρέστερη, γνωριμία με την ιστορία και τον πολιτισμό της Χώρας μας και απευθύνονταν σε
Έλληνες και Φιλέλληνες, σε όλους όσους αγαπούν και ενδιαφέρονται για την Ελλάδα ανά την
επικράτεια της Ρωσικής Ομοσπονδίας.
Ο Διαγωνισμός ξεκίνησε στις 01 Ιανουαρίου τ.ε. και ολοκληρώθηκε στις 31 Μαρτίου 2013, ενώ σε
αυτόν δικαίωμα συμμετοχής είχαν άτομα άνω των 14 ετών από όλες της Περιφέρειες της Ρωσίας.
Η κριτική επιτροπή αποτελείτο από στελέχη της Βιβλιοθήκης «Δάντε Αλιγκέρι» και του Κέντρου
Ελληνικού Πολιτισμού. Οι διαγωνιζόμενοι εκλήθησαν να απαντήσουν σε 18 ερωτήσεις
(επισυνάπτονται) και να τις αποστείλουν, αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή.
Η ανταπόκριση του κόσμου ήταν συγκινητική και εντυπωσιακή, ουσιαστικά ξεπέρασε κάθε
προσδοκία. Συγκεντρώθηκαν 736 απαντήσεις από 746 συμμετέχοντες, οι περισσότερες εκ των
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οποίων αποτελούν αναλυτικές παρουσιάσεις, που συνοδεύονται από πλούσιο εικαστικό,
φωτογραφικό και λοιπό υλικό. Ιδιαίτερα συγκίνησαν συμμετοχές μαθητών ορφανοτροφείων της
Ρωσίας, καθώς και μαθητών σχολείου της περιοχής του Βόλγκογκραντ, οι οποίοι προέβησαν σε
σύσταση
νέου
Δικτυακού
Τόπου
με
τις
ερωτήσεις-απαντήσεις
του
Διαγωνισμού http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fruslanhj.wix.com%2Fgeografiya και
οι οποίοι, τελικά, κέρδισαν το πρώτο βραβείο. Συμμετείχαν εξάλλου, και διαγωνιζόμενοι από την
Ουκρανία, από την Περιφέρεια του Ντονέτσκ, με έντονο ελληνικό-ομογενειακό στοιχείο.
Αναλυτικότερα, οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό προέρχονται από 65 Περιφέρειες εκ του γενικότερου
συνόλου των 83 διοικητικών Περιφερειών της Ρωσίας σήμερα, γεγονός που προσδίδει στο όλο
εγχείρημα το χαρακτήρα του πανρωσικού-πανεθνικού.
Ο νεότερος συμμετέχων στο διαγωνισμό είναι 11 ετών, ενώ ο αρχαιότερος και το παλαιότερο – 67.
Στην ηλικιακή ομάδα κάτω των 25 ετών ανήλθε το 75% των συμμετεχόντων, το 18% ανήλθε σε ηλικία
μεταξύ 26 και 50 ετών, ενώ το 7% των συμμετεχόντων στην ηλικιακή κατηγορία των 51 ετών και άνω.
Ένας από τους συμμετέχοντες έστειλε την εργασία τους στην Ουκρανία (περιοχή Ντονέτσκ).
Ειδικό βραβείο με τίτλο "βούληση για τη νίκη" απονεμήθηκε στην Tatyana Alexandrova από την
πόλη του Νοβοσιμπίρσκ για την πιο ανταγωνιστική, σε όγκο, εργασία, που αποτελείτο από 88
διαφάνειες!!!
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Εγκαίνια έκθεσης ζωγραφικής «Θαλασσοθεραπεία» του Έλληνα ζωγράφου Βασίλη Κολοκυθά
Στις εγκαταστάσεις του σαλονιού αισθητικής «Trés Jolie» πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια έκθεσης
ζωγραφικής «Θαλασσοθεραπεία» του Έλληνα ζωγράφου Βασίλη Κολοκυθά.
21 Μαΐου 2013
Ο Βασίλης Κολοκυθάς, απόφοιτος του Τμήματος Φυσικής Αγωγής του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Σαλόνι αισθητικής «Trés Jolie»
Θεσσαλονίκης, πολύ νωρίς μεταπήδησε στο χώρο της ζωγραφικής, αναπτύσσοντας μεγάλη
δραστηριότητα. Πραγματοποίησε ελεύθερες σπουδές δίπλα σε γνωστούς ζωγράφους όπως ο Δημήτρης
Βεργίδης και ο Γιώργος Κουζούμης . Χρησιμοποιεί τόσο λάδια όσο και μεικτά χρώματα, και η
θεματογραφία του αναφέρεται κυρίως στη φύση και το Ελληνικό τοπίο . Οι πίνακές του σχετίζονται με
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την αναζήτηση του ιμπρεσιονισμού με μια εξπρεσιονιστική διάσταση. Αποφεύγει το σχεδιαστικό
περίγραμμα και οδηγεί το βλέμμα του θεατή στην ανάγνωση του θέματος μέσω των χρωματικών
συσχετισμών.
Κατά την τελετή των εγκαινίων η διευθύντρια του Κ.Ε.Π. Δώρα Γιαννίτση επεσήμανε την
ιδιαιτερότητα του χώρου της έκθεσης –σαλόνι αισθητικής- , ο οποίος συνειρμικά ανάγει στη θεματική
των έργων του καλλιτέχνη, στην απαράμιλλη ομορφιά και αυθεντικότητα του ελληνικού τοπίου, της
ελληνικής φύσης, κάτι που ο Β. Κολοκυθάς, με μεστά και ζωντανά χρώματα, μεταφέρει στους πίνακές
του. Στα έργα του καλλιτέχνη είναι αισθητά τα χρώματα, ο αέρας, οι μυρωδιές, τα αρώματα της
Ελλάδας, καθώς και ένα μοναδικό φως, το φως του περιβάλλοντος χώρου, αλλά και το φως της ίδιας
της ψυχής του ζωγράφου, του εσωτερικού του κόσμου.
Το Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού εκφράζει την ευγνωμοσύνη του στον κύριο οργανωτή, συντονιστή
και εμπνευστή της έκθεσης, στη Ναταλία Αλιόσινα, χάρει στις προσπάθειες, την επιμονή και το μεράκι
της οποίας η συγκεκριμένη έκθεση αποτέλεσε πραγματικότητα.
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6-7 Ιουλίου 2013
Φεστιβάλ Παραδοσιακού Γάμου στο “ETHNOMIR”
Тο Χορευτικό Συγκρότημα του Κέντρου Ελληνικού Πολιτισμού (Κ.Ε.Π.) συμμετείχε, με
ιδιαίτερη επιτυχία, στο Φεστιβάλ Παραδοσιακού Γάμου, που πραγματοποιήθηκε την περίοδο 6-7
Ιουλίου 2013 στο κέντρο ανάδειξης εθνικών πολιτισμών “ETHNOMIR” http://ethnomir.ru/
Το χορευτικό συγκρότημα του Κ.Ε.Π., με επικεφαλής την Τατιάνα Τσόρναγια, προέβη σε σκηνική
παρουσίαση του παραδοσιακού ελληνικού γάμου, συμπεριλαμβανομένων όλων των σταδίων του, δηλ.
το προξενιό, τον αρραβώνα, τα διάφορα συνακόλουθα έθιμά του, το προγαμιαίο συμβόλαιο, την
προίκα, το πέπλο, το νυφικό κρεβάτι, το ρύζι και το ρόδι, το έθιμο της βέρας. Επίσης, έγινε εκτενής
αναφορά σε ελληνικούς παραδοσιακούς χορούς, ιδίως σε αυτούς που χορεύονται στους γάμους (π.χ.
«Γίκνα»,
παραδοσιακός
θυρακιώτικος
χορόςhttp://users.sch.gr/sakis_lambrou/autosch/joomla15/index.php/thrakiotikoi-xoroi/gikna/106paradosiakoi-xoroi/thrakiotikoi) . Στο κοινό παρουσιάσθηκε η ευκαιρία όχι μόνο να ευχηθεί στη
«νύφη» και το «γαμπρό», αλλά και να μετάσχει σε παρουσίαση/master-class παραδοσιακών ελληνικών
χορών.
Επισυνάπτονται φωτογραφίες από την εκδήλωση, που είχε την ευγενική καλοσύνη να
παραχωρήσει ο φωτογράφος του “ETHNOMIR” κ. Αλεξέι Σλίνιν.
Πληροφορίες για τον ελληνικό παραδοσιακό γάμο οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να αντλήσουν
στις
εξής
παραπομπές
στο
Διαδίκτυο:
http://parakalo.ru/grecheskie-svadbyi/
http://www.wedding-magazine.ru/travel/abroad/20830/
http://www.svadba-rb.ru/articles-svadba-19.html
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Εκδήλωση, αφιερωμένη στα 100 χρόνια από τη γέννηση του μεγάλου Έλληνα συλλέκτη
και προπαγανδιστή της ρωσικής πρωτοποριακής τέχνης Γεωργίου Κωστάκη
9 Ιουλίου 2013
Με την ευκαιρία της συμπλήρωσης εκατό (100) ετών από τη γέννηση του μεγάλου Έλληνα
συλλέκτη και προπαγανδιστή της ρωσικής πρωτοποριακής τέχνης Γεωργίου Κωστάκη, την Τρίτη 09 Κρατικό Κέντρο Σύγχρονης Τέχνης
Ιουλίου 2013 πραγματοποιήθηκε βραδυά, αφιερωμένη στη μνήμη και τη δράση του, που διοργανώθηκε
από το Κρατικό Κέντρο Σύγχρονης Τέχνης με τη στήριξη του Κ.Ε.Π., υπό την αιγίδα του Υπουργείου
Πολιτισμού της Ρωσικής Ομσπονδίας.
Στα πλαίσια της εκδήλωσης έγινε παρουσίαση άνω των εκατό αντικειμένων τέχνης, που
περιλαμβάνει η συλλογή ΚΩΣΤΑΚΗ και αναφέρονται σε διάφορες τάσεις της σύγχρονης τέχνης
(σουπρεματισμό, κονστρουκτιβισμό), καθώς και ποβλήθηκε ντοκιμαντέρ για την ιστορία της εν λόγω
συλλογής.
Στην εκδήλωση συμμετείχαν άνθρωποι της τέχνης, συγγενείς και φίλοι του Γεωργίου Κωστάκη,
μεταξύ άλλων η κόρη του συλλέκτη, διακεκριμένη ζωγράφος Ναταλία Κωστάκη, η οποία εξέφρασε
την ευγνωμοσύνη της στους διοργανωτές και τους παρευρισκομένους.
Εκφράζουμε την ελπίδα ότι σύντομα τα έργα της συλλογής ΚΩΣΤΑΚΗ, που εκτίθενται στην
γκαλερί «Τρετιακώφ», καθώς και έργα του ίδιου του συλλέκτη, θα «ταξιδέψουν» και σε άλλους
εκθεσιακούς χώρους, καθώς εκφράζουμε την ευνγωμοσύνη μας στο Κρατικό Κέντρο Σύγχρονης
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Τέχνης για την πρωτοβουλία και τη διοργάνωση της εκδήλωσης.

