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ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ για το Α΄εξάμηνο 2021
ΤΑΚΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ/ΔΡΑΣΕΙΣ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Η διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας αποτελεί πρωταρχικό πρόγραμμα Με αμείωτο το ενδιαφέρον εκ μέρους του κοινού, Ελλήνων και
Φιλελλήνων, για δέκατη έκτη (16η) συνεχή ακαδημαϊκή χρονιά
και μέλημα του Κέντρου Ελληνικού Πολιτισμού.
(2020-2021) η διδασκαλία γλώσσας πραγματοποιήθηκε σε
Ελληνική Γλώσσα, η γλώσσα του Ομήρου και του Θουκυδίδη, του
καθημερινή βάση σε δώδεκα (12) ακαδημαϊκές εστίες της
Σοφοκλή και του Αριστοτέλη, η γλώσσα των Αγίων Γραφών, των
ρωσικής πρωτεύουσας, και συγκεκριμένα:
βυζαντινών χρονογραφημάτων, η γλώσσα του Σολωμού και του
Κάλβου, του Παλαμά, του Ελύτη, του Ρίτσου, η γλώσσα που
• Ρωσικό Κρατικό Πανεπιστήμιο Κοινωνικών Σπουδών
(metro station “ Botanicheskyi sad”)
τεκμηριώνει και αντικατοπτρίζει τη συνέχεια του Ελληνισμού από την
• Βιβλιοθήκη Ξένης Λογοτεχνίας Νο 174 «Δάντε
αρχαιότητα έως της μέρες μας. Η γλώσσα, η οποία ομιλείται σε μία από
Αλιγκέρι» (metro station “Universitet”)
τις, αναμφίβολα, σαγηνευτικότερες γωνιές του πλανήτη, τόπο
• Ναός Αγίου Πέτρου και Παύλου (metro station “Krasnye
απαράμιλλου κάλλους, αισθησιακής φυσικής ομορφιάς, αλλά και
vorota”)
εξαιρετικά πλούσιας ιστορίας και πολιτισμού, μοναδικών μνημείων,
• Σχολείο μέσης εκπαίδευσης «ΕΛΛΑΔΑ» (metro station
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γενέτειρα διαχρονικών αξιών και ιδεωδών, που αποτελεί πηγή
έμπνευσης για τους δημιουργούς, για ανθρώπους των γραμμάτων και
τεχνών ανά τους αιώνες και δεν δύναται να αφήσει αδιάφορο και
ασυγκίνητο και τον πλέον απαιτητικό περιηγητή.

•
•
•
•
•
•
•
•

Τα τελευταία χρόνια τα μαθήματα ελληνικής γλώσσας παρακολουθούν
περί τα 600 άτομα. Πρόκειται για ομογενείς και Φιλέλληνες, η
συντριπτική πλειοψηφία των οποίων ταξιδεύουν τακτικά στην
Ελλάδα. Tα τελευταία τέσσερα (4) χρόνια έχουμε καταγράψει
προωτοφανή αριθμό ενδιαφερομένων να διδαχθούν την ελληνική
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“Kashirskaya”)
Ναός Θεοτόκου, (metro station «Botanicheskyi sad»),
Κρατική Παιδική Βιβλιοθήκη της Ρωσίας, (metro station
“Okyabrskaya”)
Διεθνές Ίδρυμα Σλαβικής Γραφής και Πολιτισμού,
(metro station “Novokuznetskaya”, “Tretyakovskaya”)
Ναός Ζωοδόχου Πηγής στο Σβίμπλοβο, Ορθόδοξο
Σχολείο (metro station “Botanicheskyi sad”)
Κρατικό Παιδαγωγικό Πανεπιστήμιο Μόσχας, (metro
station “Yugo-Zapadnaya”)
Εστιατόριο ελληνικής κουζίνας «ΜΟΛΩΝ ΛΑΒΕ»,
(metro station “Belorusskaya”)
Βιβλιοθήκη-Αναγνωστήριο «Αλέξανδρος Πούσκιν»,
(9/1,
Spartakovskaya
str.,
metro station
«Baumanskaya»).
Κέντρο Κοινωνικής Υποστήριξης Δήμου Μόσχας, (18
Petrozavodskaya str., metro station “Belomorskaya”).

Στις συνθήκες των περιοριστικών μέτρων εξαιτίας της
πανδημίας του κορωναϊού, άμεσα μεταφέραμε τα
μαθήματά μας σε εξ αποστάσεως διδασκαλία, ώστε
συνεχιστεί αδιάκοπα το εκπαιδευτικό-διαφωτιστικό
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γλώσσσα, που ανέρχεται μέχρι και τα 1500 άτομα. Το ακαδημαϊκό
έτος 2013-2014 λειτούργησαν 25
τμήματα γλώσσας, ενώ
κατεγράφη ο πρωτοφανής αριθμός ενδιαφερομένων να διδαχθούν τη
νεοελληνική, που ανήλθε σε 1400 άτομα. Την ακαδημαϊκή χρονιά
2014-2015, ο αριθμός των εγγραφών ξεπέρασε τις 1500 (στοιχεία
Σεπτεμβρίου 2014) και λειτούργησαν 35 τμήματα γλώσσας (εκ των
οποίων 3 για παιδιά), ενώ την ακαδημαϊκή χρονιά 2015-2016 οι
εγγραφές ανήλθαν σε 1500 και λειτούργησαν 37 τμήματα γλώσσας.
Το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 λειτούργησαν 27 τμήματα γλώσσας,
εκ των οποίων τα 3 για παιδιά. Τις ακαδημαϊκές χρονιές 2017-2018,
2018-2019 λειτούργησαν 25 τμήματα γλώσσας, εκ των οποίων τα 3
επίσης για παιδιά. Την απελθούσα 2020-2021 ακαδημαϊκή χρονιά
λειτούργησαν 21 τμήματα γλώσσας, τα 17 εκ των οποίων σε
διαδικτυακή, on-line, σύνδεση, 1 στη Βιβλιοθήκη-Αναγνωστήριο
«Αλέξανδρος Πούσκιν», 2 στο Εστιατόριο ελληνικής κουζίνας
«ΜΟΛΩΝ ΛΑΒΕ» και 1 στο Κέντρο Κοινωνικής Υποστήριξης
Δήμου Μόσχας. Δύο (2) από τα 21 τμήματα είναι παιδικά.

λειτούργημά μας.
Την
απελθούσα
2020-2021
ακαδημαϊκή
χρονιά
λειτούργησαν 21 τμήματα γλώσσας, τα 17 εκ των οποίων σε
διαδικτυακή, on-line, σύνδεση, 1 στη ΒιβλιοθήκηΑναγνωστήριο «Αλέξανδρος Πούσκιν», 2 στο Εστιατόριο
ελληνικής κουζίνας «ΜΟΛΩΝ ΛΑΒΕ» και 1 στο Κέντρο
Κοινωνικής Υποστήριξης Δήμου Μόσχας. Δύο (2) από τα
21 τμήματα είναι παιδικά.
Επίσης το καλοκαίρι του 2021 λειτούργησαν σε διαδικτυακή,
on-line, σύνδεση 6 τμήματα εκμάθησης ελληνικής γλώσσας, 2
αρχαρίων
και
4
προχωρημένων.
Από το Σεπτέμβριο 2018 λειτούργησε νέα εστία διάδοσης της
ελληνικής γλώσσας και πολιτισμού, στο ελληνικό εστιατόριο
«ΜΟΛΩΝ-ΛΑΒΕ».

Ήδη από το 2007 το Κ.Ε.Π. επανδρώνεται και με Έλληνα εκπαιδευτικόφιλόλογο, εν Μόσχα αποσπασμένο, του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευμάτων. Πρόσφατα δε, τον Απρίλιο του 2018, επανδρωθήκαμε
και
με
αποσπασμένο
εκπαιδευτικό,
ειδικευμένο
στους
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ελληνικούςπαραδοσιακούς χορούς και τα βιωματικά εργαστήρια.
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Τον Μάρτιο του 2014 εντάξαμε την ελληνική γλώσσα στο
εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Ορθόδοξου Γυμνασίου
«Μητροπολίτης Πλάτων», που εδράζει στις εγκαταστάσεις του
Μοναστηρίου του Αγίου Νικολάου της Μόσχας. Το
Φεβρουάριο του 2015, στο πλαίσιο επίσημης επίσκεψής της
στη Μόσχα, κατόπιν πρωτοβουλίας του Κ.Ε.Π., το Γυμνάσιο
επισκέφθηκε η πρώτη κυρία της Κύπρου, η σύζυγος του
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προέδρου της χώρας κα Άντρυ Αναστασιάδου, κατόπιν
πρόσκλησης της οποίας τον Ιούλιο του 2015 επισκέφθηκαν την
Κύπρο 19 μαθητές και καθηγητές του Γυμνασίου και είχαν τη
δυνατότητα άμεσης επαφής και γνωριμίας με τη γλώσσα και
την ιστορία του τόπου. Το Σεπτέμβριο του 2014 λειτούργησε
νέα εστία διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας στο Γυμνάσιο
«Ελλάδα», στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα του οποίου η ελληνική
εντάχθηκε, για τους μαθητές του Γυμνασίου, το Φεβρουάριο
του 2017.

Τον Σεπτέμβριο του 2017 εντάξαμε την ελληνική γλώσσα στο
Κρατικό Ορθόδοξο Πανεπιστήμιο της Μόσχας «Άγιος
Τύχων».
Μετά από διαβουλεύσεις των τελευταίων ετών, η ελληνική
γλώσσα επανεντάχθηκε τον Σεπτέμβριο 2019 στο πρόγραμμα
του Κρατικού Γλωσσολογικού Πανεπιστημίου της Μόσχας
[μετά από ένα δάλειμμα άνω της 20ετίας], ενώ από τον
Σεπτέμβριο 2018 εντάξαμε την ελληνική γλώσσα ως
προαιρετική στο πρόγραμμα του Κρατικού Παιδαγωγικού
Πανεπιστημίου της Μόσχας και του Δημοτικού
Παιδαγωγικού Πανεπιστημίου της Μόσχας.
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•

• Εγγραφές στο σύνδεσμο:
http://www.hecucenter.ru/ru/greekcourses/register/
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• http://www.hecucenter.ru/gr/greekcourses/register/

•

•
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ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΡΑΓΟΥΔΙΟΥ/ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ – ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΧΟΡΟΥ – ΘΕΑΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
Στις 12 Μαρτίου 2021 συμπληρωθήκαν 15 χρόνια από τη σύσταση του Εκδηλώσεις, στις οποίες, μεταξύ άλλων, το χορευτικό
χορευτικού συγκροτήματος του Κ.Ε.Π. (καλλιτεχνική διευθύντρια την συγκρότημα και η χορωδία του Κ.Ε.Π. συμμετείχαν με
περίοδο 2007-2018 η Τατιάνα Τσόρναγια, μέλος της Διεθνούς Ένωσης πρόγραμμα:
Χορού της UNESCO, στη συνέχεια καλλιτεχνικός διευθυντής διετέλεσε ο
• Συμμετοχή στο 4ο Διεθνές Φεστιβάλ Διακοσμητικής
Φιόντορ Κοτένκο, δάσκαλος ποντιακών χορών, ενώ από τον Αύγουστο
Τέχνης
«Αξέχαστες
παραδόσεις-2011»
στο
του 2020 την καλλιτεχνική δ/νση έχει αναλάβει η επί σειρά ετών μέλος
καλλιτεχνικό-επιμορφωτικό πρόγραμμα με τίτλο
του Συγκροτήματός μας Οξάνα Ρακτσέγιεβα, καθώς και ο εν Μόσχα
«Το Στεφάνι της Ελλάδας», εκδήλωση - «Ημέρα της
αποσπασμένος εκπαιδευτικός, εξαιρετικός λειτουργός της εκπαίδευσης
Ελλάδας», Πινακοθήκης «Μπελιάγιεβο» της
Μόσχας, 5 Ιανουαρίου 2012.
Ευστάθιος Νικητόπουλος), τα μαθήματα του οποίου επισκέπτονται περί
• Καλλιτεχνική βραδιά «Απόψε διασκεδάζουμε
τα 100 άτομα, ενώ το ρεπερτόριο του συγκροτήματος αγγίζει τους 200
ελληνικά», Οίκος Εθνοτήτων Μόσχας, 27
εθνικούς παραδοσιακούς χορούς από διάφορα μέρη της νησιωτικής και
Ιανουαρίου 2012.
ηπειρωτικής Ελλάδας. Aπό τον Απρίλιο του 2018, κατόπιν αιτήματός μας
• Συμμετοχή στη συναυλία της περίφημης Εθνικής
προς το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων μέσω του Συντονιστικού
Ακαδημαϊκής Ορχήστρας Παραδοσιακών Οργάνων
Γραφείου Μαριούπολης, στο Κ.Ε.Π. απεσπάσθη εκπαιδευτικός,
Ρωσίας «ΟΣΙΠΩΦ» «Οι μελωδίες των φίλων.
ειδικευμένος στους ελληνικούς παραδοσιακούς χορούς.
Ελλάδα, Κύπρος, Ιταλία», Κρατική Αίθουσα
Συναυλιών Τσαϊκόφσκι, 9 Φεβρουαρίου 2012.
Τόσο το Χορευτικό Συγκρότημα του Κ.Ε.Π. όσο και η Χορωδία μας, με
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καλλιτεχνική διευθύντρια την εν Μόσχα αποσπασμένη εκπαιδευτικό
Ινέσσα Εφραιμίδου, η οποία συμπλήρωσε 13 χρόνια λειτουργίας,
συμμετέχουν τακτικά σε διάφορες εκδηλώσεις προώθησης και προβολής
του Ελλάδας, της ιστορίας, του πολιτισμού, των παραδόσεών της. Όρα
παραπλεύρως:

Τα τελευταία χρόνια η Χορωδία μας, την καλλιτεχνική εποπτεία της οποίας
πλέον έχει η εν Μόσχα αποσπασμένη εκπαιδευτικός Ινέσσα Εφραιμίδου,
εξαιρετικά αρμονικά και εποικοδομητικά, δημιουργικά, συμπράττει με το
ГРЕЧЕСКИЙ КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР
Москва, Алтуфьевское шоссе, 44
офис № 9, 2 этаж
Тел.: 7084809 – Тел./Факс: 7084810

• Εορταστικές εκδηλώσεις, αφιερωμένες στις Εθνικές
μας Επετείους, την 28η Οκτωβρίου και την 25η
Μαρτίου.
• Masterclass-παρουσίαση ελληνικών χορών από την
καθηγήτρια
χορού
Τατιάνα
Τσόρναγια,
κινηματογράφος «Ζvezda», 30 Μαρτίου 2012.
• Συμμετοχή στην έναρξη της πρώτης και της
δεύτερης εβδομάδας ελληνικού κινηματογράφου,
κινηματογράφος «HUDOZHESTVENNYI», 26
Μαρτίου 2012 και 29 Μαρτίου 2013 αντίστοιχα.
• Συμμετοχή στη μουσική βραδιά «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.
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Θεατρικό μας Εργαστήρι υπό την καλλιτεχνική εποπτεία του Έλληνα
σκηνοθέτη Γιώργου Παναγόπουλου, με καλλιτεχνικό αποτέλεσμα
εξαιρετικές μουσικό-λογοτεχνικές παραστάσεις, που αναδεικνύουν την
ελληνική ποίηση. гармонично, Τα μέλη του Θεατρικού Εργαστηρίου μας
και της Χορωδίας μας, υπό την καθοδήγηση των δασκάλων τους,
εργάζονται με συνέπεια και επιμονή, εκδηλώνουν ζωντανό, ουσιαστικό
ενδιαφέρον για τη μύηση στην ελληνική ποίηση και λογοτεχνία, στα
αθάνατα και πάντα επίκαιρα μηνύματά της, τα οποία μεταφέρουν στο κοινό
με ευαισθησία, με συναίσθημα, με αγωνία, με εσωτερική ανίχνευση,
γεγονός που τους τιμά ιδιαίτερα.

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

• Συμμετοχή σε εορταστική συναυλία του 2ου
Διεθνούς Φεστιβάλ Εθνικών Πολιτισμών «Globus»,
2 Μαρτίου 2013.
• Συμμετοχή σε πασχαλινό φεστιβάλ στο Αρμπάτ.
• Συμμετοχή σε φεστιβάλ «Μενελαίδια» στην
Ελλάδα.
• Master-class ελληνικού παραδοσιακού χορού στο
πλαίσιο της Εβδομάδας Ελληνικού Πολιτισμού, 1925 Μαρτίου 2015.
• Θεατρικό
δρώμενο-παρουσίαση
ελληνικού
παραδοσιακού γάμου στις εγκαταστάσεις της
Βιβλιοθήκης «Νεκράσοβ», 3 Απριλίου 2015.
• Συμμετοχή του Συγκροτήματος του Κέντρου
Ελληνικού Πολιτισμού (Κ.Ε.Π.) στους εορτασμούς,
στην πόλη Ουλιάνοβσκ, αφιερωμένους στα 70
χρόνια της Μεγάλης Νίκης κατά του Φασισμού, 910 Μαΐου 2015.
• Συμμετοχή με καλλιτεχνικό πρόγραμμα από το
Χορευτικό Συγκρότημα του Κ.Ε.Π. σε εκδήλωση
παρουσίασης των δράσεών μας και της συνεργασίας
μας με το Κέντρο Κοινωνικής Στήριξης
«Meschanskoye», 3 Οκτωβρίου 2015.
• Συμμετείχαμε, με καλλιτεχνικό πρόγραμμα που
παρουσίασε το Χορευτικό Συγκρότημα του Κέντρου
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•

•
•
•

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

Ελληνικού Πολιτισμού – Κ.Ε.Π. στους εορτασμούς
με την ευκαιρία της συμπλήρωσης είκοσι (20) ετών
του Ιδρύματος Ενότητας Ορθόδοξων Λαών, 27
Οκτωβρίου 2015.
Συμμετοχή του Χορευτικού Συγκροτήματος και της
Χορωδίας του Κ.Ε.Π. σε εορταστική εκδήλωση
ενόψει των εορτών των Χριστουγέννων και της
Πρωτοχρονιάς στο Κέντρο Κοινωνικής Στήριξης
Οικογένειας και Παιδιού «Izmailovo», 18
Δεκεμβρίου 2015.
Συμμετοχή σε εκδηλώσεις του Κέντρου Κοινωνικής
Στήριξης «Ostankinskyi», 2016.
Συμμετοχή σε εκδηλώσεις του Διεθνούς Οίκου
Σλαβικής Γραφής και Πολιτισμού, 2016.
Συμμετοχή στο Πρώτο Διεθνές Φεστιβάλ Τεχνών
«Άγια Νύχτα στην πόλη των διαστημανθρώπων
Zvezdnyi-Νύχτα Χριστουγέννων», 6 Ιανουαρίου
2016, πόλη των αστροναυτών-διαστημανθρώπων
Zvezdnyi, πλησίον της Μόσχας.
Συμμετοχή στο 4ο Γαστρονομικό Φεστιβάλ
Νεολαίας
«Αναγέννηση
παραδόσεων.
Χριστούγεννα», 15 Ιανουαρίου 2016.
Εορτασμός 10ετίας Χορευτικού Συγκροτήματος,
Ιστορική Σχολή Κρατικού Πανεπιστημίου Μόσχας
«Lomonosov», 18 Νοεμβρίου 2017.
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• Συμμετοχή στις Ημέρες Ελλάδας - Ημέρες
Ελληνικού Πολιτισμού στον Οίκο Ηθοποιού της
Μόσχας, 9-10 Φεβρουαρίου 2017.
• Συμμετοχή
στην
«Ημέρα
Ελλάδας»
στο
Διαδραστικό Κέντρο Δήμου Μόσχας, 28 Απριλίου
2017.
• Συμμετοχή στη Βραδιά ελληνικής ποίησηςπαράσταση-αφιέρωμα στο Γιάννη Ρίτσο «Τη
Ρωμιοσύνη μην την κλαις...» 12 Μαΐου 2017 στο
Διαδραστικό Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου
Μόσχας.
• Συμμετοχή στις ΗΜΕΡΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ στο
МASTERSLAVL – ΔΙΗΜΕΡΟ ΠΟΛΥΕΠΙΠΕΔΩΝ
ΔΡΑΣΕΩΝ -ΔΙΗΜΕΡΟ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗΣ, 3-4 Ιουνίου
2017
στο
διαδραστικό
χώρο
παιδικών
δραστηριοτήτων, ανάπτυξης και ψυχαγωγίας
Masterslavl.
• Συμμετοχή στο Φεστιβάλ «Abrikos», 9 Ιουλίου
2017, στο διαπολιτισμικό πάρκο «Μουσείο».
• Συμμετοχή στην ΗΜΕΡΑ ΕΛΛΑΔΑΣ στο πλαίσιο
των Διεθνών Στρατιωτικών Αγώνων 4 Αυγούστου
2017, Tόπος διεξαγωγής της εκδήλωσης, το
διαδραστικό πάρκο στην εγγύτερη περιφέρεια της
Μόσχας «Alabino».
ГРЕЧЕСКИЙ КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР
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• Συμμετοχή στην Ημέρα της Μόσχας, 9 Σεπτεμβρίου
2017, Πινακοθήκη «Belyaevo».
• Συμμετοχή στο Πρώτο Διεθνές Φεστιβάλ «Ρωσία –
γη της ομόνοιας» και στην Εορτή «Παιδιά –
Περιστέρια Ειρήνης», 23 Σεπτεμβρίου 2017 στο
Μουσικό Σχολείο «Μπετόβεν».
• Συμμετοχή στην ΗΜΕΡΑ ΕΛΛΑΔΑΣ στο Μινσκ
της Λευκορωσίας, 23 Σεπτεμβρίου 2017 στην Άνω
Πόλη (Верхний город – Verkhnyi gorod) της
λευκορωσικής πρωτεύουσας Μινσκ.
• Συμμετοχή στο Φεστιβάλ «Χρυσό Ρόδι» [“Zolotoi
granat” - «Золотой гранат»], 17 Σεπτεμβρίου 2017.
• Συμμετοχή στη 3η ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ
ΣΤΗ
ΜΟΣΧΑ
/
ФЕΣΤΙΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ ΜΕΓΑΛΟΥ
ΜΗΚΟΥΣ
ΚΑΙ
ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ
2-8
ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017 στον ιστορικό κινηματογράφο
“ILLUZION”.
• Συμμετοχή σε μία από τις πλέον φημισμένες
καλλιτεχνικές-εκπαιδευτικές εκθέσεις της ρωσικής
πρωτεύουσας
«Αστερισμός
Δασκάλων
και
Τεχνιτών», η οποία πραγματοποιήθηκε την περίοδο
3-6 Νοεμβρίου 2017 στο εκθεσιακό-διαδραστικό
κέντρο «OLIMPIISKYI”.
ГРЕЧЕСКИЙ КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР
Москва, Алтуфьевское шоссе, 44
офис № 9, 2 этаж
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• Συμμετοχή στη μουσικό-ποιητική παράστασηαφιέρωμα στο Γιάννη Ρίτσο «Σε τούτα εδώ τα
μάρμαρα
κακιά σκουριά δεν πιάνει ... », 6 Μαρτίου 2018.
• Συμμετοχή στις εκδηλώσεις της Εθνικής
Παλιγγενεσίας, 23 Μαρτίου 2018.
• Συμμετοχή στη μουσικό-λογοτεχνική βραδιά
«Παρουσίαση του έργου Καπετάν-Μιχάλης του
Νίκου Καζαντζάκη», 19 Απριλίου 2018.
• Συμμετοχή στην εκδήλωση «Γενοκτονία – δικαίωμα
στη μνήμη», 18 Μαΐου 2018.
• Συμμετοχή στα εγκαίνια της έκθεσης του Έλληνα
εικαστικού Μιχαήλ Βακαλούλη «Φως Ελλήνων»,
24 Μαΐου 2018.
• Συμμετοχή στη φιλανθρωπική καλλιτεχνική
ελληνική βραδιά «Greek Μπουζούκι», 1 Ιουνίου
2018.
• Συμμετοχή στο φεστιβάλ λαϊκής παράδοσης
διαφόρων λαών και εθνοτήτων «ETHNOMIR», 23
Ιουνίου 2018.
• Συμμετοχή στους επίσημους εορτασμούς του Δήμου
Μόσχας για την Ημέρα της Πόλης, 9 Σεπτεμβρίου
2018.
• Συμμετοχή του Χορευτικού Συγκροτήματος του
ГРЕЧЕСКИЙ КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР
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офис № 9, 2 этаж
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ГРЕЧЕСКИЙ КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР
Москва, Алтуфьевское шоссе, 44
офис № 9, 2 этаж
Тел.: 7084809 – Тел./Факс: 7084810

Κ.Ε.Π. στο ετήσιο Φεστιβάλ εθνικών παραδφόσεων
και πολιτισμών στο Μουσείο «Τσαρίτσινο», 15
Σεπτεμβρίου 2018.
Συμμετοχή στο Φεστιβάλ 23 Σεπτεμβρίου 2018.
Συμμετοχή του Χορευτικού Συγκροτήματος και της
Χορωδίας του Κ.Ε.Π. στην Ημέρα Ελλάδας στη
Βιβλιοθήκη № 29, 2 Μαρτίου 2019.
Συμμετοχή του Χορευτικού Συγκροτήματος του
Κ.Ε.Π. στις Ημέρες Ταυρίδας «Άνοιξη της
Ταυρίδας/Κριμαίας» στην Κόκκινη Πλατεία (16-18
Μαρτίου 2019)
Συμμετοχή του Χορευτικού Συγκροτήματος και της
Χορωδίας
στις
εκδηλώσεις
της
Εθνικής
Παλιγγενεσίας, 25 Μαρτίου 2019.
Συμμετοχή της Χορωδίας στη μουσικό-λογοτεχνική
βραδιά «Μελετώντας τον Καζαντζάκη», 18
Απριλίου 2019.
Συμμετοχή του Χορευτικού Συγκροτήματος και της
Χορωδίας στο Φεστιβάλ Ελληνικού Πολιτισμού, 19
Απριλίου 2019.
Συμμετοχή του Χορευτικού Συγκροτήματος
(καλλιτεχνικός διευθυντής - Φιόντορ Κοτένκο)
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στη Γιορτή των Αγίων Μυροφόρων Γυναικών και
master-class ελληνικών παραδοσιακών χορών στους
σπουδαστές του Κατηχητικού (Kυριακάτικου)
Σχολείου, που λειτουργεί στον Ιερό Ναό Γεννήσεως
Χριστού στην περιοχή «Yuznoe Butovo», 12 Μαΐου
2019.
Συμμετοχή του Χορευτικού Συγκροτήματος
(καλλιτεχνικός διευθυντής - Φιόντορ Κοτένκο) στις
επίσημες εορταστικές εκδηλώσεις με την ευκαιρία
του ιωβιλαίου του Υφυπουργού Αμύνης της
Ρωσικής Ομοσπονδίας Αλεξάντρ Φομίν, στον
Οίκο Πολιτισμού των Ενόπλων Δυνάμεων της
Ρωσικής Ομοσπονδίας, 25 Μαΐου 2019.
Συμμετοχή του Χορευτικού Συγκροτήματος
(καλλιτεχνικός διευθυντής - Φιόντορ Κοτένκο) και
της Χορωδίας στην εκδηλώση, αφιερωμένης στην
τελετή απονομής των βραβείων για τους νικητές του
διαγωνισμού του Κ.Ε.Π., 6 Ιουνίου 2019.
Συμμετοχή του Χορευτικού Συγκροτήματος
(καλλιτεχνικός διευθυντής - Φιόντορ Κοτένκο) στο
Φεστιβάλ "Abrikos", 6 Ιουλίου 2019.
Master-class ελληνικών παραδοσιακών χορών με τη
συμμετοχή του Χορευτικού Συγκροτήματος του
Κέντρου Ελληνικού Πολιτισμού - Κ.Ε.Π.
«Φιλοξενία» (καλλιτεχνικός διευθυντής – Φιόντορ
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Κοτένκο), 14 Ιουλίου 2019.
Συμμετοχή του Χορευτικού Συγκροτήματος του
Κέντρου Ελληνικού Πολιτισμού - Κ.Ε.Π.
«Φιλοξενία» (καλλιτεχνικός διευθυντής – Φιόντορ
Κοτένκο) στις εκδηλώσεις εγκαινίων νέου
καταστήματος
του εστιατορίου
ελληνικής
κουζίνας ΠΟΡΤΟ-ΜΥΚΟΝΟΣ, στους χώρους του
Παιδικού
Πολυκαταστήματος,
του ΠΟΡΤΟΜΥΚΟΝΟΣ GRILL, 26-28 Ιουλίου 2019.
Συμμετοχή του Χορευτικού Συγκροτήματος του
Κέντρου Ελληνικού Πολιτισμού - Κ.Ε.Π.
«Φιλοξενία» (καλλιτεχνικός διευθυντής – Φιόντορ
Κοτένκο) στο Φεστιβάλ Ελληνικού Πολιτισμού
«ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ», 31 Αυγούστου 2019.
Συμμετοχή του Χορευτικού Συγκροτήματος του
Κέντρου Ελληνικού Πολιτισμού - Κ.Ε.Π.
«Φιλοξενία» (καλλιτεχνικός διευθυντής – Φιόντορ
Κοτένκο) στις Ημέρες της Μόσχας, Πάρκο
«Γκόρκι», 8 Σεπτεμβρίου 2019.
Συμμετοχή της Χορωδίας στην Επέτειο της 28ης
Οκτωβρίου, την Ημέρα του "ΟΧΙ" στον ιταλικό
φασισμό, 25 Οκτωβρίου 2019.
Συμμετοχή της Χορωδίας και του Χορευτικού
Συγκροτήματος του Κέντρου Ελληνικού Πολιτισμού
- Κ.Ε.Π. «Φιλοξενία» (καλλιτεχνικός διευθυντής –
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Φιόντορ Κοτένκο) στην «Ημέρα Ελλάδας», 8
Νοεμβρίου 2019, Βιβλιοθήκη № 151.
• Συμμετοχή της Χορωδίας του Κ.Ε.Π. σε
Χριστουγεννιάτικη βραδιά, 20 Δεκεμβρίου 2019,
Γυμνάσιο «ΕΛΛΑΔΑ».
• Συμμετοχή της Χορωδίας του Κ.Ε.Π. στην Ημέρα
Ελλάδας στο Κέντρο Αισθητικής Αγωγής για Παιδιά
και Νέους «Μουσείον», που υπάγεται στο περίφημο
Μουσείο Εικαστικών Τεχνών «Αλέξανδρος
Πούσκιν», 21 Δεκεμβρίου 2019.
• Συμμετοχή του Χορευτικού Συγκροτήματος του
Κ.Ε.Π. στην Ημέρα Ελλάδας, Κέντρο Κοινωνικής
Υποστήριξης «Yasenevo» της Μόσχας, 4 Μαρτίου
2020.
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• Συμμετοχή του Χορευτικού Συγκροτήματος του
Κ.Ε.Π. στην Ημέρα Ελλάδας, Βιβλιοθήκη № 22
«Λέων Κασσίλ» της Μόσχας, 15 Μαρτίου 2020.
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• Στις συνθήκες των περιοριστικών μέτρων,
απαγόρευσης συναθροίσεων με στόχο την
καταπολέμηση της πανδημίας COVID-19, τα
μαθήματα χορού άμεσα μεταφέρθησαν σε
διαδικτυακή,
εξ
αποστάσεως
πλατφόρμα.
Αξιοσημείωτο το γεγονός ότι το Χορευτικό μας
Συγκρότημα με την ευκαιρία της Ημέρας της
Μεγάλης Κοινής Νίκης των Λαών μας κατά του
φασισμού (9η Μαϊου), προέβη σε μία εξαιρετική
πρωτοβουλία. Δημιούργησαν, εξ αποστάσεως, στις
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συνήκςε του κορωνοιού, ένα βιντεοκλίπ με το
δημοφιλέστατο ρωσικό τραγούδι του Β΄Παγκοσμίου
Πολέμου "Smuglyanka" σε ερμηνεία της Μήδειας
Χουρσουλίδου, συνοδεία ρωσικού παραδοσιακού
χορού και ελληνικού πεντοζάλι από το Χορευτικό
Συγκρότημα του Κέντρου Ελληνικού Πολιτισμού
- Κ.Ε.Π., συλλογικά και ομαδικά !!! Τιμούμε την
75η Επέτειο της Μεγάλης Νίκης κατά του φασισμού
στις συνθήκες αυτο-απομόνωσης και περιορισμού
!!!
ΕΙΜΑΣΤΕ ΜΑΖΙ !!! ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΝΑΣ ΕΝΙΑΙΟΣ
ΚΟΣΜΟΣ !!!
Παρατίθεται σύνδεσμος στο Διαδίκτυο. Χορεύετε μαζί
μας:
http://www.hecucenter.ru/ru/videoarc/narodnyj_hit
_smuglyanka_v_ispolnenii_medei_hursulidu_russkaya
_plyasovaya_i_pentozalis_v_ispolnenii_tancevalnogo_
kollektiva_grecheskogo_kulturnogo_centra
__gkc_v_odnom_stroyu_.html
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• Συμμετοχή του Χορευτικού Συγκροτήματος του
Κ.Ε.Π. στις ΗΜΕΡΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ στο Εμπορικό
Κέντρο «Belaya Dacha» - «Белая Дача», 1-2
Aυγούστου 2020.
Συμμετοχή του Χορευτικού Συγκροτήματος του Κ.Ε.Π. IV
Διεθνές Φιλανθρωπικό Φεστιβάλ Χριστιανικού
Πολιτισμού «Ρωσία - Ελλάδα. Μαζί ανά τους αιώνες "
Konakovo (περιοχή Tver, Moscow Region), 29 Αυγούστου
2020
• Συμμετοχή του Χορευτικού Συγκροτήματος του
Κ.Ε.Π. στους εορτασμούς της Ημέρας της Μόσχας,
5 Σεπτεμβρίου 2020.
• Συμμετοχή του Χορευτικού Συγκροτήματος του
Κ.Ε.Π. στο Φεστιβάλ
«Άρτος της Ρωσίας»,
Οκτωβρίου 2020.
• Συμμετοχή της Χορωδίας του Κ.Ε.Π. στις δύο (2)
διαδικτυακές εορταστικές εκδηλώσεις, αφιερωμένες
στην Εθνική Εορτή της 28ης Οκτωβρίου, της
Ημέρας του «ΟΧΙ», που πραγματοποιήσαμε στις
28/10/2020 [η μεση εριανή εκδήλωση ήσαν
αφοερωμένη στο έπος του ’40 μέσα από κείμενα
νεοελληνικής λογοτεχνίας, η δε απογευματινή σε
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επισκόπηση του Έπους του ‘ 40, της περιόδου της
κατοχής καιτης Εθνικής Αντίστασης μέσα από
κινηματογραφικά ντοκουμέντα της εποχής].
• Συμμετοχή του Χορευτικού Συγκροτήματος του
Κέντρου Ελληνικού Πολιτισμού – Κ.Ε.Π.
στο Χριστουγεννιάτικο Φεστιβάλ Λαϊκής Τέχνης
και Χειροτεχνίας "Podmoskovny Umelets", 7
Ιανουαρίου 2021
• Συμμετοχή του Χορευτικού Συγκροτήματος του
Κέντρου Ελληνικού Πολιτισμού – Κ.Ε.Π. στην
ΗΜΕΡΑ ΕΛΛΑΔΑΣ
στο Κέντρο
Κοινωνικής
Υποστήριξης Δήμου Μόσχας, 26 Φεβρουαρίου 2021
• Συμμετοχή του Χορευτικού

Συγκροτήματος του
Κέντρου Ελληνικού Πολιτισμού – Κ.Ε.Π. στην
Αποκριά στο Κρεμλίνο του Ιζμάιλοβο, 14 Μαρτίου
2021

• Συμμετοχή του Χορευτικού Συγκροτήματος του
Κέντρου Ελληνικού Πολιτισμού – Κ.Ε.Π. και της
Χορωδίας του Κ.Ε.Π. στην Εορταστική Εκδήλωση
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για την Εθνική Παλιγγενεσία, 27 Μαρτίου 2021
• Συμμετοχή του Χορευτικού Συγκροτήματος του
Κέντρου Ελληνικού Πολιτισμού – Κ.Ε.Π. και της
Χορωδίας
του
Κ.Ε.Π
στα
εγκαίνια
της έκθεσης ζωγραφικής «Αινιγματική
αρχαιότητα»
2021 στον
εκθεσιακό
χώρο
της Βιβλιοθήκης
Ξένης
Λογοτεχνίας
«Μ.Ι. Ρουντόμινο», Πέμπτη 8 Απριλίου.
• Συμμετοχή του Χορευτικού Συγκροτήματος του
Κέντρου Ελληνικού Πολιτισμού – Κ.Ε.Π. στα
εγκαινία έκθεσης φωτογραφίας «Οι ελληνο-ρωσικές
σχέσεις στα αρχεία του ειδησεογραφικού
πρακτορείου “ΤΑΣΣ”», 14 Απριλίου 2021
• Συμμετοχή του Χορευτικού Συγκροτήματος του
Κέντρου Ελληνικού Πολιτισμού – Κ.Ε.Π. και της
Χορωδίας του Κ.Ε.Π στα εγκαίνια έκθεσης
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ_ΜΥΗΣΙΣ, 4 Μαΐου 2021

• Συμμετοχή του Χορευτικού Συγκροτήματος του
Κέντρου Ελληνικού Πολιτισμού – Κ.Ε.Π στην
αφιερωμένη στο Πάσχα εκδήλωση με το Γυμνάσιο
«ΕΛΛΑΔΑ», Πέμπτη 13 Μαΐου 2021.
• Συμμετοχή του Χορευτικού Συγκροτήματος του
Κέντρου Ελληνικού Πολιτισμού – Κ.Ε.Π. και της
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Χορωδίας

του

Κ.Ε.Π

στην

εκδήλωση
«ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ – ΔΙΚΑΙΩΜΑ στη ΜΝΗΜΗ», 20
Μαΐου 2021.
• Συμμετοχή του θεατρικού Εργαστηρίου του
Κέντρου
Ελληνικού
Πολιτισμού
–
Κ.Ε.Π. Γκεόργκιι Τσερβίνσκι στα εγκαίνια έκθεσης
ΜΥΘΟΣ - ΕΣΤΙ ΖΩΗ, 24 Μαΐου 2021.
• Συμμετοχή του Χορευτικού Συγκροτήματος του

Κέντρου Ελληνικού Πολιτισμού – Κ.Ε.Π., της
Χορωδίας του Κ.Ε.Π και του θεατρικού
Εργαστηρίου
του
Κέντρου
Ελληνικού
Πολιτισμού – Κ.Ε.Π. Γκεόργκιι Τσερβίνσκι
στηνΗΜΕΡΑ ΕΛΛΑΔΑΣ !!!
στο ΘΕΑΤΡΟ
ΤΕΧΝΗΣ της ΜΟΣΧΑΣ «ΜΑΞΙΜ ΓΚΟΡΚΙ», 5
Ιουνίου 2021.
• Συμμετοχή του Χορευτικού Συγκροτήματος του
Κ.Ε.Π.
στην Ημέρα Ελλάδας στο Κρεμλίνο
του Ιζμάιλοβο, 26 Ιουνίου 2021 .
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1/ Από το Σεπτέμβριο του 2012 ξεκίνησε η λειτουργία
θεατρικού εργαστήριο με παράλληλα μαθήματα ιστορίας
του ελληνικού θεάτρου -μέγιστης μορφής έκφρασηςυποκριτικής τέχνης, κινησιολογίας και φωνητικής για
παιδιά και ενήλικες, που παραδίδει ο Έλληνας ηθοποιός,
σκηνοθέτης και παραγωγός Γιώργος Παναγόπουλος
[μαθητής στη θεατρική τέχνη (Θεατρική Ακαδημία
Μόσχας – «GITIS») των Ανατόλι Εφρός και Ανατόλι
Βασίλιεφ,
και στον
κινηματογράφο
(Ακαδημία
Κινηματογράφου - «VGIK») του Μαρλέν Χουτσίεβ].
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2/ Aπό το Φεβρουάριο του 2015 λειτούργησε
παράλληλο, δεύτερο τμήμα θεατρικού Εργαστηρίου με
επικεφαλής το Ρώσο σκηνοθέτη, καλλιτεχνικό διευθυντή
του θεάτρου «Studia-69» και ένθερμο Φιλέλληνα
Γκεόργκιι Τσερβίνσκι. Στα πλαίσια του Θεατρικού
Εργαστηρίου του Κ.Ε.Π., είμαστε στην ευχάριστη θέση
να σας ανακοινώσουμε την έναρξη προετοιμασίας με
στόχο το ανέβασμα της τραγωδίας «ΤΡΩΑΔΕΣ» του
Ευριπίδη,
πραγματικού
αριστουργήματος
της
παγκόσμιας λογοτεχνικής κληρονομιάς με έντονο
αντιπολεμικό μήνημα.
Καλλιτεχνικός
διευθυντής
του
εγειρήματος
ο
σκηνοθέτης, διευθυντής του Θεάτρου «Studio-69»,
Georgyi Chervinsky.
Το 2016 το θεατρικό Εργαστήρι του Κ.Ε.Π. με
επικεφαλής το σκηνοθέτη Georgyi Chervinsky
παρουσίασε την παράσταση «1000 σκοτωμένα
κορίτσια», βασισμένη στο ομώνυμο ποίημα της
Ελληνίδας ποιήτριας Ρίττας Μπούμη-Παππά (σε
μετάφραση ΄Αννας Αχμάτοβα), θεατρικό δρώμενο,
βασισμένο στους Μύθους του Αισώπου, καθώς και
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αποσπάσματα από αρχαίες ελληνικές τραγωδίες. Το
Θεατρικό μας Εργαστήρι καλείται τακτικά από
διάφορους φορείς, συμμετέχει τακτικά με το πρόγραμμά
του σε παρουσιάσεις, φεστιβάλ και λοιπά συναφή
δρώμενα.

