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ЭТОЙ НОЧЬЮ ГРЕЦИЯ ВПЕРЕДИ ПЛАНЕТЫ ВСЕЙ!  
А ГДЕ ТЫ ПРОВЕЛ ЭТУ НОЧЬ? 
 
 

 
 

14 октября 2017 года центр 

русского языка и культуры 

«Russian Word» в лице студентов и 
преподавателей принял участие в 

грандиозном ежегодном празднике 

спорта – 6-ом Международном 
ночном полумарафоне. 

Мероприятие включало два забега: 

Ночной полумарафон на 21.100 м и 
Забег здоровья и динамичной 

ходьбы на 5.000 м. 
 

Поклонники лёгкой атлетики, 
профессионалы и просто мечтатели – всех 
объединила эта ночь в едином порыве 
личных рекордов. Бесспорно, каждый 
получил свою порцию удовольствия.  
 
Беспрепятственно преодолеть заданные 
дистанции участникам забега помогли не 
по-осеннему теплый попутный ветерок и 
непривычно пустая просторная ровная 
трасса.   
 
«Почему ночь?» - спросите Вы. Ночной 

забег – уникальная возможность бежать 
навстречу рассвету теплой октябрьской 
ночью в огнях любимого города. 
 
Под девизом "только вперед" наши ребята 
успешно преодолели соревновательные 
дистанции, продемонстрировав свою 

физическую подготовку, а также 
стремление постигать новое, 
неизведанное. Мы рады, что команда 
Russian Word сплочена не только в стенах 
центра, и хотим от всей души поздравить 
всех принявших участие в забеге с 
замечательными результатами!  

 

 
 
Организаторами массового старта, при 
поддержке Федерации легкой атлетики 
Греции, выступили спортивный клуб 
MEAS Triton и муниципалитет г.Салоники.  
 

 
 
 
 
 
 

 
 

128, Egnatia str. 

54622 Thessaloniki, Greece 
T: +30 2310 22.08.22 
www.russianword.gr 

RW-NEWSletter №6 

letter 

http://www.russianword.gr/


   

MEDIACENTER RUSSIAN WORD 

Υπεύθυνος: Yulia Vasilinenko                                                                               Copyright © 2017 Russian Word 

                                                                                                                                        

ΤΟΥΤΗ ΤΗ ΝΥΧΤΑ Η ΕΛΛΑΔΑ ΜΠΡΟΣΤΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΟΛΟ! 
ΕΣΥ ΠΟΥ ΠΕΡΑΣΕΣ ΑΥΤΗ ΤΗ ΝΥΧΤΑ; 

 

 
 

Στις 14 Οκτωβρίου 2017 το κέντρο 

ρωσικής γλώσσας και πολιτισμού 
«Russian Word» εκπροσωπούμενο από 

τους σπουδαστές και τους καθηγητές 

του συμμετείχε σε μια μεγάλη ετήσια 
γιορτή του αθλητισμού, στον 6ο 

Διεθνή Νυχτερινό Ημιμαραθώνιο 

Θεσσαλονίκης. Ο αγώνας 
περιελάμβανε δύο ειδών δρόμους,  σε 

ένα εκ των οποίων μπορούσες να 

επιλέξεις τη συμμετοχή σου: στο 
νυχτερινό ημιμαραθώνιο των 21.100 

μέτρων ή στο Δρόμο Υγείας και 

Δυναμικού Βαδίσματος των 5.000 

μέτρων.  
 

Λάτρεις του αθλητισμού, επαγγελματίες αλλά 
και απλώς ονειροπόλοι ήταν όλοι εκείνοι, 
τους οποίους ένωσε αυτή η βραδιά σε μια 
μοναδική «έκρηξη» προσωπικών ρεκόρ. Στο 
τέλος, ο καθένας πήρε, αναμφίβολα, το δικό 
του μερίδιο ικανοποίησης κι ευχαρίστησης.  
 
Πολύτιμοι σύμμαχοι των δρομέων στην 
ακώλυτη κάλυψη των προβλεπόμενων 
αποστάσεων αποδείχθηκαν το ελαφρύ, ζεστό 

αεράκι που καθόλου δεν θύμιζε προχωρημένο 
φθινόπωρο, καθώς και η ασυνήθιστα άδεια, 
αχανής ευθεία του δρόμου που ακολουθούσε 
η διαδρομή. 

   
«Γιατί νύχτα;» θα ρωτήσετε. Ο νυχτερινός 
δρόμος αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία να 

τρέξεις για να προϋπαντήσεις το λυκαυγές 
μιας γλυκιάς νύχτας του Οκτωβρίου που 
ξημερώνει στα φώτα της αγαπημένης μας 
πόλης.  
Με το σύνθημα «μόνο μπροστά» οι 
σπουδαστές μας υπερνίκησαν με επιτυχία τις 
αποστάσεις, έχοντας να επιδείξουν τη φυσική 
προετοιμασία τους, καθώς επίσης και το ζήλο 
να αγγίξουν και να κατανοήσουν το νέο και το 

ανεξερεύνητο. Είμαστε ευτυχείς, που η ομάδα 
του Russian Word αποδεικνύεται 
συσπειρωμένη και δεμένη όχι μόνο μέσα 
στους «τέσσερις τοίχους» του κέντρου μας κι 
επιθυμούμε μέσα από την ψυχή μας να 
συγχαρούμε όλους, όσοι συμμετείχαν στον 
αγώνα για τα περίφημα αποτελέσματα!     
 

 
 
Υπεύθυνοι για τη οργάνωση και το συντονισμό 
της μαζικής εκκίνησης, με την υποστήριξη 

και της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, 
ήταν ο αθλητικός Σύλλογος «ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ» 
και ο Δήμος Θεσσαλονίκης. 
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