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Μια ικρ γραφία της Ελλάδας
α ό τη δεκαετία του

ε οδηγό την γλώσσα της οικοδο είται κο

άτι κο

άτι

σε ένα α ό τα κτίρια της Πανε ιστη ιού ολης στου Ζωγράφου

Δί λα στη Φιλοσοφική εκεί ό ου οι Έλληνες φοιτητές διδάσκονται σε βάθος τον α έραντο
γλωσσικό ας λούτο ενήλικες α ό όλες τις χώρες του κόσ ου γίνονται καθη ερινά κοινωνοί
της νέας ελληνικής

ε αρωγούς καθηγητές ου ε ιτελούν ε εράκι και όρεξη ένα διττό στόχο

Να τους άθουν να ιλούν ελληνικά σωστά και γρήγορα και αράλληλα να τους ανοίξουν
αράθυρο στην κουλτούρα και τον ολιτισ ό ας
Κά οιοι α ό αυτούς ήρθαν στην χώρα ας για σ ουδές Άλλοι α ό έρωτα και αρκετοί για
δουλειά Ό οια και αν είναι η αφετηρία τους η κατάληξή τους

ετά την φοίτησή τους στο

διδασκαλείο είναι κοινή Η γνώση των ελληνικών σε συνδυασ ό ε την ε αφή ε την τριβή ε
την καθη ερινότητα
Και το τελικό α οτέλεσ α ετά την α οφοίτηση Φιλίες ζωής αγά η για την Ελλάδα ένα
αγικό

ίγ α ανθρώ ων και ολιτισ ών

Το κτίριο του Διδασκαλείου βρίσκεται στην Πανε ιστη ιού ολη και ξεχωρίζει α έσως α ό τα
άλλα ανε ιστη ιακά οική ατα Ολοκαίνουριο καθώς αραδόθηκε το

ε τα αθή ατα τα

ροηγού ενα χρόνια να γίνονται σε διάφορες αίθουσες της Φιλοσοφικής και ε ρωτο οριακή
αρχιτεκτονική είναι δικαιω ατικά το στολίδι της εκ αιδευτικής ονάδας τόσο έξω όσο και
έσα
Στον κόσ ο του Διδασκαλείου ας εισάγει η κ Αλίκη Τσοτσορού καθηγήτρια και όνι η
διδάσκουσα α ό την δεκαετία του

αλλά και ο Νίκος Ρου

ής καθηγητής α ό την νεώτερη

φουρνιά εκ αιδευτικών εξειδικευ ένων στην διδαχή των ελληνικών σε ξένους
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Το Διδασκαλείο Νέας Ελληνικής δη ιουργήθηκε στα έσα της δεκαετίας του

σε ια

ρώτη ορφή Ήταν δηλαδή ια α ό τις ξένες γλώσσες ου διδασκόταν στην Πανε ιστη ιακή
Λέσχη του Πανε ιστη ίου Αθηνών Την Νέα Ελληνική ως ξένη δίδαξαν ήδη α ό τα ρώτα
χρόνια ως τις αρχές της δεκαετίας του

οι καθηγητές ου οργάνωσαν αργότερα τον Το έα

Γλωσσολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής Ο Γιώργος Μ α

ινιώτης η Δή ητρα

Θεοφανο ούλου Κοντού και ο Παναγιώτης Κοντός
Ακριβώς εκείνην την ερίοδο έρχονταν στην Ελλάδα για να βελτιώσουν τις γνώσεις τους στη
Νέα Ελληνική Γλώσσα νέοι τότε σε ηλικία καθηγητές Νέας Ελληνικής Φιλολογίας στα
ευρω αϊκά ανε ιστή ια της Δυτικής Ευρώ ης Έρχονταν ε ίσης οι ρώτοι υ οψήφιοι
φοιτητές των Ιατρικών και των Πολυτεχνικών Σχολών Μετσόβιο Αριστοτέλειο κυρίως α ό τις
χώρες της Βόρειας και Κεντρικής Αφρικής αλλά και α ό τις αραβικές χώρες
Το

