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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗ ΜΟΣΧΑ

Από το Νοέμβριο του 2005 λειτουργεί στη ρωσική πρωτεύουσα το Κέντρο Ελληνικού 
Πολιτισμού (Κ.Ε.Π.), κοινωνικός φορέας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα,  που ως στόχους έχει 
τη  διάδοση  του  ελληνικού  πολιτισμού  στη  Ρωσία,  την  ενίσχυση  των  ελληνο-ρωσικών 
πολιτιστικών  σχέσεων  και  την  αξιοποίηση  του  υπάρχοντος  δυναμικού,  Ελλήνων  και 
Φιλελλήνων, όλων αυτών που με τη δράση τους συμβάλλουν στην ελληνορωσική σύμπραξη. Η 
πρωτοβουλία για την ίδρυση του Κέντρου ανήκει σε ομάδα Ελλήνων επιχειρηματιών της εδώ 
ομογένειας, επιφανών στελεχών της κοινότητας ομογενών της Μόσχας. 

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. 
Τον πρώτο ενάμιση χρόνο λειτούργησαν 11 τμήματα γλώσσας, τα οποία παρακολούθησαν περί 
τους  300  μαθητές.  Σε  εβδομαδιαία  βάση  πραγματοποιούνται  διαλέξεις  ιστορίας,  μαθήματα 
ελληνικού χορού και τραγουδιού. 
Την  απελθούσα  ακαδημαϊκή  χρονιά  (2008-2009)  λειτούργησαν  17  τμήματα  γλώσσας  για 
ενήλικες. 
Σε μια προσπάθεια διεύρυνσης της γεωγραφικής ακτίνας διάδοσης της ελληνικής γλώσσας και 
πολιτισμού, από την ακαδημαϊκή χρονιά 2009-2010 το Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού υλοποιεί 
το  πρόγραμμά  του  διδασκαλίας  της  ελληνικής  γλώσσας,  σε  καθημερινή  βάση,  σε  τέσσερις 
ακαδημαϊκές  εστίες  της  ρωσικής  πρωτεύουσας,  και  συγκεκριμένα  στα  σχολεία  μέσης 
εκπαίδευσης  Νο  551  (σχολείο  με  έμφαση  στην  ελληνική  παιδεία),  Νο  1530  «Γυμνάσιο 
«Λομονόσωφ», Νο 26 (πλησίον του Κρατικού Πανεπιστημίου της Μόσχας «Λομονόσωφ»).και 
στο  Διεθνές  Πανεπιστήμιο  της  Μόσχας,  πρύτανης  του  οποίου  είναι  ο  γνωστός  ομογενής 
επιστήμονας, οικονομολόγος και πρώην Δήμαρχος της Μόσχας Γαβριήλ Ποπώφ. 
Ήδη αυτή τη στιγμή διανύουμε την τέταρτη ακαδημαϊκή χρονιά λειτουργίας του Κ.Ε.Π., τα δε 
τμήματα διδασκαλίας της νεοελληνικής τα τελευταία χρόνια παρακολουθούν περί τα 550-600 
άτομα  (εφέτος  λειτουργούν  23  τμήματα  ελληνικής  γλώσσας  για  ενήλικες  και  ένα  για 
παιδιά). Το  πρόγραμμα  εκμάθησης  της  γλώσσας  είναι  4ετές,  στα  δε  δύο  τελευταία  έτη 
διδάσκουν οι εν Μόσχα αποσπασμένοι από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων 
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της Ελλάδος εκπαιδευτικοί (τα τελευταία δύο χρόνια διδάσκουν ο φιλόλογος-αρχαιολόγος κ. 
Δημήτριος  Κουγιουμτζόγλου και  ο  φιλόλογος  κ.  Πέτρος  Καλογερόπουλος).  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 
«Λομονόσωφ». 

Σύμφωνα  με  δημοσκόπηση  που  διεξάγουμε  κάθε  χρόνο  στους  μαθητές  του  Κέντρου, 
μοιράζοντάς  τους  ένα  ερωτηματολόγιο,  ποσοστό  περίπου 35%-40%  εξ  αυτών  είναι 
ομογενειακής καταγωγής. 

Στο  Κέντρο  λειτουργούν  επίσης  δανειστική  βιβλιοθήκη,  ταινιοθήκη  και  μουσικό  αρχείο, 
προσιτά σε κάθε ενδιαφερόμενο. 

Αναλυτικότερες  πληροφορίες  για  τη  δράση  του  Κέντρου  μπορείτε  να  αντλήσετε  από  τον 
Δικτυακό Τόπο www  .  hecucenter  .  ru    

Διευθύντρια του Κέντρου Ελληνικού Πολιτισμού (Κ.Ε.Π.) είναι η Δρ. Θεοδώρα Γιαννίτση,
Στοιχεία επικοινωνίας του Κ.Ε.Π.:
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