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Β’ Σάξθ 

ΕΠΙΡΡΗΜΑΣΙΚΟΙ ΠΡΟΔΙΟΡΙΜΟΙ 

Επιρρθματικοφσ προςδιοριςμοφσ ονομάηουμε  τισ λζξεισ, τισ φράςεισ ι τισ προτάςεισ που εκφράηουν διάφορεσ 

επιρρθματικζσ ςχζςεισ (τόπου, χρόνου, τρόπου κ.ά.) και είτε λειτουργοφν αυτόνομα ωσ απαντιςεισ ςε 

ερωτιςεισ είτε προςδιορίηουν κάποια ςτοιχεία μζςα ςε μια πρόταςθ. Στουσ επιρρθματικοφσ προςδιοριςμοφσ  

περιλαμβάνονται, εκτόσ των επιρρθμάτων, των επιρρθματικϊν φράςεων και των προκετικϊν φράςεων, και 

άλλα γλωςςικά ςτοιχεία (μετοχζσ, ουςιαςτικά κτλ.).  

Οι μορφζσ με τισ οποίεσ παρουςιάηονται οι επιρρθματικοί προςδιοριςμοί ςτθ  ν.ε  είναι οι εξισ: 

α)   Με απλά επιρριματα,  π.χ. Θ αδελφι τθσ τραγουδάει καλά. 

β)   Με επιρρθματικζσ φράςεισ. Σ' αυτζσ περιλαμβάνονται: i) οι ςυνδυαςμοί επιρριματοσ με άλλα επιρριματα,   

π.χ. Στο νθςί του πζραςε πολφ καλά, ii) οι ςυνδυαςμοί επιρριματοσ με αςκενι προςωπικι αντωνυμία,  π.χ. 

Ξαφνικά τθν είδε απζναντί τθσ. 

γ)   Με ονοματικζσ φράςεισ. Σ' αυτζσ περιλαμβάνονται: i) οι ονοματικζσ φράςεισ χωρίσ άρκρο,  π.χ. Χρόνια 

περίμενε τον πατζρα του, ii) οι ονοματικζσ φράςεισ με άρκρο,  π.χ. Τθ μζρα δεν μπορεί να κοιμθκεί, iii) 

ονοματικζσ φράςεισ με διπλό όνομα,  π.χ. Ρερπατοφςαν τοίχο τοίχο. 

δ)   Με επίκετα (επιρρθματικό κατθγοροφμενο),  π.χ. Δεν πρζπει κανείσ να οδθγεί  μεκυςμζνοσ. 

ε)   Με μετοχζσ,  π.χ. Ζφταςε χαροφμενοσ γελϊντασ και ςιγοτραγουδϊντασ. 

ςτ) Με προτάςεισ,  π.χ. Πταν ζρκει ο διευκυντισ, κα του τα πω όλα. 

η)   Με προκετικζσ φράςεισ,  π.χ. Ηιτθςε καφζ με γάλα.  

Οι επιρρθματικοί προςδιοριςμοί εκφράηουν διάφορεσ επιρρθματικζσ ςχζςεισ. Οι ςχζςεισ αυτζσ είναι οι εξισ: 

α) τόπου, β) χρόνου, γ) τρόπου, δ) ποςοφ, ε) αιτίασ, ςτ) ςκοποφ, η) αποτελζςματοσ, θ) αναφοράσ, κ) 

προχπόκεςθσ, ι) εναντίωςθσ, ια) βεβαίωςθσ, ιβ) άρνθςθσ, ιγ) διςταγμοφ ι πικανότθτασ. 

1. Ο τόποσ εκφράηεται με: 

α)   Το ερωτθματικό ποφ,  π.χ. Ροφ ςταμάτθςε το λεωφορείο; 

β)   Τοπικά επιρριματα,  π.χ. Θ Ακθνά βγικε ζξω. 

γ)  Επιρρθματικζσ φράςεισ,  π.χ. Ζτρεχε ςυνεχϊσ δεξιά αριςτερά. 

