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Εισαγωγή
Στόχος του παρόντος εγχειριδίου είναι να περιγράψει τη δομή των Νέων Ελληνικών για
αλλοδαπούς μαθητές και για δασκάλους των Ελληνικών. Πρόκειται για μια συνοπτική
Γραμματική της γλώσσας η οποία είναι δομημένη με απλή ορολογία, εξεικονίζει έννοιες
και παραδείγματα και συνοδεύεται από ασκήσεις που εμπεδώνουν και επεκτείνουν τα
φαινόμενα (Παιδαγωγική Γραμματική για αλλόγλωσσους). Η ανάγκη για μια συνολική
συστηματική περιγραφή της γλώσσας απορρέει από το γεγονός ότι τα διδακτικά
εγχειρίδια παρουσιάζουν τα γραμματικο-συντακτικά φαινόμενα των ελληνικών σε
διαφορετικά βιβλία ανάλογα με το επίπεδο γλωσσομάθειας και τη θεματική ενότητα και
έτσι μαθητές και καθηγητές δεν αποκτούν μια συνολική εικόνα της δομής της γλώσσας.
Επειδή υπάρχουν πολλά θεωρητικά πρότυπα (βλ. βιβλιογραφία) τα οποία κατευθύνουν
τη συγγραφή μιας Γραμματικής, για τη δόμηση των ενοτήτων ακολουθούμε την οπτική του
αλλόγλωσσου που έρχεται σε επαφή με τα ελληνικά ως ξένη γλώσσα. Δίνουμε δηλαδή
έμφαση σε φαινόμενα τα οποία διαφοροποιούν τα ελληνικά από άλλες γλώσσες και,
όπου χρειάζεται, αντιπαραβάλλουμε τα χαρακτηριστικά της Ελληνικής με αντίστοιχα
χαρακτηριστικά της Αγγλικής.
Για τη συγγραφή του συγκεκριμένου εγχειριδίου ακολουθούμε τις παρακάτω αρχές:
α) Επιλέγουμε τα βασικότερα κλιτικά παραδείγματα και συντακτικά φαινόμενα και
παραλείπουμε εξαιρέσεις των ελληνικών σε όλα τα επίπεδα (φωνολογία, μορφολογία,
σύνταξη, σημασιολογία), οι οποίες δεν είναι συχνές στον καθημερινό λόγο.
β) Η δομή των ενοτήτων διακρίνει ανάλογα με το φαινόμενο που πραγματεύεται:
μορφολογία (form), σημασία (meaning), χρήση (use).

ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ
Πώς σχηματίζεται;

ΣΗΜΑΣΙΑ
Τι σημαίνει;

ΧΡΗΣΗ
Πότε / πώς χρησιμοποιείται;

γ) Χρησιμοποιούμε ορολογία (μεταγλώσσα) η οποία είναι απαραίτητη για να συνδέσει
ο μαθητής έννοιες και παραδείγματα και να οριοθετήσει το σύστημα των ελληνικών και
των άλλων γλωσσών (βλ. Глоссарий).
δ) Επειδή τα ελληνικά χαρακτηρίζονται από πλούσια μορφολογία, περισσότερα από ένα
ρηματικά θέματα και αρκετά συνώνυμα για την ίδια έννοια, καταγράφουμε συχνόχρηστα
ρήματα στο παράρτημα.
Η προσπάθεια συγγραφής μιας γραμματικής για την ελληνική γλώσσα λαμβάνει
υπόψη:

Α’ Φύση της γλώσσας
Τα ελληνικά με τη διαχρονική/ιστορική εξέλιξη της γλώσσας εμφανίζουν ποικιλία τύπων
(π.χ. πόλεως - πόλης, φτερό - περίπτερο). Επίσης, χαρακτηρίζονται από αναντιστοιχία
γραφής και φωνητικής απόδοσης των λέξεων (π.χ. οικογένεια, γάλα – γύρος).
Διαφοροποιούνται τυπολογικά από άλλες γλώσσες τόσο σε επίπεδο σύνταξης (π.χ.
από τα αγγλικά ως προς την προαιρετικότητα του υποκειμένου) όσο και σε επίπεδο
μορφολογίας (π.χ. αγαπάω/-ώ, -άς, -ά, -άμε, -άτε, -ούν vs. love-loves).
Β’ Θεωρία περιγραφής
Υιοθετούμε πορίσματα της γλωσσολογικής ανάλυσης των ελληνικών τα οποία είναι
δυνατόν να διευκολύνουν τη διδασκαλία των ελληνικών σε αλλόγλωσσους. Πρόσφορη
είναι η συντακτική θεώρηση χωρίς να απορρίπτεται η παραδοσιακή ορολογία κυρίως
στην κλιτική μορφολογία. Γίνεται επίσης σύγκριση των ελληνικών με άλλες γλώσσες αν
και παρουσιάζεται μόνο η αντιπαράθεση με τα αγγλικά.
Γ’ Λεξικό ρημάτων
Ο κατάλογος των ρημάτων καταρτίστηκε με τα ακόλουθα κριτήρια:
1) Διαλέχτηκαν ρήματα που απαντούν συχνά στον προφορικό και γραπτό λόγο.
2) Οι τύποι που εμφανίζονται είναι: ενεστώτας και αόριστος στην ενεργητική φωνή,
ενεστώτας και αόριστος στη μέση-παθητική φωνή και μετοχή παθητικού παρακειμένου
(π.χ. -μενος).
3) Σε παρένθεση σημειώνονται τύποι που δεν σχηματίζονται ομαλά (π.χ. θα/να/ας πιω)
ή δεν είναι πάντοτε εύκολο να προβλεφθούν από το μαθητή.
4) Η κύρια μόνο σημασία του ρήματος στην ενεργητική φωνή αποδίδεται στα αγγλικά
και η τυχόν διαφοροποιημένη σημασία στη μέση-παθητική φωνή.

