
Στα βαθιά μαθαίνεις να κολυμπάς! Αυτό ακριβώς αισθάνθηκα από τα πρώτα μαθήματα με τη 
Lucy David, πολύ καιρό πριν ξεκινήσει το δικό της φροντιστήριο. Δεν μού έδωσε ποτέ είκοσι με 
τόνο ούτε αυτοκόλλητο. Όμως, με ακριβοδίκαιη αυστηρότητα και στοχευμένη 
ανατροφοδότηση κατάφερε να κάνει τη συνεχή βελτίωσή μας θέμα ρουτίνας. Το να 
ακολουθήσω, έπειτα, τη δασκάλα που ακόμα συμβουλεύομαι ως συνάδελφο και φίλη ήταν, 
επομένως, μονόδρομος… Η ποιότητα του μαθήματος της Lucy διακρινόταν πάντα από 
επαγγελματισμό και σοβαρότητα για το λειτούργημα και τον στόχο που έχει αναλάβει: όχι την 
κάλυψη μιας περιορισμένης διδακτέας ύλης που εξυπηρετεί την πτυχιοθηρία, αλλά επί της 
αρχής την αποτελεσματική χρήση της γλώσσας, ώστε οι μαθητές να είναι τελικά σε θέση να 
διαχειριστούν επιτυχώς ποικιλία επικοινωνιακών καταστάσεων. Μαζί με την πρώτη μου 
δασκάλα και την πρώτη μου φιλόλογο, η Lucy υπάρχει για μένα πάντα ως σήμερα πρότυπο στη 
διδακτική πράξη και της μητρικής και της ξένης γλώσσας: κατέχει τη σύζευξη κλασικών 
μεθόδων διδασκαλίας γραμματικής και μετάφρασης με τις πιο σύγχρονες προσεγγίσεις στη 
διδακτική των ξένων γλωσσών που αφυπνίζουν και εκπαιδεύουν παράλληλα και τις τέσσερις 
δεξιότητες των μαθητών. Έτσι, στο μάθημα είχαμε πάντα αυθεντικά ερεθίσματα, φυσικά 
ακούσματα και χρήσεις της Αγγλικής, μιλούσαμε οπωσδήποτε όλοι ανεξαιρέτως και μόνον στη 
γλώσσα στόχο, γράφαμε ομολογουμένως όσο και όσα δεν έχουμε γράψει για το ελληνικό 
σχολείο μας, και διαβάζαμε, διαβάζαμε πολλά… Στη Lucy χρωστώ την πρώτη ουσιώδη επαφή 
με την κλασική και νεώτερη αγγλόφωνη λογοτεχνία και την κριτική ανάλυση λογοτεχνικού 
λόγου: The great Gatsby, Rebecca, Wuthering Heights, Jane Eyre, Cry, the beloved Country... 
Μερικά χρόνια αργότερα διδάσκω κείμενα ευρωπαϊκής λογοτεχνίας, πρώτα στο Διεθνές 
Σχολείο Βιέννης (Vienna International School), έπειτα στο Πανεπιστήμιο της Βόννης. Εκτός από 
την άνεση στα ταξίδια ανά τον κόσμο για προσωπικούς και επαγγελματικούς λόγους και εκτός 
από τους αμέτρητους υπέροχους «διεθνείς» φίλους, τα Aγγλικά, όπως γραμματικά σωστά και 
επικοινωνιακά αποτελεσματικά έμαθα από τη Lucy, μού επιτρέπουν να υποστηρίζω σήμερα 
δικούς μου φοιτητές, να μεταφράζω και να διορθώνω εργασίες συναδέλφων, και σύντομα να 
δημοσιεύσω στην αγγλική γλώσσα τη δική μου μονογραφία, που εξετάζει μεταξύ άλλων 
γλωσσών και κείμενα αγγλόφωνης λογοτεχνίας. My deepest gratitude to my amazing teacher 
Lucy David for all inspiring lessons! 
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