ήταν ό ως ου δη ιουργήθηκε το ανεξάρτητο Διδασκαλείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας

το ο οίο είναι ως σή ερα συνδεδε ένο ε το Μετα τυχιακό Πρόγρα
Νέας Ελληνικής ως Ξένης Γλώσσας Ο Γιώργος Μ α

α για τη Διδασκαλία της

ινιώτης ως ρύτανης του ΕΚΠΑ

η Δή ητρα Θεοφανο ούλου ως Πρόεδρος του Τ ή ατος Φιλολογίας
και ο Παναγιώτης Κοντός ως Προϊστά ενος της Γρα

ατείας του ΕΚΠΑ

συνέβαλαν στην εδραίωση και την ροβολή του Διδασκαλείου καθώς και την στελέχωσή του ε
καταρτισ ένους καθηγητές όλους κατόχους του Μετα τυχιακού Δι λώ ατος για τη
Διδασκαλία της Νέας Ελληνικής ως Ξένης
Σή ερα το Διδασκαλείο έχει

όνι ους καθηγητές α ό τους ο οίους τρεις είναι διδάκτορες

ενώ οι υ όλοι οι είναι υ οψήφιοι διδάκτορες Α ασχολεί ε ίσης ανάλογα ε την ροσέλευση
των σ ουδαστών τριάντα ερί ου ωρο ίσθιους καθηγητές κάθε χρόνο
Η κ Τσοτσορού ας χαρτογραφεί την δυσκολία των αθητών στην ελληνική γλώσσα
Σίγουρα ολύ εγάλη δυσκολία αντι ετω ίζουν οι Κινέζοι και οι Για ωνέζοι φοιτητές ας γιατί
οι γλώσσες τους δεν είναι συ βατές ε την Ελληνική Οι σ ουδαστές ου έχουν τα ρωσικά ως
ητρική γλώσσα ε ειδή η γλώσσα τους έχει ση αντικές ο οιότητες ε την Ελληνική καθώς και
οι φυσικοί ο ιλητές των ευρω αϊκών γλωσσών δεν φαίνεται να δυσκολεύονται ιδιαίτερα
Ειδικότερα οι Ρώσοι λένε ό ως και ε είς αυτά είναι Κινέζικα Κά ου στη έση ως ρος το
ε ί εδο δυσκολίας βρίσκονται οι αραβόφωνοι
Εξαρτάται βέβαια και α ό το αν έχουν διδαχτεί άλλες ξένες γλώσσες και αν η διδασκαλία της
ξένης γλώσσας έχει διεξαχθεί ε βάση την ε ικοινωνιακή έθοδο ου γενικά ακολουθού ε στο
Διδασκαλείο Ε ίσης η ηλικία αίζει αρκετά ση αντικό ρόλο γιατί οι νέοι γενικότερα
ροσαρ όζονται ολύ γρήγορα στα διδακτικά δεδο ένα

Διδασκαλείο Νέας Ελληνικής

http://specials.newpost.gr/didakaleio-neas-ellinikis

Οσο ιο φιλική είναι η ατ όσφαιρα τόσο ιο λειτουργική η διδακτική διαδικασία
Η κ Τσοτσορού ιλά για ια άκρως γοητευτική διδακτική διαδικασία η ο οία ό ως
έχει και αυτή τα δικά της ικρά ροβλή ατα
χαρακτήρα

Α λά ικρά ράγ ατα

ορεί να

ικρές διαφορές στον

ορούν να δη ιουργήσουν δυσαρέσκειες στον ικρόκοσ ο ιας τάξης Όσο ιο

φιλική είναι η ατ όσφαιρα σε ια τάξη τόσο ιο λειτουργική γίνεται η διδακτική διαδικασία
Και ο δάσκαλος καλείται να συ

