
Το βιβλίο αυτό αφιερώνεται στους δάσκαλους και τους μαθητές
της ελληνικής γλώσσας ως ξένης.

This book is dedicated to the teachers and students of Greek 
as a foreign language.
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Eλληνικά για σας A0
ανάγνωση - γραφή - προφορά - τονισμός
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Η Ελλάδα 

Επιφάνεια: 131,990 km2 
Κάτοικοι: 10.787.690

(απογραφή του 2011)
Γλώσσα: Ελληνικά
Νόμισμα: Ευρώ
Πολίτευμα: Προεδρευόμενη

Κοινοβουλευτική Δημοκρατία
Πρωτεύουσα: Αθήνα

Μέλος της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης από το 1981 
και της Ευρωζώνης από το 2001

Μέλος του ΝΑΤΟ από το 1952

http://www.visitgreece.gr/portal/site/eot/
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Greece

Area: 131,990 km2 
Population: 10.787.690 

(census of 2011)
Language:          Greek
Currency:         Euro
Political System: Presidential Parliamentary 

Democracy 
Capital City:         Athens

Member of the European Union since 1981 and the
Euro zone since 2001
Member of ΝΑΤΟ since 1952



Γράφω

Προφέρω Πληροφορούμαι

Τραγουδώ

Ανακαλύπτω 
τη γλώσσα

Πληροφορούμαι
από το διαδίκτυο

ΤονίζωΔιαβάζω

Τα σύμβολα - κλειδιά του βιβλίου

  Η δίγλωσση σειρά Ελληνικά για σας
περιλαμβάνει:

3 Ελληνικά για σας A0:
- Βιβλίο του μαθητή Α0 + Ασκήσεις + CD mp3
- E-learning ασκήσεις: www.greekforyou.eu

3 Ελληνικά για σας A1:
- Βιβλίο του μαθητή Α1 + CD mp3
- Τετράδιο ασκήσεων Α1 
- Βιβλίο του δασκάλου Α1 στο διαδίκτυο*
- Λύσεις ασκήσεων Α1 στο διαδίκτυο*
- Λίστα με τραγούδια Α1 στο YouTube**

3 Ελληνικά για σας A2:
- Βιβλίο του μαθητή Α2 + Ασκήσεις + CD mp3 
- Βιβλίο του δασκάλου Α2 στο διαδίκτυο*
- Λύσεις ασκήσεων Α2 στο διαδίκτυο*
- Λίστα με τραγούδια Α2 στο YouTube**

Η δίγλωσση σειρά Ελληνικά για σας κυκλοφορεί
στις παρακάτω γλώσσες: 

ελληνικά - αγγλικά A0, A1, A2
ελληνικά - γαλλικά A0, A1, A2
ελληνικά - ρωσικά A0, A1, A2
ελληνικά - τουρκικά A0, A1
ελληνικά - αλβανικά A0, A1
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Aκούω

The key - symbols of the book

* www.neohel.com   ** https://goo.gl/BZHvqA  

The bilingual series Greek for you
includes:

3 Greek for you A0: 
- Textbook A0 + Εxercises + CD mp3
- E-learning ασκήσεις: www.greekforyou.eu

3 Greek for you A1: 
- Textbook A1 + CD mp3
- Workbook A1 
- Teacher’s book A1 online*
- Key book A1 online*
- Playlist with songs A1 on YouTube**

3 Greek for you A2:  
- Textbook A2 + Exercises + CD mp3  
- Teacher’s book A2 online*
- Key book A2 online*
- Playlist songs A2 on YouTube**

The bilingual series  Greek for you is available 
in the  following languages:

Greek - English A0, A1, A2
Greek - French A0, A1, A2
Greek - Russian A0, A1, A2
Greek - Turkish A0, A1
Greek - Albanian A0, A1   

I write

I pronounce I am informed

I sing

I explore the language

I learn from the Internet

I accentuate I read

I listen



Η σειρά Ελληνικά για σας απευθύνεται σε όσους
μαθαίνουν την ελληνική ως ξένη γλώσσα, ηλικίας
15 ετών και άνω και μένουν στην Ελλάδα ή 
στο εξωτερικό.

Είναι ένα υλικό δίγλωσσο, ένας βοηθός για τον
καθηγητή, αλλά και ένας δάσκαλος στο σπίτι για
τον αρχάριο σπουδαστή, εφόσον κάθε νέο 
φαινόμενο ή λέξη καθώς και τα παραγγέλματα που
παρουσιάζονται, γίνονται αμέσως κατανοητά.  

Πρέπει να γίνει σαφές ότι η διγλωσσία του 
εγχειριδίου δεν απαιτεί δίγλωσση διδασκαλία 
εκ μέρους του διδάσκοντος αλλά είναι απλώς και
μόνο ένα ουσιαστικό βοήθημα, ιδιαιτέρως 
σε ένα πολυπολιτισμικό περιβάλλον.  

Το επίπεδο Α0 έχει ως στόχο την ανάπτυξη των 
δεξιοτήτων ανάγνωσης, γραφής, προφοράς και 
τονισμού. 

Σχετικά τώρα με τη χρήση και την αποτελεσματικότητα
του εγχειριδίου Ελληνικά για σας Α0 μέσα σε τάξη
προτείνουμε:

3 να διδάσκεται παράλληλα με το επίπεδο 
αρχαρίων Α1, οποιασδήποτε μεθόδου, αφού η 
επικοινωνία και η διδασκαλία της γραμματικής 
δεν καλύπτονται από το παρόν βιβλίο.

3 όταν, κατ’ επιλογήν του διδάσκοντος, διδάσκεται
αυτοτελώς, πριν από το Α1, θα πρέπει ο 
διδάσκων να μη χρονοτριβεί εμμένοντας στα 
επικοινωνιακά στοιχεία του βιβλίου, αφού, 
όπως ελέχθη, χρησιμεύουν απλώς και μόνο ως 
όχημα για την εφαρμογή ασκήσεων ανάγνωσης, 
γραφής, προφοράς και τονισμού. 

Η δυνατότητα αυτονομίας στη μάθηση χάρη στο 
δίγλωσσο υλικό, στο cd και τις e-learning ασκήσεις
συμβάλλει επίσης στη γρήγορη κατάκτηση των 
εν λόγω δεξιοτήτων.
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Πρόλογος
Prologue

Greek for you is intended for everyone who 
is learning Greek as a foreign language, 
aged 15 years and above, and lives in Greece 
or abroad.

It is bilingual educational material, that is not only
a teacher’s aid but can also be used as a personal aid
for a beginner student, since every new grammatical
phenomenon or word, as well as the instructions
that are presented can be immediately understood. 

To avoid any misunderstanding, it has to be
made clear that the bilingual presentation of this
text book does not require bilingual teaching on
behalf of the teacher but is an essential aid, 
especially in a multicultural environment. 

The A0 level aims at developing
reading, writing, pronunciation and 
accentuation skills.

Regarding the use and efficiency of
Greek for You A0 Level in a classroom, 
we suggest:

3 that it to be taught in parallel to the A1 
beginner's text book of any teaching method, 
since communication and grammar are not 
covered.

3 if the instructor chooses to teach it independently,
before an A1 text book, he should not waste his
time insisting on the communicative particulars, 
since, as it has already been mentioned, they 
are only used to practise reading, writing, 
pronunciation and accentuation.

The acquisition of the above mentioned skills
may be perfected through the bilingual text book,
the CD and the e-learning exercises that 
support independent learning.



Το υλικό αυτό υλοποιήθηκε μέσα στα πλαίσια του προγράμματος
LLP ( Life Long Programme ) KA2 Languages της Ε.Ε.: 

Συντονιστής: 
1. NEOHEL - Εταιρεία Νεοελληνικών - Ευρωπαϊκών 

Μελετών και Εκδόσεων, Ελλάδα.

Υπεύθυνη συντονισμού: 
Ευαγγελία Γεωργαντζή

Ομάδα εργασίας:  
Ευαγγελία Γεωργαντζή, Ελεάνα Ραυτοπούλου, Ειρήνη 
Μπαλύκινα, Καμίλλα Γιουσούποβα, Ταμάρα Γιουσούποβα,
Λίνα Παϊδούση.

Εταίροι: 
2. Κολέγιο Saint Lawrence. To βρετανικό σχολείο στην Ελλάδα.

Υπεύθυνη συντονισμού: Βασιλική Κυριακοπούλου
Ομάδα εργασίας: Βασιλική Κυριακοπούλου, 
Ντόρα Γκιαούρη, Ιωάννα Σαπουντζάκη, Ελισάβετ Τσιριγώτη.

3. Université de Strasbourg
Τμήμα Νεοελληνικών Σπουδών, Γαλλία 
Υπεύθυνη συντονισμού: Ειρήνη Τσαμαδού - Jacoberger 
Ομάδα εργασίας: Ειρήνη Τσαμαδού - Jacoberger, Μαρία Ζέρβα.

4. Πανεπιστήμιο της Άγκυρας
Τμήμα Νεοελληνικών Σπουδών, Τουρκία
Υπεύθυνη συντονισμού: Damla Demirozu
Ομάδα εργασίας: Damla Demirozu, Ηρακλής Μήλλας.

5. Κρατικό Πανεπιστήμιο Μαριούπολης
Τμήμα Νεοελληνικών Σπουδών, Ουκρανία
Υπεύθυνη συντονισμού: Victoria Chelpan
Ομάδα εργασίας: Victoria Chelpan, Irina Balykina.

6. Εκπαιδευτικός οργανισμός Velazerimi
Κολλέγιο Όμηρος στην Κορυτσά, Αλβανία
Υπεύθυνος συντονισμού: Παναγιώτης Μπάρκας
Ομάδα εργασίας: Παναγιώτης Μπάρκας, Valentina Boboli.

Η συμβολή του καθηγητή, κύριου Χρήστου Παπάζογλου 
στην επιστημονική επιμέλεια του υλικού ήταν πολύτιμη και του 
οφείλουμε ένα μεγάλο ευχαριστώ.

Ευχαριστούμε επίσης θερμά για τη βοήθειά της την κυρία 
Martine Breuillot, αναπληρώτρια καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο
του Στρασβούργου καθώς και την κυρία Kate Brown, 
καθηγήτρια στο St. Lawrence College.

Η εφαρμογή του υλικού πριν από την έκδοσή του, 
πραγματοποιήθηκε σε τάξεις αρχαρίων σπουδαστών στα 
μαθήματα ελληνικών της ΝEΟΗΕL, σε τμήματα του Βρετανικού
εκπαιδευτικού οργανισμού St Lawrence, σε τμήματα αρχαρίων
του Πανεπιστημίου του Στρασβούργου, του Πανεπιστημίου της
Μαριούπολης, του Πανεπιστημίου της Άγκυρας, του εκπαιδευτικού
οργανισμού Vellazerimi - Όμηρος στην Αλβανία και σε τμήματα
του Σχολείου ελληνικής γλώσσας του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Οι παρατηρήσεις των συναδέλφων είναι ευπρόσδεκτες... 

Ευελπιστούμε ότι με τη σωστή εφαρμογή του, το υλικό Α0 
θα καταστεί και για τους διδάσκοντες αλλά και για τους 
διδασκόμενους ένα εργαλείο χρήσιμο, εύχρηστο και κυρίως
αποτελεσματικό.

Οι συγγραφείς
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This teaching method was created within the framework of
Life Long Learning Programme KA2 Languages.

Project Co-ordinator:
1. NEOHEL - Society of Modern Greek – European Studies 

and Publications, Greece. 

Team co-ordinator:
Evangelia Georgantzi 

Working Team:
Evangelia Georgantzi, Eleana Raftopoulou, Eirini Balykina, 
Camilla Yiousoupova, Tamara Yiousoupova, Lina Paidousi

Participants:
2. Saint Lawrence College. Τhe British School in Greece

Team co-ordinator: Vassiliki Kyriakopoulou 
Working Team: Vassiliki Kyriakopoulou, Theodora Giaouri,
Ioanna Sapountzaki, Elizabeth Tsirigoti.  

3. University of Strasbourg
Department of Modern Greek Studies, France 
Team co-ordinator: Eirini Tsamadou - Jacoberger
Working Team: Eirini Tsamadou - Jacoberger, Maria Zerva.

4. Ankara University 
Department of Modern Greek Studies, Turkey
Team co-ordinator: Damla Demirozu 
Working Team: Damla Demirozu, Iraklis Millas. 

5. State University of Mariupol 
Department of Modern Greek Studies, Ukraine
Team co-ordinator: Victoria Chelpan
Working Team: Victoria Chelpan, Eirini Balykina.

6. Educational Institute Velazarimi   
Homer College in Korytsa, Albania 
Team co-ordinator: Panayiotis Barkas
Working Team: Panayiotis Barkas, Valentina Boboli.

The contribution of Professor Christos Papazoglou in the 
editing of this educational material has been valuable and we
owe him a great thank you.

We are also grateful for their help to Ms Martine Breuillot,
Associate professor in the University of Strasbourg 
as well as to Ms Kate Brown, St Lawrence College.

This material was applied to beginners’ Greek classes 
in NEOHEL, the British School in Greece St. Lawrence College, 
the University of Strasbourg, the Mariupol University, 
the Ankara University, the educational insitute 
Vellazerimi - Omiros in Albania and in the Greek 
Language School of Athens University.

Any comments made by colleagues are welcome…

We hope that with the appropriate use, A0 Level will prove 
to be a useful, handy and most of all effective tool for both
teachers and students.

The authors



Eισαγωγή
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Σε ποιους απευθύνεται η σειρά Ελληνικά για σας (A0 - A1 - A2)

3 Σε τελείως αρχαρίους, οι οποίοι δε γνωρίζουν ούτε τo αλφάβητο.
3 Σε σπουδαστές, οι οποίοι έχουν προβλήματα ανάγνωσης, γραφής, τονισμού, προφοράς και 

παρακολουθούν τα επίπεδα εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας Α2, B1, B2, Γ1, Γ2.

Οι σπουδαστές αυτοί μπορεί να είναι:
3 Φοιτητές σε πανεπιστήμια εξωτερικού / σε προγράμματα Erasmus σε ελληνικά πανεπιστήμια.
3 Μαθητές από 15 ετών και άνω.
3 Σπουδαστές ενήλικες σε σχολές διά βίου μάθησης, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
3 Μετανάστες που ζουν στην Ελλάδα.
3 Παλιννοστούντες Έλληνες και Έλληνες δεύτερης, τρίτης κ.λπ. γενιάς στο εξωτερικό.
3 Ιδιαιτέρως οι έχοντες ως πρώτη γλώσσα μία από τις γλώσσες αναφοράς του υλικού.

Στόχοι

Βασικοί στόχοι για τη δημιουργία της σειράς βιβλίων για ενηλίκους, Ελληνικά για σας (Α0 - Α1 - Α2) είναι: 

3 Nα πλουτίσει η ελληνική, ως ξένη γλώσσα, με ένα υλικό που να είναι εφάμιλλο με τα εγχειρίδια 
που κυκλοφορούν για την εκμάθηση των περισσότερο διαδεδομένων ευρωπαϊκών γλωσσών και 
ως προς την επιστημονική του εγκυρότητα και ως προς την ελκυστικότητα και την ευχρηστία του. 

3 Nα συμβάλει στη διάδοση της ελληνικής γλώσσας με ένα υλικό καινοτόμο, ελκυστικό, φιλικό 
στο χρήστη, το οποίο να μπορεί να χρησιμοποιηθεί και στην τάξη με τη βοήθεια του διδάσκοντος
αλλά και αυτόνομα από το σπουδαστή.

3 Nα καλύψει την ύλη που αντιστοιχεί στις εξετάσεις για το πιστοποιητικό Ελληνομάθειας, που 
διενεργούνται από το Κ.Ε.Γ. (Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας) του Υπουργείου Παιδείας, διαθέτοντας 
ένα υλικό προσαρμοσμένο στο Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες (Common 
European Framework of Reference for Languages) στο οποίο βασίζονται οι εξετάσεις.

3 Nα δημιουργήσει στέρεες βάσεις για τη μελλοντική ολοκλήρωση της μεθόδου με τα επίπεδα 
Β1, Β2, Γ1, Γ2.

Καινοτομίες και ιδιαιτερότητα της σειράς Ελληνικά για σας (Α0 - Α1 - Α2)

3 Η διγλωσσία. Διευκολύνει την εκμάθηση της γλώσσας και εξοικονομεί χρόνο προς όφελος και των
διδασκομένων αλλά και των διδασκόντων. Στο βιβλίο Ελληνικά για σας Α0 οι ασκήσεις, τα 
κείμενα, οι λέξεις κάτω από τις φωτογραφίες, τα σκίτσα και τις πινακίδες ακολουθούνται από τη 
μετάφρασή τους με σκοπό την άμεση κατανόησή τους, έτσι ώστε να μη χρονοτριβεί ο σπουδαστής 
ψάχνοντας στο λεξιλόγιο, τη στιγμή που ο εμπλουτισμός του και η επικοινωνία δεν ανήκουν στους 
βασικούς στόχους του παρόντος βιβλίου και χρησιμεύουν μόνο ως όχημα για την κατάκτηση της 
γραφής, της ανάγνωσης, του τονισμού και της προφοράς.

Στα επίπεδα Α1 και Α2 η διγλωσσία θα λειτουργεί με διαφορετικό τρόπο από ό,τι στο Α0 και θα 
περιοριστεί κυρίως στη μετάφραση του λεξιλογίου, των παραγγελμάτων και των κανόνων, ώστε 
να διευκολύνει το σπουδαστή να λειτουργεί κατευθείαν στην ελληνική γλώσσα χρησιμοποιώντας 
τις δομές και τις εκφράσεις της.

3 Η διαδραστικότητα. Εκτός από το έντυπο υλικό οι διαδραστικές ασκήσεις στο διαδίκτυο (e-learning)
επιτρέπουν στο σπουδαστή να εξασκηθεί μόνος του σε φαινόμενα στα οποία έχει κάποιες ελλείψεις. 

3 Αυτονομία στην εκμάθηση. Η αυτονομία επιτυγχάνεται, διότι το υλικό διαθέτει εργαλεία που 
διευκολύνουν το σπουδαστή να εργαστεί μόνος του.



Τα εργαλεία αυτά είναι:

1. Η μετάφραση των λέξεων, των κειμένων και των κανόνων στη μητρική γλώσσα. 
2. Το CD. 
3. Οι λύσεις των ασκήσεων. 
4. Οι ασκήσεις στο διαδίκτυο (e-learning).

3 Η προσαρμογή στο Κ.Ε.Π.Α.Γ. (Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες).

3 Η δημιουργία για πρώτη φορά ενός εισαγωγικού βιβλίου επιπέδου Α0, για την εκμάθηση της 
ελληνικής ως ξένης γλώσσας, που επικεντρώνεται σε θέματα προφοράς, τονισμού, γραφής και 
ανάγνωσης.

Ποια η ανάγκη για τη δημιουργία του βιβλίου Ελληνικά για σας Α0 

Η δημιουργία του εγχειριδίου Ελληνικά για σας Α0 προέκυψε ως παιδαγωγική ανάγκη μετά τον 
εντοπισμό βασικών παγιωμένων λαθών σε ομάδες σπουδαστών της ελληνικής ως ξένης γλώσσας, 
όχι μόνο στα αρχικά αλλά ακόμη και στα προχωρημένα επίπεδα. Σ’ αυτή τη διαπίστωση κατέληξε η ομάδα
καθηγητών που διδάσκουν στα εντατικά μαθήματα, τα οποία οργανώνει η NEOHEL επί σειρά ετών. 
Στην ίδια διαπίστωση κατέληξαν και οι διδάσκοντες στα τμήματα φοιτητών και ενηλίκων των 
Πανεπιστημίων του Στρασβούργου (Γαλλία), της Μαριούπολης (Ουκρανία), της Άγκυρας (Τουρκία), 
στα τμήματα τoυ Βρετανικού κολεγίου St Lawrence στην Ελλάδα καθώς επίσης και στα τμήματα 
ενηλίκων και μαθητών του σχολείου Όμηρος (Αλβανία).

Λήφθηκαν επίσης υπ’ όψιν η μελέτη και η καταγραφή λαθών από την ομάδα του καθηγητή, κυρίου
Σπύρου Μοσχονά, σχετικά με την παραγωγή υλικού για τους τουρκόφωνους μουσουλμανόπαιδες*,
καθώς και τα συμπεράσματα από την ανάλυση λαθών σε σώματα κειμένων μαθητών από την 
καθηγήτρια, κυρία Άννα Αναστασιάδη - Συμεωνίδου, τα οποία παρουσιάστηκαν στο 7ο Παγκόσμιο 
Συνέδριο για την Ελληνική Γλώσσα, στο Μεσολόγγι το 2008 με θέμα « Τα γλωσσικά λάθη στο 
γραπτό λόγο παλιννοστούντων και αλλοδαπών μαθητών ».

Έχει διαπιστωθεί από μελέτες ανάλυσης λαθών σε επίπεδα Γ1 και Γ2 ότι στο επίπεδο των αρχαρίων
εγκαθίστανται λάθη που, προέρχονται από συνήθειες και ιδιότητες της μητρικής γλώσσας. Επίσης 
παρατηρούνται λάθη, τα οποία, εάν δεν εντοπιστούν και προοδευτικά εξαλειφθούν, διατηρούνται και 
απολιθώνονται**. Με τον καιρό όλα αυτά τα λάθη παγιώνονται, εμποδίζοντας το σπουδαστή να 
εκφράζεται με την ορθότητα που απαιτεί το επίπεδο στο οποίο βρίσκεται.

Σκοπός του βιβλίου Ελληνικά για σας Α0, είναι να καλύψει την έλλειψη που υπάρχει στη σύγχρονη 
βιβλιογραφία σ’ αυτό τον τομέα, έτσι ώστε τα λάθη να προλαμβάνονται εξαρχής και να αποφεύγεται η
παγίωσή τους.

Η δομή του βιβλίου Ελληνικά για σας Α0

Τα 5 βήματα

Η βασική ύλη τού βιβλίου κατανέμεται σε πέντε ενότητες (5 βήματα). Ο άξονας γύρω από τον οποίο
έχει δομηθεί η ύλη κάθε βήματος είναι η προφορά των γραμμάτων, η προφορά των συνδυασμών τους
με τις ιδιαιτερότητες που παρουσιάζουν και ο τονισμός των λέξεων. Στην ανάπτυξη των παραπάνω 
ακολουθείται η λογική της αυξανόμενης δυσκολίας. Στη βασική αυτή δομή προστίθενται η στίξη, 
στοιχεία γραμματικής, πολιτιστικά στοιχεία, τραγούδια και πληροφορίες. Το υλικό συμπληρώνεται
με πολλές και ποικίλες ασκήσεις.

* Δράση "Γραμματική και διδασκαλία" 
"Διαγνωστικές ασκήσεις και παρακολούθηση εκπαιδευτικού υλικού" 
Επιστημονικός υπεύθυνος: Σπύρος Α. Μοσχονάς (Σύμβουλος: Ει. Φιλιππάκη-Warburton) www.media.uoa.gr/language 

** Han, Z. (2003) ”Fossilization: from simplicity to complexity”. International Journal of Bilingual Education and Bilingualism 6: 96 (95-128)
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Τα περιεχόμενα κάθε βήματος είναι εν συντομία τα εξής:

Βήμα 1 - Εισαγωγικό κεφάλαιο
Παρατίθεται μια γενική παρουσίαση 

1. του ελληνικού αλφάβητου 
2. των δίψηφων φωνηέντων αι - οι - ει - ου    
3. των συνδυασμών αυ & ευ  
4. των διφθόγγων 
5. των δίψηφων συμφώνων μπ - ντ - γκ - γγ - τσ - τζ
6. της στίξης 
7. των βασικών κανόνων τονισμού 
8. τoυ τονισμού δίψηφων & συνδυασμών φωνηέντων.

Βήματα 2 έως 5 - Αναλυτική προσέγγιση
Στα βήματα 2, 3, 4, 5, που ακολουθούν, τα φαινόμενα αναλύονται διεξοδικά και συνοδεύονται από

ποικίλες ασκήσεις, ως επί το πλείστον ακουστικές.

Βήμα 2: 

1. Τα φωνήεντα α - ε - ι - η - υ - ο - ω. 
2. Τα δίψηφα φωνήεντα αι - οι - ει - ου. 
3. Οι συνδυασμοί αυ & ευ.

Βήμα 3: 

1. Τα απλά σύμφωνα σε συνδυασμό με απλά και δίψηφα φωνήεντα.  
2. Τα σύμφωνα κ - γ - χ πριν από  /e/ ή /i/.

Βήμα 4: 

1. Τα δίψηφα σύμφωνα μπ - ντ - τσ - τζ - γγ - γκ - γχ.  
2. Τα απλά και δίψηφα σύμφωνα πριν από άτονο /i/ + φωνήεν.
3. Ο εγκλιτικός τόνος.

Βήμα 5: 

1. Συνδυασμοί συμφώνων.  
2. Τονισμός δίψηφων φωνηέντων με διαλυτικά.

Οι ασκήσεις προφοράς, τονισμού, ανάγνωσης και γραφής

Οι 175 ασκήσεις, όπως εμφανίζονται στον πίνακα κατανομής στο τέλος της Εισαγωγής, έχουν 
άμεσους και έμμεσους στόχους.

Α. Άμεσοι στόχοι: Ανάγνωση, Γραφή, Τονισμός, Προφορά, Διερεύνηση της ελληνικής γλώσσας. 

Β. Έμμεσοι στόχοι: Με την ποικιλία του υλικού που έχει χρησιμοποιηθεί (πινακίδες καταστημάτων, 
διαφημίσεις, εξώφυλλα βιβλίων, περιοδικών, πρωτοσέλιδα εφημερίδων, προγράμματα και αφίσες 
θεάτρων / ταινιών, πληροφορίες πολιτιστικού περιεχομένου, τραγούδια, πίνακες ζωγραφικής, 
κείμενα λογοτεχνίας, μικροί διάλογοι κ.λ.π.) προσεγγίζονται εμμέσως η επικοινωνία, το λεξιλόγιο, 
η γραμματική και ο πολιτισμός.

Προφορά

Οι ασκήσεις αυτές κατέχουν μία ιδιαίτερη θέση στο υλικό του βιβλίου και καλύπτουν συστηματοποιημένες
όλες τις δυσκολίες προφοράς. Για την πρώτη επαφή με την προφορά της ελληνικής γλώσσας έχει 
χρησιμοποιηθεί το Διεθνές Φωνητικό Αλφάβητο (ΔΦΑ) ιδίως στους πίνακες προφοράς του Βήματος 1.
Τα Βήμα 1, ως εισαγωγικό κεφάλαιο, περιλαμβάνει όλα τα φαινόμενα προφοράς. Τα ίδια φαινόμενα
μελετώνται αναλυτικά και με περισσότερες και συστηματικές ασκήσεις στα υπόλοιπα Βήματα. 
Επίσης μόνο στο Βήμα 1 έχουν χρησιμοποιηθεί λέξεις από τις γλώσσες αναφοράς, (μητρική ή αγγλική
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γλώσσα) των οποίων η προφορά ταιριάζει κατά προσέγγιση με την προφορά των ελληνικών.  

Οι Πίνακες προφοράς (1.5 & 1.13), οι οποίοι έχουν τον τίτλο Ένα βήμα εμπρός, δεν είναι απαραίτητο
να διδαχθούν σ’ αυτό το βήμα, εφόσον μελετώνται αναλυτικά και κατά φαινόμενο στα βήματα που 
ακολουθούν. Περιλαμβάνονται στο Εισαγωγικό κεφάλαιο για όσους θέλουν εξαρχής να έχουν μία 
συνολική εικόνα των φαινομένων προφοράς της ελληνικής γλώσσας.

Στα κείμενα για ανάγνωση, στα οποία παρουσιάζονται φαινόμενα, τα οποία τυχαίνει να μην έχουν
ακόμα διδαχθεί, υπάρχει υποσημείωση, όπου με βάση το ΔΦΑ παρατίθεται η προφορά τους.
Βεβαίως όλα τα φαινόμενα και η ορθή προφορά όλου του υλικού, που περιλαμβάνει το βιβλίο Α0,
βρίσκονται στο CD. Έτσι ο σπουδαστής που δε θέλει να ασχοληθεί με την έντυπη παρουσίαση της 
προφοράς των εκάστοτε φωνητικών φαινομένων, μπορεί να χρησιμοποιήσει μόνο το CD, το οποίο 
καλύπτει πλήρως τις ανάγκες του.

Οι ασκήσεις προφοράς παρουσιάζονται με τη λογική της αυξανόμενης δυσκολίας αρχίζοντας από
την προφορά των φωνηέντων και των συνδυασμών τους στο Βήμα 2. Οι περισσότερες ασκήσεις είναι 
ακουστικές και οι σπουδαστές καλούνται να ακούσουν, να αναγνωρίσουν ή να συμπληρώσουν 
γράμματα και συλλαβές σε λέξεις, σε φράσεις και σε κείμενα. 

Στο τέλος των Βημάτων 3, 4 & 5 υπάρχει ένα δισέλιδο με τον τίτλο Θέλω κι άλλες ασκήσεις, για
όποιο σπουδαστή χρειάζεται περισσότερη εξάσκηση στα θέματα προφοράς. Στο Παράρτημα 1, στο
τέλος του βιβλίου, παρατίθενται όλα τα φαινόμενα προφοράς με τις ήδη γνωστές λέξεις που 
αντιστοιχούν σε αυτά, για επανάληψη και εμπέδωση όλων των δυσκολιών.

Οι ασκήσεις του βιβλίου Α0 μπορούν να χρησιμοποιούνται και στα πιο προχωρημένα επίπεδα, όταν οι
σπουδαστές έχουν προβλήματα.

Ε-learning ασκήσεις

Οι ασκήσεις εμπέδωσης και αξιολόγησης που συνοδεύουν το υλικό του βιβλίου στο διαδίκτυο είναι
ένα πολύτιμο βοήθημα για το σπουδαστή και συμβάλλουν στην αυτόνομη άσκηση και εμπέδωση των
ποικίλων φαινομένων του βιβλίου Α0. Βλέπε: www.greekforyou.eu /e-learning

Τονισμός

Ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί στις ασκήσεις τονισμού, τμήμα της γραμματικής σαφώς αμελημένο στα 
υπάρχοντα εγχειρίδια ελληνικών για ξένους, αν και ιδιαιτέρως σημαντικό για τη διδασκαλία της 
ελληνικής ως ξένης γλώσσας. Στο βιβλίο αυτό ο τονισμός κατέχει τη θέση που του αρμόζει. 

Οι ασκήσεις τονισμού είναι πολλές και ποικίλλουν. Στην αρχή ο σπουδαστής καλείται να τονίσει
απλές λέξεις, στη συνέχεια προτάσεις και τέλος μικρούς διαλόγους και μικρά κείμενα.

Ανάγνωση

Στην αρχή παρουσιάζεται το ελληνικό αλφάβητο με τη φωνητική μεταγραφή κάθε γράμματος, βάσει
του ΔΦΑ. Στη συνέχεια οι Πίνακες προφοράς συστηματοποιούν όλα τα φαινόμενα με παραδείγματα για
κάθε γράμμα και την ιδιαίτερη προφορά του, ανάλογα με τους συνδυασμούς γραμμάτων που 
προηγούνται ή έπονται. Ακολουθούν ασκήσεις ανάγνωσης, στην αρχή απλών λέξεων, στη συνέχεια
φράσεων και στο τέλος κειμένων, αυθεντικών ή δημιουργημένων. 

Η μετάφραση των κειμένων στην εκάστοτε γλώσσα αναφοράς έχει ως στόχο την κατανόησή τους 
και την όσο το δυνατόν ορθότερη ανάγνωση. Όταν δεν υπάρχει παραπομπή σε επίσημη μετάφραση, 
τα λογοτεχνικά κείμενα έχουν μεταφραστεί από την ομάδα εργασίας της εκάστοτε γλώσσας. Η μετάφραση
αυτή δεν είναι λογοτεχνική και αποβλέπει απλώς στην κατανόηση του περιεχομένου. 

Γραφή

Η γραφή διδάσκεται αρχίζοντας από τον τρόπο σχηματισμού των γραμμάτων, κεφαλαίων και πεζών.
Ακολουθούν ασκήσεις ταύτισης κεφαλαίων και πεζών γραμμάτων, αντιγραφής από κεφαλαία σε πεζά
και το αντίθετο, συμπλήρωσης κενών με τα μελετώμενα γράμματα και τους συνδυασμούς τους, καθώς
και απλής αντιγραφής λέξεων, τα οποία συμπληρώνουν το σύνολο των ασκήσεων γραφής. 

Στο Βήμα 1, μία σελίδα είναι αφιερωμένη στις χειρόγραφες μορφές γραμμάτων (1.16).

14



Διερεύνηση της ελληνικής γλώσσας και της σχέσης της με τη μητρική

Οι ασκήσεις αυτές κεντρίζουν το ενδιαφέρον του σπουδαστή και τον προκαλούν να διερευνήσει την
ελληνική γλώσσα, να ανακαλύψει στοιχεία της και χαρακτηριστικά της και να τη συγκρίνει με τη 
μητρική γλώσσα του. ( Π.χ.: 2.10 & 2.15).

Πολιτιστικά στοιχεία του βιβλίου Α0

Διάσπαρτα σε όλο το βιβλίο αναδεικνύονται ποικίλα πολιτιστικά θέματα και πληροφορίες, που 
αφορούν τόσο το ιστορικό παρελθόν όσο και τη σημερινή καθημερινή ελληνική ζωή. Μεταξύ άλλων
αναφέρονται τα ελληνικά βότανα (3.19), τα προϊόντα της ελληνικής γης (4.29), τα προστατευόμενα είδη
της Ελλάδας (2.28), οι μεγάλοι μουσικοί, Μάνος Χατζιδάκις και Μίκης Θεοδωράκης (5.29 & 5.30) και
άλλα πολιτιστικά στοιχεία όπως η αναφορά στο νέο Μουσείο της Ακρόπολης (2.26). Όλα αυτά τα 
θέματα κεντρίζουν το ενδιαφέρον των σπουδαστών και αποτελούν κίνητρο για περαιτέρω διερεύνησή
τους. Αναφορές σε ιστοσελίδες συμπληρώνουν το εν λόγω υλικό παρέχοντας χρήσιμες πληροφορίες.

Ελληνικά καθ' οδόν 

Μία καινοτομία του βιβλίου είναι η πλούσια εικονογράφησή του με ένα μεγάλο αριθμό φωτογραφιών,
οι περισσότερες από τις οποίες είναι φωτογραφίες που αποτυπώνουν αυτά που θα συναντούσε ο 
σπουδαστής περπατώντας στους δρόμους της Ελλάδας.

Ο στόχος είναι ο σπουδαστής να δέχεται, από το πρώτο επίπεδο εκμάθησης των ελληνικών, ζωντανά
ερεθίσματα, να εξοικειώνεται με κάθε είδους μορφές γραμμάτων, γραμματοσειρές, χειρόγραφα έτσι
ώστε η ανάγνωση και η επαφή με τη γλώσσα να είναι μία πρόκληση και ένα πεδίο προς εξερεύνηση.

Τραγούδια

Συμπλήρωμα του όλου υλικού αποτελούν τα τραγούδια, τα οποία με το ρυθμό και τη μελωδία τους 
συνιστούν ένα βασικό εργαλείο για την εκμάθηση μιας γλώσσας. Παράλληλα στο παρόν βιβλίο 
έχουν επιλεγεί και προτείνονται στο σπουδαστή ποικίλες ασκήσεις προφοράς μέσω αυτών. 

Παραρτήματα

Τα Παραρτήματα συμπληρώνουν το υλικό με τις εξής υποενότητες:
3 Επαναληπτική ανάγνωση. (Άσκηση επανάληψης όλων των φαινομένων προφοράς).
3 Ελληνογενείς λέξεις στις ξένες γλώσσες. Ένας πίνακας με λέξεις που χρησίμευσαν ως βάση 

για τη δημιουργία λέξεων στις γλώσσες αναφοράς του βιβλίου. Με τον πίνακα αυτό ο σπουδαστής 
διαπιστώνει ότι γνωρίζει ήδη ένα μεγάλο μέρος του ελληνικού λεξιλογίου.

3 Πίνακας χωρών, κατοίκων, γλώσσας τους και εθνικών επιθέτων.
3 Πίνακας με τους αριθμούς από το μηδέν ως το ένα δισεκατομμύριο. 
3 Λύσεις των ασκήσεων. 
3 Λεξιλόγιο. 

Λεξιλόγιο 

Tο λεξιλόγιο είναι αλφαβητικό και περιλαμβάνει όλες τις λέξεις των πέντε βημάτων (εκτός από τις
λέξεις των δίγλωσσων κειμένων και των μικρών κειμένων που παρέχουν πληροφορίες). Δίπλα σε κάθε
λέξη σημειώνεται ο κωδικός αριθμός του κεφαλαίου, στο οποίο απαντάται η λέξη για πρώτη φορά.

Το λεξιλόγιο περιλαμβάνει 1785 λέξεις. Από αυτές τα 2/3 περίπου ανήκουν στα επίπεδα Α1 και Α2.  
Tο υπόλοιπο λεξιλόγιο αποτελούν λέξεις των επιπέδων Β και Γ σύμφωνα με το Κοινό Ευρωπαϊκό 
Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες.

Οι λέξεις που ανήκουν σε ένα ανώτερο επίπεδο εκμάθησης της γλώσσας, είναι είτε λέξεις που 
παρουσιάζουν δυσκολία στην ανάγνωση (π.χ. αγχώδης, ευφυΐα), είτε λέξεις που συμβάλλουν στην 
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επιτυχία των ασκήσεων προφοράς, όντας ηχητικά παρόμοιες (π.χ. κοντά / αρχοντιά). Θα πρέπει να 
σημειωθεί ότι, σύμφωνα με τις προδιαγραφές που έχουν καθοριστεί σχετικά με την ανάγνωση από το
Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις γλώσσες, οι σπουδαστές στο επίπεδο Α1 θα πρέπει να
μπορούν να διαβάζουν στ α ελληνικά ένα κείμενο, ανεξάρτητα από το αν τους είναι κατανοητό ή όχι και
ανεξάρτητα από το αν περιλαμβάνει λέξεις με δύσκολη προφορά. Γι'αυτόν το λόγο στο βιβλίο Α0,
έγινε προσπάθεια να καλυφθούν όλες οι περιπτώσεις προφοράς, ακόμα και με τις δυσκολίες που 
μπορεί να παρουσιάζουν ορισμένες λέξεις.

Ελληνογενείς και ξένης προέλευσης λέξεις χρησιμοποιούνται ιδιαιτέρως στα δύο πρώτα Βήματα, γιατί
η κατανόηση της σημασίας τους διευκολύνει τους σπουδαστές στην πρώτη τους επαφή με τη γλώσσα
και πολλαπλασιάζει την αποτελεσματικότητα των ασκήσεων προφοράς, γραφής και ανάγνωσης. 

Παρ’όλο που, όπως έχει ήδη αναφερθεί, η κατάκτηση λεξιλογίου δεν αποτελεί άμεσο στόχο του 
επιπέδου Α0, έχει γίνει προσπάθεια οι λέξεις των ασκήσεων, των διαλόγων και των κειμένων να 
περιστρέφονται γύρω από θέματα που αφορούν το επίπεδο Α, όπου βεβαίως αυτό είναι δυνατό. 
Οι ημέρες και οι μήνες, επαγγέλματα, είδη διατροφής και ενδυμασίας, μεταφορικά μέσα, καθημερινές
δραστηριότητες και άλλα αποτελούν ένα σημαντικό τμήμα του λεξιλογίου των ασκήσεων.

Παράλληλα το υλικό διανθίζεται με φωτογραφίες από πινακίδες, διαφημίσεις, οδικά σήματα, 
ονομασίες εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, πανεπιστημίων, σχολείων, Υπουργείων, δημοσίων υπηρεσιών
κ.α., το λεξιλόγιο των οποίων είναι χρήσιμο για όποιον ταξιδεύει ή εγκαθίσταται στην Ελλάδα.

Πληροφορίες, γεωγραφικά και πολιτιστικά στοιχεία έχουν σκοπό να κεντρίσουν το ενδιαφέρον των
σπουδαστών σχετικά με την ελληνική πραγματικότητα, την καθημερινή ζωή και τον πολιτισμό, έτσι
ώστε οι άμεσοι στόχοι να επιτυγχάνονται με έναν τρόπο ελκυστικό και ενδιαφέροντα.

CD

Το CD περιλαμβάνει τα κείμενα, τους διαλόγους, 5 τραγούδια – ασκήσεις και 160 ακουστικές 
ασκήσεις [ Βήμα 1 (14) - Βήμα 2 (26) - Βήμα 3 (42) - Βήμα 4 (41) - Βήμα 1 (42) ].

To CD είναι ένα απολύτως απαραίτητο εργαλείο για όσους μελετούν μόνοι τους την ελληνική
γλώσσα. Το Διεθνές Φωνητικό Αλφάβητο αποτελεί ένα ουσιαστικό βοήθημα αλλά δεν μπορεί να 
υποκαταστήσει το CD.

Χρήση του βιβλίου

Στον Πρόλογο έχει ήδη αναφερθεί ότι το παρόν υλικό θα πρέπει να διδάσκεται παράλληλα με το 
Βιβλίο Α1. Προτείνουμε όμως το Εισαγωγικό Βήμα 1, όπου παρουσιάζονται συνοπτικά το αλφάβητο, η
προφορά και η γραφή των γραμμάτων και των συνδυασμών τους, να χρησιμοποιείται ως το εναρκτήριο
βήμα για τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας.

Τα βιβλίο Α0 μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί παράλληλα με οποιοδήποτε άλλο εγχειρίδιο εκμάθησης
ελληνικών, πέρα από τη σειρά Ελληνικά για σας. 

Το βιβλίο Α0, όντας ένα εργαλείο ευέλικτο, μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τον διδάσκοντα ανάλογα με τις
ανάγκες αλλά και τις απαιτήσεις της ομάδας των διδασκομένων, είτε είναι  φοιτητές που επιθυμούν να
διεισδύσουν στην ελληνική γλώσσα και στις ιδιαιτερότητες της προφοράς της, είτε είναι σπουδαστές
που επιθυμούν απλώς να μάθουν να επικοινωνούν για θέματα καθημερινά.

Παράλληλα το βιβλίο Α0, προσεγμένο, όσον αφορά τη σελιδοποίησή του, την επιλογή των εικόνων
και φωτογραφιών του, τη δημιουργία των εκφραστικών και χιουμοριστικών σκίτσων του από το 
Θανάση Δήμου, αποτελεί ένα πολύτιμο υλικό που προσφέρει στο αρχάριο σπουδαστή μία έντονη
γεύση Ελλάδας μέσα από την καθημερινή ζωή.

Λαμβάνοντας υπ’ όψιν όλα όσα ειπώθηκαν, ελπίζουμε  ότι, όσοι χρησιμοποιήσουν αυτό το βιβλίο θα
κατακτήσουν από το πρώτο κιόλας επίπεδο τέσσερις πολύ σημαντικούς στόχους, την ανάγνωση, τη
γραφή, τον τονισμό και τη σωστή προφορά της ελληνικής γλώσσας και θα προχωρήσουν με 
αυτοπεποίθηση και κέφι στα επόμενα στάδια εκμάθησης των ελληνικών.  

16
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Introduction

Greek for you (A0 - A1 - A2) is addressed to:

3 early beginners, who don’t even know the alphabet.

3 students, who have difficulty with reading, writing, accentuation and pronunciation, and follow 
the Greek language learning levels Α2, B1, B2, C1, C2.

These students may be:
3 Students at universities abroad / students under the Erasmus programme in Greek universities.

3 Pupils 15years old and above.

3 Adult students in lifelong learning programmes in Greece and abroad.

3 Immigrants in the host country (Greece).

3 Greeks returning to Greece after a long period abroad and Greeks 
of 2nd, 3rd etc. generations abroad.

3 In particular anybody who has, as a mother tongue, one of the five reference languages.

Objectives

The main objectives for the creation of the book series Greek for You (A0 - A1 - A2) for adults are:

3 To enrich the learning process of Greek as a foreign language
a) by using material of a standard equal to that used to teach other European languages
b) by using an easily understood format.

3 To contribute to the increase in the number of people who want to learn and who can use the 
material either on their own or in a classroom situation.

3 To cover the material which corresponds to the examinations for the Greek certificate which is 
issued by the Κ.Ε.Γ. (Greek Language Center) of the Ministry of Education, offering material 
adjusted to the Common European framework for the Languages (CEFR) on which the exams 
are based.

3 To create stable foundations for the completion of the method at the levels B1, B2, C1, C2.

Originality of the series of books Greek for you (A0 - A1 - A2)

3 The translation of the material. This aids language learning and consequently time is saved both 
by the teacher and student. In the book Greek for you A0 the exercises, texts, captions, sketches, 
signs and information boxes are accompanied by translations so that the students do not spend 
time unnecessarily searching through irrelevant information. Since vocabulary skills and 
communication are out of the scope of the current book, translation is used only as a vehicle to 
acquire writing, reading, accentuation and pronunciation skills.

At levels A1 & A2, the translations will be limited to vocabulary, instructions and rules in order 
to help the student to easily put into use the Greek language, structure and expression.

3 Interactivity. Apart from the course book, the interactive exercises on the network (e-learning) 
allow the students to practise on their own those areas of the language where they have 
difficulties. 



18

*Action "Grammar and Teaching"
"Diagnostic exercises and monitoring of educational material"
Scientific consultant: Spyros A. Moschonas (Cosultant: E. Philippaki-Warburton) www.media.uoa.gr/language

**Han, Z. (2003)”Fossilization: from simplicity to complexity”. International Journal of Bilingual Education and Bilingualism 6: 96 (95-128)

3 The material also has tools which allow the students to study on their own. These are:
1. The translation of words and rules into the appropriate mother tongue. 
2. CD. 
3. The answer keys. 
4. The Internet exercises (e-learning.)

3 The adaptation to the Common European Framework for the Languages (CEFR).

3 The creation, for the first time, of an introductory book for learning Greek as a foreign language, 
Greek for you A0, which focuses on pronunciation, accentuation, writing and reading.

The need for the creation of Greek for You A0

The creation of the book was deemed necessary after basic fixed errors made by groups of students
learning Greek as a foreign language were spotted, not only at beginners but also at advanced levels
in language courses organised by NEOHEL. The same conclusion was drawn by teachers of Modern
Greek to students of adult groups at the following institutions:

The University of Strasbourg (France)
The University of Mariupol (Ukraine)
The University of Ankara (Turkey)
The British School St. Lawrence College (Greece) 
The Omiros School (Albania).

The following studies were also taken into account:

3 the study and recording of mistakes by the research group of Professor Spyros Moschonas, 
concerning the production of material  for Turkish-speaking muslims;*

3 the conclusions from error analysis in students' texts by Professor Anna Anastasiadi - Symeonidou 
which were presented at the 7th International Conference on the Greek Language in Mesolongi 
in 2008 - the subject of the research being “Language mistakes by repatriated Greeks 
and immigrant students”.

It has been stressed in studies on error analysis at levels C1 & C2 that mistakes are usually derived
from learning habits at the beginners’ level and from characteristics of the mother tongue. 
These errors, if not corrected immediately, remain (Fossilization - Han 2003:96) preventing the student
from expressing himself correctly at the level of language he is studying.

The aim of the book Greek for you A0, is to fill the gap amongst the books currently available in
this area of language learning so that errors are anticipated and corrected right from the beginning.
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The structure of the book Greek for you A0

The 5 steps

The book is divided into 5 chapters (5 steps). The objectives of the book are: 
the pronunciation of the letters, the letter combinations as well as their pronunciation peculiarities and
the accentuation of the words. These are structured with increasing difficulty. Punctuation, grammar
elements, cultural issues, songs and other information are added to this basic structure.
A great variety of exercises completes the book's material.

The contents of each step are:

Step 1 – Introductory Chapter     
General presentation: 

1. The Greek alphabet 
2. Vowel digraphs αι - οι - ει - ου
3. The combinations αυ and ευ 
4. Dipthongs 
5. Consonant digraphs μπ - ντ - γκ - γγ - τσ - τζ
6. Punctuation
7. Basic accentuation rules
8. Accentuation of vowel and consonant digraphs.

Steps 2-5 Analytical presentation      
In steps 2,3,4,5 which follow, the above mentioned language issues are presented in detail

with a variety of exercises, mainly audio.

Step 2: 

1. The vowels α - ε - ι - η - υ - ο - ω. 
2. The vowel digraphs αι - οι - ει - ου. 
3. The combinations αυ & ευ.

Step 3: 

1. The simple consonants in combination with simple  vowels and vowel digraphs. 
2. The consonants κ - γ - χ followed by /e/ or /i/.

Step 4: 

1. The consonant digraphs μπ - ντ - τσ - τζ - γγ - γκ - γχ.  
2. Simple consonants and consonant digraphs followed by unaccented /i/ + vowel.
3. The enclitics.

Step 5: 

1. Consonant combinations.  
2. Accentuation of vowel digraphs with dieresis.

Pronunciation, αccentuation, reading and writing exercises

The 175 exercises, as presented in the table at the end of the introduction, have their direct and 
indirect targets:

A. Direct targets: reading, writing, accentuation, pronunciation, exploration of Greek 
language.
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B. Indirect targets: indirect approach to communication, vocabulary and culture through the variety
of material used (signs, advertisements, book and magazine front covers, newspaper cover pages,
theatre programmes, movie information, cultural issues, songs, paintings, short dialogues and texts
etc.).

Pronunciation

The pronunciation exercises have a special place in the material of the book and present all the 
pronunciation difficulties systematically. The International Phonetic Alphabet (IPA) has been used for
the first encounter with the pronunciation of the Greek language, especially in the pronunciation 
tables in step 1.  

The introductory Step 1 includes all the pronunciation issues. The same issues are presented 
analytically with more systematic exercises in the following steps.     

Moreover, words with similar pronunciation have been used from the reference language, English or
mother tongue.

The pronunciation tables (1.5 & 1.13) which have the title “One step forward” are not to be taught
necessarily in this step, since they are presented analytically and systematically in the steps that 
follow. They are included in the introductory chapter for those who want from the beginning to have
an overview of the pronunciation issues of the Greek language.

At the end of the steps 3,4 & 5 there are two pages with the title I want more exercises, for those
students who need more practice on pronunciation. However, the A0 book exercises can be also used
at more advanced levels, for those students who face difficulties. Concerning the pronunciation 
exercises, there is a gradation of difficulty starting from the pronunciation of vowels and vowel 
combinations at step 2. Most of them are audio exercises and the students are invited to listen, 
distinguish and recognize the missing sounds in written words, phrases and passages.

In the reading texts, where issues of language may appear without having been taught, there is a
footnote indicating the pronunciation based on the IPA. All the issues and the correct pronunciation
of the material included in the book A0 can be found on the CD. Thus the students, who do not wish
to follow the printed presentation of the pronunciation issues, can use the CD on its own and this
covers their needs in full.

E-learning exercises

The exercises which accompany the material of the book in the network are valuable help to the
student and encourage individual practice on the various issues presented in the book A0 See:
www.greekfor you.eu/e-learning. 

In Appendix 1, at the end of the book, all the pronunciation issues with the same words are set out,
for revision and consolidation. 

Accentuation

Special emphasis has been given to accentuation exercises. This is a part of grammar that has been
neglected in the Greek textbooks for foreigners, although it is especially important for the teaching
of Greek as a foreign language. In this book accentuation is properly taught. The exercises are many
and varied. Initially the student is asked to accentuate simple words and sentences and then short 
dialogues and texts. 
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Reading

In the beginning the Greek alphabet is presented with the phonetic transcription of each letter, 
according to the International Phonetic Alphabet (IPA). The accentuation tables systematize all the
phenomena with examples of each letter and the specific pronunciation, depending on the 
combination of letters that follow or precede each letter. There are reading exercises of simple words,
phrases and texts, either authentic or created ones.

The translation of texts into the reference language aims at easy understanding as well as at the 
correct reading of it. In the cases where no bibliographical reference is indicated, the texts have been
translated by the team of the reference language. These translations simply aim at the understanding
of the texts and they have no literary value

Writing

Writing is taught starting with the way each letter (capital or small) is formed. In step 1, one page is
“devoted” to handwriting. There are many writing exercises: matching capital to small letters, 
copying words from capitals to small letters and vice versa, filling in the blanks with the letters that
are being studied at the moment as well as their combinations, or the simple copying of words.

Exploration of the Greek language in relation to the mother tongue

These exercises attract the student's interest and challenge him to investigate the Greek language
further, to discover its principles and characteristics and to compare it to his own mother tongue.
(2.10. & 2.15.) 

Cultural details of the book A0

Throughout the book many cultural issues (topics) and information arise regarding the historical
past as well as contemporary everyday Greek life. Various links on Internet provide useful information
on the above. Among others, Greek herbs and their nutritional value (3.19), Greek products (4.29),
protected species of Greece (2.28), the great musicians Manos Hatzidakis and Mikis Theodorakis (5.29
& 5.30) are mentioned. There is an account of cultural tradition The new Acropolis Museum (2.26) and
Myrtis (5.24), who face to face with her past, transfers us to Athens in 430 BC during the period of
plague. All these challenge the students and become a motive for further investigation of each topic.

Greek on the road

An innovation of this book is the large number of photographs used, mainly taken in the streets.
They aim to provide the students with authentic reading material from the early stage of learning
Greek and familiarising them with various kinds of writing, in such a way that both reading and the
contact with the language are a challenge and a field to explore as well. 

Songs

The songs are a supplement to all the material. Their rhythm and melody are a basic tool for learning 
a language. In the book various pronunciation exercises through the songs have been selected and 
presented.
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Appendix

The appendix complements the teaching material with the following sub-units: 

3 Revision of reading.

3 Greek words in foreign languages. A table with words used as a basis for the production of words 
in the reference languages of the book. With this table the student realises that he/she already 
knows a great deal of the Greek vocabulary. 

3 Table of countries, citizens, languages and adjectives describing nationality.

3 Table with numbers from zero up to one billion.

3 Answer keys.

3 Vocabulary of 1785 words in alphabetical order. Next to each word there is a code number 
of each chapter, in which each word is used for the first time.

Vocabulary

The vocabulary includes all the words that appear in the 5 STEPS, except those of the bilingual texts
and the short passages that provide information (info). It consists of 1785 words. The two thirds (2/3) of
these words belong to A1 & A2 levels. According to the CEFR, the rest of the vocabulary represents
words of levels B & C.

The advanced vocabulary words, are on the one hand words with difficulty in reading 
(e.g. αγχώδης - stressed, ευφυία - intelligence) and on the other words that contribute to the success of
the pronunciation exercises in that they are phonetically similar (e.g. κοντά – near, 
αρχοντιά –nobility).

It should be noted that according to the specifications of the Common European Framework for the
Languages, as far as reading is concerned, the A2 level students should be able to read a Greek text, re-
gardless of whether they understand it or not and regardless of whether it includes words with reading
difficulties. For this reason in A0 book there has been an attempt to cover all the cases of 
pronunciation, despite their difficulties.

Greek words and words of foreign origin are particularly used in the first two steps, as the 
understanding of their meaning facilitates the students in their first contact with the language and
strengthens the effectiveness of the pronunciation, reading and writing exercises.

As has already been mentioned, vocabulary learning is not among the main objectives of the level A0.
However, an attempt has been made so that the words which appear in the exercises, the 
dialogues and the texts refer to the A level topic areas. Days, months, jobs, diet / food, clothing, means
of transportation, daily routine and others represent an important part of the exercises 
vocabulary.

Moreover, the material is enriched with photographs of signs, advertisements, road signposts, names
of educational institutions, universities, schools, Ministries, public services etc., because this sort of vo-
cabulary is useful to those who travel or establish themselves in Greece.

Information, geographical and cultural elements aim at focusing on the Greek reality, the everyday life
and the culture so that the main objectives are achieved in an interesting and attractive way.

CD 

The CD includes the texts, the dialogues, 5 songs – exercises and 160 audio exercises. [Step 1(14) –
Step 2 (26) – Step 3 (42) – Step 4 (41) – Step 5 (42)]. Our suggestion to the teacher is to use this audio



ΒΗΜΑ 1 = 20 ΑΣΚΗΣΕΙΣ

ΒΗΜΑ 2 = 30 ΑΣΚΗΣΕΙΣ

ΒΗΜΑ 3 = 44 ΑΣΚΗΣΕΙΣ

ΒΗΜΑ 4 = 39 ΑΣΚΗΣΕΙΣ

ΒΗΜΑ 5 = 42  ΑΣΚΗΣΕΙΣ               

ΣΥΝΟΛΟ = 175 ΑΣΚΗΣΕΙΣ 

Α. ΑΜΕΣΟΙ ΣΤΟΧΟΙ = 208

Β. ΕΜΜΕΣΟΙ  ΣΤΟΧΟΙ = 73
Ασκήσεις με ένα στόχο    

Ασκήσεις με δύο στόχους 

Ασκήσεις με τρεις ή τέσσερις στόχους  

Info - πληροφορίες 

Σύνολο ασκήσεων

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ

AΡΙΘΜΟΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ
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NUMBER OF EXERCISES

Exercises with one objective

Exercises with two objectives

Exercises with three or four objectives

Info

Exercises in total

STEP 1 = 20 EXERCISES

STEP 2 = 30 EXERCICES

STEP 3 = 44 EXERCISES

STEP 4 = 39 EXERCISES

STEP 5 = 42 EXERCISES

TOTAL = 175 EXERCISES

Α. DIRECT OBJECTIVES = 208

Β. INDIRECT OBJECTIVES = 73

TABLE OF EXERCISES

material in teaching, because we consider that it is much more effective for the student to listen to the
language spoken by many different native speakers.

During the CD recording, special attention has been made to the details of the correct 
pronunciation.

The CD is also regarded as a necessary tool for those who learn the language on their own.
The International Phonetic Alphabet is very helpful, but it cannot replace the CD in any way

Use of the book

In the prologue it has already been mentioned that A0 should be taught along with the A1 book, ex-
cept from the introductory step 1, where the alphabet, the pronunciation and the writing of the letters
are presented in brief. This can be used as a stepping stone for the learning of the 
Greek language.

A0 book can also be used in parallel to any other series of Greek learning books.
A0 book is a flexible tool that may be used to meet the different needs of the students and 

fit various learner types.
Finally, A0 book provides the beginner student with ‘a full flavour’ of everyday Greece through the rich

illustrations and the humorous sketches by Thanassis Dimou.

Taking into consideration what has been set out so far, it is believed that the students who use this
book will acquire confidence in their knowledge, having reached four very important targets: reading,
writing, accentuation and correct pronunciation of the Greek language.



ΠΡΟΦΟΡΑ ΤΟΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΓΡΑΦΗ 1. ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ Γ2
ΣΥΛΛΑΒΙΣΜOΣ ΣΤΙΞΗ 2. ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ Γ1

ΒΗΜΑ 1 7 (1, 3 ,5, 11, 13, 18, 19)* 4 (9, 14, 15, 17) 2 (7, 12) 8 (4, 6, 7, 8, 10, 12, 15, 16) 1 (2)

ΒΗΜΑ 2 11 (1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 6 (3, 8, 11, 12, 8 (14, 18, 22, 23.α. 6 (4, 16, 17, 23.β. 5 (9, 10, 14, 15, 26)
16, 17, 24, 30) 13, 23.β.) 26, 27, 28, 29) 25, 26)

ΒΗΜΑ 3 22 (5, 6, 8, 10, 11, 12, 13   4 (9, 12, 24, 29) 12 (1, 3, 4, 7, 14 8 (3, 6, 14, 16, 20 2 (14, 16)
17, 22, 23, 26, 27, 31, 32 15, 19, 20, 21 25, 28, 29)
33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 25, 28, 31)
21, 40)

ΒΗΜΑ 4 21 (2, 4, 8, 9, 12.α., 13     6 (4, 10, 23, 24, 18 (2, 3, 5, 6, 11         
14, 15, 16, 18, 21, 23, 31 26, 28) 12.β., 13, 15, 17
32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 19, 20, 22, 24, 
39) 25, 29, 30, 31)

ΒΗΜΑ 5 31 (3, 4, 5, 7, 8, 9, 11 7 (3, 7, 8, 11, 20 14 (1, 2, 6, 8, 10 1 (28.β.)
12, 13, 14, 16, 17, 18, 22, 23) 13, 15, 18, 19 
19, 21, 25, 27, 29, 30 23, 24, 26, 27 
31, 32, 33, 34, 35, 36 28.α.) 
37, 38, 39, 40, 41, 42)

ΣΥΝΟΛΟ 93 27 54 26 8

Α. ΑΜΕΣΟΙ ΣΤΟΧΟΙ    

Β. ΕΜΜΕΣΟΙ  ΣΤΟΧΟΙ   

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΟΓΛΩΣΣΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ, INFO

ΒΗΜΑ 1 2 (18, 19) 1 (18)

ΒΗΜΑ 2 2 (4, 22) 5 (18, 19, 20, 21, 25) 2 (26, 28, 30)

ΒΗΜΑ 3 2 (4, 15) 1 (1) 1 (2) 2 (8, 18) 8 (3, 19, 20, 21, 28, 29,
30, 32)

ΒΗΜΑ 4 7 (5, 6, 8,12, 22, 23, 24) 6 (5, 6, 8, 11, 12, 23) 2 (18, 23)        1 (27) 8 (1, 3, 12, 17, 29, 30, 31,
32)

ΒΗΜΑ 5 2 (16, 18) 3 (11, 18, 19) 18 (1, 2, 4, 7, 8, 10, 11, 15,
16, 17, 18, 23, 24, 26, 
27, 28, 29)

ΣΥΝΟΛΟ 15 16 3 3 36

24

* Σε παρένθεση βρίσκονται οι αριθμοί των ασκήσεων κάθε βήματος με συγκεκριμένο στόχο.* Σε παρένθεση βρίσκονται οι αριθμοί των ασκήσεων κάθε βήματος με συγκεκριμένο στόχο.
* The numbers of the exercises of each step with a specific objective is in the parenthesis.

DIRECT OBJECTIVES

PRONUNCIATION ACCENTUATION READING WRITING 1. EXPLORATION OF C2
SYLLABIFICATION PUNCTUATION 2. RELATION WITH C1

STEP 1

STEP 2

STEP 3

STEP 4

STEP 5

TOTAL

INDIRECT OBJECTIVES

COMMUNICATION VOCABULARY GRAMMAR SOCIOLINGUISTIC CULTURAL 
ELEMENTS ELEMENTS, INFO

STEP 1 

STEP 2 

STEP 3 

STEP 4 

STEP 5 

TOTAL



Περιεχόμενα

ΒΗΜΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Σελίδες 27-40

1. Γενική παρουσίαση
α. Τα 24 γράμματα του ελληνικού αλφάβητου
β. Οι συνδυασμοί γραμμάτων 

Δίψηφα φωνηέντα αι - οι - ει - ου              
Συνδυασμοί αυ & ευ 
Δίφθογγοι
Δίψηφα σύμφωνα μπ - ντ - γκ - γγ - τσ - τζ

2. Τονισμός Α: 
Βασικοί κανόνες

3. Τονισμός Β: 
Τονισμός δίψηφων φωνηέντων αι - οι - ει - ου 
Τονισμός συνδυασμών φωνηέντων αυ & ευ

4. Στίξη

5. Χειρόγραφες μορφές γραμμάτων

ΒΗΜΑ 2 Σελίδες 41-56

1. Τα φωνηέντα α - ε - ι - η - υ - ο - ω

2. Τα δίψηφα φωνήεντα αι - οι - ει - ου

3. Οι συνδυασμοί αυ & ευ

4. Ελληνογενείς λέξεις σε ξένες γλώσσες   

5. Ελληνικές λέξεις από ξένες γλώσσες

ΒΗΜΑ 3 Σελίδες 57-76

1. Τα απλά σύμφωνα σε συνδυασμό με απλά     
και δίψηφα φωνήεντα

2. Τα σύμφωνα κ - γ - χ πριν από /e/ ή /i/ 

3. Το οριστικό άρθρο και τα τρία γένη των ονομάτων

4. Διάκριση ανάμεσα στα σύμφωνα
π - β - φ / τ - δ - θ / κ - γ - χ / σ - ζ / δ - ζ / δ - θ / ξ - ψ / φ - θ

ΒΗΜΑ 4 Σελίδες 77-96

1. Τα δίψηφα σύμφωνα μπ - ντ - τσ - τζ - γγ - γκ - γχ

2. Απλά και δίψηφα σύμφωνα
πριν από άτονο /i/ + φωνήεν

3. Tονισμός Γ: 
Ο εγκλιτικός τόνος      

4. Διάκριση ανάμεσα στα σύμφωνα 
και στα δίψηφα σύμφωνα μπ - β / ντ - δ / γκ - γ - γγ

ΒΗΜΑ 5 Σελίδες 97-121

1. Συνδυασμοί συμφώνων

2. Τονισμός Δ: 
Τονισμός δίψηφων φωνηέντων με διαλυτικά

3. Διάκριση ανάμεσα στα σύμφωνα 
κ - γ - χ / τ - δ - θ / π - β - φ / θ - φ 
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STEP 1 INTRODUCTION CHAPTER Pages 27-40

1. General presentation
a. The 24 letters of the Greek alphabet 
b. Letter combinations 

Vowel digraphs αι - οι - ε ι- ου
Combinations αυ & ευ
Diphthongs         
Consonant digraphs μπ - ντ - γκ - γγ - τσ - τζ

2. Accentuation Α:
Basic rules

3. Accentuation B:
Accentuation of vowel digraphs αι - οι - ει - ου
Accentuation of vowel combinations αυ & ευ

4. Punctuation

5. Types of handwriting

STEP 2 Pages 41-56

1. Simple vowels α - ε - ι - η - υ - ο - ω

2. Vowel digraphs αι - οι - ει - ου      

3. Vowel combinations αυ & ευ

4. Greek words in foreign languages

5. Greek words of foreign origin 

STEP 3 Pages 57-76

1. The simple consonants in combination with 
simple vowels and vowel digraphs

2. The consonants κ - γ - χ followed by /e/ or /i/ 

3. The definite article and the three genders of nouns

4. Distinction among the consonants
π - β - φ / τ - δ - θ / κ - γ - χ / σ - ζ / δ - ζ / δ - θ / ξ - ψ / φ - θ

STEP 4 Pages 77-96

1. Consonant digraphs μπ - ντ - τσ - τζ - γγ - γκ - γχ

2. Simple consonants and consonant digraphs 
followed by unaccented /i/ + vowel

3. Accentuation C:
Enclitics

4. Distinction between consonants and consonant 
digraphs μπ - β / ντ - δ / γκ - γ - γγ

STEP 5 Pages 97-121

1. Consonant combinations

2. Accentuation D: 
Accentuation of vowel digraphs with dieresis

3. Distinction among the consonants 
κ - γ - χ / τ - δ - θ / π - β - φ / θ - φ 

Τable of contents



4. Διάκριση ανάμεσα στα απλά και δίψηφα σύμφωνα
μπ - β / ντ - δ, τ / γκ - γ, τ

5. Διαφορετική προφορά του συμφώνου σ
σ, ς = [ s ]
σ, ς = [ z ]

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Σελίδες 122-147

1. Επαναληπτική ανάγνωση

2. Ελληνογενείς λέξεις σε ξένες γλώσσες

3. Χώρες

4. Αριθμοί

5. Λύσεις ασκήσεων

6. Λεξιλόγιο

7. Η προφορά της ελληνικής γλώσσας
Το διεθνές φωνητικό αλφάβητο
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Στο διαδικτυακό τόπο www.greekforyou.eu 
θα βρείτε τις διαδραστικές ασκήσεις που 
συμπληρώνουν το υλικό 
του βιβλίου Ελληνικά για σένα Α0.

Interactive exercises on the material of 
Greek for you A0 may be found at the 
website www.neohel.com

4. Distinction among the simple consonants and the
consonant digraphs μπ - β / ντ - δ, τ / γκ - γ, τ

5. Double pronunciation of the consonant σ
σ, ς = [ s ]
σ, ς = [ z ]

APPENDIX Pages 122-147

1. Revision of reading

2. Greek words in foreign languages

3. Countries

4. Numbers

5. Answer keys

6. Greek - English vocabulary

7. Greek language pronunciation
The International Phonetic Alphabet

www.neohel.com

https://www.neohel.com



