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Επιςκέπτεσ από το Νότο ςτη βόρεια πρωτεφουςα 
 

Ολοκληρώθηκε ακόμη ένα ταξίδι εκπαιδευτικού – πολιτιστικού 

χαρακτήρα στη Ρωσία. Αυτή τη φορά, οι σπουδαστές του 
Κέντρου «Russian Word» επισκέφθηκαν τη «ρωσική Βενετία», 

την πόλη – ήρωα με τη βαριά ιστορία, την Αγία Πετρούπολη. 

 
Έχοντας θεμελιωθεί στις 16 Μαΐου 1703 από το Μεγάλο Πέτρο με την 
πρόθεση να ενισχύσει τη θέση της Ρωσίας στην Ευρώπη, η Αγία 

Πετρούπολη όφειλε να εξελιχθεί στη νέα Ρώμη, να αποτελέσει όχι 
απλώς την πολιτική αλλά επιπλέον και την πολιτιστική πρωτεύουσα  

του κράτους. Δεν υπάρχει αμφιβολία, ότι η πόλη με την πλούσια και 
πολλάκις τραγική ιστορία της, η πόλη που έζησε τα πλέον τραγικά 

γεγονότα στο Μεγάλο Πατριωτικό Πόλεμο, συνενώνοντας σε αυτή την 
ίδια την ισχύ της Ρωσίας και τις εκτός των συνόρων εξελίξεις, δικαίωσε 

πλήρως τις ελπίδες, που εναποτέθηκαν σε αυτήν. Η εποχή του Πέτρου 
έχει ήδη παρέλθει προ πολλού αλλά η Πετρούπολη  εξακολουθεί να 

παραμένει το πιο σπουδαίο αρχιτεκτονικό μνημείο εκείνων των 
χρόνων, το κέντρο της διανόησης και της πνευματικής ζωής, ο πόλος 

έλξης για τους τουρίστες από κάθε γωνιά του πλανήτη. Η σημερινή 
Αγία Πετρούπολη είναι τα μεγαλοπρεπή ανάκτορα, οι πολυτελείς 

προσόψεις, οι χρυσοί τρούλοι, τα αμέτρητα γεφύρια και οι λευκές 
νύχτες. Είναι μία από τις πιο λαμπερές και ρομαντικές πόλεις της 

Ρωσίας, χτισμένη πάνω στα 44 νησάκια στο δέλτα του ποταμού Νέβα. 
 
Η χαμηλή θερμοκρασία και το φειδωλό φως της ημέρας κάθε άλλο 

παρά στάθηκαν ικανά να καταθλίψουν τους επισκέπτες από την 
Ελλάδα αλλά τουναντίον προσέδωσαν στο ταξίδι τη δική του ιδιαίτερη 

ρωσική χροιά. Η Βόρεια πρωτεύουσα τους υποδέχθηκε, όπως ακριβώς 
συνηθίζεται στο βορρά, με όχι περισσότερο από -10 Co  και με ένα 

πέπλο υγρού χιονιού. Με βεβαιότητα, όμως, μπορούμε να πούμε, ότι 
η «αιώνια παγωνιά» της Αγίας Πετρούπολης αποδείχτηκε για τους 

Έλληνες ένα παράδοξο τ’ Απρίλη.   

 
Οφείλουμε ιδιαιτέρως να επισημάνουμε, ότι οι σπουδαστές του 

κέντρου μας έχουν τη θαυμάσια ευκαιρία να «νιώσουν» τη γλώσσα 
στην ίδια της την πατρίδα και ταυτόχρονα να συνδυάσουν το 

εκπαιδευτικό μαζί με ένα πολιτιστικό πρόγραμμα, δύο φορές το 
χρόνο. Και το 2017 δεν αποτέλεσε την εξαίρεση! Η πλειοψηφία των 

μαθητών της πρόσφατης αποστολής μας είχαν ήδη επισκεφτεί τη 
Ρωσία, ωστόσο κάθε φορά η χώρα αποκαλύπτεται σε αυτούς 

διαφορετικά!  
 

Σο ταξίδι στην Αγία Πετρούπολη ήταν αδύνατο να νοηθεί χωρίς 
επίσκεψη σε περίφημα, ιστορικά μέρη, όπως το οχυρό των Πέτρου και 

Παύλου, το Ερμιτάζ, η Εκκλησία του Ρέοντος Αίματος, ο Καθεδρικός 
ναός του Αγίου Ισαάκ, ο Καθεδρικός ναός της Παναγίας του Καζάν, η 

κατοικία του Ντοστογιέφσκι, το μουσείο Ανθρωπολογίας και 
Εθνογραφίας «Κουνστκάμερα» (το πρώτο μουσείο, που ιδρύθηκε στη 

Ρωσία),το Μουσείο πολιτικής ιστορίας κ.α. Η επιθυμία να «βυθιστείς» 
ολοσχερώς μέσα στο περιβάλλον, η επιδίωξη ν’ αγγίξεις την ιστορία και 

την εξαιρετική ομορφιά - όλα αυτά συνέβαλαν σε μια πρωτόγνωρη 
διάθεση να θέλεις να μιλάς στη ρωσική γλώσσα και να λαμβάνεις 

ολάκερη εκείνη την απόλαυση από αυτό που συμβαίνει.  