Ο σκηνοθέτης Γκεόργκιι Τσερβίνσκι ήδη παρουσιάζει σε τακτική βάση
διάφορα θεατρικά δρώμενα, εκπροσωπώντας το Κέντρο Ελληνικού
Πολιτισμού (Κ.Ε.Π.).

Συμμετοχή στο Πρώτο Διεθνές Θεατρικό Φεστιβάλ "Τα θέατρα του κόσμου".
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3/ Από το Σεπτέμβριο του 2018 λειτούργησε το Παιδικό
Θεατρικό Εργαστήριο του Κέντρου Ελληνικού
Πολιτισμού (ΚΕΠ) με καλλιτεχνικό διευθυντή το Ρώσο
σκηνοθέτη, ένθερμο Φιλέλληνα Γκεόργκιι Τσερβίνσκι
(Ρώσος σκηνοθέτης, καλλιτεχνικός διευθυντής του
θεάτρου «Studia-69», απόφοιτος του Πανεπιστημίου
Πολιτισμού του Λένινγκραντ «Ναντέζντα Κρούπσκαγια»).
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Το Σεπτέμβριο του 2019 (2.09.2019) ο Γκεόγκιι
Τσερβίνσκι απρόσμενα απεβίωσε από έμφραγμα. Αιωνία
του η μνήμη!!! Το έργο του ζει στη μνήμη μας και μέσα
από την παρακαταθήκη που μάς άφησε, το έργο του,
τους μαθητές του, που συνεχίζουν το έργο του Δασκάλου
τους !!!
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ΚΥΚΛΟΙ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ
А) ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΟΣΜΟΥ
Τέταρτη
διάλεξη
με
θέμα: 10
Φεβρουαρίου
2021
στις Ομογενής αρχιτέκτονας, καθηγητής,
«ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ
ΑΡΧΑΪΚΗΣ εγκαταστάσεις της Βιβλιοθήκης Ιστορίας αντιπρόεδρος του Συλλόγου Ελλήνων
ΠΕΡΙΟΔΟΥ (750 - 480 π.χ.). Η της Ρωσικής Φιλοσοφίας και Πολιτισμού Μόσχας
την
περίοδο
1996αρχιτεκτονική της Μεγάλης Ελλάδας, της
«Οίκος του φιλοσόφου Α.Φ. Λόσεφ.
2002 Αλέξανδρος Τσαρτιλίδης.
Μικράς Ασίας και των νήσων του
Αιγαίου.»
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Πέμπτη διάλεξη με θέμα: «Η εποχή της 12 Μαρτίου 2021 στις εγκαταστάσεις
ακμής (480 – 400 π.χ.).»
της Βιβλιοθήκης Ιστορίας της Ρωσικής
Φιλοσοφίας και Πολιτισμού «Οίκος του
φιλοσόφου Α.Φ. Λόσεφ.
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Ομογενής αρχιτέκτονας, καθηγητής,
αντιπρόεδρος του Συλλόγου Ελλήνων
Μόσχας
την
περίοδο
19962002 Αλέξανδρος Τσαρτιλίδης.
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Έκτη
διάλεξη
με
θέμα:
«ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ
ΚΛΑΣΣΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΟΔΟΥ. Η αρχιτεκτονική της
Ακρόπολης».

5 Απριλίου 2021 στις εγκαταστάσεις
της Βιβλιοθήκης Ιστορίας της Ρωσικής
Φιλοσοφίας και Πολιτισμού «Οίκος του
φιλοσόφου Α.Φ. Λόσεφ.
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Έβδομη
διάλεξη
με
θέμα:
«ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ
ΚΛΑΣΣΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΟΔΟΥ. Η αρχιτεκτονική του
4ου αι. π.χ. (400 – 323 π.X.).».

10 Μαΐου 2021 στις εγκαταστάσεις
της Βιβλιοθήκης Ιστορίας της Ρωσικής
Φιλοσοφίας και Πολιτισμού «Οίκος του
φιλοσόφου Α.Φ. Λόσεφ.

Όγδοη διάλεξη με θέμα:

14 Ιουνίου 2021 στις εγκαταστάσεις Ομογενής
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ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΟΔΟΥ (323 π.χ. – 1ος αι. μ.χ.).
Πολεοδομία. Πόλεις και οικισμοί.

της Βιβλιοθήκης Ιστορίας της Ρωσικής αντιπρόεδρος του Συλλόγου Ελλήνων
Φιλοσοφίας και Πολιτισμού «Οίκος του Μόσχας
την
περίοδο
1996φιλοσόφου Α.Φ. Λόσεφ.
2002 Αλέξανδρος Τσαρτιλίδης.
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ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ – ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ, ΤΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
ΕΚΔΗΛΩΣΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ
ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

"Ελλάδα-Ρωσία: κοινές σελίδες ιστορίας - Oι Έλληνες στην ιστορία της Ρωσίας".

10 Φεβρουαρίου 2021,
Εξ αποστάσεως διαδικτυακή διάλεξη της δ/ντριας του
Κ.Ε.Π. Δώρας Γιαννίτση για
το Ρωσικό Πανεπιστήμιο Φιλίας των Λαών RUDN

Στο πλαίσιο της Ημέρας του Διπλωμάτη, το Ρωσικό Πανεπιστήμιο Φιλίας των
Λαών - RUDN διοργάνωσε διαδικτυακή εκδήλωση, αφιερωμένη στο Αφιερωματικό
Έτος Ιστορίας Ελλάδας-Ρωσίας 2021.
Ομιλία της δ/ντριας του Κέντρου Ελληνικού Πολιτισμού, διδάκτορος ιστορίας Δώρας
Γιαννίτση και επίτιμης καλεσμένης της εκδήλωσης με θέμα: "Ελλάδα-Ρωσία: κοινές
σελίδες ιστορίας - Oι Έλληνες στην ιστορία της Ρωσίας".

Περισσότερα:
http://www.hecucenter.ru/gr/news/2021_02_10_dialeksi_doras_giannitsi_ella
darosia_koines_selides_istorias__oi_ellines_stin_istoria_tis_rosias_rosiko_pa
nepistimio_filias_ton_laon__rudn.html
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ΕΚΔΗΛΩΣΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

Μεσσηνιακή-Αμφικτυονία__Διάλεξη-Δώρας-Γιαννίτση
Με ιδιαίτερη επιτυχία, με παλμό, συναίσθημα, ειλικρινές ενδιαφέρον και
ουσιαστική συμμετοχή του κοινού, Μεσσηνίων, Ελλήνων και Φιλελλήνων απ΄όλες
τις γωνιές του πλανήτη, πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 4 Μαρτίου 2021 η
διαδικτυακή διάλεξη της δ/ντριας του Κ.Ε.Π., διδάκτορος ιστορίας Δώρας
Γιαννίτση με θέμα «200 Χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση. Πριν, κατά τη
διάρκεια και μετά το 1821. Ο εθνικοαπελευθερωτικός αγώνας των Ελλήνων στον
καθρέπτη της ρωσικής ποίησης και στα απομνημονεύματα των Ρώσων περιηγητών»

4 Μαρτίου 2021
Μόσχα, εξ αποστάσεως διαδικτυακή
συνεδρία-εκδήλωση, διάλεξη της δ/ντριας του Κ.Ε.Π.
Δώρας Γιαννίτση
για τη Μεσσηνιακή-Αμφικτυονία

Tη διαδικτυακή εκδήλωση προλόγισε και χαιρέτησε ο δήμαρχος
Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος, ο οποίος αναφέρθηκε διεξοδικά στις
αφιερωμένες στο επετειακό έτος των 200 ετών της Ελληνικής Επανάστασης
εκδηλώσεις, που έχουν δρομολογηθεί για το τρέχον έτος.
Στη διάλεξή της η Δώρα Γιαννίτση εστίασε, κυρίως, στις διαπροσωπικές σχέσεις
Ρώσων και Ελλήνων την πολυτάραχη από διπλωματικής και στρατιωτικής σκoπιάς
περίοδο από το δεύτερο ήμισυ του 18ου αι. μέχρι και τα μέσα του 19ου αι. βάσει
ιστορικών πηγών, και δη μέσα από γλαφυρές περιγραφές Ρώσων περιηγητών, που
επισκέπτονται τον Ελληνικό Κόσμο, καθώς και αναφέρθηκε και στους Ρώσους
Φιλέλληνες ποιητές. To συγκεκριμένο υλικό επιβεβαιώνει την πνευματική,
ιστορική, πολιτισμική κοινότητα, που συντελούμε οι δύο λαοί, Έλληνες και Ρώσοι,
που παραπέμπει στις ιδέες της Ορθόδοξης Ανατολής, με κοινή νοοτροπία και
αντίληψη για τον άνθρωπο και τον κόσμο, οι οποίες βασίζονται στις
πανανθρώπινες, διαχρονικές και καθολικές αξίες και ιδανικά της συνέπειας, της
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πίστης στο χρέος, της αγάπης, της πραγματικής αρετής και ανάγονται από τα
κείμενα των αρχαίων κλασσικών μας, από το μήνυμα καθολικής αγάπης
της Αντιγόνης, αποκρινόμενης στις απειλές του Κρέοντα «...ούτοι συνέχθην, αλλά
συμφιλείν έφυν...»
Αναλυτικότερα:
http://www.hecucenter.ru/gr/news/pressrelease__04032021__messiniakiamfiktioni
a__dialeksidorasgiannitsi.html

ΕΚΔΗΛΩΣΗ
ΔΙΠΛΩΜΑΤΕΣ του ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ_Διάλεξη Δ.Γιαννίτση_200 χρόνια
Ελληνικής Επανάστασης
Με ιδιαίτερη επιτυχία, με παλμό, δυναμισμό, με ουσιαστικό, ανιδιοτελές
ГРЕЧЕСКИЙ КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР
Москва, Алтуфьевское шоссе, 44
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Тел.: 7084809 – Тел./Факс: 7084810

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ
18 Μαρτίου 2021
Εξ αποστάσεως διαδικτυακή διάλεξη της δ/ντριας του
Κ.Ε.Π. Δώρας Γιαννίτση για
τον ρώσικο κοινωνικό οργανισμό
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ενδιαφέρον και αυθορμητισμό εκ μέρους του κοινού, που κατά κύριο λόγο
αποτελούνταν από μαθητές σχολείου από όλη την επικράτεια της Ρωσίας,
κυριολεκτικά χωρίς υπερβολή, από το Καλίνινγκραντ μέχρι το Βλαντιβοστόκ,
αλλά και από το εξωτερικό, πραγματοποιήθηκε, διαδικτυακά, την Πέμπτη 18
Μαρτίου 2021 η διάλεξη, στη ρωσική γλώσσα, της δ/ντριας του Κέντρου
Ελληνικού
Πολιτισμού-Κ.Ε.Π. (www.hecucenter.ru ),
διδάκτορος
ιστορίας Δώρας Γιαννίτση με θέμα «200 Χρόνια από την Ελληνική
Επανάσταση. Πριν, κατά τη διάρκεια και μετά το 1821. Ο
εθνικοαπελευθερωτικός αγώνας των Ελλήνων στον καθρέπτη στα
απομνημονεύματα των Ρώσων περιηγητών».

«Διπλωμάτες του Μέλλοντος - Дипломаты Будущего»

Η εν λόγω διάλεξη πραγματοποιήθηκε κατόπιν πρωτοβουλίας του ρωσικού
κοινωνικού οργανισμού μη κερδοσκοπικού τύπου «Διπλωμάτες του
Μέλλοντος - Дипломаты Будущего» (www.diplomatsofthefuture.ru ), που
ως στόχο έχει τη διάπλαση της νεολαίας και έχει ιδρυθεί από στελέχη του
ρωσικού ΥΠΕΞ, ενώ εντάσσεται στο πλαίσιο προγράμματος και κύκλου
διαλέξεων του εν λόγω Οργανισμού «Ο ρόλος της Ρωσίας και της ρωσικής
διπλωματίας στον απελευθερωτικό αγώνα κατά του Οθωμανικού ζυγού και
στη διαμόρφωση του Ελληνικού κράτους».
Μάς τροφοδότησε με απύθμενη χαρά και έμπνευση η συμμετοχή στη διάλεξη
μαθητών σχολειοπαίδων, αλλά και ολόκληρων τάξεων, από όλη την επικράτεια
της Ρωσίας, κυριολεκτικά χωρίς υπερβολή, από το Καλίνινγκραντ μέχρι το
Βλαντιβοστόκ, αλλά και από το εξωτερικό, όπου υφίστανται παραρτήματα του
κοινωνικού οργανισμού «Διπλωμάτες του Μέλλοντος». Μάς εντυπωσίασε και
ενθουσίασε το γνήσιο, ειλικρινές ενδιαφέρον των ακροατών μας. Καθ΄όλη τη
διάρκεια της διάλεξης, τα παιδιά παρακολουθούσαν με ενδιαφέρον, κρατούσαν
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σημειώσεις, έθεταν ουσιαστικές ερωτήσεις και συνέταξαν ενθουσιώδη σχόλια.
Περισσότερα:
http://www.hecucenter.ru/gr/news/press_release_18032021__diplomates_toi_m
ellontos_dialeksi_dgiannitsi_200_ellinikis_epanastasis.html

ΕΚΔΗΛΩΣΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης__Διάλεξη Δώρας Γιαννίτση
Με ιδιαίτερη επιτυχία, με παλμό, συναίσθημα, ειλικρινές ενδιαφέρον και
ουσιαστική συμμετοχή του κοινού, Ελλήνων και Φιλελλήνων απ΄όλες τις γωνιές
του πλανήτη, πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 7 Απριλίου 2021 η διαδικτυακή
ГРЕЧЕСКИЙ КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР
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7 Απριλίου 2021
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διάλεξη της δ/ντριας του Κ.Ε.Π., διδάκτορος ιστορίας Δώρας Γιαννίτση με θέμα
το Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού των
«200 Χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση. Πριν, κατά τη διάρκεια και μετά το
1821. Ο εθνικοαπελευθερωτικός αγώνας των Ελλήνων μέσα από τα Παρευξείνιων Χωρών - Τ.Γ.Φ.Π.Π.Χ. του Δημοκρίτειου
απομνημονεύματα των Ρώσων περιηγητών.
Πανεπιστημίου Θράκης, το Τμήμα Επιστημών
Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Suor Orsola
Η εν λόγω διάλεξη πραγματοποιήθηκε κατόπιν πρωτοβουλίας του Διακρατικού,
Διαπανεπιστημιακού, Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Benincasa Νάπολης και το Κέντρο Ρωσικής Γλώσσας
και Ρωσικού Πολιτισμού
«Ψυχοπαιδαγωγικές, διδακτικές και διαπολιτισμικές προσεγγίσεις στις
Ανθρωπιστικές Επιστήμες» του Τμήματος Γλώσσας, Φιλολογίας και
Πολιτισμού των Παρευξείνιων Χωρών - Τ.Γ.Φ.Π.Π.Χ. του Δημοκρίτειου
Πανεπιστημίου Θράκης, του Τμήματος Επιστημών Εκπαίδευσης του
Πανεπιστημίου Suor Orsola Benincasa Νάπολης και του Κέντρου Ρωσικής
Γλώσσας και Ρωσικού Πολιτισμού, που έχει την έδρα του στο Τ.Γ.Φ.Π.Π.Χ. του
Δ.Π.Θ.

Περισσότερα:
http://www.hecucenter.ru/gr/news/pressrelease__07042021___dimokriteio_panepi
stimio_thrakis__dialeksi_doras_giannitsi.html
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ΕΚΔΗΛΩΣΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

Ένωση Ποντίων Νίκαιας Κορυδαλλού__Διάλεξη Δ.Γιαννίτση
Με ιδιαίτερη επιτυχία, με παλμό, συναίσθημα, ειλικρινές ενδιαφέρον και
ουσιαστική συμμετοχή του κοινού, Ελλήνων και Φιλελλήνων απ΄όλες τις γωνιές
του πλανήτη, πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 9 Απριλίου 2021 η διαδικτυακή
διάλεξη της δ/ντριας του Κ.Ε.Π., διδάκτορος ιστορίας Δώρας Γιαννίτση με θέμα
«Οι Έλληνες στην ιστορία της Ρωσίας από την εποχή της υιοθέτησης του
Χριστιανισμού μέχρι σήμερα», η οποία ουσιαστικά εξελίχθηκε σε έναν 3ωρο
Μαραθώνιο, που μάς συνεπήρε ολους και δεν επιθυμούσαμε να αποχωρισοτύμε
την διαδικτυακή μας ουσιαστική επικοινωνία.
Η εν λόγω διάλεξη πραγματοποιήθηκε κατόπιν πρωτοβουλίας του Η εν λόγω
διάλεξη εντάσσεται στο πλαίσιο δράσεων που σχεδιάζονται από και
πραγματοποιούνται κατόπιν πρωτοβουλίας της Ένωσης Ποντίων Νίκαιας
Κορυδαλλού.
Περισσότερα:
http://www.hecucenter.ru/gr/news/press_release__09042021_enosi_pontion_ni
kaias_koridalloi__dialeksi_dgiannitsi_.html

ΕΚΔΗΛΩΣΗ

9 Απριλίου 2021
Εξ αποστάσεως διαδικτυακή διάλεξη της δ/ντριας του
Κ.Ε.Π. Δώρας Γιαννίτση για
την Ένωση Ποντίων Νίκαιας Κορυδαλλού
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Διάλεξη Δώρας Γιαννίτση__200 χρόνια Ελληνικής Επανάστασης
Με ιδιαίτερη επιτυχία, με παλμό, δυναμισμό, με ουσιαστικό, ανιδιοτελές
ενδιαφέρον και αυθορμητισμό εκ μέρους του κοινού, που κατά κύριο λόγο
αποτελούνταν από μαθητές σχολείου από όλη την επικράτεια της Ρωσίας,
κυριολεκτικά χωρίς υπερβολή, από το Καλίνινγκραντ μέχρι το Βλαντιβοστόκ,
αλλά και από το εξωτερικό, πραγματοποιήθηκε, διαδικτυακά, την Πέμπτη 15
Απριλίου 2021 η διάλεξη, στη ρωσική γλώσσα, της δ/ντριας του Κέντρου
Ελληνικού
Πολιτισμού-Κ.Ε.Π. (www.hecucenter.ru ),
διδάκτορος
ιστορίας Δώρας Γιαννίτση με θέμα «200 χρόνια της Ελληνικής Επανάστασης. Ο
Εθνικο-Απελευθερωτικός Αγώνας των Ελλήνων στον καθρέπτη της ρωσικής
ποίησης».

15 Απριλίου 2021
Εξ αποστάσεως διαδικτυακή διάλεξη της δ/ντριας του
Κ.Ε.Π. Δώρας Γιαννίτση με
τον ρώσικο κοινωνικό οργανισμό
«Διπλωμάτες του Μέλλοντος - Дипломаты Будущего»

Η εν λόγω διάλεξη πραγματοποιήθηκε κατόπιν πρωτοβουλίας του ρωσικού
κοινωνικού οργανισμού μη κερδοσκοπικού τύπου «Διπλωμάτες του Μέλλοντος
- Дипломаты Будущего» (www.diplomatsofthefuture.ru ), που ως στόχο έχει τη
διάπλαση της νεολαίας και έχει ιδρυθεί από στελέχη του ρωσικού ΥΠΕΞ, ενώ
εντάσσεται στο πλαίσιο προγράμματος και κύκλου διαλέξεων του εν λόγω
Οργανισμού «Ο ρόλος της Ρωσίας και της ρωσικής διπλωματίας στον
απελευθερωτικό αγώνα κατά του Οθωμανικού ζυγού και στη διαμόρφωση του
Ελληνικού κράτους».
Μάς τροφοδότησε με απύθμενη χαρά και έμπνευση η συμμετοχή στη διάλεξη
μαθητών σχολειοπαίδων, αλλά και ολόκληρων τάξεων, από όλη την επικράτεια
της Ρωσίας, κυριολεκτικά χωρίς υπερβολή, από το Καλίνινγκραντ μέχρι το
Βλαντιβοστόκ, αλλά και από το εξωτερικό, όπου υφίστανται παραρτήματα του
κοινωνικού οργανισμού «Διπλωμάτες του Μέλλοντος». Μάς εντυπωσίασε και
ενθουσίασε το γνήσιο, ειλικρινές ενδιαφέρον των ακροατών μας. Καθ΄όλη τη
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διάρκεια της διάλεξης, τα παιδιά παρακολουθούσαν με ενδιαφέρον, κρατούσαν
σημειώσεις, έθεταν ουσιαστικές ερωτήσεις και συνέταξαν ενθουσιώδη σχόλια, τα
οποία παραθέτουμε κατωτέρω. Επίσης οι μαθητές συμμετείχαν δραστήρια,
αναγνώσκοντας αποσπάσματα ποιημάτων των Ρώσων ποιητών, εμπνευσμένων από
τον ηρωισμό και τον Ευγενικό Αγώνα του Ελληνικού Λαού !!!
Περισσότερα:
http://www.hecucenter.ru/gr/news/press_release__15042021__dialeksi_doras_gian
nitsi__200_hronia_ellinikis_epanastasis__15042021.html

ΕΚΔΗΛΩΣΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

Στην κορυφή του Ολύμπου. Έλληνες κινηματογραφιστές
Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε, διαδικτυακά, εξ αποστάσεως, την Πέμπτη 15
Απριλίου 2021 η διάλεξη του νεαρού ιστορικού Ντμίτριι Ράντσενκο με θέμα
«Στην κορυφή του Ολύμπου. Ελληνες Κινηματογραφιστές», που διοργανώθηκε
από το Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού – Κ.Ε.Π. O Ντμίτριι σφαιρικά και
εμπεριστατωμένα παρουσίασε τη ζωή και το έργο μεγάλων προσωπικοτήτων στο
παγκόσμιο κινηματογραφικό στερέωμα, παραθέτοντας ενδιαφέρον και ουσιαστικό
πληροφοριακό υλικό, βίντεο, αποσπάσματα από ταινίες, μουσική, φωτογραφίες
κ.α.
Περισσότερα:
http://www.hecucenter.ru/gr/news/pressrelease__15042021__stin_korifi_toi_ol
impoi_ellines_kinimatografistes__15042021.html

15 Απριλίου 2021
Εξ αποστάσεως διαδικτυακή διάλεξη με
τον νεαρό ιστορικό Ντμίτριι Ράντσενκο
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ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ, ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΕΣ ΣΕ ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥΣ ΚΑΙ ΙΩΒΙΛΑΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ,
ΗΜΕΡΕΣ ΜΝΗΜΗΣ
ΕΚΔΗΛΩΣΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

25-26 Μαρτίου 2021__200 χρόνια Εθνικοαπελευθερωτικής Επανάστασης
1821_ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ_ΦΟΡΟΥΜ__

Πέμπτη 25 Μαρτίου 2021

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

64

Με απερίγραπτη επιτυχία, με επίσημο και εορταστικό, ως αρμόζει στην
περίσταση, χαρακτήρα, πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 25 Μαρτίου 2021 στην
καρδιά της ρωσικής πρωτεύουσας, στην αίθουσα τελετών της Κρατικής
Βιβλιοθήκης της Ρωσίας (γνωστής και ως πρώην Βιβλιοθήκης «Λένιν») η
έναρξη του 2ήμερου Κοινωνικό-Επιστημονικού Φόρουμ «200 ΧΡΟΝΙΑ της
ΕΘΝΙΚΟ-ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΤΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ των ΕΛΛΗΝΩΝ» και
του Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου «200 χρόνια της Εθνικής Αναγέννησης
των Ελλήνων! Η ιστορική σημασία της Εθνικο-Απελευθερωτικής
Επανάστασης του Ελληνικού Λαού το 1821. Διεθνής αντίκτυπος, επιρροή στα
δρώμενα της εποχής, επικαιρότητα σήμερα !!!» (αρμόδιο για το Επιστημονικό
Συνέδριο το Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού – Κ.Ε.Π.)
Άπλετη χαρά, συναισθηματική φόρτιση, ψυχική ευφορία, πνευματική ανάταση,
θετική ενέργεια και αύρα. Και δε θα μπορούσε να είναι διαφορετικά στην
εορταστική ημέρα της παλιγγενεσίας, ημέρα θριάμβου της ελληνο-ρωσικής
φιλίας, της συμβολής της Ρωσίας στην απόκτηση της πολυπόθητης ελευθερίας,
θριάμβου της αλήθειας, του ανθρωπισμού, της αρετής !!!
Η δεύτερη ημέρα του Συνεδρίου και του Φόρουμ πραγματοποιήθηκε στις
εγκαταστάσεις του Δήμου/Κυβέρνησης της Μόσχας.
Περισσότερα:
http://www.hecucenter.ru/gr/news/press_release__march_2526__200_hroni
a_ethnikoapeleitherotikis_epanastasis_1821__foroim.html

ГРЕЧЕСКИЙ КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР
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στην αίθουσα τελετών της
Κρατικής Βιβλιοθήκης της Ρωσίας

Παρασκευή 26 Μαρτίου 2021,
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\
Η όλη εκδήλωση εντάχθηκε στις επίσημες εκδηλώσεις του Αφιερωματικού Έτους
2021 Ιστορίας Ελλάδας – Ρωσίας, καθώς και στις εκδηλώσεις του Έτους 2021г. –
ΕΠΕΤΕΙΑΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΟ-ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΤΙΚΗΣ
ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ - 200 χρόνια από το 1821
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ΕΚΔΗΛΩΣΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

Εορταστική Εκδήλωση για την Εθνική Παλιγγενεσία

27 Μαρτίου 2021

Δύσκολο να περιγράψουμε τη συναισθηματική φόρτιση, που βιώσαμε, την
ανάταση ψυχής, την πνευματική ευφορία, όλη αυτή τη θετική αύρα και
ενέργεια που βιώσαμε το Σάββατο 27 Μαρτίου 2021 στην εορταστική
εκδήλωση-συναυλία, αφιερωμένη στην Ημέρα της Ανεξαρτησίας, η οποία
πραγματοποιήθηκε στην κατάμεστη από θεατές αίθουσα τελετών και
συναυλιών του Κέντρου Κοινωνικής Ανάπτυξης του Δήμου Μόσχας Coworking Center NKO . Η εορταστική μας μουσική παράσταση-συναυλία
διοργανώθηκε από το Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού (Κ.Ε.Π.), και διεξήχθη
από κοινού με το Σύλλογο Ελλήνων Μόσχας και τον Οργανισμό Πολιτιστικής
και Επιχειρηματικής Συνεργασίας και Φιλίας Ρωσίας-Ελλάδας-Κύπρου
«Φιλία», με την ευγενική υποστήριξη της Λέσχης Ελλήνων Επιχειρηματιών
«СИНЭРГИЯ / ΣΥΝΕΡΓΙΑ» και του Έλληνα επιχειρηματία Аντώνη Μεζέ.

στο Κέντρο Κοινωνικής Ανάπτυξης του Δήμου
Μόσχας Co-working Center NKO

Την εορταστική μας εκδήλωση, στην οποία μετείχαν οι ομογενείς μας
καλλιτέχνες-ηθοποιοί, τίμησαν με την παρουσία τους η Εξοχότατη Πρέσβυς
της Ελληνικής Δημοκρατίας στη Ρωσική Ομοσπονδία Αικατερίνη Νασίκα, η
οποία απευθύνθηκε με χαιρετισμό στο κοινό (το κείμενο του χαιρετισμού
της κας Πρέσβεως δύνασθε να αντλήσετε στον εξής σύνδεσμο στο
Διαδίκυο https://yadi.sk/i/V4E4lIabbFctCg ), ο Εξοχότατος Πρέσβυς της
Κυπριακής Δημοκρατίας στη Ρωσική Ομοσπονδία Ανδρέας Ζήνωνος, ο
Πρεσβευτής Σύμβουλος της Πρεσβείας της Κύπρου στη Μόσχα Αντώνης
Σαμμούτης, ο Πρόεδρος του Συλλόγου Φιλίας Ρωσίας-Ελλάδα,
Πρέσβυς Αλεξάντρ Αλεξέγιεβ, ο οποίος επίσης απευθύνθηκε με χαιρετισμό
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στο κοινό. Τη συναυλία-παράστασή μας τίμησαν με την παρουσία τους
πλήθος Ελλήνων και Φιλελλήνων, εκπρόσωποι της ελληνικής ομογένειας
και αυθεντικοί φίλοι της Ελλάδας !!!
Περισσότερα:
http://www.hecucenter.ru/gr/news/press_release__27032021_eortastiki_ekdi
losi_gia_tin_ethniki_paliggenesia.html

ΕΚΔΗΛΩΣΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

Σε ατμόσφαιρα έντονης συναισθηματικής φόρτισης πραγματοποιήθηκε
την Πέμπτη 20 Μαΐου 2021 στις φιλόξενες εγκαταστάσεις του Οίκου
Εθνοτήτων της Μόσχας η καθιερωμένη εκδήλωση «ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ –
ГРЕЧЕСКИЙ КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР
Москва, Алтуфьевское шоссе, 44
офис № 9, 2 этаж
Тел.: 7084809 – Тел./Факс: 7084810
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ΔΙΚΑΙΩΜΑ στη ΜΝΗΜΗ», αφιερωμένη στην ημέρα μνήμης της
Γενοκτονίας των Ελλήνων της Ανατολής, της Οθωμανικής
Αυτοκρατορίας, της γης του Πόντου, της Μικράς Ασίας, της
Ανατολίας. Η εκδήλωση διοργανώθηκε από το Κέντρο Ελληνικού
Πολιτισμού-Κ.Ε.Π. και το Σύλλογο Ελλήνων Μόσχας.
Το πρόγραμμα της εκδήλωσης περιλαμβάνει:
•
•

•

Προβολή δύο ντοκιμαντέρ «Η Γενοκτονία των Ποντίων», στην ελληνική,
με υποτίτλους στη ρωσική (διάρκειας 34΄ και 21΄αντίστοιχα).
Σύντομη ιστορική επισκόπηση: Η παρουσία του Ελληνισμού στην περιοχή
από την αρχαιότητα έως τους νεότερους χρόνους (8ος αι. π.Χ. -1923
μ.Χ.) «Η γενοκτονία του χριστιανικού πληθυσμού της Οθωμανικής
Αυτοκρατορίας (1908-1923). Έλληνο-τουρκικός πόλεμος 1919-1923 –
Μικρασιατική Καταστροφή.
Η Γενοκτονία και η Μικρασιατική μέσα από τα αποσπάσματα
της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, με τη συμμετοχή καθηγητών και
σπουδαστών του Κ.Ε.Π., της Χορωδίας του Κ.Ε.Π. (καλλιτεχνική δ/νση –
Ινέσσα Εφραιμίδου) και του Χορευτικού Συγκροτήματος του Κ.Ε.Π.
(καλλιτεχνική δ/νση Οξάνα Ρακτσέγιεβα και Ευστάθιος Νικητόπουλος).

Περισσότερα:
http://www.hecucenter.ru/gr/news/pressreleasegenoktoniadikaiomastimni
mi__may20__2021_rus_greek.html

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

71

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

72

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ-ΑΣΧΟΛΙΕΣ

Α) ΠΑΛΙ και ΠΑΝΤΑ ΜΑΖΙ !!!
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΔΙΑΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

«ΜΟΝΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑ»
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

Για 5η συνεχόμενη χρονιά με επιτυχία συνεχίζεται η λειτουργία της
Ελληνικής Λέσχης Διαλόγου και Επικοινωνίας «Επικοινωνούμε
Ελληνικά-Μόνο Ελληνικά», που εντάσσεται στο πλαίσιο της
ευρύτερης παιδαγωγικής-πολιτισμολογικής δράσης μας, προϋποθέτει
συναντήσεις, σε τακτική βάση, όπου σε άμεση, αβίαστη και φιλική
ατμόσφαιρα οι συμμετέχοντες συζητούν διάφορα θέματα
ενδιαφέροντός τους, τα οποία έχουν νωρίτερα επιλέξει και ορίσει.

Τη συζήτηση συντονίζουν καθηγητές, φορείς της
νεοελληνικής γλώσσας
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Συνεδρίες της Λέσχης Διαλόγου και Επικοινωνίας - «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ – ΜΟΝΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑ»
Tο θέμα της εβδομηκοστής πρώτης (71ης ) συνάντησης της Λέσχης μας
διατυπώθηκε ως εξής :

3 Φεβρουαρίου 2021,
Mόσχα, εξ αποστάσεως διαδικτυακή συνεδρία

“Γιατί μαθαίνουμε Eλληνικά; Αγάπη για τη γλώσσα, τη χώρα, τον
πολιτισμό της;”.

Συντονιστές της συζήτησης, ο διευθυντής του κέντρου ελληνικής γλώσσας στην
Αγία Πετρούπολη Στράτος Σιουρδάκης, η καθηγήτρια ελληνικής στο Κέντρο
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Ελληνικού Πολιτισμού - Κ.Ε.Π. Άλλα Σουτύρινα, οι εν Μόσχα από την
Ελλάδα αποσπασμένοι εκπαιδευτικοί Μαρία Κηπουρού και Ευστάθιος
Νικητόπουλος και η διευθύντρια του ΚΕΠ, διδάκτωρ ιστορίας, Δώρα
Γιαννίτση.
Πρόκειται, ουσιαστικά, για άλλη μία ιστορική στιγμή στις δράσεις μας,
αγαπητοί φίλοι !!! Η διεύρυνση της γεωγραφικής ακτίνας της Λέσχης μας
εντυπωσιάζει και μάς χαροποιεί ιδιαίτερα. Τη συνεδρία μας παρακολούθησαν
Έλληνες και Φιλέλληνες όχι μόνο από Μόσχα και Αγία Πετρούπολη, αλλά και από
άλλες πόλεις της Ρωσίας.
Ουσιαστική, φιλική, αβίαστη, ειλικρινής ανθρώπινη επικοινωνία. Ουσιαστικός,
εποικοδομητικός διάλογος και συζήτηση.
Οι καθηγητές και σπουδαστές της ελληνικής γλώσσας, καθώς και το κοινό μας,
ανταλλάξαμε απόψεις για τις μεθόδους διδασκαλίας, για τα κίνητρα να μυηθούμε
στην ελληνική γλώσσα και πολιτισμό, αναφερθήκαμε στην ιστορία και στο μεγαλείο
της ελληνικής γλώσσας, τιτανίων διαστάσεων εργαλείο μεταλαμπάδευσης
διαχρονικών, πανανθρώπινων και πάντα επίκαιρων αξιών. Είναι δύσκολο να
περιγράψουμε τα θετικά συναισθήματα, που βιώσαμε από την απευθείας σύνδεση,
την ειλικρινή, αβίαστη, ανθρώπινη επικοινωνία μας κατά τη διάρκεια της
Συνεδρίας μας, κατά την διαδικτυακή, διάρκειας 2,5 ωρών εξ αποστάσεως, αυτή
μύηση στην ελληνική γλώσσα, στον ελληνικό πολιτισμό !!! Άπλετη θετική
ενέργεια και συναισθήματα, καλοπροαίρετη αύρα και φιλική ατμόσφαιρα. Ειδική
νότα στη συνεδρία προσέδωσαν τα βίντεο των σπουδαστών και των
συγκροτημάτων μας, που ετοίμασαν ειδικά με την ευκαιρία της Παγκόσμιας
Ημέρας Ελληνικής Γλώσσας – της 9ης Φεβρουαρίου.
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Περισσότερα:
http://www.hecucenter.ru/gr/news/pressrelease__322021__leshidialogoikaiepiko
inoniasmonoellinika71.html

Το θέμα της εβδομηκοστής δεύτερης (72ης) συνάντησης της Λέσχης μας,
κατόπιν πρότασης των μελών μας, διατυπώθηκε ως εξής:

28 Φεβρουαρίου 2021,
στo ελληνικό εστιατορίο «ΠΟΡΤΟ-ΜΥΚΟΝΟΣ»

«Τσίπουρο και ελληνική γλώσσα. Μυούμεθα στην ελληνική γλώσσα μέσα από
την ελληνική γαστρονομία.»
Συνεχίζοντας με τους ίδιους ρυθμούς και ατενίζοντας το μέλλον πάντα με
αισιοδοξία, με εξαιρετική επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 28
Φεβρουαρίου 2021 στις φιλόξενες εγκαταστάσεις του ελληνικού
εστιατορίου «ΠΟΡΤΟ-ΜΥΚΟΝΟΣ» η 72η συνεδρία της Ελληνικής Λέσχης
Διαλόγου
και
Επικοινωνίας «Επικοινωνούμε
Ελληνικά-Μόνο
Ελληνικά», δια ζώσης, ουσιαστικά για πρώτη φορά μετά από έναν ολόκληρο
σχεδόν χρόνο διαδικτυακών δράσεων !!! Φωτεινά πρόσωπα, λαμπερά χαμόγελα,
ζωντανή, ειλικρινής, αβίαστη ανθρώπινη επικοινωνία, ενδιαφέρουσες
συζητήσεις, ουσιαστικός διάλογος, χαρά, ενθουσιασμός, αίσθηση διάχυτης
ευφορίας, ειλικρινούς φιλίας, ανάπτυξης διαπροσωπικών σχέσεων γύρω από
έναν κοινό γνώμονα, την αγάπη και το ουσιαστικό ενδιαφέρον για την Ελλάδα,
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την ελληνική γλώσσα, τον ελληνικό πολιτισμό.
Ήταν μια απόλυτα φιλική συνάντηση και επικοινωνία ανθρώπων με ειλικρινές
ενδιαφέρον, που κατανοούν το πνεύμα της Ελλάδας, το πνεύμα του γνήσιου
ελληνικού πολιτισμού. Ήταν ένας ακόμη μαραθώνιος 3,5 ωρών. Μετά από μια
2ωρη συνομιλία-επικοινωνία, με αφηγηματικό και εκπαιδευτικό κομμάτι,
αυτόματα και φυσικότατα μεταφερθήκαμε στον κόσμο του ελληνικού λαϊκού
χορού υπό την προσεκτική καθοδήγηση του εν Μόσχα αποσπασμένου
εκπαιδευτικού Ευστάθιου (Στάθη) Νικητόπουλου !!! Είναι δύσκολο να
μεταφέρουμε με λόγια όλη αυτή τη θετική αύρα και ενέργεια, τα χαρούμενα
συναισθήματα, που μάς διαπερνούσαν !!! Εκτιμούμε ότι το κοινό μας
πραγματικά πεθύμησε τη δια ζώσης επικοινωνία και δράσεις !!!
Περισσότερα:
http://www.hecucenter.ru/gr/news/28022021__press_release__72__leshi_dialog
oi_kai_epikoinoniasmono_ellinika.html
Το θέμα της εβδομηκοστής τρίτης συνάντησης της Λέσχης μας, κατόπιν
πρότασης των μελών μας, διατυπώνεται ως εξής:

21 Μαρτίου 2021
στo ελληνικό εστιατορίο «ΠΟΡΤΟ-ΜΥΚΟΝΟΣ»

200 χρόνια της Εθνικής Αναγέννησης των Ελλήνων! Η ιστορική σημασία της
Εθνικο-Απελευθερωτικής Επανάστασης του Ελληνικού Λαού το 1821.
Διεθνής αντίκτυπος, επιρροή στα δρώμενα της εποχής, επικαιρότητα σήμερα
!!!
Mε εξαιρετική επιτυχία πραγματοποιήθηκε και αυτή την Κυριακή 21 Μαρτίου
2021 στις φιλόξενες εγκαταστάσεις του ελληνικού εστιατορίου «ΠΟΡΤΟΜΥΚΟΝΟΣ» η 73η συνεδρία της Ελληνικής
Λέσχης
Διαλόγου
και
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Επικοινωνίας «Επικοινωνούμε Ελληνικά-Μόνο Ελληνικά»!!!
Συντονιστές της συζήτησης ο αποσπασμένος εκπαιδευτικός, ειδικευμένος στους
ελληνικούς παραδοσιακούς χορούς Ευστάθιος Νικητόπουλος, και η
διευθύντρια του ΚΕΠ, διδάκτωρ ιστορίας, ηθοποιός Δώρα Γιαννίτση. Κατά η
διάρκεια της συνεδρίας μας μυηθήκαμε σε και αναλύσαμε υλικό για τον
Εθικο-Απελευθερωτικό Αγώνα του Ελληνικού Λαού, τους Ήρωες και
Πρωταγωνιστές του, το ρόλο της Ρωσίας στην απόκτηση της πολυπόθητης
Ελευθερίας και τις διαπροσωπικές σχέσεις Ελλήνων και Ρώσων τη
δεδομένη εποχή!!!

