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ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ για το έτος του 2020
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
και μέλημα του Κέντρου Ελληνικού Πολιτισμού.
Φιλελλήνων, για δέκατη πέμπτη συνεχή ακαδημαϊκή χρονιά
(2019-2020) η διδασκαλία γλώσσας πραγματοποιήθηκε σε
Ελληνική γλώσσα, η γλώσσα του Ομήρου και του Θουκυδίδη, του
καθημερινή βάση σε έντεκα (11) 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 πρωτοφανή
αριθμό ενδιαφερομένων να διδαχθούν την ελληνική γλώσσα, που
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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”)
Ένωση Επιχειρηματιών Μόσχας, (22/2, Stanislavskogo
street, metro station “Taganskaya”)
Βιβλιοθήκη-Αναγνωστήριο «Αλέξανδρος Πούσκιν»,
(9/1,
Spartakovskaya
str.,
metro station
«Baumanskaya»).

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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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. Την απελθούσα 2016-2017
ακαδημαϊκή χρονιά λειτούργησαν 27 τμήματα γλώσσας, εκ των οποίων
τα 3 για παιδιά. Το 2017-2018 ακαδημαϊκό έτος λειτούργησαν 25
τμήματα γλώσσας, εκ των οποίων τα 3 επίσης για τα παιδιά, ενώ την
τρέχουσα 2018-2019 ακαδημαική χρονιά λειτουργούν 22 τμήματα
γλώσσας. Ήδη από το 2007 το Κ.Ε.Π. επανδρώνεται και με Έλληνα
εκπαιδευτικό, εν Μόσχα αποσπασμένο, του Υπουργείου Εθνικής
Παιδείας και Θρησκευμάτων. Аπό τον Απρίλιο του 2018 κατορθώσαμε
ώστε το Κ.Ε.Π. επανδρώνεται με νέο αποσπασμένο εκπαιδευτικό,
ειδικευμένο στον ελληνικό παραδοσιακό χορό και στις διαδραστικές
μεθόδους και τα βιωματικά εργαστήρια κατά τη διδασκαλία της
ελληνικής γλώσσας.
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λειτούργημά μας.

Την τρέχουσα 2020-2021 ακαδημαϊκή χρονιά λειτουργούν
20 τμήματα γλώσσας, τα 17 εκ των οποίων σε διαδικτυακή,
on-line, σύνδεση, και 3 στη Βιβλιοθήκη-Αναγνωστήριο
«Αλέξανδρος Πούσκιν» και στο Εστιατόριο ελληνικής
κουζίνας «ΜΟΛΩΝ ΛΑΒΕ». Δύο (2) από τα 20 τμήματα
είναι παιδικά.
Επίσης το καλοκαίρι του 2020 λειτούργησαν σε διαδικτυακή,
on-line, σύνδεση 6 τμήματα εκμάθησης ελληνικής γλώσσας, 3
αρχαρίων,
1
προχωρημένων
και
2
παιδικά.
Από το Σεπτέμβριο2018 λειτούργησε νέα εστία διάδοαση της
ελληνικής γλώσσας και πολιτισμού, στο ελληνικό εστιατόριο
«ΜΟΛΩΝ-ΛΑΒΕ».
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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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ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΡΑΓΟΥΔΙΟΥ/ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ – ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΧΟΡΟΥ – ΘΕΑΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
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

10

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Στις 12 Μαρτίου 2020 συμπληρωθήκαν 14 χρόνια από τη σύσταση του Εκδηλώσεις, στις οποίες, μεταξύ άλλων, το χορευτικό
χορευτικού συγκροτήματος του Κ.Ε.Π. (καλλιτεχνική διευθύντρια την περίοδο συγκρότημα και η χορωδία του Κ.Ε.Π. συμμετείχαν με
2007-2018 η Τατιάνα Τσόρναγια, μέλος της Διεθνούς Ένωσης Χορού της πρόγραμμα:
UNESCO, νυν καλλιτεχνικός διευθυντής ο Φιόντορ Κοτένκο, δάσκαλος
 Συμμετοχή στο 4ο Διεθνές Φεστιβάλ
ποντιακών χορών, καθώς και ο εν Μόσχα αποσπασμένος εκπαιδευτικός,
Διακοσμητικής Τέχνης «Αξέχαστες παραδόσειςεξαιρετικός λειτουργός της εκπαίδευσης Ευστάθιος Νικητόπουλος), τα
2011»
στο
καλλιτεχνικό-επιμορφωτικό
μαθήματα του οποίου επισκέπτονται περί τα 100 άτομα, ενώ το ρεπερτόριο του
πρόγραμμα με τίτλο «Το Στεφάνι της Ελλάδας»,
συγκροτήματος ξεπερνά τους 100 εθνικούς παραδοσιακούς χορούς από
εκδήλωση
«Ημέρα
της
Ελλάδας»,
Πινακοθήκης «Μπελιάγιεβο» της Μόσχας, 5
διάφορα μέρη της νησιωτικής και ηπειρωτικής Ελλάδας. Aπό τον Απρίλιο του
Ιανουαρίου 2012.
2018, κατόπιν αιτήματός μας προς το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων
 Καλλιτεχνική βραδιά «Απόψε διασκεδάζουμε
μέσω του Συντονιστικού Γραφείου Μαριούπολης, στο Κ.Ε.Π. απεσπάσθη
ελληνικά», Οίκος Εθνοτήτων Μόσχας, 27
εκπαιδευτικός, ειδικευμένος στους ελληνικούς παραδοσιακούς χορούς.
Ιανουαρίου 2012.
 Συμμετοχή στη συναυλία της περίφημης
Τόσο το χορευτικό συγκρότημα του Κ.Ε.Π. όσο και η Χορωδία μας, η οποία
Εθνικής
Ακαδημαϊκής
Ορχήστρας
συμπλήρωσε 12 χρόνια λειτουργίας συμμετέχουν τακτικά σε διάφορες
Παραδοσιακών Οργάνων Ρωσίας «ΟΣΙΠΩΦ»
εκδηλώσεις προώθησης και προβολής του Ελλάδας, της ιστορίας, του
«Οι μελωδίες των φίλων. Ελλάδα, Κύπρος,
πολιτισμού, των παραδόσεών της. Όρα παραπλεύρως:
Ιταλία»,
Κρατική
Αίθουσα
Συναυλιών
Τσαϊκόφσκι, 9 Φεβρουαρίου 2012.
Τα τελευταία χρόνια η Χορωδία μας, την καλλιτεχνική εποπτεία της οποίας
 Εορταστικές εκδηλώσεις, αφιερωμένες στις
η
Εθνικές
μας
Επετείους,
την
28
Οκτωβρίου και
πλέον έχει η εν Μόσχα αποσπασμένη εκπαιδευτικός Ινέσσα Εφραιμιίδου,
η
την 25 Μαρτίου.
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εξαιρετικά αρμονικά και εποικοδομητικά, δημιουργικά, συμπράττει με το
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

 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.
 Συμμετοχή σε εορταστική συναυλία του 2ου
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ГРЕЧЕСКИЙ КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР
Москва, Алтуфьевское шоссе, 44
офис № 9, 2 этаж
Тел.: 7084809 – Тел./Факс: 7084810

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, 19-25 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, 9-10 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 Ελληνικού Πολιτισμού – Κ.Ε.Π. στους
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ГРЕЧЕСКИЙ КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР
Москва, Алтуфьевское шоссе, 44
офис № 9, 2 этаж
Тел.: 7084809 – Тел./Факс: 7084810

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

Νοεμβρίου 2017.
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».
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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 εκθεσιακόГРЕЧЕСКИЙ КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР
Москва, Алтуфьевское шоссе, 44
офис № 9, 2 этаж
Тел.: 7084809 – Тел./Факс: 7084810
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ГРЕЧЕСКИЙ КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР
Москва, Алтуфьевское шоссе, 44
офис № 9, 2 этаж
Тел.: 7084809 – Тел./Факс: 7084810

διαδραστικό κέντρο «OLIMPIISKYI”.
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.
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 Συμμετοχή του Χορευτικού Συγκροτήματος του
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 μουσικόλογοτεχνική
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
ГРЕЧЕСКИЙ КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР
Москва, Алтуфьевское шоссе, 44
офис № 9, 2 этаж
Тел.: 7084809 – Тел./Факс: 7084810
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ГРЕЧЕСКИЙ КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР
Москва, Алтуфьевское шоссе, 44
офис № 9, 2 этаж
Тел.: 7084809 – Тел./Факс: 7084810

(καλλιτεχνικός διευθυντής - Φιόντορ Κοτένκο)
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
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ГРЕЧЕСКИЙ КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР
Москва, Алтуфьевское шоссе, 44
офис № 9, 2 этаж
Тел.: 7084809 – Тел./Факс: 7084810

χορών με τη συμμετοχή του Χορευτικού
Συγκροτήματος του Κέντρου Ελληνικού
Πολιτισμού
Κ.Ε.Π.
«Φιλοξενία»
(καλλιτεχνικός διευθυντής – Φιόντορ 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

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

20









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

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 – 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
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αποστάσεως, στις 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
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λογοτεχνίας, η δε απογευματινή σε επισκόπηση
του Έπους του ‘ 40, της περιόδου της κατοχής
καιτης Εθνικής Αντίστασης μέσα από
κινηματογραφικά ντοκουμέντα της εποχής].
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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»).

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

ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
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vkontakte: http://vk.com/hecucenter
LinkedIN: http://www.linkedin.com/company/hellenic-cultural-center
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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 !!!

ГРЕЧЕСКИЙ КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР
Москва, Алтуфьевское шоссе, 44
офис № 9, 2 этаж
Тел.: 7084809 – Тел./Факс: 7084810
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vkontakte: http://vk.com/hecucenter
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ΚΥΚΛΟΙ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ
Α) «Επιτομή της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας και η ζωή στην Ελλάδα του σήμερα. »
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
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www.hecucenter.ru
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vkontakte: http://vk.com/hecucenter
LinkedIN: http://www.linkedin.com/company/hellenic-cultural-center
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ΘΕΜΑ ΔΙΑΛΕΞΗΣ
Πρώτη διάλεξη του κύκλου με θέμα: «Η
μεταναστευτική
πρόκληση
της
Ελλάδας». Μέρος 1».

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ
23 Ιανουαρίου 2020 στις εγκαταστάσεις της
Βιβλιοθήκης Ιστορίας της Ρωσικής Φιλοσοφίας
και Πολιτισμού «Οίκος του φιλοσόφου Α.Φ.
Λόσεφ».

В) ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

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

ΛΕΚΤΟΡΑΣ
Διδάκτορας ιστορίας, απόφοιτος της
Ιστορικής
Σχολής
του
Κρατικού
Πανεπιστημίου
Μόσχας
«Lomonosov» Άννα Λουμπότσκαγια.
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Πρώτη διάλεξη με θέμα: «Αρχιτεκτονική 16 Ιανουαρίου 2020 στις εγκαταστάσεις
Κρητο-Μυκηναϊκής
περιόδου. της Βιβλιοθήκης Ιστορίας της Ρωσικής
Aρχιτεκτονική του Αιγαίου Πελάγους και Φιλοσοφίας και Πολιτισμού «Οίκος του
της Κρήτης, III - II χιλιετία π.Χ.»
φιλοσόφου Α.Φ. Λόσεφ

Ομογενής αρχιτέκτονας, καθηγητής,
αντιπρόεδρος του Συλλόγου Ελλήνων
Μόσχας
την
περίοδο
19962002 Αλέξανδρος Τσαρτιλίδης.

Δεύτερη
διάλεξη
με
θέμα: 3
Φεβρουαρίου
2020 στις
«Αρχιτεκτονική
Κρητο-Μυκηναϊκής εγκαταστάσεις της Βιβλιοθήκης Ιστορίας
περιόδου. Αρχιτεκτονική Μυκηναϊκής της Ρωσικής Φιλοσοφίας και Πολιτισμού
περιόδου - II χιλιετία π.Χ.»
«Οίκος του φιλοσόφου Α.Φ. Λόσεφ

Ομογενής αρχιτέκτονας, καθηγητής,
αντιπρόεδρος του Συλλόγου Ελλήνων
Μόσχας
την
περίοδο
19962002 Αλέξανδρος Τσαρτιλίδης.

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

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

e-mail: hcc@mail.ru info@hecucenter.ru
www.hecucenter.ru
skype: hellenic.cultural.center
facebook: http://www.facebook.com/Hecucenter
vkontakte: http://vk.com/hecucenter
LinkedIN: http://www.linkedin.com/company/hellenic-cultural-center
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Τρίτη
διάλεξη
με
θέμα:
«ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ
ΑΡΧΑΪΚΗΣ
ΠΕΡΙΟΔΟΥ (750 - 480 π.χ.). Η γέννηση
της
ελληνικής
αρχιτεκτονικής.
Μητρόπολις».

2 Μαρτίου 2020 στις εγκαταστάσεις
της Βιβλιοθήκης Ιστορίας της Ρωσικής
Φιλοσοφίας και Πολιτισμού «Οίκος του
φιλοσόφου Α.Φ. Λόσεφ

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

Ομογενής αρχιτέκτονας, καθηγητής,
αντιπρόεδρος του Συλλόγου Ελλήνων
Μόσχας
την
περίοδο
19962002 Αλέξανδρος Τσαρτιλίδης.

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

e-mail: hcc@mail.ru info@hecucenter.ru
www.hecucenter.ru
skype: hellenic.cultural.center
facebook: http://www.facebook.com/Hecucenter
vkontakte: http://vk.com/hecucenter
LinkedIN: http://www.linkedin.com/company/hellenic-cultural-center
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Γ) «ΕΛΛΑΔΑ – ΡΩΣΙΑ: ΙΣΤΟΡΙΚΗ, ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ» - Νέος, διαδικτυακός, εξ αποστάσεως,
κύκλος διαλέξεων
Πρώτη διάλεξη με θέμα: Οι Έλληνες στην
ιστορία
της
Ρωσίας
από
τον
εκχριστιανισμό των Ρως μέχρι σήμερα –
μέρος 1ο . Έλληνες λόγιοι, θεολόγοι,

Τρίτη26 Μαΐου
2020,
εξ Διδάκτορας ιστορίας, απόφοιτος της
αποστάσεως on-line διάλεξη
σε Ιστορικής Σχολής του Κρατικού
συνεργασία με τον Οίκο Εθνοτήτων της Πανεπιστημίου Μόσχας «Lomonosov»,
δ/ντρια του Κ.Ε.Π. Δώρα Γιαννίτση.
Μόσχας

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

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

e-mail: hcc@mail.ru info@hecucenter.ru
www.hecucenter.ru
skype: hellenic.cultural.center
facebook: http://www.facebook.com/Hecucenter
vkontakte: http://vk.com/hecucenter
LinkedIN: http://www.linkedin.com/company/hellenic-cultural-center
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αγιογράφοι, Έλληνες στην υπηρεσία του
ρωσικού στρατού.

Δεύτερη διάλεξη με θέμα: Οι Έλληνες 2 Ιουνίου 2020, εξ αποστάσεως onστην ιστορία της Ρωσίας από τον line διάλεξη με τον Οίκο Εθνοτήτων
εκχριστιανισμό των Ρως μέχρι σήμερα – της Μόσχας
μέρος 2ο . Έλληνες στη διπλωματική
υπηρεσία της Ρωσικής Αυτοκρατορίας,
Έλληνες επιχειρηματίες.
ГРЕЧЕСКИЙ КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР
Москва, Алтуфьевское шоссе, 44
офис № 9, 2 этаж
Тел.: 7084809 – Тел./Факс: 7084810

Διδάκτορας ιστορίας, απόφοιτος της
Ιστορικής Σχολής του Κρατικού
Πανεπιστημίου Μόσχας «Lomonosov»,
δ/ντρια του Κ.Ε.Π. Δώρα Γιαννίτση

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

e-mail: hcc@mail.ru info@hecucenter.ru
www.hecucenter.ru
skype: hellenic.cultural.center
facebook: http://www.facebook.com/Hecucenter
vkontakte: http://vk.com/hecucenter
LinkedIN: http://www.linkedin.com/company/hellenic-cultural-center
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Τρίτη διάλεξη με θέμα: Κοινές σελίδες 9 Ιουνίου 2020, εξ αποστάσεως onστην ιστορία Ελλάδας και Ρωσίας. Οι line διάλεξη με τον Οίκο Εθνοτήτων
Έλληνες στα νότια της Ρωσικής της Μόσχας
Αυτοκρατορίας (αρχές 19ου – αρχές
20ου αι.).
H
οικογένεια
καπνοβιομηχάνων «Μεσαξούδη» από το
Κερτς (αρχαίο Παντικάπαιον).

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

Διδάκτορας ιστορίας, απόφοιτος της
Ιστορικής Σχολής του Κρατικού
Πανεπιστημίου Μόσχας «Lomonosov»,
δ/ντρια του Κ.Ε.Π. Δώρα Γιαννίτση

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

e-mail: hcc@mail.ru info@hecucenter.ru
www.hecucenter.ru
skype: hellenic.cultural.center
facebook: http://www.facebook.com/Hecucenter
vkontakte: http://vk.com/hecucenter
LinkedIN: http://www.linkedin.com/company/hellenic-cultural-center
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Τέταρτη διάλεξη με θέμα: Κοινές σελίδες 16 Ιουνίου 2020, εξ αποστάσεως onστην ιστορία Ελλάδας και Ρωσίας. Οι line διάλεξη με τον Οίκο Εθνοτήτων
Έλληνες στα νότια της Ρωσικής της Μόσχας
Αυτοκρατορίας (αρχές 19ου – αρχές
20ου αι.). H οικογένεια επιχειρηματιών
«Ροδοκανάκη» από την Οδησσό.

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

Διδάκτορας ιστορίας, απόφοιτος της
Ιστορικής Σχολής του Κρατικού
Πανεπιστημίου Μόσχας «Lomonosov»,
δ/ντρια του Κ.Ε.Π. Δώρα Γιαννίτση

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

e-mail: hcc@mail.ru info@hecucenter.ru
www.hecucenter.ru
skype: hellenic.cultural.center
facebook: http://www.facebook.com/Hecucenter
vkontakte: http://vk.com/hecucenter
LinkedIN: http://www.linkedin.com/company/hellenic-cultural-center
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Πέμπτη διάλεξη με θέμα: Η Ελλάδα μέσα 23 Ιουνίου 2020, εξ αποστάσεως on- Διδάκτορας ιστορίας, απόφοιτος της
από το βλέμμα των Ρώσων περιηγητών, τέλη line διάλεξη με τον Οίκο Εθνοτήτων Ιστορικής Σχολής του Κρατικού
18ου – αρχές 19ου αι.
Πανεπιστημίου Μόσχας «Lomonosov»,
της Μόσχας
δ/ντρια του Κ.Ε.Π. Δώρα Γιαννίτση
§1. Η αμοιβαία αντιμετώπιση Ελλήνων και
Ρώσων.
§2. Οι συνθήκες επιβίωσης των Ελλήνων
κατά την περίοδο του οθωμανικού ζυγού.

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

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

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

διάλεξη

με

θέμα:

Οι Ρώσοι 30 Ιουνίου 2020, εξ αποστάσεως on- Διδάκτορας ιστορίας, απόφοιτος της
περιηγητές για την Ελλάδα από την Ίδρυση line διάλεξη με τον Οίκο Εθνοτήτων Ιστορικής Σχολής του Κρατικού
του Ελληνικού Κράτους έως τις αρχές του
Πανεπιστημίου Μόσχας «Lomonosov»,
της Μόσχας
20ου αι.

δ/ντρια του Κ.Ε.Π. Δώρα Γιαννίτση

§1. Βασικά χαρακτηριστικά του καθημερινού
βίου των Ελλήνων.
§2. Η διάθεση των Ελλήνων απέναντι στους
Ρώσους και τη Ρωσία σε συνδυασμό με τις
ανακατατάξεις στο διεθνή στίβο.

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

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

e-mail: hcc@mail.ru info@hecucenter.ru
www.hecucenter.ru
skype: hellenic.cultural.center
facebook: http://www.facebook.com/Hecucenter
vkontakte: http://vk.com/hecucenter
LinkedIN: http://www.linkedin.com/company/hellenic-cultural-center
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ГРЕЧЕСКИЙ КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР
Москва, Алтуфьевское шоссе, 44
офис № 9, 2 этаж
Тел.: 7084809 – Тел./Факс: 7084810

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

e-mail: hcc@mail.ru info@hecucenter.ru
www.hecucenter.ru
skype: hellenic.cultural.center
facebook: http://www.facebook.com/Hecucenter
vkontakte: http://vk.com/hecucenter
LinkedIN: http://www.linkedin.com/company/hellenic-cultural-center
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ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ – ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ Της ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ, ΤΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
ΕΚΔΗΛΩΣΗ
«Η αρχαία ελληνική μουσική»
Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 22 Φεβρουαρίου 2020
η διαλέξη του διακεκριμένου Έλληνα συνθέτη Νίκου Ξανθούλη «Η αρχαία
ελληνική μουσική» - Διάλεξη, στη ρωσική, για την αρχαία ελληνική μουσική,
συνοδεία αναβιωμένης αρχαίας ελληνικής λύρας.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ
ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ
22 Φεβρουαρίου 2020,
Ορθόδοξο Πανεπιστήμιο Ανθρωπιστικών
Σπουδών «Άγιος Τύχων»

Η διάλεξη πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του 2ου Διεθνούς Φεστιβάλ «Η
ΕΠΟΧΗ σε ΜΙΚΡΟΓΡΑΦΙΑ. Ο ΑΡΧΑΙΟΣ ΚΟΣΜΟΣ στην
ΑΝΑΠΤΥΞΗ του ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ», που διοργανώνεται
την περίοδο 18 - 25 Φεβρουαρίου 2020 από το Ορθόδοξο Πανεπιστήμιο
Ανθρωπιστικών Σπουδών «Άγιος Τύχων» με τη συμμετοχή του Κ.Ε.Π.
Περισσότερα:
http://www.hecucenter.ru/gr/news/2224022020__press_release__ancient_worl
d_and_the_development_of_the_european_civilization.html
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ΕΚΔΗΛΩΣΗ
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«Ελληνικό Θέατρο: καταβολές, γέννηση, ανάπτυξη, διαφωτιστική
αποστολή»
Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 24 Φεβρουαρίου 2020 η
διαλέξη της διευθύντριας του Κέντρου Ελληνικού Πολιτισμου - Κ.Ε.Π,
διδάκτορος ιστορίας, ηθοποιού Δώρας Γιαννίτση «Ελληνικό Θέατρο:
καταβολές, γέννηση, ανάπτυξη, διαφωτιστική αποστολή» - Διάλεξη, στη
ρωσική, για το ρόλο και τη σημασία του θεάτρου στη ζωή των πολιτών κατά
την αρχαιότητα, την διαφωτιστική-παιδαγωγική αποστολή του, την
επικαιρότητά του σήμερα.
Η διάλεξη πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του 2ου Διεθνούς Φεστιβάλ «Η
ΕΠΟΧΗ σε ΜΙΚΡΟΓΡΑΦΙΑ. Ο ΑΡΧΑΙΟΣ ΚΟΣΜΟΣ στην
ΑΝΑΠΤΥΞΗ του ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ», που διοργανώνεται
την περίοδο 18 - 25 Φεβρουαρίου 2020 από το Ορθόδοξο Πανεπιστήμιο
Ανθρωπιστικών Σπουδών «Άγιος Τύχων» με τη συμμετοχή του Κ.Ε.Π.
Περισσότερα:
http://www.hecucenter.ru/gr/news/2224022020__press_release__ancient_worl
d_and_the_development_of_the_european_civilization.html
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ΕΚΔΗΛΩΣΗ
«Ελληνικό Θέατρο: καταβολές, γέννηση, ανάπτυξη, διαφωτιστική
αποστολή»
Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 14 Ιουλίου 2020 η διαδικτυακή
on-line διάλεξη, στη ρωσική, της διευθύντριας του Κ.Ε.Π., διδάκτορος
ιστορίας, ηθοποιού Δώρας Γιαννίτση «Аρχαία δραματουργία. Το Θέατρο
στην Αρχαία Ελλάδα», που συνδιοργανώθηκε από το Κέντρο Ελληνικού
Πολιτισμού – Κ.Ε.Π. από κοινού με τον συνεργαζόμενο φορέα,
την Βιβλιοθήκη-Αναγνωστήριο «Αλέξανδρος Πούσκιν», στο πλαίσιο του
προγράμματος διαδικτυακών δράσεων της εν λόγω Βιβλιοθήκης «Διαλέξεις
στον καναπέ».

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ
ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ
Τρίτη 14 Ιουλίου 2020
Εξ αποστάσεως διαδικτυακή διάλεξη με
την Βιβλιοθήκη-Αναγνωστήριο «Αλέξανδρος
Πούσκιν»,

Περισσότερα:
http://www.hecucenter.ru/gr/news/press_release__14072020_to_theatro_s
tin_arhaia_ellada__gennisi_dramatoirgias__dialeksi_theodoras_giannitsi.
html
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ΕΚΔΗΛΩΣΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ
ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ
26 Σεπτεμβρίου 2020

ΗΜΕΡΑ ΕΛΛΑΔΑΣ__ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΠΟΥΣΚΙΝ
Σε μία ιδιαίτερα εποικοδομητική και θερμή ατμόσφαιρα, με ένα κοινό που
διακατέχεται από ουσιαστική διάθεση και επιθυμία να μυηθεί στην ελληνική
γλώσσα, στον ελληνικό πολιτισμό, με ειλικρινές και ανιδιοτελές ενδιαφέρον για
την πολιτισμική κληρονομιά του Ελληνικού Κόσμου, πραγματοποιήθηκε
το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου 2020 η ΗΜΕΡΑ ΕΛΛΑΔΑΣ, στο πλαίσιο
της Ημέρας
Ανοικτών
Θυρών-Ημέρας
Παρουσίασης
Πολιτιστικών
Προγραμμάτων, στη Βιβλιοθήκη «Αλέξανδρος Πούσκιν» επί της οδού
9, Spartakovskaya str., (metro station «Baumanskaya»).

στη Βιβλιοθήκη «Αλέξανδρος Πούσκιν»

Στο πλαίσιο της ΗΜΕΡΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ η διευθύντρια του Κ.Ε.Π., διδάκτωρ
ιστορίας Δώρα Γιαννίτση προέβη σε επισκόπηση των κοινών σελίδων στην
ιστορία των δύο φίλων ομόδοξων λαών, Ελλήνων και Ρώσων, σε παρουσίαση
των δράσεων και των προγραμμάτων του Κ.Ε.Π., καθώς και της ιστορίας και
των βασικών μερών του λόγου της ελληνικής γλώσσας. Ειλικρινής, αβίαστη,
ζωντανή συνομιλία και ανθρώπινη επικοινωνία για τα αγαπημένα μας θέματα σε
μία ακόμη εστία διάδοσης της ελληνικής γλώσσας και του ελληνικού
πολιτισμού. Κοινές σελίδες στην ιστορία των δύο λαών μας, των δύο κόσμων
μας, παρουσίαση των δραστηριοτήτων και των προγραμμάτων του Κέντρου
Ελληνικού Πολιτισμού – Κ.Ε.Π., τρέχουσα δράση και σχέδια για το μέλλον,
παρουσίαση της ελληνικής γλώσσας – τιτάνιου εργαλείου μετάδοσης και
μεταλαμπάδευσης πάντα επίκαιρων, διαχρονικών και πανανθρώπινων
φιλοσοφικών μηνυμάτων και αξιών – και της ιστορίας της ελληνικής γλώσσας,
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της εξέλιξής της ανά τους αιώνας και της νομοτελιακής συνέχειάς της.

http://www.hecucenter.ru/gr/news/press_release__26092020__imera_ella
das__vivliothiki_poiskin.html
ΕΚΔΗΛΩΣΗ
Διάλεξη_Ειρηνευτική δράση Ευρωπαϊκών Δυνάμεων στην Κρήτη
Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε, διαδικτυακά, εξ αποστάσεως, την Πέμπτη 8
Οκτωβρίου 2020 η διάλεξη του νεαρού ιστορικού Ντμίτριι Ριάντσενκο με
θέμα «Η ειρηνευτική δράση Ευρωπαϊκών Δυνάμεων στην Κρήτη στα τέλη
του 19ου – αρχές 20ου αι.», που διοργανώθηκε από το Κέντρο Ελληνικού
Πολιτισμού – Κ.Ε.Π.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ
ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ
8 Οκτωβρίου 2020
Εξ αποστάσεως διαδικτυακή διάλεξη με
Τον Ντμίτριι Ριάντσενκο

Περισσότερα:
http://www.hecucenter.ru/gr/news/pressrelease__08102020__dialeksi_eirine
itiki_drasi_eiropakon_dinameon_stin_kriti_.html

ΕΚΔΗΛΩΣΗ
Η Ελλάδα στο Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο__Διάλεξη Δώρας Γιαννίτση
ГРЕЧЕСКИЙ КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР
Москва, Алтуфьевское шоссе, 44
офис № 9, 2 этаж
Тел.: 7084809 – Тел./Факс: 7084810

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ
ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ
20 Οκτωβρίου 2020
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Εν΄όψει της Εθνικής Επετείου του "ΟΧΙ" στον ιταλικό φασισμό, της
νικηφόρου προελάσεως του ελληνικού στρατού στο Αλβανικό Μέτωπο,
με επιτυχία, με υψηλό δείκτη ειλικρινούς ενδιαφέροντος εκ μέρους του
κοινού, που συμμετείχε με ουσιαστικές ερωτήσεις, πραγματοποιήθηκε
την Τρίτη 20 Οκτωβρίου 2020 η διάλεξη (στη ρωσική γλώσσα) της δ/ντριας
του Κέντρου Ελληνικού Πολιτισμού - Κ.Ε.Π., διδάκτορος ιστορίας Δώρας
Γιαννίτση με θέμα «Το ηρωικό έπος του Ελληνικού Λαού, η ξένη κατοχή,
τα αποτελέσματα του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου».

Εξ αποστάσεως διαδικτυακή διάλεξη με
την Ρωσική Κρατική ΒιβλιοθήκηςΞένης
Λογοτεχνίας «Μ.Ι. Ρουντόμινο»

Η διαδικτυακή, εξ αποστάσεως διάλεξη πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του
προγράμματος «В’ Παγκόσμιος Πόλεμος: Χώρες της Υφηλίου //
Συνάντηση
#
6.
Ελλάδα» του
Πολιτιστικού
Κέντρου «Γαλλοφωνία» της Ρωσικής Κρατικής Βιβλιοθήκης Ξένης
Λογοτεχνίας «Μ.Ι. Ρουντόμινο».
Περισσότερα:
http://www.hecucenter.ru/gr/news/press_release__20102020__i_ellada_st
o_v_pagkosmio_polemo__dialeksi_doras_giannitsi.html
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ΕΚΔΗΛΩΣΗ
«Η ελληνική ομογένεια στη σύγχρονη Ρωσία: ερευνητικές προσεγγίσεις»
Με ιδιαίτερη επιτυχία, με έντονη και ουσιαστική συμμετοχή του
ακροατηρίου, πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη, 19 Νοεμβρίου 2020, η
διαδικτυακή διάλεξη-εισήγηση της δ/ντριας του Κέντρου Ελληνικού
Πολιτισμού – Κ.Ε.Π., διδάκτορος ιστορίας Δώρας Γιαννίτση με θέμα «Η
ελληνική ομογένεια στη σύγχρονη Ρωσία: ερευνητικές προσεγγίσεις». Η
διάλεξη διεξήχθη στο
πλαίσιο
συνεδρίασης
του Διεπιστημονικού
Σεμιναρίου για την Κεντρική Ευρώπη της Ακαδημίας Επιστημών της
Ρωσίας και της παρουσίασης του νέου προγράμματος του Ινστιτούτου
Σλαυικών Μελετών και Βαλκανικής της Ακαδημίας Επιστημών της
Ρωσίας "Βαλκανικό Σεμινάριο".

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ
ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ
19 Νοεμβρίου 2020
Εξ αποστάσεως διαδικτυακή διάλεξη στο
πλαίσιο του προγράμματος "Βαλκανικό
Σεμινάριο" του Ινστιτούτου Σλαυικών Μελετών
και Βαλκανικής της Ακαδημίας Επιστημών της
Ρωσίας .

Η διάλεξη/εισήγηση επικεντρώθηκε στην ιστορία της διαμόρφωσης της
ελληνικής διασποράς/ομογένειας στην επικράτεια της σύγχρονης Ρωσίας και
στον μετα-σοβιετικό χώρο από την εποχή της αρχαιότητας έως την εποχή μας.
Αναφορά έγινε στους διακεκριμένους Έλληνες της Ρωσίας, που διακρίθησαν
σε διάφορους τομείς δραστηριότητας, όπως επιστήμη, θεολογία, πνευματικός
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βίος, στρατιωτική και διπλωματική υπηρεσία, στον επιχειρηματικό τομέα και
στη διοίκηση · επίσης, στα διάφορα κύματα της άφιξης των Ελλήνων στη
Ρωσία και στη δημιουργία και διαμόρφωση των ελληνικών κοινοτήτων στη
ρωσική επικράτεια κατά τη νεότερη εποχή, καθώς και στη δομή και
οργάνωση των ελληνικών κοινοτήτων, στις ιδιαιτερότητες της θέσης της
ελληνικής διασποράς σήμερα σε σύγκριση με προηγούμενη περίοδο (νομικόθεσμικό πλαίσιο, δημόσιοι οργανισμοί, κ.λπ.).
http://www.hecucenter.ru/gr/news/press_release__19112020__i_elliniki_o
mogeneia_sti_sighroni_rosia_ereinitikes_proseggiseis.html

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ, ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΕΣ ΣΕ ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥΣ ΚΑΙ ΙΩΒΙΛΑΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ,
ΗΜΕΡΕΣ ΜΝΗΜΗΣ
ΕΚΔΗΛΩΣΗ
Διάλεξη της διευθύντριας του Κ.Ε.Π., διδάκτορος ιστορίας Δώρας
Γιαννίτση με θέμα «75 ΧΡΟΝΙΑ της ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΝΙΚΗΣ
των ΛΑΩΝ Μας».
9η Μαΐου __ΗΜΕΡΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΝΙΚΗΣ
ГРЕЧЕСКИЙ КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР
Москва, Алтуфьевское шоссе, 44
офис № 9, 2 этаж
Тел.: 7084809 – Тел./Факс: 7084810

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ
9 Μαΐου 2020
Εξ αποστάσεως διαδικτυακή διάλεξη
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κατά του ΦΑΣΙΣΜΟΥ
H διατήρηση της ιστορικής μνήμης αποτελεί θεμελιώδη προϋπόθεση
για τη βιωσιμότητα και ανάπτυξη εθνών και κοινωνιών, για τη
διατήρηση της εθνικής ταυτότητας και την κληροδότηση της
παράδοσης στις επόμενες γενεές.
Τιμούμε την Επέτειο των 75 ετών της Νίκης κατά του φασισμού, του
απολυταρχισμού, της μισαλλοδοξίας, του σκοταδισμού.
Πρόκειται για κοινή νίκη των λαών για ελευθερία, ανεξαρτησία,
αυτάρκεια, αυτοπροσδιορισμό. Πρόκειται για τη νίκη του αθρωπισμού
και της αρετής.
Οι δύο ομόδοξοι λαοί, Έλληνες και Ρώσοι, τους οποίους συνδέουν
κοινές σελίδες ιστορίας, κοινή ιστορική, πνευματική, πολιτιστική
συγγένεια-εγγύτητα, κοινή κοσμοθεωρία, αντιμετώπιση τιυ κόσμου,
νοοτροπία, που βασίζεται στις αρχές του ανθρωπισμού, της αρετής, της
προόδου, ης αγάπης, της αρετής, πάντα πορεύονταν μαζί. Έτσι και στο
Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο βρέθηκαν, ως σύμμαχοι, στην ίδια πλευρά των
οδοφραγμάτων, πολέμησαν από κοινού τον κοινό εχθρό, το φασισμό,
τον απολυταρχισμό.
Σήμερα, όταν είμαστε θιασιώτες πρωτοφανών φαινομένων βίας,
μίσους, συγκρούσεων, εξωτερικών παρεμβάσεων στο δικαίωμα των
λαών για ελευθερία, αυτοπροσδιορισμό, ανεξαρτησία, κυριαρχία και
αυτάρκεια, τα μηνύματα της Επετείου της Νίκης καθίστανται όσο ποτέ
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άλλοτε επιβεβλημένα και επίκαιρα.
Αιωνία η Μνήμη των Ηρώων της Μεγάλης Νίκης !
Περισσότερα:
http://www.hecucenter.ru/gr/news/press_release__minima_apo_kep__9
_maoi__imera_megalis_koinis_megalis_nikis_kata_toi_fasismoi.html

ΕΚΔΗΛΩΣΗ
Γενοκτονία - Δικαίωμα στη Μνήμη

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ
19 Μαΐου 2020
Εξ αποστάσεως διαδικτυακή συνεδρία-εκδήλωση
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Σε ατμόσφαιρα έντονης συναισθηματικής φόρτισης, με ιδιαίτερη
δυναμική, εκφραστικότητα, αμεσότητα και συγκίνηση την Τρίτη 19
Μαΐου 2020 πραγματοποιήθηκε από το Κέντρο Ελληνικού ΠολιτισμούΚ.Ε.Π. η καθιερωμένη εκδήλωση, αφιερωμένη στην ημέρα μνήμης
της Γενοκτονίας του χριστιανικού πληθυσμού της Οθωμανικής
Αυτοκρατορίας, των Ελλήνων της Ανατολής, αυτή τη φορά σε εξ
αποστάσεως διαδικτυακή σύνδεση, που εξελίχθηκε σε 4,5ωρο
μαραθώνιο με έντονα συναισθήματα, συγκίνηση, μεγάλη συμμετοχή
κοινού και ειδικών, ουσιαστική συζήτηση, ιστορική επισκόπηση,
αξιοποίηση αποσπασμάτων ενοελληνικής λογοτεχνίας, που με
γλαφυρές περιγραφές αναφέρονται στην τραγικότητα των γεγονότων
της εποχής, με παράλληλη προβολή στην οθόνη μας βίντεο-ντουμέντων
της εποχής και ειδικών παρουσιάσεων
Περισσότερα:
http://www.hecucenter.ru/gr/news/press_release__genoktonia__dikaio
ma_sti_mnimi__may_19__2020_.html
ΕΚΔΗΛΩΣΗ
Εκδηλώσεις Εθνικής Επετείου του ΟΧΙ
ГРЕЧЕСКИЙ КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР
Москва, Алтуфьевское шоссе, 44
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Тел.: 7084809 – Тел./Факс: 7084810

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ
28 Οκτωβρίου 2020
Εξ αποστάσεως διαδικτυακή συνεδρία-εκδήλωση
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Με συγκίνηση, συναισθηματική φόρτιση, με ψυχική αγαλλίαση
τιμήσαμε, με δύο διαδικτυακές εκδηλώσεις, την Τετάρτη 28
Οκτωβρίου 2020, την Εθνική Επέτειο του «ΟΧΙ» στον ιταλικό
φασισμό, τη νικηφόρα προέλαση του ελληνικού στρατού στο Αλβανικό
Μέτωπο το φθινόπωρο-χειμώνα του 1940-41.
Δεδομένου του πλούτου και του περιεχομένου του υλικού, που
επιθυμούμε να αναδείξουμε, κατά την μεσημεριανή μας εκδήλωση
«Ημέρα του «ΟΧΙ». Το Ηρωικό Έπος του Ελληνικού Λαού μέσα από
κείμενα νεοελληνικής λογοτεχνίας» εστιάσαμε στο Έπος του ΄40 και
στον τρόπο, που αυτό αντικατοπτρίζεται μέσα από τα κείμενα της
νεοελληνικής λογοτεχνίας και στην οποία απευθύνθηκε με χαιρετισμό
και συμμετείχε ο Εξοχότατος Γενικός Πρόξενος της Ελλάδας στη
Μόσχα και καλός φίλος, ποιητής Νικόλας Κρίκος.
Το βράδυ πραγματοποιήσαμε την καθιερωμένη μας εορταστική
καλλιτεχνική-διαφωτιστική εκδήλωση «Η εποποιία του ΄40 –
Προβολή κινηματογραφικών ντοκουμέντων, επισκόπηση των
γεγονότων του Αλβανικού Μετώπου. Η Ελλάδα της Κατοχής. Ο
άθλος
της
Αντίστασης
των
Ελλήνων.
Τα αποτελέσματα του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου». Σε
αυτήν
συμμετείχαν και απηύθυναν χαιρετισμό η Εξοχότατη Πρέσβυς της
Ελληνικής Δημοκρατίας στη Ρωσική Ομοσπονδία, αγαπητή
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κυρία Αικατερίνη Νασίκα, ο Πρόεδρος του Συλλόγου Ελλήνων
Μόσχας, καθηγητής, ακαδημαϊκός Χρήστος Ταχτσίδης και ο
Πρόεδρος του Οργανισμού Πολιτιστικής και Επιχειρηματικής
Συνεργασίας και Φιλίας
Ρωσίας-Ελλάδας-Κύπρου «Φιλία»,
Πρέσβυς Γκεόργκιι Μουράντοβ.
Περισσότερα:
http://www.hecucenter.ru/gr/news/pressrelease_28102020__ekdiloseis_
ethnikis_epeteioi_toi_ohi.html
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ΕΔΩ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
Σε ατμόσφαιρα συναισθηματικής φόρτισης και υψηλοτατου δείκτη
ενδιαφέροντςο και συγκέντρωσης πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 17
Νοεμβρίου 2020 από το Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού-ΚΕΠ, με την
ευκαιρία συμπλήρωσης 47 χρόνων από τα γεγονότα του Πολυτεχνείου,
διαδικτυακή, εξ αποστάσεως, on-line εκδήλωση, αφιερωμένη στην
επέτειο της φοιτητικής εξέγερσης του Πολυτεχνείου.

17 Νοεμβρίου 2020
Εξ αποστάσεως διαδικτυακή συνεδρία-εκδήλωση

Το πρόγραμμα της εκδήλωσης περιλάμβανε:






Σύντομη επισκόπηση από τη δ./ντρια του Κ.Ε.Π., διδάκτορα
ιστορίας Δώρα Γιαννίτση, της κοινωνικοπολιτικής εξέλιξης της
Ελλάδας από τη λήξη του Εμφυλίου Πολέμου (1949) έως την
εγκαθίδρυση της Δικτατορίας των Συνταγματαρχών (1967). – To
φαινόμενο των φοιτητικών κινημάτων τη δεδομένη εποχή.
Το Χρονικό των τριών ημερών του Πολυτεχνείου μέσα από
κείμενα, προσωπικές μαρτυρίες, οπτικοαουστικό υλικό.
Συζήτηση
Προβολή του ντοκιμαντέρ «ΕΔΩ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ». Σκηνοθεσία
– Γιώργος Παναγόπουλος, ο Έλληνας σκηνοθέτης, αυτόπτης
μάρτυρας των γεγονότων, καλλιτεχνικός διευθυντής Θεατρικού
Εργαστηρίου του Κ.Ε.Π. Διάρκεια ντοκιμαντέρ – 1.18΄΄ (στην
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ελληνική).
http://www.hecucenter.ru/gr/news/press_release__17112020__edo_politeh
neio.html

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ-ΑΣΧΟΛΙΕΣ
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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»
Το θέμα της πεντηκοστής τρίτης συνάντησης της Λέσχης μας, ως
διαμορφώθηκε από τα μέλη μας κατά την προηγούμενη συνεδρίαση:
«Πώς περάσαμε τις Εορτές των Χριστουγέννων και της
Πρωτοχρονιάς. Σχέδια και προτεραιότητες για το 2020».

