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БАЛОМ ПРАВИТ ЦВЕТ! 

 

Ровно месяц назад в Салониках состоялся ставший 

популярным во всем мире Фестиваль Красок. Это 

было в прямом и переносном смыслах радужное 

всецветие настроения, разрушающее все стереотипы о 

двухцветной зебре-жизни. Фейерверк чувств, эмоций, 

и, конечно же, цвета, во всем его бесконечном 

разнообразии – тонов и полутонов, светотеней и 

контрастов, яркости и нежности. Цвет правил балом! 

Балом экстраординарным, наполненным безудержной 

энергией. А она, энергия, и есть жизнь. И каждый из 

нас должен непременно стать полноправным хозяином 

своей жизни, раскрасив ее исключительно по-своему.  

В радужное настроение праздника окунулась и наша 

молодежная команда Russian Word. Яркие краски, 

счастье на лицах, интерактивные игры, интервью, 

ведущие популярного «Zoorаdio», танцы под живую 

музыку популярной группы «MyΕxcuse», популярные 

поп-хиты и финальный салют – жизнь! И именно она 

учит нас бороться и 

не сдаваться, 

любить и прощать, 

верить и надеяться! 

И именно она 

познакомила нас с 

вами, и только благодаря ей мы по-прежнему вместе – 

счастливые и успешные! 

 

Держи руку на пульсе жизни – вместе с RW! 

Больше фото на странице Fb.: 

https://www.facebook.com/russianword.gr/photos/pcb.1132246760265347/1132242706932419/?type=3&theater 
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ΣΟ ΧΡΩΜΑ ΟΔΗΓΟΤΕ ΣΟ ΧΟΡΟ! 
 

Στις αρχές Σεπτεμβρίου πραγματοποιήθηκε στη 

Θεσσαλονίκη το εξαιρετικά δημοφιλές σε όλο τον κόσμο 

φεστιβάλ «Η Μέρα με τα Χρώματα». Και υπήρξε αυτή η 

γιορτή, κυριολεκτικά και μεταφορικά, ένα non stop, 

ξέφρενο, πολύχρωμο «μπογιάτισμα» της διάθεσής μας. 
Μια αληθινή έκρηξη συναισθημάτων και, φυσικά, 

χρωμάτων, σε μια ατέρμονη ποικιλία τόνων βασικών 

αλλά κι αποχρώσεων, φωτοσκίασης αλλά κι αντίθεσης, 

ζωηράδας αλλά κι απαλότητας. Το χρώμα «οδηγούσε» το 

χορό κι αυτό του έδινε ρυθμό και παλμό! Ένα χορό 

μοναδικό, που ξεχείλιζε από ενέργεια ανεξάντλητη.  

Και είναι 
η ενέργεια 

αυτή η ίδια η ζωή μας που ο καθένας μας οφείλει απέναντι 

στον εαυτό του να γίνει, το δίχως άλλο, ο μόνος και 

πραγματικός αφέντης της, χρωματίζοντάς την αυτός ο ίδιος 

μόνο και με χρώματα που θα ‘ναι της δικής του, αποκλειστικά, 

επιλογής. Σε τούτη την αισιόδοξη διάθεση έκανε μακροβούτι 
και η δική μας νεανική ομάδα του Russian Word. Χρώματα 

φωτεινά και ζωηρά, η χαρά, η ανεμελιά κι η ευτυχία 

ζωγραφισμένες στα πρόσωπα, παιχνίδια διαδραστικά, 

συνεντεύξεις, παρουσιαστές από το εξαιρετικά δημοφιλές 

«Zoorаdio», χορός ασταμάτητος υπό τους ζωντανούς ήχους του 
γνωστού συγκροτήματος «Mydio», χορός ασταμάτητος υπό τους 

ζωντανούς ήχους του γνωστού συγκροτήματος 

«Myexcuseband», κορυφαία pophits και, τελικά, ένα μεγαλόφωνο, 

ζωντανό, ενθουσιώδες «Γεια!» στην ίδια τη ζωή! Γιατί είναι εκείνη 
που μας μαθαίνει να πολεμάμε και να μην τα παρατάμε, να 

αγαπάμε και να συγχωρούμε, να πιστεύουμε και να ελπίζουμε! 

Γιατί, εν τέλει, είναι αυτή που για κάποιο λόγο μας έφερε κοντά 

και μας έδωσε την ευκαιρία να γνωριστούμε! Κι απλώς, χάρη σ’ 

αυτή, συνεχίζουμε να είμαστε χαρούμενοι μαζί, αποτελώντας όλοι 
μαζί, εσείς κι εμείς, ένα «εκρηκτικό μείγμα» δημιουργικότητας, μια 

αλάνθαστη συνταγή επιτυχίας! 

Πιάσε τον παλμό της ζωής μαζί με το Russian Word! 

Περισσότερες φωτογραφίες μπορείτε να βρείτε στην επίσημη σελίδα μας στο Fb.: 
https://www.facebook.com/russianword.gr/photos/pcb.1132246760265347/1132242706932419/?type=3&theater 
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