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Русский язык в массы! 
Изучать русский язык, как и прежде, актуально, модно и интересно. 
 

Завершился одиннадцатый экспресс-курс по РКИ для 
работников сервиса и туризма на базе мэрии города 
Салоники. 17 января 2019 года в актовом зале 
«Манолис Анагностакис» муниципалитета г. Салоники 
состоялось торжественное вручение сертификатов. 

Шестой год плотного сотрудничества Холдинга Mouzenidis 
Group, мэрии г.Салоники и коллектива преподавателей 
Центра русского языка Russian Word доказал практическую 
ценность задуманного учебного проекта и упрочил ведущие 
позиции в импровизированном рейтинге желаний 
греческого населения: изучать русский язык, как и прежде, 
актуально, модно, ценно как для самореализации в 

частности, так и для укрепления межнациональных дружеских отношений Росси и Греции в целом. 

Претензии на успех безосновательны без положительного 
эмоционального настроя. Именно стремление к 
многозадачности, желание постичь новое, любовь к 
русскому языку и культуре, уверенность в результате, 
настойчивость и требовательность к себе помогли 
учащимся успешно завершить первую ступень в освоении 
русского языка как иностранного, реализовав задуманное, 
доказав себе и окружающим свое право быть лучшим. 

Мы благодарим официальных гостей вечера – 
представителя Holding Mouzenidis Group г-н 
Параскевопулоса B., третьего секретаря Генерального 
Κонсульства России г-н Потапова В., заместителя 

департамента по культуре и спорту мэрии г. Салоники г-н 
Барбунакиса А. за приятные слова и беспрепятственное 
доверие, а также студентов за теплые слова благодарности. 
Мы уверены в незаменимости подобных инициатив – 
именно тесная многолетняя взаимодружба рождает 
новые идеи, достойные стать реальностью. 

Подаренный уникальный шанс бесплатно начать изучение 
такого сложносочиненного, красочного и не похожего ни на 
какой другой языка оправдала старания организаторов: 
благодарные и счастливые студенты уверили в изыскании 
возможности непременно продолжать тернистый, но такой 

захватывающий путь постижения новых высот познания. 

Спасибо всем слушателям 11-го курса занятий по русскому языку за терпение и усердие! 

До новых встреч! 
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Стартовал новый 12-ый цикл экспресс-курса по 
РКИ в Мэрии г. Салоники.   
 

С завидным постоянством при поддержке Холдинга Mouzenidis Group начинает свою работу 
12-ый цикл по РКИ для работников сервиса и туризма на базе мэрии города Салоники.  

Еще недавно мы поздравляли слушателей 11-го цикла с 
окончанием курсов, как не заметили, что наступил 
новый этап: незнакомый, кажущийся пока таким 
недосягаемым русский алфавит, сложносочинённые 
слова и предложения и много другое – уже совсем скоро 
приобретут новые краски, заставляя слушать, читать, 
говорить с большим вдохновением.  

А между тем самые активные счастливчики, уже 
постигшие начальный уровень на бесплатных курсах в 
мэрии, успешно осваивают новые высоты в просторных 
аудиториях Russian Word, имея возможность 
подготовиться к сдаче экзамена по русскому языку в 

конце февраля 2019г. Уникальная возможность, 
организованная Холдингом Mouzenidis Group и 
мэрией г.Салоники, оправдав старания 
организаторов, убедила, увлекла и заинтриговала 
немало слушателей – именно поэтому многие из 
них продолжают тернистый, но такой 
захватывающий путь познания.  

Преподаватели же Центра RW опытным путем 
убеждены: все возрасты покорны не только 
любви, но и познанию: существенное число всех, 
кому ЗА сели за парты и пытаются утереть нос 
молодежи. И это у них отлично получается! 

