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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 
Εισαγωγικά

1. ΑΠΟ ΤΟ ΜΗΔΕΝ, ΔΑΣΚΑΛΟΣ 

«Μαθαίνουμε...
10% αυτών που διαβάζουμε

20% αυτών που ακούμε
30% αυτών που βλέπουμε

50% αυτών που βλέπουμε και ακούμε
70% αυτών που συζητούμε
80% αυτών που βιώνουμε

95% αυτών που διδάσκουμε στους άλλους.»
~  W. Glasser, Αμερικανός ψυχοθεραπευτής

Ίσως το πιο σπουδαίο στην εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας με την μέθοδο της 
αυτοδιδασκαλίας δεν είναι η μελέτη καθαυτή, αλλά όλα αυτά που χρειάζεται να 
γνωρίζει κανείς πριν καν ξεκινήσει το διάβασμα. Πράγματα, δηλαδή, που δεν 
σχετίζονται άμεσα με την γλώσσα, αλλά με την οργάνωση, τον σχεδιασμό και 
τον προγραμματισμό του διαβάσματος, τα κίνητρα και τους στόχους του εκάστο-
τε αυτοδίδακτου.
Ας δούμε, λοιπόν, τα έξι πρώτα βήματα που είναι απαραίτητο να κάνουμε πριν 

ξεκινήσουμε το διάβασμά μας και θα κάνουν πιο ουσιαστική την επαφή μας με 
την ξένη γλώσσα. Τα βήματα αυτά είναι εξίσου σημαντικά με την ίδια την εκμά-
θηση· την ενισχύουν, την στηρίζουν και την καθοδηγούν από την αρχή και για 
όσο ασχολείται κανείς συστηματικά με την γλώσσα αυτή. Διότι, τελευταίος σταθ-
μός στην εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας, μπορούμε να πούμε με σιγουριά πως 
δεν υπάρχει!

Βήμα 1Βήμα 1ο: σκέψου με ποια αφορμή μαθαίνεις αυτή την γλώσσα: σκέψου με ποια αφορμή μαθαίνεις αυτή την γλώσσα

Φυσικά και πρέπει να γνωρίζεις γιατί έχεις επιλέξει την συγκεκριμένη ξένη γλώσ-
σα και όχι κάποια άλλη στην θέση της. Είτε εξαιτίας μιας ταινίας, είτε χάρη στο 
ενδιαφέρον σου για άλλους πολιτισμούς, είτε επειδή άκουσες τυχαία κάποιο τρα-
γούδι, είτε επειδή θέλεις να μιλάς με τον κολλητό σου σε μια γλώσσα που δεν 
σας καταλαβαίνουν οι άλλοι, είτε γιατί είσαι ήδη πολύγλωσσος και θέλεις να 
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δοκιμάσεις κάτι διαφορετικό· όποιο κι αν είναι το ερέθισμα, το «κάλεσμα» που 
δέχθηκες από αυτήν την γλώσσα- είναι πράγματι μεγάλη η ποικιλία των γλωσσι-
κών ερεθισμάτων που μπορούν να μας ωθήσουν στο να μαθαίνουμε ξένες γλώσ-
σες - είναι σημαντικό να το γνωρίζεις, καθώς πρόκειται να «ξεκλειδώσει» για 
εσένα πολλές και χρήσιμες απαντήσεις.

Βήμα 2Βήμα 2ο: προσδιόρισε τα κίνητρα και τους στόχους σου: προσδιόρισε τα κίνητρα και τους στόχους σου

Σε αυτό το συγκεκριμένο βήμα κρύβεται και η μισή επιτυχία. Τίποτα δεν μπορεί 
να ενισχύσει περισσότερο το έργο σου από το να γνωρίζεις τον λόγο που θέλεις 
να μάθεις αυτή την γλώσσα. Μπορεί να ονειρεύεσαι σπουδές στο εξωτερικό ή να 
μιλάς με φίλους σου αλλόγλωσσους· μπορεί να είναι απαραίτητη προϋπόθεση για 
την εργασία σου· να θέλεις να ταξιδέψεις· να ζεις ήδη στην χώρα που η γλώσσα 
αυτή ομιλείται· να σκέφτεσαι πώς μπορείς να ενισχύσεις το βιογραφικό σου· να 
ψάχνεις απλώς ένα νέο χόμπι! Μπορεί και να ερωτεύτηκες…
Δεν θα ξεχάσω το άγχος που μου δημιουργούσε όταν ήμουν 11 χρονών -κά-