δ)   Ονοματικζσ φράςεισ,  π.χ. Καλαμάτα, 15 Οκτωβρίου 2015. 

ε)   Αναφορικζσ προτάςεισ,  π.χ. Βάλε τα δϊρα, όπου νομίηεισ. 

ςτ) Ρροκετικζσ φράςεισ,  π.χ. Οι υπολογιςτζσ μόλισ ιρκαν από τθν Ακινα. 

2. Ο χρόνοσ εκφράηεται με: 

α)   Το ερωτθματικό πότε,  π.χ. Ρότε ιρκαν τα παιδιά ςασ; 

β)   Χρονικά επιρριματα,  π.χ. Θ κεία μου ιρκε ςιμερα. 

γ)   Επιρρθματικζσ φράςεισ,  π.χ. Τα μικρά παιδιά μεγαλϊνουν μζρα με τθ μζρα. 

δ)   Ονοματικζσ φράςεισ,  π.χ. Τον Λοφλιο κλείνουν τα ςχολεία. 

ε)   Χρονικζσ μετοχζσ,  π.χ. Ανοίγοντασ τθν πόρτα ζπεςε μπροςτά μασ. 
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ςτ) Χρονικζσ προτάςεισ,  π.χ. Κα περάςει από το γραφείο, όταν μπορζςει. 

η)   Επιρρθματικό κατθγοροφμενο,  π.χ. Κάκε μζρα ερχότανε πρωινόσ πρωινόσ. 

θ)   Ρροκετικζσ φράςεισ,  π.χ.  Ζχει να μασ δει  από τθν Κυριακι. 

 

3. Ο τρόποσ εκφράηεται με: 

α)   Το ερωτθματικό πϊσ,  π.χ. Ρϊσ τα πιγεσ ςτισ εξετάςεισ του Λουνίου; 

β)   Τροπικά επιρριματα,  π.χ. Ο δάςκαλόσ  μασ φωνάηει δυνατά ςτθν τάξθ. 

γ)   Επιρρθματικζσ φράςεισ,  π.χ. Στα μακιματα τθσ μουςικισ τα πάει ζτςι κι ζτςι. 

δ)   Ονοματικζσ φράςεισ,  π.χ. Δεν ζφαγεσ τθσ προκοπισ. 

ε)   Τροπικζσ μετοχζσ,  π.χ. Του είπε τα νζα δακρφηοντασ. 

ςτ) Αναφορικζσ προτάςεισ,  π.χ.  Μιλάει όπωσ κζλει. 

η)   Επιρρθματικό κατθγοροφμενο,  π.χ. Ρροχωροφςε γελαςτόσ. 

θ)   Ρροκετικζσ φράςεισ,  π.χ. Δουλεφει με ενκουςιαςμό. 

4. Σο ποςό εκφράηεται με: 

α)   Το ερωτθματικό πόςο,  π.χ. Ρόςο πλθρϊνεισ τον χρόνο για ενοίκιο; 

β)   Ροςοτικά επιρριματα,  π.χ. H Μαρία διαβάηει ελάχιςτα. 

γ)   Επιρρθματικζσ εκφράςεισ,  π.χ. Σποφδαςε πάνω κάτω τζςςερα χρόνια. 

δ)   Απλζσ πτϊςεισ,  π.χ.  Ιταν δυο μζτρα ψθλόσ. 

ε)   Αναφορικζσ προτάςεισ,  π.χ. Δοφλευε όςο μπορείσ. 

ςτ) Ρροκετικζσ φράςεισ,  π.χ. Το αεροπλάνο φεφγει με εκατό επιβάτεσ. 

5. Η αιτία εκφράηεται με: 

α)   Το ερωτθματικό γιατί,  π.χ. Γιατί τραγουδάσ; 

β)   Ονοματικζσ φράςεισ,  π.χ. Υποφζρει από υπερκόπωςθ. 