Συμμετοχή στο φεστιβάλ « TEDxKalamata 2013, Brave new world». Καλαμάτα, 26 Ιουλίου 2013.
Στο πραγματοποιηθέν Φεστιβάλ (26-27 Ιουλίου 2013) «TEDxKalamata 2013, Brave new world»
συμμετείχε με ανακοίνωση-παρουσίαση των δράσεων του Κέντρου Ελληνικού Πολιτισμού (Κ.Ε.Π.),
αλλά και των ελληνορωσικών σχέσεων, της δυναμικής και προοπτικής τους, καθώς και των κοινών
σελίδων ιστορίας των δύο φίλων, ομόδοξων λαών, η διευθύντρια του Κ.Ε.Π. Δώρα Γιαννίτση.

26 Ιουλίου 2013,
Κάστρο Καλαμάτας

Το «TEDx» αποτελεί τη μεγαλύτερη φεστιβαλική πλατφόρμα, διεθνώς, η οποία εγκαινιάστηκε στις ΗΠΑ
στις αρχές της δεκαετίας του 1980. Η Καλαμάτα, πρωτεύουσα της Μεσσηνίας, φιλοξενεί για δεύτερη
φορά το φεστιβαλικό αυτό θεσμό. Οι διοργανωτές του Φεστιβάλ, μετά τις πρόσφατες δημοσιεύσεις στον
τοπικό τύπο για τη δράση του Κ.Ε.Π., ενθουσιασμένοι από το φάσμα και την ευρύτητα των δράσεών μας,
απευθύνθηκαν στη διευθύντρια του Κ.Ε.Π. με την πρόταση όπως μετάσχει στο Φεστιβάλ με ανακοίνωση
για τις δράσεις του Κέντρου μας. Η ουσία και σκοπιμότητα του Φεστιβάλ έγκεινται στο ότι
προσκαλούνται άνθρωποι, που ξεχώρισαν με τη δράση τους σε διάφορους τομείς του βίου μας, και
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μοιράζονται με το κοινό τις εμπειρίες, τα βιώματά τους, αποστέλλοντας στη νεότερη γενιά ένα μήνυμα
αισιοδοξίας, ανθρωπισμού, αλληλεγγύης, δημιουργίας.
Το φετεινό, καλοκαιρινό Φεστιβάλ « TEDxKalamata 2013, Brave new world» πραγματοποιήθηκε με το
σύνθημα «Νέος γενναίος κόσμος», όπως υποδηλώνει και ο τίτλος του, και αγκάλιασε ανθρώπους από την
Ελλάδα και το εξωτερικό, που ξεχώρισαν σε τομείς επιστημών, υψηλής και πρωτοποριακής τεχνολογίας,
καταπολέμησης του ρασισμού και της ξενοφοβίας, ανθρωπίνων δικαιωμάτων, επιχειρηματικής
δραστηριότητας, ανθρωπιστικών σπουδών και κατευθύνσεων.
Η διευθύντρια του Κ.Ε.Π. Δώρα Γιαννίτση συμμετείχε με ανακοίνωση την πρώτη ημέρα του Φεστιβάλ,
την Παρασκευή 26 Ιουλίου τ.ε., στο Κάστρο της Καλαμάτας. Η δεύτερη ημέρα του Φεστιβάλ
πραγματοποιήθηκε στο Εκκλησιαστήριο της Αρχαίας Μεσσήνης, ενός από τους αρτιότερους και
εξοχότερους αρχαιολογικούς τόπους της Χώρας μας, του 4ου αι. π.χ.
Το Φεστιβάλ, το οποίο μεταδόθηκε σε απευθείας μετάδοση από τα τοπικά κανάλια, έτυχε ευρύτερης
προβολής από τα ελληνικά Μ.Μ.Ε. και, αναμφίβολα, η πρόσκληση του Κ.Ε.Π. να συμμετάσχει αποτελεί
αναγνώριση της δράσης μας.
Το Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού εκφράζει την ειλικρινή του ευγνωμοσύνη στους διοργανωτές
του Φεστιβάλ για τη δυνατότητα που μας παρείσχατε μα επικοινωνήσουμε με ένα ευρύτερο κοινό
της πατρίδας μας και να μοιραστούμε εμπειρίες και γνώσεις για τις δράσεις του Κ.Ε.Π., καθώς και
τις ελληνορωσικές σχέσεις.
Περισσότερες λεπτομέρερειες για την εκδήλωση δύνασθε να αντλήσετε από το Δικτυακό Τόπο του
Φεστιβάλ http://2013.tedxkalamata.com/ .
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Εγκαίνια της έκθεσης του Έλληνα καλλιτέχνη Νίκου Φλώρου: «Η αποκάλυψη της Μαρίας Κάλλας 5 Σεπτεμβρίου 2013
και της Γκρέις Κέλλυ. Γλυπτά- κουστούμια του Νίκου Φλώρου. Ελλάδα».
Αίθουσα “Ταβρίτσεσκι” του Μεγάλου Παλατιού στα
Ανάκτορα-Μουσείο «Τσαρίτσινο» της Μόσχας
«Η αποκάλυψη της Μαρίας Κάλλας και της Γκρέις Κέλλυ. Γλυπτά- κουστούμια του Νίκου
Φλώρου. Ελλάδα». Τα γλυπτά- κουστούμια του Νίκου Φλώρου, που είναι φτιαγμένα από απλά υλικά
και αποτελούν μοναδικά κομμάτια στον κόσμο, εκτίθενται στις μεγαλοπρεπείς αίθουσες του Μεγάλου
Παλατιού.
Μούσες του Νίκου Φλώρου αποτέλεσαν δύο μεγάλες γυναίκες του 20ου αιώνα- η μοναδική
τραγουδίστρια της όπερας Μαρία Κάλλας (1923-1977), Ελληνίδα στην καταγωγή, και η δημοφιλής