26 Ιανουαρίου 2020,
ελληνικό εστιατόριο «ΠΟΡΤΟ ΜΥΚΟΝΟΣ»

Συντονιστές της συζήτησης ήσαν ο προσφάτως αφιχθής αποσπασμένος
εκπαιδευτικός, ειδικευμένος στους ελληνικούς παραδοσιακούς
χορούς Ευστάθιος Νικητόπουλος και η διευθύντρια του ΚΕΠ,
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διδάκτωρ ιστορίας, ηθοποιός Δώρα Γιαννίτση.
Συνεχίζοντας με τους ίδιους ρυθμούς και ατενίζοντας το μέλλον πάντα
με αισιοδοξία, με την ίδια αμείωτη επιτυχία πραγματοποιήθηκε στις
φιλόξενες εγκαταστάσεις του ελληνικού εστιατορίου «ΠΟΡΤΟΜΥΚΟΝΟΣ» η 53η κατά
σειρά
και 1η το
Νέο
Έτος
2020 συνεδρίαση της Ελληνικής
Λέσχης
Διαλόγου
και
Επικοινωνίας «Επικοινωνούμε
Ελληνικά-Μόνο
Ελληνικά» !!!
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, την
ελληνική γλώσσα, τον ελληνικό πολιτισμό.
Περισσότερα:
http://www.hecucenter.ru/gr/news/pressrelease__leshi_dialogoi_kai_epi
koinoniasmono_ellinika_26012020.html
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Το θέμα της πεντηκοστής τέταρτης συνάντησης της Λέσχης μας, ως
διαμορφώθηκε από τα μέλη μας κατά την προηγούμενη συνεδρίαση:
«Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας. Ελληνική Γλώσσα:
Καταβολές και διαχρονικότητα. Μεταφορά μηνυμάτων - απόδοση
κειμένων παγκόσμιας λογοτεχνικής κληρονομιάς στην ελληνική».
ГРЕЧЕСКИЙ КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР
Москва, Алтуфьевское шоссе, 44
офис № 9, 2 этаж
Тел.: 7084809 – Тел./Факс: 7084810

9 Φεβρουαρίου 2020,
ελληνικό εστιατόριο «ΠΟΡΤΟ ΜΥΚΟΝΟΣ»
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Στο πλαίσιο της συνεδρίας μας ο Ρώσος συγγραφέας και
δημοσιογράφος, που διαμένει μόνιμα στην Ελλάδα, Ανατόλιι
Γιεγκόροβ και αφίχθη στη Μόσχα αυθμερόν ειδικά για την περίσταση,
προέβη σε παρουσίαση της εξαιρετικής έκδοσης-πονήματός του με τον
τίτλο «Ρωσικός Χάρων» και «Ελληνικός Μαμάι»: Η εμπειρία της
συγκριτικής
φρασεολογίας» («Русский Харон» и «греческий Мамай»: Опыт срав
нительной фразеологии»),
στην
οποία ερευνώνται
ιστορικές
ιδιαιτερότητες δάνειων λέξεων στη Νεοελληνική Γλώσσα με πάνω από
500 εκφράσεις. Η παρούσα έκδοση τυγχάνει της αιγίδας της Κρατικής
Δούμας της Ρωσίας, της Άνω Βουλής (Ομοσπονδιακού Συμβουλίου,
της Ρωσικής Εθνικής Επιροπής της UNESCO και της υποστήριξης της
βουλευτή της Κρατικής Δούμας, μέλους της Επιτροπής Ευρασιατικής
Ολοκλήρωσης Ιβάν Μπέλεκοβ, ο οποίος μάς τίμησε με την παρουσία
του.
Όπως τόνισε η συντονίστρια της συνεδρίας, δ/ντρια του Κ.Ε.Π. Δώρα
Γιαννίτση, αφού προηγουμένως προέβη σε μία σύντομη αναφορά στη
ημέρα και σε παρουίαση της εξέλιξης της ελληνικής γλώσσας από την
αρχαιότητα έως σήμερα, η αποψινή Λέσχη-Μάζωξη αποτελεί ουσιαστικά
άλλο ένα νομοτελειακό κρίκο στην ανάπτυξη και δυναμική των σχέσεων
των δύο λαών μας, που συνδέονται με κοινή ιστορική, πολιτισμική,
πνευματική συγγένεια – εγγύτητα, άλλον έναν κομοτελειακό κρίκο στην
πολιτισμική και πνευματική κοινότητά μας. Χάρη ευτυχούς συγκυρίας,
κατά την προ 2 εβδομάδων συνάντησή μας με τον συγγραφέα Ανατόλιι
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Γιεγκόροβ, ανταποκρίθηκε αμέσως στο κάλεσμα - πρότασή μας να
προβεί στο πλαίσιο της Λέσχης Διαλόγου και Επικοινωνίας, και με την
ευκαιρία της Παγκόσμιας Ημέρας Ελληνικής Γλώσσας, σε παρουσίαση
του έργου του στις 9 Φεβρουαρίου τ.ε., όπερ και έπραξε, αφικνούμενος
αυθημερόν από την Ελλάδα, όπου διαμένει μόνιμα τα τελευταία 30
χρόνια.
Περισσότερα:
http://www.hecucenter.ru/gr/news/09022020__press_release__leshi_dia
logoi_kai_epikoinoniasmono_ellinika__54.html

Το θέμα της πεντηκοστής πέμπτης συνάντησης της Λέσχης μας,
κατόπιν εισήγησης των τακτικών θαμώνων μας, διατυπώθηκε ως εξής:
“Η ελληνική Αποκριά-Σαρακοστή και η ρωσική Μάσλενιτσα-Τυρινή.
Έθιμα και παραδόσεις σε Ελλάδα και Ρωσία.”

24 Φεβρουαρίου 2020,
ελληνικό εστιατόριο «ΠΟΡΤΟ ΜΥΚΟΝΟΣ»

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίας σε ειδική παρουσίαση προέβη η
φοιτήτρια επί διδακτορικώ του Τμήματος Βυζαντινής και
Νεοελληνικής Φιλολογίας στη Φιλολογική Σχολή του Κρατικού
Πανεπιστημίου Μόσχας «Λομονόσοβ» Γιάννα Γιάχοντοβα, η οποία
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εκπονεί τη διδακτορική της διατριβή πάνω στο θέμα: «Το λεξιλόγο των
εθίμων του ελληνικού εορτολογίου».
Περισσότερα:
http://www.hecucenter.ru/gr/news/pressrelease_leshi_dialogoi_kai_epik
oinoniasmono_ellinika_55_24022020.html

Το θέμα της πεντηκοστής έκτης συνάντησης της Λέσχης
μας διατυπώθηκε ως εξής: «Ελληνικό Θέατρο: καταβολές,
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γέννηση, ανάπτυξη, διαφωτιστική αποστολή» - από τη
διευθύντρια
του
Κ.Ε.Π.,
ιστορικό-ηθοποιό Δώρα
Γιαννίτση. Συνάντηση μέσω skype με τον εξαιρετικό Έλληνα
συνθέτη Νίκο Ξανθούλη. Master-class με αναβιωμένη αρχαία
ελληνική λύρα.

ελληνικό εστιατόριο «ΠΟΡΤΟ ΜΥΚΟΝΟΣ»

Επικοινωνήσαμε με τον εξαιρετικό Έλληνα συνθέτη και πιστό
καλό φίλο Νίκο Ξανθούλη με απευθείας σύνδεση μέσω skype και
μυηθήκαμε στην αρχαία ελληνική μουσική, απολαύσαμε τους
ήχους της αναβιωμένης αρχαίας ελληνικής λύρας, φτιαγμένης από
τον θώρακα χελώνας, και μουσικά αποσπάσματα, που συνοδεύουν
κείμενα των αρχαίων τραγικών και τη ληρικής ποιήτριας Σαπφούς.
Στη συνέχεια η διευθύντρια του Κ.Ε.Π., ιστορικός και
ηθοποιός Δώρα Γιαννίτση, ανέπτυξε τη θεματική της γέννησης,
ανάπτυξης του δράματος στην αρχαιότητα και της εμφάνισης του
θεάτρο
Περισσότερα:
http://www.hecucenter.ru/gr/news/pressrelease_56_leshi_dialogoi_kai_
epikoinoniasmono_ellinika_22032020_03_23.html
Το θέμα της πεντηκοστής έβδομης συνάντησης της Λέσχης μας,
κατόπιν εκδήλωσης επιθυμίας των μελών μας κατά τη διάρκεια της
ГРЕЧЕСКИЙ КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР
Москва, Алтуфьевское шоссе, 44
офис № 9, 2 этаж
Тел.: 7084809 – Тел./Факс: 7084810

12 Απριλίου 2020,
Εξ αποστάσεως διαδικτυακή συνεδρία
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τελευταίας συνεδρίας μας, διατυπώθηκε ως εξής: «Ελληνικό Θέατρο:
καταβολές, γέννηση, ανάπτυξη, διαφωτιστική αποστολή – Μέρος 2» από τη διευθύντρια του Κ.Ε.Π., ιστορικό-ηθοποιό Δώρα Γιαννίτση.
Με
περιπέτειες,
στις
συνθήκες
απαγόρευσης
συναθροίσεων για την αντιμετώπιση της διάδοσης του κοροναϊού-Covid19, με μεγάλο ενδιαφέρον και συμμετοχή Ελλήνων και Φιλελλήνων από
διάφορες γωνιές του πλανήτη μας, πραγματοποιήθηκε η 57η συνεδρίαση
της Λέσχης Διαλόγου & Επικοινωνίας «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ
ΕΛΛΗΝΙΚΑ – ΜΟΝΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑ»
Αρχικά προγραμματίζαμε εξ αποστάσεως ηλεκτρονική σύνδεση μέσω της
εφαρμογής Zoom, ωστόσο, λόγω τεχνικών κωλυμάτων, δεν κατέστη
δυνατό σε όλους τους ενδιαφερόμενους να συνδεθούν.
Εν τέλει η διευθύντρια του Κ.Ε.Π. Δώρα Γιαννίτση προέβη σε διάλεξη με
απευθείας σύνδεση μέσω του facebook.

Περισσότερα:

Ιδιαίτερα μάς χαροποίησε η συμμετοχή Ελλήνων και
http://www.hecucenter.ru/gr/news/press_release_leshi_dialogoi_kai_epi Φιλελλήνων όχι μόνο από Ρωσία και Ελλάδα, αλλά και από
διάφορα μέρη του πλανήτη, από ΗΠΑ, Μεγάλη Βρετανία
koinoniasmono_ellinika__12042020.html
και αλλού.
Το θέμα της πεντηκοστής όγδοης συνάντησης της Λέσχης μας,
σύμφωνα με το πνεύμα των ημερών, διατυπώθηκε ως εξής: «Το
ГРЕЧЕСКИЙ КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР
Москва, Алтуфьевское шоссе, 44
офис № 9, 2 этаж
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21 Απριλίου 2020,
Εξ αποστάσεως διαδικτυακή συνεδρία
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Πάσχα και οι πασχαλινές παραδόσεις σε διάφορες περιοχές της
Ελλάδας» με τη συμμετοχή της διευθύντριας του Κ.Ε.Π., ιστορικούηθοποιού Δώρας Γιαννίτση.
Με
μεγάλη
επιτυχία,
εξ
αποστάσεως
στις
συνθήκες
απαγόρευσης συναθροίσεων για την αντιμετώπιση της διάδοσης του κο
ροναϊού-Covid-19, με μεγάλο ενδιαφέρον και συμμετοχή Ελλήνων και
Φιλελλήνων από διάφορες γωνιές του πλανήτη μας και χωρίς τεχνικά
κωλύματα αυτή τη φορά, πραγματοποιήθηκε η 58η συνεδρίαση της
Λέσχης
Διαλόγου
&
Επικοινωνίας
«ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ
ΕΛΛΗΝΙΚΑ – ΜΟΝΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑ».
Ιδιαίτερα μάς χαροποίησε η εξ αποστάσεως δραστήρια παρακολούθηση
του κοινού μας, Ελλήνων και Φιλελλήνων όχι μόνο από Ρωσία και
Ελλάδα, αλλά και από ΗΠΑ, Μεγάλη Βρετανία αλλά και η απευθείας
συμμετοχή Ελλήνων και Φιλελλήνων από διάφορες περιοχές της Ρωσίας,
όχι μόνο από Μόσχα, αλλά και από Ορενμπούργκ, και την δική μας
ιστορική Ταυρίδα, με μέλη των Ελληνικών Συλλόγων από Σεβαστούπολη
και Συμφερούπολη. Η διεύρυνση της γεωγραφίας της Λέσχης μας
εντυπωιάζει και χαροποιεί ιδιαίτερα. Είναι δύσκολο να περιγράψουμε τα
θετικά συναισθήματα, που βιώσαμε από την απευθείας επικοινωνία μας
κατά τη διάρκεια της Συνεδρίας μας !!!
Περισσότερα:
ГРЕЧЕСКИЙ КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР
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http://www.hecucenter.ru/gr/news/press_release__leshi_dialogoi_kai_e
pikoinoniasmono_ellinika__21042020.html

Το θέμα της πεντηκοστής ένατης (59ης ) συνάντησης της Λέσχης μας,
κατόπιν πρότασης των συμμετεχόντων στην τελευταία συνεδρίασή
μας, διατυπώθηκε ως εξής: «Γαστρονομικές παραδόσεις σε Ελλάδα και
Ρωσία. Ιδιαιτερότητες εθνικής κουζίνας», με τη συμμετοχή της
διευθύντριας του Κ.Ε.Π., ιστορικού-ηθοποιού Δώρας Γιαννίτση.

30 Απριλίου 2020,
Εξ αποστάσεως διαδικτυακή συνεδρία

Με
μεγάλη
επιτυχία,
εξ
αποστάσεως
στις
συνθήκες
απαγόρευσης συναθροίσεων για την αντιμετώπιση της διάδοσης του κορο
ναϊού-Covid-19, με μεγάλο ενδιαφέρον και συμμετοχή Ελλήνων και
Φιλελλήνων από διάφορες γωνιές του πλανήτη μας και χωρίς τεχνικά
κωλύματα αυτή τη φορά, πραγματοποιήθηκε 2020 η 59η συνεδρίαση της
Λέσχης Διαλόγου & Επικοινωνίας «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
– ΜΟΝΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑ».
Ιδιαίτερα μάς χαροποίησε η εξ αποστάσεως δραστήρια παρακολούθηση του
κοινού μας, Ελλήνων και Φιλελλήνων όχι μόνο από Ρωσία και Ελλάδα,
αλλά και από ΗΠΑ, Μεγάλη Βρετανία αλλά και η απευθείας συμμετοχή
Ελλήνων και Φιλελλήνων από διάφορες περιοχές της Ρωσίας, όχι μόνο από
Μόσχα και την ευρυτερη Περιφέρεια της Μόσχας, αλλά και από
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Ορενμπούργκ (Σιβηρία), Πετροζαβόντσκκαι την δική μας ιστορική
Ταυρίδα, με μέλη των Ελληνικών Συλλόγων από Σεβαστούπολη και
Συμφερούπολη. Η διεύρυνση της γεωγραφίας της Λέσχης μας εντυπωιάζει
και χαροποιεί ιδιαίτερα. Είναι δύσκολο να περιγράψουμε τα θετικά
συναισθήματα, που βιώσαμε από την απευθείας επικοινωνία μας κατά τη
διάρκεια της Συνεδρίας μας !!!

Περισσότερα:
http://www.hecucenter.ru/gr/news/press_release__30042020__leshi_dia
logoi_kai_epikoinoniasmono_ellinika59.html
Το θέμα της εξηκοστής (60ης ) συνάντησης της Λέσχης μας, κατόπιν
πρότασης των συμμετεχόντων στην τελευταία συνεδρίασή μας,
διατυπώθηκε ως εξής:«Еλληνική μουσική, ιστορία, εξέλιξή της,
σύγχρονη ελληνική μουσική», με τη συμμετοχή της διευθύντριας του
Κ.Ε.Π., ιστορικού-ηθοποιού Δώρας Γιαννίτση.

7 Μαΐου 2020,
Εξ αποστάσεως διαδικτυακή συνεδρία

Με
μεγάλη
επιτυχία,
εξ
αποστάσεως
στις
συνθήκες
απαγόρευσης συναθροίσεων για την αντιμετώπιση της διάδοσης του κορο
ναϊού-Covid-19, με μεγάλο ενδιαφέρον και συμμετοχή Ελλήνων και
Φιλελλήνων από διάφορες γωνιές του πλανήτη μας πραγματοποιήθηκε
η 60η συνεδρίαση
της
Λέσχης
Διαλόγου
&
Επικοινωνίας
«ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ – ΜΟΝΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑ».
Ιδιαίτερα μάς χαροποίησε η εξ αποστάσεως δραστήρια παρακολούθηση του
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

77

κοινού μας, Ελλήνων και Φιλελλήνων όχι μόνο από Ρωσία και Ελλάδα,
αλλά και από ΗΠΑ, Μεγάλη Βρετανία αλλά και η απευθείας συμμετοχή
Ελλήνων και Φιλελλήνων από διάφορες περιοχές της Ρωσίας, όχι μόνο από
Μόσχα και την ευρυτερη Περιφέρεια της Μόσχας, αλλά και από
Ορενμπούργκ (Σιβηρία), Πετροζαβόντσκ και την δική μας ιστορική
Ταυρίδα, με μέλη των Ελληνικών Συλλόγων από Σεβαστούπολη και
Συμφερούπολη. Η διεύρυνση της γεωγραφίας της Λέσχης μας εντυπωιάζει
και χαροποιεί ιδιαίτερα. Είναι δύσκολο να περιγράψουμε τα θετικά
συναισθήματα, που βιώσαμε από την απευθείας επικοινωνία μας κατά τη
διάρκεια της Συνεδρίας μας !!! Εξαίρετη τελική νότα στη συνεδρίασή μας
αποτέλεσε η βιρτυόζικη εκτέλεση από τον συνάδελφό μας Ανδριανό
Μπακιρτζή τραγουδιού του αείμνηστου Βαμβακάρη με το μπαγλαμαδάκι
του. Αυτόματα μάς γεννήθηκε η ιδέα από τον προσεχή Σεπτέμβριο να
ξεκινήσουμε μαθήματα μπουζουκιού.

Περισσότερα:
http://www.hecucenter.ru/gr/news/press_release__07052020__leshi_dia
logoi_kai_epikoinoniasmono_ellinika_60_.html
Το θέμα της εξηκοστής (61ης ) συνάντησης της Λέσχης μας, κατόπιν
πρότασης των συμμετεχόντων στην προηγούμενη συνεδρίασή μας,
διατυπώθηκε ως εξής: «Еλληνική μουσική, ιστορία, εξέλιξή της,
σύγχρονη ελληνική μουσική, μέρος 2», με τη συμμετοχή της διευθύντριας
του Κ.Ε.Π., ιστορικού-ηθοποιού Δώρας Γιαννίτση.
Με

μεγάλη

επιτυχία,

εξ

αποστάσεως

στις

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

14 Μαΐου 2020,
Εξ αποστάσεως διαδικτυακή συνεδρία

συνθήκες
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

78

απαγόρευσης συναθροίσεων για την αντιμετώπιση της διάδοσης του κορο
ναϊού-Covid-19, με μεγάλο ενδιαφέρον και συμμετοχή Ελλήνων και
Φιλελλήνων από διάφορες γωνιές του πλανήτη μας πραγματοποιήθηκε
η 61η συνεδρίαση
της
Λέσχης
Διαλόγου
&
Επικοινωνίας
«ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ – ΜΟΝΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑ».
Ειδικός
προσκεκλημένος
της
61ης
συνάντησής
μας
ο
Λαρισαίος Δημήτρης Κατσιούρας, βιρτουόζος του μπουζουκιού από την
Ελλάδα, ο οποίος μάς ερμήνευσε στο μπουζούκι του μέσω ζωντανής
μετάδοσης από την πόλη Λάρισα, ρεμπέτικα τραγούδια.
Είναι δύσκολο να μεταφέρουμε τα θετικά συναισθήματα, τη συγκίνηση
και την θετική ενέργεια που βιώσαμε από την επικοινωνία με τους
συνδαιτημόνες μας κατά την διαδικτυακή, εξ αποστάσεως, αυτή μύηση
στην ελληνική μουσική. Η υπογράφουσα, προσωπικά, και δάκρυσα,
ακούγοντας τους στίχους του Ελύτη , μελοποιημένους από τον
Θεοδωράκη, και χόρεψα, στους έγχορδους ήχους του Χιώτη, και
κατασυγκινήθηκα από την εξαιρετική ατμόσφαιρα, που δημιουργήσαμε
όλοι μαζί και πάντα μαζί !!!
Ιδιαίτερα μάς χαροποίησε η εξ αποστάσεως δραστήρια παρακολούθηση του
κοινού μας, Ελλήνων και Φιλελλήνων όχι μόνο από Ρωσία και Ελλάδα,
αλλά και από ΗΠΑ, Μεγάλη Βρετανία αλλά και η απευθείας συμμετοχή
Ελλήνων και Φιλελλήνων από διάφορες περιοχές της Ρωσίας, όχι μόνο από
Μόσχα και την ευρυτερη Περιφέρεια της Μόσχας, αλλά και από
Ορενμπούργκ (Σιβηρία), Πετροζαβόντσκ και την δική μας ιστορική
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Ταυρίδα, με μέλη των Ελληνικών Συλλόγων από Σεβαστούπολη και
Συμφερούπολη. Η διεύρυνση της γεωγραφίας της Λέσχης μας εντυπωσιάζει
και χαροποιεί ιδιαίτερα. Είναι δύσκολο να περιγράψουμε τα θετικά
συναισθήματα, που βιώσαμε από την απευθείας επικοινωνία μας κατά τη
διάρκεια της Συνεδρίας μας !!!

Περισσότερα:
http://www.hecucenter.ru/gr/news/press_release__14052020__leshi_dia
logoi_kai_epikoinoniasmono_ellinika_.html
Το θέμα της εξηκοστής δεύτερης (62ης ) συνάντησης της Λέσχης μας,
κατόπιν πρότασης των συμμετεχόντων στην τελευταία συνεδρίασή
μας, διατυπώθηκε ως εξής: «ΘΕΑΤΡΟ. Αγαπημένες παραστάσεις,
θεατράνθρωποι, συντελεστές, ερμηνευτές», με τη συμμετοχή της
διευθύντριας του Κ.Ε.Π., ιστορικού-ηθοποιού Δώρας Γιαννίτση.

22 Μαΐου 2020,
Εξ αποστάσεως διαδικτυακή συνεδρία

Με
μεγάλη
επιτυχία,
εξ
αποστάσεως
στις
συνθήκες
απαγόρευσης συναθροίσεων για την αντιμετώπιση της διάδοσης του κορο
ναϊού-Covid-19, με μεγάλο ενδιαφέρον και συμμετοχή Ελλήνων και
Φιλελλήνων από διάφορες γωνιές του πλανήτη μας πραγματοποιήθηκε
η 62η συνεδρίαση
της
Λέσχης
Διαλόγου
&
Επικοινωνίας
«ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ – ΜΟΝΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑ».
Ιδιαίτερα μάς χαροποίησε η εξ αποστάσεως δραστήρια παρακολούθηση του
κοινού μας, Ελλήνων και Φιλελλήνων όχι μόνο από Ρωσία και Ελλάδα,
αλλά και από ΗΠΑ, Μεγάλη Βρετανία αλλά και η απευθείας συμμετοχή
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Ελλήνων και Φιλελλήνων από διάφορες περιοχές της Ρωσίας, όχι μόνο από
Μόσχα και την ευρυτερη Περιφέρεια της Μόσχας, αλλά και από
Ορενμπούργκ (Σιβηρία), Πετροζαβόντσκ και την δική μας ιστορική
Ταυρίδα, με μέλη των Ελληνικών Συλλόγων από Σεβαστούπολη και
Συμφερούπολη. Η διεύρυνση της γεωγραφίας της Λέσχης μας εντυπωσιάζει
και χαροποιεί ιδιαίτερα. Είναι δύσκολο να περιγράψουμε τα θετικά
συναισθήματα, που βιώσαμε από την απευθείας επικοινωνία μας κατά τη
διάρκεια της Συνεδρίας μας, στο πλαίσιο της οποίας απολαύσαμε στην
οθόνη αποσπάσματα από παραστάσεις μας, με ταυτόχρονη απαγγελία αυτών
από τους συμμετέχοντες !!!
Περισσότερα:
http://www.hecucenter.ru/gr/news/press_release__22052020__leshi_dialo
goi_kai_epikoinoniasmono_ellinika62.html
Το θέμα της εξηκοστής τρίτης (63ης ) συνάντησης της Λέσχης μας,
κατόπιν πρότασης των συμμετεχόντων στην τελευταία συνεδρίασή
μας, διατυπώθηκε ως εξής: «Διάφορες μορφές τουρισμού σε Ελλάδα
και Ρωσία», με τη συμμετοχή της διευθύντριας του Κ.Ε.Π., ιστορικούηθοποιού Δώρας Γιαννίτση.

28 Μαΐου 2020,
Εξ αποστάσεως διαδικτυακή συνεδρία

Με
μεγάλη
επιτυχία,
εξ
αποστάσεως
στις
συνθήκες
απαγόρευσης συναθροίσεων για την αντιμετώπιση της διάδοσης του κορο
ναϊού-Covid-19, με μεγάλο ενδιαφέρον και συμμετοχή Ελλήνων και
Φιλελλήνων από διάφορες γωνιές του πλανήτη μας πραγματοποιήθηκε
η 63η συνεδρίαση
της
Λέσχης
Διαλόγου
&
Επικοινωνίας
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«ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ – ΜΟΝΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑ».
Ιδιαίτερα μάς χαροποιεί τον τελευταίο καιρό η εξ αποστάσεως δραστήρια
παρακολούθηση του κοινού μας, Ελλήνων και Φιλελλήνων όχι μόνο από
Ρωσία και Ελλάδα, αλλά και από ΗΠΑ, Μεγάλη Βρετανία αλλά και η
απευθείας συμμετοχή Ελλήνων και Φιλελλήνων από διάφορες περιοχές της
Ρωσίας. Η διεύρυνση της γεωγραφίας της Λέσχης μας εντυπωιάζει και
χαροποιεί ιδιαίτερα. Είναι δύσκολο να περιγράψουμε τα θετικά
συναισθήματα, που βιώσαμε από την απευθείας επικοινωνία μας κατά τη
διάρκεια της Συνεδρίας μας !!!

Περισσότερα:
http://www.hecucenter.ru/gr/news/press_release__28052020__leshi_dia
logoi_kai_epikoinoniasmono_ellinika63.html
Το θέμα της εξηκοστής τέταρτης (64ης ) συνάντησης της Λέσχης μας,
κατόπιν πρότασης των συμμετεχόντων στην τελευταία συνεδρίασή
μας, διατυπώθηκε ως εξής:

4 Ιουνίου 2020
Εξ αποστάσεως διαδικτυακή συνεδρία

«Ελλάδα-Ρωσία, κοινή ιστορική-πνευματική-πολιτισμική κοινότητα.
Ορθόδοξοι Άγιοι σε Ρωσία και Ελλάδα.», με τη συμμετοχή της
διευθύντριας του Κ.Ε.Π., ιστορικού-ηθοποιού Δώρας Γιαννίτση.
Με
μεγάλη
επιτυχία,
εξ
αποστάσεως
στις
συνθήκες
απαγόρευσης συναθροίσεων για την αντιμετώπιση της διάδοσης του κορο
ναϊού-Covid-19, με μεγάλο ενδιαφέρον και συμμετοχή Ελλήνων και
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Φιλελλήνων από διάφορες γωνιές του πλανήτη μας πραγματοποιήθηκε
η 64η συνεδρίαση
της
Λέσχης
Διαλόγου
&
Επικοινωνίας
«ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ – ΜΟΝΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑ».
Κατά τη διάρκεια της συνεδρίας μας μελετήσαμε, διαβάσαμε, αναλύσαμε
υλικό για την ιστορία του Χριστιανισμού, την προέλευση και εξέλιξή
τους, για τυς Αγίους των χωρών μας, καθώς και παρακολουθήσαμε βίντεο
από τόπους μοναχισμού και λατρείας της Χώρας μας. Δεδομένου του
απύθμενου πλούτου του υλικού, που αντλήσαμε, κατόπιν πρότασης των
συμμετεχόντων στη συνεδρία μας, αποφασίσαμε την προσεχή
μας 65η συνεδρίαση της Λέσχης μας να την αφιερώσουμε επίσης στην
κοινή ιστορική-πνευματική-πολιτισμική κοινότητα Ελλάδας-Ρωσσίας
και στους Ορθόδοξους Αγίους, που τιμούν οι δύο λαοί μας.

Περισσότερα:
http://www.hecucenter.ru/gr/news/press_release__leshi_dialogoi_kai_e
pikoinoniasmono_ellinika64.html

Το θέμα της εξηκοστής πέμπτης (65ης ) συνάντησης της Λέσχης μας,
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κατόπιν πρότασης των συμμετεχόντων στην τελευταία συνεδρίασή
μας, διατυπώθηκε ως εξής:

Εξ αποστάσεως διαδικτυακή συνεδρία

«Ελλάδα-Ρωσία, κοινή ιστορική-πνευματική-πολιτισμική κοινότητα.
Ορθόδοξοι Άγιοι σε Ρωσία και Ελλάδα – μέρος 2», με τη συμμετοχή
της διευθύντριας του Κ.Ε.Π., ιστορικού-ηθοποιού Δώρας Γιαννίτση.
Με μεγάλη επιτυχία, εξ αποστάσεως στις συνθήκες απαγόρευσης
συναθροίσεων για την αντιμετώπιση της διάδοσης του κοροναϊού-Covid19, με μεγάλο ενδιαφέρον και συμμετοχή Ελλήνων και Φιλελλήνων από
διάφορες γωνιές του πλανήτη μας πραγματοποιήθηκε η 65η συνεδρίαση
της Λέσχης Διαλόγου & Επικοινωνίας «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ
ΕΛΛΗΝΙΚΑ – ΜΟΝΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑ».
Κατά τη διάρκεια της συνεδρίας μας μελετήσαμε, διαβάσαμε, αναλύσαμε
υλικό για την ιστορία του Χριστιανισμού, την προέλευση και εξέλιξή
τους, για τους Αγίους των χωρών μας, καθώς και παρακολουθήσαμε
βίντεο από τόπους μοναχισμού και λατρείας της Χώρας μας. Κατωτέρω
παρατίθεται αναλυτικό υλικό.

Περισσότερα:
http://www.hecucenter.ru/ru/news/press_release__11062020__razgovor
nyj_klub65leshi_dialogoi_kai_epikoinoniasmono_ellinika__11062020.
html
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Το θέμα της εξηκοστής έκτης (66ης ) συνάντησης της Λέσχης μας, κατόπιν
πρότασης των συμμετεχόντων στην τελευταία συνεδρίασή μας,
διατυπώθηκε ως εξής:

25 Ιουνίου 2020
Εξ αποστάσεως διαδικτυακή συνεδρία

«Ο Ελληνικός Κινηματογράφος»,με τη συμμετοχή της διευθύντριας
του Κ.Ε.Π., ιστορικού-ηθοποιού Δώρας Γιαννίτση.
Ξέχωρη στιγμή στην ιστορία του φορέα μας !!! Ιδιαίτερα μάς
χαροποίησε η ζωντανή διαδικτυακή σύνδεση με την ομογένεια του
Εδιμβούργου της Σκωτίας και η δραστήρια συμμετοχή τους στην
συνεδρία μας !!! Η διεύρυνση της γεωγραφίας της Λέσχης μας
εντυπωσιάζει και χαροποιεί ιδιαίτερα. 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 !!!
Περισσότερα:
http://www.hecucenter.ru/gr/news/press_release__25062020__dialogoi
_kai_epikoinoniasmono_ellinika66.html
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Το θέμα της εξηκοστής έβδομης (67ης ) συνάντησης της Λέσχης μας,
κατόπιν πρότασης των συμμετεχόντων στην τελευταία συνεδρίασή
μας, διατυπώθηκε ως εξής: «Ελληνικός κινηματογράφος, Μουσική
για Ελληνικό Κινηματογράφο – Ελληνικό Γλέντι» με τη συμμετοχή της
διευθύντριας του Κ.Ε.Π., ιστορικού-ηθοποιού Δώρας Γιαννίτση.

9 Ιουλίου 2020
Εξ αποστάσεως διαδικτυακή συνεδρία

Με μεγάλη επιτυχία, εξ αποστάσεως, με μεγάλο ενδιαφέρον και
συμμετοχή Ελλήνων και Φιλελλήνων από διάφορες γωνιές του πλανήτη
μας πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 9 Ιουλίου 2020 η 67η συνεδρίαση
της Λέσχης Διαλόγου & Επικοινωνίας «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ
ΕΛΛΗΝΙΚΑ – ΜΟΝΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑ».
Με συμμετοχή του εξαιρετικού Έλληνα μουσικού, βιρτουόζου του
μπουζουκιού από την Λάρισα, Δημήτρη Κατσιούρα, ο οποίος με ζωντανή
διαδικτυακή
σύνδεση
μάς
ερμήνευσε
με
το
μπουζούκι
του Βαμβακάρη και Θεοδωράκη !!! Επίσης,
το
στέλεχος
του
Κ.Ε.Π. Ανδριανός Μπακιρτζής από την Αθήνα μάς παρουσίασε την
εξαιρετική πρόοδο που έχει καταφέρει στον μπαγλαμά! Η διεύρυνση της
γεωγραφίας της Λέσχης μας εντυπωσιάζει και χαροποιεί ιδιαίτερα. 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, εξ
αποστάσεως, αυτή μύηση στον ελληνικό κινηματογράφο και στην
ελληνική μουσική !!!. Η υπογράφουσα, προσωπικά, και δάκρυσα,
ακούγοντας
τους
στίχους
του Ελύτη,
μελοποιημένους
από τον Θεοδωράκη και την ερμηνεία του Μπιθικώτση, και χόρεψα, στους
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έγχορδους ήχους του Βαμβακάρη, του Χιώτη, του Ζαμπέτα, και
κατασυγκινήθηκα από την εξαιρετική ατμόσφαιρα, που δημιουργήσαμε
όλοι μαζί και πάντα μαζί !!!

Περισσότερα:
http://www.hecucenter.ru/gr/news/press_release__09072020__leshi_dialogoi_ka
i_epikoinoniasmono_ellinika67.html

Το θέμα της εξηκοστής ογδόης (68ης ) συνάντησης της Λέσχης μας
διατυπώθηκε ως εξής:«Χοροί του Ελληνικού Κόσμου. Νησιωτική
και Ηπειρωτική Ελλάδα, Γη του Πόντου, της Ιωνίας, της
Καππαδοκίας»

25 Νοέμβρη 2020
Εξ αποστάσεως διαδικτυακή συνεδρία

Άλλος ένας 4ωρος ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ πραγματοποιήθηκε χωρίς να το
αντιληφθούμε, η ώρα κύλησε γρήγορα και αβίαστα!!!
Με μεγάλη επιτυχία, εξ αποστάσεως, με μεγάλο ενδιαφέρον και
συμμετοχή Ελλήνων και Φιλελλήνων από διάφορες γωνιές του πλανήτη
μας
πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη
25
Νοέμβρη 2020 η 68η συνεδρίαση της Λέσχης Διαλόγου &
Επικοινωνίας «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ – ΜΟΝΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΑ».
Συντονιστές της συζήτησης ήταν οι επικεφαλής, καλλιτεχνικοί δ/ντές
του Χορευτικού Συγκροτήματος του Κ.Ε.Π. Οξάνα Ρακτσέγιεβα και ο
εν Μόσχα αποσπασμένος εκπαιδευτικός, ειδικευμένος στον ελληνικό
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παραδοσιακό
χορό Ευστάθιος
Νικητόπουλος, καθώς και
διευθύντρια του ΚΕΠ, διδάκτωρ ιστορίας, Δώρα Γιαννίτση.

η

Περισσότερα:
http://www.hecucenter.ru/gr/news/press_release__25112020__leshi_dia
logoi_kai_epikoinoniasmono_ellinika.html

Το θέμα της εξηκοστής ένατης (69ης ) συνάντησης της Λέσχης μας
διατυπώθηκε ως εξής:

12 Δεκεμβρίου 2020
Εξ αποστάσεως διαδικτυακή συνεδρία

«Παραμυθοαφηγήσεις με την Εύα Πετροπούλου-Λιανού»
Με μεγάλη επιτυχία, εξ αποστάσεως, με μεγάλο ενδιαφέρον και
συμμετοχή Ελλήνων και Φιλελλήνων, πραγματοποιήθηκε το Σάββατο,
12 Δεκεμβρίου 2020 η 69η συνεδρίαση της Λέσχης Διαλόγου &
Επικοινωνίας «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ – ΜΟΝΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΑ».
Συντονιστές της συζήτησης ήταν η συγγραφέας Εύα Πετροπούλου
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Λιανού, και ο εν Μόσχα αποσπασμένος εκπαιδευτικός, ειδικευμένος
στον
ελληνικό
παραδοσιακό
χορό Ευστάθιος
Νικητόπουλος, καθώς και η διευθύντρια του ΚΕΠ, διδάκτωρ
ιστορίας, Δώρα Γιαννίτση.
Ένα μεγάλο ευχαριστούμε στην Ελληνίδα συγγραφέα παιδικής
λογοτεχνίας και καλή πιστή φίλη Εύα Πετροπούλου-Λιανού για τη
συμμετοχή της. Απόλυτη μύηση στον κόσμο της καλοσύνης, της
αγάπης, της αυτοθυσίας ΄ γνωριμία με τη μοναδική λογοτεχνική
κληρονομιά του Έλληνα συγγραφέα Λευκάδιου Χερν, εθνικού
συγγραφέα της Ιαπωνίας.
http://www.hecucenter.ru/gr/news/press_release__12122020__leshi_dia
logoi_kai_epikoinoniasmono_ellinika69.html
Με μεγάλη επιτυχία, εξ αποστάσεως, με μεγάλο ενδιαφέρον και
συμμετοχή Ελλήνων και Φιλελλήνων από διάφορες γωνιές του πλανήτη
μας
πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 23
Δεκεμβρίου 2020 η 70η συνεδρίαση της Λέσχης Διαλόγου &
Επικοινωνίας «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ – ΜΟΝΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΑ».

23 Δεκεμβρίου 2020
Εξ αποστάσεως διαδικτυακή συνεδρία

Συντονιστές της συζήτησης ήταν η εν Μόσχα αποσπασμένη
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εκπαιδευτικός, μουσικός, καλλιτεχνική διευθύντρια της Χορωδίας του
Κ.Ε.Π. Ινέσσα Εφραιμίδου και η διευθύντρια του ΚΕΠ, διδάκτωρ
ιστορίας, Δώρα Γιαννίτση.
Η Ινέσα Εφρεμίδου, αυθεντική λειτουργός της παιδείας, προέβη σε μία
σφαιρική ιστορική επισκόπηση σχετικά με την προέλευση και την
ανάπτυξη της ελληνικής μουσικής από την αρχαιότητα έως σήμερα,
αξιοποιώντας και προβάλλοντας ενδιαφέρον οπτικό υλικό. Το κοινό
παρακολουθούσε με δέος και έμπνευση. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίας
μας, συνδέθηκε μαζί μας ο εξαιρετικός Έλληνας μουσικός, βιρτουόζος
του μπουζουκιού και καλός φίλος Δημήτρης Κατσιούρας, ο οποίος
ομόρφυνε και εμπλούτισε τη βραδυά μας με την εκφραστική του εκτέλεση
του Συρτάκι και του Ζεϊμπέκικου. Όλοι οι συμμετέχοντες βιώσαμε άπλετη
χαρά και θετική ενέργεια. Με το πέρας της παρουσίασης της Ινέσσας
Εφραιμίδου αναπτύχθηκε ακολούθησε ένας ενδιαφέροντας, ζωντανός,
άμεσος και ουσιαστικός διάλογος, ενώ λάβαμε πολλά ενθουσιώδη σχόλια
κατά τη διάρκεια της συνεδρίας, τα παραθέτουμε κατωτέρω
http://www.hecucenter.ru/gr/news/press_release__23122020__leshi_dia
logoi_kai_epikoinoniasmono_ellinika_70.html
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Β) «AΛΛΟ ΕΝΑ AΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΝΕΟ ΕΓΧΕΙΡΗΜΑ»
ΚΑΙΝΟΥΡΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ-ΞΕΝΑΓΗΣΗ στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΥΝΟΙΚΙΑ της ΜΟΣΧΑΣ
«Στα ίχνη της Ελλάδας»
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To Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού (Κ.Ε.Π.) και το πρόγραμμα «Οι Τις ξεναγήσεις
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.

πραγματοποιεί

ο

ξεναγός

Μαξίμ

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
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

92

Ιδιαίτερη θέση στο ξεναγητικό πρόγραμμα περιλαμβάνει η Σλάβο- πολιτισμικό τους κληροδότημα.
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
Η δέκατη τρίτη περιήγηση-ξενάγηση στο ιστορικό κέντρο της
Μόσχας πραγματοποιήθηκε την Κυριακή, 2 Φεβρουαρίου 2020.
Με επιτυχία, παρά τον μουντό και βροχερό καιρό, πραγματοποιήθηκε
για άλλη μία φορά, την Κυριακή 2 Φεβρουαρίου 2020 η ξενάγηση στο
ιστορικό κέντρο της Μόσχας «Στα ίχνη της Ελλάδας», που
περιλαμβάνει την Ελληνική Συνοικία, καθώς και άλλες τοποθεσίες
εγκατάστασης των ξένων κατά την περίοδο 17ου -19ου αι.
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Περισσότερα:
http://www.hecucenter.ru/gr/news/press_release__02_02_2020_ksenagi
si_stin_elliniki_sinoikia_tis_moshas_.html

Η δέκατη-τέταρτη περιήγηση-ξενάγηση στο ιστορικό κέντρο της
Μόσχας πραγματοποιήθηκε την Κυριακή, 1η Μαρτίου 2020.
Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε για άλλη μία φορά, την Κυριακή 1
Μαρτίου 2020 η ξενάγηση στο ιστορικό κέντρο της Μόσχας «Στα ίχνη
της Ελλάδας», που περιλαμβάνει την Ελληνική Συνοικία, καθώς και
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άλλες τοποθεσίες εγκατάστασης των ξένων κατά την περίοδο 17ου -19ου
αι.

Περισσότερα:
http://www.hecucenter.ru/gr/news/trehoises_eidiseis_kep___triti_dialek
si_aleksandroi_tsartilidi__periigisi_stin_elliniki_sinoikia_tis_moshas.ht
ml

Η δέκατη πέμπτη περιήγηση-ξενάγηση στο ιστορικό κέντρο της
Μόσχας πραγματοποιήθηκε την Κυριακή, 4 Οκτωβρίου 2020.
Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ενημερώσουμε ότι με επιτυχία
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πραγματοποιήθηκε, μετά από ένα 6μηνο διάλειμμα λόγω των
περιορισμών εξαιτίας της πανδημίας CORONOVID-19, την Κυριακή 4
Οκτωβρίου 2020, η ξενάγηση στο ιστορικό κέντρο της Μόσχας «Στα
ίχνη της Ελλάδας», που περιλαμβάνει την Ελληνική Συνοικία, καθώς
και άλλες τοποθεσίες εγκατάστασης των ξένων κατά την περίοδο 17ου 19ου αι.
Περισσότερα:
http://www.hecucenter.ru/gr/news/press_release__04_10_2020_ksen
agisi_stin_elliniki_sinoikia_tis_moshas.html
Η δέκατη έκτη περιήγηση-ξενάγηση στο ιστορικό κέντρο της Μόσχας
πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 10 Οκτωβρίου 2020.

10 Οκτωβρίου 2020

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ενημερώσουμε με επιτυχία
πραγματοποιήθηκε, μετά από ένα 6μηνο διάλειμμα λόγω των περιορισμών
εξαιτίας της πανδημίας CORONOVID-19, η ξενάγηση στο ιστορικό
κέντρο της Μόσχας «Στα ίχνη της Ελλάδας», που περιλαμβάνει την
Ελληνική Συνοικία, καθώς και άλλες τοποθεσίες εγκατάστασης των ξένων
κατά την περίοδο 17ου -19ου αι.

Περισσότερα:
http://www.hecucenter.ru/gr/news/ksenagisi_stin_elliniki_sinoikia_tis_
moshas___10_10_2020___press_release.html
Η δέκατη έβδομη περιήγηση-ξενάγηση στο ιστορικό κέντρο της
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Μόσχας πραγματοποιήθηκε την Κυριακή, 15 Νοεμβρίου 2020.
Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η ξενάγηση στο ιστορικό κέντρο της
Μόσχας «Στα ίχνη της Ελλάδας», που περιλαμβάνει την Ελληνική
Συνοικία, καθώς και άλλες τοποθεσίες εγκατάστασης των ξένων κατά
την περίοδο 17ου -19ου αι.
Περισσότερα:
http://www.hecucenter.ru/gr/news/press_release__15_11_2020_ksen
agisi_stin_elliniki_sinoikia_tis_moshas.html
Η δέκατη όγδοη περιήγηση-ξενάγηση στο ιστορικό κέντρο της
Μόσχας πραγματοποιήθηκε το Σάββατο, 21 Νοεμβρίου 2020.

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.
http://www.hecucenter.ru/gr/news/press_release__21112020_ksenagisi_stin_elli
niki_sinoikia_tis_moshas.html
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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 !!!
Όσο μένουμε σπίτι, το Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού – Κ.Ε.Π.
σάς προτείνει να μην χάνουμε την επαγρύπνησή μας, διευρύνουμε τους
ορίζοντές μας και το γνωστικό μας πεδίο, παραμένουμε σε φόρμα,
μυούμεθα στην πολιτισμική κληρονομιά του Ελληνικού κόσμου, στον
πλούτο της Ελληνικής Γλώσσας, του Ελληνικού Πολιτισμού.