5) Στις διτυπίες καταγράφεται το καταληκτικό μόρφημα που απαντά στον προφορικό
λόγο και στη συνέχεια η κατάληξη από τη λόγια παράδοση.
Δ’ Ομάδα - στόχος
Το βιβλίο απευθύνεται σε:
- έφηβους μαθητές σε προχωρημένο στάδιο ελληνομάθειας
- εκπαιδευτικούς που διδάσκουν ελληνικά
- φοιτητές οι οποίοι σπουδάζουν ελληνικά στην τριτοβάθμια εκπαίδευση
Δ’ Δομή του βιβλίου
Το βιβλίο περιέχει 30 ενότητες που πραγματεύονται την ονοματική φράση, τη ρηματική
φράση και τις επιρρηματικές προτάσεις. Οι τελευταίες ενότητες αξιοποιούν στοιχεία
ορθογραφίας και φωνολογίας με στόχο να ευαισθητοποιήσουν τους μαθητές σε
ορθογραφικές κανονικότητες των ελληνικών. Κάθε ενότητα περιλαμβάνει ενδεικτικές
δραστηριότητες για το μαθητή. Το γλωσσάρι περιέχει τους όρους που χρησιμοποιούνται
στο βιβλίο.
Ε’ Διδακτική αξιοποίηση του εγχειριδίου
Ο εκπαιδευτικός έχει την ευχέρεια να επιλέξει κατά περίπτωση τις ενότητες ή τις
ασκήσεις που επιθυμεί να διδάξει, να αντιπαραθέσει τη γλώσσα-στόχο (ελληνικά) με
τη μητρική γλώσσα και να ανατρέξει στο εγχειρίδιο για να παρουσιάσει ολοκληρωμένα
ένα γλωσσικό φαινόμενο.
Γεωργία Κατσιμαλή
Aναπλ. Καθηγήτρια Γλωσσολογίας

* Η απόδοση του βιβλίου στα Ρωσικά κρίθηκε σκόπιμη για να καλυφθούν οι ανάγκες
των καθηγητών και των φοιτητών που διδάσκονται ελληνικά σε χώρες όπου χρησιμοποιείται ως μέσο επικοινωνίας η ρωσική γλώσσα. Άλλες γραμματικές των ελληνικών στα
ρωσικά αναφέρονται στην βιβλιογραφία.
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Λέξεις, φράσεις και προτάσεις
(Слова, фразы и предложения)

Греческий язык, как и все остальные человеческие языки, составлен из лексикона и
грамматики, которые служат для образования предложений. Лексикон содержит все
слова, которые существуют в языке. Эти
слова имеют свою форму и свое содержание.
Грамматика представляет собой правила, то есть регулярные модели, которые
определяют, каким образом звуки, слова
и предложения образуют тексты. Раздел
грамматики, изучающий звуковую систему и ее свойства, называется фонологией,
а морфология – это раздел, который занимается определением слов и их форм. Правила сочетания слов для формирования
фраз определяются разделом, который называется синтаксисом.

ЯЗЫК
Л
Е
К
С
И
К
О
Н

νησί

δεν
ένα

τώρα

σε
μένω

Г
Р фонология
А
М
М
А morphology
Т
И
К
синтаксис
А

Μένω σε ένα νησί

Α. Μέρη του λόγου (Части речи)
Как в русском языке, так и в греческом
слова делятся на категории, которые называются частями речи (μέρη του λόγου), в
зависимости от формы, значения и функции в предложении. Категории слов можно
разделить на две группы: изменяемые, которые меняют окончания, и неизменяемые,
которые не меняют окончания.

δεν

μένεις

ένα

νησί

σε

τώρα

πια

νησιά

Τώρα δεν μένεις πια σε ένα νησί
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