Περισσότερα:
http://www.hecucenter.ru/gr/news/press_releaseleshidialogoikaiepikoinoniasmo
noellinika21032021.html
Το θέμα της εβδομηκοστής τέταρτης συνάντησης της Λέσχης μας,
κατόπιν πρότασης των μελών μας, διατυπώθηκε ως εξής:

27 Μαΐου 2021

Mόσχα, εξ αποστάσεως διαδικτυακή συνεδρία

200 χρόνια της Εθνικής Αναγέννησης των Ελλήνων! Η ιστορική σημασία
της Εθνικο-Απελευθερωτικής Επανάστασης του Ελληνικού Λαού το 1821.
Διεθνής αντίκτυπος, επιρροή στα δρώμενα της εποχής, επικαιρότητα
σήμερα !!! Στον απόηχο του 2ήμερου Επιστημονικού Συνεδρίου και
Φόρουμ 25-26/3/2021.
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Είναι δύσκολο να περιγράψουμε τα συναισθήματα που μάς κατακλύζουν τη
συγκίνηση και τον ενθουσιασμό μας !!! Βιώσαμε άλλον έναν 3ως
Μαραθώνιο διαφωτισμού, παιδείας, φιλίας, ανθρώπινης επικοινωνίας !!!
Συνεχίζοντας με τους ίδιους ρυθμούς και ατενίζοντας το μέλλον πάντα με
αισιοδοξία, με ιδιαίτερη επιτυχία, με μεγάλο ενδιαφέρον και συμμετοχή
Ελλήνων και Φιλελλήνων από διάφορες γωνιές του πλανήτη μας,
πραγματοποιήθηκε
διαδικτυακά την Πέμπτη 27
Μαΐου 2021 η 74η συνεδρίαση της Λέσχης Διαλόγου & Επικοινωνίας
«ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ – ΜΟΝΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑ».
Πρόκειται, ουσιαστικά, για άλλη μία ιστορική στιγμή στις δράσεις μας,
αγαπητοί φίλοι !!! Η διεύρυνση της γεωγραφικής ακτίνας της Λέσχης μας
εντυπωσιάζει και μάς χαροποιεί ιδιαίτερα. Τη συνεδρία μας παρακολούθησαν
Έλληνες και Φιλέλληνες όχι μόνο από Μόσχα και Αγία Πετρούπολη, αλλά και
από άλλες πόλεις της Ρωσίας, αλλά και της Ελλάδας. Ιδιαίτερα μάς χαροποίησε
η συμμετοχή της ιστορικού Άννας Σπυροπούλου, καθώς και καθηγητών και
μαθητών του Σχολείου Μέσης Εκπαίδευσης Μανώλης Γλέζος από την γραφική
Ανάφη, το οποίο, όπως μάς ενημέρωσε ο διευθυντής του Αθανάσιος Βάρσος,
εκδήλωσε έντονο ενδιαφέρον για επίσκεψη στη Μόσχα, επαφές με ρωσικά
σχολεία, στα οποία διδάσκεται η ελληνική, αδελφοποίηση. Από πλευράς μας
επιθμούμε να τούς διαβεβαιώσουμε ότι θα είμαστε αρωγοί και συνοδοιπόροι
τους σε αυτή τη μετάβαση στη Ρωσία, στην εκπαιδευτική αυτή ανταλλαγή.
Ιδιαίτερη νότα στη διαδικτυακή μας βραδυά προσέδωσε η ερμηνεία τραγουδιών
για την Επανάσταση από τους διαδικτυακούς μας συνδαιτημόνες με μεθυστικό
φόντο τα καταγάλανα νερά του Αιγαίου.
ГРЕЧЕСКИЙ КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР
Москва, Алтуфьевское шоссе, 44
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Ουσιαστική, φιλική, αβίαστη, ειλικρινής ανθρώπινη επικοινωνία. Ουσιαστικός,
εποικοδομητικός διάλογος και συζήτηση.Μετά από 3 ώρες συνεδρίασης
αποχωρήσαμε σε κατάσταση ψυχικής ευφορίας, πνευματικής ανάτασης, με
άπλετη θετική ενέργεια, έμπνευση και σχέδια για το μέλλον !!! Εν κατακλείδι
επιθυμούμε να εκφράσουμε την ευγνωμοσύνη μας σε όλους του
συμμετέχοντες καιηγητές, σπουδαστές για την τόσο εμπεριστατωμένη,
σοβαρή, σφαιρική, πολύπλευρη, φιλότιμη, βαθειά και ουσιαστική προσπάθεια
και εργασία, να ευχαριστήσουμε όλους τους συμμετέχοντες για τη συμμετοχή
!!!
Περισσότερα:

http://www.hecucenter.ru/gr/news/pressrelease__27052021__leshidialogoikaie
pikoinoniasmonoellinika74.html

Το θέμα της εβδομηκοστής πέμπτης – 75ης συνάντησης της Λέσχης
μας, κατόπιν πρότασης των μελών μας, διατυπώθηκε ως εξής:

9 Iουνίου 2021 ,
Mόσχα, εξ αποστάσεως διαδικτυακή συνεδρία

Ιστορία Ποντιακού Ελληνισμού.
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αισιοδοξία, με ιδιαίτερη επιτυχία, με μεγάλο ενδιαφέρον και συμμετοχή
Ελλήνων και Φιλελλήνων από διάφορες γωνιές του πλανήτη μας,
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διαδικτυακά την Τετάρτη 9 Iουνίου 2021 η 75η συνεδρίαση της Λέσχης
Διαλόγου & Επικοινωνίας «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ –
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ΜΟΝΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑ».
Συντονιστές της συζήτησης, η καλλιτεχνική δ/ντρια του Χορευτικού
Συγκροτήματος του Κέντρου Ελληνικού Πολιτισμού – Κ.Ε.Π. Οξάνα
Ρακτσέγιεβα και η διευθύντρια του ΚΕΠ, διδάκτωρ ιστορίας, Δώρα
Γιαννίτση.
Ουσιαστική, φιλική, αβίαστη, ειλικρινής ανθρώπινη επικοινωνία.
Ουσιαστικός, εποικοδομητικός διάλογος και συζήτηση.Μετά από 3 ώρες
συνεδρίασης αποχωρήσαμε σε κατάσταση ψυχικής ευφορίας, πνευματικής
ανάτασης, με άπλετη θετική ενέργεια, έμπνευση και σχέδια για το μέλλον
!!! Εν κατακλείδι επιθυμούμε να εκφράσουμε την ευγνωμοσύνη μας σε
όλους του συμμετέχοντες καθηγητές, σπουδαστές για την τόσο
εμπεριστατωμένη, σοβαρή, σφαιρική, πολύπλευρη, φιλότιμη, βαθειά και
ουσιαστική προσπάθεια και εργασία, να ευχαριστήσουμε όλους τους
συμμετέχοντες για τη συμμετοχή !!!
Περισσότερα:
http://www.hecucenter.ru/gr/news/pressrelease__09062021__leshidialogoi
kaiepikoinoniasmonoellinika75.html
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Το θέμα της εβδομηκοστής έкτης – 76ης συνάντησης της Λέσχης μας,
κατόπιν πρότασης των μελών μας, διατυπώνεται ως εξής:

23 Iουνίου 2021 ,
Mόσχα, εξ αποστάσεως διαδικτυακή συνεδρία

Η φυσιογνωμία του Ιωάννη Καποδίστρια,
του πρώτου κυβερνήτη των Ελλήνων
Συνεχίζοντας με τους ίδιους ρυθμούς και ατενίζοντας το μέλλον πάντα με
αισιοδοξία, με ιδιαίτερη επιτυχία, με μεγάλο ενδιαφέρον και συμμετοχή
Ελλήνων και Φιλελλήνων από διάφορες γωνιές του πλανήτη μας,
πραγματοποιήθηκε
διαδικτυακά την Τετάρτη 23 Iουνίου 2021 η 76η συνεδρίαση της Λέσχης
Διαλόγου & Επικοινωνίας «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ –
ΜΟΝΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑ».
Συντονιστές της συζήτησης, η διευθύντρια του ΚΕΠ, διδάκτωρ
ιστορίας, Δώρα Γιαννίτση.
Ουσιαστική, φιλική, αβίαστη, ειλικρινής ανθρώπινη επικοινωνία.
Ουσιαστικός, εποικοδομητικός διάλογος και συζήτηση. Μετά από 3 ώρες
συνεδρίασης αποχωρήσαμε σε κατάσταση ψυχικής ευφορίας, πνευματικής
ανάτασης, με άπλετη θετική ενέργεια, έμπνευση και σχέδια για το μέλλον
!!! Εν κατακλείδι επιθυμούμε να εκφράσουμε την ευγνωμοσύνη μας σε
όλους του συμμετέχοντες καθηγητές, σπουδαστές για την τόσο
εμπεριστατωμένη, σοβαρή, σφαιρική, πολύπλευρη, φιλότιμη, βαθειά και
ουσιαστική προσπάθεια και εργασία, να ευχαριστήσουμε όλους τους
ГРЕЧЕСКИЙ КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР
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συμμετέχοντες για τη συμμετοχή !!!
Περισσότερα:
http://www.hecucenter.ru/gr/news/pressrelease__23062021__razgovor
nyjklub76leshidialogoikaiepikoinoniasmonoellinika76__06_24.html
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Β) «AΛΛΟ ΕΝΑ AΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΝΕΟ ΕΓΧΕΙΡΗΜΑ»

ΑΛΛΗ ΜΙΑ ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΔΡΑΣΗ
ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ-ΞΕΝΑΓΗΣΗ στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΥΝΟΙΚΙΑ
της ΜΟΣΧΑΣ

To Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού (Κ.Ε.Π.) και το πρόγραμμα «Οι Τις
ГРЕЧЕСКИЙ КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР
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ξεναγήσεις
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ξένοι στην πόλη» σάς προσκαλούν σε ξενάγηση στο ιστορικό κέντρο Λουτσίνιν.
της Μόσχας, που περιλαμβάνει την Ελληνική Συνοικία, καθώς και
άλλες τοποθεσίες εγκατάστασης των ξένων κατά την περίοδο 17ου 19ου αι.

Γεννήθηκε στη Μόσχα το
1992. Την περίοδο 20092014 φοίτησε στο Δημοτικό
Πανεπιστήμιο Διοίκησης της
Πρόκειται για ένα εντελώς καινούριο και πρόσφατο εγχείρημα του
Μόσχας, με ειδίκευση στις
Κέντρου Ελληνικού Πολιτισμού (Κ.Ε.Π.) και του προγράμματος «Οι
διεθνείς σχέσεις. Το 2012
ξένοι στην πόλη».
έκανε μετεκπαίδευση στην
Γερμανία (με την στήριξη του
Ένα ζωντανό παράδειγμα στενών
Ιδρύματος Κόνραντ
θρησκευτικών
επαφών
μεταξύ
Αντενάουερ). Αποτέλεσμα της
μετεκπαίδευσής του υπήρξε η
Πριγκηπάτου της Μοσκοβίας και
συγγραφή της επιστημονικής
ελληνικών
μοναστηριών
ήταν
η
μελέτης
«Το
κίνημα
μεταφορά-δωρεά στη Μόσχα, το 1648,
δελφοποίησης των πόλεων της
αντιγράφου Εικόνας της Παναγίας των
Ευρώπης. Το παράδειγμα του Γκίφχορν».
Ιβήρων, ενός από τα βασικά λείψανα του Άθω. Η εικόνα
δημιουργήθηκε κατόπιν αιτήματος του μελλοντικού Ρώσου Πατριάρχη Ιδρυτής και επικεφαλής του προγράμματος «Οι ξένοι στην
Νίκωνα, γνωστού Φιλέλληνα. Ως ένδειξη ευγνωμοσύνης προς τους πόλη».
Ιβήρους αδελφούς, το 1653 ο τσάρος Αλεξέι Μιχάιλοβιτς εκχώρησε το
Ο κύκλος των επιστημονικών του ενδιαφερόντων
Μοναστήρι του Αγίου Νικολάου στη Μονή Ιβήρων του Αγίου Όρους.
επικεντρώνεται στην ιστορία της Μόσχας, της Ρωσίας, της
διασποράς και μειονοτήτων στη Μόσχα και στο
Ιδιαίτερη θέση στο ξεναγητικό πρόγραμμα περιλαμβάνει η Σλάβο- πολιτισμικό τους κληροδότημα.
ГРЕЧЕСКИЙ КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР
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γραίκο-λατινική Ακαδημία, το πρώτο ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα της
Ρωσικής πρωτεύουσας, που ίδρυσαν το 1687 οι Έλληνες λόγιοι αδερφοί
Ιωαννίκιος και Σωφρόνιος Λειχούδη.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Η δέκατη έννατη περιήγηση-ξενάγηση στο ιστορικό κέντρο της Μόσχας
πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 17 Απριλίου 2021.

17 Απριλίου 2021.

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ενημερώσουμε ότι και αυτό το
Σάββατο 17 Απριλίου 2021, ώρα 15.00 με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η
ξενάγηση στο ιστορικό κέντρο της Μόσχας «Στα ίχνη της Ελλάδας», που
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περιλαμβάνει την Ελληνική Συνοικία κατά την περίοδο 17ου -19ου αι.

Ένα ζωντανό παράδειγμα στενών θρησκευτικών, πνευματικών επαφών
μεταξύ Πριγκηπάτου της Μοσκοβίας και ελληνικών μοναστηριών ήταν η
μεταφορά-δωρεά στη Μόσχα, το 1648, αντιγράφου Εικόνας της Παναγίας
των Ιβήρων, ενός από τα βασικά λείψανα του Άθω. Η εικόνα
δημιουργήθηκε κατόπιν αιτήματος του μελλοντικού Ρώσου Πατριάρχη
Νίκωνα, γνωστού Φιλέλληνα. Ως ενδειξη ευγνωμοσύνης προς τους
Ιβήρους αδελφούς, το 1653 ο τσάρος Αλεξέι Μιχάιλοβιτς εκχώρησε το
Μοναστήρι του Αγίου Νικολάου στη Μονή Ιβήρων του Αγίου Όρους.
Περισσότερα
http://www.hecucenter.ru/gr/news/press_release17042021__ksenagisi_stin_ellin
iki_sinoikia_tis_moshas.html

Η εικοστή περιήγηση-ξενάγηση στο ιστορικό
πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 16 Μαΐου 2021.

κέντρο

της
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Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ενημερώσουμε ότι και αυτή
την Κυριακή 16 Μαΐου 2021, ώρα 12.00 με επιτυχία πραγματοποιήθηκε
η ξενάγηση στο ιστορικό κέντρο της Μόσχας «Στα ίχνη της Ελλάδας»,
που περιλαμβάνει την Ελληνική Συνοικία κατά την περίοδο 17ου -19ου αι.
Περισσότερα:
http://www.hecucenter.ru/gr/news/press_release__16052021__ksenagisi_sti
n_elliniki_sinoikia_tis_moshas.html
Η εικοστή πρώτη περιήγηση-ξενάγηση στο ιστορικό κέντρο της Μόσχας
πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 6 Ιουνίου 2021.

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ενημερώσουμε ότι και αυτή
την Κυριακή 6 Ιουνίου 2021 με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η ξενάγηση
στο ιστορικό κέντρο της Μόσχας «Στα ίχνη της Ελλάδας», που
περιλαμβάνει την Ελληνική Συνοικία κατά την περίοδο 17ου -19ου αι.
Ένα ζωντανό παράδειγμα στενών θρησκευτικών, πνευματικών επαφών
μεταξύ Πριγκηπάτου της Μοσκοβίας και ελληνικών μοναστηριών ήταν η
μεταφορά-δωρεά στη Μόσχα, το 1648, αντιγράφου Εικόνας της Παναγίας
των Ιβήρων, ενός από τα βασικά λείψανα του Άθω. Η εικόνα
δημιουργήθηκε κατόπιν αιτήματος του μελλοντικού Ρώσου Πατριάρχη
Νίκωνα, γνωστού Φιλέλληνα. Ως ενδειξη ευγνωμοσύνης προς τους
Ιβήρους αδελφούς, το 1653 ο τσάρος Αλεξέι Μιχάιλοβιτς εκχώρησε το
Μοναστήρι του Αγίου Νικολάου στη Μονή Ιβήρων του Αγίου Όρους.
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Ιδιαίτερη, επίσης, θέση στο ξεναγητικό πρόγραμμα περιλαμβάνει η
Σλάβο-γραίκο-λατινική Ακαδημία, το πρώτο ανώτατο εκαιδευτικό ίδρυμα
τη; Ρωσικής πρωτεύουσας, ου ιδρυσαν το 1687 οι Έλληνες λόγιοι αδερφοί
Ιωαννίκιος και Σωφρόνιος Λειχούδη.
http://www.hecucenter.ru/gr/news/press_release__06062021__ksenagisi_sti
n_elliniki_sinoikia_tis_moshas.html

Прилагается видеообращение автора проекта:
https://disk.yandex.ru/d/ruXiK5pfDlkQKA
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Γ) ΟΣΟ ΜΕΝΟΥΜΕ ΣΠΙΤΙ- «AΛΛΟ ΕΝΑ AΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΝΕΟ ΕΓΧΕΙΡΗΜΑ» !!!
ΠΑΛΙ και ΠΑΝΤΑ ΜΑΖΙ !!!

ΕΝ ΠΕΡΙΟΔΩ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ και όχι μόνο !!!
ΔΙΑΤΗΡΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΠΑΓΡΥΠΝΗΣΗ ΜΑΣ, ΔΙΕΥΡΥΝΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΜΑΣ !!!
ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ της ΔΕΥΤΕΡΑΣ !!!
Στο πλαίσιο του καλλιτεχνικού-εκπαιδευτικού μας αυτού εγχειρήματος,
ως τεσσαρακοστή (40η) συνεχόμενη παράσταση προτείνουμε στο κοινό μας να
παρακολουθήσει τη νουβέλα «Άνθρωποι και ποντίκια» του Αμερικανού
συγγραφέα Τζον Στάινμπεκ.

6 Ιανουαρίου 2021 –
40η προτεινόμενη παράσταση –

Πλοκή: Ο Αμερικανός πεζογράφος, σεναριογράφος και δραματουργός, Τζον
Στάινμπεκ υπήρξε μια μεγάλη – θα λέγαμε, ανάλογη και ομόλογη του Τζακ
Λόντον – ελπίδα της προοδευτικής αμερικανικής λογοτεχνικής παράδοσης στα
τέλη της δεκαετίας του 1920 και σ’ όλη τη δεκαετία του 1930, καθώς με το έργο
αυτής της περιόδου (λ.χ. «Το ποτήρι του αφέντη», «Η κοιλάδα της Τορτίγια», «Η
αμφίβολη μάχη», «Άνθρωποι και ποντίκια» και προπαντός το αριστουργηματικό,
επικό μυθιστόρημα «Τα σταφύλια της οργής») κατήγγειλε, με δραματικό, αλλά
και σαρκαστικό τρόπο την απάνθρωπη καταπίεση των λαϊκών μαζών από τους
παλιούς μεγαλογαιοκτήμονες και τα νέα τζάκια του καπιταλιστικού κεφαλαίου –
ανθρωποφαγικών κατακτητών του αμερικανικού νότου, αποκαλύπτοντας πολύ
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έγκαιρα το κάλπικο «αμερικανικό όνειρο» περί δημοκρατίας, ισονομίας, ίσων
ευκαιριών και ευζωίας όλων των κατοίκων στις ΗΠΑ. Το σύνολο του
πεζογραφικού και σεναριακού έργου του, αλλά προπάντων «Τα σταφύλια της
οργής» και η νουβέλα «Άνθρωποι και ποντίκια» θα στέκουν υπεράνω του
συμβιβασμού του, την περίοδο του μακαρθισμού, αλλά και του «Νόμπελ» που
έλαβε το 1960. Στο «Άνθρωποι και ποντίκια» προβάλλουν δύο βασικοί,
παράλληλοι, αλλά και διασταυρούμενοι θεματικοί άξονες: Ο ένας καταδικάζει τη
στυγνή εκμετάλλευση των ξεριζωμένων από τη γενέθλια γη τους, χωρίς δικό τους
κλήρο γης, άστεγων, περιπλανόμενων, άμοιρων εργατών γης, από βίαιους και
ψυχοπνευματικά διεστραμμένους τσιφλικάδες και ο άλλος «υμνεί» με
τρυφερότητα και χιούμορ τη μόνη «περιουσία» των καταπιεσμένων, την
ανθρωπιά και την ταξική αλληλεγγύη τους.
http://www.hecucenter.ru/gr/news/06012021__theatro_deiteras__40__anthro
poi_kai_pontikia__tzon_ernst_stainmpek.html

Στο πλαίσιο του καλλιτεχνικού-εκπαιδευτικού μας αυτού εγχειρήματος,
ως τεσσαρακοστή πρώτη (41η) συνεχόμενη παράσταση προτείνουμε στο κοινό
μας να παρακολουθήσει το θεατρικό έργο «Οι εξόριστοι» του πολυγραφότατου
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μεγάλου Ιρλανδού λογοτέχνη Τζέιμς Τζόις.

41η προτεινόμενη παράσταση –

Πλοκή: «Έργο εν πολλοίς αυτοβιογραφικό. Πλάνης στην Ευρώπη, με τη γυναίκα
που ερωτεύθηκε, μια αμόρφωτη αλλά όμορφη υπηρέτρια, μάνα των παιδιών του,
την οποία μετά από πολλά χρόνια έκανε νόμιμη σύζυγό του, παντρεύτηκε,
υποφέροντας οικονομικά πάντα, με σοβαρό πρόβλημα όρασης που κατέληξε στην
τύφλωσή του, με βιώματα απιστίας και ζήλιας, στο πρόσωπο του ακατάπαυστα
πολυγραφότατου συγγραφέα Ρίτσαρντ Ρουάν πλάθει ένα σχεδόν πιστό ομοίωμά
του. Ο Ρίτσαρντ, φημισμένος στο εξωτερικό αλλά μη καταξιωμένος όσο του
αξίζει στην πατρίδα του, πείθεται από τον παιδικό του φίλο, γνωστό
δημοσιογράφο Ρόμπερτ, να επιστρέψει στο Δουβλίνο, με τη «γυναίκα» και το
παιδί του παράνομου έρωτά τους. Η επιστροφή θα ξυπνήσει μνήμες και παλιά
συναισθήματα, θα εξάψει υποψίες και θα αποκαλύψει προθέσεις, προδοσίες και
ενοχές.

«Οι εξόριστοι»
του Ιρλανδού συγγραφέα και ποιητή

Ο Ρίτσαρντ ξαναθυμάται τον ανικανοποίητο νεανικό έρωτά του για την
καλλιεργημένη πιανίστα Βεατρίκη, τη μόνη ικανή να τον νιώσει πνευματικά. Η
Βεατρίκη, όμως, δεν ανταποκρίθηκε στο δικό του έρωτα, αλλά ερωτεύθηκε τον
παιδικό του φίλο και εξάδελφό της Ρόμπερτ, ο οποίος όμως ερωτοτροπούσε
κρυφά από τον φίλο του με την όμορφη Βέρθα. Στον Ρόμπερτ ξαναφουντώνει ο
ανικανοποίητος νεανικός έρωτας για τη Βέρθα. Η Βέρθα ξαναφοβάται μήπως την
απατήσει ο Ρίτσαρντ με την Βεατρίκη, αλλά και ούτε αποκρούει και ούτε κρύβει
από τον άντρα της την ξαναφουντωμένη ερωτική πολιορκία της από τον Ρόμπερτ.
Αντίθετα, αποκαλύπτει λεπτομερώς τις ερωτικές εξομολογήσεις και τις σαρκικές
προκλήσεις του Ρόμπερτ, «δοκιμάζοντας» τα αισθήματα του άντρα της. Καθώς κι
εκείνος την αφήνει ελεύθερη να υποκύψει ή όχι σαρκικά στον Ρόμπερτ, του λέει
την ώρα του ραντεβού μαζί του και τον προκαλεί να πάει κι εκείνος την ίδια ώρα
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στο σπίτι του φίλου του και να δει με τα μάτια του τα συμβαίνοντα.
Οι σχέσεις και τα αισθήματα των προσώπων, σαν σε ρινγκ, περνούν μια σκληρή
δοκιμασία – συνειδησιακή, ψυχολογική και πνευματική – κατά την οποία
αποκαλύπτεται η αλήθεια του καθένα τους και όπου το κύριο ζητούμενο είναι η
ελεύθερη επιλογή και αυτοδιάθεση του ατόμου, αλλά προπάντων η αγάπη. Και
αυτή τελικά, όπως νίκησε στη ζωή του Τζόις, νικά και στο έργο του. Η Βέρθα θα
επιλέξει εφ’ όρου ζωής να ζήσει με τον Ρίτσαρντ, ακόμα και στην ξενιτιά, όπως
ακριβώς έκανε και η γυναίκα του Τζόις.
http://www.hecucenter.ru/gr/news/14012021__theatro_deiteras__41__oi_eksoristoi_
_tzeims_tzois_01_14.html

Στο πλαίσιο του καλλιτεχνικού-εκπαιδευτικού μας αυτού εγχειρήματος,
ως τεσσαρακοστή δεύτερη (42η) συνεχόμενη παράσταση προτείνουμε στο κοινό
μας
να
παρακολουθήσει το θεατρικό
έργο «Γαμήλιο
εμβατήριο» του Έλληνα λογοτέχνη Άγγελου Τερζάκη.
Πλοκή: Χώρος δράσης του έργου είναι μια επαρχία και το σπίτι μιας άλλοτε
πλούσιας, ονομαστής, με κοινωνικά αξιώματα, πτωχευμένης πλέον οικογένειας.
Μια χήρα μάνα, με ελάχιστη πια ακίνητη περιουσία, με τέσσερις κόρες, ένα γιο
φευγάτο χρόνια, άγνωστο πού, και μόνο «προστάτη» τον αδελφό της, έναν
αρπακτικό, αλλά αποτυχημένο πολιτευόμενο. Το να βρει γαμπρό, στη μικρή
επαρχία, η πρωτότοκη κόρη είναι ουτοπία. Θεωρείται ήδη «γεροντοκόρη». Τη
μοίρα της ακολουθεί και η δευτερότοκη. Η τριτότοκη, εικοσάχρονη περίπου, που
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περιφρονεί τον έρωτα του συνεσταλμένου επαρχιώτη δασκαλάκου,
συνειδητοποιεί ότι μόνο αν μάθει μια δουλειά και φύγει για να εργαστεί στην
πρωτεύουσα, μπορεί να ξεφύγει από την κλειστή κοινωνία της και ίσως να
παντρευτεί, αλλά συντρίβεται από έναν απατεώνα Αθηναίο που της πούλησε
έρωτα αλλά την εγκατέλειψε. Η μικρότερη, γυμνασιοκόριτσο ακόμη, με το οποίο
είναι ερωτευμένος ένας φυματικός αιώνιος φοιτητής, θα συντριβεί όπως και όλες
οι αδελφές με τον ερχομό του – χαρτοπαίκτη όπως αποδείχνεται – αδελφού τους,
ο οποίος με τη νοοτροπία ότι ο άνδρας (ο πατέρας και μετά ο γιος) είναι ο
«αρχηγός της οικογένειας», αδίστακτα θα πουλήσει το μοναδικό πια χωράφι πηγή επιβίωσης της μάνας και των θυγατέρων της.
http://www.hecucenter.ru/gr/news/20012021__theatro_deiteras__42__gamilio_e
mvatirio___aggelos_terzakis_01_21.html

Στο πλαίσιο του καλλιτεχνικού-εκπαιδευτικού μας αυτού εγχειρήματος,
ως τεσσαρακοστή τρίτη (43η) συνεχόμενη παράσταση προτείνουμε στο κοινό
μας
να
παρακολουθήσει το θεατρικό
έργο «Βαθιά
γαλάζια
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θάλασσα» του Άγγλου θεατρικού συγγραφέα Τέρενς Ράτιγκαν.

«Βαθιά γαλάζια θάλασσα»

Υπόθεση: Η Έστερ (Λίλυ Παπαγιάννη), μια ευαίσθητη γυναίκα, όταν
αντιλαμβάνεται ότι ο αγαπημένος της Φρέντι (Γιάννης Κατράνης) δεν μπορεί να
εκτιμήσει την αγάπη της και τη θυσία που έκανε για χάρη του, να εγκαταλείψει
τον πλούσιο σύζυγό της Σερ Γουίλιαμ Ρας (Ανδρέας Φιλιππίδης) και να ζει μαζί
του σ’ ένα άθλιο διαμέρισμα στο Λονδίνο, αποπειράται να αυτοκτονήσει. Ο
σύζυγός της προσπαθεί να την πείσει να γυρίσει σε κείνον, αλλά αυτή επιμένει με
πάθος να αγαπά τον Φρέντι, ο οποίος την εγκαταλείπει για να επιστρέψει στο
παλιό του επάγγελμα, του πιλότου.

Του Άγγλου θεατρικού συγγραφέα
Τέρενς Ράτιγκαν

Ο γιατρός (Βασίλης Ανδρεόπουλος), που συμπαραστάθηκε στην Έστερ στο
ατύχημά της, όντας και κείνος ένας περιθωριακός και παράξενος άνθρωπος, της
δίνει συμβουλές που θα τη βοηθήσουν να συνεχίσει τη ζωή της.
http://www.hecucenter.ru/gr/news/27012021_theatro_deiteras__43__vathia_galaz
ia_thalassa____terens_ratigkan_01_28.html

Στο πλαίσιο του καλλιτεχνικού-εκπαιδευτικού μας αυτού εγχειρήματος,
ως τεσσαρακοστή τέταρτη (44η) συνεχόμενη παράσταση προτείνουμε στο κοινό
μας να παρακολουθήσει την τραγωδία «Προμηθεύς δεσμώτης» του αρχαίου
Έλληνα τραγωδού Αισχύλου.
ГРЕЧЕСКИЙ КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР
Москва, Алтуфьевское шоссе, 44
офис № 9, 2 этаж
Тел.: 7084809 – Тел./Факс: 7084810
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Πλοκή: Είναι το πρώτο και μοναδικό σωζόμενο έργο μιας τριλογίας του
Αισχύλου που παρουσιάστηκε για πρώτη φορά το 465 π.Χ. Σε έναν απόκρημνο
βράχο του Καυκάσου, ο Ήφαιστος καρφώνει τον Τιτάνα Προμηθέα ύστερα από
εντολή του Δία. Οι Ωκεανίδες σπεύδουν να του συμπαρασταθούν. Καταφτάνει ο
Ωκεανός σε ρόλο διαμεσολαβητή. Ο Προμηθέας εξηγεί τους λόγους που
προκάλεσαν τα δεινά του. Στον Καύκασο έρχεται η Ιώ και ο Προμηθέας της
αποκαλύπτει τα μελλούμενα. Φτάνει ο Ερμής για να αποσπάσει από τον
Προμηθέα το μεγάλο μυστικό. Εκείνος μένει ακλόνητος στις θέσεις του και
ρίχνεται στα Τάρταρα μαζί με τον Χορό, που παραμένει πιστός κοντά του.

«Προμηθεύς δεσμώτης»
του αρχαίου Έλληνα τραγωδού

Από την θαυμαστήν τριλογίαν του Αισχύλου «Προμηθεύς» μας σώζεται μόνον το
δεύτερον μέρος, ήτοι ο «Προμηθεύς δεσμώτης». - Πρώτον μέρος ήτο ο
«Πυρφόρος Προμηθεύς» και τρίτον ο «Προμηθεύς λυόμενος».
Φαίνεται δε η τριλογία αυτή να είναι από τα τελευταία έργα του μεγίστου
τραγικού, διότι εις το σωζόμενον δεύτερον μέρος της υποφαίνεται η εισαγωγή
τρίτου υποκριτού, ήτοι ο θεμελιώδης νεωτερισμός, τον οποίον έφερεν εις το
θέατρον ο Αισχύλος.
Ο Προμηθεύς δεν έχει θέμα από την ιστορικήν παράδοσιν, αλλ' από την
θρησκευτικήν των Ελλήνων μυθολογίαν, παρουσιάζεται δε ο ήρως του έργου
μάλλον ως αιώνιον σύμβολον παρά ως εκπροσώπησις ενός πάθους ή καιρικών
συνθηκών - όμοιος με τον Προμηθέα της Ησιοδείου Κοσμογονίας, ήτοι βοηθός
της ανθρωπίνης σκέψεως και ενεργείας, ανώτερος δε μάλιστα εις τον Αισχύλον
παρ' ό,τι ευρίσκεται εις τον Ησίοδον, διότι δυνατώτερα παρουσιάζεται η αιωνία
πάλη μεταξύ της φύσεως και του ανθρώπου και τραγικώτατα φαίνεται η κακή
μοίρα κάθε υπερτέρας και φιλανθρώπου διανοίας.
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Ο Προμηθεύς, ένας από τους Τιτάνας, ισχυρός και μετά την καταστροφήν των
άλλων Τιτάνων και την επικράτησιν του Διός, διότι υπήρξε φίλος αυτού και
βοηθός εις τον αγώνα, παρουσιάζεται μεγάλος φίλος των ανθρώπων. Τους
διδάσκει τας τέχνας και τρόπους διά να καλυτερεύσουν την αθλίαν ζωήν των,
αποκρύπτει απ' αυτούς την φροντίδα και την πρόγνωσιν του θανάτου, διά να ζουν
ευδαιμονέστεροι και τέλος, υπερβαίνων το μέτρον των αγαθών, τα οποία οι θεοί
έταξαν διά τους ανθρώπους, τους χαρίζει το πυρ, κλέψας αυτό από την κάμινον
του Ηφαίστου. Διά την πράξιν του όμως αυτήν οι θεοί οργίζονται εναντίον του
και ο Ζευς αποφασίζει την καταδίκην του.
Έως εδώ ετελείωνε το πρώτον της τριλογίας δράμα, ο «Πυρφόρος Προμηθεύς».
Κατάδικος ο Προμηθεύς, μισητός από τους θεούς, απάγεται εις τον Καύκασον
υπό των εκτελεστών της θεϊκής αποφάσεως, το Κράτος, την Βίαν και τον
Ήφαιστον, τον μόνον που συμπονεί διά τα δεινά του. Και απ' εδώ αρχίζει το
δεύτερον δράμα, ο «Προμηθεύς δεσμώτης». - Εκεί, επάνω εις απόκρημνον
βράχον, ο Ήφαιστος με θλίψιν του καρφώνει ορθόν τον φιλάνθρωπον Τιτάνα,
δένοντάς τον με δεσμά ακατάλυτα, δια να έρχεται ο αετός του Διός να του
κατατρώγη καθημέραν το ήπαρ. Και εκεί, ενώ θρηνεί ο Προμηθεύς και
διαμαρτύρεται, έρχονται αι Ωκεανίδες νύμφαι να τον παρηγορήσουν, ο πατήρ
Ωκεανός να τον συμβουλεύση, πρόθυμος να τον βοηθήση, και ο Ερμής διά να τον
χλευάση και να τον απειλήση, ώστε να κάμψη την αγερωχίαν αυτού. Αλλά ο
Προμηθεύς αταπείνωτος, προλέγει δια το μέλλον τον εκθρονισμόν του Διός και
κρατεί κρυφόν το περί τούτο μάντευμα, που το είχεν ακούσει από την Θέμιδα,
την μητέρα του. Προτιμά να κατακεραυνωθή και να ριφθή εις τα Τάρταρα, παρά
να φανερώση την πρόρρησιν πριν τον ελευθερώση ο Ζευς. Και το μοιραίον τέλος
της αγερωχίας προς τους θεούς επέρχεται· η κατακεραύνωσις του Προμηθέως,
δια να υποστή κατόπιν αυτός άλλας μεγαλυτέρας βασάνους, είναι το τέλος του
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δευτέρου μέρους της τριλογίας.
Η απολύτρωσις του Προμηθέως από τον Ηρακλή κατά συγκατάβασιν του Διός
και πιθανότατα η κατόπιν της θεϊκής επιεικείας υποταγή του Τιτάνος εις τον Δία,
τον εκπρόσωπον της Θείας Βουλής, απετέλουν το τρίτον δράμα, ήτοι την ομαλήν
και κατά το ανθρώπινον αίσθημα λύσιν της όλης τριλογίας, σύμφωνα με τους
κανόνας της αρχαίας τραγωδίας.
Αυτή περιληπτικώς είναι η υπόθεσις του Προμηθέως, που βέβαια ήτο εις την
αρχαιότητα και μένει έως σήμερον το πλέον γενικόν, το πλέον συμβολικόν και το
πλέον μεγαλήγορον δράμα όλων όσα ποτέ εγράφησαν.
http://www.hecucenter.ru/gr/news/03022021__theatro_deiteras__44___promithei
s_desmotis___aishilos_02_02.html
Στο πλαίσιο του καλλιτεχνικού-εκπαιδευτικού μας αυτού εγχειρήματος,
ως τεσσαρακοστή πέμπτη (45η) συνεχόμενη παράσταση προτείνουμε στο κοινό
μας να παρακολουθήσει το αστυνομικό θρίλερ «Το φως του γκαζιού - ο
εφιάλτης » του Άγγλου θεατρικού συγγραφέα και μυθιστοριογράφου Πάτρικ
Χάμιλτον.
Πλοκή: Στο Λονδίνο του 19ου αιώνα, η Μπέλλα Μπάνινγκαμ ζει με τον σύζυγο
της Τζακ. Η γυναίκα αυτή βρίσκεται μπροστά σε έναν εφιάλτη καθώς
διαπιστώνει με τρόμο ότι ξεχνά γεγονότα, κρύβει διάφορα πράγματα του σπιτιού,
και σταδιακά οδηγείται στην τρέλα. Σε όλα αυτά δε βοηθούν καθόλου η απότομη
συμπεριφορά του άντρα της και η περίεργη στάση μιας από τις δυο υπηρέτριες
του σπιτιού, η οποία δείχνει μια περίεργη αντιπάθεια προς την κυρία της. Η
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ψυχολογική κατάρρευση της ηρωίδας είναι αναπόφευκτη, αλλά η αναπάντεχη
εμφάνιση του επιθεωρητή Ραλφ Πέτερσον θα επιφέρει τρομερές αλλαγές στη ζωή
του ζευγαριού, αφού θα βγουν στην επιφάνεια πολλά συγκλονιστικά μυστικά....
http://www.hecucenter.ru/gr/news/10022021__theatro_deiteras__45___to_fos_toi
_gkazioi___patrik_hamilton.html

Στο πλαίσιο του καλλιτεχνικού-εκπαιδευτικού μας αυτού εγχειρήματος,

17 Φεβρουαρίου 2021

ως τεσσαρακοστή έκτη (46η) συνεχόμενη παράσταση προτείνουμε στο κοινό
μας να παρακολουθήσει το θεατρικό έργο «Σίγμα Κάπα» της ηθοποιού,
σκηνοθέτη και συγγραφέα Μαριέτας Ριάλδη.