ετάσχει σε αυτή την ατ όσφαιρα

Την ίδια στιγ ή αυτό το ίγ α ολιτισ ών κάνει το άθη α ένα χωνευτήρι ανθρώ ων
διαφορετικών ηθών
Το γεγονός ότι έχου ε φοιτητές κυριολεκτικά α ό όλο τον κόσ ο και έχου ε έρθει σε ε αφή ε
διαφορετικούς ολιτισ ούς έθι α και νοοτρο ίες Κάθε χρόνο αθαίνου ε κάτι καινούργιο
ου ας βοηθά να κατανοήσου ε καλύτερα τους φοιτητές ας και να γίνου ε
α οτελεσ ατικότεροι
Το ό τι

ορού ε να εταδώσου ε και να εξηγήσου ε τα στοιχεία και τις τυχές του δικού ας

ολιτισ ού σε ένα τόσο ευρύ σύνολο σ ουδαστών Και βέβαια να εξηγήσου ε και να
κατανοήσου ε διδάσκοντες και διδασκό ενοι καλύτερα τις εταξύ ας διαφορές
Για την καθη ερινότητα έσα στην τάξη ας ιλά ο
καθηγητής Νίκος Ρου

ής

Η γλώσσα είναι ένας ζωντανός οργανισ ός είναι
κο

άτι της κοινωνίας είναι λάθος η ροσέγγιση να

τη δεις έξω α ό αυτήν Μ ορείς να διδάξεις την
γλώσσα έρα α ό τα βιβλία

ε ό οιο τρό ο

ε

ό οια αφορ ή α ό ένα σύνθη α στον τοίχο και γύρω ας αν η τι άλλο αφθονούν α ό ια
φωτογραφία α ό ένα τραγούδι

ια εφη ερίδα ένα λογοτέχνη α ένα φιλ

Και σίγουρα όλα

αυτά δεν αρουσιάζουν ια εικόνα στολισ ένης και όνο Ελλάδας
Τα σύγχρονα εγχειρίδια διδασκαλίας της ελληνικής εριέχουν για αράδειγ α κεί ενα και
αναφορές ου εστιάζουν στην ανεργία τις ανθρώ ινες σχέσεις σε σύγχρονα ροβλή ατα ό ως
η ρύ ανση του εριβάλλοντος ή ακό α και σε ιο ελληνικά ό ως η έκδοση άδειας
αρα ονής ή η συ

λήρωση ιας Υ εύθυνης Δήλωσης δεν είναι δηλαδή ξεκο

ένα α ό την

ραγ ατικότητα Ο Ελύτης είχε ει ότι εάν α οσυνθέσεις την Ελλάδα στο τέλος θα δεις να σου
α ο ένουν ια ελιά ένα α
ξαναφτιάχνεις

έλι κι ένα καράβι Που ση αίνει ότι ε άλλα τόσα την

ε την καλή θέληση λοι όν ακό α και ε λίγα έσα

ορού ε να

ροχωρήσου ε φτάνει ρώτα να ιστέψου ε σε ας τους ίδιους στον τό ο ας για να
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ε ενδύσουν στη συνέχεια και οι σ ουδαστές σε ας αλλά και σε κο

άτια δικά ας ό ως η

γλώσσα ας

Σχέσεις ζωής ανάμεσα σε καθηγητές και μαθητές
Το διδασκαλείο δη ιουργεί όχι όνο γνώστες της ελληνικής αλλά και δεσ ούς άρρηκτους ου
κρατούν χρόνια
Ό ως ε ιση αίνει η Αλίκη Τσοτσορού για ένα υ άρχουν σχέσεις φιλίας ου ετράνε άνω
α ό είκοσι χρόνια Είναι φίλες ε τις ο οίες ιλά ε συχνά στο διαδίκτυο λέον