ηθοποιός, αριστοκράτισσα του Μονακό, Γκρέις Κέλλυ (1929–1982), τις οποίες ένωνε, πέρα από μια
δυνατή φιλία, και κοινή μοίρα.
Τις παραμονές των εγκαινίων της έκθεσης ο Γενικός Διευθυντής του Μουσείου «Τσαρίτσινο»,
Αλεξάντρ Σεργκέεβιτς Μπεζρούκοβ και η Μορφωτική Σύμβουλος Όλγκα Βλαντίμιροβνα
Ντοκουτσάεβα συνεχάρησαν όλους τους συμμετέχοντες για αυτή την εξαίσια εκδήλωση. Η έκθεση,
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αρχικά, πραγματοποιήθηκε στη Μόσχα. Έκθεση κουστουμιών του Νίκου Φλώρου έχει προβληθεί στις
μεγαλύτερες εκθεσιακές αίθουσες του κόσμου: Στο Εθνικό Μουσείο Γυναικών της Τέχνης (
Ουάσινγκτον), στο Παλάτι Χόφμπουργκ (Βιέννη), στο Μουσείο αμερικανικής τέχνης Γουίτνι, στο
Μουσείο «Μετροπόλιταν», στο Αρχαιολογικό Μουσείο (Θεσσαλονίκη), στο Παλάτι «Μελάς» της
Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, στο Παλάτι Μεγάλων Μαγίστρων (Ρόδος) και στο Θέατρο
«Μπολόνια» στην Ιταλία.
Τα γλυπτά- κουστούμια του Νίκου Φλώρου, φτιαγμένα περίτεχνα από αλουμίνιο, εκπροσωπούν το
σουρεαλιστικό κίνημα της ποπ- αρτ. Ωστόσο, δεν παρουσιάζουν απλά μόνο την Μαρία Κάλλας, ως
σύμβολο μεγαλειότητας της σύγχρονης Ελλάδας, και την Γκρέις Κέλλυ, άλλα την Τέχνη της Ελλάδας
στο σύνολό της. Σύμφωνα με τον καλλιτέχνη, η Ελλάδα ανά τους αιώνες, ακόμα και στους πιο
Η έκθεση πραγματοποιείται από τις 6 Σεπτεμβρίου 2013 μέχρι την 1η Μαρτίου 2014 στις
αίθουσες του Μεγάλου Παλατιού.
Συμμετοχή του Κέντρου Ελληνικού Πολιτισμού σε παράσταση παιδικού θεάτρου για την ισότητα
και τη φιλία μεταξύ των λαών και εθνών

12 Σεπτεμβρίου 2013
Θέατρο Μόσχας «Courage»

Πραγμαοτποιήθηκε, με τη συμμετοχή του Κέντρου Ελληνικού Πολιτισμού, η πρεμιέρα διαδραστικής
παιδικής παράστασης, με τη συμμετοχή των ίδιων των παιδιών, με θέμα την ανεκτικότητα, την ανοχή,
τη φιλία διαφόρων εθνοτήτων.
Ως γνωστό, στη Ρωσία, σήμερα, εκδηλώνονται προβλήματα ξενοφοβίας, εθνικιστικής και κοινωνικής
διαίρεσης. Παρατηρείται ένας ολοένα και αυξανόμενος αριθμός εθνικών και εθνοτικών συγκρούσεων,
φαινόμενο που όλο και περισσότερο εμφανίζεται και σε διεθνή κλίμακα. Το χειρότερο είναι ότι τα
παιδιά, που μεγαλώνουν σε μια ατμόσφαιρα κοινωνικών και εθνοτικών συγκρούσεων, εισπράττοντας
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αυτή την εικόνα, ακόμα πιο διογκωμένη από τα Μ.Μ.Ε., υιοθετούν ένακλίμα εχθρότητας και
ξενοφοβίας προς άλλες εθνοτικές ή κοινωνικές ομάδες.
Υπ΄αυτό το πρίσμα, το θέατρο της Μόσχας «Courage», με την υποστήριξη πολιτιστικών κέντρων
των διαφόρων χωρών, μεταξύ άλλων και του Κ.Ε.Π., αποφάσισαν να συμβάλουν στη διευθέτηση αυτής
της ζωτικής σημασίας και εξαιρετικά επικίνδυνης τάση . Ηθοποιοί του θεάτρου, παιδιά και γονείς,
συμμετείχαν στο διαδραστικό δρώμενο, τονίζοντας και υπενθυμίζοντας σε όλους ότι όλοι οι άνθρωποι
είναι ίσοι , ανεξάρτητα από το χρώμα του δέρματος , το σχήμα των ματιών , τον τόπο γέννησης , το
θρήσκευμα.
Στην πρεμιέρα περευρέθησαν εκπρόσωποι διαφόρων εθνοτήτων, επώνυμων, γνωστών οικογενειών,
αλλά και παιδιά από ορφανοτροφεία.
Μια ώρα πριν από την παράσταση, στο φουαγιέ του θεάτρου το Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού
παρουσίασε υλικό για τις παραδόσεις, τα ήθη και έθιμα του τόπου μας, το οποίο ακαριαία μαγνήτισε το
ενδιαφέρον μικρών και μεγάλωνб, προσπαθώντας να καταθέσει τον οβολό του σε μία συλλογική
προσπάθεια ουμανισμού, ανθρωπισμού.
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“Μουσικό-Χορευτική Περιήγηση ανά την Ελλάδα» με 32μελή χορευτική ομάδα τουΛυκείου
Ελληνίδων (παράρτημα Καλαμάτας).