46η προτεινόμενη παράσταση –

Πλοκή: Ένα έργο σπονδυλωτό, ιδιαίτερα καυστικό, χαρακτηριστικό της
περιόδου της μεταπολίτευσης. Η Μαριέτα Ριάλδη το παρουσίασε στο
Πειραματικό Θέατρο, το δικό της θέατρο, και ήταν μια παράσταση που
συζητήθηκε πολύ. Πρώτα πρώτα ο τίτλος της. Από τη λέξη του τίτλου
αφαιρέθηκαν τα τρία τελευταία γράμματα (ΑΤΑ) και έμειναν τα δύο πρώτα (ΣΚ).
Αλλιώς δεν επιτρεπόταν να υπάρχει στη μαρκίζα του θεάτρου. Όταν λίγο πριν την
πρεμιέρα πήγαν να το κατεβάσουν η Μαριέτα Ριάλδη βρήκε τη λύση: Σίγμα
Κάπα. Έτσι ανέβηκε και έτσι γνώρισε πολύ μεγάλη επιτυχία. Οι ήρωες των
ГРЕЧЕСКИЙ КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР
Москва, Алтуфьевское шоссе, 44
офис № 9, 2 этаж
Тел.: 7084809 – Тел./Факс: 7084810

«Σίγμα Κάπα»
Της ηθοποιού, σκηνοθέτη και συγγραφέα

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

Μαριέτας Ριάλδη.

100

επεισοδίων του έργου είναι ακραίοι και απηχούν την κριτική της εποχής σε
καταστάσεις που αναφέρονται στη δικτατορία. Χαρακτηριστικά του έργου η
καυστικότητα και το πικρό χιούμορ.
http://www.hecucenter.ru/gr/news/17022021_theatro_deiteras__46__sigma_kapa
__marieta_rialdi.html

24 Φεβρουαρίου 2021

Στο πλαίσιο του καλλιτεχνικού-εκπαιδευτικού μας αυτού εγχειρήματος,
ως τεσσαρακοστή έβδομη (47η) συνεχόμενη παράσταση προτείνουμε στο
κοινό
μας
να
παρακολουθήσει το
θεατρικό
έργο «Στάση
λεωφορείου» του Αμερικανού μυθιστοριογράφου
και
θεατρικού
συγγραφέα Γουίλιαμ Μόττερ Ινγκ.
Πλοκή: Όλο το έργο παίζεται μέσα σ' ένα μπαρ-ρεστοράν σ' ένα δημόσιο
δρόμο κοντά σε μια μικρή πόλη της πολιτείας του Κάνσας, που απέχει 30
περίπου μίλια, δυτικά από την πόλη του Κάνσας. Το ρεστοράν χρησιμεύει
επίσης και για ανάπαυση λίγων ωρών στους επιβάτες των λεωφορείων της
γραμμής. Είναι ένα οίκημα βρώμικο με λίγα μοντέρνα αντικείμενα.
Ημερολόγια και πιν-απ-γκέρλς διακοσμούν τους ιερούς τοίχους, και ο
φωτισμός δίνεται από δυο αναμμένους λαμπτήρες, χωρίς αμπαζούρ, που
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κρέμονται από το ταβάνι σε σκέτα σύρματα. Υπάρχουν μερικά τετράγωνα
τραπεζάκια και μερικές καρέκλες για όσους πρόκειται να φάνε. Αριστερά
στο βάθος, είναι ο πάγκος του μπαρ με έξι ψηλά σκαμνιά μπροστά του, και
πιάνει όλο το βάθος της σκηνής. Πίσω απ' τον πάγκο είναι τα συνηθισμένα
ενός μπαρ: (Αυτόματη μηχανή καφέ, δίσκοι, ποτήρια, ηλεκτρικό ψυγείο,
κ.λ.π.) Πάνω στον πάγκο είναι μερικοί μεγάλοι δίσκοι με ντόναντς, κ.λ.π.,
σκεπασμένα με γυάλινους κώνους. Αριστερά, κοντά στην πόρτα που οδηγεί
στο δρόμο, είναι ένα στήριγμα για περιοδικά και μερικά ράφια με χαρτικά
και βιβλία. Στο κέντρο είναι μια σόμπα παλιάς μόδας. Πίσω, δεξιά είναι ένα
μεγάλο παράθυρο απ' όπου φαίνεται το έξω τοπίο. Κολλητά στον τοίχο
κάτω απ' το παράθυρο βρίσκονται δυο μακρινοί πάγκοι για να κάθονται οι
ταξιδιώτες. Αριστερά πίσω, είναι η πόρτα εισόδου υπηρεσίας, εκειδά που
τελειώνει ο πάγκος του μπαρ. Πάνω απ' αυτή την πόρτα βρίσκεται μια θολή
επιγραφή γραμμένη με το χέρι. "Στο βάθος τουαλέτα". Και μέσα εκεί
ανθρώπινοι χαρακτήρες, με τις αδυναμίες, τους φόβους, τις ανησυχίες, τα
πάθη τους…
http://www.hecucenter.ru/gr/news/24022021__theatro_deiteras__47___stas
i_leoforeioi____goiiliam_ingk.html

Στο πλαίσιο του καλλιτεχνικού-εκπαιδευτικού μας αυτού εγχειρήματος,
ως τεσσαρακοστή όγδοη (48η) συνεχόμενη παράσταση προτείνουμε στο
κοινό μας να παρακολουθήσει το έργο «Η αποκατάσταση» του
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48η προτεινόμενη παράσταση –
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«Η αποκατάσταση»

Έλληνα συγγραφέα Ντίνου Ταξιάρχη.
Πλοκή: Η Αναστασία προσπαθεί να αποκαταστήσει τα δυο της παιδιά,
τον Κωνσταντίνο και τον Νικόλαο, που έχουν περάσει προ πολλού τη
νεαρή ηλικία και το μόνο που κάνουν είναι να γυρίζουν όλη μέρα στον
κήπο για φρέσκο αέρα και να είναι ακριβείς στην ώρα του λιτού, λόγω
των οικονομικών δυσκολιών, φαγητού τους. Η μητέρα έχει κανονίσει με
μια προξενήτρα, την Ευλαλία, να γνωρίσουν οι γιοί της δυο νύφες. Λίγο
αργότερα, στο σπίτι της προξενήτρας ο Κωνσταντίνος και ο Νικόλαος
γνωρίζουν τις δυο νεαρές κοπέλες και μελλοντικές συζύγους τους. Η
Φανή και η Τασία δεν είναι όμορφες αλλά αυτό δεν ενοχλεί την
Αναστασία, η οποία αποσκοπεί στην προίκα τους. Ο Κωνσταντίνος, που
είναι ντροπαλός, ερωτοτροπεί με την Τασία και δέχεται να παντρευτεί. Ο
Νικόλαος φέρνει αντιρρήσεις και επιμένει να μην παντρευτεί την Φανή,
απογοητεύοντας έτσι την μητέρα του, που αρχίζει να κλαίει. Τελικά με
βαριά καρδιά ο Νικόλαος δέχεται να παντρευτεί. Έτσι, το οικονομικό
πρόβλημα της οικογένειας λύνεται προς στιγμήν και τα παιδιά της
Αναστασίας συμβιβάζονται με τις άσχημες νύφες.
http://www.hecucenter.ru/gr/news/03032021__theatro_deiteras__48___i
_apokatastasi___ntinos_taksiarhis.html
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Στο πλαίσιο του καλλιτεχνικού-εκπαιδευτικού μας αυτού εγχειρήματος,
ως τεσσαρακοστή ένατη (49η) συνεχόμενη παράσταση προτείνουμε στο
κοινό μας να παρακολουθήσει το έργο «Το ποτάμι» της Ελληνίδας
θεατρικής συγγραφέα Φώφης Τρέζου.
Πλοκή: "Το ποτάμι" αποτελεί μέρος μιας τριλογίας ("Οι ανεύθυνοι"-"Οι
υπεύθυνοι"-"Το ποτάμι"), που γράφτηκε στην τριετία 1959-1962, και
έχει κοινό άξονα το θέμα της ευθύνης. Το έργο εκτυλίσσεται σε ένα
αγρόκτημα κάπου στη Θεσσαλία ή την Μακεδονία. Ο κύκλος στενά
οικογενειακός: η μητέρα, οι δυο κόρες, ο άντρας της μεγάλης κόρης, ο
παππούς, ο οικογενειακός γιατρός, ο κύριος δήμαρχος και οι γυναίκα του
(στενοί συγγενείς), ο επιστάτης του κτήματος με τη γυναίκα του και τον
γιό του. Η δράση ξεκινάει με την επιστροφή της μεγάλης κόρης στο
πατρικό σπίτι. Φέρνει μαζί της τον Δημήτρη, τον άντρα που παντρεύτηκε
πρόσφατα. Η σύγκρουση με τη μητέρα, και την κουνιάδα του, Τζένη,
είναι αναπόφευκτη.

10 Μαρτίου 2021
49η προτεινόμενη παράσταση –
«Το ποτάμι»
της Ελληνίδας θεατρικής συγγραφέα
Φώφης Τρέζου.

http://www.hecucenter.ru/gr/news/11032021__theatro_deiteras__49___t
o_potami___fofi_trezoi_03_13.html
Στο πλαίσιο του καλλιτεχνικού-εκπαιδευτικού μας αυτού εγχειρήματος,
ως πεντηκοστή (50η) συνεχόμενη παράσταση προτείνουμε στο κοινό
μας
να
παρακολουθήσει την
κωμωδία «Ο
ГРЕЧЕСКИЙ КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР
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Αρχοντοχωριάτης» του Γάλλου θεατρικού
ηθοποιού Μολιέρου.

συγγραφέα

και

«Ο Αρχοντοχωριάτης»
του Γάλλου θεατρικού συγγραφέα και ηθοποιού

Πλοκή: Σε αυτό το μιούζικαλ της εποχής του, ο Μολιέρος προχωρεί σε
μια καυστική σάτιρα του νεοπλουτισμού και της αστικής τάξης που
προσπαθεί να μιμηθεί την υψηλή κοινωνία, μαϊμουδίζοντας τρόπους,
συνήθειες και συμπεριφορές φτάνοντας στα όρια του γελοίου. Στον
Αρχοντοχωριάτη, ο σημερινός θεατής εύκολα μπορεί να αναγνωρίσει
στο πρόσωπο του κυρίου Ιορδάνη πολλά ομοιότυπα της σύγχρονης
κοινωνικής ζωής αλλά και να βρει αναλογίες με την εποχή μας, μέσα
από την σάτιρα που παραμένει αναλλοίωτη.

Μολιέρου.

Ο Αρχοντοχωριάτης (πρωτότυπος τίτλος στα γαλλικά: Le Bourgeois
gentilhomme), γράφτηκε το 1670 από τον Γάλλο συγγραφέα Μολιέρο.
Είναι έργο που έχει βαθύ μήνυμα για την αληθινή έννοια της ευγενικής
καταγωγής. Τον συγκαταλέγουν σε ένα είδος πιο ελαφρό, στις κωμωδίες
με μπαλέτο και στις φάρσες. Είναι έργο σε 5 πράξεις.
http://www.hecucenter.ru/gr/news/17032021__theatro_deiteras__50___o
_arhontohoriatis___molieros.html
Στο πλαίσιο του καλλιτεχνικού-εκπαιδευτικού μας αυτού εγχειρήματος,
ως πεντηκοστή πρώτη (51η) συνεχόμενη παράσταση προτείνουμε στο
κοινό μας να παρακολουθήσει τo θεατρικό έργο «Βάρκα δίχως
ψαρά» του Ισπανού θεατρικού συγγραφέα και ποιητή Αλεχάντρο
ГРЕЧЕСКИЙ КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР
Москва, Алтуфьевское шоссе, 44
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Κασόνα.

«Βάρκα δίχως ψαρά»

Πλοκή: Σε ένα από τα κορυφαία έργα θεατρικής φιλοσοφίας του 20ού
αιώνα, ο Αλεχάντρο Κασόνα εξετάζει το ζήτημα της ηθικής της
πρόθεσης. Παραπέμπει στον Φάουστ αλλά "σκάβει" σε βαθύτερα και
σκοτεινότερα ένστικτα του ανθρώπου που τον οδηγούν στο έγκλημα (και
μάλιστα με τα ταπεινότερα των ελατηρίων), δίχως ίχνος ηθικής
αναστολής. Ο Κασόνα, όμως, επιλέγει να κλείσει το δράμα με ένα
αισιόδοξο μήνυμα: στο βάθος της ανθρώπινης συνείδησης υπάρχει πάντα
- εν υπνώσει, έστω - το καλό. Κι αυτό είναι που στο τέλος θριαμβεύει!

του Ισπανού θεατρικού συγγραφέα και ποιητή
Αλεχάντρο Κασόνα.

Ο δημιουργός ισορροπεί επιδέξια ανάμεσα στο δράμα και την κωμωδία,
με τη δεύτερη συνιστώσα να εκφράζεται με την αποθέωση του
παράλογου: Ο ίδιος ο Διάβολος, σε ρόλο τέλειου ηθικολόγου, διδάσκει
στον άνθρωπο το καλό και την αρετή, δίνοντάς του ένα ανεπανάληπτο
μάθημα ηθικής!
http://www.hecucenter.ru/gr/news/24032021_theatro_deiteras__51__var
ka_dihos_psara__alehantro_kasona_03_24.html
Στο πλαίσιο του καλλιτεχνικού-εκπαιδευτικού μας αυτού εγχειρήματος,
ως πεντηκοστή δεύτερη (52η) συνεχόμενη παράσταση προτείνουμε στο κοινό
μας να παρακολουθήσει τo θεατρικό έργο «Αν ο κόσμος μας έβλεπε
μαζί» του ηθοποιού και συγγραφέα Κλωντ Μπαλ.
Πλοκή: Στο σπίτι της ΣΙΣΙΛΙΑ ΤΖΟΟΥΝΣ φτάνουν ο ΜΑΡΤΙΝ ΡΟΪ με έναν
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Москва, Алтуфьевское шоссе, 44
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31 Μαρτίου 2021
52η προτεινόμενη παράσταση –
ΘΕΑΤΡΟ της ΔΕΥΤΕΡΑΣ

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

106

ΓΙΑΤΡΟ ο οποίος έχει έρθει για να εξετάσει τον ΝΤΕΪΒΙΝΤ ΚΟΛΕΡ. Ο
ΝΤΕΪΒΙΝΤ έχει τραυματιστεί από το όπλο του ΣΥΝΤΝΕΪ ΜΠΡΟΥΚ, αφεντικού
των ξυλοκόπων και ο φίλος του ο ΡΟΪ τον μετέφερε στο σπίτι της ΣΙΣΙΛΙΑ για να
τον περιθάλψει. Το επόμενο πρωί οι δυο φίλοι φεύγουν από το σπίτι της ΣΙΣΙΛΙΑ
για να πάνε στην δουλειά τους. Λίγο αργότερα η ΕΣΘΕΡ ΤΖΟΟΥΝΣ επιπλήττει
την ΣΙΣΙΛΙΑ, που φιλοξένησε τον ΝΤΕΪΒΙΝΤ επειδή ήταν νέγρος. Η ΣΙΣΙΛΙΑ,
που είναι τυφλή, δεν το αντιλήφθηκε διότι ήταν η πρώτη φορά που είχε παρέα
στο σπίτι της. Την επόμενη μέρα ο ΡΟΪ με τον ΝΤΕΪΒΙΝΤ επιστρέφουν στο σπίτι
της ΣΙΣΙΛΙΑΣ. Ο νέγρος ΝΤΕΪΒΙΝΤ και η λευκή ΣΙΣΙΛΙΑ αγαπιούνται και
θέλουν να παντρευτούν. Η κοινωνία, όμως, είναι αντίθετη με τον γάμο τους. Ο
ΑΙΔΕΣΙΜΟΤΑΤΟΣ ΠΗΤ προσπαθεί να της εξηγήσει ότι η αγάπη της για τον
ΝΤΕΪΒΙΝΤ δεν είναι αληθινή αλλά μια τάση φυγής της από τα προβλήματα που
την κυριεύουν: είναι τυφλή και έχει χάσει τον πατέρα της σε μικρή ηλικία. Λίγο
αργότερα, ο νέγρος ΠΑΤΕΡ ΔΩΡΟΘΕΟΣ έρχεται για να ανακοινώσει στον
ΝΤΕΪΒΙΝΤ ότι έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψης εις βάρος του. Ο δικηγόρος του
ΤΖΩΝ ΣΜΙΘ είναι πρόεδρος της λεγεώνας για την προστασία των έγχρωμων
φυλών και συνοδεύει τον ΝΤΕΪΒΙΝΤ στο δικαστήριο. Στην δίκη που γίνεται τρεις
μήνες μετά την σύλληψή του ο ΝΤΕΪΒΙΝΤ καταδικάζεται σε δυο χρόνια με
αναστολή. Η κοινωνία, όμως, παραμένει αναστατωμένη με αυξημένο το αίσθημα
της εκδίκησης. Η ΣΙΣΙΛΙΑ περιμένει με αγωνία τον ΝΤΕΪΒΙΝΤ να επιστρέψει
από το δικαστήριο. Παράλληλα, ο ΑΙΔΕΣΙΜΟΤΑΤΟΣ ΠΗΤ αποφασίζει να
ευλογήσει τον γάμο της ΣΙΣΙΛΙΑΣ με τον ΝΤΕΪΒΙΝΤ. Η εφημερίδα του
φωτορεπόρτερ ΠΗΤΕΡ ΜΠΕΪΤΣ προτείνει στην ΣΙΣΙΛΙΑ να εγχειριστεί για να
διορθώσει την όρασή της. Εκείνη αφήνει την τελική απόφαση στον ΝΤΕΪΒΙΝΤ, ο
οποίος και δίνει την συγκατάθεσή του. Τρεις εβδομάδες αργότερα ο
φωτορεπόρτερ ΠΗΤΕΡ ΜΠΕΪΤΣ ενημερώνει τον ΝΤΕΪΒΙΝΤ πως η εγχείρηση
έχει πετύχει και ότι η ΣΙΣΙΛΙΑ δεν θέλει να τον ξαναδεί. Ως αποτέλεσμα, ο
ΝΤΕΪΒΙΝΤ αυτοκτονεί. Όταν η ΣΙΣΙΛΙΑ επιστρέφει στο σπίτι και βγάλει τους
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επιδέσμους θα καταλάβουν ότι η εγχείρηση δεν πέτυχε και ότι ήταν μια
καλοστημένη ιστορία της εφημερίδας. Η ΣΙΣΙΛΙΑ συνεχίζει να μην βλέπει αλλά
πιστεύει ότι τουλάχιστον έχει τον ΝΤΕΪΒΙΝΤ .
http://www.hecucenter.ru/gr/news/31032021__theatro_deiteras__52___an_o_kos
mos_mas_evlepe_mazi___klont_mpal.html

Στο πλαίσιο του καλλιτεχνικού-εκπαιδευτικού μας αυτού εγχειρήματος,
ως πεντηκοστή τρίτη (53η) συνεχόμενη παράσταση προτείνουμε στο κοινό μας
να
παρακολουθήσει τo θεατρικό
έργο «Χορεύει
η
Κρυστάλλω
Μάμπο» του Έλληνα συγγραφέα Γιώργου Μανιώτη.
Πλοκή: Ένα έργο ζωηρό, εκρηκτικό, «δραματικό» όσο και η ίδια η ζωή,
καθηλώνει τον θεατή που με περιέργεια και έκπληξη ταυτίζεται με όσα
συμβαίνουν στη σκηνή. Αγροτικά, μεταναστευτικά, κτηματικά, μικροαστικά,
εργολαβικά δράματα όπου συναντιέται το χθες με το σήμερα, αντιπροσωπευτικά
περιστατικά του καθημερινού βίου, επεισόδια μεταφερμένα από την άμεση
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7 Απριλίου 2021
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του Έλληνα συγγραφέα
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πραγματικότητα. Σαν καθρέφτης διόλου παραμορφωτικός, γι’ αυτό και
αδυσώπητα πραγματικός. Ο θεατής αναγνωρίζει καταστάσεις και πρόσωπα που
λίγο πολύ πρέπει να τον αφορούν. Το δικό μας πρόσωπο όπως διαμορφώθηκε από
την κοινωνία που μας περιβάλλει.

Γιώργου Μανιώτη.

http://www.hecucenter.ru/gr/news/07042021__theatro_deiteras__53___horeiei_i_
kristallo_mampo___giorgos_maniotis.html

Στο πλαίσιο του καλλιτεχνικού-εκπαιδευτικού μας αυτού εγχειρήματος,
ως πεντηκοστή τέταρτη (54η) συνεχόμενη παράσταση προτείνουμε στο κοινό
μας να παρακολουθήσει την τραγωδία «Ικέτιδες» του Έλληνα τραγικού
ποιητή Ευριπίδη.

14 Απριλίου 2021
54η προτεινόμενη παράσταση –
ΘΕΑΤΡΟ της ΔΕΥΤΕΡΑΣ
«Ικέτιδες»

Πλοκή: Οι Ικέτιδες είναι τραγωδία που έγραψε ο Ευριπίδης και διδάχτηκε
(παίχτηκε) το 422 π.Χ. με διαφορετική υπόθεση από την ομώνυμη
τραγωδία του Αισχύλου που γράφτηκε το 461 π.Χ..
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Το 424 π.Χ., δύο χρόνια πριν τη δημιουργία των Ικέτιδων, οι Θηβαίοι -σύμμαχοι
της Σπάρτης- νίκησαν τους Αθηναίους στο Δήλιο και δεν άφηναν για μέρες και
μέρες να πάρουν και να θάψουν τους νεκρούς τους. Το έργο αποτελεί εγκώμιο
των Αθηναίων και στιγματισμό των Θηβαίων που δεν επέτρεψαν τη ταφή των
επτά στρατηγών που φονεύθηκαν εκεί. Παρά ταύτα, οι μητέρες των πεσόντων
στρατηγών με τη συνδρομή του βασιλιά Αδράστου του Άργους και με τη βοήθεια
του Θησέα κατορθώνουν να παραλάβουν και να μεταφέρουν τους νεκρούς στην
Ελευσίνα όπου και τους έκαψαν. Ο μεν Άδραστος ορκίζεται αιώνια φιλία του
Άργους προς την Αθήνα, η δε Ευάδνη, βασίλισσα των Μυκηνών μέσα σε μια
δραματική σκηνή ρίπτεται στη πυρά του καιγόμενου συζύγου της Καπανέα, παρά
τις παρακλήσεις του πατέρα της Ίφη.

Ευριπίδη.

http://www.hecucenter.ru/gr/news/14042021__theatro_deiteras__54___iketides__
eiripidis_04_13.html

Στο πλαίσιο του καλλιτεχνικού-εκπαιδευτικού μας αυτού εγχειρήματος,
ως πεντηκοστή πέμπτη (55η) συνεχόμενη παράσταση προτείνουμε στο κοινό μας
να παρακολουθήσει το θεατρικό έργο «Δατς' ωλ» του σεναριογράφου και
σκηνοθέτη Γιώργου Παπακυριάκη.
Πλοκή: Το έργο εξελίσσεται την περίοδο 1946 – 1967 και παρακολουθούμε την
ζωή και την εξέλιξη κάποιων προσώπων, καθώς και, εν γένει, τα μεταπολεμικά
ήθη και δρώμενα της Ελλάδας. Στον εμφύλιο, ο ΝΙΚΟΛΑΚΗΣ ή «ΔΑΤΣ’ ΩΛ»
(ΝΙΚΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ) είναι στρατιώτης και υπόδουλος του Λοχία
ΘΑΝΑΣΗ ΣΥΝΟΔΙΝΟΥ (ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΣΔΑΓΛΗΣ) ο οποίος τον βάζει να
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σκοτώνει, να κλέβει και να πίνει ενώ ταυτόχρονα τον δέρνει. Ο ΚΟΣΜΑΣ
ΠΑΡΑΣΧΟΣ (ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ) θα προσπαθήσει να σώσει τον ξάδελφό
του ΝΙΚΟΛΑΚΗ. Ο ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ καταζητείται και το επίσημο κράτος δεν τον
βρίσκει. Αντίθετα, ο ΝΙΚΟΛΑΚΗΣ συλλαμβάνεται ως λιποτάκτης και
φυλακίζεται. Ο Εμφύλιος τελειώνει, τα χρόνια περνούν και ο ΚΟΣΜΑΣ, ως
αστυνόμος του τμήματος ηθών, προσπαθεί να πιάσει τον ΘΑΝΑΣΗ ΣΥΝΟΔΙΝΟ,
που είχε φύγει στο εξωτερικό. Ο ΘΑΝΑΣΗΣ ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ έχει αλλάξει
επώνυμο σε ΣΤΕΡΓΙΟΥ και είναι ένας μεγάλος παράγοντας του τόπου –
εφοπλιστής με καράβια και επιχειρήσεις. Αρχικά, συλλαμβάνεται αλλά
ελευθερώνεται κατόπιν εντολής του Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας. Ο
ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ ζητά την συνεργασία του ΒΑΣΙΛΑΡΟΥ (ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΤΖΟΥΜΑΚΗΣ) για να σκηνοθετήσει ένα ατύχημα εις βάρος του ΚΟΣΜΑ, που
τον έχει στριμώξει. Ο ΠΑΡΑΣΧΟΣ, που βλέπει ότι η δίωξη του ΣΥΝΟΔΙΝΟΥ
καθυστερεί, κάνει τις πρώτες επαφές του με την Αριστερά ώστε να τους
παραδώσει τα στοιχεία που γνωρίζει. Ο ανακριτής ΜΠΑΣΤΕΑΣ (ΓΙΑΝΝΗΣ
ΜΟΡΤΖΟΣ) προειδοποιεί τον ΣΤΕΡΓΙΟΥ-ΣΥΝΟΔΙΝΟ για τις ενέργειες του
ΚΟΣΜΑ ΠΑΡΑΣΧΟΥ και αποφασίζει να αντιδράσει για να προστατέψει τον
ΣΥΝΟΔΙΝΟ. Έτσι, βρίσκει τον ΝΙΚΟΛΑΚΗ, ο οποίος έχει δημιουργήσει
οικογένεια και προσπαθεί να επιβιώσει. Λίγο αργότερα, ο ΒΑΣΙΛΑΡΟΣ συναντά
τον παλιό του φίλο ΝΙΚΟΛΑΚΗ και συζητούν για την ζωή τους και τους
πολιτικούς. Ο ανακριτής ΜΠΑΣΤΕΑΣ ανακοινώνει στον κύριο ΣΤΕΡΓΙΟΥ ότι ο
ΝΙΚΟΛΑΚΗΣ έχει πληρωθεί για να τον σκοτώσει. Στόχος του είναι να
αλληλοεξοντωθούν ο ΣΤΕΡΓΙΟΥ και ο ΚΟΣΜΑΣ χωρίς να υπάρξουν πολιτικές
συνέπειες. Ο ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ πληρώνει τον ΒΑΣΙΛΑΡΟ να σκοτώσει τον
ΝΙΚΟΛΑΚΗ που τον απειλεί. Λίγες ώρες μετά την 21η Απριλίου του 1967 ο
ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ-ΣΤΕΡΓΙΟΥ συναντά τον ΚΟΣΜΑ σε κοσμική εκδήλωση.
Αρχίζουν να μαλώνουν μέχρι που τους χωρίζει ο ΜΠΑΣΤΕΑΣ. Το Σύνταγμα έχει
καταλυθεί από τους στρατηγούς και την «επανάσταση» και ο ΒΑΣΙΛΑΡΟΣ
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συναντά και πάλι τον ΝΙΚΟΛΑΚΗ. Αρχίζουν να μεθούν και ο ΒΑΣΙΛΑΡΟΣ του
ανοίγει την καρδιά του παρακαλώντας τον να πάνε μαζί στον ΣΤΕΡΓΙΟΥ. Λίγες
ώρες αργότερα οι δυο φίλοι συναντιούνται στο λιμάνι όπου αλληλοσκοτώνονται.
Έτσι, το σχέδιο του ΣΥΝΟΔΙΝΟΥ και του Υπουργού ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ έχει
πετύχει.
http://www.hecucenter.ru/gr/news/21042021__theatro_deiteras__55___dats_ol__
__giorgoi_papakiriaki_04_20.html

Στο πλαίσιο του καλλιτεχνικού-εκπαιδευτικού μας αυτού εγχειρήματος,
ως πεντηκοστή έκτη (56η) συνεχόμενη παράσταση προτείνουμε στο κοινό μας
να παρακολουθήσει το θεατρικό έργο «Ερημιά» του Αμερικανού νομπελίστα
συγγραφέα ΕΥΓΕΝΙΟΥ Ο’ΝΙΛ.
Πλοκή: Ο Nat Miller είναι ιδιοκτήτης του τοπικού κέντρου εφημερίδων και μαζί
με την γυναίκα του Essie μεγαλώνουν την οικογένεια τους.
Έχουν τον 11χρονο Tommy, την 15χρονη Mildred, τον 19χρονο Arthur και τον
17χρονο Richard, για τον οποίο η μητέρα τους ανησυχεί ιδιαίτερα λόγω των
«ανατρεπτικών»
βιβλίων
που
συνηθίζει
να
διαβάζει.
Θα γίνει άραγε αναρχικός; Ο Richard είναι ερωτευμένος με το κορίτσι της
διπλανής πόρτας την Muriel.

28 Απριλίου 2021

56η προτεινόμενη παράσταση –
ΘΕΑΤΡΟ της ΔΕΥΤΕΡΑΣ
«Ερημιά»
του Αμερικανού νομπελίστα συγγραφέα

Η οικογενειακή συγκέντρωση διακόπτεται από τον πατέρα της Muriel τον κ.
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McComber που έρχεται να ζητήσει εξηγήσεις για τα ερωτικά γράμματα του
Richard που βρήκε και απευθύνονται στην κόρη του. Ο κ. Miller προσπαθεί να
υπερασπιστεί το γιο του, αν και ο McComber είναι από τους καλύτερους πελάτες
του
καταστήματος
του.
Η Muriel είναι ήδη τιμωρημένη και αναγκάστηκε υπό την πίεση του πατέρα της
να γράψει ένα γράμμα προς τον Richard, που διαλύει τη πλατωνική σχέση τους.
Έτσι η ερημιά καταλαμβάνει την καρδιά του Richard.
http://www.hecucenter.ru/gr/news/28042021__theatro_deiteras__56___erimia___
_eigenios_o_nil_04_27.html

Στο πλαίσιο του καλλιτεχνικού-εκπαιδευτικού μας αυτού εγχειρήματος,
ως πεντηκοστή έβδομη (57η) συνεχόμενη παράσταση προτείνουμε στο κοινό μας
να παρακολουθήσει την κωμωδία «Το Άνθος του Κάκτου» των Γάλλων
θεατρικών συγγραφέων Πιέρ Μπαριγιέ και Ζαν-Πιέρ Γκρεντύ.
Σχόλια/Πλοκή: Εκείνος είναι ένας οδοντίατρος Δον Ζουάν. Εκείνη είναι η
τελευταία νεαρά ύπαρξη που τον απασχολεί. Της κάνει δώρα, την πηγαίνει
παντού και της δηλώνει παντρεμένος για να αποφύγει το κακό. Η άλλη είναι η
γραμματέας του. Όχι πια νέα, αλλά εξαιρετική στη δουλειά της και αφοσιωμένη.
Όταν η γραμματέας καλείται να παίξει το ρόλο της συζύγου για χάρη της νεαράς
υπάρξεως, η κατάσταση αρχίζει να παίρνει ανεξέλεγκτες διαστάσεις. Η μία
παρεξήγηση οδηγεί στην άλλη και κάποια στιγμή το άνθος του κάκτου
εμφανίζεται με όλη του τη μεγαλοπρέπεια.

4 Μαΐου 2021
57η προτεινόμενη παράσταση –
ΘΕΑΤΡΟ της ΔΕΥΤΕΡΑΣ
«Το Άνθος του Κάκτου»
των Γάλλων θεατρικών συγγραφέων
Πιέρ Μπαριγιέ και Ζαν-Πιέρ Γκρεντύ.
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_toi_kaktoi____pier_mparigie__zanpier_gkrenti.html

Στο πλαίσιο του καλλιτεχνικού-εκπαιδευτικού μας αυτού εγχειρήματος,
ως πεντηκοστή όγδοη (58η) συνεχόμενη παράσταση προτείνουμε στο κοινό μας
να παρακολουθήσει το έργο «Γυναίκα στο σύθαμπο» του Πιερ Μπιρκί.
Πλοκή: Ο ΆΝΤΡΙΟΥ ΜΟΡΤΟΝ (ΛΑΚΗΣ ΚΟΜΝΗΝΟΣ) φτάνει στο εξοχικό
σπίτι του ζεύγους ΣΤΟΡΜ όπου τον υποδέχεται η ΜΩΡΗΝ (ΧΛΟΗ ΛΙΑΣΚΟΥ).
Σκοπός του είναι να διευθετήσει την αποπληρωμή ενός χρέους της προς τον κύριο
ΣΤΗΒ ΝΤΕΪΒΙΣ. Αρχικά, η ΜΩΡΗΝ πιστεύει ότι ο ΆΝΤΡΙΟΥ μπλοφάρει αλλά
καταλαβαίνει ότι κάτι τέτοιο δεν ισχύει όταν της δείχνει το γραμμάτιο. Η
ΜΩΡΗΝ τον παρακαλεί να καθυστερήσει την αποπληρωμή για τρεις μήνες. Ο
ΑΝΤΡΙΟΥ, αφού δέχεται ζητώντας μια εγγύηση, ζητά να μάθει γιατί δανείστηκε
τόσα πολλά χρήματα τη στιγμή που είναι παντρεμένη με τον ευκατάστατο φίλο
του αλλά εκείνη δεν του απαντά. Παράλληλα, ο ΆΝΤΡΙΟΥ καταλαβαίνει πως οι
ΣΤΟΡΜ δεν έχουν ευτυχισμένο γάμο και συνεννοείται με τη ΜΩΡΗΝ να
βρεθούν και πάλι μια εβδομάδα αργότερα στο ίδιο σπίτι ώστε να κανονίσουν τις
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λεπτομέρειες της αποπληρωμής. Όταν συναντηθούν η ΜΩΡΗΝ του παραδίδει ως
ενέχυρο το γαμήλιο δώρο το συζύγου της αλλά εκείνος αρνείται να το δεχτεί. Ένα
τηλεφώνημα για την ΜΩΡΗΝ αναστατώνει τους δυο φίλους. Ο ΆΝΤΡΙΟΥ
πιστεύει ότι η ΜΩΡΗΝ έχει ερωτικό σύντροφο για τον οποίο χρεώθηκε. Η ίδια το
διαψεύδει όταν συνομιλεί στο τηλέφωνο με την αδελφή της.
Λίγες μέρες αργότερα φτάνουν στο εξοχικό σπίτι η ΜΩΡΗΝ με το σύζυγό της
ΓΟΥΙΛΛΙΑΜ (ΜΑΚΗΣ ΡΕΥΜΑΤΑΣ). Συζητούν για τα προβλήματα που
αντιμετωπίζει ο γάμος τους και ο ΓΟΥΙΛΛΙΑΜ της προτείνει να επισκεφτούν
γιατρούς. Γνωρίζει για τις συναντήσεις της γυναίκας του με τον ΆΝΤΡΙΟΥ και
της ζητά κάποια εξήγηση. Εκείνη λέει την αλήθεια για τα χρήματα που
δανείστηκε, αλλά ψεύδεται για τον σκοπό που το έκανε. Μετά από λίγες μέρες ο
ΆΝΤΡΙΟΥ συναντά πάλι την ΜΩΡΗΝ και της ζητά να χωρίσει τον σύζυγό της.
Εκείνη ισχυρίζεται πως αγαπά μόνο την αδελφή της επειδή είναι ο μόνος
άνθρωπος που δεν ζητά να συνευρεθούν ερωτικά. Για το λόγο αυτό προσπαθεί να
αποδεσμευτεί από τον σύζυγό της, σκηνοθετώντας τη δολοφονία του. Δυο
εβδομάδες αργότερα η ΜΩΡΗΝ έχει σχεδιάσει το φόνο του συζύγου της και ζητά
την βοήθεια του ΆΝΤΡΙΟΥ. Εκείνος δέχεται να βοηθήσει, προτείνοντάς της να
τραβήξει τη σκανδάλη του όπλου. Η ΜΩΡΗΝ αποκαλύπτει στον ΆΝΤΡΙΟΥ ότι
βρίσκει τη δύναμη για να δολοφονήσει το σύζυγό της εξαιτίας του βιασμού που
είχε υποστεί όταν ήταν μικρή. Όμως, η απόπειρα δολοφονίας του ΓΟΥΙΛΛΙΑΜ
αποτυχαίνει, καθώς η σύζυγός του ακούει ένα πυροβολισμό που δεν ήταν στο
σχέδιο. Στο σπίτι μπαίνει ο σύζυγός της που αποκαλύπτει πως σκότωσε κάποιον
που πήγε να του επιτεθεί και ζητά από την ΜΩΡΗΝ να μην αποκαλύψει τίποτα
σε κανένα. Η γυναίκα του δέχεται, αλλά θέτει όρο να της δώσει διαζύγιο και ένα
χρηματικό ποσό. Ξαφνικά εμφανίζεται στο σπίτι ο ΆΝΤΡΙΟΥ ΜΟΡΤΟΝ, που
τελικά δεν πέθανε όπως πίστευαν. Αποκαλύπτει πως η παθολογική αγάπη της
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ΜΩΡΗΝ για την αδελφή της ΒΑΛΕΡΙΑ, την οδήγησε μέχρι και το έγκλημα.
http://www.hecucenter.ru/gr/news/12052021__theatro_deiteras__58___ginaika_st
o_sithampo___pier_mpirki.html

Στο πλαίσιο του καλλιτεχνικού-εκπαιδευτικού μας αυτού εγχειρήματος,
ως πεντηκοστή ένατη (59η) συνεχόμενη παράσταση προτείνουμε στο
κοινό μας να παρακολουθήσει την κωμωδία «Εραστής από χαρτόνι» του
Γάλλου συγγραφέα και σκηνοθέτη Ζακ Ντεβάλ.

