Το Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού (Κ.Ε.Π.) με έδρα τη Μόσχα είναι στην ευχάριστη θέση να
σας καλωσορίσει στους κόλπους του. Αποτελώντας έναν κοινωνικό οργανισμό μη
κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που ιδρύθηκε με πρωτοβουλία μίας μικρής ομάδας χορηγών, το
Κέντρο θέτει φιλόδοξους μεν ευγενείς δε στόχους διαφύλαξης και διάδοσης του ελληνικού
πολιτισμού στη Ρωσία και περαιτέρω ενίσχυσης και ανάπτυξης της ελληνορωσικής σύμπραξης.
Είμαστε στη διάθεση όλων, όσους αγγίζει και ευαισθητοποιεί ο ελληνικός πολιτισμός και η
ανάπτυξη του Ελληνισμού στη Ρωσία, η περαιτέρω ενίσχυση των πνευματικών συνδέσμων του
ελληνικού και του ρωσικού λαού, που αντλούν από βαθιές ιστορικές ρίζες. Το Κέντρο
Ελληνικού Πολιτισμού με ιδιαίτερη χαρά θα στηρίξει νέες ιδέες και προγράμματα, ικανά να
εμπλουτίσουν το πνευματικό και γνωστικό επίπεδο όχι μόνο των Ελλήνων, αλλά και όλων των
Ρώσων που εκδηλώνουν ενδιαφέρον απέναντι στον ελληνικό πολιτισμό. Καλούμε να
συνεργαστούν μαζί μας τους χορηγούς εκείνους που εκδηλώνουν επιθυμία και ετοιμότητα να
συνδράμουν στην επίτευξη του κοινού μας στόχου και οράματος, τη μέγιστη αξιοποίηση του
δυναμικού των Ελλήνων και Φιλελλήνων της Ρωσίας. Προσβλέπουμε στη βοήθεια, τον
ενθουσιασμό, τις ιδέες σας και διανύοντας πέντε (5) χρόνια ζωής και δράσης εκτιμούμε ότι
μπορούμε να ισχυριστούμε ότι το Κ.Ε.Π. έχει αποβεί σε μία εστία θέρμης και φωτός, ικανής να
κεντρίσει και προσελκύσει το ενδιαφέρον αυτών που πονούν τον ελληνικό πολιτισμό.
Θεοδώρα Γιαννίτση
Διευθύντρια Κέντρου Ελληνικού Πολιτισμού
ΣΤΟΧΟΙ –ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Το Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού, που αποτελεί κοινωνικό φορέα μη κερδοσκοπικού
χαρακτήρα καταχωρημένο στη Μόσχα τον Αύγουστο του 2005, ως πρώτιστο στόχο του θεωρεί
τη διάδοση και ανάπτυξη του ελληνικού πολιτισμού στη Ρωσία, τη σύσφιξη των ελληνορωσικών
πνευματικών και πολιτιστικών σχέσεων, τη συνδρομή στην αξιοποίηση του δημιουργικού
δυναμικού Ελλήνων και Φιλελλήνων, όλων αυτών που είτε με την επαγγελματική τους
ενασχόληση είτε με τη δράση τους συμβάλλουν στην ελληνορωσική σύμπραξη.
Επιγραμματικά οι στόχοι του Κ.Ε.Π. συνοψίζονται σε:
• διάδοση του ελληνικού πολιτισμού στη Ρωσία
• συσπείρωση εκπροσώπων ελληνικής ομογένειας και φιλελλήνων, αξιοποίηση του
δημιουργικού δυναμικού τους, με σκοπό την ανάπτυξη του ελληνικού πολιτισμού
• συντονισμό ενεργειών με στόχο την υλοποίηση διαφόρων προγραμμάτων, που έχουν ως στόχο
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την ανάπτυξη του ελληνισμού στη Ρωσία και των ελληνορωσικών σχέσεων είτε σε επίπεδο
διαπροσωπικών σχέσεων, σε επίπεδο απλών ανθρώπων, είτε σε επίπεδο κοινωνικών
οργανώσεων
και φορέων
• μετουσίωση του Κέντρου σε ζωντανό οργανισμό-εστία προσέλκυσης ιδεών και προγραμμάτων
που
συμβάλλουν
τη
διείσδυση
του
ελληνικού
πολιτισμού
στα
ευρύτερα στρώματα του πληθυσμού
• διατήρηση στενών σχέσεων με την Ελλάδα, στα πλαίσια, πάντα, της δραστηριότητάς του

Η διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας στο Κ.Ε.Π.

Εν συνάδει με τα ανωτέρω, το έργο του Κέντρου έγκειται, μεταξύ άλλων, σε:
• Διεξαγωγή πολιτιστικών και επιμορφωτικών εκδηλώσεων, με αντικείμενο τη διάδοση του
ελληνικού πολιτισμού μέσω της διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας, της λογοτεχνίας, της
ιστορίας, χορών, μουσικής κ.α., καθώς και οργάνωση, ή συμβολή στην οργάνωση,
επιστημονικών συνεδρίων με συμμετοχή μελετητών και ερευνητών από τη Ρωσία, την Ελλάδα,
τις
χώρες
ΚΑΚ
και
λοιπές
χώρες,
δημοσίευση
βιβλίων
κ.α.
• Δημιουργία εν ενεργεία υποδομής και βάσης δεδομένων, όπως βιβλιοθήκης, ταινιοθήκης,
μουσικού αρχείου κ.λπ.
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• Συνεχής ανταλλαγή εμπειριών, ιδεών και σχεδίων στους κόλπους της ομογένειας και των
φιλελλήνων, συμπεριλαμβανομένων τακτικών συναντήσεων, αφιερωμένων σε εθνικές επετείους
και,
ιστορικά
γεγονότα,
διαλέξεων,
κύκλων
διαλέξεων
κ.λπ.
• Σύναψη και ανάπτυξη σχέσεων με πολιτιστικά κέντρα τόσο στην Ελλάδα όσο και σε άλλες
χώρες του εξωτερικού, με στόχο το συντονισμό ενεργειών για την προώθηση κοινών σχεδίω και
στόχων, υλοποίηση κοινών προγραμμάτων, από κοινού οργάνωση εκδηλώσεων κ.α.
• Παροχή υλικής βοήθειας σε εκπροσώπους της ομογένειας, που χρήζουν αυτής.
• Προσέλκυση κεφαλαίων για την οικονομική ενίσχυση προγραμμάτων που σχετίζονται με την
υλοποίηση των ως άνω στόχων.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ - ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Τα προγράμματα του Κ.Ε.Π., που διεξάγονται σε ανιδιοτελή βάση, διαιρούνται σε δύο
κατηγορίες. Στα τακτικά και τα μεμονωμένα. Στα τακτικά υπάγονται η διδασκαλία της
ελληνικής γλώσσας, διαλέξεις ιστορίας, μαθήματα ελληνικού χορού και τραγουδιού, με
συνεπαγόμενη σύσταση χορωδίας. Την ακαδημαϊκή χρονιά 2011-2012 η διδασκαλία γλώσσας
πραγματοποιείται σε καθημερινή βάση σε 6 ακαδημαϊκές εστίες της ρωσικής πρωτεύουσας,
και συγκεκριμένα στα σχολεία μέσης εκπαίδευσης Νο 551 (σχολείο με έμφαση στην ελληνική
παιδεία), Νο 26 (πλησίον του Κρατικού Πανεπιστημίου της Μόσχας «Λομονόσωφ»), στις
εγκαταστάσεις της βιβλιοθήκης Ξένης Λογοτεχνίας Νο 174 «Δάντε Αλιγκέρι», στις
εγκαταστάσεις του Διεθνούς Ιδρύματος Σλαυικής Γραφής και Πολιτισμού, στις εγκαταστάσεις
της Κρατικής Ακαδημίας Οικονομίας και Κατασκευών και στο Διεθνές Πανεπιστήμιο της
Μόσχας, πρύτανης του οποίου είναι ο γνωστός ομογενής επιστήμονας, οικονομολόγος και
πρώην Δήμαρχος της Μόσχας Γαβριήλ Ποπώφ. Τα τελευταία χρόνια τα μαθήματα ελληνικής
γλώσσας παρακολουθούν περί τα 420 άτομα (λειτουργούν πάνω από 20 τμήματα γλώσσας).
Ταυτόχρονα, σε εβδομαδιαία βάση, διεξάγονται κύκλοι διαλέξεων για την ελληνική ιστορία από
την αρχαιότητα έως τις μέρες, την ελληνική λογοτεχνία, την ιστορία της τέχνης,
πραγματοποιούνται μαθήματα ελληνικού χορού, χορωδίας, καθώς και καλλιτεχνίας με
αξιοποίηση εθνικών συμβόλων.
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Ήδη αυτή τη στιγμή διανύουμε την πέμπτη ακαδημαϊκή χρονιά λειτουργίας του Κ.Ε.Π., τα δε
τμήματα διδασκαλίας της νεοελληνικής τα τελευταία χρόνια παρακολουθούν περί τα 550 άτομα
(λειτουργούν πάνω από 20 τμήματα ελληνικής γλώσσας). Το πρόγραμμα εκμάθησης της
γλώσσας είναι 4ετές, στα δε δύο τελευταία έτη διδάσκουν οι εν Μόσχα αποσπασμένοι από το
Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων της Ελλάδος εκπαιδευτικοί. Σπουδαστές του
Κ.Ε.Π. έχουν τη δυνατότητα να δίνουν εξετάσεις για την Ελληνομάθεια (παροχή πιστοποιητικού
επάρκειας από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας), που διεξάγονται κάθε Μάιο από την Έδρα
Βυζαντινής και Νεοελληνικής Λογοτεχνίας του Κρατικού Πανεπιστημίου της Μόσχας
«Λομονόσωβ».
Ταυτόχρονα λειτουργεί δανειστική βιβλιοθήκη, ταινιοθήκη και μουσικό αρχείο.

