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Η ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΤΗΣ ΡΩΣΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΑΧΥΡΡΥΘΜΩΝ ΘΕΡΙΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ (SUMMER 
SCHOOL) ΤΟΥ RUSSIAN WORD.

Το Πρόγραμμα Ταχύρρυθμων Θερινών 
Μαθημάτων (Summer School) του Russian 
Word, που λαμβάνει χώρα εκτός των 
συνόρων, συνίσταται, πρωτίστως, σε κύκλο 
καθημερινών, τετράωρης διάρκειας ανά 

ημέρα, εντατικών παρακολουθήσεων ρωσικής 
γλώσσας. 

 
Δεν αποτελεί έκπληξη, ότι απαντώντας στην 
ερώτηση για τις πλέον ζωηρές εντυπώσεις, που 
έμειναν από την επίσκεψη στις δύο ρωσικές 
πόλεις, τουτέστιν στο Σαράτωφ και τη Μόσχα, 
οι σπουδαστές μας κάθε φορά επισημαίνουν 
την επαγγελματική επάρκεια, την στο έπακρο 
δημιουργική εκμετάλλευση του 
εκπαιδευτικού υλικού καθώς 

και το υψηλό επίπεδο της παιδείας των 
καθηγητών της ρωσικής ως ξένης γλώσσας του 
Κρατικού Πανεπιστημίου του Σαράτωφ και 
του Ρωσικού Νέου Πανεπιστημίου της 
Μόσχας. Οι «ζεστές», φιλικές σχέσεις, η εν 
γένει θετική στάση και το πηγαίο χιούμορ δεν 
θα μπορούσαν να αφήσουν αδιάφορο ούτε 

έναν από όλους, όσοι συμμετείχαν στο 
αλησμόνητο τούτο ταξίδι. 

Στην τελετή λήξης του Προγράμματος, όλους 
τους παρευρισκόμενους συνεπήραν τα πιο 
όμορφα συναισθήματα και η επιθυμία να 

ανταμώσουν και πάλι, αυτή τη φορά όμως 
στην φιλόξενη ελληνική γη, στη Θεσσαλονίκη, 
στο Κέντρο «Russian Word», εκεί, όπου με 
τόση υπομονή, επιμονή και αγάπη μαθαίνουν 
τη ρωσική γλώσσα. 
 
http://www.sgu.ru/news/2017-07-11/v-sgu-otkrylas-
letnyaya-shkola-russkogo-yazyka-dlya  

 
Περισσότερες φωτογραφίες μπορείτε να βρείτε στην 
επίσημη σελίδα μας στο Fb.: 
https://www.facebook.com/russianword.gr/posts/85650

3574506335 
128, Egnatia str. 

54622 Thessaloniki, Greece 

T: +30 2310 22.08.22 
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Ανάμεσα στις προγραμματισμένες εκδηλώσεις που έλαβαν χώρα στο πλαίσιο 
των  Θερινών ταχύρυθμων μαθημάτων (Summer School) του απευθυνόμενου 
σε αλλοδαπούς φοιτητές Προπαρασκευαστικού Τμήματος του Κρατικού 
Πανεπιστημίου του Σαράτωφ (Preparatory department for international 
students of SSU), συμπεριλαμβανόταν και επίσκεψη στο θρυλικό 

Ακαδημαϊκό Θέατρο Όπερας και Μπαλέτου του 
Σαράτωφ.  
 

 

Οι σπουδαστές και οι καθηγητές του κέντρου 
ρωσικής γλώσσας και πολιτισμού «Russian 
Word» (με έδρα τη Θεσσαλονίκη) είχαν τη 
μοναδική ευκαιρία να βρεθούν στους χώρους, 
όπου απαγορεύεται η είσοδος στο κοινό, να 
περάσουν στα άδυτα των αδύτων και να δουν 
από κοντά πως γεννιέται η τέχνη της 
μεταμόρφωσης.    

Ένας άνθρωπος, για τον οποίο το θέατρο δεν 
είναι απλά τρόπος ζωής αλλά αυτή η ίδια η 
ζωή συμφώνησε να μας διαφωτίσει κάπως για 
τα μυστικά του θεατρικού σανιδιού, κάνοντας 
έτσι στην ελληνική αποστολή μια ιδιαίτερα 

υψηλή τιμή. Πρόκειται για τον Αναπληρωτή 
Διευθυντή του θεάτρου Νικολάι Ευγένεβιτς 
Σιγιάνωφ.      

Μόνο αυτός ο εξαιρετικά ενδιαφέρων 
άνθρωπος μπορεί να μιλήσει με τον πλέον 
ενδεδειγμένο τρόπο για τη δουλειά του έτσι, 
ώστε η αφ’ εαυτού της μαγευτική τέχνη του 
θεάτρου να δημιουργήσει μια επιπλέον 
συναισθηματική φόρτιση. Εκφράζουμε στο 
Νικολάι Ευγένεβιτς τις ειλικρινείς μας 
ευχαριστίες για την άκρως συναρπαστική 
επίσκεψη. 