ου βλέ ου ε

τα αιδιά ας να εγαλώνουν και να σ ουδάζουν Που ας ένωσε αρχικά η κοινή ας αγωνία
για την Ελλάδα και την ελληνική λογοτεχνία Η ρώτη ετάφραση των οιη άτων ου στα
Σερβικά έγινε α ό ια ολύ αγα η ένη φίλη Σέρβα

ράγ α ολύ τι ητικό για ένα αφού η

ίδια έχει εταφράσει στα Σερβικά δύο τό ους ε διηγή ατα του Πα αδια άντη Η
εταφράστρια του Οδυσσέα Ελύτη στα ρωσικά Ιρίνα Κοβαλιόβα φίλη αγα η ένη και
οικογενειακή ετά α ό δέκα χρόνια φιλίας

ας άφησε ριν λίγα χρόνια

ένα ια σχέση ζωής Αν ιλά ε για σχέσεις ζωής

Και αυτή ήταν για

ερικοί συνάδελφοί ας έχουν αντρευτεί ε

αλιούς φοιτητές ας
Για τους φίλους ου έχει α οκτήσει σε όλο τον κόσ ο έσα α ό την ορεία του στο Διδασκαλείο
ιλά ο Νίκος Ρου

ής

Ναι είναι αλήθεια ότι εφόσον ιλά ε για κοινό ενηλίκων το όλο θέ α α οκτά έναν άλλο
χαρακτήρα

ιο ανοικτό Η λειοψηφία των σ ουδαστών ερνάει καθη ερινά τρεις ώρες αζί

δεκα έντε εβδο αδιαίως έξι ως οκτώ ήνες χρόνος όχι ικρός αν το καλοσκεφτού ε Στο
διάστη α αυτό είναι λογικό και ανα ενό ενο να βρεθούν κοινοί κώδικες να δη ιουργηθούν
φιλίες ε διάρκεια Για τους ερισσότερους η αρουσία στο Διδασκαλείο
ου ροσφέρει α οτελεί ταυτόχρονα ένα διάλει

έρα α ό τη γνώση

α α ό την καθη ερινότητα όσο εύκολη ή

δύσκολη τυγχάνει στον καθένα
Εκεί λοι όν θα συναντήσουν έναν ο οεθνή τους κά οιον ε αρό οιες ε

ειρίες

ε κοινούς

στόχους είναι δηλαδή εύκολο να εντο ιστούν κοινά στοιχεία ου θα συντελέσουν σε ια ε αφή
έραν της τάξης Στο ίδιο νεύ α το Διδασκαλείο ε ί σειρά ετών οργανώνει εκδρο ές σε
αρχαιολογικούς χώρους και νη εία ακριβώς για να φέρει τους σ ουδαστές σε ε αφή έρα
α ό τη γλώσσα και ε τον ελληνικό ολιτισ ό εν γένει
Με την ευκαιρία αυτή θέλω να αναφερθώ και σε άλλες

ρωτοτυ ίες του Διδασκαλείου ό ως

είναι η έκθεση ζωγραφικής τα τ ή ατα ρητορικής και ορθοφωνίας η δη ιουργία εφη ερίδας
η συζήτηση ε λογοτέχνες κινήσεις ου ξεφεύγουν α ό το αυστηρό λαίσιο του έρχο αι και
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αθαίνω τη γλώσσα ε εκτείνονται σε δη ιουργικές δραστηριότητες αξιο οίησης του χρόνου
και συνδρά ουν στη συνεργασία έσα α ό την ο οία

ορεί να ροκύψει το ισχυρότερο

δέσι ο Παρό οια οι σ ουδαστές δέχονται ε ενθουσιασ ό την οργάνωση ιας θεατρικής
ε ίσκεψης