Παράλληλα το Κ.Ε.Π. πραγματοποιεί μεμονωμένες εκδηλώσεις, αφιερωμένες, για παράδειγμα,
σε εθνικές επετείους και ιωβηλαία, επιστημονικά συνέδρια, εκθέσεις, παρουσιάσεις βιβλίων,
συναυλίες, προβολές ταινιών, ενώ παράλληλα στηρίζει τις έρευνες γύρω από τις ελληνορωσικές
σχέσεις και αναπτύσσει εκδοτική δραστηριότητα.

Αναλυτικότερα, κατά την περίοδο 2005 – 2011 πραγματοποιήθησαν οι εξής εκδηλώσεις:
 Εκδηλώσεις πολιτιστικο-επιμορφωτικού περιεχομένου, αφιερωμένες στις εθνικές
επετείους της 28ης Οκτωβρίου και της 25ης Μαρτίου, στην Επέτειο του Πολυτεχνείου,
στην ημέρα μνήμης της γενοκτονίας του χριστιανικού πληθυσμού της Οθωμανικής
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Τουρκίας, οργάνωση διαλέξεων, μεταξύ άλλων διάλεξη του καθηγητή φιλόλογου
Μιχάλη Πάτση με θέμα «Η νεοελληνική λογοτεχνία του 19ου αι.», διάλεξη της
καθηγήτριας ιστορίας του Πανεπιστημίου «Λομονόσωφ» Όλγας Πετρούνινα με θέμα «Ο
ελληνο-τουρκικός πόλεμος 1919-1923 και η Μικρασιατική καταστροφή» με προβολή
στη συνέχεια της ταινίας «Νύφες» του Παντελή Βούλγαρη, κύκλος διαλέξεων του
καθηγητή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνου Φωτιάδη με
θέμα «Κρυπτοχριστιανοί του Πόντου», «Η γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου», «Ο
Νίκος Καζαντζάκης και οι Πόντιοι του Καυκάσου» με προβολή στη συνέχεια της ταινίας
«Αλέξης Ζορμπάς» του Μιχάλη Κακογιάννη, προβολή της ταινίας του Ηλία Καζάν
«Αμέρικα-Αμέρικα» με αφορμή την επέτειο της γενοκτονίας του ορθόδοξου πληθυσμού
της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας (19.05.2009), βραδιά ποίησης, αφιερωμένη στο Γιώργο
Σεφέρη και την Ιωάννα Τσάτσου με παράλληλη παρουσίαση θεατρικής παράστασης του
θεάτρου «Στούντιο-69» που βασίζεται σε ποίηση της Ιωάννης Τσάτσου, διαλέξεις της
ομότιμης καθηγήτριας Νέας Ελληνικής Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, διακεκριμένης ελληνίστριας και μεταφράστριας κας Σόνιας
Ιλίνσκαγια-Αλεξανδροπούλου με θέμα: «Με τον Καβάφη στον 21ο αιώνα» και «Ο
άνθρωπος και ο κόσμος στις ποιητικές «μαρτυρίες» του Γιάννη Ρίτσου» (με την ευκαιρία
της συμπλήρωσης των 100 χρόνων από τη γέννηση του μεγάλου Έλληνα ποιητή),
διάλεξη του γνωστού Έλληνα πολιτικού και μαχητή, διεθνώς, των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων Μιχάλη Χαραλαμπίδη με θέμα «Το ποντιακό ως ευρωπαϊκό ζήτημα».
(Μάιος 2011) κ.α.

Εορταστική εκδήλωση αφιερωμένη στην Επέτειο της Ημέρας της Ανεξαρτησίας. Μουσείο «Αλέξανδρος
Πούσκιν», 25 Μαρτίου 2011
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Η Βυζαντινή χορωδία του σχολείου Βυζαντινής Χορωδίας
υπό την αιγίδα του εκδοτικού οίκου «Άγιο Όρος»



Γιορτινό τραπέζι στις 25 Δεκεμβρίου 2007

Κύκλοι διαλέξεων για την ελληνική ιστορία (με τη συμμετοχή διακεκριμένων
ακαδημαϊκών Ελληνιστών της Ρωσίας, π.χ. Γκριγκόρι Αρς, Σεργκέι Κάρπωβ, Μιχαήλ
Γκρατσιάνσκι, Αρτιόμ Ουλουνιάν, Τατιάνα Νικίτινα, Ολέγκ Ουλιάνωβ Σβετλάνα
Μπλιζνιούκ, Ρουστάμ Σουκούρωβ κ.α.), αναλυτικότερα:
-2005-2006 – κύκλος διαλέξεων για την ιστορία της Αρχαίας Ελλάδος
-2007 – κύκλος διαλέξεων για την ιστορία της Μαύρης Θάλασσας από την εποχή του
εποικισμού έως της ρωμαϊκή περίοδο
-2008 – κύκλος διαλέξεων για την ιστορία της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας
-2009-2010 – κύκλος διαλέξεων για τη νεότερη και νεότατη ιστορία της Ελλάδος (εν
εξελίξει)
-έναρξη, από το φθινόπωρο του 2010, καινούριου κύκλου διαλέξεων για την ιστορία της
Αρχαίας Ελλάδας από το διδάκτορα ιστορικών επιστημών, επί σειράς ετών επικεφαλής
της Έδρας Ιστορίας του Αρχαίου Κόσμου στην Ιστορική Σχολή του Κρατικού
Πανεπιστημίου Μόσχας «Λομονόσωφ» κ. Βασίλιι Κουζίσιν
- έναρξη, από το φθινόπωρο του 2011 καινούριου κύκλου διαλέξεων για την ιστορία της
Αρχαίας Ελλάδας (ελληνιστική περίοδος) από τη διδάκτορα ιστορικών
επιστημών Βαλέρια Μπιλκόβα
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Διάλεξη του Κωνσταντίνου Φωτιάδη (Δεκέμβριος 2009)

Διαλέξεις για την αρχιτεκτονική του ελληνικού
κόσμου του Α. Τσαρτιλίδη
(Μάιος 2009)








Διάλεξη του γνωστού Έλληνα πολιτικού, μαχητή
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων Μιχάλη
Χαραλαμπίδη με θέμα: «Το ποντιακό ως ευρωπαϊκό
ζήτημα»

Γαρουσίαση του έργου του κοσμήτορα της
Ιστορικής Σχολής του Πανεπιστημίου
«Λομονόσωφ» Σεργκέι Κάρπωφ «Ιστορία της
Αυτοκρατορίας της Τραπεζούντας» (Μάρτιος
2007)

Κύκλος διαλέξεων αφιερωμένος στην ελληνική λογοτεχνία από την αρχαιότητα έως τις
μέρες μας από καθηγητές της ΄Εδρας Κλασσικής Φιλολογίας του Κρατικού
πανεπιστημίου Μόσχας «Lomonosov», που πραγματοποιούνται στο Διεθνές Ίδρυμα
Σλαυικής Γραφής και Πολιτισμου.
Μαθήματα ζωγραφικής, χαρακτικής, καλλιτεχνίας, διακοσμητικής τέχνης, χειροτεχνίας
με την ανάδειξη εθνικών συμβόλων των πολιτισμών των λαών μας, που παραδίδει η
ζωγράφος, διακοσμήτρια, αρχιτέκτων Σβετλάνα Πρόνινα.
Κύκλοι διαλέξεων για τα αρχαιολογικά μνημεία της Ελλάδος (ακαδημαϊκά έτη 20072008, 2008-2009, -εν εξελίξει): Τις διαλέξεις παραδίδει ο εν Μόσχα αποσπασμένος
ιστορικός-αρχαιολόγος κ. Δημήτριος Κουγιουμτζόγλου. Επιγραμματικά αναφέρονται τα
θέματα των διαλέξεων: «Φίλιπποι Μακεδονίας: από την προϊστορία στην πρώτη
χριστιανική εκκλησία στην Ευρώπη», «Στα ίχνη του Οδυσσέα: ο μυκηναϊκός πολιτισμός
μέσα από ευρήματα και γραπτές μαρτυρίες», «Ιερά του Απόλλωνα: Δελφοί και Δήλος»,
«Η Βυζαντινή Θεσσαλονίκη», «Aρχαία Μακεδονία: ιστορία, γλώσσα, πολιτισμός».
Κύκλος διαλέξεων για την αρχιτεκτονική της Ελλάδας από την αρχαιότητα έως τις
μέρες μας, τις οποίες παραδίδει ο ομογενής αρχιτέκτονας, καθηγητής κ. Αλέξανδρος
Τσαρτιλίδης
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Κύκλοι διαλέξεων για την ιστορία της τέχνης της Βυζαντινής περιόδου από την
υποψήφια διδάκτορα στην Έδρα Ιστορίας της Τέχνης του Κρατικού Πανεπιστημίου
«Lomonosov» Μαρία Γκρίνμπεργκ και την υποψήφια διδάκτορα του Ινστιτούτου
Λογοτεχνίας «Μαξίμ Γκόρκι» Όλγα Τσερκάς.

Διάλεξη ελληνικής αρχαιολογίας. Ο ιστορικός-αρχαιολόγος Δημήτριος Κουγιουμτζόγλου και η
Διευθύντρια Κέντρου Ελληνικού Πολιτισμού Θεοδώρα Γιαννίτση (Μάρτιος 2008)

Διαλέξεις για την ελληνική λογοτεχνία στο Διεθνές Ίδρυμα Σλαυικής Γραφής και Πολιτισμου

Διαλέξεις για την τέχνη της Βυζαντινής περιόδου στο παράρτημα της Κρατικής Βιβλιοθήκης Νεολαίας της Ρωσίας
«Οίκος του V.D. Nosov»

Μαθήματα καλλιτεχνίας.