Ορισμένα λόγια για την ιστορία του ίδιου 

του θεάτρου… 

Αξίζει να σημειώσουμε, ότι το Ακαδημαϊκό 
Θέατρο Όπερας και Μπαλέτου του Σαράτωφ 
ιδρύθηκε το 1803. Σήμερα, το πολύτιμο 
κεφάλαιο του θεάτρου αποτελούν διαχρονικά 
και πάντα επίκαιρα έργα κλασικών, όπως: 
«Πρίγκιπας Ίγκορ» του Α. Μποροντίν, «Ευγένιος 
Ονιέγκιν» και «Ντάμα Πίκα» του Π. Τσαϊκόφσκι. 
Από τη σκηνή δε λείπουν ποτέ περίφημα 
αριστουργήματα της όπερας, όπως π.χ. του Β. 
Μότσαρτ. («Ο Μαγεμένος Αυλός», «Ο γάμος του 
Φίγκαρο»), του Τζ. Πουτσίνι («Τόσκα»), Τζ. Ροσίνι 
(«Ο κουρέας της Σεβίλλης») καθώς και μεγάλα 
κλασικά του μπαλέτου, όπως π.χ. «Η Λίμνη των 
Κύκνων», «Καρυοθραύστης» και «Η Ωραία 

Κοιμωμένη» του Π. Τσαϊκόφσκι, «Ζιζέλ» του Α. 
Αντάμ, «Δον Κιχώτη» του Λ. Μίνκους και άλλα 
πολλά.  

www.operabalet.ru  

Περισσότερες φωτογραφίες μπορείτε να βρείτε στην 
επίσημη σελίδα μας στο Fb.: 
https://www.facebook.com/russianword.gr/posts/83939

6376217055  
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Η ελληνική αποστολή των σπουδαστών του Russian Word επισκέφτηκε το 

θέρετρο ξεκούρασης και αναψυχής «Приречное» στις όχθες του ποταμού 

Медведица (Река Медведица) στην περιφέρεια του Σαράτωφ. 

 

Στον αιώνα της επιστημονικής – τεχνολογικής έκρηξης, όπου 

κερδίζει διαρκώς έδαφος η γενική σπουδή στο κυνήγι μιας 

καλύτερης ζωής με την επικράτηση του κόσμου της ύλης πάνω 

στο πνεύμα , είναι πολύ εύκολο να βρεθείς και να χαθείς σε 

ένα άσκοπο «πήγαινε-έλα» και στη μονοτονία της 

καθημερινότητας, λησμονώντας ως εκ τούτου τον πλούτο και 

την ομορφιά της φύσης που μας περιβάλλει. Οδηγούμενοι, 

προφανώς, από τέτοιου είδους σκέψεις οι διοργανωτές  του 

ανεπανάληπτου πραγματικά προγράμματος Θερινών 

ταχύρυθμων μαθημάτων ρωσικής γλώσσας (Summer School) 

του Προπαρασκευαστικού Τμήματος του Κρατικού 

Πανεπιστημίου του Σαράτωφ που απευθύνεται σε αλλοδαπούς 

σπουδαστές (Preparatory department for international 

students of SSU), έδωσαν σάρκα και οστά στο όνειρο κάθε 

μέσου Ευρωπαίου να ζήσει μια εξωτική πραγματικότητα στα 

βάθη της Ρωσίας.   

Λένε, ότι η ομορφιά της φύσης σου αποκαλύπτεται στην άμεση 

επαφή μαζί της. Το θέρετρο ξεκούρασης και αναψυχής 

«Приречное» (το οποία στα ελληνικά θα μπορούσε να αποδοθεί 

λόγω της θέσης του θέρετρου πλησίον του ποταμού ως 

«Παραποτάμιο») στην περιφέρεια του Σαράτωφ αποτέλεσε για 

τους σπουδαστές του Russian Word το επίκεντρο ανταλλαγής 

συναισθημάτων. Το σκεπτικό των διοργανωτών έγκειτο στη 

γνωριμία των επισκεπτών από την Ελλάδα με τη ζωή του 

καθημερινού – απλού Ρώσου, του οποίου η λαϊκή δημιουργία 

αντανακλάται στη γλώσσα και τις παραδόσεις. Παροιμίες, 

λαϊκές ρήσεις, παραμύθια, παραδοσιακά τραγούδια, 

πατροπαράδοτες γεύσεις κ.α. είναι εμπειρίες που αξίζει να 

ζήσεις από κοντά στον «ξύπνιο σου» έστω μία φορά, παρά να 

έχεις απλώς ακούσει εκατό φορές για τα μαθήματα ρωσικής 

γλώσσας που πραγματοποιούνται 3000 χλμ μακριά από εδώ.      

Η ικανότητα της φύσης να σε εκπλήξει και να σε ενθουσιάσει 

με την εγγενή ομορφιά της, με την τελειότητά της, αποκτά 

υλική υπόσταση ιδίως μέσα στη ρωσική λογοτεχνία αλλά και 

γενικά στο ρωσικό πολιτισμό˙ εικόνες και μορφές δασών, 

στεπών, λιμνών και ποταμών, όλων γενικά, σε όσα είναι 

πλούσια  η ρωσική γη, έχουν εξυμνηθεί και εγκωμιαστεί από 

ζωγράφους, ποιητές, συγγραφείς….   

Ξύπνημα νωρίς το πρωί, μια βαθιά ανάσα από το μεστό 

«πράσινο» άρωμα του ρωσικού δάσους και η παρέα των 

παιδιών αρχίζει μόλις να «φέρνει» λιγουλάκι σε Ρώσους… 

Περισσότερες φωτογραφίες μπορείτε να βρείτε στην 

επίσημη σελίδα μας στο Fb.: 

https://www.facebook.com/russianword.gr/posts/84158

2552665104  
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