ιας γιορτής ή και ιας κοινής εξόδου για διασκέδαση

Α ό την άλλη λευρά ο ρόλος δασκάλου σ ουδαστών είναι διακριτός εν αλλά ξεφεύγει α ό
τα αυστηρά λαίσια των χαρακτηρισ ών α ό α φότερες λευρές υ άρχει ια διάθεση
ερισσότερο φιλική ου ενδυνα ώνεται ε την άροδο των αθη άτων ανάλογα βέβαια ε τις
εριστάσεις Συνήθως καταλήγου ε να εί αστε ια εγάλη αρέα ό ου τον ρόλο του
συντονιστή έχει ο δάσκαλος όλοι ό ως έχουν ισότι η θέση Προσω ικά νιώθω ολύ τυχερός
γιατί στα λαίσια της ολυετούς αυτής διαδρο ής έχω α οκτήσει φίλους σε όλο τον κόσ ο
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Η πλούσια εκδοτική δραστηριότητα του Διδασκαλείου
Είναι ενδιαφέρον το ως το Διδασκαλείο της Ελληνικής έκτισε
σειρά για τους ξένους ου άθαιναν την γλώσσα

έσα στη χρόνια ια εκδοτική

ροσαρ οσ ένη στις ανάγκες τους

Όταν άρχισα να εργάζο αι στο Διδασκαλείο αφηγείται η κ Τσοτσορού
βιβλία ου είχα ε στη διάθεσή ας ήταν ελάχιστα Α ό τη δεκαετία του

ριν

χρόνια τα

γράφτηκαν και

εκδόθηκαν τα ρώτα διδακτικά εγχειρίδια ου έφεραν ονό ατα συναδέλφων Νιώθω ιδιαίτερη
χαρά ου βρίσκο αι ανά εσα στις ρώτες αυτές συγγραφικές ο άδες
Σή ερα όλοι σχεδόν οι συνάδελφοι ου α ασχολούνται στο Διδασκαλείο
ωρο ίσθιοι συ

όνι οι και

ετέχουν σε συγγραφικές ο άδες και υ άρχουν λέον στη διάθεση των

διδασκόντων ολύ υψηλού ε ι έδου βιβλία

ε ε ιστη ονικές ροδιαγραφές σύ φωνα ε τις

τρέχουσες θεωρητικές α όψεις της διδακτικής της ξένης γλώσσας
Ο ως ροσθέτει ο Νίκος Ρου

ής το υλικό διέ εται α ό ια ανανεωτική αντίληψη οργανώνει

και συστη ατο οιεί τη γνώση λειτουργώντας ως οδηγός για το ταξίδι στην ελληνική γλώσσα και
τον ολιτισ ό

Ιστορίες μαθητών Σημείο αναφοράς η Ελλάδα
Τουρκία Βραζιλία Αργεντινή Ρωσία Σερβία είναι ερικές α ό τις χώρες καταγωγής των
αθητών ου συναντήσα ε στο Διδασκαλείο Εντύ ωση κάνει το γεγονός ότι οι ερισσότεροι
αρότι ξεκίνησαν ελληνικά ριν α ό ερικούς ήνες θέλησαν να ερωτηθούν και να
α αντήσουν στην γλώσσα ας
Η Κάιφσα είναι α ό την Κωνσταντινού ολη
Βρίσκεται στην Ελλάδα ενά ιση χρόνο α ό
έρωτα καθώς ο άνδρας της είναι Έλληνας
Ένας φίλος ου εί ε για το Διδασκαλείο Αρχικά
έκανα ιδιαίτερα και δεν είχα άθει ολλά
Η Κάιφσα από την Τουρκία

ράγ ατα Ξεκίνησα ε το καλοκαιρινό τ ή α και
α οφάσισα να συνεχίσω γιατί ου άρεσε ολύ