Στιγμιότυπο από διάλεξη ελληνικής λογοτεχνίας.
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Κύκλος προβολής ελληνικού κινηματογράφου, με εισαγωγική ομιλία για τη θεματική
της ταινίας («Υπολοχαγός Νατάσα», «Τα δελφινάκια του Αμβρακικού», «Κοντσέρτο για
πολυβόλα», «America, America», «Βαλκανιζατέρ», «Τα κόκκινα φανάρια», «Η Χορωδία
του Χαρίτωνα» κ.α.). Συνάντηση με τον Έλληνα σκηνοθέτη-παραγωγό-εκδότη των
εκδόσεων «Προσκήνιο» Άγγελο Σιδεράτο και προβολή της ταινίας του «Τα δελφινάκια
του Αμβρακικού», «Το Μπλόκλο».



Προβολή σειράς ντοκιμαντέρ του Κέντρου Ελληνικού Πολιτισμού για τη ζωή και το
έργο των ελληνικής καταγωγής βετεράνων του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου.



Προβολή ελληνικής κουζίνας – οργάνωση γευσιγνωσίας από την καθηγήτρια του
Κ.Ε.Π. Χρυσούλα Στέλλα-Βουλγαράκη στα πλαίσια ολοκλήρωσης μαθημάτων
ελληνικής γλώσσας κατά το ακαδημαϊκό έτος 2007-20008 (Ιούνιος 2008).



Συνάντηση με μαθητές, καθηγητές και γονείς του 2ου Λυκείου Κατερίνης, που
αφίχθησαν στη Μόσχα στα πλαίσια εκπαιδευτικού προγράμματος, και παρουσίαση
καλλιτεχνικού προγράμματος με παραδοσιακούς χορούς του τόπου μας από τους
μαθητές του σχολείου (αρμόδια καθηγήτρια η κα Σοφία Μπέζα) (Μάρτιος 2011).

Συνάντηση με μαθητές, καθηγητές και γονείς του 2ου Λυκείου Κατερίνης



Διάλεξη-ξενάγηση στην έκθεση «Η Ελλάδα του Αλεξέι Λόσεφ», αφιερωμένη στα 115
χρόνια από τη γέννηση του φιλοσόφου-ελληνιστή Αλεξέι Λόσεφ (Φεβρουάριος 2009)



Επιστημονικά συνέδρια, στρογγυλά τραπέζια, μεταξύ άλλων στρογγυλή τράπεζα
«Ρωσία και Ελλάδα: ιστορία και σύγχρονη εποχή» με συμμετοχή των επιφανέστερων
Ρώσων ιστορικών-ελληνιστών, επιστημονικό συνέδριο με θέμα «Καζαντζάκης και
Ρωσία», συνδιοργανωμένο με τη Διεθνή Εταιρεία Φίλων Νίκου Καζαντζάκη, το Τμήμα
Βυζαντινής και Νεοελληνικής Φιλολογίας του Πανεπιστημίου «Λομονόσωφ», υπό την
αιγίδα της Πρεσβείας της Ελλάδος στη Μόσχα, επιστημονική ημερίδα με αφορμή την
επέτειο των 180 χρόνων της Ναυμαχίας του Ναυαρίνου (Κρατική Βιβλιοθήκη Ρωσίας,
23.10.2007, η εκδήλωση συνδυάστηκε και με έκθεση βιβλίου), ημερίδα με θέμα «Η
ιστορική κληρονομιά στον πολιτισμό της σύγχρονης Ελλάδας» με παράλληλη
παρουσίαση της ποιητικής συλλογής του Περικλή Ζαβιτσάνου «Ξαναζεί το παρελθόν
στο παρόν». Επιπρόσθετα, στις 23 Νοεμβρίου 2010 το Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού
πραγματοποίησε, στις εγκαταστάσεις του Οίκου Εθνοτήτων της Μόσχας, επιστημονικό
συνέδριο-ημερίδα με τίτλο «Ελλάδα-Ρωσία: κοινές ιστορικές σελίδες, με τη συμμετοχή
των σημαντικοτέρων Ελληνιστών της Ρωσίας. Η ημερίδα ήταν αφιερωμένη στη
συμπλήρωση 85 ετών του διακεκριμένου Ελληνιστή, ακαδημαϊκού κ. Γκριγκόρι Αρς.
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Στρογγυλό
τραπέζι
με
συμμετοχή
των
σημαντικότερων Ρώσων ιστορικών-Ελληνιστών,
αφιερωμένο στην Επέτειο της Εθνικής
Παλιγγενεσίας (20 Μαρτίου 2006)

Η διάλεξη του Γεωργίου Στασινάκη, Προέδρου
της
Διεθνούς
Εταιρείας
Φίλων
Νίκου
Καζαντζάκη (30 Νοεμβρίου 2010)

Παρουσίαση της ρωσικής έκδοσης δύο έργων των
Ελλήνων συγγραφέων Γιώργου Μποτονάκη και
Πάρι Τακόπουλου «Ορέστης» και «Γιορτή
Μαγιού»

Παρουσίαση του πρώτου μέρους τετραλογίας του
ερευνητή Ιβάν Ντζουχά, αφιερωμένης στους
Έλληνες-θύματα των σταλινικών εκκαθαρίσεων,
με τίτλο «Ελληνική επιχείρηση», 06 Οκτωβρίου
2006

Επιστημονική ημερίδα με τίτλο: «Ελλάδα-Ρωσία: κοινές ιστορικές σελίδες», αφιερωμένη στα 85 χρόνια
του διδάκτορα ιστορίας, εξαίχοντος, ελληνιστή, καθηγητού κ. Γκριγκόρι Αρς, Μόσχα, 23 Νοεμβρίου 2010



Παρουσιάσεις, όπως παρουσίαση του Κέντρου Ελληνο-Ρωσικών Ιστορικών Ερευνών
και του βιβλίου του καθηγητού Γιούρι Πριάχιν «Ο Λάμπρος Κατσώνης στην ιστορία της
Ελλάδας και της Ρωσίας», παρουσίαση της τετραλογίας του ερευνητή Ιβάν Ντζουχά,
αφιερωμένης στους Έλληνες-θύματα των σταλινικών εκκαθαρίσεων, παρουσίαση του
έργου του κοσμήτορα της Ιστορικής Σχολής του Πανεπιστημίου «Λομονόσωφ» Σεργκέι
Κάρπωφ «Ιστορία της Αυτοκρατορίας της Τραπεζούντας» και της μελέτης του
καθηγητή φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου «Λομονόσωφ» Γιούρι Πετρούνιν «Το
φάντασμα της Κωνσταντινούπολης: άλυτα ζητήματα του ρωσικού και ευρωπαϊκού
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πολιτισμού», παρουσίαση της ρωσικής έκδοσης των έργων των Ελλήνων θεατρικών
συγγραφέων Γιώργου Μποτονάκη και Πάρη Τακόπουλου «Ορέστης» και «Γιορτή
Μαΐου», των απομνημονευμάτων της αείμνηστης Ελληνίστριας Τατιάνας Κοκούρινα με
τίτλo: «Δεν υφίστανται άνθρωποι που να μην παρουσιάζουν ενδιαφέρον». Στο πρώτο
εξάμηνο του 2010 το Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού παρουσίασε το έργο του
διακεκριμένου Έλληνα σκιτσογράφου Βαγγέλη Παυλίδη και ειδικότερα τη ρωσική
έκδοση του βιβλίου “Ρόδος 1306-1522: μια ιστορία”, καθώς επίσης, με την ευκαιρία
της επετείου της γενοκτονίας των Ελλήνων της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, το βιβλίο
«Το κόκκινο ποτάμι...» του Χάρη Τσιρκινίδη, αφιερωμένο στην τραγωδία του
Ελληνισμού της Ανατολής στις αρχές του 20ου αι.. Επίσης, σε συνέργασία με το Ίδρυμα
«Αναστάσιος Γ. Λεβέντης» της Κύπρου το Κ.Ε.Π. οργάνωσε παρουσίαση της
“Ανθολογίας Κυπριακής Λογοτεχνίας” (στα ρωσικά) και του ντοκυμαντέρ
“Aνασκάπτοντας τη Σαλαμίνα στη Κύπρο: 1952-1974 – 34 χρόνια μετά”, που
εκδόθηκαν από το Ίδρυμα «Α.Γ. Λεβέντης». Το Νοέμβριο του 2010 διοργάνωσε διάλεξη
του Γεωργίου Στασινάκη, Προέδρου της Διεθνούς Εταιρείας Φίλων Νίκου Καζαντζάκη,
με θέμα: «Το έργο, η σκέψη του Νίκου Καζαντζάκη και οι σχέσεις του με τη Ρωσία».
Συναυλίες, εκθέσεις, όπως :
o στα πλαίσια προγράμματος στήριξης νεαρών ταλέντων, βραδιά μουσικής πιάνου
σε εκτέλεση των νεαρών αποφοίτων του Ωδείου Μόσχας «Τσαϊκόφσκι»
Παναγιώτη Τροχόπουλου και Νίκου Σαββίδη, αλλά και,
o οργάνωση έκθεσης ζωγραφικής «Το ωραίο δεν χρειάζεται τεκμηρίωση», στην
οποία εξετέθησαν έργα νεαρών τελειοφοίτων της Ακαδημίας Καλών Τεχνών
«Σούρικωφ» της Μόσχας Αγγέλας Πισιάρα, Κατερίνας Φουκαρά, Ελεάνας
Χρυσάνθου (Κύπρος) και της Έλενας Γκλαρ (Ρωσία), με παράλληλη παρουσίαση
λευκώματος για την ταλαντούχο 11χρονη ζωγράφο και μουσικό Μαρία Κούστα,
o συμμετοχή στο 7ο Διεθνές Φεστιβάλ Εκκλησιαστικού Οργάνου της Μόσχας
(Ωδείο Τσαϊκόφσκι, Μικρή Αίθουσα),
o οργάνωση συναυλίας με έργα Ελλήνων συνθετών (Γιάννη Κωνσταντινίδη,
Χρήστου Σαμαρά) και Ρώσων (Ιρίνα Ντουμπκόβα), εμπνευσμένων από ελληνικά
μουσικά μοτίβα (Ωδείο Τσαϊκόφσκι, Αίθουσα «Ραχμάνινωφ»),
o παρουσίαση της όπερας του Γάλλου συνθέτη του 17ου αι. Μαρκ-Αντουάν
Σαρπαντιέ «Ακταίων» -το περιεχόμενο της οποίας αντλεί από την αρχαία
ελληνική μυθολογία- από καλλιτέχνες της «Helicon Opera» της Μόσχας,
o βραδιά μουσικής για πιάνο με τη συμμετοχή της πιανίστας Άννας
Χατζησυμεωνίδου, στην οποία παρουσιάσθησαν συνθέσεις σημαντικών Ελλήνων
συνθετών, του Μάνου Χατζιδάκι, του Γιάννη Κωνσταντινίδη, του Γεωργίου
Φυμή και του Χρήστου Σαμαρά. Το κονσέρτο πραγματοποιήθηκε στις 29 Ιουνίου
2008, στην αίθουσα KAZAKOV του Κρατικού Μουσείου Ιστορίας,
Αρχιτεκτονικής, Τέχνης TSARITSYNO (αίθουσα ανακτόρων της Μεγάλης
Αικατερίνης).
o συναυλία του διακεκριμένου ομογενούς καλλιτέχνη της Ρωσίας, βαρύτονου
Γεωργίου Σαρακασίδη στο παράρτημα της Κρατικής Βιβλιοθήκης Νεολαίας της
Ρωσίας «Οίκος του V.D. Nosov»
o βραδιά κλασικής μουσικής με τη συμμετοχή νεαρών Ελλήνων μουσικών (Μαρία
Κούστα, Στανισλάβ Ζέμπος, Αναστασία Συμεωνίδη, Ηλίας Ουσούλου και
Αντώνης Μπατσάκης) στην αίθουσα συναυλιών του Κρατικού Μουσείου «Α.Σ.
Πούσκιν» της Μόσχας
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o εκδήλωση, αφιερωμένη στο Νομπελίστα ποιητή Γιώργο Σεφέρη και την αδερφή
του, ποιήτρια Ιωάννα Τσάτσου.
o βραδιά κλασικής μουσικής με τη συμμετοχή του νεαρού πιανίστα Παναγιώτη
Τροχόπουλου

