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where?
πού;
ΠΟΥ;

WHERE?
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πάνω στα βιβλία

κάτω από τα βιβλία

πάνω από τα βιβλία



δεξιά από τα βιβλία

αριστερά από τα βιβλία



µπροστά από τα βιβλία

πίσω από τα βιβλία



µέσα στο κουτί

έξω από το κουτί



"πού;"
Πού είναι η γάτα;



Τοπικά επιρρήµατα
     Adverbs of place      



Uninflected / indeclinable words, 

Νo gender, no number, no case 

Τhey refer to the verb / adjective / a whole sentence 

        parts of speech 
       άκλιτα µέρη του λόγου

       δεν έχουν γένος, αριθµό, πτώση

       αναφέρονται στο ρήµα / επίθετο / σε µια     
       ολόκληρη πρόταση



in = µέσα
Το ψάρι είναι µέσα στο νερό. 

The fish is in the water.

µέσα σε



into = µέσα
Έλα µέσα στο γραφείο µου. 

Come into my office.

έρχοµαι µέσα σε



inside = µέσα
Ας µπούµε µέσα. 

Let’s get inside.

µπαίνω µέσα σε



outside = έξω
Ας βγούµε έξω. 
Let’s go outside.

βγαίνω έξω από



outside = έξω
Η Μαρία είναι έξω από το σούπερ µάρκετ. 

Maria is outside the super market.

 έξω από



on = πάνω
Άφησα τα γυαλιά µου πάνω στο τραπέζι. 

I left my glasses on the table.

 πάνω σε



under = κάτω
Τα δώρα είναι κάτω από το δέντρο. 

The presents are under the tree.

κάτω από



behind = πίσω από
Στεκόταν πίσω από µένα = από πίσω µου. 

She was standing behind me.

πίσω από



in front of = µπροστά
Το αυτοκίνητό µου είναι παρκαρισµένο

µπροστά από το σπίτι σου / στο σπίτι σου.
My car is parked in front of your house.

µπροστά από / σε



near = κοντά = close to
Το σπίτι µου είναι κοντά στην εκκλησία.

My house is near / close to the church.

κοντά σε



far = µακριά 
Το σπίτι µου είναι µακριά από την εκκλησία.

My house is far from the church.

µακριά από



low = χαµηλά
Ο χαρταετός πετά χαµηλά.

The kite is flying low.

χαµηλά σε



high = ψηλά
Ο χαρταετός πετά ψηλά στον ουρανό.

The kite is flying high in the sky.

ψηλά σε



above (over) = πάνω
Πήδηξε πάνω από τον φράκτη.

He jumped over the fence.

πάνω από 



between = ανάµεσα
Το σπίτι µου είναι ανάµεσα στο σπίτι σου 

και στο σπίτι του Γιάννη.
My house is between your house 

and John’s house.

ανάµεσα σε
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