Ακό α δεν δουλεύω στην Ελλάδα ελ ίζω στο έλλον να το κάνω και αυτό γιατί θεωρώ ότι
λέον αθαίνω ολύ γρήγορα Βρίσκω το τ ή α τέλειο Η Ελλάδα ερνά δύσκολες στιγ ές
αλλά όταν γνωρίζεις τους Έλληνες και αυτό το κέφι ου έχουν αυτή τη χαρά της ζωής ξεχνάς
όλο αυτό ου ερνά η χώρα
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Ο Πέτρος είναι α όφοιτος Θεολογικής
Σχολής και ήρθε α ό το Βελιγράδι

Τελείωσα στην Θεολογική Σχολή στο
Βελιγράδι και ήρθα τον Οκτώβριο στην
Αθήνα για να συνεχίσω τις σ ουδές ου
Ο Πέτρος από την Σερβία

Τώρα κάνου ε αθή ατα εδώ και
ροχωρά ε γρήγορα

Οι εντυ ώσεις ου είναι άριστες Είναι δυνα ικό το τ ή α κάνου ε αθή ατα για τον
ολιτισ ό την ολιτική

άντα ε βάση την γλώσσα

ράγ ατα ου ας αρέσουν και

σχη ατίζουν την εικόνα της Ελλάδα σή ερα
Ο Πέτρος άλιστα ας α οκάλυψε ότι είναι σε θέση να διαβάζει ια και ελληνικά βιβλία
ξεκινώντας α ό τις

ροφητείες του Γέροντα Παϊσιου

Ο Βέιγα είναι δάσκαλος κα οέιρα α ό την Βραζιλία
Εί αι στην Αθήνα εδώ και δέκα ήνες καθώς κατάγεται η α ό εδώ η γυναίκα ου και
α οφασίσα ε να ζήσου ε εδώ Μαθαίνω α ό το άθη α εδώ αλλά και α ό τους αθητές ου
Ο Σάντι δουλεύει στις τηλεο τικές αραγωγές
και έρχεται α ό την Αργεντινή
Η ιστορία του ξεκινά χρόνια ριν όταν γνώρισε
την κο έλα του στην Παταγονία

ια αραγωγή του

στην Αργεντινή Ήταν δύσκολο να είνει
Ο Σάντι από την Αργεντινή

εκείνη στην Αργεντινή ο ότε ήρθα εγώ στην
Ελλάδα Δούλεψα στις τηλεο τικές αραγωγές

άνοιξα και τη δική ου εταιρεία αραγωγής Ήταν ένα εγάλο σχολείο α ό την αρχή η Ελλάδα
για ένα

ου άρεσε ολύ και ήθελα ολύ να άθω και τη γλώσσα Πλέον έχω άθει ολλά

ράγ ατα κυρίως α ό το Διδασκαλείο αλλά και α ό την τριβή ου ε τους Έλληνες και
καταλαβαίνω ερισσότερο την γλώσσα Τα ελληνικά οιάζουν ολύ και ε τα Ισ ανικά και η
Ελλάδα ου θυ ίζει λίγο τη χώρα ου
Η Ναταλία είναι α ό την Ουκρανία και ήρθε στην Ελλάδα για σ ουδές
Ήρθα ρώτη φορά ριν α ό δύο χρόνια για ρακτική α ό το Πανε ιστή ιο και ου άρεσε η
Ελλάδα Έτσι έδωσα εξετάσεις και έρασα στο Πανε ιστή ιο Πειραιά ό ου σ ουδάζω
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Οργάνωση και Διοίκηση ε ιχειρήσεων Ήταν ονόδρο ος το να έρθω στο Διδασκαλείο για να
άθω καλύτερα τη γλώσσα και για τις σ ουδές ου Στην Ουκρανία έκανα λίγο ελληνικά αλλά
όχι ολλά ράγ ατα Εδώ κάνουν ραγ ατικά ολύ καλή δουλειά Το ιο ενδιαφέρον κο
είναι οι σχέσεις ε τους συ