7 Απριλίου 2020 –
Пρώτη προτεινόμενη παράσταση - «ΓΛΑΡΟΣ»
Аντόν Пάβλοβιτς Τσέχοβ
Ημερομηνία πρεμιέρας – 11 Μαϊου 1981

Στο πλαίσιο αυτό εγκαινιάζουμε ένα νέα εγχείρημα, την
παρακολούθηση, στην ελληνική, των εξαιρετικών παραστάσεων του
αξιολογότατου προγράμματος της
«EΡT» Тο ΘΕΑΤΡΟ της
ΔΕΥΤΕΡΑΣ.
Το ΘΕΑΤΡΟ της ΔΕΥΤΕΡΑΣ υπήρξε μία από τις σημαντικότερες
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πολιτιστικές δράσεις της «ΕΡΤ». Επί 16 χρόνια, από το 1976 έως το
1992, παρουσιάστηκαν στο πρόγραμμα περισσότερα από 500 θεατρικά
έργα ελληνικού και διεθνούς ρεπερτορίου, που απευθύνονταν στο κοινό
που διψούσε για καλό θέατρο, αλλά δεν είχε την ευκαιρία να το
παρακολουθήσει, κυρίως το κοινό της επαρχίας. Πρόκειται για
σπουδαίες και σπάνιες παραστάσεις από κορυφαιους ηθοποιούς και
σκηνοθέτες, πολλοί εκ των οποίων δεν βρίσκονται πλέον στη ζωή.
Ξεκινώντας το νέο μας αυτό εγχείρημα, προτείνουμε στο κοινό
μας να παρακολουθήσει την παράσταση «Γλάρος» του Аντόν
Πάβλοβιτς Τσέχοβ.

http://www.hecucenter.ru/gr/news/april_2020_to_kep_proteinei_theatro_
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deiterasen_periodo_koronaoi.html

Στο πλαίσιο του καινούριου μας αυτού εγχειρήματος, ως δεύτερη
παράσταση προτείνουμε στο κοινό μας να παρακολουθήσει την
παράσταση «Παντρολογήματα» του Νικολάι Βασίλιεβιτς Γκόγκολ.
Ο Νικολάι
Βασίλιεβιτς
Γκόγκολ (Ουκρανικά: Мико́ла Васи́льович Го́голь,
Ρωσικά: Николай Васильевич Гоголь, 1
Απριλίου 1809 - 4
Μαρτίου 1852) ήταν Ρώσος θεατρικός συγγραφέας, μυθιστοριογράφος και
διηγηματογράφος. Έγραψε πολλά διηγήματα, κορυφαίο του έργο το
μυθιστόρημα «Νεκρές ψυχές», θεατρικά έργα - από τα καλύτερα του
παγκόσμιου δραματολογίου, όπως «Ο επιθεωρητής», καθώς και κάποια
ποιήματα. Τα έργα του συγκαταλέγονται στα μεγαλύτερα αριστουργήματα
της ρωσικής ρεαλιστικής λογοτεχνίας του 19ου αιώνα και θεωρείται
εφάμιλλος μεγάλων συγγραφέων όπως οι Λέων Τολστόι, Ιβάν
ГРЕЧЕСКИЙ КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР
Москва, Алтуфьевское шоссе, 44
офис № 9, 2 этаж
Тел.: 7084809 – Тел./Факс: 7084810

16 Απριλίου 2020 –
Δεύτερη προτεινόμενη παράσταση «ΠΑΝΤΡΟΛΟΓΗΜΑΤΑ» Νικολάι Вασίλιεβιτς
Γκόγκολ
Ημερομηνία πρεμιέρας – 5 Ιουλίου 1976
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Τουργκένιεφ, Φιοντόρ Ντοστογιέφσκι κι ο ποιητής Αλεξάντρ Πούσκιν.
Με τα "Παντρολογήματα" ο Γκόγκολ σατιρίζει την καινούργια τάξη των
μικροαστών - τους μικρέμπορους και δημόσιους υπαλλήλους - που μόλις
είχε αρχίσει να διαμορφώνεται, ύστερ' από τις φειδωλές μεταρρυθμίσεις
του τσάρου Αλέξανδρου Α΄. Κυρίαρχα στοιχεία της νεοσύστατης αυτής
τάξης, η μικροψυχία, το συμφέρον κι ένας στενοκέφαλος συντηρητισμός.
Σ' αυτήν τη γκροτέσκα διακωμώδηση των ηθών της μικροαστικής ζωής,
στα "Παντρολογήματα", παρουσιάζονται τύποι αλλόκοτοι, μονομανείς με
παράδοξες παρορμήσεις, που κινούνται σ' ένα χώρο παράλογο, σχεδόν
μεταφυσικό. Ο Γκόγκολ, χωρίς ν' ακολουθεί τους μηχανισμούς και την
αποσπασματική αλληγορία του παράλογου θεάτρου, είναι φανερό ότι στα
έργα του μεταφέρει βαθύτερους υποκειμενικούς συγκλονισμούς και ο
εξπρεσιονισμός του σε χαρακτήρες και καταστάσεις ταυτίζεται συχνά με τη
φόρμα του παραλόγου. https://www.politeianet.gr/books/gogol-nikolaidodoni-pantrologimata-163757
http://www.hecucenter.ru/gr/news/to_kep_proteinei_theatro_tis_deiteras_pantrologi
mata_toi_nikolai_gkogkol.html
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http://www.hecucenter.ru/gr/news/to_kep_proteinei_theatro_tis_de
iteras_pantrologimata_toi_nikolai_gkogkol.html
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Στο πλαίσιο του καινούριου μας αυτού εγχειρήματος, ως τρίτη παράσταση
προτείνουμε στο κοινό μας να παρακολουθήσει την παράσταση «Δέκα
Μικροί Νέγροι» της Αγκάθα Κρίστι. Την συγκεκριμένη παράσταση
επιλέξαμε ειδικά, μεταξύ άλλων επειδή στο ρωσόφωνο κοινό είναι
ιδιαίτερα γνωστή και οικεία η δραματουργική πλοκή της από την ομώνυμη
σοβιετική
κινηματογραφική
ταινία
του
διάσημου
Ρώσου
σκηνοθετη Στανισλάβ Γκοβορούχιν, έτους πραγωγής 1987.

23 Απριλίου 2020 –
3η προτεινόμενη παράσταση – «ΔΕΚΑ ΜΙΚΡΟΙ
ΜΕΓΡΟΙ» της Αγκάθα Κρίστι
Ημερομηνία πρεμιέρας – 23 Οκτωβρίου 1978

Το Δέκα μικροί νέγροι (πρωτότυπος τίτλος: And Then There Were None)
είναι μυθιστόρημα μυστηρίου της Αγγλίδας συγγραφέως Αγκάθα Κρίστι. Κατά
την ίδια δυσκολεύτηκε να γράψει το βιβλίο περισσότερο από κάθε
άλλο. Εκδόθηκε για πρώτη φορά στο Ηνωμένο Βασίλειο στις 6 Νοεμβρίου
1939 από την Ένωση Εγκλήματος Κόλινς ως Δέκα μικροί νέγροι
(Ten Little Niggers), από ένα τραγούδι το οποίο παίζει σημαντικό ρόλο στην
πλοκή του έργου.

http://www.hecucenter.ru/gr/news/aprilios__23_2020_to_kep_proteinei_
theatro_tis_deiteras_deka_mikroi_negroi_tis_agkatha_kristi.html

Στο πλαίσιο του καινούριου μας αυτού εγχειρήματος, ως τέταρτη
παράσταση προτείνουμε στο κοινό μας να παρακολουθήσει την
παράσταση «Ματωμένος Γάμος» του ηρωικού Ισπανού ποιητή και
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δραματουργού Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα.

ΓΑΜΟΣ» του Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα

O Φεδερίκο ντελ Σαγράδο Κοραθόν ντε Χεσούς Γκαρθία Λόρκα (Federico
del Sagrado Corazón de Jesús García Lorca, προφέρεται: [feðeˈɾiko
ɣarˈθi.a ˈlorka]) (Φουέντε Βακέρος, 5 Ιουνίου 1898 – Βιθνάρ, 19
Αυγούστου 1936), ήταν Ισπανός ποιητής και δραματουργός που ανήκει στη
λεγόμενη «γενιά του ’27», ομάδα συγγραφέων που προσέγγισε την
ευρωπαϊκή αβάν-γκαρντ με εξαιρετικά αποτελέσματα, ούτως ώστε το πρώτο
μισό του 20ου αιώνα να ορίζεται ως «αργυρή εποχή» (edad de
plata) της ισπανικής λογοτεχνίας. Δολοφονήθηκε κατά το ξέσπασμα
του Ισπανικού Εμφυλίου Πολέμου από αγνώστους, οι οποίοι πολύ πιθανόν
συνδέονταν με τον εθνικιστικό φασισμό, επειδή ο ίδιος σχετιζόταν ή
υποστήριζε τους Δημοκρατικούς.
Ματωμένος Γάμος ή Ματωμένα Στέφανα, όπως είναι επίσης γνωστό
στα ελληνικά είναι ο τίτλος θεατρικού έργου του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα.
(ισπ. Bodas de Sangre).
Ο Λόρκα εμπνεύστηκε από ένα άρθρο εφημερίδας που ανέφερε ένα έγκλημα
στην ανδαλουσιανή πόλη Níjar. Ο Ματωμένος Γάμος είναι ένα από τα τρία
τραγικά θεατρικά έργα της "ισπανικής υπαίθρου" του συγγραφέα. Τα άλλα
δυο είναι η "Γέρμα" και "Το Σπίτι της Μπερνάρντα Άλμπα". Και τα τρία έργα
υπογραμμίζουν την πειθήνια υποταγή των γυναικών που αποζητούν
ελευθερία στην παραδοσιακή κοινωνία της ισπανικής υπαίθρου, η οποία τους
αρνείται την κοινωνική ή ερωτική ισότητα.
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http://www.hecucenter.ru/gr/news/29042020__to_kep_proteinei_theatro
_deiteras__fenteriko_gkarthia_lorka__matomenos_gamos.html
Στο πλαίσιο του καινούριου μας αυτού εγχειρήματος, ως πέμπτη
παράσταση προτείνουμε στο κοινό μας να παρακολουθήσει την
παράσταση «Τριαντάφυλλο στο στήθος» του διάσημου Αμερικανού
συγγραφέα, δραματουργού Τένεσι Ουίλιαμς.

6 Μαΐου 2020 –
5η προτεινόμενη παράσταση
–«ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟ στο ΣΤΗΘΟΣ»,

Ο Τενεσί
Ουίλιαμς,
φιλολογικό
ψευδώνυμο
του Τόμας
Λανιέ
Ουίλιαμς (Thomas Lanier "Tennessee" Williams III, 26 Μαρτίου 1911 - 25
Φεβρουαρίου 1983) ήταν Αμερικανός θεατρικός συγγραφέας. Έζησε για
μεγάλο χρονικό διάστημα στη Νέα Ορλεάνη, όπου και άλλαξε το όνομά του
από την πολιτεία καταγωγής του πατέρα του. Έγραψε ποιήματα, νουβέλες,
θεατρικά έργα και παιχνίδια, ιστορίες και μυθιστορήματα. Κέρδισε
το βραβείο Πούλιτζερ το 1948 για το Λεωφορείον ο Πόθος και το 1955 για
τη Λυσσασμένη Γάτα. Τα έργα του έχουν μεταφραστεί σε περισσότερες από
30 γλώσσες και αποτελούν δημοφιλείς παραστάσεις σε όλο τον
κόσμο. https://el.wikipedia.org/wiki/Τενεσί_Ουίλιαμς
Ο Τένεσι Ουίλιαμς έγραψε το έργο αυτό κατά τη διάρκεια της πολύχρονης
σχέσης του με τον Ιταλό μετανάστη Φρανκ Μέρλο κι είναι το μόνο του έργο
με ευτυχή κατάληξη. Το έργο περιέχει πολλές προσωπικές νύξεις: ο Μέρλο
ήταν οδηγός φορτηγού πριν εγκατασταθεί στο σπίτι του συγγραφέα, ενώ
ακόμα υπάρχει κι η αφιέρωση «Στον Φρανκ, σε ανταπόδοση για τη Σικελία».
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http://www.hecucenter.ru/gr/news/06052020_to_kep_proteinei_theatro_
deiteras__triantafillo_sto_stithos.html

Στο πλαίσιο του καινούριου μας αυτού εγχειρήματος, ως έκτη παράσταση
προτείνουμε στο κοινό μας να παρακολουθήσει την παράσταση «Το
μυστικό της Κοντέσσας Βαλέραινας», που βασίζεται στο ομώνυμο έργο
του πολυγραφότατου Ζακυνθινού μυθιστοριογράφου, δημοσιογράφου και
συγγραφέα θεατρικών έργων Γρηγόριου Ξενόπουλου.

13 Μαΐου 2020
- 6η προτεινόμενη Παράσταση –
«Το μυστικό της Κοντέσσας Βαλέραινας»,

Ο Γρηγόριος Ξενόπουλος (9 Δεκεμβρίου 1867 − 14 Ιανουαρίου 1951)
ήταν Ζακυνθινός μυθιστοριογράφος, δημοσιογράφος και συγγραφέας
θεατρικών έργων. Διετέλεσε αρχισυντάκτης στο θρυλικό πια περιοδικό, Η
Διάπλασις των Παίδων, κατά την περίοδο 1896 - 1948. Κατά την
αρχισυνταξία του Ξενόπουλου στο περιοδικό ήταν και ο βασικός του
συντάκτης. Είναι χαρακτηριστική η υπογραφή του Σας ασπάζομαι, Φαίδων,
που χρησιμοποιούσε στις επιστολές που υποτίθεται έστελνε στο περιοδικό.
Ήταν ο ιδρυτής και εκδότης του περιοδικού Νέα Εστία, το οποίο εκδίδεται
ακόμα και σήμερα. Το 1931 έγινε ακαδημαϊκός. Μαζί με
τους Παλαμά, Σικελιανό και Καζαντζάκη ίδρυσε την Εταιρεία Ελλήνων
Λογοτεχνών, της οποίας ήταν και πρώτος πρόεδρος (1934-37).
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Έργο επίκαιρο, που παραπέμπει στο σήμερα, ας γράφτηκε περισσότερο από
έναν αιώνα πριν, «Το μυστικό της κοντέσσας Βαλέραινας». Ο Γρηγόριος
Ξενόπουλος το θεωρούσε έργο διδακτικό, καρποφόρο και πατριωτικό, αφού,
μέσα από την ηρωίδα του, διδάσκει πώς πολεμά και πεθαίνει, στην ανάγκη, ο
ανώτερος για τη συνείδηση του ανθρώπου, ο όρκος του στην τιμή του, στο
ιδανικό του. Αλλά πάνω απ’ όλα το θεωρούσε έργο όλης του της ζωής. «Το
συνέλαβα νέος – έλεγε – το έγραψα άνδρας, το ξανάγραψα μεσόκοπος και το
τελείωσα σχεδόν γέρος».
http://www.hecucenter.ru/gr/news/13052020__to_kep_proteinei_theatro_de
iteras__gr_ksenopoilos__to_mistiko_tis_kontessas_valerainas.html
Στο πλαίσιο του καινούριου μας αυτού εγχειρήματος, ως έβδομη
παράσταση, επιστρέφοντας στο ρωσικό κλασσικό ρεπερτόριο, προτείνουμε
στο κοινό μας να παρακολουθήσει την παράσταση «ΠΑΙΧΤΕΣ» του
μεγάλου Ρώσου συγγραφέα Νικολάι Βασίλιεβιτς Γκόγκολ.
Ο Νικολάι
Βασίλιεβιτς
Γκόγκολ ( Мико́ла Васи́льович Го́голь,
Ρωσικά: Николай Васильевич Гоголь, 1 Απριλίου 1809 - 4 Μαρτίου 1852)
ήταν Ρώσος θεατρικός συγγραφέας, μυθιστοριογράφος και διηγηματογράφος.
Έγραψε πολλά διηγήματα, κορυφαίο του έργο το μυθιστόρημα «Νεκρές
ψυχές», θεατρικά έργα - από τα καλύτερα του παγκόσμιου δραματολογίου,
όπως «Ο επιθεωρητής», καθώς και κάποια ποιήματα. Τα έργα του
συγκαταλέγονται στα μεγαλύτερα αριστουργήματα της ρωσικής ρεαλιστικής
λογοτεχνίας του 19ου αιώνα και θεωρείται εφάμιλλος μεγάλων συγγραφέων
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Πρεμιέρα:14 Απριλίου 1986
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όπως οι Λέων Τολστόι, Ιβάν Τουργκένιεφ, Φιοντόρ Ντοστογιέφσκι κι ο
ποιητής Αλεξάντρ Πούσκιν

http://www.hecucenter.ru/gr/news/20052020_to_kep_proteinei_theatro_
deiteras_n_gkogkol__paihtes.html

Στο πλαίσιο του καινούριου μας αυτού εγχειρήματος, ως όγδοη
παράσταση, προτείνουμε στο κοινό μας να παρακολουθήσει την
παράσταση «Έτσι είναι ... αν έτσι νομίζετε» του μεγάλου Ιταλού
νομπελίστα συγγραφέα Λουίτζι Πιραντέλο.

27 Μαΐου 2020 8η προτεινόμενη παράσταση –

«Έτσι είναι ... αν έτσι νομίζετε» του μεγάλου Ιταλού
Ιουνίου 1867 – 10 νομπελίστα συγγραφέα Λουίτζι Πιραντέλο.

Ο Λουίτζι Πιραντέλλο (ιταλ.: Luigi Pirandello, 28
Δεκεμβρίου 1936), ήταν Ιταλός δραματουργός, μυθιστοριογράφος και
δοκιμιογράφος, στον οποίο απονεμήθηκε το βραβείο Νόμπελ
Λογοτεχνίας το 1934.
Η υπόθεση του έργου:
Στο σαλόνι των Ιταλών μεγαλοαστών ΛΑΟΥΝΤΙΖΙ, ο ΛΑΜΠΕΡΤΟ,
προσπαθεί, έπειτα από παροτρύνσεις της οικογένειάς του, να εξιχνιάσει μια
υπόθεση που αφορά τη νέα του γειτόνισσα, μια ηλικιωμένη μυστηριώδη
κυρία. Το θέμα φτάνει στο Νομάρχη. Πρόκειται για το εξής δράμα: κατά τα
λεγόμενα της μητέρας (Κυρία ΦΡΟΛΛΑ), εκείνη βλέπει την παντρεμένη
«κόρη» της μόνο από απόσταση, για να μην πληγώσει το ζηλότυπο γαμπρό
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της, ενώ, κατά τα δικά του λεγόμενα, εκείνος (Κύριος ΠΟΝΖΑ)
υποχρεώνει τη νέα του σύζυγο να παριστάνει τη νεκρή κόρη της, για να
συντηρηθεί η φαντασίωσή της ότι η κόρη της ζει. Στις αντιπαραστάσεις
τους προβάλλεται η αδυναμία τους να αποδεχτούν την πραγματικότητα του
θανάτου του ίδιου προσώπου από τη δική τους ο καθένας σκοπιά.
Προσάγεται η-ούτως ή άλλως-Κυρία ΠΟΝΖΑ, η οποία βεβαιώνει ότι. . .
είναι και κόρη της ΦΡΟΛΛΑ και δεύτερη σύζυγος του ΠΟΝΖΑ. Και
συμπληρώνει: «και για μένα, εκείνη που νομίζουν οι άλλοι, όπως με
νομίζετε». Ο ΠΙΡΑΝΤΕΛΛΟ σχολιάζει θέματα όπως η ανθρωποβόρα
περιέργεια της κοινωνίας, η σχετικότητα της αλήθειας, το είναι και το
φαίνεσθαι και το δικαίωμα του ανθρώπου στο δράμα του και η ενοχή
σεβασμού σε αυτό.
http://www.hecucenter.ru/gr/news/27052020__to_kep_proteinei_theatro_de
iteras__etsi_einai_an_etsi_nomizete__loiitzi_pirantelo.html
Στο πλαίσιο του καινούριου μας αυτού εγχειρήματος, ως ένατη παράσταση,
προτείνουμε στο κοινό μας να παρακολουθήσει την απολαυστική κωμωδία
«Το Στραβόξυλο» του κορυφαίου πολυγραφότατου συγγραφέα Δημήτρη
Ψαθά.
Ο Δημήτρης
Ψαθάς (Τραπεζούντα Πόντου 21
Οκτωβρίου 1907 Αθήνα 13
Νοεμβρίου 1979)
ήταν
πολυγραφότατος Έλληνας χρονογράφος, δημοσιογράφος και
θεατρικός
συγγραφέας.

3 Ιουνίου 2020 –
9η προτεινόμενη παράσταση –
«Το Στραβόξυλο» του κορυφαίου πολυγραφότατου
συγγραφέα Δημήτρη Ψαθά.

«Το Στραβόξυλο» - Πλοκή: Ήρωας του έργου είναι ο Νικολάκης
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Μαρουλής, ένας γκρινιάρης που διαρκώς φωνάζει και βασανίζει με τις
παραξενιές του και τη μουρμούρα του την οικογένειά του, τη γειτονιά του
και όλο το περιβάλλον του. Θα έρθει όμως η στιγμή που ο Νικολάκης θ’
αλλάξει. Αιτία η ανιψιά του Καίτη που θα επιχειρήσει να βάλει τέρμα στη
ζωή της, γιατί ο θείος της την εξέθεσε στα μάτια του αγαπημένου της. Τότε
ο θείος θα αποκαλύψει τον πραγματικό του εαυτό, τον άνθρωπο που κρύβει
μέσα του. Ένας άνθρωπος γεμάτος καλοσύνη και γενναιοδωρία.
Πρώτη εμφάνιση στον κινηματογράφο:
Το στραβόξυλο είναι ελληνική κωμική ταινία του 1952, σε παραγωγή
Σπέντζος Φιλμ και σε σκηνοθεσία - σενάριο Χρήστου Αποστόλου. Το
σενάριο, διασκευάστηκε από το ομώνυμο θεατρικό έργο του Δημήτρη
Ψαθά. Στην ταινία πρωταγωνιστεί για πρώτη και για τελευταία φορά στον
κινηματογράφο ο ηθοποιός Βασίλης Αργυρόπουλος. Η ταινία γυρίστηκε
ξανά (ριμέϊκ) το 1969, με τον ίδιο τίτλο και τον Γιάννη Γκιωνάκη στον
κεντρικό ρόλο.
http://www.hecucenter.ru/gr/news/03062020_theatro_deiteras__to_stravoksilo__dimi
tris_psathas.html
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Στο πλαίσιο του καινούριου μας αυτού εγχειρήματος, ως δέκατη
παράσταση, προτείνουμε στο κοινό μας να παρακολουθήσει την σάτιρα του
πολιτικού φανατισμού «Δον Καμίλο» του συγγραφέα Σωτήρη Πατατζή.
Ο Σωτήρης Πατατζής (1917 - 7 Ιουνίου 1991) ήταν Έλληνας λογοτέχνης,
με καταγωγή από τη Μεσσήνη Μεσσηνίας. Σπούδασε νομικά
στο πανεπιστήμιο της Αθήνας. Εργάστηκε ως δημοσιογράφος σε
εφημερίδες
και
περιοδικά.
Έγραψε διηγήματα, μυθιστορήματα και θεατρικά έργα. Στην αντίσταση
εντάχτηκε στο ΕΑΜ.

10 Ιουνίου 2020 –
10η προτεινόμενη παράσταση –
«Δον Καμίλο» του συγγραφέα Σωτήρη Πατατζή

«Δον Καμίλο» - Πλοκή: Ιταλία: Ο εν ενεργεία Δήμαρχος Φλουράτος, του
χριστιανοδημοκρατικού κόμματος, διεκδικεί γι’ άλλη μία τετραετία το
Δημαρχιακό θώκο με αντίπαλο του τον -αριστερών πεποιθήσεωνυποψήφιο Δήμαρχο, Πεπόνε. Κινδυνεύοντας οι χριστιανοδημοκράτες να
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χάσουν τις εκλογές, μηχανεύονται και θέτουν σε εφαρμογή διάφορα
πολιτικά κόλπα. Συμπαρασύρουν με το μέρος τους και τον Δον Καμίλο,
εκπρόσωπο της εκκλησίας, ώστε να συμβάλλει στη νίκη τους, επισείοντας
τον κίνδυνο της από βορράν εισβολής. Τα γεγονότα και οι κωμικές
καταστάσεις, εναλλάσσονται τόσο ραγδαία και απρόβλεπτα, που για πρώτη
φορά, Δήμαρχος εκλέγεται ο Πεπόνε. Αποτέλεσμα όλων αυτών των
εχθροτήτων και αντιπαλοτήτων, είναι να γεννηθεί ένας μεγάλος έρωτας
ανάμεσα στο γιο του Πεπόνε και στην ανιψιά του Δον Καμίλο. Και ό,τι δεν
καταφέρνει να κάνει η πολιτική και κομματική αντιπαλότητα, το πετυχαίνει
ο έρωτας των δύο παιδιών.
Το έργο πρωτοπαρουσιάστηκε το 1958 στο θέατρο “Άλφα” από το θίασο
του Μίμη Φωτόπουλου και γνώρισε μεγάλη επιτυχία όπου κι αν
ξαναπαίχτηκε. Πρόκειται για σάτιρα του πολιτικού φανατισμού που
παραμένει πάντα επίκαιρος στη σύγχρονη κοινωνία.
http://www.hecucenter.ru/gr/news/10062020__theatro_deiteras__don_kamilo__sotiri_patatzi.html

Στο πλαίσιο του καινούριου μας αυτού εγχειρήματος, ως ενδέκατη
παράσταση, προτείνουμε στο κοινό μας να παρακολουθήσει το υπαρξιστικό
δράμα «Η
παρεξήγηση» του
Γάλλου
νομπελίστα
συγγραφέα,
ГРЕЧЕСКИЙ КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР
Москва, Алтуфьевское шоссе, 44
офис № 9, 2 этаж
Тел.: 7084809 – Тел./Факс: 7084810

17 Ιουνίου 2020 –
11η προτεινόμενη παράσταση –
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φιλοσόφου ΑΛΜΠΕΡ ΚΑΜΥ.

«Η παρεξήγηση» του Αλμπέρ Καμύ

Ο Αλμπέρ
Καμύ (Albert Camus, 7
Νοεμβρίου 1913 – 4
Ιανουαρίου 1960) ήταν Γάλλος φιλόσοφος, λογοτέχνης και συγγραφέας,
ένας από τους πιο δημοφιλείς φιλόσοφους του 20ου αιώνα, και ένας από
τους
ιδρυτές
του παραλογισμού.
Ήταν
επίσης
ιδρυτής
του Theatre du Travail (1935), για το οποίο δούλεψε ως σκηνοθέτης,
διασκευαστής και ηθοποιός. Χρωστά σχεδόν εξίσου τη φήμη του στα
μυθιστορήματά του Ο Ξένος και Η Πανούκλα, στα θεατρικά του
έργα Καλιγούλας και Οι δίκαιοι και τέλος στα φιλοσοφικά του δοκίμια Ο
Μύθος του Σίσυφου και Ο επαναστατημένος άνθρωπος. Τιμήθηκε
το 1957 με το Βραβείο Νόμπελ Λογοτεχνίας.
«Η παρεξήγηση» - Πλοκή: Ο Γιαν επιστρέφει μετά από πολλά χρόνια
στην πατρίδα του μαζί με τη γυναίκα του Μαρία, με σκοπό να
ξανασυναντήσει τη μητέρα του και την αδερφή του, Μάρθα.
Παρουσιάζεται ως πελάτης στο μικρό ξενοδοχείο, που διατηρούν χωρίς
να αποκαλύψει την ταυτότητά του ενώ η Μαρία ακολουθεί το σχέδιό του
ιδιαίτερα ανήσυχη. Όμως οι δυο γυναίκες σκοτώνουν τους πελάτες του
ξενοδοχείου για να τους ληστέψουν και να μπορέσουν να φύγουν κάποτε
από αυτόν τον τόπο. Την ίδια τύχη έχει και ο Γιαν παρά τις επιφυλάξεις
και την απροθυμία της μητέρας. Η ταυτότητά του αποκαλύπτεται μετά
το θάνατό του. Η μητέρα συντρίβεται οριστικά ενώ η Μάρθα νιώθει
προδομένη από εκείνην. Όταν η Μαρία πηγαίνει να συναντήσει τον
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άντρα της και μαθαίνει τί έχει συμβεί δεν μπορεί να το πιστέψει και
επιβεβαιώνει όλες τις ανησυχίες της.
http://www.hecucenter.ru/gr/news/17062020__i_pareksigisi____almper_kami.html

Στο πλαίσιο του καινούριου μας αυτού εγχειρήματος, ως δωδέκατη
παράσταση, προτείνουμε στο κοινό μας να παρακολουθήσει το
δράμα «ΜΙΚΡΟΑΣΤΟΙ» του
μεγάλου
Ρώσου
και
Σοβιετικού
συγγραφέα Μαξίμ Γκόρκι.

24 Ιουνίου 2020 –
12η προτεινόμενη παράσταση –

«ΜΙΚΡΟΑΣΤΟΙ» του Μαξίμ Γκόρκι

Ο Αλεξέι Μαξίμοβιτς Πεσκόφ (ρώσικα: Алексе́й
Макси́мович
Пешко́в, 28 Μαρτίου 1868 - 18 Ιουνίου 1936),
πρωτίστως γνωστός ως Μαξίμ Γκόρκι (ρώσικα: Максим
Горький,
προφέρεται
[mɐˈksʲim
ˈgorʲkʲɪj])
ήταν Ρώσος συγγραφέας,
ιδρυτής της λογοτεχνικής μεθόδου του σοσιαλιστικού ρεαλισμού και πολ
ιτικός ακτιβιστής.
«ΜΙΚΡΟΑΣΤΟΙ» - Πλοκή: «Η πλοκή εξελίσσεται στη Ρωσία στις αρχές του
20ου αιώνα. Στο σπίτι της οικογένειας Βασίλιεβιτς μένουν τέσσερα νεαρά παιδιά
μαζί με τους δυο ηλικιωμένους γονείς τους. Η Τατιάνα (Κατερίνα Βασιλάκου) είναι
δασκάλα σε σχολείο και ανύπαντρη. Ο Πιότρ (Νικηφόρος Νανέρης) είναι φοιτητής
νομικής αλλά τον έχουν διώξει από το πανεπιστήμιο. Είναι ερωτευμένος με την
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Έλενα Νικολάγεβνα (Νόρα Κατσέλη), μια χήρα που μένει πάνω από το σπίτι τους.
Παράλληλα, ο πατέρας της οικογένειας Βασίλι Βασίλιεβιτς (Ιάκωβος Ψαρράς)
ανησυχεί για τα παιδιά του και τα μαλώνει επειδή δεν βάζουν τάξη στη ζωή τους,
όπως την εννοεί εκείνος. Έχει κάνει πολλές θυσίες και κόπους και παραπονιέται
επειδή δεν βλέπει την ανάλογη ανταμοιβή και ικανοποίηση. Ο Τερέντι
Κριζανφόβιτς (Αλέξης Σταυράκης) νοικιάζει ένα δωμάτιο του σπιτιού. Δουλεύει και
ξοδεύει τα χρήματα του πίνοντας συνεχώς αλκοόλ.
Πιστεύει πως έτσι ξεχνά τη δυστυχισμένη ζωή που κάνουν οι «Μικροαστοί» όπως ο
Βασίλι Βασίλιεβιτς και τα παιδιά του. Ο Νηλ Βασίλιεβιτς , θετός γιος της
οικογένειας, δουλεύει σκληρά για να εξασφαλίσει τα προς το ζην. Αγαπά και θέλει
να παντρευτεί την Πόλια Βασίλιεβιτς (Αννα Γεραλή). Αυτό χαροποιεί τον
Περτσίκιν, πατέρα της Πόλιας, αλλά βρίσκει αρνητικό τον Βασίλι Βασίλιεβιτς
επειδή πιστεύει πως ο Νηλ είχε δώσει ψεύτικες ελπίδες στην κόρη του Τατιάνα.
Τελικά, τον διώχνει από το σπίτι του μετά από μια παρ’ ολίγον αυτοκτονία της
Τατιάνας. Στο σπίτι οι καυγάδες και οι συγκρούσεις μεταξύ των δυο γενεών έχουν
ως αποτέλεσμα να χωριστεί η οικογένεια. Τα παιδιά δεν αντέχουν άλλο τον
πιεστικό πατέρα τους και ένα – ένα φεύγουν από το σπίτι. Αρχικά η Πόλια με το
Νηλ και μετά ο Πιότρ με την Έλενα που αποκαλύπτει στον Βασίλι Βασίλιεβιτς ότι
εκείνη πρότεινε στον Πιότρ να παντρευτούν. Μόνο η Τατιάνα μένει πίσω στο
πατρικό σπίτι. Οι δυο γονείς είναι απελπισμένοι αλλά ο πατέρας ελπίζει ότι κάποιο
από τα που έφυγαν θα επιστρέψει σύντομα» (τα στοιχεία για την πλοκή, από την
ιστοσελίδα tenies-online.com)
http://www.hecucenter.ru/gr/news/24062020__theatro_deiteras___mikroastoi____ma
ksim_gkorki.html
Στο πλαίσιο του καινούριου μας αυτού εγχειρήματος, ως δέκατη τρίτη
παράσταση, προτείνουμε στο κοινό μας να παρακολουθήσει το δράμα «ΕΝΑ
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13η προτεινόμενη παράσταση –

ΚΑΠΕΛΟ ΓΕΜΑΤΟ ΒΡΟΧΗ» του Αμερικάνου ηθοποιού και θεατρικού
συγγραφέα Μάικλ Βιτσέντζο Γκάτσο.
Ο Michael Vincenzo Gazzo (γεννημένος 5 Απριλίου 1923, Hillside, New Jersey
- 14 Φεβρουαρίου 1995, Λος Άντζελες, Καλιφόρνια) είναι Αμερικανός ηθοποιός
και σεναριογράφος.

«ΕΝΑ ΚΑΠΕΛΟ ΓΕΜΑΤΟ ΒΡΟΧΗ» του

«Ένα καπέλο γεμάτο βροχή» - Πλοκή: Ένα έργο πρωτοποριακό στην εποχή
του (1955) και διαχρονικό στη θεματολογία του, το οποίο προκάλεσε το θεατρικό
κόσμο, σπάζοντας ταμπού και προκαταλήψεις με τη ρεαλιστική και ανθρώπινη
ματιά του συγγραφέα πάνω στο πρόβλημα του εθισμού στα ναρκωτικά. Ρίχνει
φως πάνω στις μοιραίες επιπτώσεις του εθισμού που ταράζουν συθέμελα τις
ανθρώπινες σχέσεις.
Κεντρικός ήρωας του έργου είναι ο Τζόνι, ο οποίος επιστρέφει σε μια απρόσωπη
μεγαλούπολη εθισμένος στα ναρκωτικά εξαιτίας της αιχμαλωσίας του σε έναν
πόλεμο κάπου μακριά. Μετά από μια σύντομη αποτοξίνωση παγιδεύεται ξανά,
αδυνατώντας να ενταχθεί στον ιστό μιας κοινωνίας σε κρίση, που έχει χάσει τις
αξίες της και παραπαίει μέσα στη σύγχυση και το μηδενισμό.
Μόνη του διέξοδος φαίνεται να είναι η οικογένειά του, ή ό,τι έχει απομείνει από
αυτήν. Εκεί θα στραφεί για να βρει τη δύναμη να αγωνιστεί και να βγει νικητής,
κερδίζοντας τη χαμένη του πίστη και την ελπίδα για το μέλλον.
http://www.hecucenter.ru/gr/news/01072020__theatro_deiteras___ena_kapelo_gemat
o_vrohi____maikl_vitsentzo_gkatso.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

Μάικλ Βιτσέντζο Γκάτσο

116

Στο πλαίσιο του καινούριου μας αυτού εγχειρήματος, ως δέκατη τέταρτη
παράσταση, προτείνουμε στο κοινό μας να παρακολουθήσει το
δράμα «ΕΝΑ ΜΙΚΡΟ ΛΑΘΟΣ» του Επτανήσιου συγγραφέα, λόγιου,
κριτικού Ιάκωβου Πολυλά.

8 Ιουλίου 2020 –
14η προτεινόμενη παράσταση –
«ΕΝΑ ΜΙΚΡΟ ΛΑΘΟΣ» του

Ο Ιάκωβος
Πολυλάς (13
Οκτωβρίου 1825-5
Αυγούστου 1896)
ήταν Επτανήσιος συγγραφέας και κριτικός, διάσημος μαθητής και εκδότης
του έργου του Σολωμού. Το λογοτεχνικό του έργο (ποιητικό και
πεζογραφικό) είναι μικρής έκτασης. Έκανε επίσης μεταφράσεις αλλά είναι
πιο γνωστός για τα κριτικά του έργα.
Πλοκή: Το διήγημα του Ιάκωβου Πολυλά «Ένα μικρό λάθος» γράφτηκε
το 1891 και είναι ένα από τα τρία διηγήματα που έγραψε ο Επτανήσιος
συγγραφέας. Η δράση εξελίσσεται στις αγροτικές περιοχές της Κέρκυρας
και ήρωες είναι η Μαρία και ο σύζυγός της ο Πέτρος. Η οικογένεια είναι
φτωχή και οι ήρωες έχουν δύο κορίτσια παντρεμένα και ένα γιο που
υπηρετεί τη θητεία του ως στρατιώτης. Η κακή τους οικονομική κατάσταση
τους έχει αναγκάσει να δώσουν στο ενεχυροδανειστήριο τα χρυσαφικά της
Μαρίας, τα μοναδικά της προικώα κειμήλια, μιας και η οικογένειά της ήταν
φτωχή και δεν μπορούσαν να της δώσουν προίκα. Το μεγάλο Σάββατο το
πρωί ο σύζυγός της πήγε στη χώρα να πουλήσει το τελευταίο μέρος της
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σοδειάς και έφερε πίσω στη γυναίκα του τα χρυσαφικά της. Η Μαρία όμως
βρέθηκε σε δύσκολη θέση. Η κόρη της, Ελένη, χρειαζόταν χρήματα για την
ασθένεια του μικρού της παιδιού και ζήτησε τα χρυσαφικά από τη Μαρία.
Η Μαρία δέχτηκε να της τα δώσει, όμως δεν αποκάλυψε τίποτα στο σύζυγό
της. Αυτό, δυστυχώς, ήταν το μικρό της λάθος. Γιατί οι πιστωτές του
συζύγου της κατάσχεσαν το άλογό τους και αν δεν πάει ξανά τα χρυσαφικά
στο ενεχυροδανειστήριο κινδυνεύει να φυλακιστεί. Η Μαρία δε συγχωρεί
στον εαυτό της το λάθος να πληγώσει τους αγαπημένους της, φεύγει από το
σπίτι και δίνει τραγικό τέλος στη ζωή της.
http://www.hecucenter.ru/gr/news/08072020__theatro_deiteras___ena_mik
ro_lathos__iakovos_polilas_07_07.html

Στο πλαίσιο του καινούριου μας αυτού εγχειρήματος, ως δέκατη πέμπτη
παράσταση, επιστρέφοντας στο ρωσικό κλασσικό ρεπερτόριο, προτείνουμε στο
κοινό μας να παρακολουθήσει την παράσταση «ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΣ
ΤΡΕΛΟΥ» του μεγάλου Ρώσου συγγραφέα Νικολάι Βασίλιεβιτς Γκόγκολ.

15 Ιουλίου 2020 –
15η προτεινόμενη παράσταση –
«ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΣ ΤΡΕΛΟΥ»,

Ο Νικολάι
Βασίλιεβιτς
Γκόγκολ ( Мико́ла Васи́льович Го́голь,
Ρωσικά: Николай Васильевич Гоголь, 1 Απριλίου 1809 - 4 Μαρτίου 1852) ήταν
Ρώσος θεατρικός συγγραφέας, μυθιστοριογράφος και διηγηματογράφος. Έγραψε
πολλά διηγήματα, κορυφαίο του έργο το μυθιστόρημα «Νεκρές ψυχές», θεατρικά
έργα - από τα καλύτερα του παγκόσμιου δραματολογίου, όπως «Ο επιθεωρητής»,
καθώς και κάποια ποιήματα. Τα έργα του συγκαταλέγονται στα μεγαλύτερα
αριστουργήματα της ρωσικής ρεαλιστικής λογοτεχνίας του 19ου αιώνα και
θεωρείται εφάμιλλος μεγάλων συγγραφέων όπως οι Λέων Τολστόι, Ιβάν
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Τουργκένιεφ, Φιοντόρ Ντοστογιέφσκι κι ο ποιητής Αλεξάντρ Πούσκιν.
Πλοκή: Ο ήρωας, ένας κατώτερος υπάλληλος, βλέπει να διαψεύδονται οικτρά
όλες του οι προσδοκίες και βυθίζεται σταδιακά σε ένα μεγαλομανιακό
παραλήρημα, για να καταλήξει στο φρενοκομείο.
http://www.hecucenter.ru/gr/news/15072020_n_gkogkol_to_imerologio_enos_tre
loi.html

Στο πλαίσιο του καινούριου μας αυτού εγχειρήματος, ως δέκατη έκτη
παράσταση, προτείνουμε στο κοινό μας να παρακολουθήσει την παράσταση «ΟΙ
ΒΛΑΒΕΡΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ», που βασίζεται σε τέσσερα (4)
μονόπρακτα
έργα του
μεγάλου Ρώσου θεατρικού
συγγραφέα
και
διηγηματογράφου Αντόν Πάβλοβιτς Τσέχοβ .
Ο Αντόν
Πάβλοβιτς
Τσέχοβ (ρωσ. Анто́н Па́влович Че́хов, ΔΦΑ (29
Ιανουαρίου 1860 – 15 Ιουλίου 1904) ήταν Ρώσος θεατρικός συγγραφέας και ένας
από τους μεγαλύτερους διηγηματογράφους της παγκόσμιας λογοτεχνίας[28].
Σπούδασε και εργάστηκε ως γιατρός

22 Ιουλίου 2020 –

16η προτεινόμενη παράσταση –
«ΟΙ ΒΛΑΒΕΡΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ» του

Επαναλήψεις: 1978 (ΕΡΤ) , 2008 (Σινέ+)
Σχόλια: Η αποψινή παράσταση αποτελείται από τα εξής κάτωθι τέσσερα (4)
μονόπρακτα του Ρώσου συγγραφέα:
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1. "Οι βλαβερές συνέπειες του καπνού "
2. "Η επέτειος "
3. "Η αρκούδα "
4. "Αίτηση σε γάμο"
Στο Αρχείο της ΕΡΤ διαβάζουμε ότι «στο πρώτο μονόπρακτο ο Καθηγητής
(Γιώργος Μιχαλακόπουλος) μιλάει στο ακροατήριο του για τις «Βλαβερές
συνέπειες του καπνού» στον γάμο.
Ακολουθεί το μονόπρακτο «Επέτειος» που διαδραματίζεται στην τράπεζα του
Αντρέι Αντρέιτς Σιπούτσκιν (Θόδωρος Έξαρχος). Ο υπάλληλός του Κοσμάς
Νικολάγιεβιτς Χίριν (Νίκος Κάπιος) ετοιμάζει μια έκθεση για την επέτειο της
τράπεζας. Το αφεντικό του ετοιμάζει ένα γεύμα για την επιτροπή των συμβούλων
με αφορμή τα γενέθλια της τράπεζας. Ξαφνικά, στο γραφείο του μπαίνει η
αρραβωνιαστικιά του Τατιάνα (Έρση Μαλικένζου) που θέλει να τον απασχολήσει.
Λίγο μετά, εισβάλει η Ναστάσια Φιοντόροβνα Μερτσούκινα (Ντίνα Κώνστα). Ο
σύζυγός της και γραμματέας της Δημαρχίας έχει πρόβλημα υγείας και η
Μερτσούκινα ζητάει την βοήθεια του τραπεζίτη Σιπτσούκιν. Εκείνος, θέλοντας
να την ξεφορτωθεί, της δίνει χρήματα αλλά εκείνη επιμένει να τον ενοχλεί
ζητώντας του να επαναπροσλάβει τον σύζυγό της στην Δημαρχία. Ο Σύμβουλος
(Τάσος Ραμσής) της επιτροπής διαπιστώνει πως έρχεται σε λάθος στιγμή και
ανακοινώνει πως θα έρθει κάποια άλλη στιγμή.
Στο τρίτο μονόπρακτο με τίτλο «Η αρκούδα» παρακολουθούμε μια νεαρή χήρα
την Έλενα Ιβάνοβνα Πόποβα (Αθηνά Μιχαλακοπούλου) στο δράμα που βιώνει
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Ο Γιώργος Μιχαλακόπουλος στο μονόπρακτο "Οι βλαβερές
συνέπειες του καπνού".

Έρση Μαλικένζου, Νίκος Κάπιος και Θόδωρος Έξαρχος στην
"Επέτειο"
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από τον χαμό του συζύγου της. Κάποια στιγμή την ενοχλεί ο Γκριγκόρι
Στεπάνοβιτς Σμιρνόφ (Χρήστος Καλαβρούζος) που της ζητά να αποπληρώσει τα
χρέη του άνδρα της. Εκείνη αναβάλλει την πληρωμή του αλλά ο Σμιρνόφ επιμένει
να πληρωθεί. Την προκαλεί σε μονομαχία με όπλα, καθώς δεν πιστεύει στην
ύπαρξη του ασθενούς φύλου. Τελικά, δεν μπορεί να μονομαχήσει αφού όπως της
αποκαλύπτει είναι ερωτευμένος μαζί της και την αγαπά. Της ζητά να τον
παντρευτεί και εκείνη δέχεται!
Στο τέταρτο και τελευταίο μονόπρακτο ο Ιβάν Βασίλεβιτς Λόμοβ (Γιώργος
Μιχαλακόπουλος) κάνει μια «Αίτηση σε γάμο» προς την Ναταλία Στεπάνοβα
(Ντίνα Κώνστα), κόρη του Στεπάν Στεπάνοβιτς Τσιμπούκοφ (Νίκος Κάπιος). Οι
δυο γειτονικές οικογένειες έχουν κτηματικές και οικονομικές διαφορές. Αρχικά
έρχονται σε αντιδικία αλλά στο τέλος τα δυο παιδιά αποφασίζουν να παντρευτούν
παρά τις μικροδιαφορές».
http://www.hecucenter.ru/gr/news/22072020__theatro_tis_deiteras_oi_vlaveres_s
inepeies_toi_gamoi___anton_pavlovits_tsehov.html

Ο Χρήστος Καλαβρούζος και η Αθηνά Μιχαλακοπούλου στο
μονόπρακτο "Αρκούδα".

Στο πλαίσιο του καινούριου μας αυτού εγχειρήματος, ως δέκατη έβδομη
παράσταση, προτείνουμε στο κοινό μας να παρακολουθήσει την απολαυστική
κωμωδία
«Η
Χαρτοπαίχτρα»
του κορυφαίου
πολυγραφότατου
συγγραφέα Δημήτρη Ψαθά.