09 Νοεμβρίου 2013
Κρατικού Ιστορικό-Εθνογραφικού Θεάτρου της Μόσχας

Το βράδυ του Σαββάτου 09 Νοεμβρίου 2013 προβήκαμε, στις εγκαταστάσεις του Κρατικού ΙστορικόΕθνογραφικού Θεάτρου της Μόσχας, σε μία “Μουσικό-Χορευτική Περιήγηση ανά την
Ελλάδα» με 32μελή
χορευτική
ομάδα
τουΛυκείου
Ελληνίδων (παράρτημα
Καλαμάτας)http://www.lykelkal.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=NODE&cnode=1,συνοδευόμενη από
το Δ.Σ. με επικεφαλής την πρόεδρο κα Βίκυ Καρέλια. Η συναυλία διοργανώθηκε από το Κέντρο
Ελληνικού Πολιτισμού και από το Κρατικό Θέατρο Ιστορίας και Εθνογραφίας της Μόσχας στο πλαίσιο
του Διεθνούς Φεστιβάλ Παραδοσιακού Θεάτρου «Ρωσικό Νησί».
Μέσα από μία πανδαισία χρωμάτων, ήχων, ρυθμών, η χορευτική ομάδα από την Ελλάδα ταξίδεψε το
μαγεμένο κοινό σε ένα ταξίδι ανά την ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα, σε μία περιήγηση μέσα στο
φως, στα τοπία, τις μυρωδιές, τις γεύσεις, τα ήθη, έθιμα και παραδόσεις της πατρίδας μας,
παρουσιάζοντας ένα άρτια δομημένο πρόγραμμα με παραδοσιακούς χορούς από Ήπειρο, Μακεδονία,
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Θράκη, Αιγαίο και Πελοπόννησο, εκτινάζοντας τους κατενθουσιασμένους θεατές στα καταγάλανα
ελληνικά νερά, απαστράπτοντα κάτω από τις ακτίνες του λαμπερού ελληνικού ήλιου.
Στην εισαγωγική της ομιλία η διευθύντρια του Κ.Ε.Π. Δώρα Γιαννίτση εξέφρασε την ευγνωμοσύνη
της αφ΄ ενός στη διοίκηση του Κρατικού Θεάτρου Ιστορίας και Εθνογραφίας της Μόσχας για την
ευγενική πρόσκληση για συμμετοχή ελληνικού σχήματος στο ως άνω φεστιβάλ, αφ΄ ετέρου στο
θρυλικό Λύκειο Ελληνίδων Καλαμάτας για την άμεση ανταπόκριση.
Η πρόεδρος του Λυκείου Ελληνίδων Καλαμάτας Βικτώρια Καρέλια ευχαρίστησε από την πλευρά
της τους συνδιοργανωτές και δώρισε στο Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού βιβλία και DVD για τον
ελληνικό παραδοσιακό χορό, εμπλουτίζοντας σημαντικά τη βιβλιοθήκη του Κ.Ε.Π. Είχε προηγηθεί
μάθημα-master class από τον καθηγητή χορού του Λυκείου Καλαμάτας Αναστάσιο Μίχο και χορευτές
του Λυκείου Ελληνίδων για την επικεφαλής του Χορευτικού Συγκροτήματος του Κ.Ε.Π.Τατιάνα
Τσόρναγια, για το οποίο το Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού εκφράζει την ευγνωμοσύνη του.
Την παράσταση, η οποία συνοδεύονταν από προβολή ελληνικών τοπίων σε παρακειμένως
τοποθετημένη οθόνη*, παρακολούθησαν ‘Ελληνες και Φιλέλληνες της ρωσικής πρωτεύουσας, μεταξύ
άλλων ο πρέσβυς της φίλης ομόδοξης Σερβίας,δόκτωρ Σλαβένκο Τέρζιτς, στον οποίο η κα Καρέλια
είχε την ευγενική πρωτοβουλία να προσφέρει ένα πανέμορφο λεύκωμα για τη Μεσσηνιακή γη,
εκφράζοντας τη βαθύτατη ευχαρίστηση και ευγνωμοσύνη όλων μας για την παρουσία του στην
ελληνική αυτή βραδυά.
Οι διοργανωτές του φεστιβάλ βράβευσαν με δύο τιμητικά βραβεία το ΛΥΚΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ, «Για τις υπηρεσίες του στην τέχνη της παραδοσιακής/λαϊκής χορογραφίας» και
«Για την επιμελή διατήρηση και διάσωση της ενότητας και πολυφωνίας της εθνικής παράδοσης»,
ενώ ειδική τιμητική πλακέτα επιδόθηκε στη διευθύντρια του Κ.Ε.Π. Δώρα Γιαννίτση για τη συμβολή
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της στον εμπλουτισμό του προγράμματος του φεστιβάλ.
Σε κατάσταση ευφορίας και ενθουσιασμού, όλοι οι συμμετέχονες στην εξαιρετική αυτή βραδυά με
άρωμα Ελλάδας ανταλλάξαμε υποσχέσεις για προσεχή συνάντηση είτε στη ρωσική είτε στην ελληνική
γη.

Φιλανθρωπικό Παζάρι Μόσχας / συμμετοχή Χορευτικού Συγκροτήματος Κ.Ε.Π.

30 Νοεμβρίου 2013

Tο Χορευτικό Συγκρότημα του Κέντρου Ελληνικού Πολιτισμού (καλλιτεχνική διευθύντρια κα Radisson Slavyanskaya Hotel
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. Το Χορευτικό μας Συγκρότημα παρουσίασε
ειδικά διαμορφωμένο πρόγραμμα, που περιελάμβανε δέκα (10) ελληνικούς παραδοσιακούς χορούς από
διάφορα μέρη της ηπειρωτικής και νησιωτικής Ελλάδας. Η ποικιλία των χρωμάτων των παραδοσιακών
στολών, η ζωντανή και πλαστική κίνηση των χορευτών έδωσαν τη δυνατότητα το κοινό να περιηγηθεί
στον καταγάλανο ελληνικό ουρανό, να γευθεί την ευωδιά, τον αέρα και τα αρώματα της ελληνικής
φύσης, να καταδυθεί στα γαλαζοπράσινα νερά της ελληνικής θαλασσας, να μυηθεί στη λάμψη και στο
φως του ελληνικούς τοπίου, με αποτέλεσμα να κατακτήσει τους θεατές, μεταξύ των οποίων ο
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πρεσβευτής-σύμβουλος της Πρεσβείας της Ελλάδος στη Μόσχα Γεράσιμος Ντάβαρης και ο Γενικός
Σύμβουλος Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Ηλίας Θανασάς.
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 Θανασάς και η σύζυγός του Κορίννα Θανασά, με
παρουσίαση-πώληση ελληνικών 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 εξής εταιρείες εισαγωγής-παραγωγής ελληνικών τροφίμων: DELPHI FOODS, DIONYSSOS
IMPORTS, TSANTALI RUSSIA, OLYMPIC FOODS, CHIPITA.

Ελληνική Κινηματογραφική Λέσχη

16 Δεκεμβρίου 2013
«Zvezda»

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η πρώτη προβολή στα πλαίσια της Ελληνικής Κινηματογραφικής
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Λέσχης,σηματοδοτώντας ένα νέο πρόγραμμα που δρομολόγησε το Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού
(Κ.Ε.Π.) σε μια προσπάθεια για μία, όσο το δυνατό, πληρέστερη και σφαιρικότερη γνωριμία με
την Ελλάδα και τον πολιτισμό της. Η Ελληνική Κινηματογραφική Λέσχη εδρεύει στις
εγκαταστάσεις του κινηματογράφου «Zvezda», ενώ τo όλο εγχείρημα πραγματοποιείται σε
συνεργασία με τον οργανισμό «MosCino» του Δήμου Μόσχας.
Φιλοδοξία μας είναι να παρουσιάσουμε στον Έλληνα και Φιλέλληνα θεατή, να τον μυήσουμε,
σε τακτική βάση, στην πεμπτουσία της ελληνικής κινηματογραφικής παραγωγής
(κινηματογραφικές ταινίες και ντοκιμαντέρ) τόσο των προηγούμενων δεκαετιών όσο και των
τελευταίων ετών.
Στην πρώτη προβολή προβλήθηκε το ντοκιμαντέρ «Επιστροφή στη Μήλο»(στην ελληνική με
αγγλικούς υποτίτλους), το οποίο είχε την ευγενική καλοσύνη να παραχωρήσει η εταιρία
κινηματογραφικών παραγωγών «ΗΡΩΝΙΚΟΣ Ε.Π.Ε.», στη διοίκηση της οποίας, και δη
στην κα Ηρώ Διαμαντούρου και τον κ. Νίκο Αλπαντάκη, το Κ.Ε.Π. εκφράζει τη βαθύτατη
ευγνωμοσύνη του.
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Συμμετοχή στο 8ο Διεθνές Γλωσσολογικό Φεστιβάλ Ξένων Γλωσσών

