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ALL INCLUSIVE с RUSSIAN WORD! 

 

Новый 2018-ый центр русского языка и культуры 
Russian Word открыл долгожданной вечеринкой, 
своеобразным посвящением в студенты RW, 
неформальной церемонией передачи знаний и 
опыта.  

В минувшую пятницу (12/01/2018) кафе-бар 
«The Barrister» собрал старых и новых друзей RW, 

слушателей всех языковых уровней (в том числе и 
учащихся курсов русского языка при мэрии 
г.Салоники) на единственный в своем роде тренинг 
живого общения и умопомрачительного 
времяпрепровождения!  
 

 

Умудренные опытом «старички» раскрыли 
новичкам секрет, что такое любовь с первого 

взгляда и что делать, когда повседневность 
начинает теснить романтику! О силе чувства к 
Великому и Могучему и преодолении страха – из 
первых уст! О том, как говорить, думать, писать, 
читать, петь и даже танцевать по-русски, 
колоритно, самобытно и ооочень душевно, 
оставаясь при этом «истинным греком».  
 

 
 

Долгожданная встреча в режиме ALL INCLUSIVE 
прошла в приятной, шумной и веселой компании, с 
дегустацией традиционных русских угощений, 
прекрасной музыкой и танцами под российские и 
греческие хиты. 

В этот вечер никто не остался без внимания и 
новых знакомств!  

Итак, до новых неформальных встреч, друзья! 
 
Больше фото на странице Fb.:  
https://www.facebook.com/russianword.gr/posts/940987086057
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ΤΑ ΕΧΕΙΣ ΟΛΑ – ΕΙΣΑΙ ΜΕ ΤΟ RUSSIAN WORD! 

 

Για το Κέντρο ρωσικής γλώσσας και πολιτισμού «Russian 
Word»  η καινούργια χρονιά άνοιξε με μια πολυαναμενόμενη 
βραδιά, με ένα ιδιότυπο αφιέρωμα στους σπουδαστές του, με 

μία τελετή μετάδοσης εμπειρίας και γνώσεων, φτιαγμένη, αυτή 
τη φορά, μακριά απ’ τα συνηθισμένα κι έξω από καλούπια.  

 
Την περασμένη Παρασκευή (12/01/2018) στο «The 

Barrister lounge café-bookshop» έδωσαν δυναμικό παρόν 
παλιοί και νέοι φίλοι του «Russian Word», μαθητές του από 
όλα τα επίπεδα γλωσσομάθειας (συμπεριλαμβανομένων κι 
εκείνων που συμμετέχουν στα μαθήματα εκμάθησης ρωσικής 

γλώσσας του Δήμου Θεσσαλονίκης), σε μια μοναδική στο είδος 
της φιέστα ζωντανής επικοινωνίας, σε ένα «μάθημα» 
αξεπέραστης διασκέδασης! 
 

Συνάντησε εκεί η εμπειρία του «παλιού» τον ενθουσιασμό του 
«νέου» για να του φανερώσει το μυστικό του έρωτα με την 
πρώτη ματιά και πώς πρέπει να απαντάς στην καθημερινότητα, 
όταν αυτή αρχίζει να σφίγγει τον κλοιό της γύρω από το 

ρομαντισμό και να τον πνίγει. Για να αποκαλύψει ο πρώτος στο 

δεύτερο, σε όλο της το μέγεθος, τη δύναμη του συναισθήματος 
για τη «Μεγάλη και Κραταιά» ρωσική γλώσσα, ώστε στα πρώτα 
δειλά βήματά του σε αυτή να μάθει κι εκείνος και μάλιστα από 
πρώτο χέρι τη «συνταγή» που θα διώξει μακριά τους φόβους του 

και θα διαλύσει τους όποιους ενδοιασμούς του! Για να μυήσει 
ο «παλιός» τον «καινούργιο» στο πώς μιλάς, σκέφτεσαι, γράφεις, 
διαβάζεις, τραγουδάς ή ακόμη και χορεύεις «αλά ρωσικά» με 
αυθορμητισμό και ζωηρότητα μοναδική, σαν όλα τούτα να 

ξεπηδούν πηγαία μέσα 
από την ψυχή σου, 
παραμένοντας συνάμα 
μέσα σε αυτό που 

συμβαίνει «Έλληνας 
αληθινός». 
    
Η πολυαναμενόμενη 

βραδιά που, όπως 
μαρτυρά κι ο τίτλος της 
«ALL INCLUSIVE», τα 

είχε όλα, κύλησε μέσα σε ατμόσφαιρα ζεστή, με παρέα από 

πρόσωπα αγαπημένα κι ανθρώπους ζωντανούς κι εύθυμους, 
που άλλοι ήταν γνώριμοι από παλιά κι άλλοι μόλις 
γνωρίστηκαν μεταξύ τους, που μίλησαν και γέλασαν, που 
γεύτηκαν παραδοσιακές ρωσικές λιχουδιές, που τραγούδησαν 

και χόρεψαν υπό τους ήχους ρωσικών και ελληνικών 
επιτυχιών, που ό,τι τους έφερε κοντά, τους έκανε τελικά ένα!   
Κανείς δεν πέρασε απαρατήρητος αυτή τη βραδιά κι απ’ αυτή 

τη γιορτή κανείς δεν έφυγε δίχως νέες γνωριμίες. 
 
Αγαπητοί φίλοι! Εις το επανιδείν και σε άλλα τέτοια 
ανταμώματα, εκεί που το πρωτότυπο και το καινούργιο θα 

σμίγουν πάντα αρμονικά και δημιουργικά με το παλιό!  

 
Περισσότερες φωτογραφίες μπορείτε να βρείτε στην 

επίσημη σελίδα μας στο Fb.: 

https://www.facebook.com/russianword.gr/posts/94098
7086057983 
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