εκδήλωση, αφιερωμένη στο Νομπελίστα ποιητή Γιώργο Σεφέρη και την αδερφή του, ποιήτρια Ιωάννα Τσάτσου,
15 Οκτωβρίου 2010

Συναυλία με τη συμμετοχή του Παναγιώτη
Τροχόπουλου και του Νίκου Σαββίδη, Μάιος 2006

Στις 21 Δεκεμβρίου 2006 το Κέντρο
Ελληνικού πολιτισμού παρουσίασε την όπερα
του Γάλλου συνθέτη του 17ου αι. ΜαρκΑντουάν Σαρπαντιέ «Ακταίων».

Οι νεαροί μουσικοί Νίκος Σαββίδης και Παναγιώτης Τροχόπουλος
με τους ευεργέτες-χορηγούς του Κέντρου Ελληνικού Πολιτισμού,
Μάιος 2006 (από αριστερά: Αλέξανδρος Κεσσίδης, Ανδρέας
Ηλιόπουλος, Γεώργιος Μαρτασίδης-Σεβαστίδης, Ανέστης
Ξινόπουλος, Γιάννης Σιδηρόπουλος)

Οργάνωση συναυλίας με έργα Ελλήνων
συνθετών (Γιάννη Κωνσταντινίδη, Χρήστου
Σαμαρά) και Ρώσων (Ιρίνα Ντουμπκόβα)
εμπνευσμένων από ελληνικά μουσικά μοτίβα
(Ωδείο Τσαϊκόφσκι, Αίθουσα
«Ραχμάνινωφ»), 12 Μαρτίου 2007
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Μουσική βραδιά με τη συμμετοχή της Ελληνίδας πιανίστας Άννας Χατζησυμεωνίδου στα ανάκτορα Tsaritsyno, 29
Ιουνίου 2008

Βραδιά κλασικής μουσικής με τη συμμετοχή νεαρών Ελλήνων μουσικών, Μουσείο «Α.Σ. Πούσκιν»,
23 Ιουνίου 2010

o Έκθεση φωτογραφίας του καλλιτέχνη Δημήτρη Ταλάνκιν με τίτλο "Η Ορθόδοξη
Ελλάδα στην τέχνη".
o Έκθεση βιβλίων «Η Ναυμαχία του Ναυαρίνου στα αρχεία της Κρατικής
Βιβλιοθήκης της Ρωσίας» και διοργάνωση ημερίδας με αφορμή την επέτειο των
180 ετών της ιστορικής Ναυμαχίας, 23 Οκτωβρίου 2007. Την έκθεση εγκαινίασε
ο Πρέσβυς της Ελλάδος στη Μόσχα κ. Ηλίας Κλής, ενώ την όλη εκδήλωση
παρακολούθησαν άνω των 300 ατόμων.

Ο Πρέσβυς της Ελλάδος στη Μόσχα Ηλίας
Κλής και η διευθύντρια του Κέντρου
Ελληνικού Πολιτισμού Δώρα Γιαννίτση στην
έναρξη των εργασιών του Συνεδρίου,
αφιερωμένου στο Νίκο Καζαντζάκη (Μάιος
2007)

Επιστημονική ημερίδα με θέμα «Ναυαρίνο:
180 χρόνια από την ηρωική Ναυμαχία»
(23.10.2007)
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Ο Γενικός Δ/ντής της Κρατικής Βιβλιοθήκης της
Ρωσίας κ. Β.Β. Φιόντορωβ, ο Αναπληρωτής
Δ/ντής Διεθνών και Εξωτερικών Οικονομικών
Σχέσεων της Κυβέρνησης της Μόσχας κ. Π.Σ.
Κούπρικωβ και ο Πρέσβυς της Ελλάδος στη
Μόσχα Ηλίας Κλής εγκαινιάζουν την έκθεση
βιβλίων «Το Ναυαρίνο στα αρχεία της Κρατικής
Βιβλιοθήκης της Ρωσίας» (23.10.2007)

Έκθεση βιβλίων «Το Ναυαρίνο στα
αρχεία της Κρατικής Βιβλιοθήκης της
Ρωσίας» (23.10.2007)

Τα εγκαίνια έκθεσης ελληνικής παραδοσιακής ενδυμασίας με τίτλο «Ελληνικές φορεσιές: 17ος-19ος αι.»., Ιούνιος
2009

 Εκδήλωση, αφιερωμένη στην 70η επέτειο της αναχαίτισης του φασισμού στη Μάχη της
Μόσχας στις εγκαταστάσεις του Μουσείου Εκπαίδευσης Μόσχας. Η εκδήλωση
ολοκληρώθηκε με προβολή του ντοκιμαντέρ του Κέντρου Ελληνικού Πολιτισμού για τη
ζωή των ομογενών, αδερφών Ταμάρα και Ραϊσα Λουκά (08.12.2011).

o

Εκθέσεις ζωγραφικής «Χριστουγεννιάτικα μοτίβα» και συναυλία, αφιερωμένη στις
εορτές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς με τη συμμετοχή της χορωδίας
του σχολείου 551 με έμφαση στην ελληνική παιδεία, της χορωδίας βυζαντινής
μουσικής υπό την αιγίδα του εκδοτικού οίκου «Άγιο Όρος», του χορευτικού
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συγκροτήματος και της χορωδίας του Κέντρου Ελληνικού Πολιτισμού (Οίκος
Εθνοτήτων Μόσχας, 25.12.2007, 25.12.2008).
o Έκθεση ζωγραφικής «Η Ελλάδα μέσα από το βλέμμα Ρώσων ζωγράφων».
Μόσχα, εκθεσιακό κέντρο «Hodynka», 27 Απριλίου – 10 Μαΐου 2008. Στην εν
λόγω έκθεση εκτέθησαν έργα 16 σύγχρονων Ρώσων ζωγράφων, οι περισσότεροι εκ
των οποίων επισκέφθηκαν τη Χώρα μας το καλοκαίρι του 2006 στα πλαίσια
προγράμματος της UNESCO και την απαθανάτισαν στις δημιουργίες τους.
Παράλληλα με την έκθεση κυκλοφόρησε λεύκωμα, ενώ η τελετή εγκαινίων
εμπλουτίστηκε από καλλιτεχνικό πρόγραμμα που παρουσίασε η Αγγελίνα
Γεωργιάδη, Ελληνίδα φοιτήτρια στη μουσική ακαδημία «Gnesynikh» της Μόσχας.
o Έκθεση ζωγραφικής «Οι Έλληνες της Μόσχας ζωγραφίζουν: μία πρώτη
γνωριμία», στην οποία εκτέθησαν έργα 12 ομογενών ζωγράφων της Μόσχας (19-28
Μαΐου 2009, γκαλερί «Hodynka»)
o Ατομική έκθεση ζωγραφικής της ζωγράφου Ναταλίας Κωστάκη, κόρης του
γνωστού Έλληνα συλλέκτη Γεωργίου Κωστάκη, με τίτλο «Νήμα Αριάδνης», η
οποία συνδιοργανώθηκε από το Κ.Ε.Π., τον Οίκο Εθνοτήτων Μόσχας, τον ΈλληνοΡωσικό Σύλλογο Ζωγράφων και τον Έλληνο-Σλαβικό Οργανισμό «Παράδειγμα». Η
έκθεση εντάχθηκε στον κύκλο εκδηλώσεων του Οίκου Εθνοτήτων Μόσχας «Η
Ρωσία στο εξωτερικό» και εγκαινιάστηκε στις 17 Ιουνίου 2008.
o Έκθεση φωτογραφίας του γνωστού Έλληνα εκδότη Νίκου Κασέρη «Ρόδος-όψεις
πολιτισμών» στον Οίκο Εθνοτήτων της Μόσχας (26-31 Μαρτίου 2010)
o Έκθεση ζωγραφικής «H Ελλάδα εμπνέει», στην οποία εκτέθησαν έργα των
ζωγράφων Έλενας Μπερέζινα, Ναταλίας Τριπόλσκαγια, Σβετλάνας Πρόνινα, Μπορίς
Στράχωφ, Μπορίς Κοσούλνικωφ, Αλεξάντρ Γκορματιούκ, Φερνάντο Χιμένο Πέρες
και του γλύπτη Σεργκέι Χόρικωφ (20-30 Μαΐου 2010, γκαλερί «Hodynka»).
o έκθεση παιδικής ζωγραφικής "Mύθοι της Αρχαίας Ελλάδας", στην οποία
εκτέθησαν έργα μαθητών έξι (6) σχολείων μέσης εκπαίδευσης της Μόσχας, αποτελεί
συνδιοργάνωση του Κ.Ε.Π. και της δημοτικής γκαλερί παιδικού σχεδίου «Izopark».
o Έκθεσης φωτογραφίας «Μαγεμένος από τη Ρόδο» του γνωστού φωτογράφου και
εκδότη Νίκου Κασέρη στις εγκαταστάσεις της κρατικής γκαλερί «Nagornaya»,
γεγονός που αποτέλεσε συνδιοργάνωση του Δήμου Μόσχας, της πινακοθήκης
«Nagornaya» και του Κέντρου Ελληνικού Πολιτισμού (εγκαίνια έκθεσης 20.04.2011,
η έκθεση λειτούργησε από 15.04.2011 έως 18.05.2011).

