Τα ελληνικά στο Νοβοροσσίσκ

Απόσπασμα από το περιοδικό "Νέα Ζωή", Νοέμβριος 2015

Τα μαθήματα της ελληνικής γλώσσας στη πόλη Νοβοροσσίσκ ξεκίνησαν το Απρίλιο του
2014. Τότε σχηματίστηκαν τρεις κύριες ομάδες για τη μελέτη της γλώσσας. Παιδιά
διαφορετικών ηλικιών Δημοτικού Σχολείου συγχωνεύθηκαν σε μία ομάδα. Επίσης
σχηματίσθηκαν δύο τμήματα για ενήλικες, ανάλογα με το επίπεδο των γνώσεων και τη
δυνατότητα επίσκεψης. Αρχικά,
(και για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα) τα μαθήματα
στο παιδικό τμήμα παρακολουθούσαν μόνο 4 άτομα. Σήμερα ο αριθμός αυτός έχει αυξηθεί
σε 28, και τα παιδιά χωρίζονται σε δύο ομάδες. Στην ομάδα των ενηλίκων, σήμερα
υπάρχουν περίπου 11 άτομα. Προγραμματίζονται μαθήματα στο 5ο Γυμνάσιο και το 28 και
το 8 σχολεία της μέσης εκπαίδευσης. Ήδη έχουν δηλώσει για να μάθουν ελληνικά 60, 21 και
35 άτομα σε κάθε ίδρυμα, αντίστοιχα. Γίνονται προσπάθειες για να προσελκύσουμε και
δεύτερο δάσκαλο από την Ελλάδα, δυστυχώς, ο ακριβής χρόνος άφιξης του δεν είναι
γνωστός. Τα μαθήματα ελληνικών που διδάσκει ο κ. Σταύρος Καλιμιτρίδης,
πραγματοποιούνται σε μία ατμόσφαιρα φιλική και ευχάριστη.Â Ο δάσκαλος προσπαθεί να
εμπλέξει όλους τους τομείς της διδασκαλίας. Οι μαθητές διαβάζουν ποιήματα, τραγουδάνε,
επίσης στα μαθήματα προσφέρεται οπτικό και ακουστικό υλικό, και σύντομα (περήφανα
μοιράστηκε μαζί μας ο εκπαιδευτικός)θα υπάρχει στην τάξη και ο προβολέας. Ο Σταύρος
έχει πολύκαλή γνώση της ρωσικής γλώσσας(την οποία έμαθε για το σκοπό αυτό), και εξηγεί
στα ρώσικα τα θέματα στα οποία μαθητές δυσκολεύονται περισσότερο. Με τη σειρά του,
συμβουλεύει τους μαθητές του να αισθάνονται ελεύθεροι να εκφράσουν τον εαυτό τους
στην ελληνική γλώσσα, ακόμα και αν φοβούνται μην κάνουν κάποιο λάθος, επειδή μόνο η
πρακτική βοηθάει στην καλή εκμάθηση μίας γλώσσας.

Η γνώμη των συμμετεχόντων στο τμήμα ενηλίκων για τα μαθήματα της ελληνικής
γλώσσας

Κάθε μόρφωση δεν πιέζει με βάρος τους ώμους, αλλά γεμίζει τον άνθρωπο με επιπλέον
δυνατότητες. Μελετώντας την ελληνική γλώσσα και επικοινωνώντας με τους
καταρτισμένους φορείς της , όπως ο δάσκαλός μας κ. Σταύρος, καταλαβαίνεις γιατί ο
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μεγάλος Ρώσος ποιητής Α. Πούσκιν αποκάλεσε την ελληνική γλώσσα-ως τη γλώσσα των
αρχαίων θεών. Κατά την μελέτη της βλέπεις πόσες πολλές ορθογραφικές και συντακτικές
εκφράσεις της, έχει ενσωματώσει από την αρχαιότητα μέχρι και σήμερα . Χάρη στην
ελληνική κοινότητα και παρά το γεγονός ότι είμαστε ξεκομμένοι από την ιστορική πατρίδα
μας και δεν έχουμε τη δυνατότητα σε καθημερινή βάση ,να ακούμε τη μητρική γλώσσα, μάς
παρουσιάστηκε η έξοχη δυνατότητα να αγγίξουμε και να μελετήσουμε μία από τις
αρχαιότερες και μοναδικές γλώσσες του κόσμου.
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