το πλαίσιο των υμφώνων υνεργασίας ανάμεσα στο «Russian Word» 

και στο Εξεταστικό κέντρο του Κρατικού Πανεπιστημίου της Αγίας 
Πετρούπολης, που είναι επιφορτισμένο για τη διεξαγωγή των εξετάσεων 

στη γλώσσα, προγραμματίστηκε, επιπλέον, φιλική επίσκεψη της 
ελληνικής αποστολής στις εγκαταστάσεις του Ανώτατου αυτού 

Εκπαιδευτικού Ιδρύματος.  
 

Κύριο στόχο της επίσκεψης αυτής αποτέλεσε η γνωριμία των 
σπουδαστών με το έργο του εν λόγω Α.Ε.Ι. – συνεργάτη μας, η 

περαιτέρω ενίσχυση της κινητικότητας σπουδαστών και διδακτικού 
προσωπικού, η διεθνοποίηση της εκπαίδευσης και η βελτίωση της 

ποιότητας των εκπαιδευτικών υπηρεσιών.  
 
Με την ευκαιρία της επίσκεψης της ελληνικής αποστολής στο Κρατικό 

Πανεπιστήμιο της Αγίας Πετρούπολης, προετοιμάστηκε από το 
Διευθυνση του Εξεταστικού κέντρου περιήγηση στο μουσείο Ιστορίας 

του Πανεπιστημίου. Πρόκειται για το αρχαιότερο κι ένα από τα 
σημαντικότερα μουσεία του είδους του στη Ρωσία, το οποίο 

καταλαμβάνει το Κεντρικό κτίριο του Εκπαιδευτικού Ιδρύματος και 
αποτελεί μνημείο αρχιτεκτονικής του 18ου αιώνα. Σο μεγαλείο του 

συγκεκριμένου Α.Ε.Ι. επιβεβαιώνουν, περαιτέρω, σπουδαία ονόματα 
αποφοίτων του, μεταξύ των οποίων οι βραβευμένοι με το βραβείο 

Νόμπελ Ι.Π. Πάβλωφ, Λ.Ν. Λαντάου, Α.Μ. Προχόρωφ, Β.Β. Λεόντιεφ 
κ.α., καθώς και οι βραβευμένοι με τα βραβεία Λένιν και τάλιν έξι 

επικεφαλής κυβέρνησης της Ρωσίας (Π.Α. τολίπιν, Α.Φ. Κερένσκι, 
Β.Ι. Λένιν, Β.Β. Πούτιν, Ν.Α.Μεντβέντεφ κ.α).   

 
Επιπλέον, πραγματοποιήθηκε παρουσίαση αναφορικά στις 

δυνατότητες που έχουν οι αλλοδαποί φοιτητές να λάβουν ανώτατη 
εκπαίδευση στο Κρατικό Πανεπιστήμιο της Αγίας Πετρούπολης, με 

πληροφορίες για τα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών, τους 
τρόπους εισαγωγής και τις υποτροφίες. 
 

το πλαίσιο της γνωριμίας με το Εξεταστικό κέντρο, δόθηκε η 
ευκαιρία στους μαθητές του «Russian Word» να μιλήσουν για τις 

επιτυχίες τους κατά την εκμάθηση της ρωσικής γλώσσας, καθώς 
επίσης και για τις δυσκολίες, τις οποίες χρειάζεται να ξεπεράσουν στην 

πορεία τους αυτή.  
 

Αναμνηστικό βίντεο για τους Ρώσουςσυναδέλφους - 
"Πολιτιστικός μωσαϊκός της Θεσσαλονίκης" του ερβετά 

Βασίλη: https://www.youtube.com/watch?v=hDKS9zol6kU&t=10s 
 

Αξίζει να σημειωθεί, ότι παρόμοια ταξίδια αποτελούν συνήθη πρακτική 
του κέντρου μας. το παρελθόν σπουδαστές μας με τη συνοδεία 

καθηγητών επισκέφτηκαν και άλλα πολιτιστικά κέντρα της Ρωσίας, 
όπως τη Μόσχα και το αράτωφ και συμμετείχαν σε Προγράμματα 

Θερινών Σαχύρρυθμων Μαθημάτων ρωσικής γλώσσας (Summer 
Schools) και σε άλλες δραστηριότητες.    

 
Να υπενθυμίσουμε, ότι το ταξίδι στην πόλη του ποταμού Νέβα 

διοργανώθηκε από τη Διεύθυνση του κέντρου «Russian Word» εν είδη 
αναμνηστικής εκδήλωσης με την ευκαιρία της νίκης στο 6ο Φεστιβάλ 

«Αγάπη για τον κινηματογράφο, αγάπη για τη Ρωσία», το οποίο ήταν 
αφιερωμένο στο Έτος ρωσικού κινηματογράφου.     

 
Παρόμοια εκπαιδευτικά ταξίδια συμβάλλουν όχι μόνο στη γνωριμία 

των σπουδαστών με τον πολιτισμό της διδασκόμενης γλώσσας και στην 
ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους στον προφορικό λόγο  αλλά τους 

παρέχουν και τη μοναδική ευκαιρία να ζήσουν την αξέχαστη εμπειρία 
της διαμονής στη Ρωσία με την υπέροχη παρέα φίλων και καθηγητών!  

Ευχαριστούμε όλους τους σπουδαστές, οι οποίοι μας συντρόφευσαν σε 
αυτό το θαυμάσιο ταξίδι! 
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