15 Δεκεμβρίου 2013

H συνεργαζόμενη με το Κ.Ε.Π. καθηγήτρια κα Αλεξάνδρα Ντίντνικοβα συμμετείχε στο 8ο Διεθνές Κρατικο Πανεπιστημίου Ανθρωπιστικών Σπουδών της
Γλωσσολογικό Φεστιβάλ Ξένων Γλωσσών, που οργανώθηκε στη ρωσική πρωτεύουσα από τον
Ρωσίας
κοινωνικό οργανισμό ESPERANTO-CLUB και πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις της
Κρατικού Πανεπιστημίου Ανθρωπιστικών Σπουδών της Ρωσίας.
Πρόκειται για εξαιρετικά ενδιαφέρουσα εκδήλωση, την οποία επισκέπτεται μεγάλος αριθμός
νεαρών ανθρώπων, που ενδιαφέρονται για ξένες γλώσσες και πολιτισμό, και την οποία το Κέντρο
Ελληνικού Πολιτισμού στηρίζει με δραστήρια συμμετοχή από τα πρώτα χρόνια της λειτουργίας
του.
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5ος διεθνής λογοτεχνικός διαγωνισμός «Μουσική της Μετάφρασης"

23 Δεκεμβρίου 2013

Συμμετοχή του Κ.Ε.Π. στη διοργάνωση και την τελετή απονομής βραβείων του 5ου Διεθνούς
Λογοτεχνικού Διαγωνισμού «Μουσική της Μετάφρασης", που διοργανώνεται από το μεταφραστικό
γραφείο iTrex (http://www.itrex.ru).

Διεθνές Ίδρυμα Σλαυικής Γραφής και Πολιτισμού

Στόχο του Διαγωνισμού αποτελεί η γνωριμία του αναγνωστικού κοινού με την ξένη λογοτεχνία, μεταξύ
άλλων με αυτή, που δεν έχει μεταφραστεί στη ρωσική γλώσσα, καθώς και η δυνατότητα στους
μεταφραστές να αναδείξουν το μεταφραστικό τους ταλέντο.
Εφέτος συμμετείχαν 3 μεταφραστές ελληνικών λογοτεχνικών κειμένων με είκοσι (20) λογοτεχνικά
κείμενα προς μετάφραση.
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Συναυλία κλασσικής μουσικής με τον Έλληνα πιανίστα Παναγιώτη Τροχόπουλο
Με μία μουσική πανδαισία σε εκτέλεση του άρτιου τεχνικά και αισθητικά νεαρού πιανίστα,
καλού φίλου επί σειράς ετών, Παναγιώτη Τροχόπουλου, απόφοιτου του Κρατικού Ωδείου Μόσχας 22 Δεκεμβρίου 2013
«Τσαϊκόφσκι», μαθητή του γνωστού και διακεκριμένου Ρώσου πιανίστα Νικολάι Πετρώφ,
το Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού ολοκλήρωσε τον κύκλο εκδηλώσεών του για το 2013 στις
Κεντρικής Βιβλιοθήκης της Μόσχας Νο 174 «Δάντε
εγκαταστάσεις.
Αλιγκέρι»
O Παναγιώτης Τροχόπουλος δίκαια συγκαταλέγεται στους τρεις (3) δυνατότερους Έλληνες
πιανίστες και σε έναν από τους σημαντικότερους παγκοσμίως, η τεχνική και η έκφραση της
εκτέλεσής του τυγχάνουν αναγνώρισης στις διεθνείς σκηνές.
Στο κοντσέρτο εκτελέσθηκαν η «Φαντασία-Σονάτα αρ.1 "Το Στοιχειωμένο Κάστρο» του Βρετανού
συνθέτη, εκπροσώπου της ύστερης ρομαντικής σχολής, JOSEF HOLBROOKE και το «Κοντσέρτο
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για σόλο πιάνο» του Γάλλου CHARLES-VALENTIN ALKAN.
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ΕΚΔΟΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

«Οι Έλληνες της Μπαλακλάβας και της Σεβαστούπολης»
Συμμετοχή στην

Μόσχα 2013, εκδοτικός οίκος «Indrik».

έκδοση, από τον εκδοτικό οίκο «Indrik», της

συλλογικής μονογραφίας «Οι Έλληνες της Μπαλακλάβας και της
Σεβαστούπολης». Μόσχα, εκδοτικός οίκος «Indrik». Ουσιαστικά
πρόκειται για έκδοση των επιστημονικών εισηγήσεων σε ομώνυμο
συνεδριο, που πραγματοποιήθηκε το Νοέμβριο του 2012 από κοινού
από το ΚΕΠ και την Ακαδημία Επιστημών της Ρωσίας.
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Συμμετοχή της διευθύντριας του Κ.Ε.Π. Δώρας Γιαννίτση με
επιστημονική εισήγηση με θέμα «Ο ελληνισμός και φιλελληνισμός
στη Ρωσία: παρελθόν, παρόν, μέλλον» στο επιστημονικό συνέδριο
«Η σύγχρονη Ελλάδα στη διεθνή οικονομία και πολιτική», που
πραγματοποιήθηκε από το Ινστιτούτο Παγκόσμιας Οικονομίας και
Διεθνών Σχέσεων της Σκαδημίας Επιστημών της Ρωσίας (Μόσχα, 04
Οκτωβρίου 2013).
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ΣΤΗΡΙΞΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ – ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ


Στήριξη ενημέρωσης από το Κ.Ε.Π στη διεξαγωγή Διαγωνισμού Λογοτεχνικής Μετάφρασης «Αντόν Τσέχωβ», που διοργανώθηκε από το
Κέντρο Ρωσικής Γλώσσας και Πολιτισμού «MiR» (Αθήνα, 25 Ιανουαρίου -20 Μαρτίου 2013).

 Στήριξη ενημέρωσης στην όπερα «Μέντιουμ» του Ζαν κάρλο Μενόττι σε σκηνοθεσία της νεαρής Ελληνιδας σκηνοθέτη Νίκης Ελληνίδου

(Ιανουάριος 2013).

