
                                ΕΠΙΡΡΗΜΑΣΙΚΟΙ ΠΡΟΔΙΟΡΙΜΟΙ                                      

● Επηξξεκαηηθνί πξνζδηνξηζκνί νλνκάδνληαη νη ιέμεηο ή θξάζεηο πνπ 

πξνζδηνξίδνπλ ζπλήζωο έλα ξήκα, (π.ρ. Έθπγαλ βηαζηηθά) ή έλα επίξξεκα 

(π.ρ. Τν ηειεγξάθεκα έθηαζε πνιύ αξγά) ή έλα επίζεην (π.ρ Είλαη ιηγάθη 

ηδηόηξνπνο).   

    Με ηνπο επηξξεκαηηθνύο πξνζδηνξηζκνύο απαληνύκε ζε 

εξσηήζεηο πνπ απνθαιύπηνπλ επηξξεκαηηθέο ζρέζεηο (πώο, 

πνύ, πόηε, γηαηί, κε πνηνλ όξν, γηα πνην ζθνπό θ.α.) 

 

    Οη επηξξεκαηηθνί πξνζδηνξηζκνί  εθθξάδνπλ  ηηο αθόινπζεο 

επηξξεκαηηθέο ζρέζεηο:     

   1. ηόπν: π.ρ.  Ήιζε εδώ ζην ζπίηη καο ν Τάζνο.     

   2. ρξόλν: π.ρ. Θα έξζεη αύξην.    

   3. ηξόπν: π.ρ.  Μπήθαλ θξπθά ζην μέλν ζπίηη.     

   4. πνζό: π.ρ. Μειέηεζε πνιύ.     

  5. αλαθνξά: π.ρ. Οη γλώζεηο ηεο γηα ηε δσγξαθηθή είλαη πνιιέο. Μηιήζακε γηα 

ζέλα.    

  6. αηηία: π.ρ. Καηέξξεπζε από απνγνήηεπζε.  

   7. ζθνπόο: π.ρ. Πήγε ζην Παξίζη γηα ζπνπδέο.  

   8. απνηέιεζκα: π.ρ. Τν μύιν ζρίζηεθε ζε δύν θνκκάηηα. / Ήηαλ ηόζν 

ζηελαρσξεκέλε πνπ δελ έβιεπε κπξνζηά ηεο.    

  9. πξνϋπόζεζε (όξν): π.ρ. Δαλείδεη ρξήκαηα κε ηόθν δέθα ηα εθαηό. / Αλ δελ 

έρεηο δνπιεηά, πέξαζε. 

 10. ελαληίωζε: π.ρ. Δελ κπνξεί λα ηξέμεη, αλ θη είλαη λένο. 

 11. παξαρώξεζε: π.ρ. Παξ’ όια απηά ηνλ ππνζηεξίδακε.  

 12. βεβαίωζε: π.ρ. Θα ηαμηδέςεηε ζίγνπξα. - Ναη, ζα έξζεη ν γηαηξόο.  

 13. άξλεζε: π.ρ. ρη, δελ θαθνιόγεζα θαλέλαλ. Μελ ην μαλαπείο. 

 14. δηζηαγκό: π.ρ. Άξαγε ζα πξέπεη λα κηιήζσ ζηε θίιε κνπ γηα ην δήηεκα 

απηό; 

 15. πηζαλόηεηα: π.ρ. Ίζσο (ελδερνκέλσο) λα έξζεη ν επόπηεο.  

 



Οη επηξξεκαηηθνί πξνζδηνξηζκνί  ε θ θ έ ξ ν λ η α η  ζπλήζωο κε:   

 1. απιό επίξξεκα:  

π.ρ. Με κηιάηε δπλαηά. - Τν παηδί έηξεμε γξήγνξα.    

  ( δηπιαζηαζκέλν επίξξεκα: π.ρ. Πεξπαηνύζε  ζηγά - ζηγά )    

 2. επηξξεκαηηθέο πξνηάζεηο (ρξνληθέο ,αηηηνινγηθέο, ππνζεηηθέο, 

ελαληηωκαηηθέο, ηειηθέο, ζπκπεξαζκαηηθέο):  

π.ρ. Δελ δηάβαζα, γηαηί ήκνπλα άξξσζηνο.  Είρα δηαβάζεη ηόζν θαιά, ώζηε δε κε 

πξνβιεκάηηζε ηίπνηα. 

 3. κεηνρή επηξξεκαηηθή:  

π.ρ. Δνπιεύνληαο θεξδίδεη ην ςσκί ηνπ.    

 4. εκπξόζεηνο πξνζδηνξηζκόο  * 

π.ρ. Θα θύγεη κε πινίν. - Θα επηζηξέςεη ζε ιίγεο κέξεο. (πξόζεζε+νπζηαζηηθό) 

π.ρ. Φύγε από εθεί. - Μαο ραηξέηεζε γειαζηή από καθξηά. (πξόζεζε+επίξξεκα) 

(!!! Ζήηεζε από ην θίιν ηνπ βνήζεηα εδώ ν εκπξόζεηνο ιεηηνπξγεί σο 

αληηθείκελν. ) 

 5. απιή αηηηαηηθή ή γεληθή (ζπαληόηεξα)νπζηαζηηθνύ: 

 π.ρ. Ξεθίλεζαλ ηελ απγή. - Θα θνηκεζώ ην απόγεπκα  /  ηνπ ρξόλνπ 

 (δηπιαζηαζκέλε αηηηαηηθή: π.ρ. Αλέβεθε ζθαιί - ζθαιί .)    

