1. ΘΕΜΑ
Επιρρήµατα από επίθετα µε κατάληξη -α και -ως
2. ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ
άσχετα / ασχέτως, αυτόµατα / αυτοµάτως, έκτακτα / εκτάκτως, ευχάριστα / ευχαρίστως,
ιδιαίτερα / ιδιαιτέρως, µόνιµα / µονίµως, τέλεια / τελείως
3. ΕΠΙΠΕ∆Ο-ΒΑΘΜΟΣ ∆ΥΣΚΟΛΙΑΣ
∆ ΚΕΓ, 3 ΕΚΠΑ
4. ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΓΝΩΣΗ
Κλίση επιθέτων
Επιρρήµατα από επίθετα µε κατάληξη -α
5. ΠΙΘΑΝΑ ΛΑΘΗ
∆υσκολία στο σχηµατισµό.
Λανθασµένη χρήση των επιρρηµάτων.
Εσφαλµένη ταύτιση του επιθέτου µε το επίρρηµα.
6. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Πολλά επιρρήµατα έχουν και τους δύο τύπους, σε -α και σε -ως:
ανάλογα / αναλόγως, άπταιστα / απταίστως, εσκεµµένα / εσκεµµένως.
Ορισµένα από αυτά τα ζεύγη επιρρηµάτων έχουν την ίδια ακριβώς σηµασία, όπως, για
παράδειγµα, τα: απόλυτα / απολύτως, βέβαια / βεβαίως, σπάνια / σπανίως. Συνήθως ο τύπος
σε -ως χρησιµοποιείται πιο πολύ σε επίσηµο ύφος λόγου.
αιφνιδιαστικά
αιφνιδιαστικώς
αιώνια
αιωνίως
ακαριαία
ακαριαίως
αντικειµενικά
αντικειµενικώς
απόλυτα
απολύτως
αρνητικά
αρνητικώς

εµπειρικά
εµπειρικώς
εµπιστευτικά
εµπιστευτικώς
έµπρακτα
εµπράκτως
εξαιρετικά
εξαιρετικώς
κλινικά
κλινικώς
κοινωνικά
κοινωνικώς

λεπτοµερειακά
λεπτοµερειακώς
µάταια
µαταίως
µεθοδικά
µεθοδικώς
µοιραία
µοιραίως
παγκόσµια
παγκοσµίως
προσωρινά
προσωρινώς

σιωπηρά
σιωπηρώς
σπάνια
σπανίως
σταδιακά
σταδιακώς
τελικά
τελικώς
τυχαία
τυχαίως
υποθετικά
υποθετικώς

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
τους εφοδίασαν µε τα απολύτως αναγκαία πράγµατα.
Όµως οι δύο τύποι (σε -α και σε -ως) δεν είναι πάντα ταυτόσηµοι, αλλά, αντίθετα, σε κάποια
ζεύγη επιρρηµάτων εµφανίζονται να έχουν διαφορετική σηµασία:

1

Π.χ.:
ακριβά
ακριβώς
άγρια
αγρίως

αδιάκριτα
αδιακρίτως
άµεσα
αµέσως

έκτακτα
εκτάκτως
ευχάριστα
ευχαρίστως

ιδιαίτερα
ιδιαιτέρως
τέλεια
τελείως

Η βουλή συνεδρίασε εκτάκτως. (χωρίς να το είχε προγραµµατίσει)
Αλλά: Χτες το βράδυ βγήκαµε και περάσαµε έκτακτα. (θαυµάσια, πολύ ευχάριστα)
Ήθελε να της µιλήσει ιδιαιτέρως. (χωριστά από τους άλλους)
Αλλά: Εκτιµούν ιδιαίτερα το έργο της. (πολύ)
Ο πωλητής θα σας εξυπηρετήσει ευχαρίστως. (µε ευχαρίστηση)
Αλλά: Περάσαµε το βράδυ µας ευχάριστα. (πολύ ωραία)
Θα σας εξυπηρετήσουµε αµέσως. (χωρίς καθυστέρηση)
Αλλά: Του πρόσφεραν βοήθεια άµεσα. (απευθείας, χωρίς µεσολάβηση)
Όλοι οι απόφοιτοι θ’ αρχίσουν να εργάζονται, αδιακρίτως φύλου και ηλικίας. (χωρίς
διακρίσεις)
Αλλά: Να µη συµπεριφέρεσαι αδιάκριτα. (χωρίς διακριτικότητα, µε αγένεια)
7. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
Καλό θα είναι να αφιερώσει ο διδάσκων αρκετό χρόνο στα επιρρήµατα σε -α και -ως λόγω
του προβληµατικού σχηµατισµού τους, αλλά κυρίως διότι η κατηγορία αυτή περιλαµβάνει
επίθετα που εκπροσωπούν το βασικό αφηρηµένο/τυπικό λεξιλόγιο που οι µαθητές συναντούν
στα σχολικά εγχειρίδια. Κρίνεται αναγκαίο ο διδάσκων να ασκήσει τους µαθητές έτσι ώστε
να µπορούν να ξεχωρίζουν επιρρήµατα που λήγουν σε -α και -ως αλλά δεν έχουν την ίδια
σηµασία. Οι µαθητές, χωρισµένοι σε οµάδες, επεξεργάζονται ένα κατάλληλα επιλεγµένο
κείµενο που τους µοιράζεται από το διδάσκοντα, συµπληρώνουν επιρρήµατα σε -α και στη
συνέχεια τα αντικαθιστούν µε επιρρήµατα σε -ως. Στο τέλος καθεµιάς από τις παραπάνω
µετατροπές συζητούν τα αποτελέσµατα που αυτή επιφέρει.
8. ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΜΕ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ
ΓΓ6: Επιρρήµατα από επίθετα µε κατάληξη -α
ΓΓ7: Επιρρήµατα από επίθετα µε κατάληξη -ως
9. ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ ΣΕ ΥΛΙΚΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Γλωσσικές Ασκήσεις: 590.
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