 Συμμετοχή στην κοπή της Παγκόσμιας διαδικτυακής virtual e-βασιλόπιτας 201 του απανταχού Ελληνισμού και φιλελλήνων ως επίτιμος

οικοδεσπότης (Ιανουάριος 2013). Πρόκειται για πρωτοβουλία, που χαίρει της αιγίδας του ΣΑΕ, και στην οποία μετέχουν ελληνικά σωματεία
από όλο τον κόσμο (www.vasilopita.gr και στο facebook www.facebook.com/vasilopita).
 Στήριξη ενημέρωσης στην πρωτοβουλία της «Φωνή της Ελλάδας» της Ελληνικής Ραδιοφωνίας και του Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων ΟΣΚ
Α.Ε. «Υιοθετήστε ένα ειδικό σχολείο» (Ιανουάριος 2013).
 Στήριξη ενημέρωσης από το Κ.Ε.Π στο διεθνές επιστημονικό συνέδριο «ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ-ΘΕΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ ΤΟΥ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ»,Συνδιοργανωτές του επιστημονικού αυτού γεγονός ήταν το
Πανεπιστήμιο της Σορβόννης, το Ινστιτούτο Φιλοσοφίας της Ακαδημίας Επιστημών της Ρωσίας, το Ορθόδοξο Πανεπιστήμιο Ανθρωπιστικών
Σπουδών του Αγίου Τίχωνος και η Ρωσική Χριστιανική Ακαδημία Ανθρωπιστικών σπουδών. (11-15 Μαρτίου 2013)
 Στήριξη ενημέρωσης από το Κ.Ε.Π στη συναυλία του διάσημου Έλληνα μουσικού Yanni (Μόσχα, 8-9 Απριλίου 2013)
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 Στήριξη ενημέρωσης σχετικά με Έκθεση – Γευσιγνωσία: "WINE Meat&Cheese" που πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις Trade Center
"Gallery Moskva" (Hotel "Moskva"), στο κέντρο της ρωσικής πρωτεύουσας, και έγινε στα πλαίσια της προσπάθεια προβολής της Χώρας μας
ΣΤΗΡΙΞΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ.( Μόσχα, 13 – 14 Απριλίου 2013)
 Στήριξη ενημέρωσης στο επιχειρηματικό forum, που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του επιχειρηματικού προγράμματος «GO

INTERNATIONAL» της ελληνικής τράπεζας Eurobank.( 27 και 28 Μαΐου 2013 στη Μόσχα). Πρόκειται για την πέμπτη συνεχή εκδήλωση, η
οποία πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα του Υπουργείου Εξωτερικών και συνδιοργανώθηκε από τις τρεις μεγάλες εξαγωγικές οργανώσεις τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Εξαγωγέων, την Ένωση Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδα και το Σύνδεσμο Εξαγωγέων Κρήτης, καθώς και με τη
συμμετοχή της Ένωσης Ελλήνων Βιομηχάνων.
 Στήριξη ενημέρωσης στη συναυλία «Θρησκευτικοί Ύμνοι από την Αρμενία» στα πλαίσια του 10ου Φιλανθρωπικού Φεστιβάλ «Μπαχρούσιν»
(22 Μαϊου 2013, Μουσείο «Μπαχρούσιν», Μόσχα).
 Στήριξη ενημέρωσης στην έκθεση φωτογραφίας του Ivan Zhuk «Ορθόδοξη Ρωσία.- ΧΧΙ αιώνας " (14-30 Ιουνίου 2013)
 Στήριξη ενημέρωσης στο Εορταστικό ξεπροβόδισμα του Σταυρού του Αγίου Ανδρέα, ο οποίος την περίοδο από 11 Ιουλίου έως 02
Αυγούστου 2013 περιηγήθηκε από την Πάτρα ανά τη Ρωσία, την Ουκρανία και τη Λευκορωσία. Με την ευλογία του Πατριάρχη της Μόσχας
και Πασών των Ρωσιών Κύριλλου και του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδοε Ιερώνυμου, το Ίδρυμα του Αγίου Ανδρέα του
Πρωτόκλητου την περίοδο από 11 Ιουλίου έως 02 Αυγούστου 2013 διοργάνωσε προσκυνηματική αποστολή του Σταυρού του Αγίου Ανδρέα
στην επικράτεια της ρωσικής Ορθόδοξης Εκκλησίας (Ρωσία, Ουκρανία, Λευκορωσία). Η αποστολή στηρίχθηκε από το Ίδρυμα «Αποστολή»
της
Ορθόδοξης
Εκκλησίας
της
Ελλάδας.
Ο Σταυρός, στον οποίο σταυρώθηκε ο Απόστολος Ανδρέας, φυλάσσεται στην Μητρόπολη της πόλης των Πατρών (Πελοπόννησο) και
αποτελεί
κειμήλιο
μεγίστης
σημασίας
του
χριστιανικού
κόσμου.
Η άφιξη του κειμηλίου πραγματοποιήθηκε με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 1025 ετών του εκχριστιανισμού των Ρώσων. Η προσκυνηματική
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αποστολή στην Αγία Πετρούπολη, τη Μόσχα, το Κίεβο και το Μινσκ προορίστηκε να τονίσει την πνευματική εγγύτητα των λαών των
τριών κρατών, η οποία πηγάζει από την ευλογία που δόθηκε από τον Απόστολο Ανδρέα κατά τη Βάπτιση των Ρως στο Κίεβο το 988.
 Στήριξη ενημέρωσης στην ατομική έκθεση ζωγραφικής του ομογενούς καλλιτέχνη Μιχαήλ Μπαγλαρίδη (Ιούλιος 2013).
 Στήριξη ενημέρωσης, αλλά και εξασφάλιση χορηγού, για τη συμμετοχή των Ελλήνων αθλητών Γιώργου Κοτσιλιάνου και Νίκου Ζουπάνη στο
πρωτάθλημα beach volley, που πραγματοποιήθηκε στη Μόσχα την περίοδο 21 – 25 Αυγούστου 2013 (FIVB Grand Slam στις εγκαταστάσεις
του Vodny Stadium).



Αποστολή χαιρετισμού της διευθύντριας του Κ.Ε.Π. αλλά και εισήγησης με τίτλο «Η δράση του Κέντρου Ελληνικού Πολιτισμού με έδρα τη
Μόσχα υπό το πρίσμα της συμπλήρωσης των 185 ετών της σύναψης διπλωματικών σχέσεων Ελλάδος – Ρωσίας: ανάγκη και νομοτέλεια» στις
εργασίες του 3ου Ελληνο-Ρωσικού Κοινωνικού Φόρουμ (Αθήνα, 16-17 Σεπτεμβρίου 2013).

 Στήριξη ενημέρωσης στην Εκστρατεία για την ανέγερση του Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου στην Αγία Πετρούπολη


Στήριξη ενημέρωσης στη Διεθνή Μαθητική Συνάντηση Αρχαίου θεάτρου, πρωτοβουλία της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Πιερίας, με τίτλο: :«Ολύμπια τα εν Δίω»(12 έως 20 Σεπτεμβρίου 2013).
 Στήριξη ενημέρωσης σε συναυλία του Μάριου Φραγκούλη (14 Ιουνίου 2013 – Παλάτι Συνεδρίων, Κρεμλίνο).

 Στήριξη ενημέρωσης στη «ΣΠΑΡΤΑΚΙΑΔΑ εθνικό - πολιτιστικών συλλόγων και τοπικών ενώσεων της Μόσχας" (12 Ιουνίου 2013)
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 Στήριξη ενημέρωσης στη συναυλία Μνήμης του Λαϊκού Καλλιτέχνη της ΕΣΣΔ, διακεκριμένου συνθέτη, καθηγητή στο Κρατικό Ωδείο Μόσχας
«Τσαϊκόφσκι» Victor Karpovich Merzhanov (1919 - 2012) (21 Ιουνίου 2013, Moscow Tchaikovsky Conservatory SMALL HALL, Μόσχα)
 Στήριξη ενημέρωσης στο Δεύτερο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου "Κινηματογράφους για τους φίλους", που πραγματοποιήθηκε στο
Λουτράκι από τη μη κερδοσκοπική εταιρεία για τη σύμπραξη για την προαγωγή του κινηματογράφου "Electro» μαζί με την Ένωση
Κινηματογραφιστών και το Κρατικό Ταμείο Κινηματογράφου της Ρωσίας (Οκτώβριος 2013)
 Στήριξη ενημέρωσης στο έργο «Στα Ίχνη των Αποστόλων" στην πόλη «Τβερ» (30 Ιουνίου 2013)
 Συμμετοχή της διευθύντριας του Κ.Ε.Π. Δώρας Γιαννίτση με επιστημονική εισήγηση με θέμα «Ο ελληνισμός και φιλελληνισμός στη Ρωσία:
παρελθόν, παρόν, μέλλον» στο επιστημονικό συνέδριο «Η σύγχρονη Ελλάδα στη διεθνή οικονομία και πολιτική», που πραγματοποιήθηκε από
το Ινστιτούτο Παγκόσμιας Οικονομίας και Διεθνών Σχέσεων της Σκαδημίας Επιστημών της Ρωσίας (Μόσχα, 04 Οκτωβρίου 2013).