19 Μαΐου 2021
59η προτεινόμενη παράσταση –
ΘΕΑΤΡΟ της ΔΕΥΤΕΡΑΣ

Πλοκή: Η υπόθεση του έργου βασίζεται σε ένα από τα τυπικά μοτίβα
“ρομάντζου” που συνήθως χαρακτηρίζουν τα θεατρικά έργα αυτής της
κατηγορίας. Προσπαθώντας να απεμπλακεί από μια παλαιότερη σχέση της
μια πλούσια κυρία προσλαμβάνει ένα νεαρό στιχουργό στο ρόλο του
τωρινού εραστή της. Ο νεαρός δέχεται να παραστήσει τον ερωτευμένο
προκειμένου να εξοφλήσει έτσι κάποιο χρέος του προς την κυρία. Τα
προβλήματα θα προκύψουν όταν διαφανεί ότι ο ψεύτικος εραστής είναι
πραγματικά ερωτευμένος μαζί της. Από το σημείο αυτό θα ξεκινήσει μια
σειρά από απρόβλεπτες και διασκεδαστικές ανατροπές.

«Εραστής από χαρτόνι»

http://www.hecucenter.ru/gr/news/19052021_theatro_deiteras__59___erastis_apo
_hartoni____zak_nteval_05_19.html

Στο πλαίσιο του καλλιτεχνικού-εκπαιδευτικού μας αυτού εγχειρήματος,
ως εξηκοστή (60η) συνεχόμενη παράσταση προτείνουμε στο κοινό μας να
παρακολουθήσει το
θεατρικό
έργο «Τσάι
και
συμπάθεια» του
ГРЕЧЕСКИЙ КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР
Москва, Алтуфьевское шоссе, 44
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26 Μαΐου 2021
60η προτεινόμενη παράσταση –
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ΘΕΑΤΡΟ της ΔΕΥΤΕΡΑΣ

Αμερικανού θεατρικού συγγραφέα Ρόμπερτ Άντερσον.
Πλοκή: Η σειρά «ΘΕΑΤΡΟ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ» παρουσιάζει το θεατρικό έργο
του ΡΟΜΠΕΡΤ ΑΝΤΕΡΣΟΝ (ROBERT ANDERSON) «ΤΣΑΪ ΚΑΙ
ΣΥΜΠΑΘΕΙΑ». Το έργο ανέβηκε για πρώτη φορά στις 25 Μαρτίου 1959 στο
θέατρο «ΚΥΒΕΛΗΣ» σε μετάφραση και σκηνοθεσία του ΚΩΣΤΗ
ΛΕΙΒΑΔΕΑ, όπως και στην μεταφορά για την τηλεόραση το 1990. Ο ΤΟΜ
(ΝΙΚΟΣ ΔΟΥΚΑΣ) είναι εσώκλειστος φοιτητής σε μια σχολή και του αρέσει
πολύ η μουσική. Η σύζυγος του καθηγητή ΜΠΙΛ και πρώην ηθοποιός ΛΩΡΑ
(ΟΛΓΑ ΠΟΛΙΤΟΥ) τον προσκαλεί για να του προσφέρει τσάι στο διαμέρισμά
της και εκείνος της προτείνει να γίνει η ντάμα του στον επικείμενο χορό.
Ακόμα, έχει αναλάβει να μελετήσει το έργο του ΜΠΕΡΝΑΡΝΤ ΣΩ
«ΚΑΝΤΙΤΑ» και ζητάει τη γνώμη της ΛΩΡΑΣ. Θα κρατήσει τον
πρωταγωνιστικό ρόλο που είναι μια γυναίκα, όπως και την προηγούμενη
χρονιά. Σε συζήτησή του με την ΛΩΡΑ, αποκαλύπτει ότι οι γονείς του
χώρισαν όταν ήταν πέντε ετών. Επιπρόσθετα, της εμπιστεύεται ότι δε γνωρίζει
κανένα κορίτσι ούτε και χορό. Τους διακόπτει ο καθηγητής ΧΑΡΥΣ
ΝΤΕΪΒΙΝΤ (ΚΩΣΤΑΣ ΓΑΛΑΝΑΚΗΣ), ο οποίος θέλει να μιλήσει στον ΤΟΜ
για το μπάνιο που έκαναν μαζί στη θάλασσα ολόγυμνοι. Το γεγονός αυτό
στάθηκε αφορμή για να τον απολύσουν από το σχολείο, αλλά και για
υποτιμητικά σχόλια από τους συμμαθητές του. Ο καθηγητής ΜΠΙΛ
(ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΕΖΟΣ) πιστεύει πως ο ΤΟΜ είναι ομοφυλόφιλος. Η γυναίκα
του ΛΩΡΑ υπερασπίζεται τον ΤΟΜ επειδή τον γνωρίζει. Λίγο αργότερα
φτάνει στη σχολή ο ΧΕΡΜΠ (ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΑΣ), πατέρας του ΤΟΜ.
Έχει μάθει τα δυσάρεστα νέα για τον γιο του σχετικά με τον κύριο ΧΑΡΥΣ
και προσπαθεί να συμβουλέψει τον γιο του. Ο ΑΛ (ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΜΕΝΟΥΝΟΣ) υπερασπίζεται τον συγκάτοικό του ΤΟΜ στους υπόλοιπους
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φοιτητές της σχολής. Αποφασίζει να φύγει από το δωμάτιο του ΤΟΜ και το
ανακοινώνει στην κυρία ΛΩΡΑ. Ακόμη, δείχνει στον ΤΟΜ πως να φέρεται
πιο αντρικά. Έτσι, ο ΤΟΜ αποφασίζει να μην συμμετέχει ούτε στον χορό ούτε
στην θεατρική παράσταση. Ακόμη, προσπαθεί να αποφύγει το απογευματινό
τσάι της κυρίας ΛΩΡΑΣ και κανονίζει να πάει στο πορνείο της Έλλης Μάρτιν.
Η κυρία ΛΩΡΑ που ακούει τον ΤΟΜ να κανονίζει το ραντεβού του προσπαθεί
να τον κρατήσει στο σαλόνι της με κάθε τρόπο. Ο ΤΟΜ που καταλαβαίνει πως
της αρέσει την φιλάει στο στόμα. Εκείνη αρχικά δέχεται αλλά μετά
απομακρύνεται. Ο ΤΟΜ φεύγει για το ραντεβού του. Το επόμενο πρωί, ο
καθηγητής ΜΠΙΛ ανακοινώνει στον πατέρα του τα σχετικά με την επίσκεψη
του γιου στο πορνείο. Η ΛΩΡΑ προσπαθεί να πείσει τον σύζυγό της ΜΠΙΛ
για την αθωότητα του ΤΟΜ, αποκαλύπτοντας τα όσα διαδραματίστηκαν
μεταξύ τους. Εκείνος της υπενθυμίζει τη θέση και το ρόλο της να προσφέρει
«ΤΣΑΪ ΚΑΙ ΣΥΜΠΑΘΕΙΑ», αλλά εκείνη αποφασίζει να φύγει από το
κολλέγιο και να εγκαταλείψει το σύζυγό της.
http://www.hecucenter.ru/gr/news/26052021__theatro_deiteras__60___tsai_ka
i_simpatheia____rompert_anterson_05_26.html
Στο πλαίσιο του καλλιτεχνικού-εκπαιδευτικού μας αυτού εγχειρήματος,
ως εξηκοστή πρώτη (61η) συνεχόμενη παράσταση προτείνουμε στο κοινό
μας να παρακολουθήσει το θεατρικό έργο «Τα ιερά και τα όσια» του
Έλληνα ποιητή και θεατρικού συγγραφέα Θανάση Κωσταβάρα.

Πλοκή: Κατά τη διάρκεια της γερμανικής κατοχής, ο συγγραφέας
εντάχθηκε στην εθνική αντίσταση, μια δράση που συνεχίστηκε και στα
χρόνια του εμφυλίου πολέμου. Φανερά επηρεασμένος από αυτήν την
εμπειρία, προβάλλει, με τον δικό του τρόπο, τις δύο αντικρουόμενες
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2 Ιουνίου 2021
61η προτεινόμενη παράσταση –
ΘΕΑΤΡΟ της ΔΕΥΤΕΡΑΣ
«Τα ιερά και τα όσια»
Του Έλληνα ποιητή και θεατρικού συγγραφέα
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απόψεις των διχασμένων Ελλήνων της εποχής εκείνης (1945-1949). Το
κουβάρι της υπόθεσης ξετυλίγεται μέσα σε ένα κλίμα συγκινησιακά
φορτισμένο. Ο ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΠΛΑΝΗΣ (ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΓΥΡΗΣ)
είναι ένας ισχυρότατος τοπικός άρχοντας, ο οποίος υποδέχεται με χαρά τον
γιο του ΑΝΔΡΕΑ (ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΣΤΑΝΑΣ), που εδώ και χρόνια σπούδαζε
στο εξωτερικό. Ταυτόχρονα, ετοιμάζεται να εγκαινιάσει ένα ίδρυμα στη
μνήμη του πρώτου γιου του (ΓΙΑΝΝΗ), που σκοτώθηκε το 1945. Το ίδιο
κιόλας βράδυ, ειδοποιούν τον ΚΑΠΛΑΝΗ ότι τα ανίψια του και παιδιά του
αδελφού του συνελήφθηκαν από την αστυνομία, γιατί κρατούσαν
φυλακισμένη σε ένα υπόγειο τη μικρή τους αδερφή ΕΛΕΝΗ. Την ΕΛΕΝΗ
(ΝΑΝΤΙΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ) όλο το χωριό την θεωρεί ψυχικά άρρωστη
και κανείς δεν ενδιαφέρεται για αυτήν. Μετά τη σύλληψη των αδερφών
της, οι εφημερίδες αρχίζουν να γράφουν ένα σωρό πράγματα, που ο
ΑΝΔΡΕΑΣ δεν ξέρει αν είναι αλήθεια ή ψέματα. Έτσι, αποφασίζει να
ψάξει και να πάρει τις απαντήσεις που χρειάζεται με κάθε τρόπο. Η
ΕΛΕΝΗ οδηγείται σε άσυλο και τα ξαδέρφια του, ο ΣΤΡΑΤΟΣ (ΧΡΗΣΤΟΣ
ΜΩΡΑΪΤΗΣ), η ΟΥΡΑΝΙΑ (ΟΛΓΑ ΤΟΥΡΝΑΚΗ) και η ΜΑΡΙΑ (ΣΟΥΛΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ), αποφυλακίζονται με εγγύηση. Τότε, ο ΑΝΔΡΕΑΣ τους
επισκέπτεται και μαθαίνει από αυτούς πώς εξελίχθηκαν τα πράγματα ώστε
να φτάσει η ΛΕΝΙΩ τους να ζει απομονωμένη σε ένα σκοτεινό υπόγειο,
σαν αγρίμι. Συνεχίζοντας την έρευνα, ο νεαρός άντρας ανακαλύπτει
σύντομα για τον πατέρα του πράγματα που τον σοκάρουν. Για παράδειγμα,
ότι απέκτησε περιουσία με αθέμιτα μέσα, ότι έτρεφε μίσος για τους
Έλληνες αντάρτες και για τη νεαρή του ανιψιά, που είχε αντίθετες απόψεις
με τις δικές του, κι ότι επέβαλε στον αδερφό του ΘΑΝΑΣΗ ΚΑΠΛΑΝΗ να
κλειδώσει μέσα τη μικρή του θυγατέρα, που «σπίλωνε» το επώνυμό τους. Η
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σπουδαιότερη όμως ανακάλυψη, αφορά στο θάνατο του ΓΙΑΝΝΗ. Μια
αλήθεια, που ούτε ο ίδιος ο πατέρας δεν γνώριζε, θα έρθει στο φως… και
θα σκορπίσει σκοτάδι στις ψυχές όλων.
http://www.hecucenter.ru/gr/news/02062021_theatro_deiteras__61__ta_iera_k
ai_ta_osia___thanasis_kostavaras_06_01.html

Στο πλαίσιο του καλλιτεχνικού-εκπαιδευτικού μας αυτού εγχειρήματος,
ως εξηκοστή δεύτερη (62η) συνεχόμενη παράσταση προτείνουμε στο
κοινό μας να παρακολουθήσει το θεατρικό έργο, την κωμωδία-πολεμική
επιθεώρηση «Μπράβο
Κολονέλλο» των
Ελλήνων θεατρικών
συγγραφέων Αλέκου Σακελλάριου – Δημήτρη Ευαγγελίδη.
Πλοκή: Το «Μπράβο Κολονέλλο» των Αλέκου Σακελλάριου και Δημήτρη
Ευαγγελίδη ήταν μια από τις επιτυχημένες πολεμικές επιθεωρήσεις του ’40,
που ανέβασε ο θίασος Μιράντας και Κώστα Μουσούρη στο "Θέατρο
Μουσούρη".

9 Ιουνίου 2021
62η προτεινόμενη παράσταση –
ΘΕΑΤΡΟ της ΔΕΥΤΕΡΑΣ
«ΜΠΡΑΒΟ ΚΟΛΟΝΕΛΛΟ»
των θεατρικών συγγραφέων
Αλέκου Σακελλάριου, Δημήτρη Ευαγγελίδη

Πολεμική κωμωδία-επιθεώρηση «Μπράβο Κολονέλλο» των Αλέκου
Σακελλάριου και Δημήτρη Ευαγγελίδη, γράφτηκε κατά τη διάρκεια του
ελληνοϊταλικού πολέμου του 1940, με σκοπό να σατιρίσει τις δυσκολίες
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που συνάντησαν οι δυνάμεις του Μουσολίνι από τους Έλληνες φαντάρους
και να εξυψώσει το ηθικό του ελληνικού λαού.
Όπως διαβάζουμε στο βιβλίο του Ευάγγελου Μαχαίρα «Η Τέχνη της
Αντίστασης» (εκδ. Καστανιώτη), «τα θέατρα της πρωτεύουσας δε
λειτούργησαν μόνο για τρεις μέρες, στις 29, 30 και 31 Οκτωβρίου του 1940,
εξαιτίας του ιταλικού αιφνιδιασμού και της επιστράτευσης πολλών ηθοποιών,
που δημιούργησε κενά στους θιάσους. Παρ’ όλα αυτά, τα κενά
συμπληρώθηκαν και τα θέατρα επαναλειτούργησαν την 1η Νοεμβρίου 1940.
Στο θέατρο “Μουσούρη” (τώρα “Αλίκη”) ο θίασος Μιράντας – Κ.
Μουσούρη ανέβασε την επιθεώρηση Πρωτοβρόχια των Αλέκου Σακελλάριου
και Λ. Ευαγγελίδη και στη συνέχεια τις επιθεωρήσεις Φινίτο λα μούζικα και
Μπράβο Κολονέλλο. Όλες με μουσική Θ. Σακελλαρίδη και συνεργάτες τους
Ορέστη Μακρή, Κυριάκο Μαυρέα, Κώστα Δούκα, Περικλή Χριστοφορίδη,
Ερρίκο Κονταρίνη και τις κυρίες Μιράντα, Μαρίκα Κρεβατά, Μαλαίνα
Ανουσάκη, Μαρίκα Χέζερ και Λιλή Κοντονή».
Το 1979 το «Μπράβο Κολονέλλο» προβλήθηκε από την ΕΡΤ και την
εκπομπή «Το θέατρο της Δευτέρας» σε σκηνοθεσία Αλέκου Σακελλάριου –
Σταύρου Ζερβάκη. Τη μουσική της πρώτης παράστασης είχε συνθέσει ο
Θεόφραστος Σακελλαρίδης, δημιουργός της ελληνικής οπερέτας, όμως με
το πέρασμα του χρόνου οι συνθέσεις αυτές χάθηκαν κι έτσι ο Γιώργος
Κατσαρός έγραψε καινούργια μουσική και τραγούδια, που ερμηνεύουν η
Δούκισσα και ο Γιάννης Πάριος.
Στην

παράσταση

του 1979

που

θα παρακολουθήσουμε σήμερα
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«ξαναζωντανεύουν τα παλιά δημοφιλή νούμερα, όπως αυτό του
μεθυσμένου, το οποίο παρουσιάζει ο Γιάννης Βογιατζής, με μεγάλη
επιτυχία. Επίσης, στην παράσταση περιλαμβάνεται και ένα μικρό
μονόπρακτο που δείχνει πώς ήταν η ζωή των Ελλήνων στρατιωτών στο
μέτωπο του πολέμου, τι σκέψεις έκαναν μακριά από τις οικογένειές τους
και με πόση αυτοθυσία υπερασπίζονταν την ελευθερία τους».
http://www.hecucenter.ru/gr/news/09062021_theatro_deiteras_62_mpravo_
kolonello_sakellarioieiaggelidi.html

Στο πλαίσιο του καλλιτεχνικού-εκπαιδευτικού μας αυτού εγχειρήματος,
ως εξηκοστή τρίτη (63η) συνεχόμενη παράσταση προτείνουμε στο κοινό
μας να παρακολουθήσει την κωμωδία «Η κυρία προέδρου» των
Γάλλων θεατρικών συγγραφέων Μωρίς Ιννεκέμ και Πιέρ Βεμπέρ.
Πλοκή: ΟΤρικουάντ είναι πρόεδρος δικαστηρίου σε μια μικρή επαρχιακή
πόλη της Γαλλίας. Είναι παντρεμένος με την Αγλαΐα και έχει μια κόρη την
Ντενίζ. Κάποιο βράδυ η γυναίκα του φεύγει με την κόρη του για το Παρίσι.
Παράλληλα, τρεις φίλοι του προέδρου οργανώνουν μια φάρσα στον
Τρικουάντ. Φέρνουν στο δωμάτιο της γυναίκας του την Γκομπέτ, μια
πρωταγωνίστρια του μουσικού θεάτρου, με σκοπό να τον αποπλανήσει.
Ξαφνικά, ενώ έχει αρχίσει η φάρσα, στο σπίτι του προέδρου μπαίνει
απρόσκλητος ο Υπουργός Δικαιοσύνης της Γαλλίας, με σκοπό να
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επιθεωρήσει τις δικαστικές αρχές. Αμέσως, εμφανίζεται και η Γκομπέτ που
συστήνεται ως «Κυρία προέδρου». Ο Υπουργός δέχεται την πρόσκληση της
Γκομπέτ να διανυκτερεύσει στο σπίτι του Τρικουάντ. Αναπτύσσεται μια
ιδιαίτερη ερωτική χημεία μεταξύ του Υπουργού και της Κυρίας Προέδρου
που καταλήγει σε παθιασμένα φιλιά.
Το επόμενο πρωί, ο Υπουργός επιστρέφει στο Υπουργείο του στο Παρίσι.
Λίγο αργότερα τον επισκέπτεται η Αγλαΐα με σκοπό να τακτοποιήσει μια
υπόθεση του συζύγου της. Ο Υπουργός λείπει και εκείνη αρχίζει να
καθαρίζει τα ασημικά του γραφείου του. Όταν μπει στο γραφείο του νομίζει
ότι είναι μια καθαρίστρια και την διώχνει. Περιμένει την Γκομπέτ που
ακόμη πιστεύει ότι είναι η Κυρία Προέδρου. Όταν φτάσει στο γραφείο του
θα αρχίσουν να ερωτοτροπούν. Ο Υπουργός σκέφτεται να μεταθέσει τον
Τρικουάντ ώστε να φέρει πιο κοντά του την Γκομπέτ. Έτσι, τον καλεί για
να του ανακοινώσει την μετάθεσή του στο Παρίσι.
Αλλά, ο Τρικουάντ του αποκαλύπτει ότι έχει πει ψέματα και ότι έχει
αποφασίσει να παραιτηθεί. Αντίθετα, όμως, ο Υπουργός τον αναβαθμίζει
προσωπάρχη στο Υπουργείο του για να τον ξεφορτωθεί. Μετά,
ξαναεμφανίζεται η Αγλαΐα. Ο Υπουργός της ζητά να γδυθεί με αντάλλαγμα
χρηματικό ποσό. Το φόρεμά της το δίνει στην Γκομπέτ, που είχε μείνει
ημίγυμνη μετά την συνεύρεσή τους. Οι δυο γυναίκες έχουν ανταλλάξει
ρούχα και τα γεγονότα μπλέκονται περισσότερο. Λίγα λεπτά αργότερα, ο
Υπουργός προάγει τον Τρικουάντ σε πρόεδρο των Εφετών. Ο Τρικουάντ
αποφασίζει να παραιτηθεί, όταν μάθει ότι η προαγωγή οφείλεται στην
ανήθικη συμπεριφορά της Αγλαΐας. Όταν ο Υπουργός καταλαβαίνει την
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φάρσα αποφασίζει μετά την παραίνεση της Γκομπέτ να μην απολύσει αλλά
να προάγει τον Τρικουάντ.
Κωμωδία παρεξηγήσεων και ανατροπών που αναδεικνύει τα φαινόμενα
σήψης που επικρατούν στη Δημόσια Διοίκηση, όπου βασιλεύουν το
ρουσφέτι και η αναξιοκρατία, εστιάζοντας στην χρησιμοποίηση του σεξ ως
παράγοντα επηρεασμού για ανέλιξη στην ιεραρχία και κοινωνική
καταξίωση.
http://www.hecucenter.ru/gr/news/16062021_theatro_deiteras_63_i_kiria_p
roedroi__moris_innekempier_vemper.html
Στο πλαίσιο του καλλιτεχνικού-εκπαιδευτικού μας αυτού εγχειρήματος,
ως εξηκοστή τέταρτη (64η) συνεχόμενη παράσταση προτείνουμε στο
κοινό
μας
να
παρακολουθήσει την
κωμωδία «Σχολείο
γυναικών» του Γάλλου θεατρικού συγγραφέα και ηθοποιού Μολιέρου.
Πλοκή: Η σειρά «ΘΕΑΤΡΟ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ» παρουσιάζει σε πέντε
πράξεις το θεατρικό έργο του ΜΟΛΙΕΡΟΥ «ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ» σε
μετάφραση του ΚΩΣΤΑ ΒΑΡΝΑΛΗ, σκηνοθεσία του ΓΙΩΡΓΟΥ ΕΜΙΡΖΑ
και τηλεσκηνοθεσία της ΔΑΦΝΗΣ ΤΖΑΦΕΡΗ. Ο ΑΡΝΟΛΦ (ΘΥΜΙΟΣ
ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ) είναι ένας παντρεμένος αστός που πιστεύει πολύ στην
γυναικεία μοιχεία. Παράλληλα, έχει πάρει υπό την προστασία του μια
μικρή χωριατοπούλα, την ΑΓΝΗ (ΟΛΙΑ ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ) με σκοπό να την
κάνει όταν μεγαλώσει μια ιδανική γι’ αυτόν γυναίκα. Κάποια μέρα, ο
ΟΡΑΤΙΟΣ (ΑΛΜΠΕΡΤΟ ΕΣΚΕΝΑΖΥ), γιος ενός παιδικού του φίλου,
δανείζεται χρήματα από τον ΑΡΝΟΛΦΟ και παράλληλα του εμπιστεύεται
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τον έρωτά του για την ΑΓΝΗ, ζητώντας του να μην το αποκαλύψει στον
πατέρα του. Ο ΑΡΝΟΛΦ, θολωμένος από την ζήλεια του, αποφασίζει να
εμποδίσει το νεανικό έρωτα χρησιμοποιώντας κάθε μέσο. Ανακοινώνει
στην ΑΓΝΗ πως θα την παντρευτεί και έτσι θα έχει την τιμή να γίνει και
εκείνη μέλος της αστικής τάξης. Της δηλώνει με σαφήνεια ότι ο άντρας
είναι ο αφέντης του σπιτιού και ότι η γυναίκα πρέπει να του δείχνει
υποταγή. Επιπρόσθετα, της δίνει να διαβάσει «το τετράδιο της
παντρεμένης» που περιέχει σαφείς οδηγίες για τις γυναίκες που θα
παντρευτούν. Ο ΟΡΑΤΙΟΣ δεν γνωρίζει ότι ο ΑΡΝΟΛΦ είναι εκείνος που
κρατά κλεισμένη την ΑΓΝΗ στο σπίτι του. Έτσι, του εμπιστεύεται ένα
ερωτικό γράμμα που απευθύνεται σε εκείνη. Ο ΑΡΝΟΛΦ πεισμώνει και
θέλει ακόμη πιο πολύ να σταματήσει τον έρωτα των δυο νέων. Το επόμενο
βράδυ ο ΟΡΑΤΙΟΣ ετοιμάζεται να σκαρφαλώσει στο μπαλκόνι της ΑΓΝΗΣ
για να την κλέψει. Ο ΑΡΝΟΛΦ ζητάει την βοήθεια της ΓΕΩΡΓΙΑΣ
(ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΔΙΑΒΑΤΗ) και του ΓΙΑΝΝΑΚΗ (ΧΡΗΣΤΟΣ
ΒΑΛΑΒΑΝΙΔΗΣ) ώστε να καταστρέψει τα σχέδια του ΟΡΑΤΙΟΥ.
Ξημερώματα της επόμενης μέρας ο ΟΡΑΤΙΟΣ εξιστορεί στον ΑΡΝΟΛΦΟ
τα περιστατικά που του συνέβησαν στην προσπάθειά του να κλέψει την
ΑΓΝΗ. Ως αποτέλεσμα, ζητάει από τον ΑΡΝΟΛΦΟ να προστατέψει την
ΑΓΝΗ για να μην καταλάβει ο πατέρας του τίποτα. Ο ΑΡΝΟΛΦ χαίρεται
που η τύχη τον ευνόησε. Υποδύεται έναν άγνωστο και καταφέρνει να πάρει
την ΑΝΓΗ από τον ΟΡΑΤΙΟ. Της παραπονιέται επειδή δεν εκτιμά όσα της
προσέφερε. Εκείνη αποκρίνεται ότι ο ΟΡΑΤΙΟΣ της έδωσε τον λόγο του
για την αγάπη του. Ο ΑΡΝΟΛΦΟΣ νιώθει προδομένος και προσπαθεί για
τελευταία φορά να αναγκάσει την ΑΓΝΗ να τον αγαπήσει. Τυφλωμένος
από το πάθος του αποφασίζει να κλειδώσει την ΑΝΓΗ στο δωμάτιο του.
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Παράλληλα, ο ΟΡΑΤΙΟΣ αποκαλύπτει στον ΑΡΝΟΛΦΟ ότι ο πατέρας του
τον πάντρεψε εν αγνοία του με την κόρη του ΕΡΡΙΚΟΥ. Ο ΑΡΝΟΛΦΟΣ
χαίρεται για το γεγονός αυτό και του υπόσχεται ψεύτικα ότι θα
συμβουλέψει τον πατέρα του να αναβάλλει το γάμο του γιου του. Όμως, η
άφιξη του ΟΡΟΝΤ (ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΣΑΓΚΛΟΣ), πατέρα του ΟΡΑΤΙΟΥ, θα
ανατρέψει τα σχέδια του ΑΡΝΟΛΦΟΥ. Ο ΟΡΟΝΤ (ΒΑΣΙΛΗΣ
ΤΣΑΓΚΛΟΣ) αποκαλύπτει πως τελικά η νύφη του γιου του είναι η ΑΓΝΗ,
καρπός του παράνομου έρωτα του ΕΡΡΙΚΟΥ και της αδελφής του
ΚΡΥΖΑΛΝΤ (ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΕΩΓΛΕΡΗΣ). Ο ΑΡΝΟΛΦ, προδομένος και
απογοητευμένος από τις αποκαλύψεις, ταράζεται και φεύγει.
http://www.hecucenter.ru/gr/news/23062021_theatro_deiteras_64__sholeio
_ginaikon___molieros.html
Στο πλαίσιο του καλλιτεχνικού-εκπαιδευτικού μας αυτού εγχειρήματος,
ως εξηκοστή πέμπτη (65η) συνεχόμενη παράσταση προτείνουμε στο κοινό
μας να παρακολουθήσει το έργο «Ένοχη δίχως ενοχή» του Ρώσου
δραματουργού Αλεξάντρ Νικολάγιεβιτς Οστρόφσκι.
Πλοκή: Η ΛΙΟΥΜΠΟΦ ΙΒΑΝΟΒΝ ΟΤΡΑΝΤΙΝΑ (ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΤΟΓΙΑ)
ζει σε μια επαρχιακή πόλη και διατηρεί δεσμό με τον ΜΟΥΡΩΦ
ΓΚΡΙΓΚΟΡΙΛ ΝΤΒΟΒΙΤΣ (ΚΩΣΤΑΣ ΔΑΡΛΑΣΗΣ) με τον οποίο έχουν
ένα παιδί. Η καλή της φίλη ΤΑΪΣΑ ΣΕΛΙΑΒΙΝΑ (ΟΛΥΜΠΙΑ ΤΙΛΙΚΑ)
της ανακοινώνει ότι παντρεύεται τον ΜΟΥΡΩΦ ΓΚΡΙΓΚΟΡΙΛ
ΝΤΒΟΒΙΤΣ (ΚΩΣΤΑΣ ΔΑΡΛΑΣΗΣ). Η ΟΤΡΑΝΤΙΝΑ ταράζεται ενώ
παράλληλα μαθαίνει πως το παιδί της πάσχει από βαριά ασθένεια. Το παιδί
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της πεθαίνει και εκείνη φεύγει από τον τόπο της και ζει απομονωμένη.
Μετά από αρκετό καιρό, έχοντας αποκτήσει περιουσία, επιστρέφει στον
τόπο όπου έζησε τα νεανικά της χρόνια με το όνομα ΕΛΕΝΑ ΙΒΑΝΟΒΝΑ
ΚΡΟΥΤΣΙΝΙΝΑ. Είναι, πλέον, μία γυναίκα άρρωστη ψυχικά που ζει
χαρίζοντας ευτυχία με το ταλέντο της ηθοποιού. Στον επαρχιακό θίασο, που
καλείται να συμμετάσχει, δημιουργείται επεισόδιο με έναν νεαρό ηθοποιό
και η ΕΛΕΝΑ ΙΒΑΝΟΒΝΑ ζητά την επιείκεια του Κυβερνήτη για το
περιστατικό. Λίγο αργότερα, μαθαίνει πως πρόκειται για τον για τον ΚΡΙΣ
ΝΕΖΝΑΜΩΦ (ΤΑΚΗΣ ΧΡΥΣΙΚΑΚΟΣ), ο οποίος έζησε δύσκολα χρόνια
κοντά στους θετούς γονείς. Η ΚΡΟΥΤΣΙΝΙΝΑ καταφέρνει σύντομα να
κερδίζει τον σεβασμό του νεαρού ΚΡΙΣ. Στο μεταξύ, μαθαίνει πως ο γιος
της ζει και προσπαθεί να μάθει στοιχεία για την οικογένεια που τον
υιοθέτησε. Η νεαρή ηθοποιός ΚΟΡΙΝΚΙΝΑ ΠΑΥΛΟΒΝΑ (ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΑΥΛΙΑΝΟΥ), η οποία ζηλεύει την επιτυχία της ΕΛΕΝΑΣ ΙΒΑΝΟΒΝΑ
ΚΡΟΥΤΣΙΝΙΝΑ στο θέατρο, οργανώνει γιορτή με σκοπό να την διαβάλλει.
Η ΚΟΡΙΝΚΙΝΑ πείθει τον ΚΡΙΣ ΝΕΣΝΑΜΟΦ πως η γυναίκα που
θαυμάζει έχει εγκαταλείψει το παιδί της και ο ΚΡΙΣ, υπό την επήρεια
αλκοόλ, ξεσπά σε αποκαλύψεις. Τελικά, τα σχέδια της ΚΟΡΙΝΚΙΝΑ
ανατρέπονται καθώς η ΕΛΕΝΑ ΙΒΑΝΟΒΝΑ ΚΡΟΥΤΣΙΝΙΝΑ διαπιστώνει
πως ο νεαρός ηθοποιός είναι ο αγαπημένος της γιος.

Αλεξάντρ Νικολάγιεβιτς Οστρόφσκι

http://www.hecucenter.ru/gr/news/theatro_deiteras_65_enohi_dihos_enohi_
_aleksantr_nikolagievits_ostrofski.html
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Στο πλαίσιο του καλλιτεχνικού-εκπαιδευτικού μας αυτού εγχειρήματος,
ως εξηκοστή έκτη (66η) συνεχόμενη παράσταση προτείνουμε στο κοινό
μας
να
παρακολουθήσει την
κωμωδία «Γιατρός
με
το
στανιό» του Γάλλου θεατρικού συγγραφέα και ηθοποιού Μολιέρου.
Πλοκή: Η ΜΑΡΤΙΝΑ (ΘΑΛΕΙΑ ΑΣΛΑΝΙΔΟΥ) και ο ΣΓΑΝΑΡΕΛΛΟΣ
(ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΕΛΙΣΣΑΡΗΣ) είναι ένα αγαπημένο ζευγάρι που μαλώνει
συνεχώς. Η ΛΟΥΣΙΝΤΑ (ΜΑΡΙΑ ΣΑΒΒΑ) πάσχει από μια αρρώστια, που
ως αποτέλεσμα έχει να μην μπορεί να μιλήσει. Δυο εργάτες του πατέρα της,
ο ΛΟΥΚΑΣ (ΓΙΩΡΓΟΣ ΖΙΩΒΑΣ) και ο ΒΑΛΕΡΗΣ (ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΣΟΥΠΙΑΔΗΣ), αναζητούν έναν γιατρό ο οποίος θα θεραπεύσει την
ΛΟΥΣΙΝΤΑ. Ρωτούν την ΜΑΡΤΙΝΑ και εκείνη τους παραπέμπει στον
σύζυγό της, τον ΣΓΑΝΑΡΕΛΛΟ. Όταν τον εντοπίσουν, εκείνος δεν
παραδέχεται ότι είναι γιατρός. Οι δυο εργάτες τον αναγκάζουν δια της βίας
να παραδεχτεί πως είναι γιατρός και τον πηγαίνουν στο αφεντικό τους, τον
ΓΕΡΟΝΤΙΟ (ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΚΑΓΙΑΣ). Η ΖΑΚΕΛΙΝΑ (ΦΩΤΕΙΝΗ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ), παραμάνα της κόρης του, προσπαθεί να τον πείσει
ότι μόνο ο έρωτας μπορεί να γιατρέψει την μονάκριβη κόρη του. Ο γιατρός
στο σπίτι του ΓΕΡΟΝΤΙΟΥ θα προσπαθήσει να κάνει καλά την
ΛΟΥΣΙΝΤΑ (ΜΑΡΙΑ ΣΑΒΒΑ). Την εξετάζει και μέσα από τα λόγια του
την κάνει να γελάσει. Έπειτα, σκέφτεται ένα πρωτότυπο φάρμακο, λίγο
ψωμί και κρασί. Ο πατέρας της εντυπωσιάζεται από την απλότητα του
γιατρού. Λίγο αργότερα φτάνει και ο ΛΕΑΝΔΡΟΣ (ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΓΚΙΟΚΑΣ), ο οποίος εμπιστεύεται στον γιατρό τον έρωτά του για την
ΛΟΥΣΙΝΤΑ ζητώντας του παράλληλα να τον βοηθήσει. Τον ενημερώνει
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πως η αρρώστια της αγαπημένης του ΛΟΥΣΙΝΤΑΣ είναι ψεύτικη.
Δημιουργήθηκε για να αποφύγει η ΛΟΥΣΙΝΤΑ να παντρευτεί. Ο
ΛΕΑΝΔΡΟΣ υποδύεται με την βοήθεια του ΓΙΑΤΡΟΥ τον φαρμακοποιό. Ο
ΓΙΑΤΡΟΣ του αποκαλύπτει ότι έγινε «ΓΙΑΤΡΟΣ ΜΕ ΤΟ ΣΤΑΝΙΟ». Η
ΛΟΥΣΙΝΤΑ γιατρεύεται και τελικά ο ΛΕΑΝΔΡΟΣ την παντρεύεται με την
άδεια του πατέρα της.
http://www.hecucenter.ru/gr/news/07072021__theatro_deiteras_66__giatros
_me_to_stanio___molieros.html

Δ) ΑΚΟΜΗ ΕΝΑ ΕΝΤΕΛΩΣ ΚΑΙΝОΥΡΙО ΕΓΧΕΙΡΗΜΑ
ΣΥΝΑΝΤΩΝΤΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΕΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ !!!

Είμαστε στην ιδιαίτερα ευχάριστη θέση να σάς παρουσιάσουμε το πρόσφατο και παντελώς καινούριο εγχείρημά μας
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

129

ΣΥΝΑΝΤΩΝΤΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΕΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ !!! - την εξ αποστάσεως διαδικτυακή επικοινωνία με ενδιαφέροντες
ανθρώπους, Έλληνες και Φιλέλληνες, οι οποίοι είναι έτοιμοι να μοιραστούν μαζί μας εμπειρίες ζωής, επιτυχίες, σχέδια για το
μέλλον, οράματα !!!
Οι νέες συνθήκες περιορισμού, απαγορεύσεων συναθροίσεων και εξ αποστάσεως δράσεων μάς αποκαλύπτουν νέους ορίζοντες,
μάς οδηγούν σε νέες δυνατότητες και προοπτικές ! To καινούριο μας εγχείρημα στοχεύει σε μια άμεση, φυσική, ελεύθερη,
απόλυτα αβίαστη και ειλικρινή ανθρώπινη επικοινωνία εξ αποστάσεως, διαδικτυακά. Στην συνάντηση-παρέα μας δύνανται να
συνδεθούν Έλληνες και Φιλέλληνες από όλο τον κόσμο, άνθρωποι, που τούς συγκινεί ο Ελληνικός Πολιτισμός, η Ελληνική
Γλώσσα, η Ελληνική Ιστορία, ο Ελληνικός Κόσμος !!!
4 Φεβρουαρίου 2021 –
Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η δέκατη τρίτη (13η) διαδικτυακή
μας
συνεδρία
στο
πλαίσιο
του
καινούριου
μας
Διαδικτυακή επικοινωνία με την Τατιάνα Νικίτινα.
εγχειρήματος ΣΥΝΑΝΤΩΝΤΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΕΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ !!!
με τη γνωστή, δημοφιλέστατη και αγαπητή Ελληνίστρια, έναν διακεκριμένο
επιστήμονα, που διακρίνεται για επαγγελματισμό, τη συνέπεια, το ζήλο του,
την καθηγήτρια στην Ιστορική Σχολή του Κρατικού Πανεπιστημίου Μόσχας
«Lomonosov», έναν άνθρωπο που αφιέρωσε όλη του τη ζωή στην
επιστημονική, παιδαγωγική, εκπαιδευτική δράση, ιδιαίτερα αγαπητή στον
επιστημονικό κύκλο, αλλά και στους κόλπους της ομογένειας, Ελλήνων και
Φιλελλήνων, Τατιάνα Νικίτινα.
Με την χαρακτηριστική της ειλικρινή, φυσική και αβίαστη μανιέρα,
η Τατιάνα Νικίτινα, με αμεσότητα και ζωντάνια, αναφέρθηκε στα παιδικά
και σχολικά της χρόνια στην πολυεθνική Τασκένδη, στις σχέσεις με την
εκεί ελληνική κοινότητα, στη φοίτησή της στο Πανεπιστήμιο, στους
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δασκάλους και συναδέλφους της, στους φοιτητές της, στην επιστημονικήπανεπιστημιακή-παιδαγωγική της δράση, αλλά και στην οικογένειά της.
Μάς ευχαρίστησε ιδιαίτερα η δραστήρια συμμετοχή του κοινού, μεταξύ
άλλων φίλων και φοιτητών της Τατιάνας Νικίτινα από την Ελλάδα,
γεγονός που προσέδωσε ιδιαίτερη συγκινησιακή νότα στη συνεδρία μας.

Αναλυτικότερα:
http://www.hecucenter.ru/gr/news/pressrelease__0422021_sinantontasendia
ferontesanthropois_tatiananikitina_13.html

Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η δέκατη τέταρτη (14η)
διαδικτυακή μας συνεδρία στο πλαίσιο του εγχειρήματός
μας ΣΥΝΑΝΤΩΝΤΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΕΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ !!! με τη
διακεκριμένη
Ελληνίδα
επιστήμονα,
διεθνώς
αναγνωρισμένη
αρχαιολόγο, που διακρίνεται για τον επαγγελματισμό, τη συνέπεια, το ζήλο
της, έναν σκαπανέα του λειτουργήματός της, έναν ξεχωριστό και ιδιαίτερα
αγαπητό άνθρωπο, την Ξένη Αραπογιάννη.