γ)   Αιτιολογικζσ μετοχζσ,  π.χ. Ηϊντασ μια δυςάρεςτθ κατάςταςθ δεν του ζμενε διάκεςθ για διαςκζδαςθ. 

δ)   Αιτιολογικζσ προτάςεισ,  π.χ. Δοφλευε πολφ, γιατί ικελε να αγοράςει αυτοκίνθτο. 

ε)   Ρροκετικζσ φράςεισ,  π.χ. Χόρευε από τθ χαρά του. 

6. Ο ςκοπόσ εκφράηεται με: 

α)   Το ερωτθματικό γιατί,  π.χ. Γιατί (= με ποιο ςκοπό) γράφτθκεσ ςτα γαλλικά; 

β)   Επιρρθματικζσ φράςεισ,  π.χ. Ιρκε για χάρθ τθσμθτζρασ του. 

γ)   Τελικζσ προτάςεισ,  π.χ. Γυμνάηεται, για να είναι ςε φόρμα. 

δ)   Ρροκετικζσ φράςεισ,  π.χ. Τα κάνει όλα για τα χριματα. 

 



3 
 
 

7. Σο αποτζλεςμα εκφράηεται με: 

α)   Αποτελεςματικζσ προτάςεισ,  π.χ. Ρροχϊρθςε τόςο πολφ ςτον κατιφορο, ϊςτε να μθν τον βλζπουμε. 

β)   Ρροκετικζσ φράςεισ,  π.χ. Πλοι οι κόποι του τόν οδιγθςαν ςε αριςτεία. 

 

8. Η αναφορά εκφράηεται με: 

α)   Διάφορεσ εκφράςεισ αναφοράσ (όςο για …, ςχετικά με …, αναφορικά με …),  π.χ. Πςο για τουσ μακθτζσ, 

κανζνασ λόγοσ. 

β)   Ρροκετικζσ φράςεισ,  π.χ. Με τθν εργαςία του δεν είχε πρόβλθμα. 

γ)   Ονοματικζσ φράςεισ,  π.χ. Ο Γιϊργοσ τι φταίει; 

9. Η προϋπόκεςθ εκφράηεται με: 

α)   Υποκετικζσ προτάςεισ,  π.χ. Αν βοθκιςετε όλοι, κα πετφχετε. 

β)   Ρροκετικζσ φράςεισ,  π.χ. Δζχεται να εργαςτεί με τουσ δικοφσ τθσ όρουσ. 

10. Η εναντίωςθ εκφράηεται με: 

α)   Εναντιωματικζσ προτάςεισ,  π.χ. Αν και δεν ζχει πολλζσ γνϊςεισ, τα καταφζρνει καλά ςτουσ υπολογιςτζσ. 

β)   Εναντιωματικζσ μετοχζσ,  π.χ. Και τραυματιςμζνοσ ςυνζχιςε να αγωνίηεται. 

γ)   Ρροκετικζσ φράςεισ,  π.χ. Ραρά τισ αντιρριςεισ τθσ μθτζρασ τθσ, αυτι εγκατζλειψε τισ ςπουδζσ τθσ. 

11. Η βεβαίωςθ εκφράηεται με: 

α)   Βεβαιωτικά επιρριματα,  π.χ. Κα τον περιμζνεισ; Και βεβαια κα τον περιμζνω. 

12. Η άρνθςθ εκφράηεται με: 

α)   Αρνθτικά επιρριματα,  π.χ. Ζδωςεσ εξετάςεισ; Πχι βζβαια. 

β)   Επιρρθματικζσ φράςεισ,  π.χ. Tθν επιςκζφτθκε ο κείοσ τθσ χωρίσ δϊρα. 

13. Ο διςταγμόσ και θ πικανότθτα εκφράηονται με: 

α)   Διςτακτικά επιρριματα,  π.χ. Μςωσ ζρκουν αφριο οι γονείσ μου. 

β)   Ενδοιαςτικζσ προτάςεισ,  π.χ. Φοβάμαι μιπωσ μου ςυμβεί κάτι κακό. 