Τα εγκαίνια της έκθεσης «H Ελλάδα εμπνέει», Μάιος 2010
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Θεατρικό φεστιβάλ, αφιερωμένο στα 100 χρόνια από τη γέννηση του μεγάλου Έλληνα
ποιητή ΓΙΑΝΝΗ ΡΙΤΣΟΥ, στα πλαίσια του οποίου παρουσιάστηκαν στο κοινό
θεατρικές αποδόσεις των ποιητικών του δημιουργιών (26.04 – 03.05.2009).
Καλλιτεχνικός διευθυντής του Φεστιβάλ ο σκηνοθέτης, διευθυντής του θεάτρου
«Στούντιο - ΄69»
Γκεόργκι Τσερβίνσκι. Το Φεστιβάλ συνοδεύτηκε από έκθεση
φωτογραφίας για τη ζωή και το έργο του Γιάννη Ρίτσου, καθώς και έκθεση βιβλίων του
και συνδυάστηκε με την έκδοση στη ρωσική της «Τέταρτης Διάστασης» του ποιητή.



Συναυλία «Μουσική περιήγηση ανά την Ελλάδα με το Γιάννη Κότσιρα», η οποία
εντάχθηκε στα πλαίσια του φεστιβάλ «Μαργαριτάρια της Μεσογείου». Η εν λόγω
συναυλία απετέλεσε την ολοκλήρωση μίας σύνθετης εκδήλωσης του Κ.Ε.Π., μίας
πολυεπίπεδης βραδυάς-γνωριμίας με την Ελλάδα, γνωριμίας καλλιτεχνικής,
γαστρονομικής και μουσικής, στα πλαίσια της οποίας παρουσιάσθηκε, ταυτόχρονα,
έκθεση έργων 14 ομογενών ζωγράφων «Οι Έλληνες της Μόσχας ζωγραφίζουν: μία
συνάντηση γνωριμίας», η οποία συνοδεύθηκε και από έκδοση λευκώματος, αλλά και
πραγματοποιήθηκε γευσιγνωσία ελληνικής κουζίνας. (Διεθνής Οίκος Μουσικής Μόσχας,
16 Ιουνίου 2011).

Συναυλία «Μουσική περιήγηση ανά την Ελλάδα με το Γιάννη Κότσιρα»
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Συναυλία, αφιερωμένη στη μνήμη του μαέστρου, διευθυντή ορχήστρας επί σειράς ετών
του θεάτρου «Μπολσόι», καλλιτέχνη «του λαού της Ε.Σ.Σ.Δ.», καθηγητή ΟΔΥΣΣΕΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ. Η συναυλία πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία του νεαρού,
ταλαντούχου και πολλά υποσχόμενου ομογενούς καλλιτέχνη, κατόχου αρκετών
τιμητικών διακρίσεων σε διεθνείς και εθνικούς διαγωνισμούς, πιανίστα Νίκου Σαββίδη
και με τη συμμετοχή των: Νατάλιας Μουραντίμοβα (σοπράνο) – σολίστ του Μουσικού
Ακαδημαϊκού Θεάτρου της Μόσχας «K.S. Stanislavsky και V.I. NemirovichDanchenko», Γκάικ Καζαζιάν (βιολί) – σολίστ της Κρατικής Ακαδημαϊκής
Φιλαρμονικής της Μόσχας, νικητή διεθνών μουσικών διαγωνισμών, Αντρέι Ριαζάντσεβ
(βιολοντσέλο) - νικητή διεθνών μουσικών διαγωνισμών, (Διεθνής Οίκος Μουσικής
Μόσχας, 1 Δεκεμβρίου 2011).


Συμμετοχή στην καλλιτεχνική βραδυά του διακεκριμένου καλλιτέχνη της Ρωσίας,
ηθοποιού Ευκλείδη Κιουρτζίδη «Ναι, αγαπώ…», η οποία πραγματοποιήθηκε στις 10
Δεκεμβρίου 2011 στο Club “Alma Mater”. Το χορευτικό συγκρότημα του Κ.Ε.Π. συνόδευσε τον
καλλιτέχνη στο πρόγραμμά του.
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Παρουσίαση της δράσης του Κ.Ε.Π. και συμμετοχή σε διάφορες εκδηλώσεις, όπως
παρουσίαση του Κέντρου στη 16η Έκθεση «Ξένες Γλώσσες PLUS», συμμετοχή σε
εκδήλωση του Οίκου Επιστημόνων της πόλης Ζουκόφσκι αφιερωμένη στην Ελλάδα και
το Λόρδο Βύρωνα, συμμετοχή σε συνέδριο με θέμα «Αισιόδοξα σενάρια ανάπτυξης της
ανθρωπότητας», αφιερωμένο στα 100 χρόνια από τη γέννηση του Ρώσου επιστήμονα και
συγγραφέα Ιβάν Εφρέμωβ, συμμετοχή της διευθύντριας του Κ.Ε.Π. με ανακοίνωση σε
συνέδριο, οργανωμένο από το Πατριαρχείο Μόσχας και αφιερωμένο στα 900 χρόνια από
την θρησκευτική περιήγηση του ηγούμενου Δανιήλ, συμμετοχή στο ορθόδοξο φεστιβάλ
«Σλαβικές συναντήσεις» στην πόλη Μπαλάσιχα, στο 1ο, 2ο και 3ο Ελληνο-Ρωσικό
Φόρουμ (2008, 2009 και 2011 αντίστοιχα), συμμετοχή με πρόγραμμα σε εκδήλωση,
αφιερωμένη στην Ελλάδα, που πραγματοποιήθηκε στην Πρεσβεία της Γαλλίας στη
Μόσχα και στην οποία κύριος ομιλητής ήταν ο Γενικός Πρόξενος της Ελλάδος στη
Μόσχα κ. Ιωάννης Πλώτας (22.03.2011) κ.α.