30 Ιουλίου 2020 –
17η προτεινόμενη παράσταση –
«Η ΧΑΡΤΟΠΑΙΧΤΡΑ», Δημήτρη Ψαθά

Ο Δημήτρης Ψαθάς (Τραπεζούντα Πόντου 21 Οκτωβρίου 1907 - Αθήνα 13
Νοεμβρίου 1979)
ήταν
πολυγραφότατος Έλληνας χρονογράφος, δημοσιογράφος και
θεατρικός
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συγγραφέας.
Υπόθεση: Δεκαετία του ’60. Μια αγιάτρευτη χαρτοπαίχτρα, η Αλέκα, οδηγείται
εξαιτίας του πάθους της σε διάφορες παρεξηγήσεις.
Ο άνδρας της, ο Ανδρέας, αγανακτισμένος από τη συμπεριφορά της γυναίκας του
και την αδιαφορία της προς όλους και όλα, αποφασίζει να τη γιατρέψει μια και
καλή από το πάθος της, χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της ζήλιας. Έτσι, αρχίζει να
κάνει κόρτε σε μια συμπαίκτριά της.
Τα παιδιά του ζευγαριού, όμως, δεν γνωρίζουν τις προθέσεις του πατέρα τους και
ανησυχούν για τη μοίρα της οικογένειας. Έπειτα από διάφορες περιπέτειες, η
χαρτοπαίχτρα δίνει τον μεγάλο όρκο: «να μην ξαναπιάσει τράπουλα στα χέρια
της», σταυρώνοντας ταυτόχρονα τα δάχτυλά της πίσω από την πλάτη του
Ανδρέα!
http://www.hecucenter.ru/gr/news/30072020_theatro_deiteras__i_hartopaihtra__d
imitris_psathas.html

Στο πλαίσιο του καινούριου μας αυτού εγχειρήματος, ως δέκατη όγδοη
παράσταση, προτείνουμε στο κοινό μας να παρακολουθήσει την τραγωδία
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18η προτεινόμενη παράσταση –

«Αντιγόνη» του Γάλλου θεατρικού συγγραφέα Ζαν Ανούιγ.
Ο Ζαν Ανούιγ (Jean Anouilh) ήταν Γάλλος θεατρικός συγγραφέας.
Γεννήθηκε στις 23 Ιουνίου 1910 στο Μπορντώ της Γαλλίας και πέθανε
στις 3 Οκτωβρίου 1987 στη Λωζάνη της Ελβετίας.

«ΑΝΤΙΓΟΝΗ», Ζαν Ανούιγ

Σχόλια/Πλοκή: «η Αντιγόνη του Ζαν Ανούιγ είναι μια Αντιγόνη περισσότερο
σύγχρονη, που υπερασπίζεται τους άγραφους νόμους. Αρνείται να αποδεχτεί
τις αποφάσεις του Κρέοντα, γιατί η αποδοχή είναι συνενοχή και προδοσία.
Το κλίμα του Β΄ Παγκόσμιου Πολέμου είναι διάχυτο στο έργο. Ο θεατρικός
συγγραφέας εκσυγχρονίζει το αρχαίο θέμα που το αντλεί από το ομότιτλο
έργο του Σοφοκλή, εκθειάζοντας σε μια πολύ πρόσφορη στιγμή, τη στιγμή της
Γερμανικής Κατοχής, το ασυμβίβαστο της αγνότητας μπροστά στην άτεγκτη
σκοπιμότητα της πολιτικής πράξης».
http://www.hecucenter.ru/gr/news/05082020__theatro_deiteras___antigoni__zan_
anoiig.html

Στο πλαίσιο του καινούριου μας αυτού εγχειρήματος, ως δέκατη ένατη
παράσταση, προτείνουμε στο κοινό μας να παρακολουθήσει το δικαστικό
δράμα «Οι δώδεκα ένορκοι» του Αμερικάνου σεναριογράφου Ρέτζιναλντ
Ρόουζ.
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12 Αυγούστου 2020 –

19η προτεινόμενη παράσταση –
«ΟΙ ΔΩΔΕΚΑ ΕΝΟΡΚΟΙ», Ρέτζιναλντ Ρόουζ
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Reginald Rose - Ρέτζιναλντ Ρόουζ ·
10 Δεκεμβρίου 1920, Νέα Υόρκη 19 Απριλίου 2002, Norwalk, Connecticut), Αμερικανός μυθιστοριογράφος,
θεατρικός συγγραφέας και σεναριογράφος.
Σχόλια/Πλοκή: Η ταινία ανοίγει σε μια αίθουσα ποινικού δικαστηρίου
όταν ο δικαστής με το τέλος της διαδικασίας, απευθύνεται στους 12
ενόρκους και τους καλεί να συνεδριάσουν για να κρίνουν και να
αποφασίσουν ομόφωνα την ενοχή ή όχι του κατηγορουμένου.
Οι ένορκοι συγκεντρώνονται στην ανάλογη αίθουσα και όλη η ταινία
εξελίσσεται - σαν θεατρική σκηνή- μέσα σε αυτήν την αίθουσα.
Από τις πληροφορίες που παίρνουμε κατά τη διάρκεια της ταινίας,
μαθαίνουμε ότι η υπόθεση αφορά ένα 18 χρόνο αγόρι που κατηγορείται για
την εν ψυχρώ δολοφονία με στιλέτο, του πατέρα του. Το αγόρι (που δεν
μαθαίνουμε το όνομά του) είναι ένα παιδί μεγαλωμένο στην κακόφημη
συνοικία της πόλης, κακοποιημένο σωματικά από τον πατέρα του, φτωχό,
αμόρφωτο και με παραβατικό παρελθόν.
http://www.hecucenter.ru/gr/news/12082020_theatro_deiteras___oi_dodeka
_enorkoi___retzinalnt_rooiz_08_11.html

Στο πλαίσιο του καινούριου μας αυτού εγχειρήματος, εικοστή παράσταση,
προτείνουμε στο κοινό μας να παρακολουθήσει το δράμα «Η
ανταπόκριση» του Ιταλού θεατρικού συγγραφέα, ποιητή και
διηγηματογράφου Ούγκο Μπέττι.
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20η προτεινόμενη παράσταση –
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Ο Ούγκο
Μπέττι (4
Φεβρουαρίου 1892 – 9
Ιουνίου 1953)
ήταν Ιταλός θεατρικός συγγραφέας, ποιητής και διηγηματογράφος, με
διεθνή ακτινοβολία, ο σημαντικότερος μετά τον Πιραντέλλο Ιταλός
δραματουργός του πρώτου μισού του 20ού αιώνα.

«Η ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ» του Ούγκο Μπέττι

Πλοκή: Η υπόθεση εξελίσσεται μετά από την επανάσταση με
τον Τζιοβάνι να έχει αποσυρθεί σε μια εξοχική κατοικία κοντά στα
σύνορα μαζί με τη γυναίκα του, τη Λουίζα. Το ζευγάρι ζει μόνο λόγω του
θανάτου του γιού σε ένα «δυστύχημα».
Ο Τζιοβάνι δέχεται την επίσκεψη παλαιών συντρόφων, οι οποίοι θέλουν να
τον πείσουν να αναμειχθεί πάλι με την πολιτική. Άλλωστε, εκείνος
ήταν ένας από τους πιο χαρισματικούς ηγέτες με απήχηση στον κόσμο και
δελεάζεται από την ιδέα.
Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, όμως, αποκαλύπτονται μερικές
απάνθρωπες και καθόλου ιδεαλιστικές πτυχές της επανάστασης.
Παραδείγματος χάριν, ο πατέρας μιας νεαρής στρατευμένης ακολούθου,
της Ρόζας, που βρίσκεται μαζί τους και η οποία δολοφονήθηκε από τους
ομοϊδεάτες για να αποκτήσει έναν ήρωα το κίνημα.
Η ίδια ανάγκη υφίσταται και τώρα, αφού ο «εχθρός» απειλεί και
βρίσκεται κοντά τους.
Το επόμενο θύμα θα είναι ο ίδιος, αλλά όταν το αντιλαμβάνεται
είναι πλέον αργά και δε θα προλάβει να διαφύγει. Μέσα στο αδιέξοδο θα
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μιλήσει ο Τζιοβάνι για το γιο του, και θα πει στη Λουίζα – για πρώτη φορά
– ότι εκείνος αυτοκτόνησε. Στο τέλος, η πίστη και η θυσία της Ρόζας
γεννούν την ελπίδα ότι θα βρεθεί ανταπόκριση από την απέναντι πλευρά
http://www.hecucenter.ru/gr/news/19082020____theatro_deiteras__i_antap
okrisi___oigko_mpetti.html

Στο πλαίσιο του καινούριου μας αυτού εγχειρήματος, ως εικοστή πρώτη
παράσταση, προτείνουμε στο κοινό μας να παρακολουθήσει το δράμα «Η
Καληνύχτα Μαργαρίτα» των Γεράσιμου Σταύρου και Δημήτρη Χατζή.
Ο Δημήτρης
Χατζής (13
Νοεμβρίου 1913 - 20
Ιουλίου 1981)
ήταν Έλληνας συγγραφέας, ιστορικός, δημοσιογράφος και αντιστασιακός.

26 Αυγούστου 2020 –

21η προτεινόμενη παράσταση –
«Καληνύχτα Μαργαρίτα»
των Γεράσιμου Σταύρου, Δημήτρη Χατζή

Πλοκή: Το έργο εκτυλίσσεται στην Ελλάδα του 1944, στη διάρκεια της
κατοχής, και είναι πραγματική ιστορία. Η Μαργαρίτα, κόρη καλής
οικογένειας που έχει ξεπέσει οικονομικά, τελειώνει τις σπουδές της ως
δασκάλα και γυρίζει στην πόλη της. Η οικογένειά της τη βοηθάει να βρει
δουλειά και να εκμεταλλευτεί την καλοσύνη και τις ικανότητές της για να
ανέβει και πάλι κοινωνικά. Στο πρόσωπό της ο καθένας θέλει να δει να
πραγματώνεται ό,τι δεν μπόρεσε να κάνει πράξη αυτός.
Τα πράγματα θα γίνουν πολύ δύσκολα, όταν η Μαργαρίτα εντάσσεται στην
Εθνική Αντίσταση, ενώ η οικογένειά της τάχει καλά με το γερμανόφιλο
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καθεστώς. Οι συνθήκες θα την αναδείξουν σε πραγματική ηρωίδα: Η
Μαργαρίτα δίνει μέχρι και τη ζωή της για τον αγώνα ενάντια στους
Γερμανούς φασίστες, αλλά και όσους συνεργάστηκαν μαζί τους. Είναι μία
από τους χιλιάδες νέους του ελληνικού λαού που δεν υποτάχθηκαν, αλλά
αγωνίστηκαν για τα ιδανικά τους και τη ζωή που αξίζει σε όλους μας…
http://www.hecucenter.ru/gr/news/26082020__theatro_deiteras__kalinihta_
margarita__stairoi_hatzi.html
Στο πλαίσιο του καινούριου μας αυτού εγχειρήματος, ως εικοστή
δεύτερη παράσταση, προτείνουμε στο κοινό μας να παρακολουθήσει
το δράμα «Να ντύσουμε τους γυμνούς» του Λουίτζι Πιραντέλλο.

Γεννήθηκε στο Αγκριτζέντο της Σικελίας, τον αρχαίο Ακράγαντα.
Προερχόταν από αστική οικογένεια που ήταν ιδιοκτήτρια κτημάτων
και ορυχείων θείου. Αρχικά, ήθελε να ακολουθήσει σταδιοδρομία
φιλολόγου και διαλεκτολόγου (υποστηρίζει στη Βόννη μια διατριβή για
τη φωνητική και τη μορφολογία του ιδιώματος της γενέτειράς του
πόλης).

03 Σεπτεμβρίου 2020 22η προτεινόμενη παράσταση –
«Να ντύσουμε τους γυμνούς»

Πλοκή:
Η Ερσίλια Ντρέι είναι η γκουβερνάντα της μικρής κορούλας του
πρόξενου της Ιταλίας στη Σμύρνη. Η ζωή της θα μπορούσε να
χαρακτηριστεί ευχάριστη, εξαιρουμένων των συνεχών επιπλήξεων που
υφίσταται από τη γυναίκα του πρόξενου, ενός μάλλον δύσκολου
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χαρακτήρα. Ενας νεαρός αξιωματικός του Ναυτικού, ο Φράνκο
Λασπίγκα, διερχόμενος από τη Σμύρνη, ερωτεύεται και αρραβωνιάζεται
την Ερσίλια. Τα κάλλη της νεαρής γκουβερνάντας, όμως, δεν αφήνουν
ασυγκίνητο ούτε τον πρόξενο Γκρότι, ο οποίος της εξομολογείται και της
επιβάλλει τον έρωτά του. Το συγκεκριμένο πάθος περιπλέκει τα
πράγματα και ωθεί την Ερσίλια να παραμελήσει τα καθήκοντά της ως
γκουβερνάντας.
Ένα απόγευμα, αποσπάται η προσοχή της και η μικρή κόρη του
πρόξενου, που έπαιζε στο μπαλκόνι του σπιτιού της, πέφτει και
σκοτώνεται. Η μητέρα του δύστυχου κοριτσιού, η οποία ανακαλύπτει
ταυτοχρόνως τον παράνομο δεσμό του συζύγου της με την Ερσίλια, την
απολύει…
http://www.hecucenter.ru/gr/news/03092020__theatro_deiteras__loiintzi
_pirantello__22.html
Στο πλαίσιο του καινούριου μας αυτού εγχειρήματος, ως εικοστή τρίτη
συνεχόμενη παράσταση, προτείνουμε στο κοινό μας να παρακολουθήσει
το δράμα «Το μεγάλο χριστουγεννιάτικο τραπέζι» του Θόρντον
Ουάιλντερ.

09 Σεπτεμβρίου 2020 23η προτεινόμενη παράσταση –
«Το μεγάλο χριστουγεννιάτικο τραπέζι»»

O Θόρντον Ουάιλντερ (Thornton Niven Wilder, 17 Απριλίου 1897 - 7
Δεκεμβρίου 1975)
ήταν Αμερικανός θεατρικός
συγγραφέας
και
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μυθιστοριογράφος.
Πλοκή:
Κάθε Χριστούγεννα η οικογένεια μαζεύεται παραδοσιακά γύρω από το
Χριστουγεννιάτικο τραπέζι. Τα χρόνια περνούν, οι άνθρωποι πεθαίνουν,
φεύγουν, χάνονται, άλλοι γεννιούνται, άλλοι παντρεύονται, όλοι
μεγαλώνουν. Η οικογενειακή θαλπωρή, οι καυγάδες, τα πάθη, οι
φιλοδοξίες, οι επιτυχίες και οι αποτυχίες. Και όλα αυτά ενώ η ζωή και η
ιστορία προχωρούν…

http://www.hecucenter.ru/gr/news/09092020___theatro_deiteras__thornt
on_oialnter.html

Στο πλαίσιο του καινούριου μας αυτού εγχειρήματος, ως εικοστή τέταρτη
συνεχόμενη παράσταση, προτείνουμε στο κοινό μας να παρακολουθήσει
το δράμα «Φρουρά στο Ρήνο» της Αμερικανίδας συγγραφέως Λίλιαν
Χέλμαν.

24η προτεινόμενη παράσταση –

Η Λίλιαν Χέλμαν (αγγλικά: Lillian Florence Hellman, 20 Ιουνίου 1905 30 Ιουνίου 1984) ήταν Αμερικανίδα θεατρική συγγραφέας γνωστή για τα
έργα της Η ώρα των παιδιών και Οι μικρές αλεπούδες, καθώς και για την

της Λίλιαν Χέλμαν

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

16 Σεπτεμβρίου 2020 -

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

«Φρουρά στο Ρήνο»»

129

αριστερή της ιδεολογία, για τον κοινωνικό της ακτιβισμό και για την
πολύχρονη
σχέση
της
με
τον
συγγραφέα
αστυνομικών
μυθιστορημάτων Ντάσιελ Χάμετ. Η Χέλμαν μέσα από τα έργα της άσκησε
σκληρή κριτική στον αμερικάνικο τρόπο ζωής.
Πλοκή:
Για την υπόθεση του έργου διαβάζουμε στην ιστοσελίδα του Αρχείου της
ΕΡΤ: “Μετά από είκοσι χρόνια η Αμερικανίδα Σάρα (Κατερίνα Χέλμη)
επισκέπτεται το σπίτι του αδερφού της και της μητέρας της στην
Ουάσιγκτον των Ηνωμένων Πολιτειών. Την υποδέχεται η υπηρέτρια Άνις
(Σοφία Ολυμπίου) και λίγο αργότερα η μητέρα της η Φανή (Μαρία
Αλκαίου) και ο αδερφός της ο Ντέιβιντ (Αλέξανδρος Αντωνόπουλος). Μαζί
της έρχονται τα τρία της παιδιά ο Τζόσα (Λουκάς Μεταξάς), η Μπαμπέτ
(Κατερίνα Σώλου), ο Μπόντο (Φανή Πολέμη) και ο Γερμανός σύζυγός της
Κέρτ (Πέτρος Φυσσούν), ο οποίος αντιστάθηκε ενάντια στον φασισμό και
το ναζισμό. Λίγο αργότερα, ο Κέρτ γνωρίζει τον φιλοξενούμενο στο σπίτι
Τεκ Ντε Μπράνκοβιτς (Μάκης Ρευματάς) και την γυναίκα του Μάρτι
(Τιτίκα Βλαχοπούλου). Ο Τέκ είναι κόμης από την Ρουμανία που
συνομωτούσε με τους Γερμανούς στον εμφύλιο της χώρας του. Μια μέρα
αργότερα, η Μπαμπέτ έχει γενέθλια και όπως συνηθίζουν αγοράζουν δώρα
για όλους.

Ο Τεκ αποφασίζει να αναχωρήσει με την Μάρτι υπό το βάρος των
αποκαλύψεων για την εξωσυζυγική σχέση της γυναίκας του με τον
Ντέιβιντ. Η Μάρτι του ανακοινώνει ότι δεν θα τον ακολουθήσει και
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έτσι φεύγει μόνη της. Ο Τεκ μαθαίνει πως έχει συλληφθεί ο
αρχηγός των αντιστασιακών στην Γερμανία και αντιλαμβάνεται ότι
ο Κερτ είναι ο καταζητούμενος Γερμανός αντιστασιακός καθώς έχει
βρει στα πράγματά του ένα όπλο και χρήματα που προορίζονται για
τη χρηματοδότηση της αντίστασης. Για να μην τον προδώσει
απαιτεί ως αντάλλαγμα μεγάλο χρηματικό ποσό. Ο Τεκ αποφασίζει
να αφήσει πίσω την οικογένειά του στο ασφαλές σπίτι της πεθεράς
του και να επιστρέψει στην Γερμανία για να βοηθήσει τους
συντρόφους του. Λίγο πριν αναχωρήσει ο Κερτ σκοτώνει τον Τεκ
που προηγουμένως τον εκβίαζε. Η Φανή και η υπόλοιπη οικογένεια
αποφασίζει να τον βοηθήσει στον αγώνα του καθώς ο Κερτ
αναχωρεί για την Γερμανία.”
http://www.hecucenter.ru/gr/news/16092020__theatro_deiteras__24__froira__sto
_rino__lilian_helman.html

Στο πλαίσιο του καινούριου μας αυτού εγχειρήματος, ως εικοστή
πέμπτη συνεχόμενη παράσταση, προτείνουμε στο κοινό μας να
παρακολουθήσει την παράσταση «Το σπίτι των τεσσάρων
κοριτσιών», που βασίζεται στο ομώνυμο θεατρικό έργο
του Δημήτρη Γιαννουκάκη.
Ο Δημήτρης

Γιαννουκάκης

(1899–1974)
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23 Σεπτεμβρίου 2020 -

25η προτεινόμενη παράσταση –
«Το σπίτι των τεσσάρων κοριτσιών»
του Δημήτρη Γιαννουκάκη
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ήταν Έλληνας χρονογράφος, συγγραφέας και μεταφραστής. Ασχολήθηκε
επίσης με τη συγγραφή θεατρικών έργων και τη δημοσιογραφία.
Πλοκή:
Κεντρικό πρόσωπο το έργου ο Γεράσιμος Προκόπης που είναι ιδιοκτήτης
εκδοτικής επιχείρησης που δεν πηγαίνει πολύ καλά, έχει τέσσερις κόρες σε
ηλικία γάμου και θέλει να τις παντρέψει. Μια απ’ αυτές θέλει να την
παντρέψει με το γιο ενός φίλου του, αλλά οι υπόλοιπες τρεις έχουν τις
αντιρρήσεις τους. Στο τέλος όμως, όλες θα αποκατασταθούν και μαζί με
αυτές και η γεροντοκόρη αδελφή του Γεράσιμου.
http://www.hecucenter.ru/gr/news/23092020__theatro_deiteras__to_spiti_t
on_4_koritsion.html
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Στο πλαίσιο του καινούριου μας αυτού εγχειρήματος, ως εικοστή έκτη
συνεχόμενη παράσταση, προτείνουμε στο κοινό μας να παρακολουθήσει
την παράσταση «Το πανηγύρι», που βασίζεται στο ομώνυμο θεατρικό έργο
του Δημήτρη Κεχαΐδη.

26η προτεινόμενη παράσταση –

Ο Δημήτρης
Κεχαΐδης (1933-2005)
ήταν Έλληνας συγγραφέας και σεναριογράφος. Γεννήθηκε στα Τρίκαλα,
μεγάλωσε στο Βόλο και σπούδασε νομικά στην Αθήνα.

του Δημήτρη Κεχαΐδη

30 Σεπτεμβρίου 2020 -

Σχόλια/Πλοκή: Ο Στρατηλάτης, παπλωματάς στο επάγγελμα, παλιός
στρατιώτης της Μικρασιατικής Εκστρατείας, ζει με την οικογένειά του στο
θεσσαλικό κάμπο. Η νομαδική ζωή, η αμορφωσιά, η φτώχεια αλλά και η
αδράνεια εμποδίζουν την προκοπή του, αφήνοντας την οικογένειά του στο
έλεος της μοίρας. Η γυναίκα του η Δέσποινα, πιο προσγειωμένη στην
πραγματικότητα από όλους, παλεύει για την επιβίωσή τους και, με την
ελπίδα μιας καλύτερης ζωής, παρασύρει βιαστικά την κόρη της σε ένα γάμο
αταίριαστο. Η κατάσταση έτσι επιδεινώνεται και η οικογένεια σταδιακά
αποξενώνεται, μέχρι τον οριστικό χωρισμό και την απομόνωση…
«Το πανηγύρι», είναι έργο «που επιβεβαίωσε (μετά τα μονόπρακτά του στη
δεκαετία του ’50) ότι ο Δημήτρης Κεχαΐδης είναι ταλαντούχος συγγραφέας,
με αισθαντικές “κεραίες” προς τα κοινωνικά φαινόμενα και το λαϊκό
άνθρωπο – άνθρωπο που ο βίος του και τα βάσανά του αντανακλούν την
προβληματική κοινωνική μας πραγματικότητα, το “Πανηγύρι” του
(ολοκληρώθηκε του ’62 και πρωτοπαίχτηκε το 1964) θα εξακολουθεί να
“σημαδεύει” τη σύγχρονη ελληνική δραματουργία. Θα εξακολουθεί γιατί, αν
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ορισμένοι άκριτα θεωρούν ότι εξέλιπε στον τόπο μας η βασανισμένη,
αγράμματη, άκληρη γι’ αυτό και γυρολόγα για ένα κομμάτι ψωμί αγροτιά στο
θεσσαλικό κάμπο, αλλά και σ’ άλλες περιοχές, θα διαπιστώσουν τη
δραματική επανεμφάνισή της, με την έξαρση του ξεριζωμού της – ιδιαίτερα
των παιδιών της – εξαιτίας της σημερινής αγροτικής πολιτικής, που
ξεκληρίζει χιλιάδες αγροτικές οικογένειες.

http://www.hecucenter.ru/gr/news/30092020___theatro_deiteras__t
o_panigiri___dimitris_kehadis.html

Στο πλαίσιο του καλλιτεχνικού-εκπαιδευτικού μας αυτού εγχειρήματος, ως εικοστή
έβδομη συνεχόμενη παράσταση προτείνουμε στο κοινό μας να παρακολουθήσει την
παράσταση «Δεν πληρώνω, δεν πληρώνω», που βασίζεται στη κωμωδία του
σπουδαίου Ιταλού θεατρικού συγγραφέα, ηθοποιού, σκηνογράφου και
σκηνοθέτη Ντάριο Φο.
Σχόλια/Πλοκή: Το έργο είναι μια πολιτική φάρσα. Σε μια γειτονιά του Μιλάνου, η
Ρόζα επιστρέφει στο σπίτι της με τα ψώνια από το σούπερ μάρκετ. Διηγείται στην
φίλη της, Μαρία, τα περιστατικά που συνέβησαν στο κατάστημα με τον διευθυντή,
εξαιτίας της αύξησης των τιμών. Οι πελάτες κατάφεραν να πληρώσουν με τις παλιές
τιμές φωνάζοντας «ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ, ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ». Η Ρόζα προσπαθεί να
εξαφανίσει τις πολλές σακούλες με τα ψώνια σκεπτόμενη την αντίδραση του
συζύγου της. Έτσι, τα βάζει κάτω από το κρεβάτι της και κάτω από το φόρεμα της
Μαρίας. Ο Τζοβάνι γυρνάει από το εργοστάσιο, που δουλεύει και διηγείται στην
Ρόζα, όσα είδε να συμβαίνουν στο σούπερ μάρκετ. Δεν φαντάζεται ότι θα μπορούσε
να ήταν και η γυναίκα του αναμεμιγμένη σ' αυτό, λέγοντας ότι αν το έκανε θα την
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χώριζε.
Λίγο αργότερα, έρχεται στο σπίτι τους ο αστυνόμος για έρευνα. Ο αστυνόμος
πείθεται από το φτωχικό διαμέρισμα και το φαγητό τους και δεν τους ερευνά. Όμως
κάθεται στο σπίτι και συζητάει με τον Τζοβάνι για τα μέτρα λιτότητας των
κυβερνήσεων. Λίγο πριν φύγει ο Τζοβάνι επιμένει να κάνει έρευνα ο αστυνόμος
αλλά εκείνος αρνείται.
Η Ρόζα φέρνει την Μαρία στο σπίτι της για την ψεύτικη εγκυμοσύνη της. Ο
αστυνόμος επιστρέφει και επιμένει να πάρει την έγκυο να γεννήσει, πράγμα που
κάνει. Ενώ οι γυναίκες έχουν φύγει για το νοσοκομείο, στο σπίτι του Τζοβάνι φτάνει
ο Λουίτζι, που ψάχνει την σύζυγο του, Μαρία. Ο Τζοβάνι ενημερώνει τον Λουίτζι
για την εγκυμοσύνη της Μαρίας αλλά καταφέρνει να μπερδέψει ακόμη περισσότερο
τα γεγονότα. Φεύγουν και οι δυο για το νοσοκομείο την ίδια στιγμή που οι γυναίκες
τους επιστρέφουν στο σπίτι. Η Ρόζα αποφασίζει να μείνει και εκείνη έγκυος, με
πακέτα από το σούπερ μάρκετ και το ίδιο κάνουν και οι γειτόνισσές τους.
Παράλληλα, ο Τζοβάνι με τον Λουίτζι βρίσκουν στο δρόμο σακιά με ζάχαρη, τα
οποία αποφασίζουν να κλέψουν, αναλογιζόμενοι τις συνέπειες της ανεργίας.
Λίγο αργότερα ο αστυνόμος εισβάλλει ξανά στο σπίτι της Ρόζας έχοντας καταλάβει
το κόλπο με την ψεύτικη εγκυμοσύνη τους. Εκείνες προφασίζονται το έθιμο της
γιορτής της Αγίας Ευλαλίας. Ο αστυνόμος δεν πείθεται και επιμένει να γδυθούν. Για
καλή τους τύχη κόβεται το ηλεκτρικό ρεύμα, που είναι απλήρωτο και ο αστυνόμος
λιποθυμάει. Προσπαθούν να τον επαναφέρουν δίνοντας του οξυγόνο από φιάλη
οξυγονοκόλλησης. Ο Τζοβάνι και ο Λουίτζι βρίσκουν ένα φέρετρο για να
μεταφέρουν τα σακιά με τη ζάχαρη που έκλεψαν. Τελικά, ο αστυνόμος συνέρχεται
αλλά νομίζει ότι οφείλεται σε θαύμα της Αγίας Ευλαλίας..

http://www.hecucenter.ru/gr/news/07102020____theatro_deiteras__27__de
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n_plirono_den_plirono___ntario_fo.html
Στο πλαίσιο του καλλιτεχνικού-εκπαιδευτικού μας αυτού εγχειρήματος,
ως εικοστή όγδοη συνεχόμενη παράσταση προτείνουμε στο κοινό μας να
παρακολουθήσει την παράσταση «Βάσσα Ζελεζνόβα», που βασίζεται
στο δράμα του Ρώσου και Σοβιετικού συγγραφέα και δραματουργού Μαξίμ
Γκόρκι.
Σχόλια/Πλοκή: Στο Κάπρι (Ιταλία) το 1910 ο Γκόρκι γράφει την πρώτη εκδοχή
του έργου «Βάσσα Ζελσνόβα» (παίχθηκε στο «Θέατρο Τέχνης», 1911),
σηματοδοτώντας με τον υπότιτλο «Η μάνα» το πρωταγωνιστικό πρόσωπο, την
Βάσσα. Μια μάνα απόλυτα αντίθετη από το πρωταγωνιστικό πρόσωπο του
αριστουργηματικού του μυθιστορήματος «Η μάνα» (1907). Η Βάσσα είναι
σύμβολο μιας μεγαλοαγροτικής επιχειρηματικής «Αγίας Οικογένειας», η οποία
στα κρίσιμα προεπαναστατικά χρόνια, ηγείται της επιχείρησης, επιδιώκοντας να
αυξήσει τα πλούτη που σώρευσε ο ετοιμοθάνατος σύζυγός της. ΄Ολα τα μέλη
όμως της «Αγίας Οικογένειας» αλληλοτρώγονται για το ποιος και πώς θα αρπάξει
το μεγαλύτερο μερίδιο της επιχείρησης. Πιο αδυσώπητη, ακόμα και με τους
«προβληματικούς» γιους και τις συζύγους τους, είναι η Βάσσα.

14 Οκτωβρίου 2020 –
28η προτεινόμενη παράσταση –
«Βάσσα Ζελεζνόβα»
του Ρώσου και Σοβιετικού συγγραφέα Μαξίμ Γκόρκι

http://www.hecucenter.ru/gr/news/theatro_deiteras__28__vassa_zeleznova___ma
ksim_gkorki.html

Στο πλαίσιο του καλλιτεχνικού-εκπαιδευτικού μας αυτού εγχειρήματος,
ως εικοστή ένατη (29η) συνεχόμενη παράσταση προτείνουμε στο κοινό
μας να παρακολουθήσει την παράσταση «Ένα κρεβάτι για τρείς», που
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29η προτεινόμενη παράσταση –

βασίζεται στην κωμωδία του Γάλλου θεατρικού συγγραφέα Αντρέ
Ρουσσέν.
Σχόλια/Πλοκή:

«Ένα κρεβάτι για τρείς»
του Γάλλου θεατρικού συγγραφέα Αντρέ Ρουσσέν.

Πρόκειται για μία ξεκαρδιστική κωμωδία, με τον αξεπέραστο Κώστα
Ρηγόπουλο στις καλύτερες στιγμές του. Στο διαμέρισμα του
γυναικοκατακτητή Ζεράρ Ντεβάλ εισβάλλει ο απατημένος σύζυγος
Αδόλφος, η σύζυγος του οποίου, Νίνα, τον απατά με τον Ζεράρ. Ο
Αδόλφος κρατά πιστόλι και σκοπεύει να δολοφονήσει τον Ζεράρ.
Αναπτύσσεται διάλογος και ανδρική συναδελφική αλληλεγγύη. Στο
διαμέρισμα εισβάλλει η Νίνα, ιδιαίτερα εκδηλωτική και προστατευτική
απέναντι και στους δύο, και στο σύζυγο και στον εραστή. Στη συνέχεια
απολαμβάνουμε τις ατάκες, τη χημεία-σύμπραξη αυτού του απολαυστικού
τρίο. Ειδυλλιακή σχέση και αρμονική συνύπαρξη.
http://www.hecucenter.ru/gr/news/21_10_2020_theatro_deiteras__29___ena_krev
vati_gia_treis___antre_roissen.html

Στο πλαίσιο του καλλιτεχνικού-εκπαιδευτικού μας αυτού εγχειρήματος,
ως τριακοστή (30η) συνεχόμενη παράσταση προτείνουμε στο κοινό μας
να παρακολουθήσει την παράσταση «Ευτυχώς τρελάθηκα », που
βασίζεται στην κωμωδία του Έλληνα δημοσιογράφου και
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συγγραφέα Γεώργιου Ρούσσου.

«Ευτυχώς τρελάθηκα »

Σχόλια/Πλοκή: Ο Χαρίλαος Μαραζιώτης, ιδιοκτήτης μιας βιομηχανίας
παραγωγής ούζου, προσπαθεί με κάθε τρόπο να κρατήσει τη μικρή
επιχείρηση και να καλύψει τα χρέη που τον πνίγουν. Χρωστάει σ' όλη
την αγορά και κινδυνεύει να πάει φυλακή, τόσο εξαιτίας των δανειστών
του, όσο και εξαιτίας του ΙΚΑ και της εφορίας. Για να βγει από το
αδιέξοδο, αν και είναι αρραβωνιασμένος με την γραμματέα του την
Ηρώ, που όμως είναι φτωχή, αποφασίζει να κάνει έναν πλούσιο γάμο με
συνοικέσιο. Προξενήτρα είναι η Αντιγόνη η οποία θέλει να παντρέψει
τον Χαρίλαο με την ετεροθαλή μικρότερη αδελφή της, την Ισμήνη, η
οποία όμως είναι ερωτευμένη με τον συνομήλικό της Μάκη. Τα σχέδιά
του όμως ανατρέπονται. Η Ηρώ και η Ισμήνη, που έχουν πληροφορηθεί
τα σχέδιά του, συνωμοτούν για να αποτρέψουν τις ανεπιθύμητες γι’
αυτές εξελίξεις. Οι «επιτήδειοι» θα μπλέξουν ακόμη περισσότερο τις
καταστάσεις και ο Χαρίλαος θα αναγκαστεί να παραστήσει τον τρελό
και για να γλιτώσει τη σύλληψη κλείνεται σε φρενοκομείο. Οι δανειστές
του, μόλις πληροφορούνται πως τρελάθηκε, αλλάζουν στάση απέναντί
του, φιλοτιμούνται και τον απαλλάσσουν απ’ τα χρέη, με αποτέλεσμα να
γλιτώσει τη φυλακή και να παντρευτεί την Ηρώ.

του Έλληνα δημοσιογράφου και συγγραφέα

http://www.hecucenter.ru/gr/news/28102020__theatro_deiteras__30___e
itihos_trelathika___georgios_roissos_10_27.html
Στο πλαίσιο του καλλιτεχνικού-εκπαιδευτικού μας αυτού εγχειρήματος,
ως τριακοστή πρώτη (31η) συνεχόμενη παράσταση προτείνουμε στο κοινό
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4 Νοεμβρίου 2020 –
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μας να παρακολουθήσει την παράσταση «Η δράκαινα », που βασίζεται στο
θεατρικό έργο του Έλληνα θεατρικού συγγραφέα, σεναριογράφου και
δημοσιογράφου Δημήτρη Μπόγρη.

31η προτεινόμενη παράσταση –

Σχόλια/Πλοκή: Ένα μυστικό και μια δυνατή, απροσπέλαστη, σκληρή
γυναίκα. Τα απωθημένα του παρελθόντος της και ο ανεκπλήρωτος έρωτάς
της για έναν άντρα που άφησε, μολονότι αγάπησε παράφορα, εξαιτίας της
θέλησης του πατέρα της, τη βασανίζουν, έχοντας αλλάξει ριζικά τον
χαρακτήρα και τις προθέσεις της απέναντι στους συνανθρώπους της. Δεν
είναι όμως μόνο αυτό... Υπάρχει και κάτι ακόμη που ευθύνεται γι'αυτήν τη
φαινομενικά απάνθρωπη πλευρά της. Ένα έγκλημα, πολύ μίσος και πόνος
συμπληρώνουν το σκληρό παζλ της ζωής της, οδηγώντας την στην πλήρη
ματαίωσή της.

του Έλληνα θεατρικού συγγραφέα, σεναριογράφου και
δημοσιογράφου

«Η δράκαινα»

Δημήτρη Μπόγρη

http://www.hecucenter.ru/gr/news/04112020__theatro_deiteras__31___i_drakain
a____dimitris_mpogris.html

Στο πλαίσιο του καλλιτεχνικού-εκπαιδευτικού μας αυτού
εγχειρήματος, ως τριακοστή δεύτερη (32η) συνεχόμενη παράσταση
προτείνουμε στο κοινό μας να παρακολουθήσει την
παράσταση «Επικίνδυνο παιχνίδι», που βασίζεται στο θεατρικό
ГРЕЧЕСКИЙ КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР
Москва, Алтуфьевское шоссе, 44
офис № 9, 2 этаж
Тел.: 7084809 – Тел./Факс: 7084810

11 Νοεμβρίου 2020 –
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έργο του Έλληνα θεατρικού συγγραφέα Μανόλη Κορρέ.

«Επικίνδυνο παιχνίδι»

Πλοκή: Το "Επικίνδυνο Παιχνίδι" είναι ένα θαρραλέο και ζωντανό
έργο για την αέναη σύγκρουση των γενεών. Ένα παιχνίδι ρόλων,
διαρκώς εναλλασσόμενων. Οι θύτες γίνονται θύματα και
αντίστροφα. Τα τέσσερα μέλη της οικογένειας Μπερσή θα
εμπλακούν σε ένα παιχνίδι, αλυσιδωτών καταστάσεων και
αντιδράσεων. Πότε κωμικών και πότε βαθιά δραματικών. Θα
καταφέρουν όμως να επιβιώσουν; Ποιοι θα είναι οι νικητές και
ποιοι οι ηττημένοι;

του θεατρικόυ συγγραφέα
Μανόλη Κορρέ

http://www.hecucenter.ru/gr/news/11112020__theatro_deiteras__32___e
pikindino_paihnidi____manolis_korre.html

Στο πλαίσιο του καλλιτεχνικού-εκπαιδευτικού μας αυτού εγχειρήματος,
ως τριακοστή τρίτη (33η) συνεχόμενη παράσταση προτείνουμε στο κοινό
μας να παρακολουθήσει την παράσταση «Εμιγκρέδες», που βασίζεται στο
έργο του Πολωνού
δραματουργού,
συγγραφέα
και
σκιτσογράφου Σλάβομιρ Μρόζεκ.
ГРЕЧЕСКИЙ КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР
Москва, Алтуфьевское шоссе, 44
офис № 9, 2 этаж
Тел.: 7084809 – Тел./Факс: 7084810

18 Νοεμβρίου 2020 –
33η προτεινόμενη παράσταση –
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Σχόλια/Πλοκή: Δυο μετανάστες βρίσκονται να συγκατοικούν σε ένα
υπόγειο. Ο ένας διανοούμενος, πολιτικός εξόριστος. Ο άλλος εργάτης,
οικονομικός μετανάστης. Παραμονή Πρωτοχρονιάς. Για τους ντόπιους,
μέρα γιορτής. Γι' αυτούς, απλώς άλλη μια μέρα σε ξένο τόπο. Μόνη
διέξοδος τα όνειρα. Όσο αντέξουν κι αυτά...

του Πολωνού δραματουργού, συγγραφέα και
σκιτσογράφου
Σλάβομιρ Μρόζεκ

http://www.hecucenter.ru/gr/news/18112020__theatro_deiteras__33
___emigkredes____slavomir_mrozek.html

Στο πλαίσιο του καλλιτεχνικού-εκπαιδευτικού μας αυτού εγχειρήματος,
ως τριακοστή τέταρτη (34η) συνεχόμενη παράσταση προτείνουμε στο
κοινό μας να παρακολουθήσει την παράσταση «Ο εχθρός του λαού», που
βασίζεται στο έργο του Νορβηγού θεατρικού συγγραφέα, σκηνοθέτη και
ηθοποιού Χένρικ (Ερρίκου) Ίψεν.
Πλοκή: Το δράμα λαμβάνει χώρα σε μια παράκτια πόλη στη νότια
Νορβηγία. Ο τόπος ζει από τον τουρισμό, κυρίως λόγω των νέων λουτρών,
τα οποία ο δήμαρχος της πόλης περιγράφει ως την «πιο διακεκριμένη πηγή
ГРЕЧЕСКИЙ КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР
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25 Νοεμβρίου 2020 –
34η προτεινόμενη παράσταση –
«Ο εχθρός του λαού»
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ηθοποιού
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της ζωής στην πόλη». Ο πρωταγωνιστής είναι ο γιατρός στα δημοτικά
λουτρά, Δρ. Τόμας Στόκμαν. Ζει μαζί με τη σύζυγό του Κατρίνε, την κόρη
του Πέτρα, δασκάλα, και τους δύο γιους Άιλιφ (13 ετών) και Μόρτεν (10
ετών) εδώ και κάποιο χρονικό διάστημα στην περιοχή. Ανταγωνιστής του
είναι ο δήμαρχος, πρόεδρος των δημοτικών λουτρών και μεγαλύτερος
αδελφός του, ο Πέτερ Στόκμαν.

Χένρικ Ίψεν

http://www.hecucenter.ru/gr/news/_25112020____theatro_deiteras__34___
o_ehthros_toi_laoi___henrik_ipsen.html

Στο πλαίσιο του καλλιτεχνικού-εκπαιδευτικού μας αυτού
εγχειρήματος, ως τριακοστή πέμπτη (35η) συνεχόμενη παράσταση
προτείνουμε στο κοινό μας να παρακολουθήσει την κωμωδία «Η
μέθοδος
των
τριών»,
που
βασίζεται
στο
έργο
του Έλληνα δημοσιογράφου,
συγγραφέα,
δραματουργού,
σκηνοθέτη Σπύρου Μελά.
Πλοκή: Έχει βάσιμες υποψίες ότι η γυναίκα του τον απατά, ή έστω
πρόκειται να τον απατήσει. Και από το να τσακωθεί μαζί της ή να
παραστήσει τον Οθέλλο, προτιμά τη μέθοδο των τριών. «Η
κωμωδία αυτή έχει γραφεί στις δύσκολες ώρες της Κατοχής, σαν
ένα ξόδεμα για να ανοίξει τα χείλη του στο γέλιο ένα βασανισμένο
ГРЕЧЕСКИЙ КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР
Москва, Алтуфьевское шоссе, 44
офис № 9, 2 этаж
Тел.: 7084809 – Тел./Факс: 7084810

2 Δεκεμβρίου 2020 –

35η προτεινόμενη παράσταση –
«Η μέθοδος των τριών»
του Έλληνα δημοσιογράφου, συγγραφέα,
δραματουργού, σκηνοθέτη
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και πικραμένο κοινό», διαβάζουμε στους τίτλους της παράστασης
του θεάτρου της Δευτέρας.
Ο ακαδημαϊκός Σπύρος Μελάς χρησιμοποιεί παλιές και
δοκιμασμένες συνταγές για να στήσει μια πολύ χαριτωμένη
κωμωδία. Δε λείπουν και τα αστεία εποχής, όπως ότι ο καφές είναι
πικρός γιατί δεν υπάρχει ζάχαρη στην αγορά. Πολύ ωραίες
ερμηνείες από τους ηθοποιούς, που είναι προφανές ότι
απολαμβάνουν τους ρόλους τους, ακόμη κι αν είναι πολύ μικροί,
όπως εκείνος της Σαπφούς Νοταρά, στο ρόλο μιας πεθεράς, που
κανείς δεν θα την ήθελε στο σπίτι του.
http://www.hecucenter.ru/gr/news/02122020____35_theatro_tis_deiteras__
_spiros_melas_i_methodos_ton_trion.html

Στο πλαίσιο του καλλιτεχνικού-εκπαιδευτικού μας αυτού εγχειρήματος,
ως τριακοστή έκτη (36η) συνεχόμενη παράσταση προτείνουμε στο
κοινό μας να παρακολουθήσει την τραγωδία «Φιλοκτήτης», που
βασίζεται στο έργο του τραγικού ποιητή Σοφοκλή.

9 Δεκεμβρίου 2020 –
36η προτεινόμενη παράσταση –

Πλοκή: «Στο «Φιλοκτήτη», όπως και σε άλλες τραγωδίες του, ο
Σοφοκλής δεν έχει εγκαταλείψει την «εκμετάλλευση» των απόηχων του
Τρωικού Πολέμου. Οι αρρώστιες και ο φυσικός πόνος είναι η αφορμή
για να προχωρήσει ο τραγικός σε μια βαθύτερη στιβάδα νοημάτων: οι
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ηθικοί δισταγμοί, το δίκαιο και το άδικο, η θεία δίκη, η καταπάτηση
δικαιωμάτων χάριν «μεγάλων σκοπών», ακόμα και ο κοινωνικός
στιγματισμός της οποιασδήποτε «ανικανότητας» είναι μερικά από αυτά.
Το άτομο στις τραγωδίες του Σοφοκλή έρχεται σε αναπόφευκτη, τραγική
σύγκρουση με την τάση που εκπροσωπούν οι θεοί. Πάντα, όμως, ο
ανθρώπινος παράγοντας βρίσκεται πιο πάνω από τις καθόλου αυθαίρετες
και τυχαίες, αλλά αντίθετα σκόπιμες και μελετημένες βουλές των θεών.
«Ο πόλεμος χορταίνει με καλούς. Οι άθλιοι τον βαρυστομαχιάζουν»
αναφέρει ο Νεοπτόλεμος εκφράζοντας την αντιπολεμική του διάθεση.
Και ο πόλεμος είναι τελικά έργο των ανθρώπων, όχι των θεών, όπως,
παρά την ευσέβειά του, παραδέχεται ο μεγάλος τραγικός. Αυτό που
τελικά έχει σημασία είναι η υπηρέτηση του σωστού. «Όταν έχω το δίκιο
με το μέρος μου, καθόλου δε σε φοβάμαι», λέει ο Νεοπτόλεμος. Το
ερώτημα που τελικά μένει να απαντηθεί – και που σε μεγάλο βαθμό ο
Σοφοκλής απαντά – είναι το τί είναι τελικά αυτό που ονομάζουμε σωστό
και, εν συνεπεία, αν ο άνθρωπος είναι τελικά διατεθειμένος να το
υπερασπιστεί», σημειώνει η αξέχαστη Θυμέλη (Αριστούλα Ελληνούδη)
στο Ριζοσπάστη, για την τραγωδία του Σοφοκλή.

