
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Αξιότιμοι συνάδελφοι, αγαπητοί φίλοι!  
 

Εκ μέρους του Κρατικού Πανεπιστημίου της Αγίας Πετρούπολης επιτρέψτε 
μου να Σας καλωσορίσω στη σημερινή μας εκδήλωση, της οποίας ο εορταστικός 
χαρακτήρας, αυτή τη χρονιά, είναι διττός. Και τούτο, διότι η αφορμή για την 
πραγματοποίησή της συμπίπτει με την τυπική ολοκλήρωση δύο σπουδαίων και 
μεγάλης κλίμακας δράσεων που πραγματοποιήθηκαν στην Ελλάδα από το Κρατικό 
Πανεπιστήμιο της Αγίας Πετρούπολης και τους συνεργαζόμενους με αυτό φορείς, 
στη διάρκεια του τρέχοντος εκπαιδευτικού έτους και μάλιστα από ένα σημείο και 
μετά παράλληλα. Συγκεκριμένα, οι λόγοι που βρισκόμαστε σήμερα εδώ είναι 
αφενός μεν η απονομή των πιστοποιητικών γλωσσομάθειας στους επιτυχόντες της 
κρατικής εξέτασης της Ρωσικής Ομοσπονδίας στη ρωσική ως ξένη γλώσσα της 
χειμερινής εξεταστικής περιόδου 2019 αφετέρου δε η ανακοίνωση των 
αποτελεσμάτων της τελικής φάσης της Ολυμπιάδας ρωσικής γλώσσας ως ξένης 
γλώσσας.             

Το Κρατικό Πανεπιστήμιο της Αγίας Πετρούπολης, όντας ένα από τα 
παραδοσιακά, με μακρόχρονη ιστορική διαδρομή, κέντρα ρωσικής φιλολογίας, στο 
οποίο η διδασκαλία της ρωσικής ως ξένης γλώσσας χρονολογείται από τα μέσα του 
προηγούμενου αιώνα, στις αρχές της δεκαετίας του 1950, είναι σταθερά 
προσανατολισμένο, μεταξύ άλλων, και στην περαιτέρω προώθηση της ρωσικής 
γλώσσας και των εξετάσεων πιστοποίησής της ως ξένης στο εξωτερικό .    

Είναι κάτι παραπάνω από ευχάριστο για εμάς να διαπιστώνουμε και να 
επισημαίνουμε, ότι πολλά από τα καινοτόμα προγράμματά μας υλοποιούνται στην 
Ελλάδα. Από το 2016, από κοινού με τους συναδέλφους της Πανελλήνιας Ένωσης 
Καθηγητών Ρωσικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας και με το Κέντρο εκμάθησης 
ρωσικής γλώσσας «Russian Word», διεξάγουμε με μεγάλη επιτυχία την επίσημη 
κρατική εξέταση της Ρωσικής Ομοσπονδίας για την πιστοποίηση της γνώσης της 
ρωσικής ως ξένης γλώσσας ενώ αυτή τη χρονιά και πάλι από κοινού με τους 
σταθερούς και αξιόπιστους αυτούς συνεργάτες μας, δώσαμε τη δυνατότητα σε έναν,  
απροσδόκητα μεγάλο, όπως μαρτυράει αδιάψευστα η τελική στατιστική, αριθμό 
αλλοδαπών σπουδαστών να δοκιμάσουν τις γνώσεις, τις ικανότητες και τις 
δεξιότητες τους στη ρωσική γλώσσα, μέσα από τη συμμετοχή τους στην Ολυμπιάδα 
ρωσικής γλώσσας ως ξένης γλώσσας. Κι αν όχι την πατρίδα των Ολυμπιακών 
Αγώνων, τη γενέτειρα του Ολυμπιακού Κινήματος, ποιά άλλη γωνιά του κόσμου θα 
μπορούσαμε  να επιλέξουμε ως την ιδανικότερη αφετηρία για να δώσουμε σάρκα 
και πνοή στη συγκεκριμένη αυτή δράση μας. Αισθανόμαστε, μάλιστα όχι μόνο 
απόλυτα δικαιωμένοι για την επιλογή μας αυτή αλλά συνάμα και εξαιρετικά 
ευτυχείς, αφού, βάσει του συνόλου των συμμετεχόντων στην Ολυμπιάδα από όλες 
τις χώρες, η Ελλάδα, με τους 150 μαθητές και φοιτητές της που προκρίθηκαν και 
την εκπροσώπησαν στη τελική φάση του διαγωνισμού, υπήρξε η αδιαφιλονίκητη 
νικήτρια από άποψη συμμετοχής, κατακτώντας επάξια την πρώτη θέση 
παγκοσμίως.                       

Εκφράζουμε τα θερμά μας συγχαρητήρια στους νικητές και σε όλους 
ανεξαιρέτως τους φιναλίστ της Ολυμπιάδας αλλά φυσικά και στους επιτυχόντες των 
εξετάσεων πιστοποίησης. Ταυτόχρονα, όμως, θεωρούμε χρέος μας να 
απευθυνθούμε και σε όσους δεν τα κατάφεραν και τόσο καλά αυτή τη φορά, 
καλώντας τους να μην απογοητεύονται και να μην παρατήσουν τη μεγάλη 
προσπάθειά τους. Το μη επιθυμητό αποτέλεσμα υπάρχει πάντα ως πιθανότητα 
αλλά σε καμία περίπτωση δεν ισοδυναμεί με τελική ήττα. Είναι μια μικρή 
ανάπαυλα και συνάμα μια πολύτιμη εμπειρία στο μακρύ και όμορφο αγώνα προς 
την επιτυχία.  

Το Κρατικό Πανεπιστήμιο της Αγίας Πετρούπολης Σας ευχαριστεί για το 
ζωηρό ενδιαφέρον Σας για τη Ρωσία, τη γλώσσα της και τον πολιτισμό της. Για μια 
ακόμη φορά, δεχτείτε τα ειλικρινή και θερμά  μας συγχαρητήρια.    
 

 