Στήριξη ενημέρωσης σε εκδηλώσεις που σχετίζονται με τη διάδοση του ελληνικού
πολιτισμού στη ρωσική πρωτεύουσα και την ενίσχυση της διαπολιτισμικής γέφυρας
επικοινωνίας μεταξύ Ελλάδας και Ρωσίας, όπως
 η προβολή της ταινίας του Έλληνα σκηνοθέτη Γιάννη Σμαραγδή «El Greco» (8
Απριλίου 2009), η έκθεση ελληνικής παραδοσιακής ενδυμασίας με τίτλο
«Ελληνικές φορεσιές: 17ος-19ος αι.». , που συνδιοργανώθηκε από τη
Διεύθυνση Πολιτισμού του Δήμου Μόσχας, το Μουσείο Ιστορίας της Μόσχας,
το Μουσείο της πόλης των Αθηνών «Βούρος-Ευταξίας» και το Λύκειο
Ελληνίδων και ήταν αφιερωμένη στα 180 χρόνια σύναψης διπλωματικών
σχέσεων Ελλάδος-Ρωσίας (Μόσχα, παράρτημα “Proviantskie magazini” του
Μουσείου Ιστορίας της Μόσχας, 29.06-29.07.2009)
 η έκθεση φωτογραφίας του αντιπροσώπου της Μονής του Αγίου Παντελεήμονα
στη Θεσσαλονίκη, γνωστού Έλληνα φωτογράφου Κώστα Ασήμη με τίτλο «Ο
Άθωνάς μου», που πραγματοποιήθηκε στο Μουσείο του Πολυτεχνείου της
Μόσχας (20.07-07.08.2009),
 συμμετοχή του χορευτικού συγκροτήματος του Κ.Ε.Π. στο ετήσιο φιλανθρωπικό
παζάρι του Συλλόγου Συζύγων Διπλωματών της Μόσχας, τα έσοδα του οποίου
διατίθενται προς ενίσχυση ρωσικών ορφανοτροφείων (28.11.2009, 27.11.2010),
και σε συναυλία, που πραγματοποιήθηκε στο Θέατρο «Bolshoi» της Μόσχας, και
ήταν αφιερωμένη στα 15 χρόνια του Διεθνούς Ιδρύματος Ενότητας Ορθοδόξων
Λαών,
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 συναυλία αφιερωμένη στο Διεθνές Έτος Γαλλοφωνίας, που διοργανώθηκε από
την Πρεσβεία της Ελλάδος στη Μόσχα μαζί με το Συγκρότημα Σύγχρονης
Μουσικής της Μόσχας,
 Συμμετοχή της διευθύντριας του Κ.Ε.Π. Δώρας Γιαννίτση με ανακοίνωση με
θέμα τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας στα τμήματα του Κ.Ε.Π. στο
Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο Ελληνιστών, αφιερωμένο στη μνήμη της
αείμνηστης ελληνίστριας, φιλολόγου, παιδαγωγού Μαρίνας Ρίτοβα, με θέμα
«Ελλάδα και Κύπρος: γλώσσα, πολιτισμός, χώρες, λαοί».
 συμμετοχή της χορωδίας του Κέντρου Ελληνικού Πολιτισμού σε συναυλία που
οργάνωσε η ομογένεια της Αρμενίας, αφιερωμένη στην επέτειο της γενοκτονίας
των Αρμενίων της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας.
 Επανειλημμένη συμμετοχή του εν Μόσχα αποσπασμένου εκπαιδευτικού,
Δημήτριου Κουγιουμτζόγλου και της διευθύντριας του Κ.Ε.Π. Θεοδώρας
Γιαννίτση στο
Διεθνές Γλωσσολογικό Φεστιβάλ Ξένων Γλωσσών με
παρουσίαση της ιστορίας της ελληνικής γλώσσας
 διάλεξη της διευθύντριας του Κ.Ε.Π. Θεοδώρας Γιαννίτση για την κοινωνικόπολιτική ανάπτυξη της Ελλάδας την περίοδο από το τέλος του Β΄ παγκοσμίου
και του εμφυλίου πολέμου στην Ελλάδα έως την δικτατορία των
συνταγματαρχών στο ελληνικό κλαμπ ΡΩΜΙΟΣΥΝΗ, στα πλαίσια εκδήλωσης,
αφιερωμένης στην επέτειο του Πολυτεχνείου.
 Στήριξη ενημέρωσης στα εγκαίνια έκθεσης βιβλίου, αφιερωμένης στις 2500
χρόνια από την ηρωική Μάχη του Μαραθώνα, που οργανώθηκε από την
Πρεσβεία της Ελλάδος στη Μόσχα στις εγκαταστάσεις της Κρατικής
Βιβλιοθήκης της Ρωσίας. 15 Μαρτίου 2011.
 Στήριξη ενημέρωσης στη συναυλία ελληνικής μουσικής του ομογενειακού
συγκροτήματος από τη Μολδαβία «ΜΕΤΑΦΟΡΑ». Κρατική βιβλιοθήκη
«Τουργκένεφ», 27 Μαρτίου 2011.
 Στήριξη ενημέρωσης και συμμετοχή με πρόγραμμα στους εορτασμούς της
Επετείου της 25ης Μαρτίου, που διοργάνωσε ο Σύλλογος Ελληνο-ΚυπροΡωσικής Φιλίας με Πρόεδρο τον Αναπληρωτή Επικεφαλής Διεθνών και
Εξωτερικών Οικονομικών σχέσεων του Δήμου/Κυβέρνησης της Μόσχας,
Πρέσβυ και Ένθερμο Φιλέλληνα κ. Γκεόργκι Μουράντοβ.
 Στήριξη ενημέρωσης στα εγκαίνια έκθεσης βιβλίου «Η νεοελληνική λογοτεχνία
στις ρωσικές μεταφράσεις», που οργανώθηκε από την Πρεσβεία της Ελλάδος
στη Μόσχα στις εγκαταστάσεις της Κρατικής Βιβλιοθήκης της Ρωσίας. 17
Μαϊου 2011.
 Στήριξη ενημέρωσης σε εκδήλωση, αφιερωμένη στην Ημέρα της Νίκης κατά του
φασισμού. Διοργανωτής – νεολαία ομογενών Μόσχας - κλαμπ «Αρμπάτ», 8
Μαϊου 2011.
 Στήριξη ενημέρωσης σειράς εκδηλώσεων του ομογενειακού κλαμπ
ΡΩΜΙΟΣΥΝΗ.
 Στήριξη ενημέρωσης στον πέμπτο τόμο του «Ελληνικού Μαρτυρολογίου» του
ερευνητή Ιβάν Ντζουχά «Έτσι συνέβη, εγώ ήμουν μάρτυρας…(Αναμνήσεις
από τις εκτοπίσεις κατά των Ελλήνων)»
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Οργανωτική στήριξη, στήριξη ενημέρωσης και συμμετοχή στο 2ο Ελληνο-Ρωσικό,
που πραγματοποιήθηκε στην Αγία Πετρούπολη στις 15-17 Ιουνίου 2009. Το 2ο Φόρουμ
αποτελεί συνέχεια του 1ου Ελληνο-Ρωσικού Φόρουμ, που είχε πραγματοποιηθεί την
περίοδο 7-11 Οκτωβρίου 2008, στην Αθήνα και ήταν αφιερωμένο στα 180 χρόνια
διπλωματικών σχέσεων μεταξύ Ρωσίας και Ελλάδας (1828-2008). Ο σκοπός του Forum
είναι ο διάλογος μεταξύ των δύο λαών, κυβερνητικών, δημοσίων οργανώσεων και
εμπορικών κοινοτήτων των δύο χωρών. Στα πλαίσια του 1ου Forum είχε διοργανωθεί
Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο με θέμα «Ελληνο - ρωσικές κρατικές, εκκλησιαστικές
και πολιτιστικές σχέσεις στην παγκόσμια ιστορία», στο οποίο μετείχε η διευθύντρια του
Κ.Ε.Π. Δώρα Γιαννίτση με είσηγησή της. Στα πλαίσια του 2ου Φόρουμ το Κ.Ε.Π., από
κοινού με το Κέντρο Ελληνο-Ρωσικών Ιστορικών Ερευνών (Κ.Ε.Ρ.Ι.Ε.), ανέλαβαν την
ευθύνη υποενότητας εισηγήσεων στο επιστημονικό συνέδριο, αφιερωμένων στην
ελληνική διασπορά στη Ρωσία, στην οποία μετείχαν και εκπρόσωποι ομογενειακών
συλλόγων διαφόρων περιοχών της Ρωσίας.
Στήριξη ενημέρωσης για τη διοργάνωση των «ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΤΟΥ ΡΗΓΑ» από την
Επιστημονική Εταιρεία Μελέτης Φερών-Βελεστίνου-Ρήγα.



Στήρηξη ενημέρωσης για την παρουσίαση της παράστασης «Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΤΗΣ
ΖΑΚΥΘΟΣ» από το θέατρο ΟΜΜΑ ΣΤΟΥΝΤΙΟ (Ηράκλειο, Κρήτης)



Ενημέρωση για τις εργασίες του επικείμενου Ελληνο-Ρωσικού Επενδυτικού
Φόρουμ «Νέοι ορίζοντες για τις οικονομικές, τουριστικές, εμπορικές και επενδυτικές
σχέσεις Ελλάδας - Ρωσίας», που πραγματοποιήθηκε, την περίοδο 29/09/2011 έως
06/10/2011 στη Ρόδο, υπό την αιγίδα του περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου..
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Ενημερωτική στήριξη για την παράσταση του διακεκριμένου Έλληνα σκηνοθέτη
Θεόδωρου Τερζόπουλου «Ιοκάστη», βασισμένη σε μονόπρακτο του Γιάννη
Κοντραφούρη (01 Οκτωβρίου 2011). Η παράσταση εντάχθηκε στα πλαίσια διεθνούς
φεστιβάλ μονόπρακτων «Σόλο».



Έκδοση βιβλίου αφιερωμένου στις προοπτικές ανάπτυξης των διμερών ρώσο-ελληνικών
πολιτικών και κοινωνικό-οικονομικών σχέσεων Ανάπτυξη οικονομικής συνεργασίας
στην περιοχή της Μαύρης Θάλασσας. Ρώσο-Ελληνικές σχέσεις τα τελευταία χρόνια.
Σύμπραξη Ρωσίας και Ελλάδας στα πλαίσια του Οργανισμού Οικονομικής
Συνεργασίας Ευξείνου Πόντου.



Ενημέρωσγ για την έκδοση του δίμηνου περιοδικού ποικίλης ύλης για τη στήριξη
παιδιών, γονέων και δασκάλων «ΕΚΠΑΙΔΕΥΩ».



Ενημέρωση
για
τα
προγράμματα
του
Ινστιτούτου
Νεοελληνικών
Σπουδών (Ιδρύματος Μανόλη Τριανταφυλλίδη) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης, που σχετίζεται με την μελέτη, προώθηση, εμπλουτισμό της διδασκαλίας
της ελληνικής γλώσσας στο εξωτερικό.



Στήριξη ενημέρωσης στην παρουσίαση του μονάπρακτου, βασισμένου σε ποίηση
της Ιωάννας Τσάτσου, διακεκριμένης Ελληνίδας ποιήτριας και αδελφής του Νομπελίστα
ποιητή Γ. Σεφέρη, από το θεατρικό σχήμα «Στούντιο-69» της Μόσχας (καλλιτεχνικός
διευθυντής – σκηνοθέτης Γκεόργκι Τσερβίνσκι), 20 Οκτωβρίου 2011.



Βραδιά μουσικής πιάνου σε εκτέλεση του νεαρού, ταλαντούχου ομογενούς πιανίστα
Νίκου Σαββίδη στις 7 Νοεμβρίου 2011 στις εγκαταστάσεις του Κρατικού Κεντρικού
Μουσείου Μουσικού Πολιτισμού «Μ.I. Glinka».