Мы благодарим всех! В путь! 
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Η ρωσική γλώσσα περνά στο ευρύ κοινό! 
Στις 17 Ιανουαρίου 2019 και με την αφορμή της επιτυχούς ολοκλήρωσης του ενδέκατου κύκλου 
ταχύρρυθμων μαθημάτων εκμάθησης ρωσικής γλώσσας, απευθυνόμενων σε πρόσωπα που παρέχουν την 
εργασία και τις υπηρεσίες τους στο πεδίο της εστίασης και του τουρισμού, πραγματοποιήθηκε στο 
Δημαρχιακό Μέγαρο της πρωτεύουσας της Βορείου Ελλάδας εορταστική εκδήλωση για την απονομή των 
σχετικών Πιστοποιητικών, η οποία έλαβε χώρα στην αίθουσα τελετών «Μανώλης Αναγνωστάκης» του 
Δημαρχιακού Μεγάρου Θεσσαλονίκης. 

Λίγα λόγια γι’ αυτά καθ’ αυτά τα μαθήματα. 

Το πρόγραμμα, το οποίο υλοποιείται με την υποστήριξη 
του Ομίλου Εταιρειών «Holding Mouzenidis Group» επί 
έξι συναπτά έτη, γνωρίζοντας ιδιαίτερη επιτυχία, δίνει 
σάρκα και οστά στη σφοδρή επιθυμία δεκάδων 
σπουδαστών να έλθουν σε επαφή με τη ρωσική γλώσσα. Σε 
τι συνίσταται όμως το μυστικό της μεγάλης απήχησης του 
συγκεκριμένου προγράμματος ταχύρρυθμων γλωσσικών 
μαθημάτων; Η εν λόγω ανθρωποκεντρικού χαρακτήρα 
πρωτοβουλία του κύριου διοργανωτή και υποστηρικτή του, 
του Ομίλου Εταιρειών «Mouzenidis Group», κορυφαίου 

τουριστικού πράκτορα της Ανατολικής Ευρώπης, έχει έναν εξαιρετικά βάσιμο λόγο: τα τελευταία χρόνια η 
Ελλάδα καταλαμβάνει δεσπόζουσα θέση ανάμεσα στους 
εκτός συνόρων προορισμούς που επιλέγουν οι Ρώσοι για 
τις θερινές διακοπές τους ενώ στο χώρο της τουριστικής 
επιχειρηματικότητας οι Υπηρεσίες και τα Τμήματα 
Ανθρώπινου Δυναμικού ολοένα και πιο συχνά αρχίζουν 
να προβάλλουν ως βασικό απαιτούμενο προσόν για την 
πρόσληψη στην εργασία τη γνώση της ρωσικής γλώσσας. 

Την τελετή έναρξης της απονομής των πτυχίων τίμησαν 
με την παρουσία τους ο Αντιδήμαρχος Εκπαίδευσης και 
Αθλητισμού κ. Μπαρμπουνάκης Α., ο τρίτος 
γραμματέας του Γενικού Προξενείου της Ρωσίας στη 
Θεσσαλονίκη κ. Ποτάπωφ Β., καθώς επίσης και ο κ. 
Παρασκευόπουλος Β. ως εκπρόσωπος του Ομίλου Εταιρειών «Holding Mouzenidis Group». Άπαντες οι 

επίσημοι προσκεκλημένοι υπογράμμισαν τον προφανή, 
αδιαμφισβήτητα επίκαιρο χαρακτήρα των εκπαιδευτικών 
προγραμμάτων αυτού του είδους, τα οποία αφορούν το χώρο 
του τουρισμού, ενώ περαιτέρω, αναφορικά στον κύκλο των 
μαθημάτων, που μόλις ολοκληρώθηκε, επεσήμαναν το 
υψηλό επίπεδο προετοιμασίας όλων εκείνων που είχαν την 
ευκαιρία να τα παρακολουθήσουν. 