18 Φεβρουαρίου 2021 –
Διαδικτυακή επικοινωνία με την Ξένη Αραπογιάννη.

Απολαύσαμε σχεδόν ένα δίωρο εξαιρετικά ενδιαφέρουσας, άμεσης,
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αβίαστης, ουσιαστικής, ζωντανής και ζεστής διαδικτυακής συζήτησηςεπικοινωνίας. Μάς ευχαρίστησε ιδιαίτερα η δραστήρια συμμετοχή του
κοινού, μεταξύ άλλων συντοπιτών μας από την Ελλάδα, μελών
της Μεσσηνιακής Αμφικτυονίας, την οποία στη Ρωσία εκπροσωπεί το
Κ.Ε.Π.
Αναλυτικότερα:

http://www.hecucenter.ru/gr/news/pressrelease__1822021__sinantontase
ndiaferontesanthropois_kseni_arapogianni__14.html
Με ιδιαίτερη επιτυχία, με παλμό, συγκίνηση, χιούμορ πραγματοποιήθηκε η
δέκατη πέμπτη (15η) διαδικτυακή μας συνεδρία στο πλαίσιο του εγχειρήματός
μας ΣΥΝΑΝΤΩΝΤΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΕΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ !!! με τον εκλεκτό
καλεσμένο και εξαιρετικά απολαυστικό αφηγητή, τον διακεκριμένο Έλληνα
μουσικό, συνθέτη, επιστημονικό συνεργάτη της Ακαδημίας Αθηνών και
αντεπιστέλλον μέλος του Αρχαιολογικού Ινστιτούτου της Αμερικής, Νίκο
Ξανθούλη.

4 Μαρτίου 2021
Διαδικτυακή επικοινωνία με τον Νίκο Ξανθούλη.

Ο Δρ. Νίκος Ξανθούλης αποτελεί έναν ξεχωριστό, ιδιαίτερο άνθρωπο, πρόκειται
για μία προσωπικότητα με ένα τεράστιο, πολυεπίπεδο, σφαιρικό πεδίο γνώσεων.
Πρόκειται για βαθύ μύστη όχι μόνο στη μουσική, αλλά και στην ιστορία, στη
λογοτεχνία, στο εν γένει πολιτισμικό πεδίο. Πρόκειται για πραγματικό λέκτοραφιλόσοφο, τον οποίο απολαμβάνεις να ακούς με τις ώρες. Στο πλαίσιο της
διαδικτυακής μας σύνδεσης απολαύσαμε βαθιά, ενδιαφέρουσα, ουσιαστική
αφήγηση για την ιστορία, τις καταβολές, την εξέλιξη της μουσικής, το ρόλο της
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στην τέχνη αλλά και εν γένει στη βιωσιμότητα και ανάπτυξη της ανθρώπινης
κοινωνίας. Επίσης, ο Νίκος Ξανθούλης μοιράστηκε μαζί μας βιώματά του από
την καλλιτεχνική του πορεία, από τη συνεργασία του με διακεκριμένους
καλλιτέχνες, αλλά και ιερά τέρατα του 20ου αι, όπως οι μεγάλες τραγικού
ηθοποιοί Ασπασία Παπαθανασίου και Άννα Συνοδινού, αλλά και ο αρχιμουσικός,
μαέστρος Οδυσσέας Δημητριάδης.
Απολαύσαμε σχεδόν ένα δίωρο εξαιρετικά ενδιαφέρουσας, άμεσης, αβίαστης,
ουσιαστικής, ζωντανής και ζεστής διαδικτυακής συζήτησης-επικοινωνίας. Μάς
ευχαρίστησε ιδιαίτερα η δραστήρια συμμετοχή του κοινού, μεταξύ άλλων
συντοπιτών μας από την Ελλάδα, μελών της Μεσσηνιακής Αμφικτυονίας, την
οποία στη Ρωσία εκπροσωπεί το Κ.Ε.Π.
Αναλυτικότερα:
http://www.hecucenter.ru/gr/news/pressrelease__04032021_sinantontas_endiafer
ontes_anthropois__nikos_ksanthoilis__15_.html

Με ιδιαίτερη επιτυχία, με παλμό, συγκίνηση, χιούμορ πραγματοποιήθηκε η
23 Μαρτίου 2021
η
δέκατη έκτη (16 ) διαδικτυακή μας συνεδρία στο πλαίσιο του εγχειρήματός
μας ΣΥΝΑΝΤΩΝΤΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΕΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ !!! με
έναν Διαδικτυακή επικοινωνία με τον Ιωάννη (Γιάννη)
ιδιαίτερο άνθρωπο, μία σφαιρική, πολυεπίπεδη προσωπικότητα με τεράστια,
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πολυσχιδή δράση και καριέρα, με τον Έλληνα ιστορικό, ερευνητή, δημοσιογράφο, Νικολόπουλο.
διπλωμάτη, ένθερμό φίλο της Ρωσίας και πρωτεργατών των ελληνορωσικών
μελετών τις τελευταίες δεκαετίες, μέντορα και εμπνευστή για εμάς τους νεότερους
μελετητές, ιδρυτή του Ιδρύματος Ελληνικών Μελετών Ιωάννη (Γιάννη)
Νικολόπουλο.
Ο Γιάννης Νικολόπουλος αποτελεί μία κινητή εγκυκλοπαίδεια. Δύνασαι να τον
απολαμβάνεις ώρες, είναι δε ένας άνθρωπος με εξαιρετικά ευγενική ψυχή και
καλοσύνη, που ξεχειλίζει και γοητεύει. H ζωή του ουσιαστικά αποτελεί έναν
θρύλο !!! Πέραν τούτου, ο Γιάννης αποτελεί έναν μεγάλο φίλο της Ρωσίας και
έναν εκ των πρωτεργατών και πρωταγωνιστών στις πρωτοβουλίες για την
ανάδειξη των κοινών σελίδων στην ιστορία των δύο λαών και την υποστήριξη
των ελληνορωσικών μελετών κατά τη σύγχρονη εποχή. Στο πλαίσιο της 3ωρης
διαδικτυακής συνεδρίας μας προλάβαμε να καλύψουμε χρονικά την περίοδο
μέχρι και τα μέσα της δεκαετίας του 70΄του περασμένου αιώνα, συνεπώς
συμφωνήσαμε την επόμενή μας συνεδρία να την αφιερώσουμε επίσης στο Γιάννη
Νικολόπουλο, τον μεγάλο αυτό φίλο της Ρωσίας, τον πρωτεργάτη, εμπνευστή και
μέντορα της ελληνο-ρωσικής σύμπραξης στο μετερίζι της κοινωνικής δράσης και
της λαϊκής διπλωματίας.
Στο πλαίσιο της διαδικτυακής μας σύνδεσης απολαύσαμε βαθιά, ενδιαφέρουσα,
αβίαστη, ειλικρινή, ουσιαστική αφήγηση και στη συνέχεια και ουσιαστικό
διάλογο-συζήτηση με συμμετοχή εκλεκτών φίλων-ομοϊδεατών από διάφορα μήκη
και πλάτη, από Ρωσία, Ελλάδα, Μεγάλη Βρετανία, γεγονός που μάς χαροποίησε
ιδιαίτερα. Λάβαμε ουσιαστική και γλαφυρή πληροφόρηση από τον εκλεκτό
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καλεσμένο μας όχι μόνο για τα παιδικά και νεανικά του, για τις σπουδές του,
αλλά και γλαφυρή περιγραφή της ελληνικής κοινωνίας και των ιδιαιτεροτήτων
της των μέσων του περασμένου αιώνα. Επικρατούσε άπλετη θετική ενέργεια,
φιλικότατη ατμόσφαιρα, χαρά, πραγματική ανάταση ψυχής, που διαπερνούσε
διαδικτυακούς πομπούς και δέκτες.
Αναλυτικότερα:
http://www.hecucenter.ru/gr/news/pressrelease__23032021_sinantontas_endiafer
ontes_anthropois_ioannis_nikolopoilos__16.html

Με ιδιαίτερη επιτυχία, με παλμό, συγκίνηση, χιούμορ πραγματοποιήθηκε η
δέκατη έβδομη (17η) διαδικτυακή μας συνεδρία στο πλαίσιο του εγχειρήματός
μας ΣΥΝΑΝΤΩΝΤΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΕΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ !!! με
έναν
ιδιαίτερο άνθρωπο, μία σφαιρική, πολυεπίπεδη προσωπικότητα με τεράστια,
πολυσχιδή δράση και καριέρα, με τον Έλληνα ιστορικό, ερευνητή, δημοσιογράφο,
διπλωμάτη, ένθερμό φίλο της Ρωσίας και πρωτεργατών των ελληνορωσικών
μελετών τις τελευταίες δεκαετίες, μέντορα και εμπνευστή για εμάς τους νεότερους
μελετητές, ιδρυτή του Ιδρύματος Ελληνικών Μελετών Ιωάννη (Γιάννη)
Νικολόπουλο.

22 Απριλίου 2021
Δεύτερη διαδικτυακή επικοινωνία με τον
Ιωάννη (Γιάννη) Νικολόπουλο.

Στο πλαίσιο της διαδικτυακής μας σύνδεσης απολαύσαμε βαθιά, ενδιαφέρουσα,
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

135

αβίαστη, ειλικρινή, ουσιαστική αφήγηση και στη συνέχεια και ουσιαστικό
διάλογο-συζήτηση με συμμετοχή εκλεκτών επιστημόνων, διακεκριμένων Ρώσων
Ελληνιστών, φίλων-ομοϊδεατών από διάφορα μήκη και πλάτη, Ελλήνων και
Φιλελλήνων από Ρωσία, Ελλάδα, Μεγάλη Βρετανία, γεγονός που μάς χαροποίησε
ιδιαίτερα. Λάβαμε ουσιαστική και γλαφυρή πληροφόρηση από τον εκλεκτό
καλεσμένο μας όχι μόνο για τα παιδικά και νεανικά του, για τις σπουδές του,
αλλά και γλαφυρή περιγραφή της ελληνικής κοινωνίας και των ιδιαιτεροτήτων
της των μέσων του περασμένου αιώνα, της συμβολής του Ιωάννη Νικολόπουλου
στην θέρμανση των ελληνο-σοβιετικών και μετέπειτα ελληνο-ρωσικών σχέσεων
με τη μετάβασή του στο Μόσχα το 1980.
Αναλυτικότερα:
http://www.hecucenter.ru/gr/news/press_release__22042021_sinantontas_endiafe
rontes_anthropois__ioannis_nikolopoilos__meros_2.html
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ΣΥΝΑΥΛΙΕΣ, ΕΚΘΕΣΕΙΣ, ΦΕΣΤΙΒΑΛ, ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ

ΕΚΔΗΛΩΣΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ
ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

Εγκαίνια έκθεσης ΑΙΝΙΓΜΑΤΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ
ΖΗΤΩ – ΖΗΤΩ – ΖΗΤΩ !!! ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ – ΜΥΗΣΙΣ !!! Άλλα μία αξέχαστη
βραδιά σφαιρικής, πολύπλευρης, πολυεπίπεδης μύησης στον Ελληνικό Κόσμο, στον
Ελληνικό Πολιτισμό !!! Εξαιρετικά και ιδιαίτερα εικαστικά έργα των Γιούρι
Σοστακόβ και Γιώργου Τόλη, πλούσιο, ουσιαστικό καλλιτεχνικό πρόγραμμα από
τη Χορωδία και το Χορευτικό Συγκρότημα του Κέντρου Ελληνικού Πολιτισμού –
Κ.Ε.Π., άπλετη θετική ενέργεια, κέφι και ενθουσιασμός, χαρούμενα πρόσωπα, λαμπερά
μάτια, ειλικρινή, αβίαστα χαμόγελα, ζεστή, εγκάρδια, φιλική ατμόσφαιρα και ανθρώπινη
επικοινωνία.
Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκαν την Πέμπτη 8 Απριλίου 2021 στον εκθεσιακό
χώρο της Βιβλιοθήκης Ξένης Λογοτεχνίας «Μ.Ι. Ρουντόμινο» τα εγκαίνια
της έκθεσης ζωγραφικής «Αινιγματική αρχαιότητα», η οποία εντάσσεται στο πλαίσιο
του καλλιτεχνικού εγχειρήματος «ΑΡΧΑΙΟΣ ΚΟΣΜΟΣ - ΜΥΗΣΙΣ». Διοργανωτής της
έκθεσης - το Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού (Κ.Ε.Π.) με τους εταίρους μαςσυνεργαζόμενους φορείς, την Ένωση Ζωγράφων Μόσχας και τη Βιβλιοθήκη Ξένης
Λογοτεχνίας «Μ.Ι. Ρουντόμινο».
Επιμελήτρια της Έκθεσης η Ρωσίδα εικαστικός, μέλος της Ένωσης Ζωγράφων
Μόσχας, Τατιάνα Μπάμπουσκινα.
Περισσότερα:

8 Απριλίου 2021 στην Βιβλιοθήκη Ξένης
Λογοτεχνίας «Μ.Ι. Ρουντόμινο»
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http://www.hecucenter.ru/gr/news/press_release__08042021__egkainia_ekthesis_ainig
matiki_arhaiotita___08042021.html

ΕΚΔΗΛΩΣΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ
ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

Εγκαίνια έκθεσης ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ_ΜΥΗΣΙΣ

4 Μαΐου 2021

Σε πραγματική εορτή μεταβλήθηκε η θριαμβευτική, δίχως υπερβολές, τελετή εγκαινίων
της έκθεσης ζωγραφικής «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ – ΜΥΗΣΙΣ.__Ελλάδα και
Ρωσία μαζί ανά τους αιώνες», που έλαβε χώρα την Τρίτη 4 Μαΐου 2021 στον
κατάμεστο με κόσμο εκθεσιακό χώρο της Ένωσης Ζωγράφων Μόσχας στην καρδιά
της ρωσικής πρωτεύουσας, επί της οδού: 11, Kuznetsky Μost str. Συνδιοργανωτές της
Έκθεσης η Ένωση Ζωγράφων Μόσχας και το Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού –
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στον εκθεσιακό χώρο της Ένωσης Ζωγράφων
Μόσχας
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Κ.Ε.Π., επιμελήτρια της Έκθεσης η Ρωσίδα εικαστικός και ένθερμη
Φιλελληνίδα Τατιάνα Μπάμπουσκινα.
Άρτια δομημένη Έκθεση, εκπέμπουσα φως, αέρα, χρώματα, αρώματα, γεύσεις
ΕΛΛΑΔΑΣ, άπλετη θετική ενέργεια, συναισθηματική φόρτιση, χαρά και
ενθουσιασμός, φωτεινά πρόσωπα, λαμπερά χαμόγελα, ειλικρινή χειροκροτήματα,
αβίαστη ανθρώπινη επικοινωνία, πλούσιο και όμορφο καλλιτεχνικό πρόγραμμα,
ενδιαφέρουσες, ουσιαστικές ομιλίες-χαιρετισμοί από την επιμελήτρια της
Έκθεσης Τατιάνα Μπάμπουσκινα, την ακαδημαϊκό-εικαστικό, μέλος της Ακαδημίας
Καλών τεχνών της Ρωσίας Γιούλια Σμιρνόβα, τη δ/ντρια του Κ.Ε.Π. Δώρα
Γιαννίτση, από τους καλούς μας πιστούς φίλους, τον Εξοχότατο Γενικό Πρόξενο της
Ελλάδας στη Μόσχα Νικόλα Κρίκο και τον Εξοχότατο Ρώσο πρέσβυ, πρόεδρο του
Συλλόγου Φιλίας Ρωσία-Ελλάδα Αλεξάντρ Αλεξέγιεβ.
Το πρόγραμμα της τελετής εγκαινίων επενδύθηκε από πλούσιο, μεστό, ουσιαστικό,
όμορφο καλλιτεχνικό πρόγραμμα, στο οποίο συμμετείχαν οι:
•

•
•

Διακεκριμένος καλλιτέχνης-τραγουδιστής της Ρωσίας, Καλλιτέχνης του
Λαού Оλέγκ Πογκούντιν, ο οποίος θα ερμηνεύσει τραγούδια από το ελληνικό
του ρεπερτόριο, μεταξύ άλλων και από την πρόσφατη πρεμιέρα του «Το μινόρε
της αυγής»,
Χορωδία του Κέντρου Ελληνικού Πολιτισμού – Κ.Ε.Π., καλλιτεχνική
διευθύντρια η εν Μόσχα αποσπασμένη εκπαιδευτικός Ινέσσα Εφραιμίδου,
Χορευτικό Συγκρότημα του Κέντρου Ελληνικού Πολιτισμού – Κ.Ε.Π.,
καλλιτεχνική διεύθυνση - Οξάνα Ρακτσέγιεβα και ο εν Μόσχα αποσπασμένος
εκπαιδευτικός Ευστάθιος Νικητόπουλος.
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Περισσότερα:

http://www.hecucenter.ru/gr/news/press_release_egkainia_ekthesis_ellinikos_kosmos_
miisis__04052021.html
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ΕΚΔΗΛΩΣΗ
Με ξεχωριστή επιτυχία, σε μία εξαιρετικά φιλική και ζεστή ατμόσφαιρα,
πραγματοποιήθηκε 13 Μαΐου 2021 στον Οίκο Κινηματογράφου της Μόσχας
η παρουσίαση μίας ιδιαίτερης έκδοσης, του βιβλίου της Λαρίσας
Γεράσενκο "Συνομιλίες για την Ορθόδοξη Ψυχοθεραπεία", καθώς και η
προβολή του ντοκιμαντέρ της ιδίας "Πόλεμος και ειρήνη (στη μνήμη των
πιστών της ευσέβειας από την Ανατολή".
Тο ντοκιμαντέρ δείχνει δύο πραγματικότητες: τον πόλεμο και την ειρηνική
ζωή της σύγχρονης Ορθόδοξης Αντιόχειας, με τις καταπληκτικές παραδόσεις
και τα θαύματά της. Η ιστορία της εικόνας της Μητέρας του Θεού Tikhvin, η
οποία ενίσχυσε τους πνευματικούς δεσμούς μεταξύ Ρωσίας και Αντιόχειας,
συμπληρώνει το ντοκιμαντέρ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ
ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ
13 Μαΐου 2021
στον Οίκο Κινηματογράφου της Μόσχας

Περισσότερα:

http://www.hecucenter.ru/gr/news/press_release__13052021__provolipar
oisiasi_toi_ntokimanter_polemos_kai_eirini_sti_mnimi_ton_anatolikon_p
iston_tis_eiseveias_.html
ΕΚΔΗΛΩΣΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ
ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

Εγκαίνια έκθεσης ΜΥΘΟΣ - ΕΣΤΙ ΖΩΗ_24.05.2021

24 Μαΐου 2021

Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκαν τη Δευτέρα, 24 Μαΐου
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2021στις εγκαταστάσεις της Βιβλιοθήκης Ιστορίας της Ρωσικής
στις εγκαταστάσεις της Βιβλιοθήκης Ιστορίας της
Φιλοσοφίας και Πολιτισμού «Οίκος του φιλοσόφου Α.Φ. Λόσεφ,
Ρωσικής Φιλοσοφίας και Πολιτισμού «Οίκος
στην καρδιά της Μόσχας, τα εγκαίνια της έκθεσης "ΜΥΘΟΣ - ΕΣΤΙ
του φιλοσόφου Α.Φ. Λόσεφ
ΖΩΗ!".
Το εναρκτήριο πρόγραμμα εμπλουτίστηκε με ένα όμορφο, ενδιαφέρον
καλλιτεχνικό πρόγραμμα, με καλλιτεχνική απαγγελία αποσπασμάτων
αρχαίας ελληνικής δραματουργίας από τα μέλη του Θεατρικού
Εργαστηρίου
του
Κέντρου
Ελληνικού
Πολιτισμού
–
Κ.Ε.Π. Γκεόργκιι Τσερβίνσκι Όλγα Σάβινοβα, Οξάνα Όσιποβα,
Ευγκένιι Σμόλιακόβ. Μαζί τους και η δ/ντρια του Κ.Ε.Π., ιστορικός και
ηθοποιός Δώρα Γιαννίτση, με αποσπάσματα από «Ευμενίδες»
Αισχύλου και «Τρωάδες» Ευριπίδου.
Στην έκθεση εκτίθενται τα έργα των εξής εικαστικών: Igor Roldugin,
Igor Andreevich Ioganson, Leonid Feodor, Alexander Dragovoy,
Milena
Kashirina,
Alexandra
Zhernoklyueva.
Ειδικός
προσκεκλημένος της έκθεσης o ομογενής μας καλλιτέχνης, ακόλουθος
της Πρεσβείας της Ελλάδας στη Μόσχα, Γιώργος Τόλης. Επιμελήτρια
της έκθεσης η ρωσίδα εικαστικός και πιστή φίλη του Κ.Ε.Π., μέλος της
Ένωσης Ζωγράφων Μόσχας, Τατιάνα Μπάμπουσκινα.
http://www.hecucenter.ru/gr/news/press_release_egkainia_ekthesis_mithos__
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esti_zoi_24052021.html
Περισσότερα:

ΕΚΔΗΛΩΣΗ
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Εγκαίνια έκθεσης_Γιώργος Τόλης_ΟΙ ΜΥΘΟΙ ΜΟΥ - Η ΖΩΗ ΜΟΥ - ΤΑ
ΟΝΕΙΡΑ ΜΟΥ
Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκαν τη Δευτέρα 7 Ιουνίου 2021 στον
εκθεσιακό χώρο του Αρμενικού Μουσείου Μόσχας και Πολιτισμού των
Εθνών τα εγκαίνια της ατομικής έκθεσης ζωγραφικής του Έλληνα εικαστικού,
ακολούθου στην Πρεσβεία της Ελλάδος στη Μόσχα Γεωργίου Τόλη «οι Μύθοι
μου, η Ζωή μου, τα Όνειρά μου». Η Έκθεση οργανώθηκε από το Κέντρο
Ελληνικού Πολιτισμού (Κ.Ε.Π.) από κοινού με τους εταίρους μαςσυνεργαζόμενους φορείς, την Ένωση Ζωγράφων Μόσχας και το Αρμενικό
Μουσείο Μόσχας και Πολιτισμού των Εθνών, στο πλαίσιο του καλλιτεχνικού
εγχειρήματος του Αφιερωματικού Έτους Ιστορίας Ελλάδας-Ρωσίας «ΑΡΧΑΙΟΣ
ΚΟΣΜΟΣ - ΜΥΗΣΙΣ».

7 Ιουνίου 2021
στον εκθεσιακό χώρο του Αρμενικού Μουσείου
Μόσχας και Πολιτισμού των Εθνών

Η έκθεση περιλαμβάνει αποκλειστικά έργα του Έλληνα ζωγράφου Γεωργίου
Τόλη, τα οποία τους τελευταίους δύο μήνες συμμετείχαν και κόσμησαν τρεις (3)
εκθέσεις του Κ.Ε.Π. Αυτή τη φορά καλούμε το θεατή να περιηγηθεί στον κόσμο
των μύθων και των ονείρων, των οραμάτων του Γεωργίου Τόλη, ενός
ιδιαίτερου εικαστικού με μία μοναδική καλλιτεχνική πορεία, που εκδηλώθηκε
προ ολίγων ετών !!! Αναλυτική ενημέρωση για τον Έλληνα καλλιτέχνη Γιώργο
Τόλη παρατίθεται κατωτέρω.
Στον κατάμεστο από επισκέπτες εκθεσιακό χώρο του Αρμενικού Μουσείου
Μόσχας και Πολιτισμού των Εθνών, όπου κυριάρχησε μία εκπληκτικά ζεστή,
χαρούμενη, οικεία, αβίαστη, φιλόξενη ατμόσφαιρα, ακτινοβολώντας,
εκπέμποντας φωτεινά, μεστά χρώματα και συναισθήματα, οι φίλοι, συνάδελφοι
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του Γιώργου Τόλη, συμπεριλαμβανομένης της Εξοχότητάς της, της πρέσβεως
της Ελλάδας στη Μόσχα Αικατερίνης Νασίκα, οι Έλληνες και Φιλέλληνες
επισκέπτες της εκδήλωσης, έτυχαν πραγματικής απόλαυσης από τη μύησή τους
στην κατάθεση ψυχής του καλλιτέχνη.
Περισσότερα:
http://www.hecucenter.ru/gr/news/press_release_egkainia_ekthesis___07062
021_giorgos_tolis_oi_mithoi_moi__i_zoi_moi__ta_oneira_moi__.html
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ΘΕΑΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΘΕΑΤΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ Κ.Ε.Π.
ΕΚΔΗΛΩΣΗ
ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΡΕΜΙΕΡΑ_-ΤΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΤΟΥ ΑΝΤΖΙΜΟΥΣΚΑΪ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ
15 Ιουνίου 2021

Για άλλη μία φορά βιώσαμε την κατανυκτική γοητεία της Ταυρικής Γης,
συμμετέχοντας και εφέτος στο 23ο Διεθνές Φεστιβάλ Αρχαίου Δράματος
«Αγώνες Βοσπόρου», που πραγματοποιήθηκε την περίοδο 11 - 16 Ιουνίου
2021 στο αρχαίο Παντικάπαιον [στην Κερσούντα (Κερτς), Ανατολική
Κριμαία], ιδρυθέν περί τα τέλη του 7ου αι. π.Χ. από Μιλήσιους αποικιστές,
στην αρχαιότερη πόλη της σύγχρονης Ρωσίας.

στην Κερσούντα (Κερτς).

Την Τρίτη 15 Ιουνίου 2021 εκτελέσαμε το ιερό χρέος μας απέναντι στην
ιστορία, στη διατήρηση και το σεβασμό της ιστορικής μνήμης και αλήθειας,
απέναντι στα τραγικά θύματα του ναζισμού, τις 30 χιλιάδες ειρηνικό
πληθυσμό του Κερτς, που προτίμησε το 1942 τον τραγικό θάνατο μέσα στα
λατομεία του Αντζιμουσκάι από το να παραδοθεί στον κατακτητή. Θεατρική
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παράσταση «ΤΡΑΓΟΥΔΙ
του
ΑΝΤΖΙΜΟΥΣΚΑΪ», σκηνοθεσία
Κονσταντίν Ρέχτιν, σενάριο Κονσταντίν Ρέχτιν, Γιελένα Σετίνινα.
Άρτιο σενάριο, άψογη σκηνοθετική προσέγγιση από τον Κονσταντίν Ρέχτιν,
εκφραστική ερμηνεία, δάκρυα στα μάτια των καλλιτεχνών-ερμηνεία και των
θεατών. Δεν θα μπορούσε να ήταν διαφορετικά. Το ίδιο το υλικό είναι τόσο
διεισδυτικό, συγκινητικό, τραγικό, που δεν μπορεί παρά να αγγίξει και να
εμπνεύσει ερμηνευτές και θεατές.
Περισσότερα:

http://www.hecucenter.ru/gr/news/press_release__15062021__theatriki_pr
emiera_to_tragoidi_toi_antzimoiska.html
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ΣΥΝΕΔΡΊΑ, ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ, ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
ΕΚΔΗΛΩΣΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

25-26 Μαρτίου 2021__200 χρόνια Εθνικοαπελευθερωτικής Επανάστασης
1821_ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ_ΦΟΡΟΥΜ__
Με απερίγραπτη επιτυχία, με επίσημο και εορταστικό, ως αρμόζει στην
περίσταση, χαρακτήρα, πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 25 Μαρτίου 2021 στην
καρδιά της ρωσικής πρωτεύουσας, στην αίθουσα τελετών της Κρατικής
Βιβλιοθήκης της Ρωσίας (γνωστής και ως πρώην Βιβλιοθήκης «Λένιν») η
έναρξη του 2ήμερου Κοινωνικό-Επιστημονικού Φόρουμ «200 ΧΡΟΝΙΑ της
ΕΘΝΙΚΟ-ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΤΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ των ΕΛΛΗΝΩΝ» και
του Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου «200 χρόνια της Εθνικής Αναγέννησης
των Ελλήνων! Η ιστορική σημασία της Εθνικο-Απελευθερωτικής
Επανάστασης του Ελληνικού Λαού το 1821. Διεθνής αντίκτυπος, επιρροή στα
δρώμενα της εποχής, επικαιρότητα σήμερα !!!» (αρμόδιο για το Επιστημονικό
Συνέδριο το Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού – Κ.Ε.Π.)
Άπλετη χαρά, συναισθηματική φόρτιση, ψυχική ευφορία, πνευματική ανάταση,
θετική ενέργεια και αύρα. Και δε θα μπορούσε να είναι διαφορετικά στην

Πέμπτη 25 Μαρτίου 2021
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Παρασκευή 26 Μαρτίου 2021,
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εορταστική ημέρα της παλιγγενεσίας, ημέρα θριάμβου της ελληνο-ρωσικής
φιλίας, της συμβολής της Ρωσίας στην απόκτηση της πολυπόθητης ελευθερίας,
θριάμβου της αλήθειας, του ανθρωπισμού, της αρετής !!!
Η δεύτερη ημέρα του Συνεδρίου και του Φόρουμ πραγματοποιήθηκε στις
εγκαταστάσεις του Δήμου/Κυβέρνησης της Μόσχας.
Περισσότερα:
http://www.hecucenter.ru/gr/news/press_release__march_2526__200_hroni
a_ethnikoapeleitherotikis_epanastasis_1821__foroim.html

\
Η όλη εκδήλωση εντάχθηκε στις επίσημες εκδηλώσεις του Αφιερωματικού Έτους
2021 Ιστορίας Ελλάδας – Ρωσίας, καθώς και στις εκδηλώσεις του Έτους 2021г. –
ΕΠΕΤΕΙΑΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΟ-ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΤΙΚΗΣ
ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ - 200 χρόνια από το 1821
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ΕΚΔΗΛΩΣΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

Μεσσηνιακή-Αμφικτυονία__Διάλεξη-Δώρας-Γιαννίτση
Με ιδιαίτερη επιτυχία, με παλμό, συναίσθημα, ειλικρινές ενδιαφέρον και
ουσιαστική συμμετοχή του κοινού, Μεσσηνίων, Ελλήνων και Φιλελλήνων απ΄όλες
τις γωνιές του πλανήτη, πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 4 Μαρτίου 2021 η
διαδικτυακή διάλεξη της δ/ντριας του Κ.Ε.Π., διδάκτορος ιστορίας Δώρας
Γιαννίτση με θέμα «200 Χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση. Πριν, κατά τη
διάρκεια και μετά το 1821. Ο εθνικοαπελευθερωτικός αγώνας των Ελλήνων στον
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4 Μαρτίου 2021
Μόσχα, εξ αποστάσεως διαδικτυακή
συνεδρία-εκδήλωση
Με τη Μεσσηνιακή-Αμφικτυονία
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καθρέπτη της ρωσικής ποίησης και στα απομνημονεύματα των Ρώσων περιηγητών»
Tη διαδικτυακή εκδήλωση προλόγισε και χαιρέτησε ο δήμαρχος
Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος, ο οποίος αναφέρθηκε διεξοδικά στις
αφιερωμένες στο επετειακό έτος των 200 ετών της Ελληνικής Επανάστασης
εκδηλώσεις, που έχουν δρομολογηθεί για το τρέχον έτος.
Στη διάλεξή της η Δώρα Γιαννίτση εστίασε, κυρίως, στις διαπροσωπικές σχέσεις
Ρώσων και Ελλήνων την πολυτάραχη από διπλωματικής και στρατιωτικής σκoπιάς
περίοδο από το δεύτερο ήμισυ του 18ου αι. μέχρι και τα μέσα του 19ου αι. βάσει
ιστορικών πηγών, και δη μέσα από γλαφυρές περιγραφές Ρώσων περιηγητών, που
επισκέπτονται τον Ελληνικό Κόσμο, καθώς και αναφέρθηκε και στους Ρώσους
Φιλέλληνες ποιητές. To συγκεκριμένο υλικό επιβεβαιώνει την πνευματική,
ιστορική, πολιτισμική κοινότητα, που συντελούμε οι δύο λαοί, Έλληνες και Ρώσοι,
που παραπέμπει στις ιδέες της Ορθόδοξης Ανατολής, με κοινή νοοτροπία και
αντίληψη για τον άνθρωπο και τον κόσμο, οι οποίες βασίζονται στις
πανανθρώπινες, διαχρονικές και καθολικές αξίες και ιδανικά της συνέπειας, της
πίστης στο χρέος, της αγάπης, της πραγματικής αρετής και ανάγονται από τα
κείμενα των αρχαίων κλασσικών μας, από το μήνυμα καθολικής αγάπης
της Αντιγόνης, αποκρινόμενης στις απειλές του Κρέοντα «...ούτοι συνέχθην, αλλά
συμφιλείν έφυν...»
Αναλυτικότερα:
http://www.hecucenter.ru/gr/news/pressrelease__04032021__messiniakiamfiktioni
a__dialeksidorasgiannitsi.html
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ΕΚΔΗΛΩΣΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

Κοινωνικό Επιμελητήριο Ρωσικής Ομοσπονδίας. Ομιλία δ/ντριας Κ.Ε.Π.
Δώρας Γιαννίτση

1 Μαρτίου 2021

Ομιλία δ/ντριας Κ.Ε.Π. Δώρας Γιαννίτση στη στρογγυλή τράπεζα με θέμα «Ο
ГРЕЧЕСКИЙ КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР
Москва, Алтуфьевское шоссе, 44
офис № 9, 2 этаж
Тел.: 7084809 – Тел./Факс: 7084810

Στο Κοινωνικό Επιμελητήριο Ρωσικής Ομοσπονδίας.
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ρόλος της κοινωνίας των πολικών και των κοινωνικών οργανώσεων στην
εξασφάλιση σταθερότητας στην περιοχή της Βαλκανικής και της Μαύρης
Θάλασσας».

Αναλυτικότερα:
http://www.hecucenter.ru/gr/news/1_martioi_2021_koinoniko_epimelitirio_ro
sikis_omospondias_omilia_dntrias_kep_doras_giannitsi_.html

ΕΚΔΗΛΩΣΗ
21-22.05.2021_το ΚΕΠ στο Διεθνές Φόρουμ
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ21-22 Μαΐου 2021
στo θεματικό πάρκο της Μόσχας - συγκρότημα
πολιτιστικών και ψυχαγωγικών
Και αυτή τη φορά το Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού – Κ.Ε.Π. προέβη
εκδηλώσεων «Κρεμλίνο του Ιζμάιλοβο» - "Kremlin
σε σφαιρική παρουσίαση του Ελληνικού Κόσμου και της ελληνο-ρωσικής
in Izmailovo".
αλληλεπίδρασης στο 1ο Διεθνές Φόρουμ «Πολιτισμός. Τουρισμός.
Εκπαίδευση. Συνέργεια αλληλεπίδρασης στον επαγγελματικό χώρο»,
το οποίο πραγματοποιήθηκε το διήμερο 21-22 Μαΐου 2021 στις
εγκαταστάσεις του γνωστού θεματικού πάρκου της Μόσχας συγκρότημα πολιτιστικών και ψυχαγωγικών εκδηλώσεων «Κρεμλίνο του
Ιζμάιλοβο» - "Kremlin in Izmailovo". Τα εγκαίνια του Φόρουμ
συνδυάζονται με την Παγκόσμια Ημέρα Πολιτιστικής Πολυμορφίας
για Διάλογο και Ανάπτυξη, η οποία εορτάζεται κάθε χρόνο στις 21
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Μαΐου.
Η δ/ντρια του Κέντρου Ελληνικού Πολιτισμού – Κ.Ε.Π. Δώρα
Γιαννίτση συμμετείχε με χαιρετισμό στην Ολομέλεια του Φόρουμ, καθώς
και στην στρογγυλή τράπεζα «Ο ρόλος και οι δυνατότητες των
κοινωνικών οργανισμών στο διεθνικό διάλογο και συνεργασία», που
πραγματοποιήθηκε, σε υβριδική μορφή, δια ζώσης και εξ αποστάσεως,
από τη Σύνοδο των Λαών της Ευρασίας στο πλαίσιο του Διεθνούς
Φόρουμ «Πολιτισμός.Τουρισμός. Εκπαίδευση. Συνέργεια αλληλεπίδρ
ασης στον επαγγελματικό χώρο». Στόχο της εκδήλωσης αποτελεί η
προσέλκυση του ενδιαφέροντος της κοινής γνώμης στα ζητήματα
διατήρησης της πολιτισμικής πολυμορφίας των λαών και της ενίσχυσης
των επαφών και της συνεργασίας των διεθνών κοινωνικών οργανισμών
και φορέων.
Αναλυτικότερα:

http://www.hecucenter.ru/gr/news/press_release__212205_to_kep_sto
_diethnes_foroim_politismostoirismosekpaideisi.html
ΕΚΔΗΛΩΣΗ
Διεθνές Συνέδριο Πόλεων Αρχαίας Πολιτισμικής Κληρονομιάς, με τη
συμμετοχή εκπροσώπων δήμων και περιφερειών Ρωσίας και Ελλάδας !!!
Διεθνές Συνέδριο Πόλεων Αρχαίας Πολιτισμικής Κληρονομιάς, με τη
ГРЕЧЕСКИЙ КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР
Москва, Алтуфьевское шоссе, 44
офис № 9, 2 этаж
Тел.: 7084809 – Тел./Факс: 7084810

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ
11 Ιουνίου 2021,
Στην πόλη της ΑΝΑΠΑ, στην αρχαία ΓΟΡΓΙΠΠΙΑ
(Νότια Ρωσία)
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συμμετοχή εκπροσώπων δήμων και περιφερειών Ρωσίας και Ελλάδας !!! Η
δ/ντρια του Κέντρου Ελληνικού Πολιτισμού – Κ.Ε.Π. Δώρα Γιαννίτση με
τον
αντιπεριφερειάρχη
Ανατολικής
Μακεδονίας-Θράκης Γρηγόρη
Παπαεμμανουήλ, τον αντιδήμαρχο Καλαμάτας Νίκο Μπασακίδη, τον
πρόεδρο του Συλλόγου Φιλίας Ελλάδας-Ρωσίας-Κύπρου, πρέσβυ Γεώργιο
Μουράντοβ, τον πρόεδρο του Πανελλήνιου Κινήματος Ελληνο-Ρωσικής
Φιλίας Ιωάννη Κοτσαηλίδη, με τους ομογενείς μας ιστορικούς Σεργκέι
Πιντσούκ-Γαλάνη και Αγαθάγγελο Κιουρτζίδη και πολλούς άλλους
συνέδρους. Ουσιαστική, γόνιμη συζήτηση, ενδιαφέρουσες καταθέσεις
προτάσεων, μεστό πρόγραμμα, ιδιαίτερα συγκινητική επικοινωνία με την
ομογένειά μας στη Νότια Ρωσία.
Μοναδική εμπειρία η επίσκεψη του αρχαιολογικού χώρου της Ανάπας, της
Αρχαίας Γοργιππίας, καθώς και η φιλοξενία και επικοινωνία με τον Σύλλογο
Ελλήνων της Γοργιππίας, που εδρεύει στον οικισμό Βίτιαζεβο. Επικοινωνία
με τους μαθητές και καθηγητές, προσκύνημα στην ελληνική εκκλησία του
Αγίου Γεωργίου, θερμή, εγκάρδια φιλοξενία. Ιδιαίτερη ευγνωμοσύνη στον
πρόεδρο Βαλέριο Ασλανίδη και όλη την ομάδα του !!!
Αναλυτικότερα:

http://www.hecucenter.ru/gr/news/poli_tis_anapa_arhaia__gorgippia_notia_r
osia_paraskeii_11_ioinioi_2021_diethnes_sinedrio_poleon_arhaias_politismi
kis_klironomias_me_ti_simmetohi_ekprosopon_dimon_kai_perifereion_rosi
ГРЕЧЕСКИЙ КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР
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офис № 9, 2 этаж
Тел.: 7084809 – Тел./Факс: 7084810
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as_kai_elladas_.html

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ, ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΕΚΔΗΛΩΣΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ
ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

ΗΜΕΡΑ ΕΛΛΑΔΑΣ σε φεστιβάλ Παραδοσιακής τέχνης στην πόλη Ζβενίγκοροντ
Μόλις υποδεχθήκαμε την Πρωτοχρονιά και ήδη για πολλοστή φορά εκπροσωπούμε την
Ελλάδα, τον Ελληνικό Κόσμο, μυούμε το ρωσικό κοινό στην απύθμενου πλούτου
πολιτισμική κληρονομιά της Χώρας μας. Στις 7 Ιανουαρίου 2021, όταν στη Ρωσία
εορτάζονται, με το παλαιό ημερολόγιο, τα Χριστούγεννα, το Χορευτικό Συγκρότημα
του Κέντρου Ελληνικού Πολιτισμού – Κ.Ε.Π. συμμετείχε στο Χριστουγεννιάτικο
Φεστιβάλ Λαϊκής Τέχνης και Χειροτεχνίας "Podmoskovny Umelets", που
πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα του Κυβερνήτη της Ευρύτερης Περιφέρειας της
ГРЕЧЕСКИЙ КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР
Москва, Алтуфьевское шоссе, 44
офис № 9, 2 этаж
Тел.: 7084809 – Тел./Факс: 7084810

7 Ιανουαρίου 2021
ΗΜΕΡΑ ΕΛΛΑΔΑΣ στο
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ
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Μόσχας στην πόλη Zvenigorod.
Tο πρόγραμμα της ΗΜΕΡΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ περιλάμβανε:
- Γευσιγνωσία ελληνικής κουζνίας και master-class - μαθήματα μαγειρικής ελληνικών
πιάτων από την ομογενή μας Ελλάδα Λεσιόβα.
- καλλιτεχνικό πρόγραμμα ελληνικών παραδοσιασκών χορών από το Χορευτικό
Συγκρότημα του Κ.Ε.Π. (καλλιτεχνικοί διευθυντές η Οξάνα Ρακτσέγιεβα και ο εν
Μόσχα αποσπασμένος εκπαιδευτικός Ευστάθιος Νικητόπουλος).
Το
Συγκρότημά
μας
παρουσίασε
παραδοσιακούς
χορούς
ολόκληρου
του Ελληνικού Κόσμου, δημιουργώντας μια πραγματική ελληνική ατμόσφαιρα,
αδιανόητη χωρίς ελληνική μουσική και χορούς.