Φεστιβάλ Ρωσικού Κινηματογράφου στην Ελλάδα στην Αθήνα, στον κινηματογράφο
ΑΑΒΟΡΑ, το οποίο θα ολοκληρωθεί στις 30 Νοεμβρίου τ.ε.



Καλλιτεχνική βραδιά του διακεκριμένου καλλιτέχνη της Ρωσίας, ηθοποιού Ευκλείδη
Κιουρτζίδη «Ναι, αγαπώ…», στις 10 Δεκεμβρίου 2011



Μουσική σύνθεση «Στο δρόμο...» της ποίησης του Α. Απούχτιν και του Ι. Ιβανόβ
και των παλιών ρωσικών ρομάντζων σε εκτέλεση της Αλεξάνδρας Σαφόνοβα
(Μουσικό Ποιητικό Θέατρο «Βντδοχνοβένιε») στην αίθουσα του Κεντρικού Οίκου
Επιστημόνων στις 15 Δεκεμβρίου τ.ε.



Συναυλία του διακεκριμένου ομογενούς καλλιτέχνη της Ρωσίας, βαρύτονου Γεωργίου
Σαρακασίδη, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις16 Δεκεμβρίου 2011.
Εκδοτικό έργο Κ.Ε.Π.
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-έκδοση εγχειριδίου ελληνικής γλώσσας για ρωσόφωνους της καθηγήτριας του Κ.Ε.Π.
κα Ειρήνης Μπελέτσκαγια «Η νεοελληνική σήμερα – εντατικό πρόγραμμα» (Δεκέμβριος
2007), και του βιβλίου ασκήσεων γραμματικής «Νέα Ελληνική σήμερα-πρακτικό
εγχειρίδιο γραμματικής» (Δεκέμβριος 2010)
-έκδοση βιβλίου του ιστορικού Ιωάννη Νικολόπουλου με τίτλο «Έλληνες και Ρωσία
(18ος – 20ος αι.)», Ιανουάριος 2007
-έκδοση εισηγήσεων της ημερίδας «Ρωσία και Ελλάδα: ιστορία και σύγχρονη εποχή» με
συμμετοχή των επιφανέστερων Ρώσων ιστορικών-ελληνιστών, Μάιος 2008
-έκδοση των απομνημονευμάτων της Ελληνίστριας-φιλολόγου-μεταφράστριας,
αείμνηστης Τατιάνας Κοκούρινα, με τίτλο «Σε αυτό τον κόσμο δεν υφίστανται
άνθρωποι, που να μην παρουσιάζουν ενδιαφέρον», Μάιος 2009
-έκδοση στη ρωσική του μυθιστορήματος του γνωστού σύγχρονου Έλληνα συγγραφέα
Μένη Κουμανταρέα "Η Φανέλα με το 9" (μετάφραση: Τατιάνα Κοκούρινα, εκδοτικός
οίκος Κρατικού Πανεπιστημίου Μόσχας «Lomonosov», Ιούνιος 2010)
- έκδοση καταλόγων-λευκωμάτων με την ευκαιρία των εκθέσεων ζωγραφικής «Το ωραίο
δεν χρεάζεται τεκμηρίωση» (Απρίλιος 2007), «Η Ελλάδα μέσα από το βλέμμα Ρώσων
ζωγράφων» (Απρίλιος 2008), «H Ελλάδα εμπνέει» (Μάιος 2010), «Οι Έλληνες της
Μόσχας ζωγραφίζουν: μια συνάντηση γνωριμίας» (Ιούνιος 2011), της έκθεσης βιβλίου
«Η ναυμαχία του Ναυαρίνου στα αρχεία της Κρατικής Βιβλιοθήκης της Ρωσίας»,
αφιερωμένης στη συμπλήρωση 180 ετών της ηρωικής Ναυμαχίας (Οκτώβριος 2007),
έκδοση προγραμμάτων που συνοδεύουν συναυλίες που οργανώνει το Κ.Ε.Π., καθώς και
έτνυπου ενημερωτικού υλικού για τη δράση και τα προγράμματά του.
-«Ρωσία-Ελλάδα. Κοινές σελίδες ιστορίας». Συλλογή άρθρων. Σειρά «Ιστορικό
βιβλίο». Το υλικό προέρχεται από τα εξής επιστημονικά συνέδρια-ημερίδες που
οργάνωσε το Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού: «Η Ναυμαχία του Ναυαρίνου: 180 χρόνια
της ιστορικής ναυμαχίας» (2007), «Η ιστορική κληρονομιά στον πολιτισμό της
σύγχρονης Ελλάδας» (2008) και «Ρωσίας-Ελλάδα: κοινές ιστορικές σελίδες» (2010).
- «Η Ελλάδα στο σύστημα των διεθνών σχέσεων την περίοδο 1936-1941», του
ελληνιστή, διδάκτορα ιστορίας Γιούρι Κβασνίν. Η μονογραφία πραγματεύεται τη θέση
και το ρόλο της Ελλάδας στο σύστημα διεθνών σχέσεων τις παραμονές του Β΄
Παγκοσμίου Πολέμου, ενώ, βάσει πρωτογενούς αρχειακού υλικού, διαφωτίζονται θέματα
όπως η πολιτική παλινδρόμησης της Ελλάδας την περίοδο της δικτατορίας του Ιωάννη
Μεταξά, οι σχέσεις με την Αντάντ της Βαλκανικής, οι ελληνο-σοβιετικές σχέσεις, οι αιτίες
της ήττας των ελληνοβρετανικών στρατευμάτων την περίοδο Απριλίου-Μαΐου 1940, η
προετοιμασία των βρετανικών εκστρατευτικών στρατευμάτων για τη μάχη της Κρήτης, η
ιστορική σημασία και βαρύτητα της συμμετοχής της Ελλάδος στο Β΄ παγκόσμιο Πόλεμο.
[Αναλυτικές πληροφορίες για τις εκδηλώσεις του Κ.Ε.Π. μπορείτε να αντλήσετε από την
ενότητα «πολιτιστικά προγράμματα/ημερομηνίες διεξαγωγής» και «αρχείο βιντεοσκοπημένων
εκδηλώσεων του Κ.Ε.Π.» του Δικτυακού μας Τόπου www.hecucenter.ru]
Το Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού προσδίδει ιδιαίτερη σημασία στη δημιουργία λειτουργικής
υποδομής, βιβλιοθήκης, ταινιοθήκης, μουσικού αρχείου. Στο Κέντρο λειτουργεί δανειστική
βιβλιοθήκη που περιλαμβάνει πάνω από 3 χιλ. τόμους, ταινιοθήκη με ικανό αριθμό ελληνικών
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και

ελληνικού

ενδιαφέροντος

ταινιών,

μεγάλη

Στιγμιότυπο από την παρουσίαση του Κέντρου
΄Ελληνο-Ρωσικών Ιστορικών Ερευνών, Ιούνιος
2006

Η διάλεξη της ελληνίστριας και μεταφράστριας
κας Σόνιας Ιλίνσκαγια-Αλεξανδροπούλου με
θέμα: «O άνθρωπος και ο κόσμος στις ποιητικές
«μαρτυρίες» του Γιάννη Ρίτσου», Σεπτέμβριος
2009

συλλογή

ελληνικής

μουσικής

κ.α.

Καλλιτεχνικό πρόγραμμα από το χορευτικό
συγκρότημα του Κ.Ε.Π. στα εγκαίνια έκθεσης
ελληνικής παραδοσιακής ενδυμασίας

Στην παρουσίαση του βιβλίου του διακεκριμένου
Έλληνα σκιτσογράφου Βαγγέλη Παυλίδη “Ρόδος
1306-1522: μια ιστορία”

Με ιδιαίτερη ευχαρίστηση προσκαλούμε για συνεργασία και στήριξη όλους όσους επιθυμούν να
αξιοποιήσουν το δυναμικό τους γύρω από την ελληνική θεματική. Περιμένουμε τις προτάσεις
σας, τις οποίες μπορείτε να υποβάλετε, συμπληρώνοντας τη συνημμένη αίτηση και
αποστέλλοντάς την στο Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού. Ελπίζουμε ότι με κοινές προσπάθειες θα
μπορέσουμε να συμβάλουμε στην ευγενική υπόθεση σύσφιξης των ελληνορωσικών σχέσεων και
διάδοσης του ελληνικού πολιτισμού στη Ρωσία.

Παρουσίαση της ρωσικής έκδοσης της “Ανθολογίας Κυπριακής Λογοτεχνίας” και προβολή του ντοκυμαντέρ
“Aνασκάπτοντας τη Σαλαμίνα στη Κύπρο: 1952-1974 – 34 χρόνια μετά”. Πρεσβεία της Κυπριακής Δημοκρατίας
στη Μόσχα, 24 Ιουνίου 2010. Δεξιά: η διευθύντρια του Κ.Ε.Π. Δώρα Γιαννίτση δωρίζει στο διευθυντή του Ιδρύματος
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«Α.Γ. Λεβέντης», διεθνώς διακεκριμένο αρχαιολόγο Βάσο Καραγιώργη το λεύκωμα «Οι θυσαυροί της Τροίας», που
φυλάσσονται στο Μουσείο Εικαστικών Τεχνών «Πούσκιν» της Μόσχας

Ημερίδα με θέμα «Η ιστορική
κληρονομιά στον πολιτισμό της
σύγχρονης Ελλάδας» με παράλληλη
παρουσίαση της ποιητικής συλλογής του
Περικλή Ζαβιτσάνου «Ξαναζεί το
παρελθόν στο παρόν» 12.11.2008

Συνέντευξη για την Ελληνική
Τηλεόραση των Ελλήνων
εκπαιδευτικών κ.κ. Πέτρου
Καλογερόπουλου και Δημητρίου
Κουγιουμτζόγλου στα γραφεία του
Κ.Ε.Π.