Σοφοκλή

http://www.hecucenter.ru/gr/news/09122020__theatro_deiteras__36__fil
oktitis_sofoklis.html
Στο πλαίσιο του καλλιτεχνικού-εκπαιδευτικού μας αυτού εγχειρήματος,
ως τριακοστή έβδομη (37η) συνεχόμενη παράσταση προτείνουμε στο
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κοινό μας να παρακολουθήσει την κωμωδία «Ο θρίαμβος του έρωτα»,
που βασίζεται στο έργο του Γάλλου δημοσιογράφου, μυθιστοριογράφου
και θεατρικού συγγραφέα Πιέρ Καρλέ ντε Σαμπλαίν ντε Μαριβώ.

37η προτεινόμενη παράσταση –

Σχόλια/Πλοκή: Μια νεαρή πριγκίπισσα με την υπηρέτρια της φθάνουν
ντυμένες άντρες στο σπίτι ενός φημισμένου φιλόσοφου. Στο σπίτι
μένουν μαζί του η αδελφή του και ένας νεαρός πρίγκιπας, που τον θρόνο
του κατέχει ένας σφετεριστής. Και οι τρεις είναι ορκισμένοι εχθροί του
έρωτα. Με την έλευση της πριγκίπισσας αρχίζει μια σειρά απίστευτων
παρεξηγήσεων, καθώς η πριγκίπισσα, ως άνδρας, γοητεύει την αδελφή
του φιλοσόφου και ασκεί μια παράξενη έλξη στον ίδιο το φιλόσοφο και
τον πρίγκιπα. Η υπόθεση περιπλέκεται όλο και περισσότερο με τη
συμβολή του υπηρέτη και του κηπουρού του φιλοσόφου, που είναι
έτοιμοι για όλα, με αντάλλαγμα το χρήμα

του δημοσιογράφου, μυθιστοριογράφου και θεατρικού
συγγραφέα

«Ο θρίαμβος του έρωτα»

Πιέρ Καρλέ ντε Σαμπλαίν ντε Μαριβώ

http://www.hecucenter.ru/gr/news/16122020_theatro_deiteras__37__o_t
hriamvos_toi_erota__marivo_12_16.html

Στο πλαίσιο του καλλιτεχνικού-εκπαιδευτικού μας αυτού εγχειρήματος,
ως τριακοστή όγδοη (38η) συνεχόμενη παράσταση προτείνουμε στο
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κοινό μας να παρακολουθήσει την τραγωδία «Επτά επί Θήβας», που
βασίζεται στο τελευταίο μέρος της τριλογίας του αρχαίου Έλληνα
τραγωδού Αισχύλου για τον Θηβαϊκό κύκλο.
Σχόλια/Πλοκή: Η ιστορία της τραγωδίας είναι βασισμένη στο μύθο των
δίδυμων γιων του Οιδίποδα και της Ιοκάστης, Ετεοκλή και Πολυνείκη.
Μετά την αποκάλυψη των φρικτών πράξεών του, ο Οιδίποδας άφησε το
θρόνο στους δύο γιους του. Εκείνοι συμφώνησαν να κυβερνούν τη Θήβα
εναλλάξ. Ωστόσο, όταν ήρθε η σειρά του Πολυνείκη να αναλάβει την
εξουσία, ο Ετεοκλής δεν τήρησε την υπόσχεσή του. Αυτό προκάλεσε την
οργή του Πολυνείκη, ο οποίος συμμάχησε με τον βασιλιά του Άργους
Άδραστο και οργάνωσε εκστρατεία εναντίον της Θήβας. Επτά αρχηγοί
από κάθε ένα από τα δύο αντίπαλα στρατεύματα παρατάχτηκαν
εκατέρωθεν των επτά πυλών της πόλης. O Ετεοκλής και ο Πολυνείκης
κατέληξαν να βρίσκονται ο ένας απέναντι στον άλλο στην έβδομη πύλη.
Η πολεμική αυτή σύγκρουση κατέληξε με νίκη των Θηβαίων, αλλά και
το θάνατο των δύο διεκδικητών του θρόνου.

38η προτεινόμενη παράσταση –
«Επτά επί Θήβας»
του αρχαίου Έλληνα τραγωδού
Αισχύλου

http://www.hecucenter.ru/gr/news/23122020__theatro_tis_deiteras_38__
epta_epi_thivas__aishilos__38_.html

Στο πλαίσιο του καλλιτεχνικού-εκπαιδευτικού μας αυτού εγχειρήματος,
ως τριακοστή ένατη (39η) συνεχόμενη παράσταση προτείνουμε στο κοινό
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μας να παρακολουθήσει την παράσταση «Ατρείδες», που αποτελείται από
μια σύνθεση κειμένων που επιμελήθηκε ο Κώστας Μύρης, από
αποσπάσματα των τραγωδιών «Ορέστεια» του Αισχύλου, «Ηλέκτρα» του
Σοφοκλή «Ιφιγένεια η εν Αυλίδι», «Ιφιγένεια η εν Ταύροις» και «Ορέστης»
του Ευριπίδη.
Πλοκή: H παράσταση ανέβηκε από το «ΘΕΑΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ»
του Δημήτρη Ποταμίτη στο Θέατρο του Λυκαβηττού το 1979. Η
παράσταση αποτελείται από μια σύνθεση κειμένων που επιμελήθηκε
ο Κώστας Μύρης από αποσπάσματα των τραγωδιών «Ορέστεια» του
Αισχύλου, «Ηλέκτρα» του Σοφοκλή «Ιφιγένεια η εν Αυλίδι», «Ιφιγένεια η
εν Ταύροις» και «Ορέστης» του Ευριπίδη. Ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου
ερμηνεύει τα χορικά, των οποίων τη μουσική έχει συνθέσει ο Γιάννης
Ζουγανέλης και τους στίχους έχει γράψει ο Κώστας Μύρης. Παρουσιάζεται
η πορεία και η μοίρα της οικογένειας των Ατρειδών. Ο Αγαμέμνων
θυσιάζει την κόρη του Ιφιγένεια για να φύγουν οι Αχαιοί για την Τροία. Η
μητέρα της Ιφιγένειας, Κλυταιμνήστρα, περιμένει τον Αγαμέμνονα να
επιστρέψει από την Τροία για να τον σκοτώσει και να τον εκδικηθεί για τη
θυσία της κόρης της. Ο Ορέστης και η Ηλέκτρα, παιδιά του Αγαμέμνονα
και της Κλυταιμνήστρας, σκοτώνουν τη μητέρα τους και τον εραστή της
Αίγισθο, φονιάδες του πατέρα τους. Ο Ορέστης, κυνηγημένος από τις
Ερινύες, φτάνει στην Αθήνα και αθωώνεται για το φόνο της
Κλυταιμνήστρας από τον Άρειο Πάγο, με τη βοήθεια της θεάς Αθηνάς.
Μετά από εντολή της θεάς, ο Ορέστης πηγαίνει στη χώρα των Ταύρων,
κλέβει το ξόανο της θεάς Αρτέμιδος και απελευθερώνει την αδερφή του
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Ιφιγένεια.
http://www.hecucenter.ru/gr/news/30122020__theatrodeiteras__39__atreide
s__aishilossofoklis_eiripidis_12_29.html

Δ) ΑΚΟΜΗ ΕΝΑ ΕΝΤΕΛΩΣ ΚΑΙΝОΥΡΙО ΕΓΧΕΙΡΗΜΑ
ΣΥΝΑΝΤΩΝΤΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΕΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ !!!
Οι νέες συνθήκες περιορισμού, απαγορεύσεων συναθροίσεων και εξ
3 Ιουνίου2020 –
αποστάσεως δράσεων μάς αποκαλύπτουν νέους ορίζοντες, μάς οδηγούν σε
Διαδικτυακή επικοινωνία με την Σοφία Προκοπίδου.
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,
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η Ελληνική Γλώσσα, η Ελληνική Ιστορία, ο Ελληνικός Κόσμος !!!
Mε ιδιαίτερη επιτυχία, με δυναμική, παλμό, εκφραστικότητα, ειλικρίνεια,
αμεσότητα και με άπλετη θετική ενέργεια, που διαπερνούσε δέκτες,
πομπούς και συνιστώσες της 2ωρης διαδικτυακής μας συνεδρίας στο
πλαίσιο
του
καινούριου
μας
εγχειρήματος ΣΥΝΑΝΤΩΝΤΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΕΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ !!!
– εγκαινιάσαμε την πρώτη εξ αποστάσεως διαδικτυακή επικοινωνία με την
εκλεκτή καλεσμένη μας και καλή φίλη, διακεκριμένη δημοσιογράφο στην
Ελλάδα και ιδιαίτερα δημοφιλή στην ομογένειά μας στη Ρωσία Σοφία
Προκοπίδου.
Δύο ώρες διαδικατυακή επικοινωνία και ουσιαστική συζήτηση. Για την
ιστορία του Ποντιακού Ελληνισμού της Ρωσίας, τους πόθους, τις
ταλαιπωρίες του, το όραμά του για την Ελλάδα, την αγάπη του για την
ιστορική του πατρίδα, τον επαναπατρισμό του, αλλά και για τη συμβολή
του μεγάλου ρωσικού πολιτισμού στη διαμόρφωση της κοσμοθεωρίας και
νοοτροπίας του, του γνωστικού του επιπέδου, συνοδευόμενα από ανάγνωση
εκφραστικών, συγκινητικών αποσπασμάτων των βιβλίων της Σοφίας
Προκοπίδου.
Αναλυτικότερα:
hecucenter.ru/gr/news/press_release__03062020_entelos_neo_egheirima__
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sinantontas_endiaferontes_anthropois__sofia_prokopidou.html

Mε ιδιαίτερη επιτυχία, με δυναμική, παλμό, εκφραστικότητα, ειλικρίνεια,
αμεσότητα και με άπλετη θετική ενέργεια, που διαπερνούσε δέκτες, πομπούς και
συνιστώσες της 2ωρης διαδικτυακής μας συνεδρίας στο πλαίσιο του καινούριου
μας εγχειρήματος ΣΥΝΑΝΤΩΝΤΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΕΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ !!! –
πραγματοποιήσαμε την δεύτερη εξ αποστάσεως διαδικτυακή επικοινωνία με
τον φιλόλογο, ποιητή, μορφωτικό σύμβουλο της Πρεσβείας της Ελλάδας στη
Μόσχα, Δημήτριο Γιαλαμά.

17 Ιουνίου2020 –
Διαδικτυακή επικοινωνία με την Δημήτριο Γιαλαμά.

Δύο ώρες διαδικτυακή επικοινωνία και ουσιαστική συζήτηση. Ο Δημήτρης, σε
μία ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα συζήτηση, κατέθεσε τα βιώματά του από την παιδική
και νεανική του ηλικία,α την αγάπη του για το ρωσικό πολιτισμό και την
ελληνική γλώσσα, τη φοίτησή του στη Μόσχα, την διπλωματική και
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επιστημονική του δράση, το μεγάλο μεταφραστικό-εκδοτικό έργο που εκπονείται
τα τελευταία χρόνια, με αποτέλεσμα την έκδοση στη ρωσική σειράς νεοελληνικής
λογοτεχνίας, ποίησης και πεζογραφίας. Ευχαριστούμε θερμά τον Δημήτρη
Γιαλαμά για τη συμμετοχή του και όλους του ακροατές για την επίσης δραστήρια
συμμετοχή τους κατά τη διάρκεια της συνεδρίας μας!!!

Αναλυτικότερα:
http://www.hecucenter.ru/gr/news/press_release__17062020__entelos_neo_egheirim
a__sinantontas_endiaferontes_anthropois_.html
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Είναι δύσκολο να περιγράψουμε την άπλετη θετική ενέργεια, τη χαρά και την
έντονη συναισθηματική φόρτιση, που βιώσαμε και εισπράξαμε κατά την τρίτη
(3η) διαδικτυακή μας συνεδρία στο πλαίσιο του καινούριου μας
εγχειρήματος ΣΥΝΑΝΤΩΝΤΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΕΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ !!!
–
που πραγματοποιήσαμε την Τετάρτη 1 Ιουλίου 2020 με έναν εξαιρετικό
καλεσμένο, το διακεκριμένο στέλεχος της ελληνικής ομογένειας, επιστήμονα
παγκοσμίου εμβέλειας και αναγνωρισιμότητας, ακαδημαϊκό, οφθαλμίατρο,
αντιπρύτανη του Ρωσικού Ερευνητικού Ιατρικού Πανεπιστημίου «Πιρογκόβ»,
πρόεδρο του Συλλόγου Ελλήνων Μόσχας, Χρήστο Ταχτσίδη.

1 Ιουλίου2020 –
Διαδικτυακή επικοινωνία με τον Χρήστο Τσαχτσίδη.

Mε ιδιαίτερη επιτυχία, με δυναμική, παλμό, εκφραστικότητα, ειλικρίνεια,
αμεσότητα και με άπλετη θετική ενέργεια, που διαπερνούσε δέκτες, πομπούς και
συνιστώσες της 2,5ωρης διαδικτυακής μας συνεδρίας μας, ο Χρήστος Ταχτσίδης
μοιράστηκε μαζί μας μοναδικές εμπειρίες και βιώματα από την παιδική του
ηλικία και την οικογένεια, που τον γαλούχησε, έθεσε τα θεμέλια της
προσωπικότητάς του, από τα νεανικά και φοιτητικά του χρόνια, από την
ακαδημαϊκή-επαγγελματική-επιστημονική του καριέρα, από την κοινωνική του
δράση !!! Η άπλετη καλοσύνη στο βλέμμα και στο χαμόγελο του Χρήστου Ταχτσίδη
καταγοήτευσε και κατάχτησε τις καρδιές των ακροατών-θεατών μας. Ιδιαίτερα μάς
χαροποίησε το γεγονός ότι μάς παρακολουθούσαν συμπατριώτες μας από την
Ελλάδα, οι οποίοι στη συνέχεια ενσωματώθησαν στη συζήτηση-επικοινωνία,
μοιράστηκαν μαζί μας τις δικές τους εντυπώσεις και βιώματα !!!
Πραγματικά, αρχίζουμε να πετυχαίνουμε το όραμά μας
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΄Ελληνες & Φιλέλληνες όλου του κόσμου – ενωθείτε !!!
Αναλυτικότερα:
http://www.hecucenter.ru/gr/news/press_release__01072020__hristos_tahtsidis__
entelos_neo_egheirima__sinantontas_endiaferontes_anthropois__3___.html

Mε ιδιαίτερη επιτυχία, με δυναμική, παλμό, εκφραστικότητα, ειλικρίνεια,
15 Ιουλίου2020 –
αμεσότητα και με άπλετη θετική ενέργεια, που διαπερνούσε δέκτες, πομπούς και
συνιστώσες της διαδικτυακής μας συνεδρίας μας, ο Ξένια Γεωργιάδου, με την Διαδικτυακή επικοινωνία με την Ξένια Γεωργιάδου
χαρακτηριστική της ειλικρίνεια, αμεσότητα, ταπεραμέντο, εκφραστικότητα,
μοιράστηκε μαζί μας μοναδικές εμπειρίες και βιώματα από την παιδική της
ηλικία και την οικογένειά της, μάς μίλησε για την αγάπη της για τη μουσική και
τις μουσικές παραστάσεις και δρώμενα, που από μικρή σκηνοθετούσε, για την
επαγγελματική της καριέρα και επιτυχίες κατά την σοβιετική εποχή, για τη
μετάβαση στην Ελλάδα, για τους συναδέλφους και την οικογένειά της.

Όλοι οι θεατές-ακροατές, σύσσωμο το κοινό, που συμμετείχε δραστήρια με
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ερωτήσεις και σχόλια κατά τη διάρκεια της συνεδρίας μας, εισπράξαμε άπλετη
θετική ενέργεια, πραγματική απόλαυση από την ειλικρινή, εκφραστική και
αβίαστη επικοινωνία με την Ξένια Γεωργιάδη, λάβαμε πολλά ενθουσιώδη
σχόλια !!! Δραττόμεθα της ευκαιρίας για να εκφράσουμε στην Ξένια Γεωργιάδου
την ευγνωμοσύνη της για την επί σειρά ετών ανταπόκρισή της σε κάθε κάλεσμα
της ομογένειας, σε κάθε κάλεσμά μας την εκ μέρους της υποστήριξη των
εκδηλώσεών μας, τις οποίες εμπλουτίζει και ομορφαίνει με τις εκφραστικές της
ερμηνείες, με την ενέργειά της, την δεξιοτεχνία και το ταλέντο της !!!
Πραγματικά, αρχίζουμε να πετυχαίνουμε το όραμά μας
΄Ελληνες & Φιλέλληνες όλου του κόσμου – ενωθείτε !!!
Αναλυτικότερα:
http://www.hecucenter.ru/gr/news/press_release__15072020__sinantontas
_endiaferontes_anthropois__ksenia_georgiadoi.html
Με ιδιαίτερη επιτυχία, δυναμική, με εκφραστική, ουσιαστική και ενδιαφέρουσα
επικοινωνία πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 24 Ιουλίου 2020 η πρώτη μας
διαδικτυακή σύνδεση με την ελληνική ομογένεια του Εδιμβούργου Σκωτίας,
την οποία οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να παρακολουθήσουν στον εξής σύνδεσμο
στο Διαδίκτυο https://yadi.sk/d/xdPbjOs5OcL9tQ

24 Ιουλίου2020 –
Διαδικτυακή επικοινωνία με την
ελληνική ομογένεια του Εδιμβούργου Σκωτίας

Σύμφωνα με την πρόταση της σκωτσέζικης πλευράς, η συνεδρία μας είχε μορφή
συνέντευξης-αφήγησης της διευθύντριας του Κ.Ε.Π. Δώρας Γιαννίτση, η οποία
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μοιράστηκε τα βιώματά της, αναφέρθηκε στα παιδικά της χρόνια στη Ελλάδα,
στις ρωσικές ρίζες της οικογένειάς της, που λειτούργησαν ως κίνητρο να μεταβεί
για σπουδές στην ιστορική της πατρίδα, τη Ρωσία, στα φοιτητικά της χρόνια και
στη σύσταση του Κέντρου Ελληνικού Πολιτισμού – Κ.Ε.Π., στα βασικά στάδια
της πορείας και ανάπτυξής του, στις σημαντικότερες εκδηλώσεις και εγχειρήματά
του, στην τρέχουσα δουλειά μας και στα μελλοντικά μας σχέδια, στις κοινές
σελίδες ιστορίας του ελληνικού και ρωσικού λαού, στην ιστορική-πολιτισμικήπνευματική μας κοινότητα των δύο ομόδοξων λαών μας.
Αναλυτικότερα:
http://www.hecucenter.ru/gr/news/press_release__july_24th__ellines_olon_ton_h
oron_enotheite__to_edimvoirgo_kalei_ti_mosha.html
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Για άλλη μία φορά διατυπώνουμε την άπλετη θετική ενέργεια που βιώσαμε, την
ουσιαστική, σφαιρική, επίκαιρη, χρήσιμη ενημέρωση που εισπράξαμε κατά την
πέμπτη (5η) διαδικτυακή μας συνεδρία στο πλαίσιο του καινούριου μας
εγχειρήματος ΣΥΝΑΝΤΩΝΤΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΕΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ !!!
–
που πραγματοποιήσαμε την Τετάρτη 29 Ιουλίου 2020 με άλλη μία εξαιρετική
φυσιογνωμία, με έναν άνθρωπο αστείρευτης ενέργειας, πνευματικής
αυτάρκειας, τεράστιου, σφαιρικού και πολυεπίπεδου γνωστικού πεδίου, με
τονδιευθυντή παθολόγο στην «Ευρωκλινική Αθηνών», ιδιοκτήτη σειράς
ρωσόφωνων εντύπων και διαδικτυακών Μ.Μ.Ε. στην Ελλάδα, πρόεδρο της
Ελληνο-Ρωσικής Λέσχης Διάλογος, Θεόδωρο Ιγνατιάδη.

29 Ιουλίου 2020 –
Διαδικτυακή επικοινωνία με τον

Mε ιδιαίτερη επιτυχία, με δυναμική, παλμό, εκφραστικότητα, ειλικρίνεια,
αμεσότητα και με άπλετη θετική ενέργεια, που διαπερνούσε δέκτες, πομπούς και
συνιστώσες της διαδικτυακής μας συνεδρίας μας, ο Θεόδωρος Ιγνατιάδης, με
την χαρακτηριστική του ειλικρίνεια, αμεσότητα, εκφραστικότητα και καλοσύνη,
που τον χαρακτηρίζει ως ιατρό, μοιράστηκε μαζί μας εμπειρίες και βιώματα από
τα νεανικά και φοιτητικά του χρόνια, την απόφασή του να ασχοληθεί με την
ιατρική, από την μετάβαση στην ιστορική πατρίδα, την Ελλάδα και το πώς αυτή
τον υποδέχθηκε, από την επαγγελματική του καριέρα, από την εκδοτικήκοινωνική-πολιτιστική και επιστημονική δράση του, αναφέρθηκε σε προγνώσεις
σχετικά με την πανδημία COVID-19 και την γεωγραφική της διάσταση, στις
ελληνο-ρωσικές σχέσεις σήμερα και στο ρόλο της λαϊκής διπλωματίας.
Αναλυτικότερα:
http://www.hecucenter.ru/gr/news/press_release__29072020__sinantontas_endiaf
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Για άλλη μία φορά διατυπώνουμε την άπλετη θετική ενέργεια που βιώσαμε, την
ουσιαστική, σφαιρική, επίκαιρη, χρήσιμη ενημέρωση που εισπράξαμε κατά την
έκτη (6η) διαδικτυακή μας συνεδρία στο πλαίσιο του καινούριου μας
εγχειρήματος ΣΥΝΑΝΤΩΝΤΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΕΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ !!!
– που
πραγματοποιήσαμε την Τετάρτη 12 Αυγούστου 2020 με άλλη μία εξαιρετική
φυσιογνωμία, με έναν άνθρωπο αστείρευτης θετικής ενέργειας, καλοπροαίρετης
διάθεσης, τεράστιου, σφαιρικού και πολυεπίπεδου ρεπερτορίου, βαθιάς ερμηνείας
και έκφρασης, με την Ελληνίδα καλλιτέχνιδα, σοπράνο, δασκάλα, ταλαντούχα
ερμηνεύτρια, Μήδεια Χουρσουλίδου.
Mε ιδιαίτερη επιτυχία, με δυναμική, παλμό, εκφραστικότητα, ειλικρίνεια, αμεσότητα
και με άπλετη θετική ενέργεια, που διαπερνούσε δέκτες, πομπούς και συνιστώσες της
διαδικτυακής μας συνεδρίας μας, η Μήδεια Χουρσουλίδου μοιράστηκε μαζί μας
εμπειρίες και βιώματα, μάς μίλησε για τα παιδικά της χρόνια στην Τσάλκα της
Γεωργίας και την αγάπη για τη μουσική, που κυριαρχούσε στο πατρικό της, για τα
φοιτητικά της χρόνια και τις σπουδές της, για τις πρώτες της εμφανίσεις με το
σοβιετικό συγκρότημα «Ορφέας», για τη μετάβαση στην ιστορική της πατρίδα, την
Ελλάδα, και το πώς αυτή την αγκάλιασε κυριολεκτικά, για την καλλιτεχνική της
πορεία-καριέρα, σύμπραξη και συνεργασία με εξαιρετικούς Έλληνες συνθέτες,
στιχουργούς, ερμηνευτές, για την παιδαγωγική της δράση, για τα μελλοντικά
καλλιτεχνικά σχέδια, αλλά και για την κόρη της Αφροδίτη, η οποία, ως φυσικό,
αποτελεί το νόημα της ζωής της.

12 Αυγούστου 2020 –
Διαδικτυακή επικοινωνία με την

Αναλυτικότερα:
http://www.hecucenter.ru/gr/news/press_release__12082020_sinantontasendiaferonte
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Δάκρυα μάς πλημμυρίζουν και ξεχειλίζουν !!! Άλλος ένας μαραθώνιος 3,5 ωρών,
που κύλησε χωρίς να το συνειδητοποιήσουμε, ως μια ανάσα κατά την έβδομη (7η)
διαδικτυακή
μας
συνεδρία
στο
πλαίσιο
του
καινούριου
μας
εγχειρήματος ΣΥΝΑΝΤΩΝΤΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΕΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ !!! Η έβδομη
συνάντηση-διαδικτυακή
επικοινωνία
ΣΥΝΑΝΤΩΝΤΑΣ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΕΣ
ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ με το ενεργό και δραστήριο μέλος της ελληνικής κοινότητας στη Μόσχα
εδώ και δεκαετίες, την κόρη της θρυλικής ηρωίδας της Αντίστασης Ηλέκτρας
Αποστόλου, την αγαπημένη σε όλους μας Αγνή Σιδερίδου.

01 Οκτωβρίου 2020 –
Διαδικτυακή επικοινωνία με την

Ήταν μια καταπληκτική συνάντηση. Από τη μία πλευρά πραγματοποιήσαμε μία
μοναδική επισκόπηση στην ιστορία. Η Αγνή, ως ένα ηφαίστειο, όπως αρμόζει σε μια
κόρη αληθινών επαναστατών, προέβη, ουσιαστικά, σε διάλεξη, παρουσιάζοντας
εκτεταμένο, ελάχιστα γνωστό, ιστορικό, εκπαιδευτικό, διαφωτιστικό υλικό σχετικά με
την είσοδο της Ελλάδας στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, σχετικά με την οργάνωση
της αντίστασης, την πορεία των γεγονότων, τον εμφύλιο πόλεμο, την εύρεση νέων
πατρίδων και τον επαναπατρισμό, για ηρωικές πράξεις ξεχωριστών ανθρώπων αλλά
και τον άθλο ενός ολόκληρου λαού, για το θάρρος, για την πνευματική ανωτερότητα,
για τις ηθικές αρχές, για τους αναλλοίωτους άγραφους ηθικούς και πανανθρώπινους
νόμους και έννοιες, πάνω στις οποίες διατηρείται η ισορροπία στον πλανήτη μας, στον
κόσμο μας, στην ανθρωπότητα.
Αναλυτικότερα:
http://www.hecucenter.ru/gr/news/press_release__1102020_agni_sideridoi_7.html
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Μιάμιση ώρα ουσιαστικής, εξαιρετικά ενδιαφέρουσα, μεστής συζήτησης με
ιδιαίτερη δυναμική, αλλά και συναίσθημα, κύλησε χωρίς να το
συνειδητοποιήσουμε, ως μια ανάσα κατά την όγδοη (8η) διαδικτυακή μας συνεδρία
στο
πλαίσιο
του
καινούριου
μας
εγχειρήματος ΣΥΝΑΝΤΩΝΤΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΕΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ !!! Η όγδοη
συνάντηση-διαδικτυακή
επικοινωνία
ΣΥΝΑΝΤΩΝΤΑΣ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΕΣ
ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου 2020, με έναν μεγάλο φίλο της Ελλάδας,
του Ελληνο-Ρωσικού Κόσμου, της ελληνορωσικής φιλίας, με έναν ειλικρινή και βαθύ
Φιλέλληνα, τον Ρώσο Διπλωμάτη καριέρας, Πρόεδρο του Συλλόγου Φιλίας «ΡωσίαΕλλάδα-Κύπρος» Γεώργιο (Γκεόργκιι) Μουράντοβ.

15 Οκτωβρίου 2020 –
Διαδικτυακή επικοινωνία με τον
Γεώργιο (Γκεόργκιι) Μουράντοβ.

Ήταν μια καταπληκτική συνάντηση. Ο Γεώργιος Μουράντοβ έχει στο δυναμικό του
μια μεγάλη διπλωματική, διεθνή πορεία, καριέρα και δράση. Εργάστηκε στο ΥΠΕΞ
της ΕΣΣΔ/Ρωσίας, σε Πρεσβείες στο εξωτερικό, στην Κυβέρνηση/Δήμο της
Μόσχας! Εξαιρετικά μεστή, δυναμική, ουσιαστική, απόλυτα ενδιαφέρουσα
συζήτηση για την τρέχουσα πολιτική κατάσταση στον κόσμο, για την ιστορική,
πνευματική, πολιτισμική μας κοινότητα, για συναντήσεις και προσωπικές επαφές με
έναν ολόκληρο γαλαξία Ελλήνων πολιτικών από τα τέλη της δεκαετίας του '70 του
20ου αιώνα μέχρι σήμερα, για τα νεανικά του χρόνια και τις σπουδές του στο
Πανεπιστήμιο Διεθνών Σχέσεων-MGIMO, για την επιλογή της ελληνικής
κατεύθυνσης, για τις δράσεις του Συλλόγου Φιλίας Ρωσίας-Ελλάδα-Κύπρος, για τη
συνεργασία και σύμπραξή μας στο πλαίσιο της ελληνο-ρωσικής αλληλεπίδρασης!
Αναλυτικότερα:
http://www.hecucenter.ru/gr/news/press_release__15102020_sinantontasendiaferont
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Δάκρυα μάς πλημμυρίζουν και ξεχειλίζουν !!! Στο πνεύμα των ημερών, άλλος
ένας μαραθώνιος 4 ωρών, που κύλησε χωρίς να το συνειδητοποιήσουμε, ως
μια ανάσα κατά την ένατη (9η) διαδικτυακή μας συνεδρία στο πλαίσιο του
καινούριου
μας
εγχειρήματος ΣΥΝΑΝΤΩΝΤΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΕΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ !!! Η ένα
τη συνάντηση-διαδικτυακή επικοινωνία ΣΥΝΑΝΤΩΝΤΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΕΣ
ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ με το ενεργό και δραστήριο μέλος της ελληνικής κοινότητας στη
Μόσχα εδώ και δεκαετίες, την κόρη της θρυλικής ηρωίδας της
Αντίστασης Ηλέκτρας Αποστόλου, την αγαπημένη σε όλους μας Αγνή Σιδερίδου.

29 Οκτωβρίου 2020
Διαδικτυακή επικοινωνία με την
Αγνή Σιδερίδου

Η Αγνή αναφέρθηκε εκτεταμένα στο θείο της Λευτέρη Αποστόλου, τιτάνια μορφή
της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας, ωστόσο ελάχιστα μελετημένη και γνωστή - στην
πραγματικότητα πρόκειται για τον ιδρυτή της οργάνωσης της εθνικής αντίστασης.
Αναφέρθηκε, επίσης, στους γονείς, το Γιάννη Σιδερίδη και την Ηλέκτρα Αποστόλου,
στα νεανικά και φοιτητικά τους χρόνια, στη γνωριμία τους, στην διαπροσωπική
σχέση τους! Συγκινητική, ανθρώπινη ιστορία!!! Υποκλινόμεθα !!! Αιώνια τους η
μνήμη !!!

Αναλυτικότερα:
http://www.hecucenter.ru/gr/news/press_release__29102020_sinantonta
sendiaferontesanthropois__9__agni_sideridoi.html
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Άλλος ένας μαραθώνιος 3,5 ωρών, που κύλησε χωρίς να το
συνειδητοποιήσουμε, ως μια ανάσα κατά την δέκατη (10η) διαδικτυακή
μας
συνεδρία
στο
πλαίσιο
του
καινούριου
μας
εγχειρήματος ΣΥΝΑΝΤΩΝΤΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΕΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ !!!
Η δέκατη συνάντηση-διαδικτυακή
επικοινωνία
ΣΥΝΑΝΤΩΝΤΑΣ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΕΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ με τον Πρόεδρο του Πανελλήνιου
Συλλόγου
Παλιννοστούντων
Ελληνοποντίων
«Μαυροθαλλασίτες»,
Συντονιστή του Προγράμματος Αδελφοποίησης των Σχολείων της Ελλάδας
και της Ρωσίας Γιάννη Καρυπίδη.

12 Νοεμβρίου 2020
Διαδικτυακή επικοινωνία με τον
Γιάννη Καρυπίδη

Ήταν μια καταπληκτική συνάντηση, εξαιρετικά ζεστή, ουσιαστική, με
συναισθηματική φόρτιση και ιδιαίτερο ενδιαφέρον και συμμετοχή εκ μέρους
του κοινού. Ο Γιάννης Καρυπίδης μεστός, άμεσος, εκφραστικός,
ουσιαστικός μοιράστηκε μαζί μας βιώματα και γνώσεις, για την ιστορία της
οικογένειάς του, για τους Έλληνες, που εγκαταστάθηκαν περί το 1830 στην
Τσάλκα του Καυκάσου από την Οθωμανική Αυτοκρατορία, για την ιστορία
διαμόρφωσης και περαιτέρω ανάπτυξης της ελληνικής ομογένειας στη
Ρωσική Αυτοκρατορία και μετέπειτα στη Σοβιετική Ένωση, για την πρώτη
στοχευμένη προσπάθεια δημιουργίας, τον Ιανουάριο του 1983, στην
Τοπική Επιτροπή της οργάνωσης νεολαίας της Κομσομόλ Τυφλίδας του
πρώτου «Τομέα σύμπραξης με την ελληνική νεολαία», πρόεδρος της
οποίας υπήρξε ο Γιάννης Καρυπίδης. Επρόκειτο, ουσιαστικά, για την
πρώτη και μοναδική στην εποχή της οργάνωση συσπείρωσης της ελληνικής
νεολαίας στην επικράτεια της πρώην Ε.Σ.Σ.Δ.
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Αναλυτικότερα:
http://www.hecucenter.ru/gr/news/press_release__12112020_10_sinantont
as_endiaferontes_anthropois_giannis_karipidis_10.html
Άλλος ένας Μαραθώνιος 4,5 ωρών, που κύλησε χωρίς να το
συνειδητοποιήσουμε, ως μια ανάσα κατά την ενδέκατη (11η) διαδικτυακή
μας
συνεδρία
στο
πλαίσιο
του
καινούριου
μας
εγχειρήματος ΣΥΝΑΝΤΩΝΤΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΕΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ !!!
με τον Πρόεδρο του Πανελλήνιου Συλλόγου Παλιννοστούντων
Ελληνοποντίων «Μαυροθαλλασίτες», Συντονιστή του Προγράμματος
Αδελφοποίησης των Σχολείων της Ελλάδας και της Ρωσίας Γιάννη
Καρυπίδη.

26 Νοεμβρίου 2020
Διαδικτυακή επικοινωνία με τον
Γιάννη Καρυπίδη

Πρόκειται για τη δεύτερη συνεχόμενη συνεδρία-συνάντηση με τον συνομιλητή
μας, άλλη μια καταπληκτική συνάντηση, εξαιρετικά ζεστή, ουσιαστική, με
συναισθηματική φόρτιση και ιδιαίτερο ενδιαφέρον και συμμετοχή εκ μέρους
του κοινού. Παρά τα τεχνικά προβλήματα που αντιμετωπίσαμε λίγο μετά την
έναρξη, όταν ορισμένοι κακοπροαίρετοι επιχείρησαν να τορπιλίσουν τη
συνεδρία μας, αυτή απέβη εξαιρετικά εποικοδομητική και ενδιαφέρουσα,
πλούσια αβίαστη και ειλικρινής.
Αναλυτικότερα
http://www.hecucenter.ru/gr/news/press_release__26112020__sinantontas_
endiaferontes_anthropois_giannis_karipidis_11.html
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Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η δωδέκατη (12η) διαδικτυακή
μας
συνεδρία
στο
πλαίσιο
του
καινούριου
μας
εγχειρήματος ΣΥΝΑΝΤΩΝΤΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΕΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ !!
! με τον δημοσιογράφο και μέλος ΕΣΗΕΑ από το 1988, ιδιαίτερα
γνωστό και αγαπητό στέλεχος της εν Μόσχα ομογένειάς μας, Δημήτρη
Λιάτσο.

Πέμπτη 10 Νοεμβρίου 2020,
Διαδικτυακή επικοινωνία με τον
Δημήτρη Λιάτσο

Διόμισυ ώρες άμεσης, αβίαστης, ειλικρινούς και ιδιαίτερα ουσιαστικής
συζήτησης για τις ελληνορωσικές σχέσεις, για τις κοινές σελίδες στην
ιστορία των δύο λαών μας, για τους ιστορικούς και πνευματικούς
δεσμούς μας, για την σημερινή γεωπολιτική κατάσταση στον πλανήτη
μας. Ο Δημήτρης Λιάτσος, δημοσιογράφος στο επάγγελμα, διδάκτωρ
φιλοσοφίας στον επιστημονικό του τίτλο, εξαιρετικός συνομιλητής,
αποτελεί έναν πηγαίο και αρίφνητο χείμαρρο ειδήσεων, γνώσεων,
ανάλυσης για τη σύγχρονη πολιτική ιστορία και γεγονότα.
Αναλυτικότερα
http://www.hecucenter.ru/gr/news/press_release__10122020_sinantonta
s_endiaferontes_anthropois_dimitris_liatsos_12.html

Δ) ΑΚΟΜΗ ΕΝΑ ΕΝΤΕΛΩΣ ΚΑΙΝОΥΡΙО ΕΓΧΕΙΡΗΜΑ
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ΘΕΡΙΝΟ ΣΙΝΕΜΑ !!!
ΘΕΡΙΝΟ ΣΙΝΕΜΑ !!! ΧΤΙΖΟΥΜΕ ΓΕΦΥΡΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ !!! Μία εξ αποστάσεως διαδικτυακή επικοινωνία με ενδιαφέροντες ανθρώπους, με
δημιουργούς, 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, με το πέρας της προβολής, σε μια άμεση, φυσική,
ελεύθερη, απόλυτα αβίαστη και ειλικρινή ανθρώπινη επικοινωνία εξ αποστάσεως,
διαδικτυακά. Την προβολή και τη μετέπειτα συζήτηση δύνανται να
παρακολουθήσουν, συνδεόμενοι διαδικτυακά, Έλληνες και Φιλέλληνες από όλο
τον κόσμο, άνθρωποι, που τούς συγκινεί ο Ελληνικός Πολιτισμός,
η Ελληνική Γλώσσα,
η Ελληνική Ιστορία,
ο Ελληνικός Κινηματογράφος,
ο Ελληνικός Κόσμος !!!

18 Ιουνίου2020
με εξ αποστάσεως ηλεκτρονική σύνδεση
με τον Γιώργο Μεσσάρη

Mε ιδιαίτερη επιτυχία, με δυναμική, παλμό, εκφραστικότητα, ειλικρίνεια,
αμεσότητα και με άπλετη θετική ενέργεια, που διαπερνούσε δέκτες, πομπούς και
συνιστώσες της 2ωρης διαδικτυακής μας συνεδρίας, εγκαινιάστηκε την Πέμπτη
18 Ιουνίου 2020 το καινούριο εγχείρημα του Κέντρου Ελληνικού Πολιτισμού –
Κ.Ε.Π., το ΘΕΡΙΝΟ ΣΙΝΕΜΑ !!!, στο πλαίσιο του οποίου Έλληνες και
Φιλέλληνες από όλο τον κόσμο έχουμε τη δυνατότητα να απολαμβάνουμε
στολίδια της ελληνικής κινηματογραφικής παραγωγής του τέλους του
προηγούμενου αιώνα, αλλά και του σύγχρονου ελληνικού κινηματογράφου, με τη
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συμμετοχή των ίδιων των δημιουργών τους της έβδομης τέχνης.
Μάς χαροποίησε ιδιαίτερα η έντονη, ουσιαστική και άκρως ενδιαφέρουσα
συζήτηση-επικοινωνία μεταξύ κοινού, θεατών και Έλληνα σκηνοθέτη Γιώργου
Μεσσάρη, που ακολούθησε με το πέρας της προβολής και διήρκησε πάνω από
μια ώρα, γεγονός που τεκμηριώνει το ειλικρινές, αβίαστο και ουσιαστικό
ενδιαφέρον του κοινού μας, Ελλήνων και Φιλελλήνων. Συζητήθησαν ζητήματα
που σχετίζονται με την διαδικασία των γυρισμάτων, με τα κίνητρα του
δημιουργού, αλλά και ζητήματα ελληνο-ρωσικής φιλίας, καθώς και σύγχρονης
γεωπολιτικής. Για άλλη μια φορά επισημαίνουμε τη δραστήρια και ουσιαστική
συμμετοχή ου κοινού μας !!!
Αναλυτικότερα:

http://www.hecucenter.ru/gr/news/press_release__18062020__therino_sin
ema__1__skies_toi_parelthontos.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

166

Mε ιδιαίτερη επιτυχία, με δυναμική, παλμό, εκφραστικότητα,
ειλικρίνεια, αμεσότητα και με άπλετη θετική ενέργεια, που διαπερνούσε
δέκτες, πομπούς και συνιστώσες της 2ωρης διαδικτυακής μας συνεδρίας,
συνεχίσαμε την Πέμπτη 2 Ιουλίου 2020 τη δεύτερη προβολή του
καινούριου εγχειρήματος του Κέντρου Ελληνικού Πολιτισμού – Κ.Ε.Π.,
το ΘΕΡΙΝΟ ΣΙΝΕΜΑ !!!, στο πλαίσιο του οποίου Έλληνες και
Φιλέλληνες από όλο τον κόσμο έχουμε τη δυνατότητα να απολαμβάνουμε
στολίδια της ελληνικής κινηματογραφικής παραγωγής του τέλους του
προηγούμενου αιώνα, αλλά και του σύγχρονου ελληνικού κινηματογράφου,
με τη συμμετοχή των ίδιων των δημιουργών τους της έβδομης τέχνης.

2 Ιουλίου2020
με εξ αποστάσεως ηλεκτρονική σύνδεση
με τον Γιώργο Μεσσάρη

Κατά τη δεύτερη προβολή του ΘΕΡΙΝΟΥ ΣΙΝΕΜΑ παρουσιάσαμε το
ντοκιμαντέρ «Λουλούδια του Πελάγους» του διακεκριμένου Έλληνα
σκηνοθέτη, δημοσιογράφου Γιώργου Μεσσάρη, με τον οποίο μάς συνδέει
εκ μακρόθεν γνωριμία, σταθερή και ειλικρινής φιλία !!!
Μάς χαροποίησε ιδιαίτερα η έντονη, ουσιαστική και άκρως
ενδιαφέρουσα συζήτηση-επικοινωνία μεταξύ κοινού, θεατών και Έλληνα
σκηνοθέτη Γιώργου Μεσσάρη, που ακολούθησε με το πέρας της προβολής
επί μία σχεδόν ώρα, γεγονός που τεκμηριώνει το ειλικρινές, αβίαστο και
ουσιαστικό ενδιαφέρον του κοινού μας, Ελλήνων και Φιλελλήνων.
Συζητήθησαν ζητήματα που σχετίζονται με την διαδικασία των
γυρισμάτων, με τα κίνητρα του δημιουργού, αλλά και ζητήματα ελληνορωσικής φιλίας. Για άλλη μια φορά επισημαίνουμε τη δραστήρια και
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ουσιαστική συμμετοχή του κοινού μας !!!

Αναλυτικότερα:
http://www.hecucenter.ru/gr/news/press_release__02072020__ther
ino_sinema__2__.html

Mε ιδιαίτερη επιτυχία, με δυναμική, παλμό, εκφραστικότητα, ειλικρίνεια,
αμεσότητα και με άπλετη θετική ενέργεια, που διαπερνούσε δέκτες, πομπούς και
συνιστώσες της 3ωρης διαδικτυακής μας συνεδρίας, συνεχίσαμε την Πέμπτη 16
Ιουλίου 2020 την τρίτη προβολή του καινούριου εγχειρήματος του Κέντρου
Ελληνικού Πολιτισμού – Κ.Ε.Π., το ΘΕΡΙΝΟ ΣΙΝΕΜΑ !!!, στο πλαίσιο του
οποίου Έλληνες και Φιλέλληνες από όλο τον κόσμο έχουμε τη δυνατότητα να
απολαμβάνουμε στολίδια της ελληνικής κινηματογραφικής παραγωγής του
τέλους του προηγούμενου αιώνα, αλλά και του σύγχρονου ελληνικού
κινηματογράφου, με τη συμμετοχή των ίδιων των δημιουργών τους της έβδομης
τέχνης.