 Στήριξη ενημέρωσης στην παράσταση "Η πρώτη ύλη", με τη συμμετοχή των Μιχάλη Θεοφάνους και Δημήτρη Παπαϊωάννου (6 Οκτώβριου 2013)
 Στήριξη ενημέρωσης στη διεθνή κοινωνικο-πολιτιστική εκδήλωση "Στο σταυροδρόμι των λαών και των πολιτισμών" (Βόρεια Ελλάδα, 9 - 23 Οκτ.
2013), η οποία πραγματοποιείται με την υποστήριξη του Γενικού Προξενείου της Ρωσίας στη Θεσσαλονίκη, το Δήμο Καστοριάς και της
Αρχιεπισκοπής
 Στήριξη ενημέρωσης σχετικά ανταγωνισμού XIX μεταξύ των παιδιών και των φοιτητών, «Το Πνεύμα της Ελλάδα μαζί μας» για την καλύτερη
εργασία, που διοργανώθηκε από το παράρτημα της Οδησσού του Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού (Νοέμβριος 2013 - Μάρτιος 2014)
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 Στήριξη ενημέρωσης στη Δεύτερη Διαδικτυακή Ολυμπιάδα Βυζαντινής και Νεοελληνικής Λογοτεχνίας μέσω Διαδικτύου. Το εν λόγω
εγχείρημα απευθύνεται σε σχολιόπαιδες και διοργανώνεται από την Έδρα Βυζαντινής και Νεοελληνκής Λογοτεχνίας του Κρατικού
Πανεπιστημίου Μόσχας «Λομονόσωφ» (Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2013)
 Στήριξη ενημέρωσης στο πρόγραμμα εκπαιδευτικού-μορφωτικού τουρισμού ”SINEMALOGIA”, ειδικά καταρτισμένο από το Κέντρο Ελληνικού
Πολιτισμού σε συνεργασία με το Διεθνές Κινηματογραφικό Φεστιβάλ Πελοποννήσου και το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου (Σχολή Καλών
Τεχνών, Τμήμα Θεατρικών Σπουδών) (Νοέμβριος 2013)
 Στήριξη ενημέρωσης στην προσπάθεια του γνωστού Έλληνα δημοσιογράφου, σκηνοθέτη του πολυβραβευμένου ντοκιμαντέρ «Παθαίνοντας για
την αλήθεια» (συμμετοχή στην πρώτη Εβδομάδα Ελληνικού Κινηματογράφου στη Μόσχα, που διοργάνωσε το Κ.Ε.Π. το Μάρτιο του 2012) για
κοινωνική χρηματοδότηση ενός ντοκιμαντέρ για τη γενιά των νέων που λόγω της οικονομικής κρίσης βρίσκεται μπροστά στο δίλημμα της
μετανάστευσης καμπάνια στο Groopio - http://www.groopio.com/el/projects/display/354/crisis-generation---in-search-of-hope


Στα πλαίσια της πρωτοβουλίας-καμπάνιας του Κ.Ε.Π. ΣΤΗΡΙΞΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ,, στήριξη ενημέρωσης στη 12η Διεθνή Έκθεση-Φόρουμ
«Ακίνητα από όλο τον κόσμο», στην οποία συμμετείχαν και ελληνικές εταιρείες (22 - 24 Νοεμβρίου 2013, Μόσχα, εκθεσιακό κέντρο «Crocus
Expo»).

