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Επιρρηματικά (Adverbials)
Επιρρήματα
(Adverbs)

Adverbials
are
words,
phrases,
prepositional phrases or clauses, which
modify a sentential constituent (verb
phrase, adjectives, other adverbs, nouns,
numerals, quantifiers) or a clause.

Ο Σαχίνης έχει αρρωστήσει βαριά
Ο Σαχίνης είναι πολύ κρυωμένος
Ο Σαχίνης είναι πολύ χάλια
Επιτέλους ο Σαχίνης κάθεται όλη τη μέρα
στο σπίτι για να γίνει καλά

A. Σχηματισμός επιρρημάτων από επίθετα
(Formation of adverbs from adjectives)

→

άσχημος- άσχημη - άσχημο
Μου φέρθηκε άσχημα

→ άσχημα
→

βαθύς - βαθιά - βαθύ
Με πλήγωσε βαθιά

→ βαθιά
→

γκρινιάρης - γκρινιάρα - γκρινιάρικο
→ γκρινιάρικα

Μου μίλησε γκρινιάρικα

→

συνεπής - συνεπής - συνεπές
→ συνεπώς

Συνεπώς, δεν θα του ξανατηλεφωνήσω
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• Some adverbs have two forms with:
a. the same meaning: σπανίως / σπάνια,
ταχυδρομικώς / ταχυδρομικά
b. different meaning: απλά / απλώς, άμεσα /
αμέσως
• The comparative form of adverbs may be
formed either by πιο + adverb or by adverb
+ -τερα.

Μιλάει απλά
Απλώς κοιτάζει, δεν μιλάει
Ο Σαχίνης ήρθε πιο νωρίς / νωρίτερα απ’
την Αγκάθα

B. Σημασία επιρρημάτων
(Meaning of adverbs)
Adverbials
of assertion answer the question
ναι ή όχι / true or false?
Adverbials of
degree / quantity answer the question
πόσο / how much?

Adverbials
of time answer the question
πότε / when?

Adverbials
of manner answer the
question πώς / how?
Adverbials
of place answer the question
πού / where?

Adverbials
of cause / purpose answer the
question γιατί / why?

Adverbs

interrogative

πού;

πότε;

πώς;

πόσο;

κάπου

κάποτε

κάπως

κάμποσο

relative

όπου / που

όποτε / κάθε
φορά που

όπως / έτσι
που

όσο / τόσο που

emphatic
indefinite

οπουδήποτε

οποτεδήποτε

οπωσδήποτε

οσοδήποτε

indefinite
negative

πουθενά

ποτέ

εδώ / εκεί

τότε / τώρα

έτσι

αλλού

άλλοτε

αλλιώς

παντού

πάντοτε / πάντα

πάντως

indefinite

demonstrative
other
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καθόλου
τόσο
τελείως

γιατί;

C. Θέση επιρρημάτων
(Position of adverbs)
The position of adverbs is not fixed, unlike
English, and usually depends on the
emphasis the speaker wants to give to the
constituent modified by the adverb.
πολύ

πολύ

very much

Μου αρέσουν οι αστυνομικές ιστορίες
στην Αθήνα στην Αθήνα

στην Αθήνα

Θα γίνουν οι Ολυμπιακοί αγώνες

πάντα

πάντα

I like detective stories

πάντα

Ο Σαχίνης βρίσκει τη λύση

• Adverb doubling

• Adverbs of place and manner may be used
in complex prepositional constructions with
the prepositions σε, από and με. In these
constructions a pronominal clitic (μου, σου...)
may replace the lower prepositional phrase.

in Athens

The Olympic games will take place

always
Sahinis finds the solution

Τον βλέπω κάπου κάπου
Κάθονται δίπλα δίπλα / πλάι πλάι / κοντά
κοντά
Περπατάει σιγά σιγά

Ο κλέφτης είναι πίσω απ’ τον Σαχίνη
Ο κλέφτης είναι πίσω του
Ο κλέφτης είναι μπροστά στα μάτια του Σαχίνη
Ο κλέφτης είναι μπροστά του αλλά ο Σαχίνης δεν τον βλέπει
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1. Label the adjectives

and the adverbs

in the following sentences

Το φιλμ ήταν φοβερό!

1. Τι φοβερά παιδιά έχει η Ελένη!

2. Το Σαββατοκύριακο έλειπαν οι γονείς μας και περάσαμε φοβερά!

3. Αγόρασε ακριβά πουκάμισα

4. Αγόρασε το πουκάμισο ακριβά

5. Αγόρασε το ακριβό πουκάμισο

2. Choose one of the two adverbs
Ο Σαχίνης ξέρει ιερογλυφικά τέλεια (τέλεια, τελείως)

-ως

1. Στο πάρτι πέρασαν __________ (ευχαρίστως, ευχάριστα)
2. Θέλω να μιλήσω __________ (απλώς, απλά)
3. Θα γράψω στις εξετάσεις __________ (καλώς, καλά)
4. Έλα στο σπίτι__________ (αμέσως, άμεσα)
5. Ο Σαχίνης είναι __________ αφηρημένος (τέλεια, τελείως)
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