Για μια ακόμη φορά ευχαριστούμε όλους όσοι συμμετείχαν 
στον ένατο κύκλο ταχύρρυθμων μαθημάτων ρωσικής 
γλώσσας για την υπομονή και το ζήλο τους! 
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Ξεκίνησε ο νέος, δωδέκατος κύκλος του ταχύρρυθμου 
προγράμματος μαθημάτων ρωσικής γλώσσας στο Δήμο 
Θεσσαλονίκης 
Με αξιοζήλευτη συνέπεια και με την υποστήριξη του Ομίλου Επιχειρήσεων “Holding Mouzenidis Group” 
ξεκινάει στο Δημαρχιακό Μέγαρο Θεσσαλονίκης ο δωδέκατος συνεχόμενος κύκλος του ταχύρρυθμου 
προγράμματος μαθημάτων ρωσικής γλώσσας που απευθύνεται σε εργαζόμενους στο χώρο της εστίασης και 
του τουρισμού. 

Δεν πέρασαν παρά λίγες μόνο μέρες από τότε που 
γιορτάζαμε με τους απόφοιτους του 11ου κύκλου την 
ολοκλήρωση των παρακολουθήσεών τους και χωρίς να το 
καταλάβουμε να ‘μαστε πάλι εδώ, στην αφετηρία μιας 
ακόμη νέας φάσης του προγράμματος: το άγνωστο και προς 
το παρόν απρόσιτο, φαινομενικά, ρωσικό αλφάβητο, οι 
περίπλοκες λέξεις, οι πολυδαίδαλες προτάσεις κι άλλα 
πολλά ακόμη πρόκειται σύντομα να «χρωματιστούν» σε 
καινούργιες αποχρώσεις, παρασύροντας τους «τολμηρούς» 
που τα πλησίασαν, να ακούν, να διαβάζουν και να μιλάν με 
μεγαλύτερη έμπνευση! 

Εν τω μεταξύ, οι τυχεροί που μέσα από τα δωρεάν μαθήματα 
του Δήμου Θεσσαλονίκης σκαρφάλωσαν στο βασικό επίπεδο γλωσσομάθειας, έχουν ήδη ξεκινήσει με 
επιτυχία για την κατάκτηση νέων κορυφών, αυτή τη φορά στους χώρους του κέντρου ρωσικής γλώσσας και 
πολιτισμού «Russian Word» με σκοπο να προετοιμαστούν και να δώσουν εξετάσεις για το πρώτο τους πτυχίο 
στα Ρωσικά τέλη Φεβρουαρίου 2019. Η μοναδική 
τούτη ευκαιρία, στην οποία δίνουν σάρκα και οστά ο 
Όμιλος Επιχειρήσεων “Holding Mouzenidis Group”, ο 
Δήμος Θεσσαλονίκης και οι καθηγητές του «Russian 
Word», έχοντας επανειλημμένα δικαιώσει τις 
προσπάθειες όλων, όσοι εμπλέκονται σε αυτή, έπεισε, 
γοήτευσε και κίνησε, εντέλει, την περιέργεια πολλών 
από εκείνους που πέρασαν απ το συγκεκριμένο 
πρόγραμμα. Και γι’ αυτό ακριβώς το λόγο πολλοί 
απ'αυτούς είναι σήμερα και πάλι σπουδαστές, 
επιλέγοντας να δώσουν συνέχεια σε τούτο το δύσκολο 
αλλά συνάμα τόσο συναρπαστικό δρόμο της γνώσης. 

Οι καθηγητές του «Russian Word» από την εμπειρία 
τους είναι απόλυτα πεπεισμένοι για το εξής: όλες 
ανεξαιρέτως οι ηλικίες υποτάσσονται όχι μόνο στην αγάπη αλλά και στην αστείρευτη δίψα για μάθηση. Κι 
αδιάψευστος μάρτυρας γι’ αυτό, ο ίδιος ο αριθμός όλων εκείνων που πήραν θέση πίσω από θρανία κι έχουν 
βαλθεί να φορέσουν τα γυαλιά στη νεολαία! Και τα καταφέρνουν περίφημα! 

Τους ευχαριστούμε όλους! Καλή αρχή και καλή συνέχεια στο συναρπαστικό ταξίδι!   

 

Ethnikis Aminis 9 & Tsimiski 131 
54622 Thessaloniki, Greece 

T: +30 2310 22.08.22 
www.russianword.gr 


	Изучать русский язык, как и прежде, актуально, модно и интересно.