16 Ιουλίου 2020
με εξ αποστάσεως ηλεκτρονική σύνδεση
με τον Χρήστο Καρακάση

Κατά την τρίτη προβολή του ΘΕΡΙΝΟΥ ΣΙΝΕΜΑ παρουσιάσαμε το
ντοκιμαντέρ «Η εκδρομή-Ιωάννινα» του διακεκριμένου Έλληνα σκηνοθέτη,
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μετρ του ντοκιμαντέρ, Χρήστου Καρακάση, με τον οποίο μάς συνδέει εκ
μακρόθεν γνωριμία, σταθερή και ειλικρινής φιλία !!!
Μάς χαροποίησε ιδιαίτερα η έντονη, ουσιαστική και άκρως ενδιαφέρουσα
συζήτηση-επικοινωνία μεταξύ κοινού, θεατών και Έλληνα σκηνοθέτη Χρήστου
Καρακάση, που ακολούθησε με το πέρας της προβολής επί μία σχεδόν ώρα και
περισσότερο, γεγονός που τεκμηριώνει το ειλικρινές, αβίαστο και ουσιαστικό
ενδιαφέρον του κοινού μας, Ελλήνων και Φιλελλήνων. Ιδιαίτερα μάς ενθουσίασε
η σύνδεση κοινού όχι μόνο από Μόσχα και από διάφορες περιοχές της Ρωσίας,
αλλά πολλών θεατών από την Ελλάδα. Συζητήθησαν ζητήματα που σχετίζονται
με την διαδικασία των γυρισμάτων, με τα κίνητρα του δημιουργού, αλλά και τον
προορισμό της τέχνης, να ωθεί τον άνθρωπο στο βέλτιστο, στο καλύτερο, στην
ανακάλυψη της ψυχής του, του εσωτερικού του κόσμου, του όμορφου, του
ενάρετου, του αγαθού.
Αναλυτικότερα:
hecucenter.ru/gr/news/press_release__16072020___therino_sinema__3__t
aksidiioannina_.html
Mε ιδιαίτερη επιτυχία, με δυναμική, παλμό, εκφραστικότητα, ειλικρίνεια,
αμεσότητα και με άπλετη θετική ενέργεια, που διαπερνούσε δέκτες, πομπούς και
συνιστώσες της 3ωρης διαδικτυακής μας συνεδρίας, συνεχίσαμε την Πέμπτη 30
Ιουλίου 2020 την τέταρτη προβολή του καινούριου εγχειρήματος του Κέντρου
Ελληνικού Πολιτισμού – Κ.Ε.Π., το ΘΕΡΙΝΟ ΣΙΝΕΜΑ !!!, στο πλαίσιο του
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οποίου Έλληνες και Φιλέλληνες από όλο τον κόσμο έχουμε τη δυνατότητα να
απολαμβάνουμε στολίδια της ελληνικής κινηματογραφικής παραγωγής του
τέλους του προηγούμενου αιώνα, αλλά και του σύγχρονου ελληνικού
κινηματογράφου, με τη συμμετοχή των ίδιων των δημιουργών τους της έβδομης
τέχνης.
Κατά την τέταρτη προβολή του ΘΕΡΙΝΟΥ ΣΙΝΕΜΑ παρουσιάσαμε το
ντοκιμαντέρ «Ανάμεσα σε δύο πατρίδες» του διακεκριμένου Έλληνα
σκηνοθέτη, μετρ του ντοκιμαντέρ, Χρήστου Καρακάση, με τον οποίο μάς
συνδέει μακρόθεν γνωριμία, σταθερή και ειλικρινής φιλία !!!
Με το πέρας της προβολής είχαμε τη δυνατότητα να απολαύσουμε όχι μόνο τον
εξαιρετικό Έλληνα σκηνοθέτη Χρήστο Καρακάση, αλλά και την πάντα
ουσιαστική,
πολυγραφότατη
και
ταλαντούχα
σεναριογράφοσυγγραφέα Βασιλική Κάππα, καθώς και τον κεντρικό ήρωα του ντοκιμαντέρ,
τον Ιλία Μισύρη, που μοιράσθηκε μαζί μας τα βιώματα μιας ολόκληρης ζωής,
ζώντας στην ξενιτιά στη Φινλανδία.
Αναπτύχθηκε έντονος ουσιαστικός διάλογος και επικοινωνία, οι συμμετέχοντες
στην συζήτηση μοιράστηκαν με το κοινό εμπειρίες, συναισθήματα και
εντυπώσεις από την διαδικασία των γυρισμάτων, από τη θεματική του
ντοκιμαντέρ, από την μεταξύ τους σύμπραξη !!!
Αναλυτικότερα:
http://www.hecucenter.ru/gr/news/press_release__30072020__therino_sinema__4
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__anamesa_se_dio_patrides_toi_hkarakasi.html
Mε ιδιαίτερη επιτυχία, με δυναμική, παλμό, εκφραστικότητα, ειλικρίνεια,
αμεσότητα και με άπλετη θετική ενέργεια, που διαπερνούσε δέκτες, πομπούς και
συνιστώσες της 3ωρης διαδικτυακής μας συνεδρίας, συνεχίσαμε την Πέμπτη 13
Αυγούστου 2020 την πέμπτη προβολή του καινούριου εγχειρήματος του Κέντρου
Ελληνικού Πολιτισμού – Κ.Ε.Π., το ΘΕΡΙΝΟ ΣΙΝΕΜΑ !!!, στο πλαίσιο του
οποίου Έλληνες και Φιλέλληνες από όλο τον κόσμο έχουμε τη δυνατότητα να
απολαμβάνουμε στολίδια της ελληνικής κινηματογραφικής παραγωγής του
τέλους του προηγούμενου αιώνα, αλλά και του σύγχρονου ελληνικού
κινηματογράφου, με τη συμμετοχή των ίδιων των δημιουργών τους της έβδομης
τέχνης.

13 Αυγούστου 2020
με εξ αποστάσεως ηλεκτρονική σύνδεση

Κατά την πέμπτη προβολή του ΘΕΡΙΝΟΥ ΣΙΝΕΜΑ παρουσιάσαμε τα
ντοκιμαντέρ «ΜΟΡΦΟΓΈΝΕΣΗ» και «ΟΙ ΕΡΑΣΤΕΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ» του
διακεκριμένου Έλληνα σκηνοθέτη, μετρ του ντοκιμαντέρ, Χρήστου
Καρακάση, με τον οποίο μάς συνδέει μακρόθεν γνωριμία, σταθερή και
ειλικρινής φιλία !!!
Με το πέρας της προβολής είχαμε τη δυνατότητα να απολαύσουμε όχι μόνο τον
εξαιρετικό Έλληνα σκηνοθέτη Χρήστο Καρακάση, αλλά και την πάντα
ουσιαστική, πολυγραφότατη και ταλαντούχα σεναριογράφο-συγγραφέακαλλιτέχνη-εικαστικό Βασιλική Κάππα, στενό και μακροχρόνιο συνεργάτη του
Έλληνα σκηνοθέτη.
Αναπτύχθηκε έντονος ουσιαστικός διάλογος και επικοινωνία, οι συμμετέχοντες
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στην συζήτηση μοιράστηκαν με το κοινό εμπειρίες, συναισθήματα και
εντυπώσεις από την διαδικασία των γυρισμάτων, από τη θεματική των
ντοκιμαντέρ, από την μεταξύ τους σύμπραξη !!! Ιδιαίτερα μάς χαροποίησε η
δραστήρια συμμετοχή των μελών του Χορευτικού μας Συγκροτήματος του
Κ.Ε.Π. Οξάνας Ρακτσέγιεβα (καλλιτεχνική δ/ντρια-επικεφαλής), Ελένης
Τιμοθέου και Ολέγκ Νικούλιν, τους οποίους ευχαριστούμε από καρδιάς !!!
Ουσιαστικός και ενδιαφέρων διάλογος για τη δημιουργία, τον προορισμό της
τέχνης, το θέατρο τους συντελεστές και ερμηνευτές, τον σοβιετικό, ρωσικό και
ελληνικό κινηματογράφο και για πολλά άλλα, με αποτέλεσμα να
καταχωρήσουμε καινούριο ρεκόρ, πραγματικό ΜΑΡΑΘΩΝΙΟ διαδικτυακής
επικοινωνίας στο ΘΕΡΙΝΟ ΣΙΝΕΜΑ διάρκειας 3,5 ωρών !!!
Αναλυτικότερα:
http://www.hecucenter.ru/gr/news/press_release__13082020___therino_si
nema__5____hristos_karakasis__morfogenesi__erastes_tis_tehnis.html
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ΣΥΝΑΥΛΙΕΣ, ΕΚΘΕΣΕΙΣ, ΦΕΣΤΙΒΑΛ, ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ

ΕΚΔΗΛΩΣΗ
«Αρχαίος Κόσμος - ΜΥΗΣΙΣ»
Πραγματική κάθαρση βίωσε την Τρίτη 25 Φεβρουαρίου 2020 το κοινό της
κατάμεστης
αίθουσας
του
Καθεδρικού
Ναού
του Ορθόδοξου
Πανεπιστημίου Ανθρωπιστικών Σπουδών «Άγιος Τύχων» κατά την
συναυλία «Αρχαίος Κόσμος - ΜΥΗΣΙΣ», ο οποία επισφράγισε το
εβδομαδιαίο 2ο Διεθνές Φεστιβάλ «Η ΕΠΟΧΗ σε ΜΙΚΡΟΓΡΑΦΙΑ. Ο
ΑΡΧΑΙΟΣ ΚΟΣΜΟΣ στην ΑΝΑΠΤΥΞΗ του ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ», που πραγματοποιήθηκε την περίοδο 18-25/02/2020 από το
Ορθόδοξο Πανεπιστήμιο Ανθρωπιστικών Σπουδών «Άγιος Τύχων» με τη
συμμετοχή του Κέντρου Ελληνικού Πολιτισμού – Κ.Ε.Π.
Τελετή λήξης Φεστιβάλ. Παγκόσμια πρεμιέρα. Πρόκειται για ένα ιδιαίτερο
μουσικό-θεατρικό εγχείρημα μύησης στην αρχαία ελληνική ποίηση, που
πραγματώνεται στο πλαίσιο του διοργανούμενου από το Ορθόδοξο
Πανεπιστήμιο Ανθρωπιστικών Σπουδών «Άγιος Τύχων» Διεθνούς
Φεστιβάλ «Η Εποχή σε Μικρογραφία. Ο Αρχαίος Κόσμος στην ανάπτυξη
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Ορθόδοξο Πανεπιστήμιο Ανθρωπιστικών
Σπουδών «Άγιος Τύχων»
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του Ευρωπαϊκού Πολιτισμού». Μαζί με εκλεκτούς και διακεκριμένους
συνεργάτες, την μαέστρο, αρχιμουσικό του Μουσικού Θεάτρου
«Στανισλάφσκι & Νεμιρόβιτς-Ντάντσενκο» Μαρία Μαξιμτσούκ, την
ορχήστρα Μουσικής Μπαρόκ «Tempo Restauro», τους τραγουδιστές-σολίστ
της όπερας Ναταλία Βλαντίμιρσκαγια και Αντόν Ζαράγιεβ και τον Έλληνα
συνθέτη Νίκο Ξανθούλη, επιχειρούμε να μυήσουμε το κοινό, μέσα από μία
σύνθεση λόγου και μουσικής, στα κείμενα, που δίκαια συγκαταλέγονται
στους θησαυρούς της παγκόσμιας λογοτεχνικής κληρονομιάς με τεράστιας
σημασίας, πανανθρώπινα, διαχρονικά και πάντα επίκαιρα μηνύματα για τον
άνθρωπο, την θέση-στάση-πάλη του απέναντι στον εαυτό του, στην κοινωνία,
στο θείο, στο πεπρωμένο.
Στο καινούργιο αυτό καλλιτεχνικό εγχείρημα επιχειρείται ένα συναπάντημα
αποσπασμάτων της αρχαίας κλασσικής, δραματουργίας, σύγχρονης
Ελληνικής μουσικής για το αρχαίο θέατρο και μουσικών αριστουργημάτων
της μπαρόκ όπερας, η οποία, με τη σειρά της, αντλεί την θεματική της από
την αρχαία μυθολογία. Κατά τη διάρκεια της μουσικο-θεατρικής παράστασης
γίνεται ένα πάντρεμα της δραματουργίας από διάσημες μπαρόκ όπερες με το
περιεχόμενο και τη θεματική του δραματικού πρωτοτύπου της. Πρόκειται για
έναν πρωτότυπο συνδυασμό κειμένων αρχαίων συγγραφέων, της μελωδίας
της λύρας και της συναρπαστικής μπαρόκ μουσικής.
Μουσική – Γκέοργκ Φρήντριχ Χαίντελ, Χένρι Πέρσελ, Νικόλα Πορπόρα,
Νίκος Ξανθούλης.
Συμμετέχουν:
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Νατάλια Βλαντίμκιρσκαγια (σοπράνο)
Αντόν Ζαράγιεβ (βαρύτονος)
Δώρα Γιαννίτση (δραματική ηθοποιός, Ελλάδα-Ρωσία)
Νίκος Ξανθούλης (αρχαϊκή λύρα, συνθέτης, Ελλάδα)
Συγκρότημα μπαρόκ μουσικής - Tempo Restauro
Μουσικός-καλλιτεχνικός διευθυντής και μαέστρος – Μαρία Μαξιμτσούκ
Μουσική διδασκαλία – Γκαλίνα Μιχέγιεβα.
Περισσότερα:
http://www.hecucenter.ru/gr/news/2225022020__press_release__festival_anci
ent_world_and_the_development_of_the_european_civilizationdoc.html
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ΕΚΔΗΛΩΣΗ
Εγκαίνια έκθεσης ΥΔΡΑ - ΝΗΣΙ ΠΟΙΗΤΩΝ & ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ
Έντονα συναισθήματα χαράς, συγκίνησης, ψυχικής ανάτασης, πνευματικής
επάρκειας μάς πλημμυρίζουν το βράδυ της Τετάρτης 11 Μαρτίου 2020,
αποχαιρετώντας τις φιλόξενες εγκαταστάσεις της Βιβλιοθήκης Ξένης
Λογοτεχνίας «Μ.Ι. Ρουντόμινο», όπου μόλις πραγματοποιήθησαν από το
Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού (Κ.Ε.Π.) και την Ένωση Ζωγράφων
Μόσχας τα εγκαίνια της έκθεσης ζωγραφικής «Ύδρα – Νησί των ποιητών
και των καλλιτεχνών».

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ
ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ
11 Mαρτίου 2020
Βιβλιοθήκη Ξένης Λογοτεχνίας «Μ.Ι.
Ρουντόμινο»

Η έκθεση περιλαμβάνει έργα ζωγράφων-μελών της Ένωσης Ζωγράφων
Μόσχας και αποτελεί αποκύημα προγενέστερης καλλιτεχνικής περιήγησής
τους στη Χώρα μας, στο πλαίσιο του καλλιτεχνικού εκθεσιακού εγχειρήματος
«Οδύσσεια της Πηνελόπης».
Περισσότερα:
http://www.hecucenter.ru/gr/news/press_release__11032020_prosklisi_se_egk
ainia_ekthesis_idra__nisi_poiiton__kallitehnon.html
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ΕΚΔΗΛΩΣΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ
ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ
Σάββατο, 14 Μαρτίου 2020,

Ρεσιτάλ πιάνου Μαριέττας Θεοτικού

Οίκος Εθνοτήτων της Μόσχας.

Το κοινό που παρακολούθησε το Σάββατο 14 Μαρτίου 2020 στον Οίκο
Εθνοτήτων της Μόσχας τη συναυλία της Ελληνίδας συνθέτριας-πιανίστριας
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Μαριέττας Θεοτικού «Άλλοι δρόμοι», που διοργανώθηκε από το Κέντρο
Ελληνικού Πολιτισμού (Κ.Ε.Π.), μυήθηκε σε μία ευαίσθητη, αισθησιακή
μουσική, που αρκετές φορές μάς παρέπεμπε απευθείας σε ελληνικά μοτίβα.
Οι συνθέσεις της καλλιτέχνιδος έχουν σαν στόχο να ενώσουν την
ελληνικότητα με τις πλέον πρόσφατες μουσικές κατακτήσεις της σύγχρονης
μουσικής.
Περισσότερα:
http://www.hecucenter.ru/gr/news/trehoises_eidiseis_kep___prosfates_draseis
.html
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ΕΚΔΗΛΩΣΗ
Προβολή ελληνικής ταινίας Η ΔΙΚΗ ΜΑΣ ΜΑΡΙΑ ΚΑΛΛΑΣ
Οn-line διαδικτυακή προβολή της ελληνικής ταινίας-ντοκιμαντέρ «Η δική μας Μαρία
Κάλλας», στην ελληνική γλώσσα με υποτίτλους στη ρωσική.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ
ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ
24 Ιουνίου 2020
Εξ αποστάσεως διαδικτυακή προβολή

H εν λόγω προβολή πραγματοποιήθηκε στο περιθώριο του διαγωνιστικού
προγράμματος και στο πλαίσιο του 4ου Διεθνούς Κινηματογραφικού
Φεστιβάλ Ταινιών για Περιηγήσεις «Travel Film» [http://travelfilmfest.ru/
, https://www.facebook.com/travelfilmRus/ ].
Περισσότερα:
http://www.hecucenter.ru/gr/news/24062020__provoli_ellinikis_tainias_i_diki_mas_maria
_kallas__.html

ΕΚΔΗΛΩΣΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ
ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ
07 Σεπτεμβρίου 2020,

Παρουσίαση ντοκμαντέρ Λαρίσας Γεράσενκο
Με επιτυχία, σε ατμόσφαιρα πνευματικής ανάτασης και χαράς
πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 07 Σεπτεμβρίου 2020, στον Οίκο Εθνοτήτων
της Μόσχας, η προβολή του ντοκιμαντέρ «ΧΩΡΑ ΑΓΙΩΝ» της σκηνοθέτιδος,
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διδάκτορας φιλοσοφίας και θεολογίας Λαρίσας Γεράσενκο.
Μετά την προβολή του ντοκιμαντέρ αναπτύχθηκε έντονη, ουσιαστική
συζήτηση και διάλογος του κοινού με την σκηνοθέτιδα. Το κοινό εκδήλωσε
εδνιαφέρον τόσο για την όλη διαδικασία των γυρισμάτων όσο και για την
περαιτέρω προώθηση της ταινίας.
Περισσότερα:
http://www.hecucenter.ru/gr/news/press_release__07092020__paroisiasi_
ntokmanter_larisas_gerasenko.html

ΕΚΔΗΛΩΣΗ
ΑΡΧΑΙΟΣ ΚΟΣΜΟΣ - ΜΥΗΣΙΣ
Άπλετη θετική ενέργεια, έντονη συναισθηματική φόρτιση, ψυχική και
πνευματική ανάταση, πραγματική κάθαρση βιώσαμε ερμηνευτές και κοινό την
Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου 2020 στο Κρατικό Ωδείο «Τσαϊκόφσκι» της
Μόσχας στην παράσταση-συναυλία μας «Αρχαίος Κόσμος – ΜΥΗΣΙΣ ГРЕЧЕСКИЙ КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР
Москва, Алтуфьевское шоссе, 44
офис № 9, 2 этаж
Тел.: 7084809 – Тел./Факс: 7084810

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ
ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ
15 Σεπτεμβρίου 2020
στο Κρατικό Ωδείο «Τσαϊκόφσκι»
της Μόσχας
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"Στους κήπους της μάγισσας Αρμίδας"»
Πρόκειται για ένα ιδιαίτερο καλλιτεχνικό μουσικό-θεατρικό δρώμενο, για ένα
μοναδικό ελληνο-ρωσικό εγχείρημα του Κρατικού Ωδείου Τσαϊκόφσκι της
Μόσχας σε συνεργασία με το Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού (Κ.Ε.Π.), που
εντάσσεται στον μουσικό-καλλιτεχνικό κύκλο "Μπαρόκ. Αριστουργήματα και
ανακαλύψεις".
Περισσότερα:
http://www.hecucenter.ru/gr/news/15092020__press_release__arhaios_ko
smos__miisis.html
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ΕΚΔΗΛΩΣΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ
ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ
1 Νοεμβρίου 2020

Προβολή ντοκιμαντέρ Η ΧΩΡΑ των ΑΓΙΩΝ
Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 1 Νοεμβρίου 2020
στον Οίκο Κινηματογράφου της Μόσχας η προβολή-παρουσίαση του
ντοκιμαντέρ «ΧΩΡΑ ΑΓΙΩΝ» της σκηνοθέτιδος, διδάκτορος φιλοσοφίας και
θεολογίας Λαρίσας Γεράσενκο. Η αίθουσα ήσαν γεμάτη από κόσμο
(τηρουμένων των απαιτήσεων για απόσταση ασφαλείας), ενώ το κοινό
εκδήλωσε ιδιαίτερο ενδιαφέρον και συμμετείχε με ουσιαστική συζήτηση και
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διάλογο, που ακολούθησε με το πέρας της προβολής. Συμμετείχαν μοναχοί
και ιερείς της Ρωσικής Ορθόδοξης Εκκλησίας, εκπρόσωποι διαφορετικών
θρησκευτικών δογμάτων της Ρωσίας, καλεσμένοι του Κέντρου Ελληνικού
Πολιτισμού – Κ.Ε.Π.
Περισσότερα:
http://www.hecucenter.ru/gr/news/press_release__05112020__provoli_nto
kimanter_i_hora_ton_agion.html
Έκθεση

Ελλήνων

και

Ρώσων

εικαστικών

"ΚΑΤΑΠΛΗΚΤΙΚΗ

ΕΛΛΑΔΑ".
Στις 5 Νοεμβρίου 2020 στην πινακοθήκη "ArtBaza" στην πόλη Sergiev
Posad (ευρύτερη Περιφέρεια Μόσχας), το πλαίσιο στο πλαίσιο του
εγχειρήματος «Καλλιτεχνική Διπλωματία» "Art Diplomacy",
εγκαινιάσθηκε
η
έκθεση
Ελλήνων
και
Ρώσων
εικαστικών
"ΚΑΤΑΠΛΗΚΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ".

Έναρξη από 5 Νοεμβρίου 2020, στην
πινακοθήκη "ArtBaza" στην πόλη Sergiev
Posad (ευρύτερη Περιφέρεια Μόσχας),

Η έκθεση υποστηρίζεται από το Προεδρικό Ίδρυμα Επιχορηγήσεων, το
Κοινωνικό Ίδρυμα «Προφήτης», την Περιφερειακή Διοίκηση της Πόλης του
Sergiev Posad, το Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού – Κ.Ε.Π. με έδρα τη
Μόσχα (www.hecucenter.ru ), τη Ρώσο-Ελληνική Ένωση Εικαστικών (με
πρόεδρο τον ομογενή μας εικαστικό Παύλο Αρζουμανίδη), την Ένωση
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Ζωγράφων Μόσχας (επιμέλεια - Τατιάνα Μπάμπουσκινα), καθώς και τους
Ρώσους ζωγράφους, που συμμετέχουν στο ρωσο-ελληνικό καλλιτεχνικόεκθεσιακό εγχείρημα "Οδύσσεια για την Πηνελόπη".
Η σκοπιμότητα του εγχειρήματος «Καλλιτεχνική Διπλωματία» - "Art
Diplomacy" έγκειται στον καλλιτεχνικό-δημιουργικό διάλογο, στην
αλληλεπίδραση και ανταλλαγή εμπειριών της καλλιτεχνικής-εικαστικής
κοινότητας, καθώς και στη φιλοξενία στη Ρωσία εκθέσεων και έργων τέχνης
από διάφορες χώρες, προκειμένου να εμπλουτιστεί το κοινωνικο-πολιτισμικό
περιβάλλον. Πρόκειται, ουσιαστικά, για ανάδειξη της λαϊκης διπλωματίας
μέσα από τη γλώσσα της εικαστικής τέχνης.

Η έκθεση περιλαμβάνει έργα 8 Ελλήνων και 17 Ρώσων καλλιτεχνών, σε αυτή
συμμετέχουν οι εξής κάτωθι εικαστικοί: τα μέλη της Ρωσικής Ακαδημίας
Καλών Τεχνών Παύλος Αρζουμανίδης, Ιρίνα Σταρζενέτσκαγια, Μαρίνα
Κάμπις, οι Έλληνες εικαστικοί, ομογενείς και Ελλάδιτες, Λεονίντ
Καντελάρης, Ξένια Καντελάρη, Μιχάλης Βακαλούλης (Vakas), Γιώργος
Τόλης, Νικόλαος Σπανός, Βασίλης Πάσιος, οι Ρώσοι εικαστικοί, που
μετέχουν στο εικαστικό εγχείρημα «Οδύσσεια για την Πηνελόπη», Τατιάνα
Μπάμπουσκινα, Σβετλάνα Βούτσεν, Όλγα Καζεμιάκινα, Γιελένα
Επιφάνοβα, Αλφιγιά Σιρίνσκαγια, Όλγα Μελγκουνόβα, Όλγα
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Σαμοβσκάγια, καθώς και οι εικαστικοί από ενώσεις ζωγράφων της Μόσχας
και της Ευρύτερης Περιφέρειας της Μόσχας Αντόν Στριζένκο, Μιχαήλ
Τιχανόβσκι, Ίγκορ Κουν, Μαρίνα Αμπράμοβα, Νικολάι Άνουτσιν,
Νατάλια Ποκρόβσκαγια, Γκεόργκιι Ποκρόβσκι, Βερονίκα Ζότοβα.
Εκφράζουμε τα συγχαρητήριά μας σε όλους τους συμμετέχοντες καλλιτέχνεςεικαστικούς, καθώς και την ευγνωμοσύνη μας στο διευθυντή της γκαλερί
«ArtBaza» Βαλέριι Γιαζούκ, και ευχόμαστε σε όλους τους επισκέπτες να
εισπράξουν καλλιτεχνική και ψυχική απόλαυση από την γνωριμία-περιήγηση
στην έκθεση σε διαδικτυακή, προς το παρόν, εξ αποστάσεως μορφή, λόγω της
πανδημίας COVID-19, συνδεόμενοι με το Δικτυότοπο της πινακοθήκης
http://artbaza.net/greece-2020/
ΕΙΜΑΣΤΕ ΜΑΖΙ !!! ΜΑΖΙ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΕΡΟΙ,
ΣΘΕΝΑΡΟΤΕΡΟΙ,
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ
ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΕΝΟΙ
και
ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟΙ !!!
Περισσότερα:
http://www.hecucenter.ru/gr/news/ekthesi_zografikis_katapliktiki_ellada.
html
«Περιήγηση στις χριστουγεννιάτικες και πρωτοχρονιάτικες παραδόσεις της 29 Δεκεμβρίου 2020, Κέντρου Κοινωνικής
ορθόδοξης Ελλάδας. Μήνυμα χαράς-μήνυμα αγάπης»,
Ανάπτυξης του Δήμου Μόσχας Co-working
Είναι δύσκολο να μεταφέρουμε τη θετική ενέργεια, τα συναισθήματα ψυχικής Center NKO
ανάτασης, χαράς, συσπείρωσης, πνευματικής ευφορίας, που βιώσαμε την
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Τρίτη 29 Δεκεμβρίου 2020 στη χριστουγεννιάτικη εορταστική βραδυά
«Περιήγηση στις χριστουγεννιάτικες και πρωτοχρονιάτικες παραδόσεις της
ορθόδοξης Ελλάδας. Μήνυμα χαράς-μήνυμα αγάπης», η οποία
πραγματοποιήθηκε από το Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού-Κ.Ε.Π. με την
ευκαιρία των εορτών των Χριστουγέννων και του Νέου Έτους στην αίθουσα
τελετών του Κέντρου Κοινωνικής Ανάπτυξης του Δήμου Μόσχας Coworking Center NKO
Το πρόγραμμα της εορταστικής βραδυάς περιλάμβανε:
 «Περιήγηση στις χριστουγεννιάτικες και πρωτοχρονιάτικες
παραδόσεις της Ελλάδας. Ήθη και έθιμα από διάφορες περιοχές του
Ελληνικού Κόσμου» - παρουσίαση, που συνοδεύθηκε από οπτικό
υλικό.
 Καλλιτεχνικό Πρόγραμμα από τη Χορωδία και το Χορευτικό
Συγκρότημα του Κ.Ε.Π., από τους βιρτουόζους χορευτές μας και τα
νέα μέλη μας, που μυούνται στα βήματα των ελληνικών παραδοσιακών
χορών, και από τον δημοφιλή Έλληνα τραγουδιστή, που πρόσφατα
συμμετείχε στο καλλιτεχνικό-διαγωνιστικό πρόγραμμα του Πρώτου
ομοσπονδιακού καναλιού της Ρωσίας Ιωάννη Κωφόπουλο.
 Master-class ελληνικών παραδοσιακών χορών.
 Γευσιγνωσία ελληνικών γλυκών και παραδοσιακών μελομακάρονων
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από τον Έλληνα σεφ και καλό φίλο Γιάννη Κωφόπουλο.
Περισσότερα:
http://www.hecucenter.ru/gr/news/press_release__periigisi_se_hristoigenniati
ka_ethima_minima_harasminima_agapis___29122020.html
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ΘΕΑΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΘΕΑΤΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ Κ.Ε.Π.

Α) ΑΚΟΜΗ ΕΝΑ ΕΝΤΕΛΩΣ ΚΑΙΝОΥΡΙО ΕΓΧΕΙΡΗΜΑ
Το Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού – Κ.Ε.Π. είναι στην ιδιαίτερα ευχάριστη θέση να σάς προτείνει να παρακολουθήσετε σειρά
παραστάσεων και συναυλιών, στο πλαίσιο το καινούριου, εξ αποστάσεως, on-line, από κοινού καλλιτεχνικού εγχειρήματος
«Ώρα για Θέατρο» και προγράμματος «ONLINE Ωδείο-Κονσερβατόριο» του Κέντρου Ελληνικού Πολιτισμού-Κ.Ε.Π. με τον
επί σειρά ετών συνεργάτη μας, τον Οίκο Εθνοτήτων της Μόσχας, που προβλέπει εξ αποστάσεως on-line προβολή κύκλου
συναυλιών & παραστάσεων του Κ.Ε.Π., τις οποίες πραγματοποιήσαμε τις ως κάτωθι ημερομηνίες:
Διαδικτυακές δράσεις Κ.Ε.Π.-Οίκου Εθνοτήτων Μόσχας
ON-LINE ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ON-LINE
ΠΡΟΒΟΛΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΜΕΡΟΣ
ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

Οn-line
προβολή
της
μουσικής
παράστασης-συναυλίας
«АΡΧΑΙΟΣ
ΚΟΣΜΟΣ
–
ΜΥΗΣΙΣ»,

31 Μαΐου 2020

Η πρεμιέρα πραγματοποιήθηκε στις 25
Φεβρουαρίου 2020 στο Ορθόδοξο
Πανεπιστήμιο Ανθρωπιστικών Σπουδών.

με τον Οίκο Εθνοτήτων της Μόσχας
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Οn-line προβολή
«Ιππόλυτος

της

παράστασης

5 Ιουνίου 2020
με τον Οίκο Εθνοτήτων της Μόσχας

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

Η πρεμιέρα πραγματοποιήθηκε στις 18
Ιουνίου 2017 στη σκηνή του Βόρειου
Κρατικού Δραματικού Θεάτρου «Μιχαήλ
Ουλιάνοβ»

ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Altufyevskoe shosse, 44, office No 9, 2nd floor
127566 Moscow, Russia
Tel.: +7 495 7084809; Tel./Fax: +7 495 7084810
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Οn-line
προβολή
της
πρώτης
λογοτεχνικής βραδιάς του κύκλου
«Πέντε βραδυές ελληνικής ποίησης»,
από το Θεατρικό Εργαστήριο του
Κ.Ε.Π. με καλλιτεχνικό διευθυντή τον
Έλληνα
σκηνοθέτη
Γιώργο
Παναγόπουλο.

12 Ιουνίου 2020
με τον Οίκο Εθνοτήτων της Μόσχας

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

Πρώτη παρουσίαση στις 26 Μαρτίου 2016
στις εγκαταστάσεις της Βιβλιοθήκης
«Νεκράσοβ»
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Οn-line
προβολή
της
παράστασης«ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΙΤΣΟΣ – Σε
τούτα δε τα μάρμαρα κακιά σκουριά δεν
πιάνει». Από το Θεατρικό Εργαστήριο
του Κ.Ε.Π. με καλλιτεχνικό διευθυντή
τον Έλληνα σκηνοθέτη Γιώργο
Παναγόπουλο.

19 Ιουνίου 2020
με τον Οίκο Εθνοτήτων της Μόσχας

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

Η πρεμιέρα πραγματοποιήθηκε στις 26
Νοεμβρίου 2017 στο ΠολυεπίπεδοΔιαδραστικό Πολιτιστικό Κέντρο του
Δήμου Μόσχας .
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Οn-line προβολή της Ημέρας Ελλάδας
και Συναυλίας «Ήχοι Ελλάδας» με τον
Έλληνα συνθέτη και κιθαριστή Θανάση
Καραμίντζιο.

26 Ιουνίου 2020
με τον Οίκο Εθνοτήτων της Μόσχας

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

Η πρεμιέρα πραγματοποιήθηκε στις 10
Νοεμβρίου
2017
στο
Κρατικό
Γλωσσολογικό Πανεπιστήμιο Μόσχας
και με τη συμμετοχή του Έλληνα Πρέσβυ
Ανδρέα Φρυγανά.
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Οn-line προβολή της
Μουσικόλογοτεχική βραδιά «Παρουσίαση του
έργου Καπετάν-Μιχάλης του μεγάλου
Έλληνα
συγγραφέα,
φιλοσόφου,
σταχαστή Νίκου Καζαντζάκη».

10 Ιουλίου 2020
με τον Οίκο Εθνοτήτων της Μόσχας

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

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε
στις 19
Απριλίου 2018 με την ευκαιρία συμπλήρωσης
30 ετών από την ίδρυση της Διεθνούς
Εταιρείας Φίλων Νίκου Καζαντζάκη και με
τη συμμετοχή του προέδρου της Διεθνούς
Εταιρείας ΦίλωνΝίκου Καζαντζάκη Γιώργου
Στασινάκη, καθώς και του πρέσβη της
Ελληνικής
Δημοκρατίας
στη
Ρωσική
Ομοσπονδία Ανδρέα Φρυγανά.
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Οn-line προβολή της
Μουσικόλογοτεχική βραδιά «Μελετώντας Νίκο
Καζαντζάκη»

17 Ιουλίου 2020
με τον Οίκο Εθνοτήτων της Μόσχας

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

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε
στις 18
Απριλίου
2019
ε
την Διεθνή
Εταιρεία Φίλων Νίκου Καζαντζάκη και τον
Πρόεδρό της Γιώργο Στασινάκη, και με την
παρουσία της πρέσβέως της Ελληνικής
Δημοκρατίας στη Ρωσική Ομοσπονδία Ελένη
Βακάλη.
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Β) ΑΚΟΜΗ ΕΝΑ ΕΝΤΕΛΩΣ ΚΑΙΝОΥΡΙО ΕΓΧΕΙΡΗΜΑ
Το Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού – Κ.Ε.Π. είναι στην ιδιαίτερα ευχάριστη θέση να σάς προσκαλέσει στο καινούργιο
καλλιτεχνικό εγχείρημα «Аρχαίος Κόσμος - Μύησις».
Πρόκειται για ένα ιδιαίτερο μουσικό-θεατρικό εγχείρημα μύησης στην αρχαία ελληνική ποίηση. Ο Αρχαίος Κόσμος στην
ανάπτυξη του Ευρωπαϊκού Πολιτισμού». Μαζί με εκλεκτούς και διακεκριμένους συνεργάτες, την μαέστρο, αρχιμουσικό του
Μουσικού Θεάτρου «Στανισλάφσκι & Νεμιρόβιτς-Ντάντσενκο» Μαρία Μαξιμτσούκ, την ορχήστρα Μουσικής
Μπαρόκ «Tempo Restauro», τους τραγουδιστές-σολίστ της όπερας Ναταλία Βλαντίμιρσκαγια και Αντόν Ζαράγιεβ και τον
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Έλληνα συνθέτη Νίκο Ξανθούλη, επιχειρούμε να μυήσουμε το κοινό, μέσα από μία σύνθεση λόγου και μουσικής, στα κείμενα,
που δίκαια συγκαταλέγονται στους θησαυρούς της παγκόσμιας λογοτεχνικής κληρονομιάς με τεράστιας σημασίας,
πανανθρώπινα, διαχρονικά και πάντα επίκαιρα μηνύματα για τον άνθρωπο, την θέση-στάση-πάλη του απέναντι στον εαυτό του,
στην κοινωνία, στο θείο, στο πεπρωμένο.
ΕΚΔΗΛΩΣΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ
ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ
25 Φεβρουαρίου 2020,

«Αρχαίος Κόσμος - ΜΥΗΣΙΣ»
Πραγματική κάθαρση βίωσε την Τρίτη 25 Φεβρουαρίου 2020 το κοινό της
κατάμεστης
αίθουσας
του
Καθεδρικού
Ναού
του Ορθόδοξου
Πανεπιστημίου Ανθρωπιστικών Σπουδών «Άγιος Τύχων» κατά την
συναυλία «Αρχαίος Κόσμος - ΜΥΗΣΙΣ», ο οποία επισφράγισε το
εβδομαδιαίο 2ο Διεθνές Φεστιβάλ «Η ΕΠΟΧΗ σε ΜΙΚΡΟΓΡΑΦΙΑ. Ο
ΑΡΧΑΙΟΣ ΚΟΣΜΟΣ στην ΑΝΑΠΤΥΞΗ του ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ», που πραγματοποιήθηκε την περίοδο 18-25/02/2020 από το
Ορθόδοξο Πανεπιστήμιο Ανθρωπιστικών Σπουδών «Άγιος Τύχων» με τη
συμμετοχή του Κέντρου Ελληνικού Πολιτισμού – Κ.Ε.Π.
Τελετή λήξης Φεστιβάλ. Παγκόσμια πρεμιέρα. Πρόκειται για ένα ιδιαίτερο
μουσικό-θεατρικό εγχείρημα μύησης στην αρχαία ελληνική ποίηση, που
πραγματώνεται στο πλαίσιο του διοργανούμενου από το Ορθόδοξο
Πανεπιστήμιο Ανθρωπιστικών Σπουδών «Άγιος Τύχων» Διεθνούς
Φεστιβάλ «Η Εποχή σε Μικρογραφία. Ο Αρχαίος Κόσμος στην ανάπτυξη
του Ευρωπαϊκού Πολιτισμού». Μαζί με εκλεκτούς και διακεκριμένους
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συνεργάτες, την μαέστρο, αρχιμουσικό του Μουσικού Θεάτρου
«Στανισλάφσκι & Νεμιρόβιτς-Ντάντσενκο» Μαρία Μαξιμτσούκ, την
ορχήστρα Μουσικής Μπαρόκ «Tempo Restauro», τους τραγουδιστές-σολίστ
της όπερας Ναταλία Βλαντίμιρσκαγια και Αντόν Ζαράγιεβ και τον Έλληνα
συνθέτη Νίκο Ξανθούλη, επιχειρούμε να μυήσουμε το κοινό, μέσα από μία
σύνθεση λόγου και μουσικής, στα κείμενα, που δίκαια συγκαταλέγονται
στους θησαυρούς της παγκόσμιας λογοτεχνικής κληρονομιάς με τεράστιας
σημασίας, πανανθρώπινα, διαχρονικά και πάντα επίκαιρα μηνύματα για τον
άνθρωπο, την θέση-στάση-πάλη του απέναντι στον εαυτό του, στην κοινωνία,
στο θείο, στο πεπρωμένο.
Στο καινούργιο αυτό καλλιτεχνικό εγχείρημα επιχειρείται ένα συναπάντημα
αποσπασμάτων της αρχαίας κλασσικής, δραματουργίας, σύγχρονης
Ελληνικής μουσικής για το αρχαίο θέατρο και μουσικών αριστουργημάτων
της μπαρόκ όπερας, η οποία, με τη σειρά της, αντλεί την θεματική της από
την αρχαία μυθολογία. Κατά τη διάρκεια της μουσικο-θεατρικής παράστασης
γίνεται ένα πάντρεμα της δραματουργίας από διάσημες μπαρόκ όπερες με το
περιεχόμενο και τη θεματική του δραματικού πρωτοτύπου της. Πρόκειται για
έναν πρωτότυπο συνδυασμό κειμένων αρχαίων συγγραφέων, της μελωδίας
της λύρας και της συναρπαστικής μπαρόκ μουσικής.
Μουσική – Γκέοργκ Φρήντριχ Χαίντελ, Χένρι Πέρσελ, Νικόλα Πορπόρα,
Νίκος Ξανθούλης.
Συμμετέχουν:
Νατάλια Βλαντίμκιρσκαγια (σοπράνο)
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Αντόν Ζαράγιεβ (βαρύτονος)
Δώρα Γιαννίτση (δραματική ηθοποιός, Ελλάδα-Ρωσία)
Νίκος Ξανθούλης (αρχαϊκή λύρα, συνθέτης, Ελλάδα)
Συγκρότημα μπαρόκ μουσικής - Tempo Restauro
Μουσικός-καλλιτεχνικός διευθυντής και μαέστρος – Μαρία Μαξιμτσούκ
Μουσική διδασκαλία – Γκαλίνα Μιχέγιεβα.
Περισσότερα:
http://www.hecucenter.ru/gr/news/2225022020__press_release__festival_anci
ent_world_and_the_development_of_the_european_civilizationdoc.html
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ΕΚΔΗΛΩΣΗ
ΑΡΧΑΙΟΣ ΚΟΣΜΟΣ - ΜΥΗΣΙΣ
Άπλετη θετική ενέργεια, έντονη συναισθηματική φόρτιση, ψυχική και
πνευματική ανάταση, πραγματική κάθαρση βιώσαμε ερμηνευτές και κοινό την
Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου 2020 στο Κρατικό Ωδείο «Τσαϊκόφσκι» της
Μόσχας στην παράσταση-συναυλία μας «Αρχαίος Κόσμος – ΜΥΗΣΙΣ "Στους κήπους της μάγισσας Αρμίδας"»

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ
ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ
15 Σεπτεμβρίου 2020
στο Κρατικό Ωδείο «Τσαϊκόφσκι»
της Μόσχας

Πρόκειται για ένα ιδιαίτερο καλλιτεχνικό μουσικό-θεατρικό δρώμενο, για ένα
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μοναδικό ελληνο-ρωσικό εγχείρημα του Κρατικού Ωδείου Τσαϊκόφσκι της
Μόσχας σε συνεργασία με το Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού (Κ.Ε.Π.), που
εντάσσεται στον μουσικό-καλλιτεχνικό κύκλο "Μπαρόκ. Αριστουργήματα και
ανακαλύψεις".
Περισσότερα:
http://www.hecucenter.ru/gr/news/15092020__press_release__arhaios_ko
smos__miisis.html
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ΣΥΝΕΔΡΙΑ, ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ, ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
ΕΚΔΗΛΩΣΗ
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Κοινός Λογοτεχνικός Διαγωνισμός 2020__Κ.Ε.Π. - ΔΕΕΛ.
Το Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού (Κ.Ε.Π.) είναι στην ευχάριστη θέση
να σάς ενημερώσει ότι ο ανακοινωθείσας στις αρχές του 2020 από το
Κ.Ε.Π. Λογοτεχνικός Διαγωνισμός «Λογοτεχνική έκφραση», που
απευθύνεται στους λάτρεις και γνώστες της ελληνικής γλώσσας,
λογοτεχνίας και μουσικής, και διεξάγεται με την ευκαιρία του
Αφιερωματικού Έτους Ελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας Ελλάδας –
Ρωσίας 2020, λαμβάνει διεθνή διάσταση. Στην ανακοίνωση του
Διαγωνισμού μας ανταποκρίθηκε η Διεθνής Εταιρεία Ελλήνων
Λογοτεχνών, www.somateiodeel.blogspot.com , η οποία, άδραξε την
ευκαιρία, και ανακοινώνει παράλληλο διαγωνισμό «Λογοτεχνική
έκφραση» στην Ελληνική Επικράτεια, γεγονός που μάς χαροποιεί
ιδιαίτερα, δεδομένου ότι είχαμε υψηλό δείκτη εκδήλωσης ενδιαφέροντος
από την Ελλάδα για συμμετοχές στον εν λόγω Λογοτεχνικό Διαγωνισμό.
Δραττόμεθα της ευκαιρίας για να εκφράσουμε την ευγνωμοσύνη, τη χαρά
και την αγάπη μας στην πρόεδρο της Διεθνούς Εταιρείας Ελλήνων
Λογοτεχνών,
συγγραφέα Αικατερίνη
Μπατάλια, καθώς και
στη
συγγραφέα και καλή πιστή φίλη Εύα Πετροπούλου-Λιανού.

Μάιος 2020, Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2020
Λόγω των απαγορευτικών μέτρων συναθροίσεων
εξαιτίας της πανδημίας COVID-19, η διεξαγωγή του
Διαγωνισμού, που προβλέπονταν για το Μάιο 2020,
αναβλήθηκε. Ο αριθμός των συμμετοχών υπήρξε
εντυπωσιακός, ιδίως στην Ελλάδα, που ξεπέρασε
τους 100 ενδιαφερόμενους !!! Λόγω της
απαγόρευσης συναθροίσεων και των περιοριστικών
μέτρων εξαιτίας των μέτρων καταπολέμησης της
πανδημίας COVID-19, η νωρίτερα ανακοινωθείσα
ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων συμμετοχής
(20 Μαΐου 2020), καθώς και η ημερομηνία
διεξαγωγής του Διαγωνισμού, αρχικά παρατάθηκε.
Λόγω της μεγάλης ανταπόκρισης ενδιαφερομένων για
συμμετοχή, ιδίως από την Ελλάδα (πάνω από 100
συμμετοχές), η έκβαση του Διαγωνισμού έχει ως εξής:

1/ To ρωσικό σκέλος του Διαγωνισμού διεξήχθη στο
πλαίσιο τους Διεθνούς Διαπανεπιστημιακού
Φοιτητικού Διαγωνισμού Ανάγνωσης, που
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οργανώθηκε από την Έδρα της Ελληνικής
Γλώσσας του Τμήματος Γλωσσών της Κεντρικής
και Νοτιοανατολικής Ευρώπης του Κρατικού
Πανεπιστημίου Διεθνών Σχέσεων της Μόσχας
(MGIMO) στα πλαίσια των προγραμματισμένων
εκδηλώσεων του Αφιερωματικού Έτους Ελληνικής
Γλώσσας και Λογοτεχνίας Ελλάδας-Ρωσίας 2020.
Στο Διαγωνισμό ξεχώρισε η σπουδάστρια του
Θεατρικού Εργαστηρίου του Κ.Ε.Π. Μαργαρίτα
Μπέσοβα.