που στο 2006- η ερώτηση «πώς σου ήρθε να μάθεις ρωσικά;», καθώς ντρεπό-
μουν απίστευτα να παραδεχτώ ότι ναι, με είχε «μαγέψει» ο τραγουδιστής που 
εκπροσωπούσε την Ρωσία στην τότε Eurovision και ήθελα να μάθω την γλώσσα 
που μιλάει και ήθελα να καταλαβαίνω τι λέει στα τραγούδια του. Νόμιζα ότι είναι 
τόσο κακό το ότι μαθαίνω μια γλώσσα, γιατί εμπνεύστηκα από έναν άνθρωπο 
μερικά χρόνια μεγαλύτερό μου και που πιθανότατα δεν θα συναντούσα ποτέ και 
ούτε θα μάθαινε για την ύπαρξή μου, παρ’ όλο που, μεταξύ μας, ήμουν σίγουρη 
πως όσοι με ήξεραν καλά το ήξεραν αυτό. Και αυτό με έκανε να ντρέπομαι ακό-
μα περισσότερο! 
Αθώοι παιδικοί φόβοι, ντροπές και τύψεις που πλέον με κάνουν να γελάω και 

ταυτόχρονα να είμαι ευγνώμων που η ζωή μού έστειλε τέτοιες εμπνεύσεις, γιατί 
η έμπνευση σημαίνει πάντοτε πολύ περισσότερα από όσα η ίδια είναι. Η μια 
έμπνευση φέρνει και δεύτερη έμπνευση· το ένα τραγούδι φέρνει το άλλο τρα-
γούδι και τα δέκα τραγούδια φέρνουν μια εκπομπή και η εκπομπή φέρνει το 
ντοκιμαντέρ και το ντοκιμαντέρ γίνεται ξαφνικά βιβλίο και το ένα βιβλίο γίνεται 
πολλά βιβλία· βιβλία για την ρωσική κουλτούρα, τον ρωσικό πολιτισμό και την 
ρωσική γλώσσα που μου αρέσει να διαβάζω μέχρι και σήμερα. Το να βρίσκω στα 
ράφια των βιβλιοπωλείων βιβλία για την ρωσική γλώσσα δεν έχει σταματήσει να 
σημαίνει για εμένα θησαυρό. Και η γλώσσα από την μεριά της μου έφερε ανθρώ-
πους. Ανθρώπους που η μητρική τους γλώσσα είναι η ρωσική, ανθρώπους που 
δεν είχα προγραμματίσει να γνωρίσω, αλλά τους γνώρισα και είμαι χαρούμενη 
για αυτό, ανθρώπους που έχω την ευκαιρία να μιλάω ρωσικά μαζί τους όποτε 
θέλω στην καθημερινότητα και να νιώθω ότι όλοι οι κόποι μου και το διάβασμα 
ανταμείφθηκαν.
Δεν ξεχνάω που, μόλις τελείωσα το Πανεπιστήμιο, έπιασα δουλειά σε ένα 