αθητές Εκτός α ό τα ελληνικά

άτι

αθαίνεις την κουλτούρα τη

γλώσσα τα ήθη του κάθε λαού
Η Νάταλι ήρθε α ό τη Ρωσία α ό έρωτα για ένα Έλληνα τον ο οίο και αντρεύτηκε
Παντρεύτηκα έρυσι ε Έλληνα Μια φίλη ου αντρεύτηκε ριν α ό

χρόνια ε Έλληνα και

έτσι έσω εκείνης γνωρίστηκα και εγώ ε τον άνδρα ου Ξεκίνησα το τ ή α α ό τον Οκτώβριο
και εί αι ολύ ευχαριστη ένη Με ενδιαφέρει ολύ η Ελλάδα θέλω ολύ να άθω τη γλώσσα
Εδώ δεν εριοριζό αστε ό ως στη γλώσσα

αθαίνου ε και ολλές ληροφορίες για την

καθη ερινή ζωή για τις ελληνικές γιορτές χρήσι α ράγ ατα γενικά Μου αρέσει η ζωή στην
Ελλάδα Ο καιρός το φαγητό οι άνθρω οι Είναι ιο χαλαρά Στη Μόσχα είναι ια τρέλα
τρέχουν όλοι χωρίς να κοιτούν

ροστά τους Πήγα για δύο εβδο άδες και τρελάθηκα

ανυ ο ονούσα να γυρίσω
Ο Μαντσέρ είναι α ό την Περσία και βρίσκεται στην Ελλάδα

χρόνια

Εί αι ολλά χρόνια στην Ελλάδα και θέλω να σ ουδάσω αρχαία Ελληνικά Δούλευα ε την
Ευαγγελική εκκλησία βοηθώντας τους

ρόσφυγες στην ετάφραση Έχω ροσ αθήσει άνω

α ό έντε φορές να άθω καλά Ελληνικά αλλά δεν το κατάφερα Εδώ είναι καλύτερα α ό τις
ροηγού ενες φορές Μαθαίνου ε ολλά ράγ ατα για την γλώσσα και την κουλτούρα
ανακατεύονται οι ολιτισ οί και οι συνήθειες όλων ας
Ο Πιερ είναι α ό τον Λίβανο και ήρθε για να σ ουδάσει Ιατρική
Δεν ήξερα καθόλου ελληνικά ροηγου ένως αλλά έ ρε ε να άθω για τις σ ουδές ου
Έρχο αι στο διδασκαλείο α ό τον Οκτώβριο και έχω άθει ολλά ράγ ατα Μου έχει κάνει
άσχη η εντύ ωση η κρίση στην Ελλάδα Δεν τα ερί ενα έτσι για ια ευρω αϊκή χώρα Δεν
νο ίζω να είνω ετά τις σ ουδές ου
Η Αλίνα ήρθε α ό την Μολδαβία για να εργαστεί
Εί αι εδώ ένα χρόνο Δουλεύω σαν γρα

ατέας και χρειάζεται να ξέρω ελληνικά Μου αρέσει

ολύ η Ελλάδα είναι δύσκολα τα ράγ ατα εδώ αλλά στη Μολδαβία είναι ολύ χειρότερα
Μου αρέσουν ολύ οι άνθρω οι είναι ευγενικοί και ανοιχτοί Έχω ξεκινήσει να διαβάζω και
ελληνικά βιβλία θέλω ολύ να διαβάσω ελληνική λογοτεχνία
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Όλγα είναι α ό την Λευκορωσία και είναι αντρε ένη στην Ελλάδα
Η Εί αι εντέ ισι χρόνια στην Ελλάδα Παρότι
έχω σύζυγο Έλληνα δεν έχω άθει ακό α καλά
ελληνικά Ήρθα για να άθω ελληνικά για να έχω
καλύτερη ε ικοινωνία ε τον άνδρα ου και το
αιδί ου Το αιδί ου βέβαια ιλάει και τις δύο
γλώσσες είναι ιο εύκολο για τα αιδιά Σε λίγο
καιρό θα φύγου ε στη Λευκορωσία και θέλω να
άθω για να η ξεχνάει το αιδί τη γλώσσα Η Ελλάδα ου αρέσει αρά την κρίση Δεν ειράζει
ου ένεις Το ιο ση αντικό είναι ε το οιον ένεις Μου αρέσουν τα άντα εδώ Έχω καλές
εντυ ώσεις και για τη γλώσσα και τους ανθρώ ους
Η Ε ιριέτα είναι α ό την Αλβανία και ξεσκονίζει τα ελληνικά της για να