2/ To ελληνικό σκέλος του Διαγωνισμού διεξήχθη
στην Ελλάδα από τη Διεθνή Εταιρεία Ελλήνων
Λογοτεχνών
-ΔΕΕΛ,
Τα αποτελέσματα του διαγωνισμού δύνασθε να αντλήσετε στον εξής www.somateiodeel.blogspot.com
σύνδεσμο

http://www.hecucenter.ru/gr/news/final_2020_press_release_koinos_logot
ehnikos_diagonismos_2020__kep.html
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ΕΚΔΗΛΩΣΗ
Συμμετοχή δ/ντριας Κ.Ε.Π. Δώρας Γιαννίτση στην κριτική επιτροπή
του 9ου Διεθνούς Φεστιβάλ Ψηφιακού Κινηματογράφου Αθήνας
AIDFF

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ
Αύγουστος-Σεπτέμβριος 2020

http://www.hecucenter.ru/gr/news/9o_diethnes_festival_psifiakoi_kinimat
ografoi_athinas_aidff_10_16.html

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

1 Ιουνίου 2020
Εξ αποστάσεως διαδικτυακή συνεδρία
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«Μητέρα και παιδί: από τα αρχεία της Διεθνούς Επιτροπής του
Ερυθρού Σταυρού
Με μεγάλο ενδιαφέρον εκ μέρους του κοινού πραγματοποιήθηκε
ηλεκτρονικώς, διαδικτυακά, τη Δευτέρα 01 Ιουνίου 2020, με την
ευκαιρία της Παγκόσμιας Ημέρας του Παιδιού, η διαδικτυακή έκθεση
"Μητέρα και Παιδί", που διοργανώθηκε από την Κρατική Βιβλιοθήκη
Ξένης Λογοτεχνίας της Ρωσίας «M.I. Ρουντομίνο» και τη Διεθνή
Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού.
Η Ελλάδα επίσης εκπροσωπήθηκε σε αυτήν την έκθεση με φωτογραφίες
από την περίοδο της κατοχής και του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, ενώ κατά
τη διάρκεια της εικονικής, διαδικτυακής περιήγησης στην έκθεση και της
εν γένει συνεδρίας-στρογγυλής τράπεζας η διευθύντρια του Κέντρου
Ελληνικού Πολιτισμού – Κ.Ε.Π., διδάκτωρ ιστορίας Δώρα
Γιαννίτση προέβη σε μία σύντομη ιστορική επισκόπηση για την Ελλάδα
κατά την περίοδο του Β ' Παγκοσμίου Πολέμου, την περίοδο της κατοχής,
την πείνα, τη φτώχεια και πώς όλα αυτά τα τραγικά γεγονότα επηρέασαν
τη ζωή του ειρηνικού πληθυσμού, κατά κύριο λόγο μητέρες και παιδιά.
Αναλυτικότερα:
http://www.hecucenter.ru/gr/news/0106_2020_eidiseis__anartiseis__ekdiloseis_kepen
_periodo_koronooi_06_01.html

ΕΚΔΗΛΩΣΗ
Ημερίδα, με την ευκαιρία των 75 ετών της Μεγάλης Νίκης κατά του
ГРЕЧЕСКИЙ КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР
Москва, Алтуфьевское шоссе, 44
офис № 9, 2 этаж
Тел.: 7084809 – Тел./Факс: 7084810

19 Ιουνίου 2020.
Εξ αποστάσεως διαδικτυακή συνεδρία μαζί με
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φασισμού, «Θυμόμαστε τον Πόλεμο»

τον Οίκο Εθνοτήτων Μόσχας.

Συμμετοχή με επιστημονική ανακοίνωση της δ/ντριας του Κέντρου
Ελληνικού Πολιτισμύ – Κ.Ε.Π. Δώρας Γιαννίτση με θέμα: “Η Ελλάδα
στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Η σημασία του Ελληνικού Μετώπου στην
πορεία του Πολέμου. Η συμβολή των Ελλήνων της Σοβιετικής Ένωσης
στη Νίκη”
Αναλυτικότερα:
http://www.hecucenter.ru/gr/news/2206_2020___eidiseis__anartiseis__ek
diloseis_kep.html01

ΕΚΔΗΛΩΣΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ
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Επιστημονικό Συνέδριο «Ρωσία — Τουρκία — Ελλάδα: δυνατότητες
διαλόγου στα Βαλκάνια»
Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε το Διεθνές Επιστημονικό
Συνέδριο «Ρωσία — Τουρκία — Ελλάδα: δυνατότητες διαλόγου στα
Βαλκάνια», που οργανώθηκε από το Ινστιτούτο Σλαβικών Μελετών
(και Βαλκανικής) της Ακαδημίας Επιστημών της Ρωσίας. Κατά την
έναρξη του Συνεδρίου, με χαιρετισμό απευθύνθηκε η διευθύντρια του
Κέντρου Ελληνικού Πολιτισμού – Κ.Ε.Π., διδάκτωρ ιστορίας, Δώρα
Γιαννίτση.
http://www.hecucenter.ru/gr/news/epistimoniko_sinedrio_rosia__toir
kia__ellada_dinatotites_dialogoi_sta_valkania.html
ΕΚΔΗΛΩΣΗ
«Βαλκανικός Διάλογος 2020. 75 χρόνια της Μεγάλης Νίκης κατά του
φασισμού»
Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε το Διεθνές Επιστημονικό
Συνέδριο «Βαλκανικός Διάλογος 2020. 75 χρόνια της Μεγάλης Νίκης
κατά του φασισμού», που διοργανώθηκε από το Ίδρυμα Λαϊκής
Διπλωματίας
«Alexandr M. Gorchakov».
Την
Παρασκευή 18
Σεπτεμβρίου 2020 συνεδρίασε η σύνοδος για την Ελλάδα, στην οποία
συμμετείχαν η Α.Ε. ο πρέσβυς της Ρωσικής Ομοσπονδίας στην Ελληνική
ГРЕЧЕСКИЙ КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР
Москва, Алтуфьевское шоссе, 44
офис № 9, 2 этаж
Тел.: 7084809 – Тел./Факс: 7084810

15 Σεπτεμβρίου 2020
Εξ αποστάσεως διαδικτυακή συνεδρία μαζί με
το Ινστιτούτο Σλαβικών Μελετών (και
Βαλκανικής) της Ακαδημίας Επιστημών της
Ρωσίας

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ
15 - 18 Σεπτεμβρίου 2020
Εξ αποστάσεως διαδικτυακή συνεδρία μαζί με
Ίδρυμα Λαϊκής Διπλωματίας
«Alexandr M. Gorchakov».
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Δημοκρατία Αντρέι Μάσλοβ, καθώς και οι: Νικόλαος Παπαδάτος,
διδάκτωρ
ιστορίας,
Πανεπιστήμιο
Γενεύης
και
Πάντειον
Πανεπιστήμιο, Θεοδώρα Γιαννίτση, διδάκτωρ ιστορίας, δ/ντρια Κέντρου
Ελληνικού Πολιτισμού – Κ.Ε.Π., Θεόδωρος Ιγνατιάδης, πρόεδρος
Ελληνο-Ρωσικής Λέσχης "Διάλογος"
http://www.hecucenter.ru/gr/news/valkanikos_dialogos_2020_75_hronia_
tis_megalis_nikis_kata_toi_fasismoi.html
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Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο «Ρωσία και Ελλάδα: γλωσσικές και
πολιτιστικές σχέσεις»

3 Δεκεμβρίου 2020
Εξ αποστάσεως διαδικτυακή συνεδρία

συμμετοχή της δ/ντριας του Κ.Ε.Π., διδάκτορος ιστορίας, Δώρας
Γιαννίτση στο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο «Ρωσία και Ελλάδα:
γλωσσικές και πολιτιστικές σχέσεις» με ανακοίνωση με τίτλο: «Οι
Έλληνες στην ιστορία της Ρωσίας κατά τους νεότερους χρόνους:
θεολόγοι, λόγιοι, αγιογράφοι, επιστήμονες, στρατιωτικοί, διπλωμάτες,
κοινωνικό-πολιτικοί παράγοντες, επιχειρηματίες».
http://www.hecucenter.ru/gr/news/diethnes_epistimoniko_sinedrio_ro
sia_kai_ellada_glossikes_kai_politistikes_sheseis_.html

ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΦΙΛΙΑΣ «Λαϊκή Διπλωματία, χθες, σήμερα, αύριο» 2020-2021

3 Δεκεμβρίου 2020
Εξ αποστάσεως διαδικτυακή συνεδρία

Χαιρετισμός του διακεκριμένου Έλληνα σκηνοθέτη Άγγελου
Σιδεράτου, με τη συμμετοχή της δ/ντριας του Κέντρου Ελληνικού
Πολιτισμού – Κ.Ε.Π. Δώρας Γιαννίτση, στο ΜΑΡΑΘΩΝΙΟ ΦΙΛΙΑΣ
«Λαϊκή Διπλωματία, χθες, σήμερα, αύριο» - 2020-2021 Marathon of Friendship “People's Diplomacy Yesterday, Today,
Tomorrow” 2020-2021, με την ευκαιρία συμπλήρωσης 95 ετών του
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ΣΥΝΕΔΣΜΟΥ ΦΙΛΙΑΣ.

http://www.hecucenter.ru/gr/news/3_dekemvrioi_2020__marathonios_fil
ias_laki_diplomatia_hthes_simera_airio__20202021_.html

2ο Διεθνές Επιστημονικό και Πρακτικό Συνέδριο "ΕΘΝΟΛΟΓΙΚΟΣ
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ: ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΤΗΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΗ ΡΩΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ"

4 Δεκεμβρίου 2020
Εξ αποστάσεως διαδικτυακή συνεδρία

Χαιρετισμός της δ/ντριας του Κέντρου Ελληνικού Πολιτισμού –
Κ.Ε.Π. Δώρας Γιαννίτση στην ολομέλεια του 2ου Διεθνούς Επιστημονικού
και Πρακτικού Συνεδρίου "ΕΘΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ: ΣΥΓΧΡΟΝΗ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΤΗΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΗ ΡΩΣΙΑ ΚΑΙ
ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ".
http://www.hecucenter.ru/gr/news/4_dekemvrioi_2020_2o_diethnes_epist
imoniko_kai_praktiko_sinedrio_ethnologikos_toirismos_sighroni_katastas
tikai_prooptikes_anaptiksis_sti_rosia_kai_ston_kosmo.html
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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ, ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΕΚΔΗΛΩΣΗ
Φεστιβάλ Γαστρονομίας Ορθόδοξων Λαών
Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε και αυτή την φορά, την Παρασκευή
17 Ιανουαρίου 2020 στο περίπτερο αριθ. 57 της Έκθεσης Οικονομικών
Επιτεύξεων της Εθνικής Οικονομίας, το 10ο πλέον Γαστρονομικό Φεστιβάλ
Νεολαίας «Αναβιώνουμε παραδόσεις. Χριστούγεννα», που διοργανώνεται
από την Πατριαρχική Μονή του Αγίου Δανιήλ και το Κέντρο Αναβίωσης
Παραδόσεων με τη συμμετοχή γαστρονομικών ομάδων από διάφορες χώρες.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ
ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ
17 Ιανουαρίου 2020, περίπτερο αριθ. 57 της
Έκθεσης Οικονομικών Επιτεύξεων της
Εθνικής Οικονομίας

Στόχο του εν λόγω εγχειρήματος αποτελεί η βελτίωση της επαγγελματικής
ειδίκευσης των νεαρών μαγείρων – σπουδαστών σε σχολές μαγειρικής, στο
πλαίσιο πάντα των παραδόσεων της ορθόδοξης τράπεζας. Για πέμπτη συνεχή
φορά το Φεστιβάλ έχει διεθνή χαρακτήρα, δεδομένου ότι σε αυτό
συμμετέχουν ομάδες ξένων πρεσβειών και φορέων ομόδοξων-ορθόδοξων
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χωρών.
Για πολλοστή φορά το Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού (Κ.Ε.Π.) συμμετείχε
στο εν λόγω Φεστιβάλ, εκπροσωπώντας, μαζί με τους φίλους μας από
την Πρεσβεία της Κύπρου και το εστιατόριο ελληνικής κουζίνας «ΠΟΡΤΟ
ΜΥΚΟΝΟΣ»[σημαντική εστία ελληνικού πολιτισμού, που λειτούργησε το
2016 και αμέσως άνοιξε διάπλατα τις θύρες της, φιλοξενεί δε σε τακτική βάση
τη Λέσχη μας «Επικοινωνείτε Ελληνικά» (βρίσκεται επί της οδού
27, Sushevskaya str., building 2
(metro station “Novoslobodskaya/Mendeleevskaya”)] τον ελληνικό κόσμο.
Κατά την τελετή έναρξης του Φεστιβάλ χαιρετισμό απηύθυναν ο πιστός
καλός φίλος της Ελλάδας, πρόεδρος του Οργανισμού Πολιτιστικής και
Επιχειρηματικής Συνεργασίας και Φιλίας Ρωσίας-Ελλάδας-Κύπρου «Φιλία»,
πρέσβυς Γκεόργκιι Μουράντοβ, ο επικεφαλής του Γραφείου Τουρισμού της
Πρεσβείας της Κύπρου στη Μόσχα Δημήτριος Δημητρίου, εκπρόσωποι
πρεσβειών και πολιτιστικών κέντρων ορθόδοξων κρατών. Η διευθύντρια
του Κέντρου Ελληνικού Πολιτισμού – Κ.Ε.Π. Δώρα Γιαννίτση προέβη σε
μία παρουσίαση των Χριστουγεννιάτικων εθίμων και παραδόσεων, μεταξύ
άλλων και γαστρονομικών, ορισμένα από τα οποία επιθυμούμε να
αναφέρουμε:
Σε αρκετές περιοχές της Ελλάδας τα φαγητά που σερβίρονται στο
Χριστουγεννιάτικο Τραπέζι είναι επτά ή εννέα, για αυτό «Το τραπέζι της
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παραμονής» ονομάζεται σε πολλά μέρη της Μακεδονίας "τα εννιά φαγητά”.
Περισσότερα:
http://www.hecucenter.ru/gr/news/_press_release__17012020__orthodokso_festival
_anavionoime_paradoseis__hristoigenna.html

ΕΚΔΗΛΩΣΗ
Εκδήλωση προώθησης ελληνικής ελιάς
Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 9 Φεβρουαρίου 2020
στις εγκαταστάσεις του gourmet σούπερ-μάρκετ «Globus Gourmet Глобус гурмэ»
στο
εμπορικό
κέντρο
“VREMENA GODA”
«ВРЕМЕНА ГОДА» [επί της οδού: 48, Κoutouzovskyi prospect,
metro station “”Slavyanskyi bulvar-“Славянский бульвар”]
εκδήλωση
προώθησης της ελληνικής ελιάς, που διοργανώθηκε από την Πανελλήνια
Ένωση Μεταποιητών Τυποποιητών και Εξαγωγέων Επιτραπέζιας Ελιάς
(ΠΕΜΕΤΕ) και το Ελληνικό Ινστιτούτο Ελληνικής Μεσογειακής
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ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ
ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ
9 Φεβρουαρίου 2020,
gourmet σούπερ-μάρκετ «Globus Gourmet Глобус гурмэ» στο εμπορικό κέντρο
“VREMENA GODA” «ВРЕМЕНА ГОДА»
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Κουλτούρας !!! Η όλη εκδήλωση εντάσσεται σε τριετές πρόγραμμα
προώθησης των ευρωπαϊκών επιτραπέζιων ελιών "OLIVE YOU", έχοντας
ήδη κερδίσει την αναγνώριση σε 13 χώρες.
Μεταξύ των ομιλητών, που απηύθυναν χαιρετισμό στην εκδήλωση ο
σύμβουλος Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων (Ο.Ε.Υ.) της Πρεσβείας
της Ελλάδας στη Μόσχας Βαϊανός Ωραιόπουλος-Κελένης, ο οποίος
προσκόμισε ιδιαίτερα ενδιαφέροντα στοιχεία για τις διμερείς ελληνορωσικές
εμπορικές σχέσεις, ο αναπληρωτής διευθυντής του Γραφείοιυ ΕΟΤ
Μόσχας Νικόλας Σταμάτης, ο οποίος δεν περιορίστηκε στην προβολή της
Ελλάδας ως τουριστικού προορισμού, αλλά, ιδιαίτερα ποητικός, αναφέρθηκε
στην ελιά, που υμνείται από το Ομηρικό Έπος ακόμη, ο τμηματάρχης
Ελληνο-Ρωσικών Σχέσεων του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου
(Ε.Β.Ε.) Μόσχας Κωνσταντίνος Αναστασιάδης, ο οποίος επεσήμανε την
ανάγκη και σκοπιμότητα της δημιουργίας Εμπορικού Οίκου της Ελλάδας,
εκπρόσωποι του οινο-γαστρονομικού κλάδου της Ρωσίας, γιαροίδιατροφολογοι και πολλοί άλλοι.
Σγο χαιρετισμό της η διευθύνρια του Κέντρου Ελληνικού Πολιτισμού –
Κ.Ε.Π. Δώρα Γιαννίτση, με την ευκαιρία της επετειακής ημέρας, δεν
παρέλειψε να αναφερθεί στην 9η Φεβρουαρίου – Παγκόσμια Ημέρα της
Ελληνικής Γλώσσας, απαγγέλλοντας ένα απόσπασμα από το ποίημα
«Γκιαούρης» του Λόρδου Βύρωνα, στο οποίο υμνείται το φυσικό κάλλος, η
αρμονία, της φύσης, η πληρότητα της Ευλογημένης Ελληνικής Γης, που
γεννά και προσφέρει στον άνθρωπο ευλογημένα προϊόντα. Ο δε ευλογημένος
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καρπός της ΕΛΙΑΣ, που διακρίνεται και για τον υψηλό δείκτη ωφελιμότητάς
του, από την αρχαιότητα ταυτίζεται με την Ευλογημένη Γη της ΕΛΛΑΔΑΣ.
Περισσότερα:
http://www.hecucenter.ru/gr/news/pressrelease__ekdilosi_proothisis_ellinikis
_elias_.html

ΕΚΔΗΛΩΣΗ
ΗΜΕΡΑ ΕΛΛΑΔΑΣ !!! ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΕΛΛΑΔΑ !!!
Με
ιδιαίτερη
επιτυχία
πραγματοποιήθηκε
άλλη
μία ΗΜΕΡΑ ΕΛΛΑΔΑΣ !!! ΠΛΟΗΓΗΣΗ
ΕΛΛΑΔΑ
!!!,
που
πραγματοποιήθηκε
από
το Κέντρο
Ελληνικού
Πολιτισμού
–
Κ.Ε.Π. την Τετάρτη 4 Μαρτίου 2020 σε άλλη μία εστία διάδοσης του
ελληνικού
πολιτισμού,
στο Κέντρο
Κοινωνικής
Υποστήριξης
«Yasenevo» της Μόσχας.
ГРЕЧЕСКИЙ КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР
Москва, Алтуфьевское шоссе, 44
офис № 9, 2 этаж
Тел.: 7084809 – Тел./Факс: 7084810

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ
ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ
4 Μαρτίου 2020,
Κέντρο Κοινωνικής Υποστήριξης
«Yasenevo» της Μόσχας
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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 «Yasenevo» 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.
Το πρόγραμμα της ΗΜΕΡΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ περιλάμβανε:
 Γνωριμία με τον ελληνικό κόσμο – κοινές σελίδες ιστορίας Ελλάδας Ρωσίας – παρουσίαση δράσεων και προγραμμάτων Κ.Ε.Π. από τη
διευθύντρια του Κ.Ε.Π. Δώρα Γιαννίτση
 Καλλιτεχνικό πρόγραμμα με ελληνικούς παραδοσιακούς χορούς και
master-class από το Χορευτικό Συγκρότημα του Κ.Ε.Π. με
καλλιτεχνικό
διευθυντή
τον
εν
Μόσχα
αποσπασμένο
εκπαιδευτικό Ευστάθιο Νικητόπουλο.
Περισσότερα:
http://www.hecucenter.ru/gr/news/press_release__me_ploigo_tin_ellada.html
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ΕΚΔΗΛΩΣΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ
ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ
15 Μαρτίου 2020
ΗΜΕΡΑ ΕΛΛΑΔΑΣ !!! ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΕΛΛΑΔΑ !!!
στην Παιδική Βιβλιοθήκη της Μόσχας № 22
Για άλλη μία φορά με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 15
«Λέων Κασσίλ»
Μαρτίου 2020, σε άλλη μία εστία διάδοσης του ελληνικού πολιτισμού, στην
Παιδική Βιβλιοθήκη της Μόσχας № 22 «Λέων Κασσίλ» επί της οδού: 120,
Leningradskoye shosse,
Moscow, metro station “Belomorskaya”,
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“Rechnoi vokzal”, “Hovrino” η πολυεπίπεδη 3ωρη ΗΜΕΡΑ ΕΛΛΑΔΑΣ !!!

ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΕΛΛΑΔΑ !!!
Ήταν, πραγματικά, μία πολύμορφη, πολυεπίπεδη, σφαιρική ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ στον
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΟΣΜΟ, περιήγηση ιστορικό-γλωσσολογική, μουσικο-χορευτικήκαλλιτεχνική !!!

Το πρόγραμμα της ΗΜΕΡΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ περιλάμβανε:
 Γνωριμία με τον ελληνικό κόσμο – κοινές σελίδες ιστορίας Ελλάδας Ρωσίας (από τη δ/ντρια του Κ.Ε.Π. Δώρα Γιαννίτση).
 Παρουσίαση ελληνικής γλώσσας – παρουσίαση δράσεων και
προγραμμάτων Κ.Ε.Π. (από τη δ/ντρια του Κ.Ε.Π. Δώρα Γιαννίτση).
 Ελληνικοί παραδοσιακοί χοροί και τραγούδια – καλλιτεχνικό πρόγραμμα
και master-classes από το Χορευτικό Συγκρότημα και τη Χορωδία του
Κ.Ε.Π. με επικεφαλής τον εν Μόσχα αποσπασμένο εκπαιδευτικό
Ευστάθιο Νικητόπουλο.
Περισσότερα:
http://www.hecucenter.ru/gr/news/trehoises_eidiseis_kep___prosfates_draseis.html
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ΕΚΔΗΛΩΣΗ
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ΠΕΤΡΟΖΑΒΟΝΤΣΚ
Εξ αποστάσεως ηλεκτρονική διασύνδεση και διαδικτυακό μάθημα-επικοινωνίασυνεδρία της δ/ντριας του Κέντρου Ελληνικού Πολιτισμού – Κ.Ε.Π. Δώρας
Γιαννίτση με τους Ελληνιστές, καθηγητές και φοιτητές στην Έδρα Κλασσικής
Φιλολογίας, Ρωσικής Λογοτεχνίας και Δημοσιογραφίας του Κρατικού
Πανεπιστημίου του Πετροζαβόντσκ και με την Ελληνική Ομογένεια της
περιοχής.

23 Απριλίου 2020
Εξ αποστάσεως διαδικτυακή συνεδρία

Διαδικτυακή επικοινωνία σε 2 γλώσσες, ελληνική και ρωσική, για διάφορα
θέματα. Για τις νέες δυνατότητες και προοπτικές στις συνθήκες αναγκαστικής
αυτοαπομόνωσης και εξ αποστάσεως διδασκαλίας και επικοινωνίας, για τις
παραδόσεις, ήθη και έθιμα του Πάσχα στην Ελλάδα, για καινούριες δυνατότητες
σύμπραξης και συνεργίας.

Περισσότερα:
http://www.hecucenter.ru/gr/announcements/petrozavontsk_04_23.html
ΕΚΔΗΛΩΣΗ
Νύχτα στη Βιβλιοθήκη__Κοινές σελίδες ιστορίας Ελλήνων και Ρώσων

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ
ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ
25 Απριλίου 2020
Εξ αποστάσεως διαδικτυακή συνεδρία

Στο πλαίσιο της πανρωσικής δράσης-εκστρατείας «Νύχτες στη Βιβλιοθήκη»
[«Biblionight 2020»] με μεγάλη επιτυχία το Σάββατο 25 Απριλίου 2020, στις
16:00 ώρα Μόσχας (20:00 ώρα Νοβοσιμπίρσκ ) η Κρατική Δημόσια
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Επιστημονική - Τεχνολογική Βιβλιοθήκη του Σιβηρικού Παραρτήματος
της Ρωσικής Ακαδημίας Επιστημών (SPSL SB RAS, πόλη του
Νοβοριμπίρσκ) πραγματοποίησε διαδικτυακή συνάντηση με τη διευθύντρια
του Κέντρου Ελληνικού Πολιτισμού Κ.Ε.Π. στη Μόσχα, διδάκτορα
ιστορίας Δώρα Γιαννίτση, συγγραφέα της επιστημονικής μονογραφίας «Ο
Ελληνικός Κόσμος στα τέλη του 18ου - αρχές του 20ού αιώνα μέσα από
τις ρωσικές πηγές (σχετικά με την εθνική συνείδηση των Ελλήνων". Η
Δώρα Γιαννίτση αναφέρθηκε στις κοινές σελίδες στην ιστορία της Ρωσίας
και της Ελλάδας, στις πνευματικές και πολιτιστικές επαφές και σχέσεις των
δύο λαών, στις πολιτικές, οικονομικές και διεθνείς σχέσεις, στην αμοιβαία
αντιμετώπιση Ελλήνων και Ρώσων, στην ενιαία ιστορική-πολιτιστικήπνευματική κοινότητά μας. Ειδική αναφορά έγινε και στους Έλληνες της
Σοβιετικής Ένωσης - ήρωες του Β 'Παγκοσμίου Πολέμου.
http://www.hecucenter.ru/gr/videoarc/25042020__nihta_sti_vivliothiki__k
oines_selides_istorias_ellinon_kai_roson.html
ΕΚΔΗΛΩΣΗ
Εγκαίνια διαδικτυακής έκθεσης :
«Μητέρα και παιδί: από τα αρχεία της Διεθνούς Επιτροπής του Ερυθρού
Σταυρού
Με

μεγάλο

ενδιαφέρον

εκ

μέρους

του

κοινού

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ
ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ
1 Ιουνίου 2020
Εξ αποστάσεως διαδικτυακή συνεδρία

πραγματοποιήθηκε
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ηλεκτρονικώς, διαδικτυακά, τη Δευτέρα 01 Ιουνίου 2020, με την ευκαιρία
της Παγκόσμιας Ημέρας του Παιδιού, η διαδικτυακή έκθεση "Μητέρα και
Παιδί", που διοργανώθηκε από την Κρατική Βιβλιοθήκη Ξένης
Λογοτεχνίας της Ρωσίας «M.I. Ρουντομίνο» και τη Διεθνή Επιτροπή του
Ερυθρού Σταυρού.
Η Ελλάδα επίσης εκπροσωπήθηκε σε αυτήν την έκθεση με φωτογραφίες από
την περίοδο της κατοχής και του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, ενώ κατά τη
διάρκεια της εικονικής, διαδικτυακής περιήγησης στην έκθεση και της εν
γένει συνεδρίας-στρογγυλής τράπεζας η διευθύντρια του Κέντρου
Ελληνικού Πολιτισμού – Κ.Ε.Π., διδάκτωρ ιστορίας Δώρα
Γιαννίτση προέβη σε μία σύντομη ιστορική επισκόπηση για την Ελλάδα κατά
την περίοδο του Β ' Παγκοσμίου Πολέμου, την περίοδο της κατοχής, την
πείνα, τη φτώχεια και πώς όλα αυτά τα τραγικά γεγονότα επηρέασαν τη ζωή
του ειρηνικού πληθυσμού, κατά κύριο λόγο μητέρες και παιδιά.
Περισσότερα:
http://www.hecucenter.ru/gr/news/0106_2020_eidiseis__anartiseis__ekdil
oseis_kepen_periodo_koronooi_06_01.html
ΕΚΔΗΛΩΣΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ
ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ
2ήμερο ΕΛΛΑΔΑΣ - ΗΜΕΡΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
1 – 2 Αυγούστου 2020
Με ήχους,
μελωδίες, στο εμπορικό κέντρο Outlet Village Belaya Da
άρωμα Ελλάδας και με ηλιόλουστη πάντα διάθεση στις καρδιές μας πραγματο
cha [Белая Дача].
ποιήσαμε το Σάββατο και την Κυριακή 1
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2 Αυγούστου 2020 το 2ήμερο ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΜΕΡΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ !!! ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΕΛΛΑΔΑ !!!,
σε άλλη μία εστία διάδοσης του ελληνικού πολιτισμού,
στο εμπορικό κέντρο Outlet Village Belaya Dacha [Белая Дача].
Δύο ημέρες σφαιρικής, πολυεπίπεδης μύησης στον Ελληνικό Κόσμο,
γνωριμίας με την τεράστια πολιτισμική κληρονομιά της Ελλάδας, χώρας
ανεπανάληπτου φυσικούς κάλλους και απύθμενου πολιτισμικού
κληροδοτήματος. Δύο ημέρες πολιτιστικής-μουσικο-χορευτικής και
γαστρονομικής περιήγησης στον Ελληνικό Κόσμο με πρωτοπόρο και αυτή τη
φορά το Χορευτικό Συγκρότημα του Κέντρου Ελληνικού Πολιτισμού –
Κ.Ε.Π., με το οποίο, χορευτικά περιηγηθήκαμε σε Μακεδονία, Νάξο, Κύθηρα,
Ικαρία, αλλά και παρουσιάσαμε και συμμετείχαμε σε masterclass με χασάπικο και χασαποσέρβικο.
Περισσότερα:
http://www.hecucenter.ru/gr/news/press_release__12082020__imeres_ella
das__me_ploigo_tin_ellada.html
ΕΚΔΗΛΩΣΗ
Άλλη μία ΣΤΙΓΜΗ στην ΙΣΤΟΡΙΑ !!!

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ
ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ
27 Αυγούστου 2020

στον κόλπο του Ναβαρίνου
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Άλλη μία ΣΤΙΓΜΗ στην ΙΣΤΟΡΙΑ !!! Πέμπτη, 27 Αυγούστου 2020. Το Δ.Σ.
του Κέντρου Ελληνικού Πολιτισμού-Κ.Ε.Π., ο πρόεδρος Ανδρέας
Ηλιόπουλος και η αντιπρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος-διευθύντρια του
Κ.Ε.Π. Δώρα Γιαννίτση με τις οικογένειές μας επισκεπτόμαστε τον
γραφικότατο και ιστορικό κόλπο του Ναβαρίνου στη δυτική ακτή της
Πελοποννήσου. Επίσκεψη στα τρία μνημεία των πεσόντων ναυτικών των τότε
τριών συμμαχικών Δυνάμεων, Ρωσίας, Μεγάλης Βρεττανίας, Γαλλίας στις
νήσους Σφακτηρία και Χελώνα. Επίσκεψη στη ρωσική νεκρόπολη, καθώς και
στο ρωσικό παρεκκλήσι του Αγίου Νικολάου, που ανηγέρθη στη Σφακτηρία
το 1997 με πρωτοβουλία του προέδρου των ομογενών μας, του Συλλόγου
Ελλήνων Μόσχας της πόλης του Πετροζαβόντσκ, του αείμνηστου Μιχαήλ
Τσάχοβ. Μάς περιμένει σοβαρή και συστηματική δουλειά για την ανακαίνιση
και αποκατάσταση του παρεκκλησιού.
Περισσότερα:
http://www.hecucenter.ru/gr/news/alli_mia_stigmi_stin_istoria_.html
ΕΚΔΗΛΩΣΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ
ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ
29 Αυγούστου 2020

4ο Διεθνές Φεστιβάλ ΕλληνοΡωσικής Φιλίας
Θιασώτες πραγματικής εορτής ελληνο-ρωσικής φιλίας, με άπλετη θετική
ενέργεια, χαρούμενη διάθεση και με άρωμα, ήχους, χρώματα, μυρωδιές
ακτινοβολημένης από ήλιο Ελλάδας απέβησαν οι συμμετέχοντες και οι
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στην πόλη Konakovo της Περιφέρειας Tver
[περίχωρα Μόσχας]
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καλεσμένοι στο IV Διεθνές Φιλανθρωπικό Φεστιβάλ Χριστιανικού
Πολιτισμού «Ρωσία - Ελλάδα. Μαζί ανά τους αιώνες », το οποίο
πραγματοποιήθηκε στις 29 Αυγούστου.
Άρωμα Ελλάδας στο Φεστιβάλ προσέδωσε το επαγγελματικά καταρτισμένο
και εκφραστικά εκτελεσμένο καλλιτεχνικό πρόγραμμα, αλλά και
επαναλαμβανόμενα master-classes καθ΄όλη τη διάρκεια του Φεστιβάλ, από
το Χορευτικό Συγκρότημα του Κέντρου Ελληνικού Πολιτισμού –
Κ.Ε.Π. με καλλιτεχνική διευθύντρια την Οξάνα Ρακτσέγιεβα και με τη
σύμπραξη
και
υποστήριξη
του
εν
Μόσχα
αποσπασμένου
εκπαιδευτικού Ευστάθιου Νικητόπουλου).

Τα χαρούμενα, ζωντανά, κεφάτα βήματα των ελληνικών παραδοσιακών
κερκυραίικων χορών, η άπλετη θετική ενέργεια, το κέφι και η χαρά που
διέπνεαν το χώρο, καθώς και τα καινούρια εντυπωσιακά νησιώτικα κοστούμια
του Χορευτικού μας Συγκροτήματα, που ξεχωρίζουν και εντυπωσιάζουνε με
την αυθεντικότητα και την ομορφιά τους, κατέκτησαν τις καρδιές των θεατών
και, αναμφίβολα, συνέβαλαν στον εμπλουτισμό του προγράμματος του
Φεστιβάλ.
Περισσότερα:
http://www.hecucenter.ru/gr/news/press_release__29082020__4o_diethne
s_festival_ellinorosikis_filias.html
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ΕΚΔΗΛΩΣΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ
ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

Εορτασμοί της Ημέρας της Μόσχας με το Χορευτικό Συγκρότημα του
Κ.Ε.Π.

5 Σεπτεμβρίου 2020
στις εγκαταστάσεις της Βιβλιοθήκης № 163

Αρώματα, γεύσεις, ήχους, μελωδίες Ελλάδας μετέφερε το Χορευτικό
Συγκρότημα του Κέντρου Ελληνικού Πολιτισμού (Κ.Ε.Π) [καλλιτεχνικοί
διευθυντές – Οξάνα Ρακτσέγιεβα και ο εν Μόσχα αποσπασμένος
εκπαιδευτικός Ευστάθιος Νικητόπουλος] το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου
2020 στους εορτασμούς, αφιερωμένους στην Ημέρα της Μόσχας με άρωμα
Ελλάδας, που διοργανώθηκαν από την Κεντρική Ένωση Βιβλιοθηκών,
κατόπιν απόφασης του Υπουργείου Πολιτισμού της Μόσχας.
Οι επισκέπτες της εκδήλωσης, παιδιά και ενήλικες, παρά τον συννεφιασμένο
μοσχοβίτικο καιρό, με ενθουσιασμό έλαβαν μέρος στις επιδείξεις χορού,
συμμετείχαν στα master-classes, μυήθησαν στους ελληνικούς παραδοσιακούς
χορούς, αλλά και γνώρισαν από κοντά κοστούμια από διάφορες περιοχές της
Ελλάδας. Άδραξαν της ευκαιρίας για να αισθανθούν και να γευτούν την
ατμόσφαιρα της Ελλάδας !!! Ιδιαίτερα ενθουσίασαν και άρεσαν στο κοινό τα
ιδιαίτερα εντυπωσιακά, πλούσια σε σύλληψη και αξεσουάρ καινούρια
κοστούμια του Χορευτικού μας Συγκροτήματος - παραδοσιακές ενδυμασίες
από την Κέρκυρα. Πρόκειται για άλλη μία νίκη και επίτευγμα
του Χορευτικού μας Συγκροτήματος και της επικεφαλής του, της Οξάνας
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Ρακτσέγιεβα, την οποία από καρδιάς συγχαίρουμε και ευχαριστούμε για την
πρωτοβουλία της και άψογη εκτέλεση του όλου εγχειρήματος.
Περισσότερα:
http://www.hecucenter.ru/gr/news/press_release__05092020__eortasmoi_
tis_imeras_tis_moshas_me_to_horeitiko_sigkrotima_toi_kep.html
ΕΚΔΗΛΩΣΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ
ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ
26 Σεπτεμβρίου 2020

ΗΜΕΡΑ ΕΛΛΑΔΑΣ__ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΠΟΥΣΚΙΝ
Σε μία ιδιαίτερα εποικοδομητική και θερμή ατμόσφαιρα, με ένα κοινό που
διακατέχεται από ουσιαστική διάθεση και επιθυμία να μυηθεί στην ελληνική
γλώσσα, στον ελληνικό πολιτισμό, με ειλικρινές και ανιδιοτελές ενδιαφέρον για
την πολιτισμική κληρονομιά του Ελληνικού Κόσμου, πραγματοποιήθηκε
το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου 2020 η ΗΜΕΡΑ ΕΛΛΑΔΑΣ, στο πλαίσιο
της Ημέρας
Ανοικτών
Θυρών-Ημέρας
Παρουσίασης
Πολιτιστικών
Προγραμμάτων, στη Βιβλιοθήκη «Αλέξανδρος Πούσκιν» επί της οδού
9, Spartakovskaya str., (metro station «Baumanskaya»).

στη Βιβλιοθήκη «Αλέξανδρος Πούσκιν»

Στο πλαίσιο της ΗΜΕΡΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ η διευθύντρια του Κ.Ε.Π., διδάκτωρ
ιστορίας Δώρα Γιαννίτση προέβη σε επισκόπηση των κοινών σελίδων στην
ιστορία των δύο φίλων ομόδοξων λαών, Ελλήνων και Ρώσων, σε παρουσίαση
των δράσεων και των προγραμμάτων του Κ.Ε.Π., καθώς και της ιστορίας και
των βασικών μερών του λόγου της ελληνικής γλώσσας. Ειλικρινής, αβίαστη,
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ζωντανή συνομιλία και ανθρώπινη επικοινωνία για τα αγαπημένα μας θέματα σε
μία ακόμη εστία διάδοσης της ελληνικής γλώσσας και του ελληνικού
πολιτισμού. Κοινές σελίδες στην ιστορία των δύο λαών μας, των δύο κόσμων
μας, παρουσίαση των δραστηριοτήτων και των προγραμμάτων του Κέντρου
Ελληνικού Πολιτισμού – Κ.Ε.Π., τρέχουσα δράση και σχέδια για το μέλλον,
παρουσίαση της ελληνικής γλώσσας – τιτάνιου εργαλείου μετάδοσης και
μεταλαμπάδευσης πάντα επίκαιρων, διαχρονικών και πανανθρώπινων
φιλοσοφικών μηνυμάτων και αξιών – και της ιστορίας της ελληνικής γλώσσας,
της εξέλιξής της ανά τους αιώνας και της νομοτελιακής συνέχειάς της.

http://www.hecucenter.ru/gr/news/press_release__26092020__imera_ella
das__vivliothiki_poiskin.html

ΕΚΔΗΛΩΣΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ
ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

18 Οκτωβρίου 2020

Η Ελλάδα και το ΚΕΠ στο Φεστιβάλ Άρτου
Φωτεινά πρόσωπα, απαστράπτοντα βλέμματα, λαμπερά χαμόγελα, άπλετη
θετική ενέργεια και ηλιόλουστη, αυθεντικά μεσογειακή διάθεση πλημμύρισε
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συμμετέχοντες-συντελεστές και κοινό κατά την ΗΜΕΡΑ ΕΛΛΑΔΑΣ, που
πραγματοποίησε το Kέντρο Ελληνικού Πολιτισμού - Κ.Ε.Π. είναι την
φθινοπωρινή, βροχερή μοσχοβίτικη Κυριακή 18 Οκτωβρίου 2020 στο
Φεστιβάλ "Άρτος της Ρωσίας", κατόπιν ευγενικής πρόσκλησης των
οργανωτών του. Το εν λόγω Φεστιβάλ διεξήχθη την περίοδο 16 - 18
Οκτωβρίου 2020 στην επικράτεια του πολιτιστικού και ψυχαγωγικού
συγκροτήματος "Κρεμλίνο στο Izmailovo", και συμπίπτει και είναι
αφιερωμένο στην Παγκόσμια Ημέρα Άρτου.
Οι βιρτουόζοι του Συγκροτήματός μας παρουσίασαν καλλιτεχνικό πρόγραμμα
με χορούς από διάφορα μήκη και πλάτη του Ελληνικού Κόσμου,
όπως Μπουγάτσα, Кαλαματιανός, Ικαριώτικος, Νησιώτικος, Καλαματιανός
Νάξου, Χασάπικο, Хασαποσέρβικο, που συνοθδεύθηκε από master-class, αλλά
και από γευσιγνωσία αυθεντικής μπουγάτσας, το όνομα της οποίας φέρει και
ένας από τους ως άνω χορούς !!!
Άπλετη θετική ενέργεια και συγκίνηση, ανταπόκριση του κοινού και
συμμετοχή σε αυτή την σφαιρική μύηση, περιήγηση στον Ελληνικό Κόσμο,
περιήγηση μουσικο-χορευτική, γαστρονομική!!!
Περισσότερα:
http://www.hecucenter.ru/gr/news/pressrelease__18102020__i_ellada_kai
_to_kep_sto_festival_artoi.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

230

ΕΚΔΗΛΩΣΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ
ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

ΗΜΕΡΑ ΕΛΛΑΔΑΣ__PAVLOVSKYI POSAD__22.11.2020

22 Νοεμβρίου 2020

Άλλον ένα 6ωρο Μαραθώνιο Ελληνο-Ρωσικής Φιλίας βιώσαμε την Κυριακή
22 Νοεμβρίου 2020 κατά τη διάρκεια του Διεθνούς Ελληνορωσικού
Φεστιβάλ «Ηχώ Ελλάδας. – Ελλάδα - Ρωσία: σύνδεση εποχών» στο
νεοκλασσικό αρχοντικό «Ταμάρα» στην ευρύτερη περιφέρεια της Μόσχα, στ:
Pavlovskyi Posad.

στο νεοκλασσικό αρχοντικό «Ταμάρα» στην
ευρύτερη περιφέρεια της Μόσχα,
στοPavlovskyi Posad.

Άπλετη θετική ενέργεια και καλοπροαίρετη αύρα, φωτεινά, χαμογελαστά
πρόσωπα, απαστράπτοντα βλέμματα, λαμπερά χαμόγελα, χαρούμενη διάθεση,
εξαιρετικά ζεστή, φιλική ατμόσφαιρα, άμεση, αβίαστη, ειλικρινής ανθρώπινη
επικοινωνία, γέλιο και καλή διάθεση, ενώ τακτικά ηχούσαν το ρωσικό «ουρά»
και το ελληνικό «ζήτω», τα οποία συγχωνεύονταν σε μία «ασίγαστη οχλοβοή»/
Όλοι μας εισπράξαμε και δώσαμε θετική ενέργεια, ειλικρινά το απολαύσαμε,
δημιουργήσαμε, παντελώς αβίαστα, καινούριες φιλίες με ανθρώπους, που τους
συναντήσαμε για πρώτη φορά, ενώ αισθανθήκαμε ότι γνωριζόμαστε χρόνια !!!

Περισσότερα:
http://www.hecucenter.ru/gr/news/press_release_imera_elladas__pavlovskyi_posad__
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ΕΚΔΗΛΩΣΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ
ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

Διαβάζοντας Καζαντζάκη__ΑΣΚΗΤΙΚΗ

22 Δεκεμβρίου

Με ιδιαίτερη επιτυχία, σε μία ξεχωριστή θερμή και φιλικού ατμόσφαιρα, με
αρίφνητη θετική ενέργεια και καλοπροαίρετη αύρα, που διαπερνούσε πομπούς,
δέκτες, κανάλια και σύνορα, πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 22 Δεκεμβρίου
2020 η διαδικτυακή, εξ αποστάσεως-on-line, λογοτεχνική βραδυά
«Διαβάζοντας Νίκο Καζαντζάκη – ΑΣΚΗΤΙΚΗ – SALVATORES DEI».