Παρουσιάσαμε χορούς από διάφορες περιοχές της νησιωτικής (Κέρκυρα, Νάξος) και
ηπειρωτικής Ελλάδας και της Κύπρου, εν γένει του Ελληνικού Κόσμου,
όπως: Μπαϊντούσκα, Χασαπιά, Στις Τρεις, Σούστα Κύπρου, Καλαματιανό Νάξου, Βλάχα
Νάξου και, φυσικά, το αγαπημένο και δημοφιλέστατο Χασάπικο !!!

Περισσότερα:
http://www.hecucenter.ru/gr/news/press_release_7012021__imera_elladas_se_festival_para
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dosiakis_tehnis_stin_poli_zvenigkoront.html

14ο Διεθνές Φεστιβάλ Γαστρονομίας Ορθόδοξων Λαών "Αναβίωση Παραδόσεων:
Χριστούγεννα"
Χαιρετισμός της δ/ντριας του Κ.Ε.Π. Δώρας Γιαννίτση στο 14ο Διεθνές Φεστιβάλ
Γαστρονομίας Ορθόδοξων Λαών "Αναβίωση Παραδόσεων: Χριστούγεννα"

Φεβρουάριος 2021
Μόσχα, διαδικτυακή σύνδεση με
το 14ο Διεθνές Φεστιβάλ Γαστρονομίας
Ορθόδοξων Λαών "Αναβίωση Παραδόσεων:
Χριστούγεννα"

Περισσότερα:
http://www.hecucenter.ru/gr/news/14o_diethnes_festival_gastronomias_orthodokson_la
on_anaviosi_paradoseon_hristoigenna.html

ΗΜΕΡΑ ΕΛΛΑΔΑΣ__ΜΕ ΠΛΟΗΓΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

26 Φεβρουαρίου 2021

Για πολλοστή φορά με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε ακόμη
μία ΗΜΕΡΑ ΕΛΛΑΔΑΣ !!! ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΕΛΛΑΔΑ !!!, από το Κέντρο Ελληνικού
Πολιτισμού – Κ.Ε.Π. την Παρασκευή 26 Φεβρουαρίου 2021 σε άλλη μία εστία
διάδοσης του ελληνικού πολιτισμού, στο στο Κέντρο Κοινωνικής Υποστήριξης Δήμου
Μόσχας επί της οδού: 18/1 Petrozavodskaya str., metro station “Belomorskaya”.
ГРЕЧЕСКИЙ КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР
Москва, Алтуфьевское шоссе, 44
офис № 9, 2 этаж
Тел.: 7084809 – Тел./Факс: 7084810

ΗΜΕΡΑ ΕΛΛΑΔΑΣ στο Κέντρο Κοινωνικής
Υποστήριξης Δήμου Μόσχας
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Ήταν, πραγματικά, μία 3ωρη πολύμορφη, πολυεπίπεδη, σφαιρική ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ στον
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΟΣΜΟ, περιήγηση ιστορικό-γλωσσολογική, μουσικο-χορευτικήκαλλιτεχνική !!!

Μία εκδήλωση σφαιρικής, πολυεπίπεδης γνωριμίας με την τεράστια πολιτισμική
κληρονομιά της Ελλάδας, χώρας ανεπανάληπτου φυσικούς κάλλους και απύθμενου
πολιτισμικού κληροδοτήματος. Στην γεμάτη απαστράπτοντα, χαρούμενα πρόσωπα
αίθουσα του Κέντρου Κοινωνικής Υποστήριξης αναφερθήκαμε στις κοινές σελίδες
στην ιστορία των δύο φίλων, ομόδοξων λαών, Ελλήνων και Ρώσων, στην κοινή
ιστορική, πολιτισμική, πνευματική κοινότητα των λαών μας, με παράλληλες αναφορές
και στις σημερινές μας δράσεις. Παράλληλα, στο πλαίσιο του Επετειακού Έτους των
200 ετών της Ελληνικής Επανάστασης εστιάσαμε στον εθνικοαπελευθερωτικό αγώνα
των Ελλήνων, μεταξύ άλλων μέσα από ρωσικές πηγές, μέσα από τα απομνημονεύματα
Ρώσων περιηγητών για τον Ελληνικό Κόσμο τη δεδομένη περίοδο.
Περισσότερα:
http://www.hecucenter.ru/gr/news/26022021__press_release__imera_elladas__me_ploi
go_tin_ellada.html
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Το ΚΕΠ εορτάζει την Αποκριά στο Κρεμλίνο του Ιζμάιλοβο
Είναι δύσκολο να περιγράψουμε την έντονη συναισθηματική φόρτιση, την ψυχική
ανάταση, τη χαρά και τον αστείρευτο παλμό, τα συναισθήματα χαράς, ψυχικής
ευφορίας, συσπείρωσης, ενότητας, την απύθμενη θετική ενέργεια και αύρα, που
βιώσαμε και μοιραστήκαμε με το ενθουσιασμένο πολυάριθμο κοινό κατά τη συμμετοχή
του Χορευτικού Συγκροτήματος του Κέντρου Ελληνικού Πολιτισμού –
Κ.Ε.Π. (καλλιτεχνική δ/νση - Οξάνα Ρακτσέγιεβα, με την αρωγή και σύμπραξη του εν
Μόσχα αποσπασμένου εκπαιδευτικού Ευστάθιου Νικητόπουλου) στο εορταστικό
φεστιβάλ «ΤΥΡΙΝΗ – ρωσική εορτή ΜΑΣΛΕΝΙΤΣΑ», που στις 14 Μαρτίου 2021 στο
γνωστό θεματικό πάρκο της Μόσχας - συγκρότημα πολιτιστικών και ψυχαγωγικών
εκδηλώσεων Κρεμλίνο του Ιζμάιλοβο. Με ένα πλούσιο, πολυεπίπεδο και
σφαιρικό αφηγηματικό,
συναυλιακό-χορευτικό
και
ψυχαγωγικό
πρόγραμμα,
συμπεριλαμβανομένων και master-classes, το πολυπληθές κοινό του φεστιβάλ
κατασυγκινήθηκε, μυήθηκε στην Παραδοσιακή Ελλάδα, στη χαρά και τη διασκέδαση της
Τυρινής, συμμετείχε με εξαιρετική δεξιοτεχνία στους παραδοσιακούς ελληνικούς χορούς,
στροβιλίστηκε στη διασκέδαση και στα παιχνίδια, που παρουσιάσαμε !!!
Περισσότερα:
http://www.hecucenter.ru/gr/news/press_release__14022021__to_kep_eortazei_tin_apo
kria_sto_kremlino_toi_izmailovo.html
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Διαδικτυακή εκδήλωση-παρουσίαση της διγλωσσης ανθολογίας ρωσικής ποίησης
«TO ONOMA MOY EINAI…
Τo Σάββατο 10 Απριλίου 2021 πραγματοποιήθηκε η διαδικτυακή εκδήλωσηπαρουσίαση της διγλωσσης ανθολογίας ρωσικής ποίησης τηςΝτιάνας Καλαϊτζίδου «TO
ONOMA MOY EINAI…με τη συμμετιχή της δ/ντριας του Κ.Ε.Π. Δώρας Γιαννίτση
Περισσότερα:

10 Απριλίου 2021
Αθήνα - Μόσχα, διαδικτυακή σύνδεση

http://www.hecucenter.ru/gr/news/to_savvato_10_aprilioi_2021_pragmatopoiithik
e_i_diadiktiaki_ekdilosiparoisiasi_tis_diglossis_anthologias_rosikis_poiisis_to_ono
ma_moy_einai.html

Γυμνάσιο ΕΛΛΑΔΑ__Συνέδριο Ελληνο-Ρωσικής Φιλίας
Άλλη μία εξαιρετική, ουσιαστική και ιδιαίτερη ημέρα ελληνορωσικής φιλίας βιώσαμε
την Τρίτη 13 Απριλίου 2021, συμμετέχοντας στο μαθητικό επιστημοικό συνέδριοστρογγυλή τράπεζα του Γυμνασίου «ΕΛΛΑΔΑ» «Κοινές σελίδες ιστορίας ΕλλάδαςΡωσίας__Κοινό ιστορικό νήμα», που πραγματοποιήθηκε με την ευκαιρία του
Αφιερωματικού Έτους Ιστορίας Ελλάδας-Ρωσίας και του Επετειακού Έτους των 200
ετών της Εθνικο-Απελευθερωτικής Επανάστασης των Ελλήνων.
Περισσότερα:
http://www.hecucenter.ru/gr/news/pressrelease__gimnasio_ellada__sinedrio_ellino
rosikis_filias.html
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Εγκαινία έκθεσης φωτογραφίας «Οι ελληνο-ρωσικές σχέσεις στα αρχεία του
ειδησεογραφικού πρακτορείου “ΤΑΣΣ”»
Στις 14 Απριλίου 2021 στο κέντρο της ρωσικής πρωτεύουσας ο Υπουργός Τουρισμού
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της Ελλάδας Χάρης Θεοχάρης εγκαινίασε έκθεση φωτογραφίας «Οι ελληνο-ρωσικές
σχέσεις στα αρχεία του ειδησεογραφικού πρακτορείου “ΤΑΣΣ”». Η έκθεση εκτίθεται
στον εξωτερικό, υπαίθριο χώρο, που περιβάλλει το κτήριο του θρυλικού ρωσικού
ειδησεογραφικού πρακτορείου. Στα εγκαίνια της έκθεσης, η οποία πραγματοποιείται
στο πλαίσιο εκδηλώσεων του Αφιερωματικού Έτους Ιστορίας Ελλάδας-Ρωσίας,
διακρίνονται επίσημοι, εκπρόσωποι του ΥΠΕΞ Ρωσίας, της Ελληνικής Διπλωματικής
Αρχής μας στη Μόσχα, της ελληνικής ομογένειας. Δεν θα μπορούσε να είναι απόν
το Χορευτικό Συγκρότημα του Κέντρου Ελληνικού Πολιτισμού – Κ.Ε.Π. με
επικεφαλής την Οξάνα Ρακτσέγιεβα και τον εν Μόσχα αποσπασμένο
εκπαιδευτικό Ευστάθιο
Νικητόπουλο.
Συμμετέχουμε
δραστήρια,
χορεύοντας χασάπικο με φόντο φωτογραφίες ελληνο-ρωσικής φιλίας! Μόσχα,
Τετάρτη, 14 Απριλίου, ειδησεογραφικό πρακτορείο «ТАΣΣ». Η αποστολή
εξετελέσθη!!!
Περισσότερα:
http://www.hecucenter.ru/gr/news/stis_14_aprilioi_2021_sto_kentro_tis_rosikis_pr
oteioisas_o_ipoirgos_toirismoi_tis_elladas_haris_theoharis_egkainiase_ekthesi_fot
ografias_oi_ellinorosikes_sheseis_sta_arheia_toi_eidiseografikoi_praktoreioi_tass.
html
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Συνάντηση του γενικού προξένου της Ελλάδας στη Μόσχα Νικόλα Κρίκου με τους
21 Απριλίου 2021
μαθητές, καθηγητές και τη διοίκηση του Ορθόδοξου Γυμνασίου «Μητροπολίτης
Πλάτων», που εδράζει στις εγκαταστάσεις του Μοναστηρίου του Αγίου Νικολάου στο Ορθόδοξο Γυμνάσιο «Μητροπολίτης Πλάτων»
της Μόσχας.
Σε μία ιδιαίτερα ζεστή, ειλικρινή, φιλική και αβίαστη ατμόσφαιρα πραγματοποιήθηκε
την Τετάρτη 21 Απριλίου 2021 συνάντηση του γενικού προξένου της Ελλάδας στη
Μόσχα Νικόλα Κρίκου με τους μαθητές, καθηγητές και τη διοίκηση του Ορθόδοξου
Γυμνασίου «Μητροπολίτης Πλάτων», που εδράζει στις εγκαταστάσεις του
Μοναστηρίου του Αγίου Νικολάου της Μόσχας.
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Στη συνάντηση συμμετείχαν ο ηγούμενος της Μονή του Αγίου Νικολάου
πατέρας Βλαδίμηρος (Τσουβίκιν), η διευθύντρια του Γυμνασίου Ίννα Μεντβέντεβα, οι
καθηγητές ελληνικής γλώσσας και ελληνικών παραδοσιακών χορών Άλλα Σουτίρινα,
Μαρία Κηπουρού, Ευστάθιος Νικητόπουλος και η διευθύντρια του Κέντρου
Ελληνικού Πολιτισμού – Κ.Ε.Π. Δώρα Γιαννίτση.
Μετά την ξενάγηση του γενικού προξένου στις εγκαταστάσεις του Γυμνασίου, οι
μαθητές, που διδάσκονται την ελληνική γλώσσα (5-11 τάξεις) παορυσίασαν ένα ειδικά
προετοιμασμένο για την περίσταση πρόγραμμα, επιδεικτύνοντα την γλωσσική τους
πρόοδο και δεξιότητες. Ακολούθησε τράπεζα με εξαιρετικά ζεστή, ειλικρινή και
ουσιαστική συζήτηση-επικοινωνία με επίκεντρο την ιστορική, πνευματική, πολιτισμική
κοινότητα των δύο λαών μας, Ελλήνων και Ρώσων, ενώ το δώρο που προσέφερε στους
μαθητές ο γενικός πρόξενος Νικόλας Κρίκος – μία γιγαντιαίων διαστάσεων τούρτα με
την ελληνική και ρωσική σημαία στην επιφάνειά της, απογείωσε τη διάθεση μικρών και
μεγάλων !!! Άπλετος ενθουσιασμός, γέλια, ψυχική ευφορία !!!
Περισσότερα:
http://www.hecucenter.ru/gr/news/21042021_sinantisi_toi_genikoi_proksenoi_tis_ellad
as_sti_mosha_nikola_krikoi_me_tois_mathites_kathigites_kai_ti_dioikisi_toi_orthodok
soi_gimnasioi_mitropolitis_platon_poi_edrazei_stis_egkatastaseis_toi_monastirioi_toi_
agioi_nikolaoi_tis_moshas.html
http://www.hecucenter.ru/gr/news/orthodokso_gimnasio_mitropolitis_platonas.html
Παρουσίαση του βιβλίου της δ/ντριας του Κ.Ε.Π., διδάκτορος ιστορίας Δώρας
Γιαννίτση «Ο ελληνικός κόσμος στα τέλη του 18ου -αρχές 20ου αιώνα μέσα από
τις ρωσικές πηγές» στο πλαίσιο τα 1ης Διεθνούς Διαδικτυακής Έκθεσης Βιβλίου
της Μεγάλης Βρεττανίας
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Σάββατο, 8 Μαΐου 2021. Παρουσίαση του βιβλίου της δ/ντριας του Κέντρου με την 1η Διεθνή Διαδικτυακή Έκθεση Βιβλίου της
Ελληνικού Πολιτισμού – Κ.Ε.Π., διδάκτορος ιστορίας Δώρας Γιαννίτση «Ο
Μεγάλης Βρεττανίας 1st Virtual Book Fair UK.
ου
ου
ελληνικός κόσμος στα τέλη του 18 -αρχές 20 αιώνα μέσα από τις ρωσικές πηγές (όσον
αφορά στην εθνική συνείδηση των Ελλήνων)» στο πλαίσιο τα 1ης Διεθνούς
Διαδικτυακής
Έκθεσης
Βιβλίου
της
Μεγάλης
Βρεττανίας
st
1 Virtual Book Fair UK.
Περισσότερα:
http://www.hecucenter.ru/gr/news/paroisiasi_toi_vivlioi_tis_dntrias_toi_kep_dida
ktoros_istorias_doras_giannitsi_o_ellinikos_kosmos_sta_teli_toi_18oi_arhes_20oi_
aiona_mesa_apo_tis_rosikes_piges_sto_plaisio_ta_1is_diethnois_diadiktiakis_ekth
esis_vivlioi_tis_megalis_vrettanias.html
Γυμνάσιο ΕΛΛΑΔΑ__Το Πάσχα στην Ελλάδα__Ναός Αγίων Πάντων
Σε πραγματική εορτή ελληνορωσικής φιλίας εξελίχθηκε για άλλη μία φορά η από
κοινού διοργανούμενη και αφιερωμένη στο Πάσχα εκδήλωση με το Γυμνάσιο
«ΕΛΛΑΔΑ» στις εγκαταστάσεις του Ναού των Αγίων Πάντων της Μόσχας την
Πέμπτη 13 Μαΐου 2021.
Για τους μαθητές και καθηγητές του Γυμνασίου «ΕΛΛΑΔΑ» η μύηση στις πασχαλινές
παραδόσεις στη Χώρα μας ξεκίνησε με την πρωινή Λειτουργία και λιτανεία
χοροστατούντος του ηγούμενου του Ναού, πατέρα Σεργίου, και συνεχίσθηκε στο
Πνευματικό Κέντρο Διαφώτισης του Ναού με διαφωτιστικό, αφηγηματικόκαλλιτεχνικό πρόγραμμα από τους μαθητές του Γυμνασίου και τα στελέχη του Κ.Ε.Π.
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Αναλυτικότερα, το πρόγραμμα της εκδήλωσης μύησης στις παραδόσεις του Πάσχα
στην ομόδοξη Ελλάδα, περιλάμβανε:
•

Τροπάριο του Πάσχα σε ελληνική, λατινική και σλαβική από τη Χορωδία του
Γυμνασίου "ΕΛΛΑΔΑ".
• Απαγγελία ποιημάτων από τη μαθήτρια 3ης τάξης Zvonareva Ekaterina και
το μαθητή της 7ης τάξης Kirill Devyatov.

• Τραγούδι "Πάσχα" μουσική και στίχοι της Lada Bolotova από τη Χορωδία του
Γυμνασίου "ΕΛΛΑΔΑ".
Πρόγραμμα από το Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού – Κ.Ε.Π.:
•
•

Παραδόσεις του Αγίου Πάσχα σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας – παρουσίαση
από τη δ/ντρια του Κ.Ε.Π. Δώρα Γιαννίτση.
Καλλιτεχνικό
πρόγραμμα
από
το Χορευτικό
Συγκρότημα
του
Κ.Ε.Π. (καλλιτεχνική διευθύντρια – Οξάνα Ρακτσέγιεβα, με τη σύμπραξη του
εν Μόσχα αποσπασμένου εκπαιδευτικού Ευστάθιου Νικητόπουλου), που
παρουσίασε μια σφαιρική και όμορφη παλέτα παραδοσιακών χορών της
ηπειρωτικής και νησιωτικής Ελλάδας.

Περισσότερα:
http://www.hecucenter.ru/gr/news/pressrelease__13052021___gimnasio_ellada__to_pa
sha_stin_ellada__naos_agion_panton.html
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Παρουσίαση μεταφράσεων νεοελληνικής λογοτεχνίας

3 Ιουνίου 2021

Σε μία ιδιαίτερα ζεστή, φιλική, αβίαστη ατμόσφαιρα πραγματοποιήθηκε
από το Κέντρο Ελληνικού πολιτισμού (ΚΕΠ) την Πέμπτη, 3 Ιουνίου
2021 στις
εγκαταστάσεις
του Οίκου
Εθνοτήτων
της
Μόσχας η παρουσίαση ρωσικών εκδόσεων, που αφορούν μεταφράσεις
στη ρωσική έργων της σύγχρονης ελληνικής λογοτεχνίας με τη συμμετοχή
του μορφωτικού συμβούλου της Πρεσβείας της Ελλάδας στη Μόσχα,
ποιητή και φιλολόγου Δημήτριου Γιαλαμά και της διακεκριμένης
ρωσίδας Ελληνίστριας, φιλολόγου και μεταφράστριας Ξένιας Κλίμοβα.
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στις εγκαταστάσεις του Οίκου Εθνοτήτων της
Μόσχας
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Στην ομιλία του ο Δημήτρης Γιαλαμάς προέβη σε μία επισκόπηση των
ρωσικών εκδόσεων ελληνικής λογοτεχνίας κατά τον 20ο αι. μέχρι τις μέρες
μας, καθώς και αναφέρθηκε στο διακρατικό πρόγραμμα υποστήριξης και
προώθησης λογοτεχνικών μεταφράσεων, που δρομολογείται από το 2017.
Η
διακεκριμένη
Ρωσία
Ελληνίστρια,
γλωσσολόγος-φιλόλογοςμεταφράστρια Ξένια Κλίμοβα αναφέρθηκε στους συγγραφείς, έργα των
οποίων η ίδια μετέφρασε (Χρήστος Οικονόμου, Επαμεινώνδας Χ. Γονατάς,
Δημοσθένης Παπαμάρκος), καθώς και ανάγνωσε, ιδιαίτερα εκφραστικά,
ορισμένα αποσπάσματα.
Η
δ/ντρια
του Κέντρου
Ελληνικού
Πολιτισμού-Κ.Ε.Π. Δώρα
Γιαννίτση παρουσίασε το μυθιστόρημα του Μένη Κουμανταρέα «Η
φανέλλα με το 9», επίσης αναγιγνώσκοντας ορισμένα αποσπάσματα, σε
μετάφραση της αείμνηστης σπουδαίας Ελληνίστριας του 20ου αι. Τατιάνας
Κοκούρινα, σε σύνταξη Ε. Σιτσόβα και Μιχάλη Πάτση, το οποίο το Κ.Ε.Π.
εξέδωσε στη ρωσική γλώσσα το 2010.
Περισσότερα:
http://www.hecucenter.ru/gr/news/press_release__03062021_paroisiasi_metaf
raseon_neoellinikis_logotehnias.html
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ΗΜΕΡΑ ΕΛΛΑΔΑΣ στο ΤΕΑΤΡΟ ΤΕΧΝΗΣ της ΜΟΣΧΑΣ

5 Ιουνίου 2021

Άλλον έναν 4ωρο Μαραθώνιο Ελληνο-Ρωσικής σύμπραξης και Φιλίας
βιώσαμε, σε έντονη συναισθηματική φόρτιση και με άπλετη θετική
ενέργεια
το Σάββατο
5
Ιουνίου
2021, κατά
την ΗΜΕΡΑ ΕΛΛΑΔΑΣ !!!, που διοργάνωσε
το Κέντρο
Ελληνικού
Πολιτισμού – Κ.Ε.Π., αυτή τη φορά στην καρδιά της ρωσικής
πρωτεύουσας, στο ΘΕΑΤΡΟ ΤΕΧΝΗΣ της ΜΟΣΧΑΣ «ΜΑΞΙΜ
ΓΚΟΡΚΙ». Πραγματική ψυχική, πνευματική, καλλιτεχνική απόλαυση !!!

στο ΘΕΑΤΡΟ ΤΕΧΝΗΣ της ΜΟΣΧΑΣ
«ΜΑΞΙΜ ΓΚΟΡΚΙ»

Χαρούμενα πρόσωπα, λαμπερά βλέμματα, απαστράπτοντα χαμόγελα,
ειλικρινής, αβίαστη, φιλική ατμόσφαιρα και ανθρώπινη επικοινωνία,
άπλετη θετική ενέργεια, καλλιτεχνική και δημιουργική πληρότητα,
κατάθεση ψυχής από τους ερμηνευτές, πραγματική ψυχική απογείωση,
αυθεντική ελληνορωσική εορτή και επιβράβευση της φιλίας και της
δημιουργίας !!
Περισσότερα:
http://www.hecucenter.ru/gr/news/press_release_05062021__imera_elladas_st
o_teatro_tehnis_tis_moshas.html
ΗΜΕΡΑ ΕΛΛΑΔΑΣ__ ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΡΩΣΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ- 2021
Με ιδιαίτερη επιτυχία, μεσούντος του μοσχοβίτικου θέρους και καύσωνα με τους
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35 βαθμούς κελσίου, πραγματοποιήθηκε τo Σάββατο, 26 Ιουνίου 2021 στο
πλαίσιο του τρίτου διεθνούς φεστιβάλ "ΡΩΣΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ - 2021", από
το Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού – Κ.Ε.Π. και τους εταίρους μας,
η ΗΜΕΡΑ ΕΛΛΑΔΑΣ !!! σε άλλη μία εστία διάδοσης του ελληνικού πολιτισμού,
στο διαδραστικό πάρκο Κρεμλίνο του Ιζμάιλοβο.
Λαμπερά πρόσωπα, φωτεινά χαμόγελα, σπινθυροβόλα βλέμματα, χαρούμενη,
φιλικά ατμόσφαιρα, κέφι και χορός στα μεστά από ζωντάνια βήματα των
ελληνικών παραδοσιακών χορών σε εκτέλεση από το Χορευτικό Συγκρότημα
Κέντρου Ελληνικού Πολιτισμού (ΚΕΠ) [καλλιτεχνική διεύθυνση: Οξάνα
Ρακτσέγιεβα και ο εν Μόσχα αποσπασμένος εκπαιδευτικός Ευστάθιος
Νικητόπουλος], το οποίο πάντα ανταποκρίνεται και σε τακτική δράση
συμμετέχει σε εκδηλώσεις προβολής του ελληνικού πολιτισμού στη ρωσική
πρωτεύουσα και σε περιφέρειες της χώρας.
Περισσότερα:
http://www.hecucenter.ru/gr/news/press_release_26062021__imera_elladas___di
ethnes_festival_rosiki_koizina_2021.html

Διεξαγωγή Ημερών Ελλάδας την περίοδο 15-18 Ιουνίου 2021 στο Κρατικό
Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πρόσθετης Εκπαίδευσης της πόλης της Μόσχας
"Κέντρο για την Ανάπτυξη της Δημιουργικότητας των Παιδιών και της
Νεολαίας "Ερμής", στο πλαίσιο του θερινού προγράμματος του εν λόγω
Ιδρύματος [summer camp], για μαθητές ηλικίας 7-12 ετών. Με τη συμμετοχή
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του δραστήριου μέλους του Χορευτικού Συγκροτήματος του Κ.Ε.Π. Νεολαίας "Ερμής",
Έλενας Τιμοθέου.
ΕΟΡΤΑΣΤΗΚΗ ΗΜΕΡΑ στο
«KULISHKI» της ΜΟΣΧΑΣ

ΝΑΟ

των

ΑΓΙΩΝ

ΠΑΝΤΩΝ
27 Ιουνίου 2021,
Ναός των Αγίων Πάντων «Kulishki»

Την Κυριακή 27 Ιουνίου 2021 σε μία εξαιρετικά κατανυκτική και εορταστική
ατμόσφαιρα, στην καρδιά της Μόσχας, στο Ναό των Αγίων Πάντων
«Kulishki» (2, Slavyanskaya square, Moscow), πραγματοποιήθηκε η
Πανηγυρική Εβδομάδα, η Πανηγυρική Εορτή, με τη συμμετοχή του
Χορευτικού Συγκροτήματος (καλλιτεχνική δ/ντρια η Οξάνα Ρακτσέγιεβα με
τη σύμπραξη του εν Μόσχα αποσπασμένου εκπαιδευτικού Ευστάθιου
Νικητόπουλου) και της Χορωδίας (καλλιτεχνική δ/ντρια η Ινέσσα
Εφραιμίδου) του Κέντρου Ελληνικού Πολιτισμού – Κ.Ε.Π.
Ο εορτασμός συμπίπτει με τη συμπλήρωση της 30ης επετείου της αναβίωσης
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της εκκλησιαστικής ζωής σε αυτόν τον ιστορικό τόπο της ρωσικής
πρωτεύουσας, ο οποίος έχει αποβεί σε πνευματικό κέντρο για την ελληνική
κοινότητα της Μόσχας, δεοδμένου ότι επι σειρά ετών αποτελούσε Μετόχι του
Πατριαρχείου Αλξανδρείας..
Με την ευλογία του Πατριάρχη της Μόσχας και Πασών των Ρωσιών
Κυρίλλου, της εορταστικής θείας λειτουργίας, η οποία ξεκίνησε στις 09:00 το
πρωί, χοροστάτησε ο Επίσκοπος Ζελενονγκράντ Σάββας, Αναπληρωτής
Διαχειριστής του Πατριαρχείου της Μόσχας.
Μετά τη Λειτουργία ακολούθησε καλλιτεχικό πρόγραμμα με ελληνικούς
παραδοσιακούς χορούς και τραγούδια από το Χορευτικό Συγκρότημα και τη
Χορωδία του Κέντρου Ελληνικού Πολιτισμού – Κ.Ε.Π., που παρουσίασαν
χαρακτηριστικά δείγματα της ελληνικής σύγχρονης τραγουδοποιίας και των
ελληνικών παραδοσιακών χορών του Ελληνικού Κόσμου !!!
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ, Η ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΞΕΛΙΧΘΗΚΕ ΣΕ ΜΙΑ AYΘΕΝΤΙΚΗ
ΕΟΡΤΗ της ΕΛΛΗΝΟΡΩΣΙΚΗΣ ΦΙΛΙΑΣ !!!
Περισσότερα:
http://www.hecucenter.ru/gr/news/press_release_27062021_eortasmos_sto_nao_t
on_agion_panton.html
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ΟΙ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΜΑΣ
ΕΚΔΗΛΩΣΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ
ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

Απονομή στη δ/ντρια του Κέντρου Ελληνικού Πολιτισμού – Κ.Ε.Π. Δώρα
Γιαννίτση από το Διεθνή Λογοτεχνικό Φόρουμ για την Ειρήνη και τα
Ανθρώπινα Δικαιώματα του τιμητικού τίτλου της «Πρέσβειρας της
Ειρήνης».
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Περισσότερα:
http://www.hecucenter.ru/gr/news/aponomi_sti_dntria_toi_kentroi_ellinikoi_politismoi_
_kep_dora_giannitsi_apo_to_diethni_logotehniko_foroim_gia_tin_eirini_kai_ta_anthropi
na_dikaiomata_toi_timitikoi_titloi_tis_presveiras_tis_eirinis.html

ΕΚΔΗΛΩΣΗ
ΒΡΑΒΕΥΣΗ της καινούριας μας ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ__ΤΡΑΓΟΥΔΙ του
ΑΝΤΖΙΜΟΥΣΚΑΪ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ
ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ
16 Ιουνίου 2021
στην Κερσούντα (Κερτς), Ανατολική Κριμαία
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ΑΛΛΗ ΜΙΑ ΣΤΙΓΜΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ
"ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΤΟΥ ADJIMUSHKAI" –
ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΡΕΜΙΕΡΑ
23ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΡΧΑΙΟΥ ΔΡΑΜΑΤΟΣ
«ΑΓΩΝΕΣ ΒΟΣΠΟΡΟΥ»
(Αρχαίο Παντικάπαιον, Ταυρίδα)
ΕΙΔΙΚΟ ΒΡΑΒΕΙΟ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΒΟΡΕΙΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΔΡΑΜΑΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ του ΟΜΣΚ «ΜΙΧΑΗΛ
ΟΥΛΙΑΝΟΒ»

Ο Ρώσος σκηνοθέτης Κονσταντίν Ρέχτιν και η δ/ν
τρια του Κέντρου Ελληνικού Πολιτισμού –
Κ.Ε.Π. Δώρα Γιαννίτση στην τελετή βράβευσης,
Κερτς, (Αρχαίο παντικάπαιον), 16 Ιουνίου 2021

Περισσότερα:
http://www.hecucenter.ru/gr/news/16062021__vraveisi_tis_kainoirias_mas_para
stasis__tragoidi_toi_antzimoiska.html
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Συμμετοχή στον παν-ρωσικό διαγωνισμό «Χοροί των Ελλήνων της
Ρωσίας»__3η θέση
Το Χορευτικό Συγκρότημα του Κέντρου Ελληνικού Πολιτισμού – Κ.Ε.Π.
έλαβε
την 3η θέση
στον
διαγωνιστικό
διαδικτυακό
- online Μαραθώνιο «Χοροί των Ελλήνων της Ρωσίας», που πραγματοποιήθηκε
την Κυριακή 27 Ιουνίου 2021.

