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Επιρρηματικά (Адвербиалы)
Επιρρήματα
(Наречия)

Адвербиалы – слова, фразы, предложные
фразы или предложения, которые определяют часть предложения (глагольную
группу, прилагательное, наречие, имя
существительное или числительное) или
дополнительное предложение.

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
(Образование наречий от прилагательных)

→

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

133

• У некоторых наречий могут быть две формы:
а. одинаковые по значению: σπανίως /
σπάνια, ταχυδρομικώς / ταχυδρομικά
б. различные по значению: απλά / απλώς,
άμεσα / αμέσως
• Сравнительные формы наречий образуются прибавлением частицы πιο перед наречием или с помощью суффикса –τερα.

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

Б. Σημασία επιρρημάτων
(Значение наречий)
Утвердительные
адвербиалы отвечают на вопрос
ναι ή όχι / да или нет?
Адвербиалы
количества / степени отвечают на
вопрос πόσο / сколько?

Адвербиалы
времени отвечают на вопрос
πότε / когда?

Адвербиалы
способа отвечают на вопрос
πώς / как?
Адвербиалы
места отвечают на вопрос
πού / где?

Адвербиалы
причины отвечают на вопрос
γιατί / почему?

Наречия

МЕСТО

СПОСОБ

КОЛИЧЕСТВО ПРИЧИНА

вопросительные πού;

πότε;

πώς;

πόσο;

неопределенные κάπου

κάποτε

κάπως

κάμποσο

όποτε / κάθε
φορά που

όπως / έτσι
που

όσο / τόσο που

подчеркнутоοπουδήποτε
неопределенные

οποτεδήποτε

οπωσδήποτε

οσοδήποτε

отрицательноπουθενά
неопределенные

ποτέ

относительные

показательные
другие
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ВРЕМЯ

όπου / που

καθόλου

εδώ / εκεί

τότε / τώρα

έτσι

αλλού

άλλοτε

αλλιώς

παντού

πάντοτε / πάντα

πάντως

τόσο
τελείως

γιατί;

В. Θέση επιρρημάτων
(Место наречия в предложении)
Место наречия в предложении не определено строго и обычно зависит от
желания автора высказывания подчеркнуть часть предложения, к которой относится наречие.
πολύ

Μου αρέσουν οι αστυνομικές ιστορίες
στην Αθήνα στην Αθήνα

πάντα

Мне нравятся детективы

στην Αθήνα

Θα γίνουν οι Ολυμπιακοί αγώνες

πάντα

очень

πολύ

πάντα

Ο Σαχίνης βρίσκει τη λύση

• Повторение наречий

• Наречия места и способа могут употребляться в сложных предложных конструкциях с предлогами σε, από и με.
В этих конструкциях именную группу
предложной фразы можно заместить
соответствующей клитической формой
местоимений.

в Афинах
Олимпиада проведется

всегда
Сахинис находит решение проблем

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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УПРАЖНЕНИЯ
1. Найдите прилагательные
и наречия
обозначьте их соответствующим символом

в предложениях и

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. Выберите подходящее наречие
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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