
 

 

Επιρρήματα σε -α & -ως 
 
Πολλά επιρρήματα έχουν και τους δύο τύπους, σε -α και σε -ως.  
 
α) Ζεύγη επιρρημάτων με ίδια σημασία 
 
π.χ.: απόλυτα / απολύτως, βέβαια / βεβαίως, σπάνια / σπανίως.   
 
Συνήθως ο τύπος σε -ως χρησιμοποιείται πιο πολύ σε επίσημο ύφος λόγου. Παρ’ όλα αυτά,               
υπάρχουν επίσης μερικά επιρρήματα που προέρχονται από επίθετα (αντωνυμίες και μετοχές) σε            
-ος και χρησιμοποιούνται συνήθως στον τύπο με -ως: 
 
αεροπορικώς (<αεροπορικός, -ή, -ό), ατμοπλοϊκώς (<ατμοπλοϊκός, -ή, -ό), αυτοπροσώπως         
(<αυτοπρόσωπος, -η, -ο), επανειλημμένως (<επανειλημμένος, -η, -ο), κυρίως (<κύριος, -α, -ο),           
μερικώς (<μερικός, -ή, -ό), ολογράφως (<ολόγραφος, -η, -ο) κ.λπ. 
 
Σημείωση: 
 
Είναι προτιμότερο να αποφεύγουμε τη χρήση επιρρημάτων σε -α όταν συνοδεύουν επίθετα στον             
πληθυντικό του ουδετέρου ή άλλα επιρρήματα σε -α, για να μη δημιουργηθεί η εσφαλμένη              
εντύπωση ότι πρόκειται για επίθετα. Σε τέτοιες περιπτώσεις, για να είμαστε πιο σαφείς, καλό είναι               
να χρησιμοποιούμε τον τύπο σε -ως στη θέση του αντίστοιχου σε -α. 
 
π.χ.: τρόφιμα ελαφρώς δύσπεπτα, κείμενα σχετικώς ευανάγνωστα, απολύτως αναγκαία         
πράγματα. 

 
β) Ζεύγη επιρρημάτων με διαφορετική σημασία 
 

άδικα  αδίκως  

ακριβά  ακριβώς  

αδιάκριτα  αδιακρίτως  

έκτακτα  εκτάκτως  

ιδιαίτερα  ιδιαιτέρως  

άμεσα  αμέσως  

ευχάριστα  ευχαρίστως  

τέλεια  τελείως  
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Επίλεξε το κατάλληλο επίρρημα ! 
 
-1-   Η βουλή συνεδρίασε ______________________. 

α) εκτάκτως     β)   έκτακτα  

-2-  Χτες το βράδυ βγήκαμε και περάσαμε ______________________. 

α) εκτάκτως     β)   έκτακτα  

-3-  Ήθελε να της μιλήσει ______________________, μακριά από τους άλλους. 

 α) ιδιαιτέρως      β)   ιδιαίτερα  

-4-  Εκτιμούν ______________________ το έργο της.  

 α) ιδιαιτέρως      β)   ιδιαίτερα  

-5-  Ο πωλητής θα σας εξυπηρετήσει ______________________ . 

α) ευχαρίστως     β)  ευχάριστα  

-6-  Περάσαμε το βράδυ μας ______________________. 

α) ευχαρίστως     β)  ευχάριστα  

-7-  Θα σας εξυπηρετήσουμε ______________________ .  

α) αμέσως     β)   άμεσα  

-8-  Οι λέξεις του ποιήματος  μίλησαν στην καρδιά μου ______________________ . 

α) αμέσως     β)   άμεσα 

 -9-     Όλοι οι απόφοιτοι θ’ αρχίσουν να εργάζονται, ______________________ φύλου και ηλικίας. 

    α) αδιακρίτως     β)   αδιάκριτα  

-10-  Να μη συμπεριφέρεσαι στους φίλους σου ______________________ και με αγένεια. 

 α) αδιακρίτως     β)   αδιάκριτα  
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