Κυριακή 27 Ιουνίου 2021,
Διαγωνιστικός διαδικτυακός - online Μαραθώνιος «Χοροί των Ελλήνων
της Ρωσίας»

Περισσότερα:

http://www.hecucenter.ru/gr/news/simmetohi_ston_panrosiko_diagonismo
__3i_thesi.html

ΣΤΗΡΙΞΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ – ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ-ΠΡΟΒΟΛΗΣ

Στήριξη ενημέρωσης στο 14ο Γαστρονομικό Φεστιβάλ Νεολαίας «Αναβιώνουμε παραδόσεις. Χριστούγεννα»
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http://www.hecucenter.ru/gr/news/14o_gastronomiko_festival_neolaias_anavionoime_paradoseis_hristoigenna.html
Στήριξη ενημέρωσης στο Γυμνάσιο «ΕΛΛΑΔΑ»
http://www.hecucenter.ru/gr/news/gimnasio_ellada.html
Στήριξη ενημέρωσης στις ταινίες-ντοκιμαντέρ με θέμα την Ιστορία του 1821
http://www.hecucenter.ru/gr/news/i_istoria_toi_1821_zontaneiei_ston_kinimatografiko_fako_vinteo__fotografies.html
Στήριξη ενημέρωσης στον πανελλήνιο μαθητικό διαγωνισμό Hack the Map: Η Χάρτα του Ρήγα
http://www.hecucenter.ru/gr/news/panellinios_mathitikos_diagonismos_hack_the_map__i_harta_toi_riga.html
Στήριξη ενημέρωσης στην διαδικτυακή ημερίδα ΓΓΑΕ και Υπουργειου Παιδείας
http://www.hecucenter.ru/gr/news/diadiktiaki_imerida_ggae_kai_ipoirgeioi_paideias.html
Στήριξη ενημέρωσης στο μήνυμα του Υφυπουργού Εξωτερικών της Ελληνικής Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Βλάση με την
ευκαιρία της 9ης Φεβρουαρίου, Παγκόσμιας Ημέρας Ελληνικής Γλώσσας
http://www.hecucenter.ru/gr/news/minima_toi_ifipoirgoi_eksoterikon_tis_ellinikis_dimokratias_konstantinoi_vlasi_me_tin_eikai
ria_tis_9is_fevroiarioi_pagkosmias_imeras_ellinikis_glossas___02_09.html
Στήριξη ενημέρωσης στην εκδήλωση του Πανεπιστημίου Φιλίας των Λαών, αφιερωμένη στο Αφιερωματικό Έτος Ιστορίας
Ελλάδας-Ρωσίας 2021.
http://www.hecucenter.ru/gr/news/10022021__ekdilosi_panepistimioi_filias_laon.html
Στήριξη ενημέρωσης στην ευχαριστήρια επιστολή του Υφυπουργού Εξωτερικών της Ελλάδας Κωνσταντίνου Βλάση προς την
ελληνική ομογένεια για τη δραστήρια συμμετοχή μας εκδηλώσεις μας, δράσεις και βίντεο-μηνύματα με την ευκαιρία της
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Παγκόσμιας Ημέρας Ελληνικής Γλώσσας - 9ης Φεβρουαρίου
http://www.hecucenter.ru/gr/news/eiharistiria_epistoli_toi_ifipoirgoi_eksoterikon_tis_elladas_konstantinoi_vlasi_pros_tin_ellinik
i_omogeneia_gia_ti_drastiria_simmetohi_mas_ekdiloseis_mas_draseis_kai_vinteominimata_me_tin_eikairia_tis_pagkosmias_im
eras_ellinikis_glossas__9is_fevroiarioi_.html
Στήριξη ενημέρωσης στην έκκληση για βοήθεια σε ομογενή βετεράνο του Β΄Παγκοσμίου Πολέμου στο Νίκο Αδαμίδη, που ζει
στο Σουχούμι της Αμπχαζίας
http://www.hecucenter.ru/gr/news/ekklisi_gia_voitheia_se_omogeni_veterano_toi_vpagkosmioi_polemoi_sto_niko_adamidi_poi
_zei_sto_soihoimi_tis_amphazias.html
Στήριξη ενημέρωσης στoν κύκλο διαλέξεων του Έλληνα εικαστικού Βαγγέλη Ανδρεόπουλου
http://www.hecucenter.ru/gr/news/kiklos_dialekseon_ellina_eikastikoi_vaggeli_andreopoiloi__.html
Στήριξη ενημέρωσης στo 14ο Γαστρονομικό Φεστιβάλ Νεολαίας «Αναβιώνουμε παραδόσεις. Χριστούγεννα»
http://www.hecucenter.ru/gr/news/14o_diethnes_festival_gastronomias_orthodokson_laon_anaviosi_paradoseon_hristoigenna.ht
ml
Στήριξη ενημέρωσης στo Διεθνές Ίδρυμα Σλαβικής Λογοτεχνίας και Πολιτισμού
http://www.hecucenter.ru/ru/news/mezhdunarodnyj_fond_slavyanskoj_pismennosti__i_kultury_priglashaet_na_maslenicu_14_m
arta_.html
Στήριξη ενημέρωσης στo διαγωνισμό ζωγραφικής «Ελλάδα-Ρωσία 1821»
http://www.hecucenter.ru/gr/news/1000000_rosoi_mathites_zografizoin_gia_tin_elliniki_epanastasi.html
Στήριξη ενημέρωσης στo γυμνάσιο «ΕΛΛΑΔΑ»
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http://www.hecucenter.ru/gr/news/gimnasio_ellada_03_16.html
Στήριξη ενημέρωσης στην προβολή-παρουσίαση του ντοκιμαντέρ «ΧΩΡΑ ΑΓΙΩΝ»
http://www.hecucenter.ru/gr/news/10032021__provoli_ntokimanter_i_hora_ton_agion.html
Στήριξη ενημέρωσης στo μήνυμα της Προέδρου της Δημοκρατίας Κατερίνας Σακελλαροπούλου προς τον απόδημο ελληνισμό,
με την ευκαιρία της Εθνικής Εορτής της 25ης Μαρτίου 2021
http://www.hecucenter.ru/gr/news/minima_tis_proedroi_tis_dimokratias_katerinas_sakellaropoiloi_pros_ton_apodimo_ellinismo
_me_tin_eikairia_tis_ethnikis_eortis_tis_25is_martioi_2021.html
Στήριξη ενημέρωσης στo βίντεο-Μήνυμα της Προέδρου της Δημοκρατίας Κατερίνας Σακελλαροπούλου προς τον απόδημο
ελληνισμό, με την ευκαιρία της Εθνικής Εορτής της 25ης Μαρτίου 2021.
http://www.hecucenter.ru/gr/news/binteominima_tis_proedroi_tis_dimokratias_katerinas_sakellaropoiloi_pros_ton_apodimo_elli
nismo_me_tin_eikairia_tis_ethnikis_eortis_tis_25is_martioi_2021_04_06.html
Στήριξη ενημέρωσης στo Ορθόδοξο Γυμνάσιο Μητροπολίτης Πλάτωνας
http://www.hecucenter.ru/gr/news/enimerosi_gia_to_orthodokso_gimnasio_mitropolitis_platonas_04_08.html
Στήριξη ενημέρωσης στην εκπαιδευτική πρωτοβουλία του Δήμου Τριφυλίας, στο πλαίσιο δράσεων με την ευκαιρία της
επετείου των 200 ετών της Ελληνικής Εθνικο-Απελευθερωτικής Επανάστασης του 1821.
http://www.hecucenter.ru/gr/news/deltio_tipoi_gia_mme__paignidi_gkrifompot_04_23.html
Στήριξη ενημέρωσης στo μήνυμα του Υφυπουργού Εξωτερικών Κωνσταντίνου Βλάση προς τον Απόδημο Ελληνισμό για την
εορτή του Πάσχα
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http://www.hecucenter.ru/gr/news/minima_toi_ifipoirgoi_eksoterikon_konstantinoi_vlasi_pros_ton_apodimo_ellinismo_gia_tin_eorti
_toi_pasha_04_27.html
Στήριξη ενημέρωσης στα δύο άρθρα πολιτικού περιεγχομένου του Θεόδωρου Ιγνατιάδη, που δημοσιεύθησαν στο περιοδικό
του ΥΠΕΞ Ρωσίας «Διεθνείς Υποθέσεις – International Affairs»
http://www.hecucenter.ru/gr/news/diethneis_ipotheseis__international_affairs.html
Στήριξη ενημέρωσης στην
διαδικτυακή διάλεξη της Μεσσηνιακής Αμφικτυονίας με θέμα: «ΤΑ ΑΚΡΟΠΡΩΡΑ ΤΩΝ
ΠΛΟΙΩΝ ΤΟΥ 1821».

http://www.hecucenter.ru/gr/news/proothoime_enimerosi_shetika_me_epikeimeni_diadiktiaki_dialeksi_poi_organonei_tin_prose
hi_pempti_13052021_i_messiniaki_amfiktionia.html
Στήριξη ενημέρωσης στην διαδικτυακή παρουσίαση της πρωτοβουλίας «ΜΟΡΙΑΣ‘21», του Ιδρύματος Καπετάν Βασίλη και
Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου και της ΤΕΜΕΣ Α.Ε.
http://www.hecucenter.ru/gr/news/sas_proothoime_enimerosiprosklisi_gia_ti_diadiktiaki_paroisiasi_tis_protovoilias_morias21_toi_id
rimatoskapetan_vasili_kai_karmen_konstantakopoiloi_kai_tis_temes_ae.html
Στήριξη ενημέρωσης στην προβολή-παρουσίαση του ντοκιμαντέρ «Πόλεμος και ειρήνη (στη μνήμη των ανατολικών πιστών
της ευσέβειας»
http://www.hecucenter.ru/gr/news/13052021___provoliparoisiasi_toi_ntokimanter_polemos_kai_eirini_sti_mnimi_ton_anatolikon_pis
ton_tis_eiseveias_.html
Στήριξη ενημέρωσης στην ενημέρωση για τη λειτουργία του Γενικού Προξενείου της Ελλάδας στη Μόσχα_13 Μαΐου 2021
http://www.hecucenter.ru/gr/news/enimerosi_gia_ti_leitoirgia_toi_genikoi_prokseneioi_tis_elladas_sti_mosha_13_maoi_2021_05_14.
html
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Στήριξη ενημέρωσης στο μήνυμα του Πνευματικού Πατέρα της Ομοσπονδίας Ελληνικών Σωματείων Ρωσίας, Αρχιερέα Ολέγκ
(Ντόμπρινσκι-Γρηγοριάδη) με την ευκαιρία της Ημέρας μνήμης των Ελλήνων που Πόντου και της Μικράς Ασίας, θυμάτων της
γενοκτονίας.

http://www.hecucenter.ru/gr/news/minima_toi_pneimatikoi_patera_tis_omospondias_ellinikon_somateion_rosias_arhierea_olegk
_ntomprinskigrigoriadi_me_tin_eikairia_tis_imeras_mnimis_ton_ellinon_poi_pontoi_kai_tis_mikras_asias_thimaton_tis_genokto
nias____.html
Στήριξη ενημέρωσης στην Πανηγυρική Εορτή στο Ναό των Αγίων Πάντων «Kulishki» στις 27 Ιουνίου 2021.
http://www.hecucenter.ru/gr/news/27062021_eortasmos_sto_nao_ton_agion_panton_.html
Στήριξη ενημέρωσης σε άρθρο για το Ναό των Αγίων Πάντων
http://www.hecucenter.ru/gr/news/o_naos_ton_agion_panton_sto_koiliski__mia_elliniki_nisida_sto_kentro_tis_moshas.html
Στήριξη ενημέρωσης στα Εκπαιδευτικά Προγράμματα Ορθόδοξου Πανεπιστημίου Ανθρωπιστικών Σπουδών Άγιος Τύχων
http://www.hecucenter.ru/gr/news/ekpaideitika_programmata_orthodoksoi_panepistimioi_anthropistikon_spoidon_agios_tihon.html
Στήριξη ενημέρωσης στo πρόγραμμα Ακολουθιών του Ναού των Αγίων Πάντων της Μόσχας για το μήνα Ιούλιο 2021.
http://www.hecucenter.ru/gr/news/programma_akoloithion_toi_naoi_ton_agion_panton_tis_moshas_gia_to_mina_ioilio_2021_.html
Στήριξη ενημέρωσης στoν πανρωσικό παιδικό εικαστικό διαγωνισμό «Φιλία του ρωσικού και του ελληνικού λαού»
http://www.hecucenter.ru/gr/news/panrosikos_paidikos_eikastikos_diagonismos_filia_toi_rosikoi_kai_toi_ellinikoi_laoi.html
Στήριξη ενημέρωσης στην ενημέρωση από το Γενικό Προξενείο της Ελλάδος στη Μόσχα
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http://www.hecucenter.ru/gr/news/enimerosi__apo_to_geniko_prokseneio_tis_ellados_sti_mosha.html

ΕΚΔΟΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ του Κ.Ε.Π.
ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ – ΚΕΠ !!!!
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А) Δίγλωσση επιστημονική έκδοση, δίγλωσσος συλλογικός τόμος επιστημονικών
άρθρων
«200 лет НациональноОсвободительной Революции Греческого Народа 1821г. / 200 χρόνια της
Εθνικοαπελευθερωτικής Επανάστασης των Ελλήνων του 1821», που εκδόθηκε
με την ευγενική υποστήριξη του Κρατικού Δημοτικού Οργανισμού «Οίκος
Κοινωνικών Οργανισμών Μόσχας» [υπάγεται στο Δήμο/Κυβέρνηση της
Μόσχας], στη διοίκηση του οποίου εκφράζουμε τη βαθύτατη ευγνωμοσύνη
μας.

Στο συλλογικό αυτό τόμο, που εκδίδεται με την ευκαιρία της Επετείου των
200 ετών της Εθνικοαπελευθερωτικής Επανάστασης των Ελλήνων του 1821,
την οποία τιμούμε το τρέχον έτος 2021, δημοσιεύονται άρθρα σχετικά με τις πιο
σημαντικές στιγμές και γεγονότα του Αγώνα των Ελλήνων το 1821, που
ξεχωρίζει στην ιστορία ως περίοδος της Εθνικής Παλιγγενεσίας, καθώς και
υλικό για το ρόλο της Ρωσίας, για την αμοιβαία αντιμετώπιση Ελλήνων και
Ρώσων σε μια τόσο σημαντική περίοδο της διαμόρφωσης του σύγχρονου
ελληνικού έθνους. Το παρόν εκδοτικό εγχείρημα προορίζεται για ένα ευρύ φάσμα
αναγνωστών, Ελλήνων και Φιλελλήνων, οι οποίοι ενδιαφέρονται για τη νέα
ιστορία της Ελλάδας και τα ελληνο-ρωσικές σχέσεις. Η παρούσα έκδοση είναι
σκόπιμα δίγλωσση, σε ελληνική και ρωσική γλώσσα, γεγονός που
ανταποκρίνεται, μεταξύ άλλων, και στους γλωσσικούς-παιδαγωγικούς στόχους
του Κέντρου Ελληνικού Πολιτισμού – Κ.Ε.Π.
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Περισσότερα:

http://www.hecucenter.ru/gr/news/press_release__march_2526__200_hron
ia_ethnikoapeleitherotikis_epanastasis_1821__foroim.html
Β) Συλλογικός
επιστημονικός
τόμος,
στη
ρωσική
γλώσσα,
«Россия и Греция: Памятные знаковые события национальноосвободительной борьбы греков (конец XVIII – начало XIX вв.)
/ Ρωσία και Ελλάδα: Σημαντικά γεγονότα του εθνικο-απελευθερωτικού
αγώνα των Ελλήνων (τέλη 18ου - αρχές 19ου αιώνα)». Ο συγκεκριμένος
τόμος είναι αφιερωμένος στη μνήμη του μεγάλου Ελληνιστή,
ιστορικού, θεμελιωτή περί τα μέσα του περασμένου αιώνα της μελέτης
στη Ρωσία των ελληνορωσικών σχέσεων και της νεότερης ελληνικής
ιστορίας Γκριγόριι Αρς και εκδόθηκε με την ευγενική υποστήριξη της
εταιρείας ελληνικών συμφερόντων ООО "ПРОМЕТЕЙ" / ΕΠΕ
"ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ" και στο σημείο αυτό επιθυμούμε να εκφράσουμε
ιδιαίτερη ευγνωμοσύνη στο γενικό δ/ντή της εταιρείας Άρη
Μακρόπουλο, καθώς και με την ευγενική υποστήριξη της Λέσχης
Ελλήνων-ομογενών επιχειρηματιών «СИНЭРГИЯ / ΣΥΝΕΡΓΙΑ»,
καθώς και με την ευγενική τεχνική υποστήριξη της εφημερίδας «Τhe
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New Greece – The New Crete».
Με ιδιαίτερη χαρά σας παρουσιάζουμε, με την ευκαιρία του επετειακού έτους
των 200 ετών της Εθνικο-Απελευθερωτικής Επανάστασης του Ελληνικού Λαού
το 1821 και του Αφιερωματικού Έτους Ελλάδας - Ρωσίας στην ιστορία, αυτήν
την συλλογική έκδοση επιστημονικών άρθρων, που αναφέρονται στη δράση της
Ρωσίας και στην εντατικοποίηση του ρόλου της στο πολιτικό και στρατιωτικό
προσκήνιο στη νοτιοανατολική Μεσόγειο κατά το δεύτερο ήμισυ του 18ου αρχές του 19ου αιώνα, άρρηκτα συνδεδεμένη με τις φιλοδοξίες του ελληνικού
λαού να ανατρέψει τον οθωμανικό ζυγό, στη συμμετοχή του ελληνικού
πληθυσμού στους ρωσοτουρκικούς πολέμους των ετών 1768-1774 και 17871792 στην πλευρά του ρωσικού στόλου, στο σχηματισμό στην Οδησσό το 1814
της Φιλικής Εταιρείας, η οποία ανέλαβε το ρόλο της οργάνωσης και της
προετοιμασίας για την εξέγερση, στις προσωπικότητες του Αλέξανδρου Υψηλάντη
και του Ιωάννη Καποδίστρια.

Κεντρική φυσιογνωμία της έκδοσης αποτελεί
ο θρυλικός Έλληνας ναυτικός διοικητής,
κουρσάρος ΛΑΜΠΡΟΣ ΚΑΤΣΩΝΗΣ, ο
οποίος υπηρέτησε στο ρωσικό στόλο κατά
τους
ρώσο-τουρκικούς
πολέμους
της
περιόδου 1768-1774 και 1787-1791, και ο
έντονος επιστημονικός διάλογος, που φτάνει
και στα όρια της επιστημονικής διαμάχης,
που αναπτύσσεται στην ελληνο-ρωσική
επιστημονική κοινότητα από το 2013 σχετικά
με την ερμηνεία της δράσης του Λάμπρου
Κατσώνη

Περισσότερα:

http://www.hecucenter.ru/gr/news/press_release__march_2526__200_hron
ia_ethnikoapeleitherotikis_epanastasis_1821__foroim.html
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ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΑ ΜΜΕ, ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΚΕΠ ΣΕ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ –
ΤΑ ΜΜΕ ΓΙΑ ΤΟ Κ.Ε.Π.
Συνέντευξη της δ/ντριας του Κ.Ε.Π., διδάκτορος ιστορίας, ηθοποιού Δώρας Γιαννίτση στο δημοσιογράφο Νικόλα
Αγγελίδη στην εκπομπή της ΕΡΤ «ΦΩΝΗ της ΕΛΛΑΔΑΣ»
Πέμπτη, 18 Φεβρουαρίου 2021. Συνέντευξη της δ/ντριας του Κ.Ε.Π., διδάκτορος ιστορίας, ηθοποιού Δώρας Γιαννίτση στο
δημοσιογράφο Νικόλα Αγγελίδη στην εκπομπή της ΕΡΤ «ΦΩΝΗ της ΕΛΛΑΔΑΣ». Συζήτηση για τις ιστορικές, πολιτισμικές,
πνευματικές σχέσεις Ελλάδας-Ρωσίας, για τις δράσεις και τα προγράμματα του Κ.Ε.Π.
http://www.hecucenter.ru/gr/press/sinenteiksi_tis_dntrias_toi_kep_didaktoros_istorias_ithopoioi_doras_giannitsi_sto_dimosiogra
fo_nikola_aggelidi_stin_ekpompi_tis_ert_foni_tis_elladas.html
Συνέντευξη της δ/ντριας του Κ.Ε.Π., διδάκτορος ιστορίας, ηθοποιού Δώρας Γιαννίτση στο δημοσιογράφο Νίκο
Παναγιωτόπουλο στην εκπομπή του τηλεοπτικού ομίλου ΚΡΗΤΗ TV «Κρήτη Σήμερα».
Δευτέρα, 22 Φεβρουαρίου 2021. Συνέντευξη της δ/ντριας του Κ.Ε.Π., διδάκτορος ιστορίας, ηθοποιού Δώρας Γιαννίτση στο
δημοσιογράφο Νίκο Παναγιωτόπουλο στην εκπομπή του τηλεοπτικού ομίλου ΚΡΗΤΗ TV «Κρήτη Σήμερα». Συζήτηση για τις
ιστορικές, πολιτισμικές, πνευματικές σχέσεις Ελλάδας-Ρωσίας, για τις δράσεις και τα προγράμματα του Κ.Ε.Π., για την
κατάσταση με την πανδημία Covid-19 και την αντιμετώπισή της.
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http://www.hecucenter.ru/gr/press/sinenteiksi_tis_dntrias_toi_kep_didaktoros_istorias_ithopoioi_doras_giannitsi_sto_di
mosiografo_niko_panagiotopoilo_stin_ekpompi_toi_tileoptikoi_omiloi_kriti_tv_kriti_simera_.html
ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ KAI ΦΟΡΟΥΜ ΛΑΪΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΡΩΣΙΑΣ
Αρθρο του Νίκου Σιδηρόπουλου για το διεθνες επιστημονικό συνέδριο και φόρουμ λαικής διπλωματίας
http://www.hecucenter.ru/gr/press/diethnes_epistimoniko_sinedrio_kai_foroim_lakis_diplomatias_elladas__rosias.html
29 Μαρτίου 2021. Συνέντευξη της δ/ντριας του Κέντρου Ελληνικού Πολιτισμού – Κ.Ε.Π. Δώρας Γιαννίτση στη
δημοφιλέστατη δημοσιογράφο Σοφία Προκοπίδου για την εκπομπή «Με σπαστά ελληνικά» στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό
Πρακτορείο Ειδήσεων.
Συζήτηση για τις προσφάτως πραγματοποιηθείσες εκδηλώσεις με την ευκαιρία του Επετειακού Έτους των 200 Ετών
της Ελληνικής Εθνικο-Απελευθερωτικής Επανάστασης και του Αφιερωματικού Έτους Ιστορίας Ελλάδας-Ρωσίας.
http://www.hecucenter.ru/gr/press/29_martioi_2021_sinenteiksi_tis_dntrias_toi_kentroi_ellinikoi_politismoi__kep_doras
_giannitsi_sti_dimofilestati_dimosiografo_sofia_prokopidoi_gia_tin_ekpompi_me_spasta_ellinika_sto_athinakomakedoni
ko_praktoreio_eidiseon_.html
Πέμπτη, 25 Μαρτίου 2021. Ομοσπονδιακό τηλεοπτικό κανάλι «RUSSIA - 24». Ρεπορτάζ στο κεντρικό βραδινό δελτίο
ειδήσεων.
Το Κοινωνικό-Επιστημονικό Φόρουμ και το Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο, αφιερωμένα στα 200 χρόνια της Ελληνικής
Επανάστασης έτυχαν ευρείας δημοσιότητας από τα ρωσικά Μ.Μ.Ε.:
http://www.hecucenter.ru/gr/press/pempti_25_martioi_2021_omospondiako_tileoptiko_kanali_russia__24_reportaz_sto_kentriko
_vradino_deltio_eidiseon.html
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Εφημερίδα Νέα Ελλάδα και Νέα Κρήτη/ Newspapers The New Greece/Crete
http://www.hecucenter.ru/gr/press/efimerida_nea_ellada_kai_nea_kriti_newspapers_the_new_greececrete.html
Εφημερίδα και ηλεκτρονικό έντυπο: «Νέα Κρήτη» / 200 χρόνια Ελλάδα: πλήρης μύησις
http://www.hecucenter.ru/gr/press/efimerida_kai_ilektroniko_entipo_nea_kriti__200_hronia_ellada_pliris_miisis.html
ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΗΣ ΡΩΣΣΙΑΣ - Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο και Φόρουμ της Λαϊκής Διπλωματίας: Εκδηλώσεις
αφιερωμένες στην Ελληνική Επανάσταση πραγματοποιήθηκαν στη Μόσχα
http://www.hecucenter.ru/gr/press/ellines_tis_rossias__diethnes_epistimoniko_sinedrio_kai_foroim_tis_lakis_diplomatias_ekdilo
seis_afieromenes_stin_elliniki_epanastasi_pragmatopoiithikan_sti_mosha.html
Εφημερίδα και ηλεκτρονικό έντυπο: «Νέα Κρήτη» - 27.3.2021__εορταστική συναυλία-παράσταση «Ελευθερία ή
Θάνατος»
http://www.hecucenter.ru/gr/press/efimerida_kai_ilektroniko_entipo_nea_kriti___2732021__eortastiki_sinailiaparastasi_eleitheri
a_i_thanatos.html
https://www.timesnews.gr/ Συνέντευξη της δ/ντριας του Κέντρου Ελληνικού Πολιτισμού – Κ.Ε.Π. Δώρας Γιαννίτση στον
Έλληνα δημοσιογράφο Αχιλλέα Παπαδιονυσίου
http://www.hecucenter.ru/gr/press/httpswwwtimesnewsgr_sinenteiksi_tis_dntrias_toi_kentroi_ellinikoi_politismoi__kep_doras_g
iannitsi_ston_ellina_dimosiografo_ahillea_papadionisioi.html
https://www.salaminionvima.gr/ Συνέντευξη της δ/ντριας του Κέντρου Ελληνικού Πολιτισμού – Κ.Ε.Π. Δώρας Γιαννίτση
στον Έλληνα δημοσιογράφο Αχιλλέα Παπαδιονυσίου
http://www.hecucenter.ru/gr/press/httpswwwsalaminionvimagr_sinenteiksi_tis_dntrias_toi_kentroi_ellinikoi_politismoi__kep_do
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ras_giannitsi_ston_ellina_dimosiografo_ahillea_papadionisioi.html
https://mywritersgang.com/ Συνέντευξη της δ/ντριας του Κέντρου Ελληνικού Πολιτισμού – Κ.Ε.Π. Δώρας Γιαννίτση στον
Έλληνα δημοσιογράφο Αχιλλέα Παπαδιονυσίου
http://www.hecucenter.ru/gr/press/httpsmywritersgangcom_sinenteiksi_tis_dntrias_toi_kentroi_ellinikoi_politismoi__kep_doras_
giannitsi_ston_ellina_dimosiografo_ahillea_papadionisioi.html
Συνέντευξη της δ/ντριας του Κέντρου Ελληνικού Πολιτισμού – Κ.Ε.Π. Δώρας Γιαννίτση στον Έλληνα δημοσιογράφο
Αχιλλέα Παπαδιονυσίου για την εκπομπή «Ανοιχτές σελίδες» στο τηλεοπτικό κανάλι «ΑΧΕΛΩΟΣ TV», 10 Aπριλίου 2021
http://www.hecucenter.ru/gr/press/sinenteiksi_tis_dntrias_toi_kentroi_ellinikoi_politismoi__kep_doras_giannitsi_ston_ellina_di
mosiografo_ahillea_papadionisioi_gia_tin_ekpompi_anoihtes_selides_sto_tileoptiko_kanali_aheloos_tv_10_aprilioi_2021.html
https://www.timesnews.gr Δεύτερο (2ο) μέρος συνέντευξη της δ/ντριας του Κέντρου Ελληνικού Πολιτισμού – Κ.Ε.Π.
Δώρας Γιαννίτση στον Έλληνα δημοσιογράφο Αχιλλέα Παπαδιονυσίου
http://www.hecucenter.ru/gr/press/httpswwwtimesnewsgr_deitero_2o_meros_sinenteiksi_tis_dntrias_toi_kentroi_ellinikoi_politis
moi__kep_doras_giannitsi_ston_ellina_dimosiografo_ahillea_papadionisioi.html
https://mywritersgang.com/ Δεύτερο (2ο) μέρος συνέντευξη της δ/ντριας του Κέντρου Ελληνικού Πολιτισμού – Κ.Ε.Π.
Δώρας Γιαννίτση στον Έλληνα δημοσιογράφο Αχιλλέα Παπαδιονυσίου
http://www.hecucenter.ru/gr/press/httpsmywritersgangcom_deitero_2o_meros_sinenteiksi_tis_dntrias_toi_kentroi_ellinikoi
_politismoi__kep_doras_giannitsi_ston_ellina_dimosiografo_ahillea_papadionisioi.html
https://portoni.gr/wordpress/ Δεύτερο (2ο) μέρος συνέντευξη της δ/ντριας του Κέντρου Ελληνικού Πολιτισμού – Κ.Ε.Π.
Δώρας Γιαννίτση στον Έλληνα δημοσιογράφο Αχιλλέα Παπαδιονυσίου
http://www.hecucenter.ru/gr/press/httpsportonigrwordpress_deitero_2o_meros_sinenteiksi_tis_dntrias_toi_kentroi_ellinikoi_polit
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ismoi__kep_doras_giannitsi_ston_ellina_dimosiografo_ahillea_papadionisioi.html
https://olympiada.wordpress.com/ Δεύτερο (2ο) μέρος συνέντευξη της δ/ντριας του Κέντρου Ελληνικού Πολιτισμού –
Κ.Ε.Π. Δώρας Γιαννίτση στον Έλληνα δημοσιογράφο Αχιλλέα Παπαδιονυσίου
http://www.hecucenter.ru/gr/press/httpsolympiadawordpresscom_deitero_2o_meros_sinenteiksi_tis_dntrias_toi_kentroi_ellinikoi
_politismoi__kep_doras_giannitsi_ston_ellina_dimosiografo_ahillea_papadionisioi.html
Δεύτερο (2ο) μέρος συνέντευξη της δ/ντριας του Κέντρου Ελληνικού Πολιτισμού – Κ.Ε.Π. Δώρας Γιαννίτση στον Έλληνα
δημοσιογράφο Αχιλλέα Παπαδιονυσίου για την εκπομπή «Ανοιχτές σελίδες» στο τηλεοπτικό κανάλι «ΑΧΕΛΩΟΣ TV», 17
Aπριλίου 2021.
http://www.hecucenter.ru/gr/press/deitero_2o_meros_sinenteiksi_tis_dntrias_toi_kentroi_ellinikoi_politismoi__kep_doras_gianni
tsi_ston_ellina_dimosiografo_ahillea_papadionisioi_gia_tin_ekpompi_anoihtes_selides_sto_tileoptiko_kanali_aheloos_tv_17_ap
rilioi_2021.html
Τρίτο (3ο) μέρος συνέντευξης της δ/ντριας του Κέντρου Ελληνικού Πολιτισμού – Κ.Ε.Π. Δώρας Γιαννίτση στον Έλληνα
δημοσιογράφο Αχιλλέα Παπαδιονυσίου για την εκπομπή «Ανοιχτές σελίδες» στο τηλεοπτικό κανάλι «ΑΧΕΛΩΟΣ TV», 24
Aπριλίου 2021.
http://www.hecucenter.ru/gr/press/trito_3o_meros_sinenteiksis_tis_dntrias_toi_kentroi_ellinikoi_politismoi__kep_doras_giannits
i_ston_ellina_dimosiografo_ahillea_papadionisioi_gia_tin_ekpompi_anoihtes_selides_sto_tileoptiko_kanali_aheloos_tv_24_april
ioi_2021_04_30.html
https://www.olympia.gr/ Τρίτο (3ο) μέρος συνέντευξη της δ/ντριας του Κέντρου Ελληνικού Πολιτισμού – Κ.Ε.Π. Δώρας
Γιαννίτση στον Έλληνα δημοσιογράφο Αχιλλέα Παπαδιονυσίου
http://www.hecucenter.ru/gr/press/httpswwwolympiagr_trito__3o_meros_sinenteiksi_tis_dntrias_toi_kentroi_ellinikoi_politismoi
__kep_doras_giannitsi_ston_ellina_dimosiografo_ahillea_papadionisioi.html
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https://www.salaminionvima.gr/__Τρίτο (3ο) μέρος συνέντευξη της δ/ντριας του Κέντρου Ελληνικού Πολιτισμού – Κ.Ε.Π.
Δώρας Γιαννίτση στον Έλληνα δημοσιογράφο Αχιλλέα Παπαδιονυσίου
http://www.hecucenter.ru/gr/press/httpswwwsalaminionvimagr__trito__3o_meros_sinenteiksi_tis_dntrias_toi_kentroi_ellinikoi_
politismoi__kep_doras_giannitsi_ston_ellina_dimosiografo_ahillea_papadionisioi.html
https://www.olympia.gr/__Τρίτο (3ο) μέρος συνέντευξη της δ/ντριας του Κέντρου Ελληνικού Πολιτισμού – Κ.Ε.Π. Δώρας
Γιαννίτση στον Έλληνα δημοσιογράφο Αχιλλέα Παπαδιονυσίου
http://www.hecucenter.ru/gr/press/httpswwwolympiagr__trito_3o_meros_sinenteiksi_tis_dntrias_toi_kentroi_ellinikoi_politismoi
__kep_doras_giannitsi_ston_ellina_dimosiografo_ahillea_papadionisioi.html
https://www.timesnews.gr/___Τρίτο (3ο) μέρος συνέντευξη της δ/ντριας του Κέντρου Ελληνικού Πολιτισμού – Κ.Ε.Π.
Δώρας Γιαννίτση στον Έλληνα δημοσιογράφο Αχιλλέα Παπαδιονυσίου
http://www.hecucenter.ru/gr/press/httpswwwtimesnewsgr___trito_3o_meros_sinenteiksi_tis_dntrias_toi_kentroi_ellinikoi_politis
moi__kep_doras_giannitsi_ston_ellina_dimosiografo_ahillea_papadionisioi.html
Εφημερίδα «ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ & ΝΕΑ ΚΡΗΤΗ» - Newspapers The New Greece/Crete -άρθρο για την ημέρα Ελλάδας στο
Θέατρο Τέχνης «Μαξίμ Γκόρκι» της Μόσχας
http://www.hecucenter.ru/gr/news/efimerida_nea_ellada__nea_kriti__newspapers_the_new_greececrete_arthro_gia_tin_i
mera_elladas_sto_theatro_tehnis_maksim_gkorki_tis_moshas.html
Εφημερίδα για εικαστικούς, αίθουσες εκθέσεων και πινακοθήκες «NASH IZOGRAF o ΙΣΟΓΡΑΦΟΣ MAΣ», Ένωση Ζωγράφ
ων Μόσχας, Ένωση Εικαστικών, Τεύχος № 6 (297), ΙούνιοςΙούλιος 2021:__Άρθρο για την έκθεσή μας «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ –
ΜΥΗΣΙΣ.__ΕΛΛΑΔΑ και ΡΩΣΙΑ ΜΑΖΙ ανά τους ΑΙΩΝΕΣ».
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http://www.hecucenter.ru/gr/news/eidiseis__anartiseis__ekdiloseis_kep07062021.html
Σάββατο, 12 Ιουνίου 2021.__Πρωινή ζώνη στο MEGA CHANNEL - MEGA – ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ. Με τη συμμετοχή της
δ/ντριας του Κέντρου Ελληνικού Πολιτισμού – Κ.Ε.Π. Δώρας Γιαννίτση.
http://www.hecucenter.ru/gr/press/savvato_12_ioinioi_2021_proini_zoni_sto_mega_channel___mega__savvatokiriako.html
NTV.RU__«Στη Μόσχα έγιναν τα εγκαίνια της έκθεσης του Έλληνα ζωγράφου, Γεωργίου Τόλη»
http://www.hecucenter.ru/gr/news/press_release_egkainia_ekthesis___07062021_giorgos_tolis_oi_mithoi_moi__i_zoi_moi__ta_oneir
a_moi__.html
REN.TV__«Μάστορας του χρώματος: τα εγκαίνια της έκθεσης του Γεωργίου Τόλη έγιναν στη Μόσχα»
http://www.hecucenter.ru/gr/news/press_release_egkainia_ekthesis___07062021_giorgos_tolis_oi_mithoi_moi__i_zoi_moi__ta_oneir
a_moi__.html
Imag.one__«Μάστορας του χρώματος: τα εγκαίνια της έκθεσης του Γεωργίου Τόλη έγιναν στη Μόσχα»
http://www.hecucenter.ru/gr/news/press_release_egkainia_ekthesis___07062021_giorgos_tolis_oi_mithoi_moi__i_zoi_moi__ta_oneir
a_moi__.html
Torontovka.com__«Μάστορας του χρώματος: τα εγκαίνια της έκθεσης του Γεωργίου Τόλη έγιναν στη Μόσχα»
http://www.hecucenter.ru/gr/news/press_release_egkainia_ekthesis___07062021_giorgos_tolis_oi_mithoi_moi__i_zoi_moi__ta_oneir
a_moi__.html
Mosday.ru__«Μάστορας του χρώματος: τα εγκαίνια της έκθεσης του Γεωργίου Τόλη έγιναν στη Μόσχα»
http://www.hecucenter.ru/gr/news/press_release_egkainia_ekthesis___07062021_giorgos_tolis_oi_mithoi_moi__i_zoi_moi__ta_oneir
a_moi__.html
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Σε τακτική, μηνιαία βάση, η δ/ντρια του Κ.Ε.Π. Δώρα Γιαννίτση συμμετέχει με συνεντεύξεις στην εκπομπή της διακεκριμένης
και ιδιαίτερα δημοφιλούς στη Ρωσία δημοσιογάφου και συγγραφέα Σοφίας Προκοπίδου, στην εκπομπή της «Ελληνικά με
προφορά» για το Αθηναϊκό και Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων. Δραττόμεθα της ευκαιρίας για να εκφράσουμε στη Σοφία
Προκοπίδου τη βαθύτατη ευγνωμοσύνη μας για την εκ μέρους της στήριξη ενημέρωσης, συνδρομή και προβολή των δράσσεών
μας.
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ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ !!!
ΧΡΗΣΙΜΗ- ΕΠΙΚАΙΡН ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ !!!
Επίσης, σάς προτείνουμε και σάς συνιστούμε να παρακολουθείτε τα διάφορα ενημερωτικά-παιδαγωγικά-διαφωτιστικά εδάφια
του Δικτυότοπού μας www.hecucenter.ru
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➢ Στο εδάφιο "Ειδήσεις από την Ελλάδα" αναρτώνται νέα και ενημέρωση πολιτιστικού, εκπαιδευτικού ενδιαφέροντος, για
τη Χώρα μας, που έχουν την ευγενική καλοσύνη να μας αποστέλνουν άνθρωποι της τέχνης και των γραμμάτων, καλοί μας
φίλοι από την Ελλάδα, αλλά και παρακολουθούμε και εντοπίζουμε και εμείς http://www.hecucenter.ru/gr/greeknews/
➢ Συνεχίζεται να εμπλουτίζεται με εξαιρετικά ενδιαφέροντα άρθρα η στήλη «Ελληνική κουζίνα»,
http://www.hecucenter.ru/gr/greekfood/, την οποία επιμελείται η Ελληνίστρια, διδάκτωρ ιστορίας Άννα Λουμπότσκαγια.

➢ Εδάφιο «Διδασκαλία ελληνικής γλώσσας» http://www.hecucenter.ru/gr/greekcourses/
➢ Εδάφιο
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πλούσια
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http://www.hecucenter.ru/gr/library/
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➢ Eδάφιο «Έλληνες και Φιλέλληνες» http://www.hecucenter.ru/gr/diaspora/
➢ Eδάφιο «Η Ελλάδα σήμερα» http://www.hecucenter.ru/gr/greece/
➢ Eδάφιο «Σελίδες από την ιστορία των Ελλήνων της Ρωσίας» http://www.hecucenter.ru/gr/greekfamily/
➢ Eδάφιο «Επαγγελματική αποκατάσταση» http://www.hecucenter.ru/gr/job/
➢ Εδάφιο «ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ», στο οποίο ο προσφάτως αφιχθείς στη ρωσική πρωτεύουσα ομογενής μας ή
Φιλέλληνας δύναται να αντλήσει χρήσιμη, κατά τη γνώμη μας, πληροφόρηση για τα ελληνικά σημεία της Μόσχας, τα
αξιοθέατά της, τα θεάματα και καταστήματά της, ενημέρωση για καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, επικοινωνίες κ.λπ.
http://www.hecucenter.ru/gr/helpfulinfo/hrisimes_plirofories.html
➢ Στήλη του σημαντικού Έλληνα δημοσιογράφου, σκηνοθέτη Γιώργου Μεσσάρη «Τελεία και Παύλα», που αναφέρεται σε
οξύτατα ζητήματα του σύγχρονου κόσμου και δεν δύναται να αφήσει ασυγκίνητο τον καθένα μας
http://www.hecucenter.ru/gr/laststraw/
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➢ Συνεχίζεται να εμπλουτίζεται με εξαιρετικά επίκαιρα και ενδιαφέροντα άρθρα η στήλη του σημαντικού Έλληνα
δημοσιογράφου Νίκου Σιδηρόπουλου «Τα πρόσωπα του Ελληνισμού», http://www.hecucenter.ru/gr/ellin/
➢ Συνεχίζεται να εμπλουτίζεται το εδάφιο «Βιβλιοθήκη» με νέες στήλες και υποεδάφια με υλικόα, βιβλία και άρθρασυνεντεύξεις από τους:
✓ Στήλη του σημαντικού Έλληνα επιστήμονα, καθηγητή βιολογίας Γιάννη Δ. Λύρα, με εμπλουτισμένο υλικό για την
Εθνικοαπελευθερωτική Επανάσταση του 1821.
http://www.hecucenter.ru/gr/library/stili_toi_simantikoi_ellina_epistimona_kathigiti_viologias_gianni_d_lira.html
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✓ Στήλη της γνωστής Ελληνίδας συγγραφέα παιδικής λογοτεχνίας Εύας Πετροπούλου-Λιανού

✓ Στήλη του Έλληνα αρθρογράφου-δοκιμιογράφου Γιώργο Δημητράκη
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✓ Στήλη του Έλληνα δημοσιογράφου Αχιλλέα Παπαδιονυσίου με τις εξαιρετικά ενδιαφέρουσες εκπομπές του
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✓ Στήλη
του
γνωστού
Έλληνα
ιστορικού
και
δημοσιογράφου
Βύρωνα
Καρύδη
http://www.hecucenter.ru/gr/library/stili_toi_gnostoi_ellina_istorikoi_kai_dimosiografoi_virona_karidi.html
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➢ Εδάφιο «Τα Μ.Μ.Ε. για το Κ.Ε.Π.» http://www.hecucenter.ru/gr/press/
➢ ΑΡΧΕΙΟ ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΜΕΝΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΟΥ Κ.Ε.Π - http://www.hecucenter.ru/gr/videoarc/

➢ Youtube
κανάλι
Κέντρου
Ελληνικού
Πολιτισμού
https://www.youtube.com/channel/UCViNQH3EVWwAU6STJiFi8tQ?view_as=subscriber
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➢ Λειτουργία, σε συνεργασία με την παραγωγό εταιρεία rkpromotica ltd και την πρόεδρό της και καλή μας φόλη Ράνια
Κατσαϊτη, νέου εδαφίου, της γαστρονομικής στήλης «ΩΡΑγιαΦΑΪ» , την οποία δύνασθε να αντλείτε στον Σύνδεσμο του
Δικτυοτόπου μας http://www.hecucenter.ru/gr/eattime/
➢ Λειτουργία νέου εδαφίου Η ΕΛΛΑΔΑ ΜΕΣΑ ΜΑΣ ГРЕЦИЯ ВНУТРИ НАС - στο Instagram του Κ.Ε.Π. https://www.instagram.com/hecucenter/ , όπου δημοσιεύονται φωτογραφίες των συνδρομητών από την Ελλάδα.
https://www.instagram.com/explore/tags/%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B2%D
0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B8_%D0%BD%D0%B0%D1%81/

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

205

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

206

➢ Συνεχώς ανανεώνονται δημοσιεύματα και εκδόσεις στο εδάφιο «Βιβλιοθήκη» του Δικτυότοπου του Κ.Ε.Π., στο οποίο
αφ΄ενός δύνασθε να αντλήσετε αρχείο με το περιεχόμενο της δανειστικής μας βιβλιοθήκης, αφ΄ ετέρου να εντοπίσετε
βιβλία και δημοσιεύσεις, διαδικτυακά προσβάσιμα, με τα οποία οι συγγραφείς τους, Έλληνες και Ρώσοι λογοτέχνες,
μελετητές κ.α., ευγενικά εμπλουτίζουν τα ηλεκτρονικά μας αρχεία: http://www.hecucenter.ru/gr/library/ Το εδάφιό μας
συνεχώς εμπλουτίζεται και ανανεώνεται. Πρόσφατα εμπλουτίστηκε με κείμενα του Έλληνα δημοσιογράφου,
μεταφραστή, ποιητή, συγγραφέα Κώστα Μαυρόπουλου καθώς και με την διγλωσση «ΜΙΚΡΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ»
των εκπαιδευτικών από την Ελλάδα Παναγιώτη Βαρζακάκου και Άννας Σαβέλιεβα. Η ιδιαιτερότητα των κειμένων
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αυτών έγκειται στο γεγονός ότι όλα τους είναι δίγλωσσα, στην ελληνική και ρωσική, γεγονός που ανταποκρίνεται και
στις παιδαγωγικές σκοπιμότητες και ανάγκες του Κέντρου Ελληνικού Πολιτισμού – Κ.Ε.Π.
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