 Στήριξη ενημέρωσης στο Πρώτο Ελληνορωσικό Νομικό Συνέδριο Αφιερωμένο στην 20η επέτειο του Συντάγματος της Ρωσικής Ομοσπονδίας
και στον εορτασμό της 185ης επετείου σύναψης Διπλωματικών Σχέσεων μεταξύ Ρωσίας και Ελλάδας «Ρωσία – Ελλάδα: Προστασία Δικαιωμάτων
Ομογενών». Το Συνέδριο διεξήχθη σε συνεργασία με το Ρωσικό Ίδρυμα Υποστήριξης και Προστασίας Δικαιωμάτων Ομογενών του Εξωτερικού υπό
την αιγίδα της Πρεσβείας της Ρωσικής Ομοσπονδίας στην Ελλάδα και της Συντονιστικής Επιτροπής της Ρωσικής κοινότητας της Ελλάδος (Αθήνα, 57 Δεκεμβρίου 2013)
 Στήριξη ενημέρωσης στη συναυλία βυζαντινής μουσικής, που πραγματοποιήθηκε από την ανδρική χορωδία της Σχολής βυζαντινής μουσικής
ΨΑΛΤΙΚΗ στο Μουσείο «Ανάκτορα «Τσαρίτσινο» (Μόσχα, 15 Δεκεμβρίου 2013)
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 Στήριξη ενημέρωσης με στόχο τη συλλογή πόρων για κάλυψη ιατρικών δαπανών για ανθρώπους, με περιορισμένες οικονομικές δυνατότητες,
που χρήζουν άμεσης θεραπείας
 Στήριξη ενημέρωσης, αλλά και οργανωτική στήριξη, στον 5ο Διεθνή Διαγωνισμό Λογοτεχνικής Μετάφρασης «Η Μουσική της Μετάφρασης», που
διοργανώθηκε από το μεταφραστικό γραφείο «I-Trex» (23 Δεκεμβρίου 2013)
 Με στόχο την όσο το δυνατό πληρέστερη και σφαιρικότερη με τα πολιτιστικά και πνευματικά δρώμενα στην Ελλάδα, το Κ.Ε.Π. προβάλλει σε
τακτική βάση, στο εδάφιό του Ειδήσεις από την Ελλάδα, διάφορες εκδηλώσεις-γεγονότα ανάλογου περιεχομένου, που λαμβάνουν χώρα στην
πατρίδα μας. .
 Λειτουργία καινούριου εδαφίου στον Δικτυότοπο του ΚΕΠ Η Ελλάδα σήμερα, με άρθρα για τα ήθη και έθιμα της σύγχρονης Ελλάδας, τις
εθνικές και θρησκευτικές εορτές και επετείους, το ιστορικό, πολιτισμικό κληροδότημα του Ελληνισμού, με στόχο να διατηρείται αμείωτο το
ενδιαφέρον των Ελλήνων και Φιλελλήνων για τα ελληνικά δρώμενα.
 Συνεχίστηκε η λειτουργία και εμπλουτισμός της Ιστοσελίδας του ΚΕΠ www.greekinvest.ru με ενημέρωση για τα «ακίνητα στην Ελλάδα»,
που εντάσσεται στη γενικότερη πρωτοβουλία του Κ.Ε.Π. ΣΤΗΡΙΞΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, καθώς και ο εμπλουτισμός εδαφίων του Δικτυότοπου
του ΚΕΠ, που σχετίζονται με την προβολή της ελληνικής διείσδυσης στη ρωσική αγορά, της διμερούς συνεργασίας, της επαγγελματικής
αποκατάστασης Ελλήνων στη Ρωσία. Επίσης, διευρύνθηκε δράση προώθησης ελληνικών προϊόντων στη ρωσική αγορά, καθώς και
επαναλήφθηκε δράση, ενόψει εορτών Χριστουγένων και Πρωτοχρονιάς, για προβολή ελληνικών προϊόντων σε εορταστικά καλάθια δώρων.
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ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ «ΣΤΗΡΙΞΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ»
Το Φεβρουάριο του 2012 το Κ.Ε.Π. είχε την πρωτοβουλία της εκστρατείας στήριξης της Ελλάδας, η οποία διανύει μία από τις
δυσκολότερες περιόδους της νεότερης και σύγχρονης ιστορίας της. Η διαφημιστική αυτή καμπάνια, με τίτλο ΣΤΗΡΙΞΕ ΤΗΝ
ΕΛΛΑΔΑ, ΑΓΟΡΑΖΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΤΑΞΙΔΕΨΕ ΓΙΑ ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, έγκειται στην προτροπή του
καταναλωτικού κοινού της Ρωσίας να προμηθεύεται ελληνικά προϊόντα, να περνά τις διακοπές του στην Ελλάδα. Μέσω του
Δικτυακού Τόπου του Κ.Ε.Π., αλλά και μέσω άλλων Ιστοτόπων (π.χ. facebook), η πρωτοβουλία αυτή έτυχε θερμής υποδοχής και
στήριξης από Έλληνες και Φιλέλληνες τόσο στη Ρωσία όσο και στο εξωτερικό, σειρά δε οργανισμών με συναφή δράση την
υιοθέτησαν, συμβάλλοντας, κατ΄αυτόν τον τρόπο, περαιτέρω στην ελληνορωσική σύμπραξη.
Στα πλαίσια της ίδιας εκστρατείας το Κ.Ε.Π, εγκαινίασε νέο εδάφιο στο Δικτυότοπό του με τίτλο Στήριξε την Ελλάδα –
επαγγελματική αποκατάσταση, στο οποίο αναρτώνται ανακοινώσεις για επιχειρηματικές δράσεις, καθώς και βιογραφικά και
προσφορές για αναζήτηση εργασίας και εν γένει επαγγελματική αποκατάσταση, ως επί το πλείστον Ελλαδιτών που, στη σημερινή
δύσκολη οικονομική συγκυρία που διανύει η Χώρα μας, αναζητούν επαγγελματική αποκατάσταση στη Ρωσία.
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Με στόχο την πληρέστερη γνωριμία με την Ελλάδα και τα αξιοθέατά της, αλλά και λόγω της εκδήλωσης ενδιαφέροντος εκ
μέρους του κοινού του Κέντρου Ελληνικού Πολιτισμού, των μαθητών, των αναγνωστών, των επισκεπτών και του ευρύτερου κοινού
του, καθώς και της παράλληλης εισροής ενημέρωσης από την Ελλάδα, το Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού εγκαινίασε, τον Ιούνιο του
2012, τη λειτουργία Ιστοχώρου www.greekinvest.ru με ενημέρωση για τα «ακίνητα στην Ελλάδα», που εντάσσεται στη γενικότερη
πρωτοβουλία του Κ.Ε.Π. ΣΤΗΡΙΞΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. Σε αυτόν οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να διαφημιστούν, αλλά και να αντλήσουν
ενημέρωση για διάφορα ακίνητα ανά την Ελλάδα από ελεγμένες και έμπιστες μεσιτικές εταιρείες, με τις οποίες οι ενδιαφερόμενοι
μπορούν να έρθουν σε απευθείας επικοινωνία.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ-ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΔΙΜΕΡΟΥΣ ΕΛΛΗΝΟ-ΡΩΣΙΚΗΣ ΣΥΜΡΑΞΗΣ, ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΤΑ Μ.Μ.Ε. (ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ κ.α.), ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
 Συνέντευξη της διευθύντριας του Κ.Ε.Π. Δώρας Γιαννίτση σε εκπομπή, αφιερωμένη στην Ελλάδα, του ραδιοφωνικού σταθμού "Radio
Podmoskovye", 17.02.2013
 Συμμετοχή μέλους του χορευτικού συγκροτήματος του Κ.Ε.Π. στην τηλεοπτική εκπομπή του Πρώτου Καναλιού της ρωσικής τηλεόρασης "Ας
παντρευτούμε", 24 Απριλίου 2013
 Εφημερίδα «Θάρρος» « Θ.Γιαννίτση: Από την Καλαμάτα… στην κορυφή της Μόσχας» (19.05.2013)
 «Αγιορείτικο Βήμα»: «Θεοδώρα Γιαννίτση: Η διαφωτίστρια της Ελλάδας στη Ρωσία» (08.01.2013)
http://www.agioritikovima.gr/diethni/14565-epta-chronia-ke ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (ΚΕΠ)
ΜΟΣΧΑΣ
 Συμμετοχή της διευθύντριας του Κ.Ε.Π. Δώρας Γιαννίτση στην από 28.05.2013 τηλεοπτική εκπομπή «Η τροφή των Θεών» του τηλεοπτικού
καναλιού «REN-TV»
 Εφημερίδα «Θάρρος» «Κάνει τη Μόσχα να μιλάει…ελληνικά, η δική μας Θεοδώρα Γιαννίτση» (27.05.2013)
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 Επίδοση στο Δήμαρχο Πύλου-Νέστορος κ. Δ. Καφαντάρη από τη διευθύντρια του Κ.Ε.Π. Δώρα Γιαννίτση του λευκώματος του Κ.Ε.Π. από
έκθεση βιβλιου με τίτλο «Η Ναυμαχία του Ναυαρίνου στα Αρχεία της Κρατικής Βιβλιοθήκης της Ρωσίας», που είχε πραγματοποιηθεί τον
Οκτώβριο του 2007 με την ευκαιρία συμπλήρωσης 180 χρόνων της θρυλική Ναυμαχίας (07 Αυγούστου 2013)
 Τηλεοπτική εκπομπή «Η τροφή των Θεών», μεταξύ άλλων με τη συμμετοχή της διευθύντριας του Κ.Ε.Π. Δώρας Γιαννίτση, η οποία
προβλήθηκε στο κανάλι “REN-TV” της ρωσικής τηλεόρασης στις 27/08/2013
 Συνέντευξη του Ευκλείδη Κιουρτζίδη στο περιοδικό "Hleb i sol\' "
 Συνέντευξη της διευθύντριας του ΚΕΠ Δώρας Γιαννίτση στην τηλεοπτική εκπομπή «Trips for All» που έχει ως στόχο την προβολή της
Ελλάδας ως τουριστικού προορισμού (Σεπτέμβριος 2013)
 Συνέντευξη της διευθύντριας του Κέντρου Ελληνικού Πολιτισμού Δώρας Γιαννίτση στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων (17.10.2013) για την
εκπαιδευτική δράση του Κ.Ε.Π.
 Συνέντευξη της διευθύντριας του ΚΕΠ Δώρας Γιαννίτση για τις δράσεις του Κέντρου Ελληνικού Πολιτισμού στον ομογενειακό Δικτυακό
Τόπο, στην Ομογενειακή Εφημερίδα "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΩΝΗ" (Νοέμβριος 2013)
Συνέντευξη στο ραδιοφωνικό σταθμό PODMOSKOVYE για τις δράσεις του ΚΕΠ (Νοέμβριος 2013)
Άρθρο για τις δράσεις του Κέντρου Ελληνικού Πολιτισμού στο χειμρινό τεύχος του εν Λονδίνω ομογενειακού περιοδικού «The Hellenic Times
international» (winter 2013-2014) (εκδότρια κα Μάρθα Χρυσομάλλη) .
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