Εξ αποστάσεως διαδικτυακή συνεδρία

Η εκδήλωση διεξήχθη στο πλαίσιο της αγαστής και εποικοδομητικής, επί σειρά
ετών συνεργασίας, του Κέντρου Ελληνικού Πολιτισμού (Κ.Ε.Π.) με τη Διεθνή
Εταιρεία Φίλων Νίκου Καζαντζάκη, με πρόεδρο το Γιώργο
Στασινάκη [εκπρόσωπος της Εταιρείας για τη Ρωσία έχει ορισθεί το Κ.Ε.Π.].
http://www.hecucenter.ru/gr/news/press_release__22122020_diavazontas_ka
zantzaki__askitiki.html
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ΕΚΔΗΛΩΣΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ
ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ
16 Δεκεμβρίου 2020

Ανταποκρινόμενοι στο πρόγραμμα της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας
Διπλωματίας και Απόδημου Ελληνισμού του ΥΠΕΞ Ελλάδος και της Δημόσιας
Τηλεόραση EPT-World για την παραγωγή εορταστικής εκπομπής για τα Βίντεο-χαιρετισμός από τη δ/ντρια του Κ..Π.
«Χριστούγεννα των Ελλήνων Ομογενών», το Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού –
Δώρα Γιαννίτη και την εκφραστική,
Κ.Ε.Π. ετοίμασε ένα σύντομο βίντεο με ευχές και με ποντιακά κάλαντα σε
καλλιτεχνική εκτέλεση καλάντων από τον
εκτέλεση από το Χορευτικό μας Συγκρότημα. ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ! Καλά
Πόντο από το Χορευτικό Συγκρότημα του
Χριστούγεννα, χαρούμενη Πρωτοχρονιά. Υγεία, ευτυχία, ευημερία, ευδαιμονία,
Κ.Ε.Π.με επικεφαλής την Οξάνα
εσωτερική γαλήνη, πνευματική αυτάρκεια, έμπνευση, φώτιση και πίστη στη
μαγική δύναμη της αγάπης !!! ΕΙΜΑΣΤΕ ΜΑΖΙ !!! ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΝΑΣ Ρακτσέγιεβα και τον εν Μόσχα αποσπασμένο
ΕΝΙΑΙΟΣ ΚΟΣΜΟΣ , ΣΑΣ ΑΓΑΠΑΜΕ !!!
εκπαιδευτικό Ευστάθιο Νικητόπουλο.
https://yadi.sk/d/XQl3y3XF_gd4dw
http://www.hecucenter.ru/gr/videoarc/vinteo_me_sintomo_hairetismo_apo_to__k
entro_ellinikoi_politismoi__kep_poi_sinodeietai_apo_tin_ektelesi_pontiakon_ka
lanton_apo_to_horeitiko_mas_sigkrotima.html
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ΕΚΔΗΛΩΣΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ
ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

Συννετοχή της δ/ντριας του Κ.Ε.Π. Δώρας Γιαννίτση στη συνεδρίαση της
Βυζαντινής Λέσχης και εκ μέρους της παρουσίαση προγραμμάτων για το
Αφιερωματικό Έτος 2021 Ελλάδας – Ρωσίας στην ιστορία και Επετειακό
Έτς 200 ετών της Εθικο-Απελευθερωτικής Επανάστασης του 1821.

Μόσχα, 21 Δεκεμβρίου 2020,
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ΟΙ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΜΑΣ
ΕΚΔΗΛΩΣΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ
ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

Η διευθύντρια του Κ.Ε.Π. Δώρας Γιαννίτση βραβεύθηκε από την εκπρόσωπο Ευρώπης
της Διεθνούς Εταιρείας Ελλήνων Λογοτεχνών, συγγραφέα Ισαβέλλα ΜαράτουΑργυράκη.

Αθήνα, Φεβρουάριος 2020
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Περισσότερα:
http://www.hecucenter.ru/gr/news/february_2020__epiprosthetes_eidiseis_kep.html
Απονομή στη δ/ντρια του Κ.Ε.Π. Δώρα Γιαννίτση του τιμητικού τίτλου της
πρέσβειρας της Διεθνούς Εταιρείας Ελλήνων Λογοτεχνών.
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ΣΤΗΡΙΞΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ – ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ-ΠΡΟΒΟΛΗΣ

Στήριξη ενημέρωσης στις Εξετάσεις Ελληνομάθειας__2020
http://www.hecucenter.ru/gr/news/eksetaseis_ellinomatheias__2020.html
Στήριξη ενημέρωσης στην «ΙΔ Μαθητιάδα»
http://www.hecucenter.ru/gr/news/id_mathitiada.html
Στήριξη ενημέρωσης στον Διεθνή Διαπανεπιστημιακό Φοιτητικό Διαγωνισμό Ανάγνωσης
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http://www.hecucenter.ru/gr/news/diethnis_diapanepistimiakos_foititikos_diagonismos_anagnosis.html
Στήριξη ενημέρωσης στη Συναυλία του Μεγάρου "Σολντζενίτσιν"
http://www.hecucenter.ru/gr/news/prosklisi_se_sinailia_.html
Στήριξη ενημέρωσης στην εκδήλωση προώθησης ελληνικής ελιάς
http://www.hecucenter.ru/gr/news/ekdilosi_proothisis_ellinikis_elias_.html
Στήριξη ενημέρωσης στη συναυλία του Έλληνα συνθέτη και κιθαρίστα Θανάση Καραμίντζιου
http://www.hecucenter.ru/gr/news/prosklisi_sti_sinailia_toi_ellina_sintheti_kai_kitharista_thanasi_karamintzioi.html
Στήριξη ενημέρωσης στη συναυλία του Παναγιώτη Τροχόπουλου
http://www.hecucenter.ru/gr/news/panagiotis_trohopoilos.html
Στήριξη ενημέρωσης στη συναυλία της διακεκριμένης ομογενούς καλλιτέχνιδος Ξένιας Γεωργιάδου
http://www.hecucenter.ru/gr/news/14022020_sinailia_tis_diakekrimenis_omogenois_kallitehnidos_ksenias_georgiadoi.html
Στήριξη ενημέρωσης στη καλλιτεχνική έκθεση «Οδύσσεια της Πηνελόπης»
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http://www.hecucenter.ru/gr/news/prosklisi_stin_kallitehniki_ekthesi_.html
Στήριξη ενημέρωσης στα εγκαίνια της έκθεσης «Ύδρα – Νησί των ποιητών και των καλλιτεχνών»
http://www.hecucenter.ru/gr/news/prosklisi_sta_egkainia_tis_ekthesis_11032020.html
Στήριξη ενημέρωσης στο μήνυμα του Υφυπουργού Εξωτερικών κ. Κωνσταντίνου Βλάση με την ευκαιρία της 9ης
Φεβρουαρίου, Παγκόσμιας Ημέρας Ελληνικής Γλώσσας
http://www.hecucenter.ru/gr/news/minima_toi_ifipoirgoi_eksoterikon_k_konstantinoi_vlasi_me_tin_eikairia_tis_9is_fevroiarioi_
pagkosmias_imeras_ellinikis_glossas.html
Στήριξη ενημέρωσης στην προβολή Πρεμιέρας ΟΙΔΙΠΟΔΑ ΤΥΡΑΝΝΟΥ στο Βλαντιβοστόκ
http://www.hecucenter.ru/gr/news/idrima_kakogiannis__provoli_premieras_oidipoda_tirannoi_sto_vlantivostok_26032020.html
Στήριξη ενημέρωσης στην προβολή ελληνικής ταινιας Η ΔΙΚΗ ΜΑΣ ΜΑΡΙΑ ΚΑΛΛΑΣ
http://www.hecucenter.ru/gr/news/21032020__provoli_ellinikis_tainias_i_diki_mas_maria_kallas.html
Στήριξη ενημέρωσης στо Φεστιβάλ ΘΗΣΑΥΡΟΙ ΕΛΛΑΔΑΣ στη Ρόδο
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http://www.hecucenter.ru/gr/news/october_2020__festival_thisairoi_elladas_sti_rodo.html
Στήριξη ενημέρωσης στо Μήνυμα της Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας Αικατερίνης Σακελλαροπούλου προς τον
απανταχού Ελληνισμό με την ευκαιρία της Επετείου της 25ης Μαρτίου, της Ημέρας της Εθνικής Ανεξαρτησίας, της Εθνικής
Παλιγγενεσίας.
http://www.hecucenter.ru/gr/news/minima_tis_proedroi_tis_ellinikis_dimokratias_aikaterinis_sakellaropoiloi_pros_ton_apantaho
i_ellinismo_me_tin_eikairia_tis_epeteioi_tis_25is_martioi_tis_imeras_tis_ethnikis_aneksartisias_tis_ethnikis_paliggenesias.html
Στήριξη ενημέρωσης στο συγχαρητήριο μήνυμα στην Πρόεδρο της Ελλάδας Αικατερίνη Σακελλαρόπουλου και στον
Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, με αφορμή την Εθνική Εορτή της Ελληνικής Δημοκρατίας - της Ημέρας της Ανεξαρτησία
http://www.hecucenter.ru/gr/news/o_poitin_kai_o_misoistin_sineharisan_tin_igesia_tis_elladas_gia_tin_imera_tis_aneksa
rtisias.html
Στήριξη ενημέρωσης σε διάλεξη του Έλληνα εικαστικού Βαγγέλη Ανδρεόπουλου μέσω facebook, 28 Μαρτίου 2020
Στήριξη ενημέρωσης σε δημοσίευση του προέδρου της Ελληνικής Κοινότητας της Μεσσήνης Σικελίας (Νότιας Ιταλίας) Δανιήλ
Μακρή σχετικά με τη συμβολή της Ρωσίας στην ελληνική ομογένεια της Νότιας Ιταλίας, μέσω facebook, 28 Μαρτίου 2020
Στήριξη ενημέρωσης στην επιστημονική έκδοση της Τατιάνας Νικίτινα «Оι Ρώσο-Ελληνικές Σχέσεις κατά τον 20ο αι.»
http://www.hecucenter.ru/gr/news/march_2020__nea_ekdosi_gia_tis_neoellinikes_spoides_sti_rosia_.html
Στήριξη ενημέρωσης στην επιστημονική έκδοση του Αρτιόμ (Αρουτιούν) Ουλουνιάν «Πολιτική Ιστορία της Σύγχρονης
Ελλάδας. Τέλης 18ου – 20ος αι.»
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http://www.hecucenter.ru/gr/news/march_2020_nea_ekdosi_gia_tis_neoellinikes_spoides_sti_rosia.html
Στήριξη ενημέρωσης στον Διεθνή Παιδικό-Νεανικό Διαγωνισμό Ζωγραφικής για την Ομογένεια

http://www.hecucenter.ru/gr/admin.php?from=announcements&edit=10520
Στήριξη ενημέρωσης στо Mήνυμα του Υφυπουργού Εξωτερικών της Ελλάδας Κωνσταντίνου Βλάση προς τον Απόδημο
Ελληνισμό για την Εορτή του Πάσχα
http://www.hecucenter.ru/gr/news/_minima_toi_ifipoirgoi_eksoterikon_tis_elladas_konstantinoi_vlasi_pros_ton_apodimo_ellinis
mo_gia_tin_eorti_toi_pasha.html
Στήριξη ενημέρωσης στо μήνυμα Χορωδίας Κόκκινου Στρατού Αλεξάντροβ
http://www.hecucenter.ru/gr/admin.php?from=announcements&edit=10646
Στήριξη ενημέρωσης στη νέα διαδικτυακή εκπαιδευτική πλατφόρμα της Γενικής Γραμματείας Αποδήμου Ελληνισμού
__www.staellinika.com
http://www.hecucenter.ru/gr/news/geniki_grammateia_apodimoi_ellinismoi____nea_diadiktiaki_ekpaideitiki_platforma__wwwst
aellinikacom.html
Στήριξη ενημέρωσης στην υπουργική απόφαση “Πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση αποφοίτων δευτεροβάθμιας
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εκπαίδευσης.»
http://www.hecucenter.ru/gr/greekcourses/ingreece/efimerida_tis_kiverniseos.html
Στήριξη ενημέρωσης στην εκστρατεία βράβευσης με Βραβείο Νόμπελ των γιατρών της Κούβας (μέσω της διαδικτυακής
πλατφόρμας Facebook)
Στήριξη ενημέρωσης στον Διαγωνισμό επιλογής σπουδαστών-σπουδαστριών για την εισαγωγή στις ανώτατες και
ανώτερες στρατιωτικές σχολές, έτους 2020, που λάβαμε μετην ευγενική πρωτοβουλία του Γενικό Προξενείο μας στη Μόσχα.
Αντλήσατε στη Διαύγεια (ΑΔΑ 6Δ0Ρ6-ΓΓΑ):
%CE%940%CE%A16-%CE%93%CE%93%CE%91%22&page=0
Παρατίθεται και σύνδεσμος και απευθείας στο κείμενο της προκήρυξης https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%940%CE%A16%CE%93%CE%93%CE%91
Στήριξη ενημέρωσης στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας: www.hellenicpolice.gr στη με αριθμ. πρωτοκόλλου
6000/2/6230/ριζ’/29-5-2020 εγκύκλιο προκήρυξης διαγωνισμού επιλογής σπουδαστών για το 1ο έτος των Σχολών
Αξιωματικών και των Σχολών Αστυφυλάκων καθώς και σε διευκρινιστικές οδηγίες της εγκυκλίου προκήρυξης
διαγωνισμού επιλογής σπουδαστών του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021.
Στήριξη ενημέρωσης στην επιστολή-έκκληση του ΥΦΥΠΕΞ Έλληνα Κωνσταντίνου Βλάση και της προέδρου της Επιτροπής
«ΕΛΛΑΔΑ 2021» Γιάννας Αγγελοπούλου να μυηθούν στο Δικτυότοπο του ενλόγω φορέα με την ευκαιρία των εορτασμών και
των επετειακών δράσεων, το2021, των 200 ετών της Εθνικής Παλιγγενεσίας, της Εθνικοαπελευθερωτικής Επανάστασης του
1921.
http://www.hecucenter.ru/gr/greeknews/omogeneia_kai_ellada_2021__epistoli_ifipeks_vlasi_kai_proedroi_epitropis_ellada_202
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1_g_aggelopoiloi.html
Στήριξη ενημέρωσης στο εστιατόριο ελληνικής κουζίνας «Πόρτο Μύκονος»
http://www.hecucenter.ru/gr/news/stirikse_tin_ellada___porto_mikonos_dianomes_07_07.html
Στήριξη ενημέρωσης στην εκδήλωση «ΕΛΛΑΔΑ: ΜΥΘΟΙ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΗ»
http://www.hecucenter.ru/gr/news/ellada_mithoi_kai_moisiki_07_31.html
Στήριξη ενημέρωσης στο 9ο Διεθνές Φεστιβάλ Ψηφιακού Κινηματογράφου Αθήνας
http://www.hecucenter.ru/gr/news/9o_diethnes_festival_psifiakoi_kinimatografoi_athinas_09_03.html
Στήριξη ενημέρωσης στο Ελληνικό Περίπτερο στην 33η Διεθνή Έκθεση Βιβλίου της Μόσχας - «MIBF»
http://www.hecucenter.ru/gr/news/to_elliniko_periptero_stin_33i_diethni_ekthesi_vivlioi_tis_moshas___mibf.html
Στήριξη ενημέρωσης στο Μουσείο της Μεσογείου
http://www.hecucenter.ru/gr/news/?page=6
Στήριξη ενημέρωσης στην προκήρυξη για τη θέση Ιδιαιτέρου ή Ιδιαιτέρας Γραμματέως στο Γενικό Προξενείο της Ελλάδος
στη Μόσχα.
http://www.hecucenter.ru/gr/news/prokiriksi_gia_ti_thesi_idiaiteroi_i_idiaiteras_grammateos_sto_geniko_prokseneio_tis_ellados
_sti_mosha.html
Στήριξη ενημέρωσης στον κύκλο διαλέξεων για την τέχνη της φωτογραφίας του Έλληνα ζωγράφου Βαγγέλη Ανδρεόπουλου.
http://www.hecucenter.ru/gr/news/autumn_2020___vangelis_andreopoulos__kiklos_dialekseon_fotografias__.html
Στήριξη ενημέρωσης στην εκδήλωση, αφιερωμένη στην 60η επέτειο της Κυπριακής Δημοκρατίας και στην 60ή επέτειο της
εγκαθίδρυσης των διπλωματικών σχέσεων μεταξύ της Ρωσικής Ομοσπονδίας και της Κυπριακής Δημοκρατίας
http://www.hecucenter.ru/gr/news/ekdilosi_afieromeni_stin_60i_epeteio_tis_kipriakis_dimokratias_kai_stin_60i_epeteio_tis_egk
athidrisis_ton_diplomatikon_sheseon_metaksi_tis_rosikis_omospondias_kai_tis_kipriakis_dimokratias.html
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Στήριξη ενημέρωσης στο ορατόριο__Θεοφάνης ο Γραικός και Αντρέι Ρουμπλιόβ
http://www.hecucenter.ru/gr/news/15102020___oratorio__theofanis_o_graikos_kai_antrei_roimpliov.html
Στήριξη ενημέρωσης στη βραδιά φιλίας αφιερωμένη στην 60η επέτειο από την ίδρυση της Κυπριακής Δημοκρατίας και τη σύναψη
διπλωματικών σχέσεων μεταξύ Ρωσίας και Κύπρου
http://www.hecucenter.ru/gr/news/vradia_filias.html
Στήριξη ενημέρωσης στη πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ "Το δώρο του Κωστάκη"
http://www.hecucenter.ru/gr/news/22102020__tatiana_metaksa__moiseio_anatolis.html
Στήριξη ενημέρωσης στην συμμετοχή του Γιάννη Κωφόπουλου στο σόου ΦΩΝΗ της ΡΩΣΙΑΣ
http://www.hecucenter.ru/gr/news/23102020__anakoinosi_kofopoilos__foni__tis_rosias.html
Στήριξη ενημέρωσης στην Παν Ρωσική Ολυμπιάδα στη Νέα Ελληνική γλώσσα
http://www.hecucenter.ru/gr/news/olimpiada_ellinikis_glossas_10_27.html
Στήριξη ενημέρωσης στον Διεθνή Διαγωνισμό Ανάγνωσης_MGIMO
http://www.hecucenter.ru/gr/news/diethnis_diagonismos_anagnosis_mgimo.html
Στήριξη ενημέρωσης στην ενημέρωση από το Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στη Μόσχα σχετικά με την κατάταξη
στρατευσίμων.
http://www.hecucenter.ru/gr/news/paratithetai_enimerosi_apo_to_geniko_prokseneio_tis_elladas_sti_mosha_shetika_me_tin_kat
ataksi_strateisimon_.html
Στήριξη ενημέρωσης στην ενημέρωση από τον επικεφαλής του Γενικού Προξενείου της Ελλάδας κ. Νικόλαο Κρίκο
http://www.hecucenter.ru/gr/news/prootheitai_enimerosi_poi_lavame_apo_ton_epikefalis_toi_genikoi_prokseneioi_tis_elladas_e
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ksohotato_geniko_prokseno_k_nikolao_kriko.html
Στήριξη ενημέρωσης στο πρόγραμμα Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Κύπρου
http://www.hecucenter.ru/gr/news/2021___programma_paidagogikoi_institoitoi_kiproi___.html
Στήριξη ενημέρωσης στην έκθεση βιβλίου στη Θεσσαλονίκη
http://www.hecucenter.ru/gr/news/2428112020__ekthesi_vivlioi_sti_thessaloniki.html
Στήριξη ενημέρωσης στην έκθεση ζωγραφικής ΚΑΤΑΠΛΗΚΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
http://www.hecucenter.ru/gr/news/ekthesi_zografikis_katapliktiki_ellada.html
Στήριξη ενημέρωσης στα παραδοσιακά γλυκίσματα του Έλληνα μάγειρα Γιάννη Κωφόπουλου
http://www.hecucenter.ru/gr/news/eortastika_glika_2020_12_01.html
Στήριξη ενημέρωσης στην ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΑΝΑ ΤΟΝ ΕΛΗΝΙΚΟ ΚΟΣΜΟ με τον ΙΩΑΝΝΗ (ΓΙΑΝΝΗ)
ΚΩΦΟΠΟΥΛΟ
http://www.hecucenter.ru/gr/news/17122020__moisiki_periigisi_ana_ton_eliniko_kosmo_me_ton_ioanni_gianni_kofopoilo.html
Στήριξη ενημέρωσης στο καινούργιο τραγούδι του Έλληνα συνθέτη Θανάση Καραμίντζιου, «Μπαλκόνι στη θάλασσα»
http://www.hecucenter.ru/gr/news/thanasis_karamintzios_mpalkoni_sti_thalassa_12_15.html
Στήριξη ενημέρωσης στο μουσικό βίντεο με τίτλο «ΖΟΡΜΠΑΣ-ΣΥΡΤΑΚΙ του Δημήτρη Κατσιούρα
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http://www.hecucenter.ru/gr/news/dimitris_katsioiras__zormpassirtaki.html
Στήριξη ενημέρωσης στην ενημέρωση από τη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διπλωματίας και Απόδημου Ελληνισμού του
ΥΠΕΞ Ελλάδος
http://www.hecucenter.ru/gr/news/enimerosi_apo_ti_geniki_grammateia_dimosias_diplomatias_kai_apodimoi_ellinismoi_toi_ipe
ks_ellados.html
Στήριξη ενημέρωσης στην διαδικτυακή συναυλία του Πανελλήνιου Μουσικού Συλλόγου
http://www.hecucenter.ru/gr/news/sinailia_panellinioi_moisikoi_sillogoi.html
Στήριξη ενημέρωσης στις εκδόσεις «Aletheia»
http://www.hecucenter.ru/gr/news/ekdoseis_aletheia.html
Στήριξη ενημέρωσης στην IX διαδικτυακή Oλυμπιάδα Βυζαντινής και Νεοελληνικής Φιλολογίας για μαθητές
http://www.hecucenter.ru/gr/news/ix_diadiktiaki_olimpiada_vizantinis_kai_neoellinikis_filologias_gia_mathites.html
Στήριξη ενημέρωσης στις ειδήσεις που λαμβάνουμε από το Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στη Μόσχα, π.χ. στο
πρωτοχρονιάτικο χαιρετισμό της προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας Αικατερίνης Σακελλαροπούλου κ.α.
http://www.hecucenter.ru/gr/news/geniko_prokseneio_tis_elladas_sti_mosha_12_15.html
http://www.hecucenter.ru/gr/news/minima_tis_proedroi_tis_dimokratias.html
http://www.hecucenter.ru/gr/news/eksipnoi_kai_eksipnes.html
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ΕΚΔΟΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ του Κ.Ε.Π.
ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ – ΚΕΠ !!!!
ΜΥΝΗΜΑ ΑΓΑΠΗΣ –
ΜΗΝΥΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΑΣ !!!
Έκδοση
λευκώματος-καταλόγου
για
την
εικαστική
έκθεση "ΚΑΤΑΠΛΗΚΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ", που πραγματοποιείται
στην πινακοθήκη "ArtBaza" στην πόλη Sergiev Posad
(ευρύτερη Περιφέρεια Μόσχας), στο πλαίσιο ο του
εγχειρήματος «Καλλιτεχνική
Διπλωματία»
"Art Diplomacy"(Δεκέμβριος
2020).
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ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΑ ΜΜΕ, ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΚΕΠ ΣΕ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ –
ΤΑ ΜΜΕ ΓΙΑ ΤΟ Κ.Ε.Π.
Εφημερίδα «Ελευθερία» Μεσσηνίας. Τετάρτη, 8 Ιανουαρίου 2020. Συνέντευξη της δ/ντριας του Κέντρου Ελληνικού
Πολιτισμού-Κ.Ε.Π., διδάκτορος ιστορίας Δώρας Γιαννίτση στη δημοσιογράφο Νικολέττα Κολυβάρη και άρθρο με τίτλο: «Η
Μεσσήνια Δώρα Γιαννίτση στην “Ε”: Οι δράσεις και οι στόχοι του Κέντρου Ελληνικού Πολιτισμού στη Μόσχα.»
Την ηλεκτρονική εκδοχή της δημοσίευσης δύνασθε να αντλήσετε στον εξής σύνδεσμο στο Διαδίκτυο
https://eleftheriaonline.gr/local/politismos/synentefkseis-parousiaseis/item/203976-i-messinia-dora-giannitsi-stin-e-oi-draseis-kaiГРЕЧЕСКИЙ КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР
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oi-stoxoi-tou-kentrou-ellinikoy-politismoy-sti-mosxa

Διαδικτυακή
ομογενειακή
εφημερίδα
"ΤΡΙΓΩΝΟ",
2020. Σύγχρονα ιστορικά γεγονότα όπως αποτυπώνονται σε κείμενα και δημοσιεύματα του
«Ελληνικού Κέντρου Πολιτισμού Μόσχας».
https://www.trigono.info/?p=6529#more-6529
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"Ελληνική γνώμη. Online", 4 Φεβρουαρίου 2020, Μόσχα: «Επικοινωνούμε Ελληνικά-Μόνο Ελληνικά»
http://www.elliniki-gnomi.eu/moscha-mono-ellinika/

Συνέντευξη της δ/ντριας του Κέντρου Ελληνικού Πολιτισμού – Κ.Ε.Π. Δώρας Γιαννίτση στην ηλεκτρονική εφημερίδα
«Travel Nikos»
https://www.travelnikos.com/exoteriko/ellines/dora-giannitsi-kentro-ellinikou-politismou-moscow/
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

250

Συνέντευξη της δ/ντριας του Κέντρου Ελληνικού Πολιτισμού – Κ.Ε.Π. Δώρας Γιαννίτση στην εφημερίδα «Zvezdnyi
bulvar»
https://zbulvar.ru/urozhenka-afin-rukovodit-grecheskim-kulturnym-tsentrom-na-altufevskom-shosse/
https://zbulvar.ru/wp-content/uploads/2020/02/Zbulvar_4_2020.pdf

Δημοσίευση στο Δικτυακό Τόπο της Κρατικής Δούμας (Κάτω Βουλής) της Ρωσίας σχετικά με την Παγκόσμια Ημέρα
Ελληνικής Γλώσσας 9 Φεβρουαρίου
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http://komitet.info/press/rusnews/21086/

Ύδρα – στην αντίληψη των καλλιτεχνών και … πραγματική. Δημοσιεύσεις για την τελετή εγκαινίων της καλλιτεχνικής
έκθεσης από την εφημερίδα «ΝΕΑ ΚΡΗΤΗ» - “The New Crete”.
https://thenewgreece.com/news/%d0%be%d1%81%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b3%d0%b8%d0%b4%d1%80%d0%b0-%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d0%bc%d0%b8%d1%85%d1%83%d0%b4%d0%be%d0%b6%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%be%d0%b2-%d0%b8/
https://www.facebook.com/thenewgreece/posts/3007174946011919?__xts__[0]=68.ARC5xxPkrwvDhRZ787kOLHq_Mi92boD
OcpPkuIsYBT1m25V6fClNfHWWPcnSc-Bl4836s4pZTeGXnf9aO9IsA_5at8mMlGk3q5h1CjOyS1Aiaqsr4GlO7ZT0eeq7_Nm56DrMfoAl6PQDiUJYm0dbbICe4WQgwvr
GUs3DyD3iDed9XVItfZXCnYyCpN7izlnI07MK5wTvzUFA7TRNvsygd6XUQ6AAdOAfokZyKbZyrXzLKГРЕЧЕСКИЙ КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР
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mAj0iF0_uyawJR8pZ0WSkSQdtld56NYRgaScFujVFDIH_eY6wh9i_GfUUDt0xmKXa5HmlDU2SaOrpNzdnvsfYO_Q&__tn__
=-R-R

Αφιέρωμα της εκπομπής «Ελπίδα- Эльпида» (της ομογενούς δημοσιογράφου Мαρίας Λαζαρίδου) στο 1o Τηλεοπτικό Κανάλι
της Ταυρίδας για τον καλλιτεχνικό διευθυντή του Χορευτικού Συγκροτήματος του Κέντρου Ελληνικού Πολιτισμού – Κ.Ε.Π.
«Фιλοξενία» Фιόντορ Коτένκо και για τα μαθήματα με το Συγκρότημά μας.
https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=gbKPkPTbGmA&feature=emb_logo
Εφημερίδα «ΝΕΑ ΚΡΗΤΗ» - “The New Crete” – άρθρο για τα μαθήματα ελληνικού παραδοσιακού χορού στο Κ.,Ε.Π. εν
περιόδω αντιμετώπισης της πανδημίας του καρωναϊού - Covid-19, 4 Απριλίου 2020.
https://www.facebook.com/thenewgreece/posts/3060818080647605?__xts__[0]=68.ARBrw4M1DH7iBpfaQhkBaWГРЕЧЕСКИЙ КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР
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sSD5Cqoy9yTuZ608MOZEaZU3ajnpn50IeHgp8EkAiKkIRRE74oQzdybBFgTgda2oQXqaJ6fYTI8GOO5OGXjQn25RlR6PmM
icgGcacug6fZD-cY2uaiSI8Myu6iz50CH91XK-lFGdBtRw5vE5SpoZiGDafkbdN376mp3dJWj1gZfIfqJixTLcLBP07khkNMnV5IvdjKPUlUQ2OcOFhHdraRrBIm_gEgfGr6A_m8wCKfwLIHdl8oTbJLu0ej6KnqSU1enzhr4uyR
0H7IUONLAW_KvlukpaKUKU3dLL5QZZSI5ci3w0ydHZciXGg55mXD71CqhEIFhbjlkwrQfK06133QAlHJX_TsYmuxPE41Epzr2vNIytcnokRAvKM9Vel05JTKrRgpg9DN32mxXw05MLCJr1E1kTMqhaGf6aTgHsTA-j92qMAdSSwdjHS3qepo8LQiyGiiDlGpgicwsQ3i2gt0lbAoxK1_xJWSsK5JS4T1A&__tn__=-R
«Η Φωνή της Ελλάδας» - άρθρο για τα μαθήματα ελληνικής γλώσσας στο Κ.Ε.Π., επιμελείται η δημοσιογράφος Νατάσα
Βησσαρίωνος, 15 Απριλίου 2020.
https://webradio.ert.gr/i-foni-tis-elladas/nea-tmimata-ellinikis-glossas-apo-to-kep-moschas/
Εφημερίδα «ΝΕΑ ΚΡΗΤΗ» - “The New Crete”, 18 Απριλίου 2020 – Άρθρο για τα εξ αποστάσεως μαθήματα ελληνικής
γλώσσας στο Κ.Ε.Π.
https://www.facebook.com/thenewgreece/posts/3092097440853002?__xts__[0]=68.ARA6Nff2XTTZYr9xCHJrbijjSnNOYy3h6
4CF-dUzKLr_m9mzKP_iInofYgD2iNELXJI9jFlrUMl1jkl0Cov2otVJhNZMxcH9TfYK3e3jY35ly_Ay49tGLglNj2LUQgmzLoAZ7WmUPdBLNFufqbdthuHSbvbbenyqawQnjPjWT_v
XnEyVnOOun5RUmm5lSzQKRJoo86GfIkJ5anWx7YXyhOUB9XKPlKh_vr75kbt5onelfVn5dSBjClxXYHz3ww9Y6d9XXGRLfQSNF3O54cX0jLFpU7UXjrV1
4faEsMjR9GhX8mbvYLuYHLxshgZifkH_ZgtICRq9GxhUa9RA-dguTPXnFH&__tn__=-R
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ΑΘΗΝΑΪΚΟ-ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ, άρθρο δημοσιογράφου Σοφίας Προκοπίδου με τίτλο
«Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού Μόσχας: Διαδικτυακά μαθήματα ελληνικών», 18 Μαιου 2020.
http://www.hecucenter.ru/gr/press/18052020_athinakomakedoniko_praktoreio_eidiseon_arthro_dimosiografoi_sofias_prokopidoi
_me_titlo_kentro_ellinikoi_politismoi_moshas_diadiktiaka_mathimata_ellinikon.html
Εφημερίδα "Επιχειρήματα και γεγονότα " ["Аргументы и факты"], 26 Μαΐου 2020, άρθρο της δημοσιογράφου ΄Ασιας
Πετρόβα με θέμα: «Συμβαδίζοντας με τις τάσεις της εποχής.-Πηγαίνουμε Ελλάδα χωρίς να βγούμε από το σπίτι μας.»
http://www.hecucenter.ru/gr/press/efimerida_epiheirimata_kai_gegonota__argumenty_i_fakty_26_maoi_2020_arthro_tis_dimosi
ografoi_asia_petrova_me_thema_simvadizontas__me_tis_taseis_tis_epohis_.html
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ΦΩΝΗ της ΕΛΛΑΔΑΣ. Εκπομπή της δημοσιογράφου Νατάσας Βησσαρίωνος "Κουβέντες μακρινές". Συνέντευξη της
διευθύντριας του Κέντρου Ελληνικού Πολιτισμού-Κ.Ε.Π. Δώρας Γιαννίτση για τις τρέχουσες και νέες δράσεις του Κ.Ε.Π.
Τρίτη, 23 Ιουνίου 2020.
http://www.hecucenter.ru/gr/press/foni_tis_elladas__ekpompi_tis_dimosiografoi_natasas_vissarionos_koiventes_makrine
striti_23_ioinioi_2020.html
Εφημερίδα «ΝΕΑ ΚΡΗΤΗ» - “The New Crete”, 23 Ιουνίου 2020 – Άρθρο για τα εξ αποστάσεως μαθήματα θερινών
τμημάτων ελληνικής γλώσσας του Κέντρου Ελληνικού Πολιτισμού – Κ.Ε.Π. για προχωρημένους, αλλά και για αρχάριους.
https://www.facebook.com/thenewgreece/posts/3263720967023981?__xts
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http://www.hecucenter.ru/gr/press/efimerida_nea_kriti__the_new_crete_23_ioinioi_2020_.html

24.06.2020. ΑΘΗΝΑΪΚΟ-ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ. Συνέντευξη της Διευθύντριας του Κ.Ε.Π,
Θεοδώρας Γιαννίτση στην εκπομπή «Με σπαστά ελληνικά» της δημοσιογράφου, συγγραφέα Σοφίας Προκοπίδου με θέμα
«Θυμόμαστε τον Πόλεμο»
http://www.hecucenter.ru/gr/press/_24062020_athinakomakedoniko_praktoreio_eidiseon_.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

257

Η δ/ντρια του Κέντρου Ελληνικού Πολιτισμού – Κ.Ε.Π. Δώρα Γιαννίτση και σύσσωμη η ομάδα του Κ.Ε.Π. στο
πρόγραμμα «Pyatnitsa news» του τηλεοπτικού καναλιού PYATNITSA.
http://www.hecucenter.ru/gr/press/i_dntria_toi_kentroi_ellinikoi_politismoi__kep_dora_giannitsi_kai_sissomi_i_omada_t
oi_kep_sto_programma_pyatnitsa_news_toi_tileoptikoi_kanalioi_pyatnitsa.html
Μόσχα-1 αυγούστου 2020. The New Crete: Θα διαλύσουμε τα σύννεφα με τον … χορό ! Το Χορευτικό Συγκρότημα του
Κέντρου Ελληνικού Πολιτισμού μαζί με την διευθύντρια του ΚΕΠ Δώρα Γιαννίτση από κοινού με τον ήλιο εκτόπισαν και
εξολόθρευσαν την απειλή της θύελλας !
http://www.hecucenter.ru/gr/press/the_new_crete_tha_dialisoime_ta_sinnefa_me_ton__horo_.html
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Πέμπτη, 6 Αυγούστου 2020. Ράδιο «Αβρόρα». Η δ/ντρια του Κ.Ε.Π. Δώρα Γιαννίτση καλεσμένη στην εκπομπή του Ρώσου
δημοσιογράφου Ντμίτρι Ντιόμουσκιν «Συζητώντας με τον Ντμίτριι Ντιόμουσκιν»
http://www.hecucenter.ru/gr/press/pempti_6_aigoistoi_2020_radio_avrora_i_dntria_toi_kep_dora_giannitsi_kalesmeni_st
in_ekpompi_toi_rosoi_dimosiografoi_ntmitri_ntiomoiskin_sizitontas_me_ton_ntmitrii_ntiomoiskin.html
Συνέντευξη διευθύντριας Κέντρου Ελληνικού Πολιτισμού – Κ.Ε.Π., διδάκτορος ιστορίας, ηθοποιού, Δώρας Γιαννίτση
στην Ελληνίδα λογοτέχνη Μαρία Τσακίρη για το Διαδικτυακό Περιοδικό των Ελλήνων Λογοτεχνών vivlio-life.gr
11.08.2020
http://www.hecucenter.ru/gr/press/sinenteiksi_dieithintrias_kentroi_ellinikoi_politismoi__kep__didaktoros_istorias_ithop
oioi_doras_giannitsi_stin_ellinida_logotehni_maria_tsakiri_gia_to_diadiktiako_periodiko_ton_ellinon_logotehnon__vivli
olifegr_11082020.html
Δημοσίευση στο theatrocinefil.gr άρθρου για το εγχείρημα ΘΕΡΙΝΟ ΣΙΝΕΜΑ. 15.08.2020.
http://www.hecucenter.ru/gr/press/dimosieisi_sto_theatrocinefilgr__arthroi_gia_to_egheirima_therino_sinema_15082020
_.html
Δημοσίευση στο voreini.gr άρθρου για το εγχείρημα ΘΕΡΙΝΟ ΣΙΝΕΜΑ. 16.08.2020.
http://www.hecucenter.ru/gr/press/dimosieisi_sto_voreinigr___arthroi_gia_to_egheirima_therino_sinema_16082020_.htm
l
Δημοσίευση στο gefira.gr άρθρου για το εγχείρημα ΘΕΡΙΝΟ ΣΙΝΕΜΑ. 16.08.2020
http://www.hecucenter.ru/gr/press/dimosieisi_sto_gefiragr__arthroi_gia_to_egheirima_therino_sinema_16082020.html
Δημοσίευση στο timesnews.gr άρθρου για το εγχείρημα ΘΕΡΙΝΟ ΣΙΝΕΜΑ. 17.08.2020
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http://www.hecucenter.ru/gr/press/dimosieisi_sto_timesnewsgr___arthroi_gia_to_egheirima_therino_sinema_17082020.ht
ml
Τηλεοπτικό ρεπορτάζ στο δελτίο ειδήσεων του δεύτερου ομοσπονδιακού καναλιού “RTR” της ρωσικής τηλεόρασης για
το Φεστιβάλ «Ρωσία - Ελλάδα. Μαζί ανά τους αιώνες», με τη συμμετοχή του Χορευτικού Συγκροτήματος του Κ.Ε.Π., 29
Αυγούστου 2020.
http://www.hecucenter.ru/gr/news/tileoptiko_reportaz_sto_deltio_eidiseon_toi_deiteroi_omospondiakoi_kanalioi_rtr_tis_rosikis_tileorasis_gia_to_fest
ival_rosia__ellada_mazi_ana_tois_aiones_me_ti_simmetohi_toi_horeitikoi_sigkrotimatos_toi_kep_29_aigoistoi_2020.html

29.08.2020__Ιστοσελίδα Σπούτνικ__Σημαίες Ελλάδας και Ρωσίας Ελληνορωσική συνάντηση στα μονοπάτια της
Ορθοδοξίας: «Μια σχέση αιώνων που θα ζει για πάντα»
http://www.hecucenter.ru/gr/press/29082020__istoselida_spoitnik__simaies_elladas_kai_rosias_ellinorosiki_sinantisi_sta_
monopatia_tis_orthodoksias_mia_shesi_aionon_poi_tha_zei_gia_panta.html
Ελληνική εφημερίδα «Μεσσηνιακός Λόγος», 3 Σεπτεμβρίου 2020.
http://www.hecucenter.ru/gr/press/elliniki_efimerida_messiniakos_logos_3_septemvrioi_2020_.html
30.09.2020__Συνέντευξη της δ/ντριας του Κέτρου Ελληνικού Πολιτισμού – Κ.Ε.Π. Δώρας Γιαννίτση__ «Ρωσία και
Ελλάδα: ιστορικές και πολιτιστικές σχέσεις».
http://www.hecucenter.ru/gr/press/30092020__sinenteiksi_tis_dntrias_toi_ketroi_ellinikoi_politismoi__kep_doras_giannit
si___rosia_kai_ellada_istorikes_kai_politistikes_sheseis.html
02 Οκτωβρίου 2020. Άρθρο της διευθύντριας του Κ.Ε.Π., διδάκτορος ιστορίας Δώρας Γιαννίτση στο ελληνικό
διαδικτυακό πρακτορείο ειδήσεων «Ανεξάρτητος Παρατηρητής» με θέμα «Η ελληνική παρουσία στη Ρωσία από το 18ο
μέχρι και τον 20ο αιώνα».
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http://www.hecucenter.ru/gr/press/02_oktovrioi_2020_arthro_tis_dieithintrias_toi_kep_didaktoros_istorias_doras_gianni
tsi_sto_elliniko_diadiktiako_praktoreio_eidiseon_aneksartitos_paratiritis_me_thema_i_elliniki_paroisia_sti_rosia_apo_to
_18o_mehri_kai_ton_20o_aiona.html
08 Οκτωβρίου 2020. Άρθρο της διευθύντριας του Κέντρου Ελληνικού Πολιτισμού – Κ.Ε.Π., διδάκτορος ιστορίας Δώρας
Γιαννίτση στον ελληνικό εκπαιδευτικό Δικτυότοπο www.alfavita.gr με θέμα «Η Ναυμαχία του Ναυαρίνου 193 χρόνια
πριν, στις 8 Οκτωβρίου 1827»
http://www.hecucenter.ru/gr/press/08_oktovrioi_2020_arthro_tis_dieithintrias_toi_kentroi_ellinikoi_politismoi__kep_did
aktoros_istorias_doras_giannitsi_ston_elliniko_ekpaideitiko_diktiotopo_wwwalfavitagr_me_thema_i_naimahia_toi_naiar
inoi_193_hronia_prin_stis_8_oktovrioi_1827.html
«Συνεργασία χωρών Ευξείνου Πόντου -The Black Sea Cooperation». №3/2020. Συνέντευξη της διευθύντριας του Κέντρου
Ελληνικού Πολιτισμού – Κ.Ε.Π., διδάκτορος ιστορίας Δώρας Γιαννίτση «Το Κέντρο του Ελληνικού Πολιτισμικού
Κόσμου στη Ρωσία»
http://www.hecucenter.ru/gr/press/sinergasia_horon_eikseinoi_pontoi_the_black_sea_cooperation_32020_sinenteiksi_tis_
dieithintrias_toi_kentroi_ellinikoi_politismoi__kep_didaktoros_istorias_doras_giannitsi_to_kentro_toi_ellinikoi_politismi
koi_kosmoi_sti_rosia_.html
26.10.2020__Συνέντευξη της δ/ντριας του Κέτρου Ελληνικού Πολιτισμού – Κ.Ε.Π. Δώρας Γιαννίτση για το Διαδικτυακό
τηλεοπτικό κανάλι KALAMATA.GR με τίτλο «ΝΑΥΑΡΙΝΕΙΑ».
http://www.hecucenter.ru/gr/press/26102020__sinenteiksi_tis_dntrias_toi_ketroi_ellinikoi_politismoi__kep_doras_giannitsi_gia_
to_diadiktiako_tileoptiko_kanali_kalamatagr_me_titlo_naiarineia.html
29.10.2020__Συνέντευξη της Δώρας Γιαννίτση για το Διαδικτυακό περιοδικό εκμάθησης ξένων γλωσσών
http://lingvovisor.ru/
http://www.hecucenter.ru/gr/press/29102020__sinenteiksi_tis_doras_giannitsi_gia_to_diadiktiako_periodiko_ekmathisis_
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ksenon_glosson_httplingvovisorru.html
Ρεπορτάζ του τηλεοπτικού καναλιού «Ιζμάιλοβο - Измайлово» για το Φεστιβάλ «Άρτος Ρωσίας - Хлебная Россия», που
πραγματοποιήθηκε στις 18 Οκτωβρίου 2020.
http://www.hecucenter.ru/gr/press/reportaz_toi_tileoptikoi_kanalioi_izmailovo__izmajlovo_gia_to_festival__artos_rosias
__hlebnaya_rossiya_poi_pragmatopoiithike_stis_18_oktovrioi_2020.html
24 Νοεμβρίου 2020, ώρα 20.00. Τηλεοπτικό κανάλι «Top secret». Eκπομπή «Οι καιροί μας 2.0» - πρεμιέρα με θέμα «ΡωσίαΕλλάδα 2021».
http://www.hecucenter.ru/gr/press/24_noemvrioi_2020_ora_2000_tileoptiko_kanali_top_secret_ekpompi_oi_kairoi_mas_
20__premiera_me_thema_rosiaellada_2021.html
«Η ηχώ της Ελλάδας στο Pavlovsky Posad». Ενημερωτική ηλεκτρονική στήλη της περιφέρειας Ανατολικής Εγγύτερης
Περιφέρειας Μόσχας “ISTOKI” - «ИСТОКИ» = “ΡΙΖΕΣ”, 24 Νοεμβρίου 2020. Άρθρο για το φεστιβάλ «“Hχώ Ελλάδας”
Ελλάδα-Ρωσία: σύνδεση εποχών».
http://www.hecucenter.ru/gr/press/_i_iho_tis_elladas_sto_pavlovsky_posad_enimerotiki_ilektroniki_stili_tis_perifereias_
anatolikis_eggiteris_perifereias_moshas_istoki__istoki__rizes_24_noemvrioi_2020_arthro_gia_to_festival_hho_elladas_ell
adarosia_sindesi_epohon__.html
«Η ηχώ της Ελλάδας αντήχησε στο Pavlovsky Posad». Ανάρτηση στη Διαδικτυακή στήλη "Ρωσικός Κόσμος και
Εξωτερικό: Διάλογος Πολιτισμών", 26 Νοεμβρίου 2020. Άρθρο για το φεστιβάλ με τη συμμετοχή του Κ.Ε.Π. «“Hχώ
Ελλάδας” Ελλάδα-Ρωσία: σύνδεση εποχών
http://www.hecucenter.ru/gr/press/i_iho_tis_elladas_antihise_sto_pavlovsky_posad_anartisi_sti_diadiktiaki_stili_rosikos_
kosmos_kai_eksoteriko_dialogos_politismon_26_noemvrioi_2020_arthro_gia_to_festival_me_ti_simmetohi_toi_kep_hho_
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elladas_elladarosia_sindesi_epohon_arthrografos_i_gielena_.html

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
 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.
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 Εδάφιο «Διδασκαλία ελληνικής γλώσσας» http://www.hecucenter.ru/gr/greekcourses/
 Εδάφιο

«Βιβλιοθήκη»

με

πλούσια

βιβλιογραφία,

μεταξύ

άλλων

http://www.hecucenter.ru/gr/library/

 Eδάφιο «Έλληνες και Φιλέλληνες» http://www.hecucenter.ru/gr/diaspora/
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 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/
 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/
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 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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