ορέσει να

χρησι ο οιήσει το τυχίο των αθη ατικών της
Εί αι δέκα χρόνια στην Ελλάδα

ε οικογένεια και αιδί Τα ελληνικά τα ξέρω α ό αλιά αλλά

ήθελα να τα άθω ακό α καλύτερα Θέλω να δω τι

ορώ να κάνω ε το δί λω α Θέλω να

έχω ένα χαρτί Εδώ αθαίνω ολλά ράγ ατα Το βλέ ω ε την κόρη ου ου είναι δέκα
χρονών και της ιλάω λέον ολύ ιο καλά

ιο συγκροτη ένα

Ο Γιάκο ο είναι Ιταλός και διδάκτορας Φιλοσοφίας
Ήρθα α ό έρωτα για ια γυναίκα στην Ελλάδα αλλά και α ό έρωτα και για την χώρα και τον
ολιτισ ό Έχω σ ουδάσει φιλοσοφία στην Ιταλία και κάνω εδώ διδακτορικό Ήρθα στο
Διδασκαλείο το Σε τέ βριο του

και έχω δει διαφορά στο ως χειρίζο αι τη γλώσσα αλλά

και σε άλλες λε το έρειες της καθη ερινής ζωής Την νιώθω λέον σ ίτι ου και την Ελλάδα
Εδώ δουλεύω ως εταφραστής κι διδάσκω γιόγκα Δεν ε ενοχλεί η κρίση γιατί βρίσκω ότι είναι
συγχρόνως και ια ενδιαφέρουσα ερίοδος Συ βαίνουν ολλά ράγ ατα και αρά τα όσα
ερνά ο κόσ ος στην Ελλάδα εξακολουθεί να υ άρχει ένα ολύ ωραίο ολιτιστικό υ όβαθρο
Φυσικά αγα η ένοι ου είναι οι αρχαίοι συγγραφείς ιδίως ο Πλάτωνας τους ο οίους τώρα
ελετώ ε εγαλύτερη ευχέρεια
Το Διδασκαλείο κοντά στους ρόσφυγες Πρόταση για εκ άθηση της γλώσσας στους
ανθρώ ους ου έρχονται στη χώρα ας α ό τα έρη του ολέ ου
Το Διδασκαλείο της Ελληνικής ανα ένεται να βρεθεί σύντο α στο ε ίκεντρο του ροσφυγικού
ζητή ατος στην χώρα α ό ολιτιστική ά οψη καθώς ρόσφατα η ηγεσία του έκανε ρόταση
για να ξεκινήσουν αθή ατα της γλώσσας στους ρόσφυγες είτε στις εγκαταστάσεις του είτε σε
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σχολή σε συνεργασία ε το Διδασκαλείο έχου ε ροτείνει ένα ρόγρα

α για την εκ άθηση

της Ελληνικής σε ρόσφυγες Δεν έχει ροχωρήσει ακό α το κάνα ε ως ρόταση και
ερι ένου ε τώρα το αν θα

ορέσει να υλο οιηθεί στους ρόσφυγες Ε είς διαθέτου ε και

την υ οδο ή και το διδακτικό ροσω ικό αλλά και την θέληση Περι ένου ε τώρα το αν θα
γίνει

