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The Greek language, like all human 
languages, has a Lexicon and a Grammar 
that are used to create sentences. The 
Lexicon consists of the words that exist in 
the language. These words have a form and 
carry a meaning.
The Grammar consists of rules, namely 
regular patterns, which determine how 
sounds, words and sentences are combined 
into larger units. The component of 
grammar which describes the sound system 
and its properties is called phonology, while 
the component which describes the words 
and specifies the forms a word might take 
is called morphology. The rules governing 
the combination of words into phrases are 
specified by syntax.
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Α. Μέρη του λόγου (Word classes)

The words of Greek, like those of English, 
belong to different word classes or parts of 
speech (μέρη του λόγου) according to their 
form, meaning and function in a sentence.
The word classes as a whole can be divided 
into two groups: inflected, those which 
have different endings, and uninflected, 
those which never change.
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Λέξεις, φράσεις και προτάσεις
(Words, phrases and clauses)1

Μένω σε ένα νησί

νησιά

Τώρα δεν μένεις πια σε ένα νησί

πια



12 13

Άκλιτα μέρη του λόγου 

(Uninflected word classes)

επιρρήματα (adverbs) 

πάνω, χτες, πολύ 

επιρρηματικός ρηματικός τύπος 

(adverbial verb form) 

γράφοντας

προθέσεις (prepositions) 

σε, με, από, για

σύνδεσμοι (conjunctions) 

αλλά, και, ούτε… ούτε

συμπληρωματικοί δείκτες 

(complementizers) 

ότι, που

επιφωνήματα (interjections) 

αχ! πο…πο! αμάν πια! μπα!

μόρια (particles) 

να, θα, ας

This table presents the main inflected and uninflected word classes in Greek:

Kλιτά μέρη του λόγου 

(Inflected word classes)

oυσιαστικά (nouns) 

παιδί, φίλη, δρόμος

επίθετα (adjectives) 

καλός, καλή, καλό 

 μετοχές (participles) 

 γραμμένος, γραμμένη,  γραμμένο 

άρθρα (articles) 

ο, η, το - ένας, μία, ένα 

αντωνυμίες (pronouns) 

αυτός, αυτή, αυτό 

προσδιοριστικά (determiners) 

κάποιος, κανένας

ρήματα (verbs) 

μένω, έρχομαι

αριθμητικά (numbers)  

δεύτερος, δεύτερη, δεύτερο τρεις, τρία δύο, οκτώ
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B. Φράσεις (Phrases)

Words combine in specific ways and 
form phrases (sentence constituents) and 
clauses.
For example, in the following clause the 
words ο and Σαχίνης constitute a noun 
phrase (NP), whereas the words αγαπάει 
and την Αγκάθα constitute a verb phrase 
(VP):

In the following clauses, the constituents 
in brackets are prepositional phrases of 
manner, time and place.

Ο Σαχίνης αγαπάει την Αγκάθα

NPNP

VP [Ο Σαχίνης] [αγαπάει την Αγκάθα]

Ταξιδεύει [με αεροπλάνο]   (manner)
Θα φτάσει [κατά τις 10]       (time)
Θα μείνει [στο ξενοδοχείο]  (place)

Ο Σαχίνης κοιμάται αργά κάθε βράδυ

Σκέφτεται ότι / πως θα την παντρευτεί
Επειδή την αγαπάει θα την παντρευτεί

C. Προτάσεις (Clauses)

Phrases put together form a clause, either 
main or subordinate. Α main clause can 
stand independently, i.e. without being 
dependent on one of the constituents of 
another clause.
On the other hand, a subordinate clause 
can be dependent on or modify one of the 
consituents of another clause.
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MEMO

verb

noun

article

adjective

pronoun

preposition

adverb

Είμαι ο αστυνόμος Σαχίνης. Η δουλειά μου είναι να ερευνώ 

μυστήρια και να βρίσκω λύση σε δύσκολα προβλήματα. 

Δουλεύω γρήγορα και μεθοδικά. Ασχολούμαι πολλές ώρες 

με τη δουλειά μου και δεν έχω πολύ ελεύθερο χρόνο. Όταν 

όμως θέλω να ξεκουραστώ παίρνω την Αγκάθα 

και πάμε βόλτα.

  Είμαι η Αγκάθα. Είμαι ψηλή, ξανθιά και έχω μεγάλα γαλανά μάτια. 

Ο Σαχίνης είναι ο ήρωάς μου και είμαι τρελά ερωτευμένη μαζί του.

1. Use the symbols from the memo and label as many words as you can 
according to the example

NP      VP

2. Label the phrases according to the example

        

[Η Κλειώ] [είναι φίλη της Αγκάθας]. [Η Κλειώ και η Αγκάθα] [πηγαίνουν στο 

σπίτι]. [Ο Λάκης] [μαγειρεύει] και [ο Σαχίνης] [πίνει τον καφέ του] και [διαβάζει 

εφημερίδα]. [Οι τέσσερις φίλοι] [κάθονται στο τραπέζι].
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3.  Form sentences combining the words below as in the example

 το, η, καράβι, Αγκάθα, φίλη, έρχεται, περιμένει, το, από, Ρέθυμνο

      Η     Αγκάθα  περιμένει  μια  φίλη

1.

2.

3.

4. Form sentences combining the parts from the two columns

   Ο Λάκης τρέχει      όταν έφτασε ο Σαχίνης

1. Ο κλέφτης φεύγει     για να δει το Σαχίνη

2. Ο κλέφτης είχε φύγει     όταν βλέπει το Σαχίνη

3. Η Αγκάθα έρχεται     καθώς περπατάει

4. Ο Σαχίνης σκέφτεται την Αγκάθα   να βοηθήσει το Σαχίνη 