 6. επηξξεκαηηθή θξάζε (ζπλδπαζκόο επηξξήκαηνο κε πξνζεηηθό 

ζύλνιν ή δύν επηξξεκάηωλ):  

π.ρ. ινη νη Έιιελεο πεηλάζακε ιίγν - πνιύ πξηλ εβδνκήληα ρξόληα/ κέζα ζηελ 

εκέξα.    

 7. Τα επίζεηα (σο επηξξεκαηηθά θαηεγνξνύκελα): 

π.ρ. Γύξηζε θεθάηνο. 

 

 

 
 
 
 
 

*ΡΟΘΕΣΕΙΣ ΚΟΙΝΕΣ: με, ςε, για, ωσ, πριν, προσ, ςαν, αντί, από, δίχωσ, ζωσ, 
κατά, λόγω, μετά, μζχρι, παρά, χωρίσ, εναντίον, εξαιτίασ, ίςαμε, μεταξφ. 
 

(!Η πρόκεςθ ςε ςυναντάται πολφ ςυχνά ενωμζνθ με το άρκρο, π.χ. ςε+το = ςτο) 
 
ΡΟΘΕΣΕΙΣ ΛΟΓΙΕΣ :  ανά, άνευ, διά, εισ, εκ, εκτόσ, εν, ζνεκα, εντόσ, επί, κατόπιν, 
λόγω, μείον, μζςω, περί, πλην, προ, ςυν, υπζρ, υπό, χάριν.  
 

 



ΑΣΚΗΣΕΙΣ  http://laventer.blogspot.gr/ 

ΑΣΚΗΣΗ 1: Να ςυμπλθρϊςετε τισ παρακάτω φράςεισ με επιρρθματικοφσ 

προςδιοριςμοφσ ανάλογα με τισ ερωτιςεισ που βρίςκονται ςτθ δεξιά ςτιλθ. 

1. Συνικιηε να κάκεται................................................................ ποφ; 

2. Τα παιδιά μακαίνουν γράμματα............................................. με ποιο ςκοπό; 

3. Πλα ιταν.....................................................................ωραία! πόςο; 

4. Βλεπόμαςτε............................................................................. πότε; 

5. Θα ςε βοθκιςω,...................................................................... με ποια προχπόκεςθ; 

6. Ρερπατοφςανε......................................................................... ποφ, πϊσ; 

7. Ρεράςαμε μια ευχάριςτθ βραδιά............................................ πϊσ; 

8. Πλα κα πάνε............................................................................. πϊσ, πότε; 

ΑΣΚΗΣΗ 2: Στισ παρακάτω φράςεισ να υπογραμμίςεισ τουσ επιρρθματικοφσ 

προςδιοριςμοφσ και να τουσ αντικαταςτιςεισ με άλλουσ που να δθλϊνουν τθν ίδια 

επιρρθματικι ςχζςθ. 

 

1. Τα μαρτφρθςε όλα από το φόβο του. 

2. Πλα τα κάνει με βιαςφνθ. 

3. Μασ υποδζχτθκε με χαρά. 

4. Θυςιάςτθκε για τθ ςωτθρία του παιδιοφ του. 

5. Αυτά τα λζει από φκόνο. 

6.Ξεγελϊντασ και κοροϊδεφοντασ τον κόςμο, δεν μπορείσ να πετφχεισ ςτθ ηωι ςου. 

7. Ο κακθγθτισ μασ αντιμετϊπιηε τισ αταξίεσ μασ ιρεμα. 

8. Ριγε ςτο εξωτερικό για ςπουδζσ. 

ΑΣΚΗΣΗ 3:  Να βρείτε ςε ποιο ερϊτθμα απαντοφν και τι δθλϊνουν οι 

επιρρθματικοί προςδιοριςμοί ςτισ φράςεισ που ακολουκοφν: 

 

1. Τριγυρνοφςε άςκοπα ςτθν πόλθ όλθ μζρα. 

2. Ο Ρζτροσ είναι φοβερόσ ςτα μακθματικά. 

3. Ταξιδεφει χειμϊνα καλοκαίρι. 

4. Ήρκε αμζςωσ, για να μασ βοθκιςει. 

5. Ρερπατοφςε καμαρωτόσ. 

6. Θα γράψεισ καλά, αν διαβάηεισ μεκοδικά. 

7. Τισ προάλλεσ ςυνάντθςα ζναν παλιό μου φίλο. 

8. Του εξζκεςα με λεπτομζρειεσ τισ απόψεισ μου. 

9. Ρθγαίνοντασ ςπίτι μου ςυνάντθςα τον πατζρα μου.  

10. Φάε και πιεσ όςο κεσ, αλλά μθ φωνάηεισ. 

11. Πταν επιςτρζψω, κα περάςω να ςασ δω. 

12. Ήταν περιφανοσ, γιατί είχε νικιςει. 