Ο διακεκριμένος
καλλιτέχνης της Ρωσίας
Ευκλείδης Κιουρτζίδης και η
διευθύντρια του Κ.Ε.Π.
Δώρα Γιαννίτση απαγγέλουν
αποσπάσματα από το
"Κόκκινο ποτάμι" του Χάρη
Τσιρκινίδη, 18.05.2010

Παρουσίαση της ρωσικής
έκδοσης του βιβλίου «Το
κόκκινο ποτάμι...» του Χάρη
Τσιρκινίδη

Παρουσίαση των
απομνημονευμάτων της
αείμνηστης Ελληνίστριας,
Τατιάνας Κοκούρινα «Δεν
υφίστανται άνθρωποι χωρίς
ενδιαφέρον...», 05.11.2009

Ο Πρέσβυς της Ελλάδος στη
Μόσχα κ. Μιχαήλ Σπινέλλης με τη
σύζυγό του σε εκδήλωση του ΚΕΠ,
αφιερωμένη στη γιορτή των
Χριστουγέννων (25.12.2008)

Συμμετοχή του χορευτικού συγκροτήματος του Κ.Ε.Π. σε συναυλία, που πραγματοποιήθηκε στο Θέατρο «Bolshoi»
της Μόσχας, και ήταν αφιερωμένη στα 15 χρόνια του Διεθνούς Ιδρύματος Ενότητας Ορθοδόξων Λαών
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ΑΡΧΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
Το Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού αποτελεί κοινωνικό φορέα, η δράση του οποίου σε μεγάλο
βαθμό στηρίζεται στον ενθουσιασμό Ελλήνων και Φιλελλήνων. Το Κέντρο ιδρύθηκε από μία
μικρή ομάδα Ελλήνων χορηγών, μεταξύ των οποίων οι κ.κ. Αλέξανδρος Κεσσίδης (Γεν. Δ/ντής
του εργοστασίου GYDROSTAL), Ανδρέας Ηλιόπουλος (Πρόεδρος του ομίλου ECONIKA) και
Γιάννης Σιδηρόπουλος (Πρόεδρος του ομίλου OLYMP-STROY). Σύντομα το παράδειγμά τους
το ακολούθησαν και άλλοι. Γύρω από το Κέντρο συσπειρώθηκαν και άλλοι ομογενείς
επιχειρηματίες και όχι μόνο Έλληνες, αλλά και Φιλέλληνες, και στο σημείο αυτό θα
επιθυμούσαμε να αναφέρουμε τον Θεόδωρο Καραφουλίδη και τον Κωνσταντίνο Κυβρίδη (Γεν.
Δ/ντή και Εκτελεστικό Δ/ντή αντίστοιχα της εταιρείας PROTOS), ανθρώπους που με συνέπεια
και μετριοφροσύνη στηρίζουν το Κέντρο, καθώς και τους κ.κ. Βίκτωρα Γκιουρντζίεβ και
Δημήτριο Γεωργιάδη (Γεν. Δ/ντή και Δ/ντή αντίστοιχα του ομίλου PATEK-GROUP), τον κ.
Φιλάρετο Γκάλτσεβ-Καλτσίδη (Πρόεδρο Δ.Σ. εταιρείας EUROCEMENT), κ. Νικόλαο
Αγκουρμπάς (Πρόεδρο εταιρείας MORTADEL’), κ. Γεώργιο Μαρτασίδη (Γεν. Δ/ντή εταιρείας
DYNASTY), κ. Αλέξανδρο Δημητριάδη (Γεν. Δ/ντή εταιρείας «Systema Finleasing»), κ.
Ανέστη Ξινόπουλο (Γεν. Δ/ντή εταιρείας “Project-21”), κ. Γεώργιο Αποστολόπουλο (Γεν. Δ/ντή
της εταιρείας MHXANIKH-RUSSIA), κ. Οδυσσέα Ζαχαριάδη (Γεν. Δ/ντή της εταιρείας
ARTOS), τους κ.κ. Μιχάλη Χρηστοφίδη και Μιχάλη Εργατούδη (Τράπεζα Κύπρου), την
εταιρεία «De Agostini» και τον Γεν. Δ/ντή της κ. Νίκο Σκυλάκη, την εταιρεία «ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ»
και το Διευθυντή της κ. Άρη Μακρόπουλο, το Γενικό Διευθυντή της εταιρείας "Muller
International Contractors GmbH" κ. Άγγελο Φραγκούλη, το τουριστικό πρακτορείο “Muzenidis
Travel”, τις επιχειρήσεις «ALMME Growers – Association of Agricultural Cooperatives»,
"Venus Growers", "DK ADVERTISING", "Sarigiannis", "Alemar" το ελληνικό εστιατόριο
«ΜΥΛΟΣ». Επίσης επιθυμούμε να εκφράσουμε την ευγνωμοσύνη μας για τη στήριξή τους στην
Πρεσβεία της Ελλάδος στη Μόσχα, και δη στον Πρέσβυ κ. Ηλία Κλη και τον Πρέσβυ κ. Μιχαήλ
Σπινέλλη, καθώς και στο Γενικό Προξενείο της Ελλάδος στη Μόσχα και δη στη Γενική Πρόξενο
κα Πέννυ Ντούτη και το Γενικό Πρόξενο κ. Γιάννη Πλώτα.
Το Κέντρο είναι ανοικτό για συνεργασία με όλους εκείνους, που ευαισθητοποιούνται γύρω από
την υπόθεση της διάδοσης του ελληνικού πολιτισμού στη Ρωσία και την περαιτέρω ενίσχυση
των ελληνορωσικών σχέσεων.
Το Κ.Ε.Π. δεν θέτει ως στόχο την αποκόμιση οικονομικού οφέλους, όλα τα κεφάλαια που
κατορθώνει να προσελκύσει διοχετεύονται για χρηματοδότηση της τρέχουσας λειτουργίας του
και για υλοποίηση νέων προγραμμάτων. Βασική αρχή του Κέντρου αποτελεί η διαφάνεια κατά
τη διαχείριση της οικονομικής ενίσχυσης των χορηγών και ελπίζουμε ότι ο ενθουσιασμός και η
αυταπάρνηση των λειτουργών του Κέντρου, των συμμετεχόντων στα προγράμματά του και των
εθελοντών θα επιτρέψουν να καταλάβουμε όσο το δυνατό μεγαλύτερο πεδίο κατευθύνσεων και
να πετύχουμε υψηλή ποιότητα στα υπό υλοποίηση προγράμματά μας, με, ει δυνατό, χαμηλότερο
οικονομικό κόστος. Στα πλαίσια του δυνατού το Κέντρο επιχειρεί να επιλέγει προγράμματα
κατόπιν διαγωνισμού, με στόχο αφ΄ ενός την εξασφάλιση βέλτιστης αξιοποίησης των
εκχωρουμένων κονδυλίων αφ΄ ετέρου τη στήριξη προτάσεων και σχεδίων που παρουσιάζουν
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μέγιστο ενδιαφέρον και προοπτική.
Το Κέντρο είναι ανοικτό για εποικοδομητική συνεργασία με λοιπές οργανώσεις και ιδιώτες, με
στόχο το μέγιστο ποιοτικό αποτέλεσμα κατά την από κοινού δρομολόγηση και υλοποίηση
προγραμμάτων και σχεδίων.
Το σύστημα χορηγίας διαφόρων προγραμμάτων προϋποθέτει τους κάτωθι τρόπους
χρηματοδότησης:
• Πλήρης χρηματοδότησης προγραμμάτων από τα κεφάλαια του ίδιου του Κέντρου.
• Μερική χρηματοδότηση από το Κέντρο και μερική από λοιπούς χορηγούς, τους οποίους
δύναται να εντοπίσει είτε ο υπεύθυνος (ή οι υπεύθυνοι) του προγράμματος είτε το ίδιο το
Κέντρο. Το συγκεκριμένο σχήμα προϋποθέτει την ύπαρξη περισσοτέρων του ενός χορηγών και,
κατά συνέπεια, ανάλογη συμμετοχή αυτών στο υπό υλοποίηση σχέδιο-πρόγραμμα.
• Τεχνική, συμβουλευτική και λοιπή στήριξη εκ μέρους του Κέντρου σχεδίων και
προγραμμάτων, που χρηματοδοτούνται από λοιπούς φορείς. Περιμένουμε τις ιδέες-προτάσειςσυμβουλές και συστάσεις σας. Είμαστε στη διάθεσή σας για συνεργασία.

Σας περιμένουμε στη διεύθυνση:
ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ – HELLENIC CULTURAL CENTER
44, Altufyevskoe shosse, office No 9
127566 Moscow, Russia
Tel.: +7 495 7084809; Tel./Fax: +7 495 7084810
e-mail: hcc@mail.ru info@hecucenter.ru
www.hecucenter.ru

Στιγμιότυπο από τα εγκαίνια της έκθεσης παιδικής
ζωγραφικής "Mύθοι της Αρχαίας Ελλάδας"
(18 Δεκεμβρίου 2010)

Στιγμιότυπο από βράβευση της διευθύντριας του Κ.Ε.Π. από
την Ακαδημία Καλών Τεχνών της Ρωσίας (Ιανουάριος 2009)
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Παρουσίαση των απομνημονευμάτων της αείμνηστης Ελληνίστριας Τατιάνας Κοκούρινα «Δεν υφίστανται άνθρωποι χωρίς
ενδιαφέρον...». 5 Νοεμβρίου 2009. Στη φωτογραφία δεξιά: Ο Έλληνας δημοσιογράφος Νίκος Σιδηρόπουλος, η ομογενής
βετεράνος του Β΄Παγκοσμίου Πολέμου Μαρία Παναγιωτίδη, ο Πρέσβυς Αντρέι Βντόβιν με τη σύζυγό του Λιουντμίλα και η
διευθύντρια του Κέντρου Ελληνικού Πολιτισμού Δώρα Γιαννίτση.
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