ταξιδιωτικό γραφείο στο λιμάνι του Πειραιά χωρίς να ξέρω «γρι» από εισιτήρια 
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και χωρίς να έχω ξαναδουλέψει ποτέ σε γραφείο. Και ένας λόγος που μου δόθη-
κε η ευκαιρία να το δοκιμάσω ήταν ότι ήξερα αυτές τις ξένες γλώσσες. Μπορεί 
όχι όλες άπταιστα, αλλά μιλούσα, ασχολιόμουν. Και κυρίως δεν ξεχνάω την πε-
ρηφάνια που ένιωθα, κάθε φορά που έμπαιναν Ρώσοι και Ισπανοί και έφευγαν 
με ένα εισιτήριο στο χέρι, γιατί εγώ κατάφερνα να τους εξυπηρετήσω. Κάθε 
φορά που εκπλήσσονταν, όταν τους απαντούσα στην γλώσσα τους και έσκαγαν 
ένα πλατύ χαμόγελο και ξεκινούσαν να μιλούν ασταμάτητα χωρίς φρένο, λες και 
τους είπα ότι εκεί γεννήθηκα. Λες και ήμασταν συμπατριώτες και γείτονες. Πράγ-
μα φυσικά που δεν συνέβαινε, γιατί εγώ γεννήθηκα στην Αθήνα και μεγάλωσα 
στον Πειραιά. Στο δικό τους το μυαλό, όμως, εγώ ήμουν γεννημένη εκεί· είχα 
μεγαλώσει στην διπλανή τους πόρτα, είχα φάει και είχα πιει στις χαρές τους και 
ήξερα τους πόνους τους· αγαπούσα την χώρα τους, αγαπούσα και αυτούς τους 
ίδιους, τις συνήθειές τους και τα χούγια τους· ήξερα τι έκαναν στις γιορτές τους, 
πώς έπαιρναν το πρωινό τους και πώς μιλούσαν με τους φίλους τους, τους γεί-
τονές τους· ήξερα πώς φλέρταραν, πώς θύμωναν, πώς έκαναν διακοπές, πώς 
ξενυχτούσαν, πώς αγαπούσαν. Στο δικό τους το μυαλό τα ήξερα όλα αυτά και 
πολύ περισσότερα, μόνο και μόνο γιατί μιλούσα την γλώσσα τους. Στο δικό μου 
το μυαλό δεν ήμουν βέβαιη αν όντως τα γνώριζα, αλλά ήμουν σίγουρη ότι μπο-
ρούσα να τα φανταστώ.
Σε κάθε περίπτωση, οποιοσδήποτε και αν είναι ο λόγος που μαθαίνεις μια 

ξένη γλώσσα είναι απόλυτα σεβαστός και αποδεκτός. Δεν χρειάζεται να είναι 
κάτι μεγαλεπήβολο ή πολύ δύσκολο αυτό που θέλεις να πετύχεις. Σημασία έχει 
να σε εξιτάρει τόσο, ώστε να το σκέφτεσαι συνέχεια καθώς θα διαβάζεις. Όπως 
αναφέρει και ο J. Clear στο βιβλίο του «Ένα τίποτα μπορεί να αλλάξει τα πάντα», 
«εάν επιθυμείτε να επιτύχετε καλύτερα αποτελέσματα, δεν χρειάζεται να θέσετε 
κάποιον σταθερό στόχο, αλλά είναι προτιμότερο να συγκεντρωθείτε στο σύστημά 
σας».
Από την άλλη μεριά, είναι πολύ βοηθητικό να υπολογίσεις πού σκοπεύεις ακρι-

βώς να φτάσεις, ώστε να προσανατολιστείς καλύτερα. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει 
να προσδιορίσεις τα επίπεδα γλωσσομάθειας στα οποία στοχεύεις βραχυπρόθεσμα 
ή μακροπρόθεσμα. Σε επόμενη ενότητα, θα απαντήσω εκτενώς το ερώτημα «πόσο 
χρόνο χρειάζεται κανείς για να μάθει μια ξένη γλώσσα μόνος του». 
Σκέψου, λοιπόν, με τι θα είσαι ικανοποιημένος εσύ και τι καλύπτει τις προσω-

πικές ανάγκες σου. Αρκετοί για παράδειγμα χρειάζονται άμεσα ένα πιστοποιητικό 
γλωσσομάθειας επιπέδου Β1 για να δουλέψουν στο εξωτερικό ή Γ1 για να σπου-
δάσουν σε Πανεπιστήμιο, ενώ κάποιοι άλλοι προτιμούν να μαθαίνουν χωρίς να 
περνούν από εξετάσεις. Άλλοι ξεκινούν με πιο χαλαρό ρυθμό και άλλοι πιο εντα-
τικά. Το να γνωρίζει κανείς, όμως, περίπου το πού, το πότε και το γιατί, τον 
βοηθά να σχεδιάσει και το πώς, το οποίο είναι και το αντικείμενο της δικής μας 
κουβέντας από εδώ και στο εξής.

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ


