
             

Τα μέρη του λόγου είναι δέκα. Από αυτά τα έξι είναι κλιτά
( δηλαδή κλίνονται) και τα υπόλοιπα τέσσερα είναι άκλιτα
( δηλαδή δεν κλίνονται).

Κλιτά μέρη:

  άρθρο :Το χρησιμοποιούμε μπροστά από ουσιαστικά ή επίθετα 
και χωρίζε-
                ται σε οριστικό και αόριστο.
                (π.χ. οριστικό  ο, η, το    αόριστο  ένας, μια, ένα)

  Ουσιαστικό : Δηλώνει πρόσωπο   (μαμά), ζώο   (γάτα), πράγμα 
(στεφάνι),

                   ενέργεια   (τρέξιμο), κατάσταση (σιωπή), ιδιότητα 
( σοβαρό-
                   τητα). Τα ουσιαστικά μπορούμε να τα συναντήσουμε 
και στα
                   τρία γένη.

  
   Επίθετο : Μπαίνει κυρίως κοντά σε ουσιαστικά για να τα 
περιγράψει. Τα 
                    επίθετα φανερώνουν τι λογής είναι τα ουσιαστικά ή τι 
ποιότητα
                     ή τι ιδιότητα έχουν.( π.χ. καλό παιδί, ωραίο αμάξι κ.α.)

    Αντωνυμίες : Μπαίνουν στη θέση των ονομάτων. Υπάρχουν 8 
είδη  
                           αντωνυμιών:
                         προσωπικές: εγώ, εσύ αυτός
                         κτητικές: δικός μου, σου, του, μας, σας, τους
                         αυτοπαθείς: ο εαυτός μου, σου, του...
                         οριστικές: ο ίδιος – α – ο, μόνος – η – ο
                         δεικτικές: αυτός –η –ο, τούτος –η-ο, εκείνος-η –ο, 
                                       τέτοιος-α –ο, τόσος-η –ο
                         αναφορικές: που, ο οποίος-α –ο, όποιος- α- ο, όσος 
-η-ο
                                            ό,τι  οτιδήποτε (άκλιτο)
                         ερωτηματικές : τι, ποιος, ποια, ποιο, πόσος, η, ο
                         αόριστες : ένας, μια, ένα, κανείς, καμιά, κανένα, 
κάθε, καθέ-
                                        νας, καθεμια, καθένα, κάποιος-α-ο, 
κάμποσος
                                         κάμποση, κάμποσο, μερικοί, ές, ά, άλλος, 
η, ο, 



                                        κάτι, κατιτί, καθετί, τίποτε, ο δείνα, ο 
τάδε

  ρήματα : φανερώνουν ότι κάποιος ενεργεί ή παθαίνει κάτι από 
κάποιον                 
                    άλλο ή βρίσκεται σε μια κατάσταση
               ( π.χ. Εγώ κόβω το ξύλο. Η βρύση διορθώνεται από τον 
υδραυλικό.
                Η αδερφή μου κοιμάται.)

 μετοχές : Είναι ρηματικοί τύποι, βγαίνουν δηλαδή από τα 
ρήματα. Τις ξεχω
                 ρίζουμε γιατί οι ενεργητικές μετοχές τελειώνουν σε –
οντας όταν 
                 δεν τονίζονται και σε –ώντας όταν τονίζονται. Οι 
παθητικές τελειώ
                νουν σε –μένος, -μένη, -μένο
             ( π.χ. Ήρθε τρέχοντας. Έφυγε χτυπώντας την πόρτα.
                      Είναι κουρασμένος. Είναι ταλαιπωρημένη.)

Άκλιτα μέρη:

 επιρρήματα : Είναι άκλιτες λέξεις που συνοδεύουν ή 
προσδιορίζουν 
                       τα ρήματα και μπορεί να φανερώνουν διάφορα:
                       τοπικά: (που;) εδώ, εκεί, μέσα, έξω, πάνω, κάτω, πίσω
κ.α.
                       χρονικά: (πότε;) τώρα, πριν, αύριο, χτες, κάποτε, 
φέτος,κ.α.
                       τροπικά: (πως;)όπως, έτσι, αλλιώς, 
καθώς,ήσυχα,ξαφνικά κ.α
                       ποσοτικά:(πόσο;)λίγο, πολύ, καθόλου, πιο, 
περισσότερο, κ.α.
                       βεβαιωτικά: (ναι) ναι, μάλιστα, βέβαια, σωστά, 
μάλλον
                       αρνητικά : (όχι) όχι, δεν , μην, όχι βέβαια

  σύνδεσμοι : Συνδέουν μεταξύ τους λέξεις ή προτάσεις. 
Υπάρχουν 12 είδη
                      συνδέσμων.
                      Συμπλεκτικοί: και, κι, ούτε μήτε, ουδέ, μηδέ
                      Διαχωριστικοί: ή , είτε
                      Αντίθετοι: μα, παρά,αλλά, όμως,ωσότου, ενώ,αν και, 
μολονότι
                      Αποτελεσματικοί: λοιπόν, ώστε, άρα, επομένως
                      Επεξηγηματικοί: δηλαδή



                      Χρονικοί: όταν ,σαν, ενώ, αφού, αφότου, μόλις, 
ώσπου, οπότε
                      Ειδικοί: πως, που, ότι
                      Τελικοί : να, για να
                     Αιτιολογικοί: γιατί επειδή, αφού
                     Υποθετικοί: αν, σαν ,άμα
                      Διστακτικοί: μην, μήπως
                     Συγκριτικοί: παρά. Σαν

 μόρια :Είναι μονοσύλλαβες άκλιτες λέξεις που 
χρησιμοποιούνται συχνά 

                με διάφορες σημασίες
                προτρεπτικά: ας, για
                μελλοντικά: θα (θα σε περιμένω)
                δυνητικά: θα ( θα ερχόσουν αν δεν είχες δουλειά)
                πιθανολογικά: θα ( θα πρέπει να ξύπνησε τώρα)
                ορκωτικά: μα ( μα την αλήθεια)
                βουλητικά: να (να φύγεις)
                δεικτικά: να (να ο φίλος μου)

 προθέσεις : Είναι άκλιτες λέξεις που μπροστά από άλλες 
μπορεί να 
                      δηλώνουν χρόνο, στέρηση, αιτία, τρόπο, ποσό κ.α.
                     π.χ. με, σε, για, ως, προ, μετά παρά, αντί, από, 
κατά, δίχως, 
                    χωρίς, ίσαμε

 επιφωνήματα : Είναι άκλιτες λέξεις που δηλώνουν θαυμασμό,
πόνο, 
                         έπαινο, γενικά δυνατά συναισθήματα
                         αβεβαιότητα: χμ
                         απορία: α! ο! Μπα!
                         Άρνηση : μπα
                         Έπαινο: μπράβο ! εύγε!
                          Ευχή: μακάρι, άμποτε, είθε
                         Θαυμασμό: α! ο! Πο! Πο! Μπα!
                          Κάλεσμα: ε!  ω!
                         Παρακίνηση: άιντε, άμε, αλτ, στοπ, μαρς
                         Περίπαιγμα: ε! Ου!
                         Πόνο, λύπη: οχ!, αλίμονο!, όχου!
                         Στενοχώρια – αδικία : ε! Ουφ!, παπαπα!
                         Χαρά: χαχαχα!
 

 


