
 

ΠΑΡΑΘΕΤΙΚΑ 

Κανονικός σχηματισμός μονολεκτικών παραθετικών:  -τέρος, -τέρα, -τέρον //--τάτος, -τάτη, -τάτον 

 πτωχός (θ. πτωχο-)   πτωχό-τερος -α –ον,  πτωχό-τατος –η –ον 

 βαρύς (θ. βαρύ-)     βαρύ-τερος 

 ἀληθής (θ. ἀληθέσ-)  ἀληθέσ-τερος 

 μέλας (θ. μελαν-)    μελάν-τερος 

 χαρίεις (θ. χαρίετ-)   χαριέσ-τερος 

 ἂχαρις (θ. ἀχαρισ-)   ἀχαρίσ-τερος 

 

Παραθετικά σε  –ότερος, -ότατος  και  -ώτερος, -ώτατος 

 ξηρός     ξηρό-τερος   ξηρότατος 

 πτωχός    πτωχότερος 

 γενναῖος   γενναιότερος 

 θερμός    θερμότερος 

 ἒνδοξος   ἐνδοξότερος 

 νέος      νεώτερος 

 σοφός    σοφώτερος 

1. έχουν το δίχρονο στην παραλήγουσα μακρόχρονο (άρα,  -ότερος, -ότατος) 

 τα επίθ. σε –ος που είναι σύνθετα με β΄ συνθετικό μία από τις λέξεις:                  
θῡμός, κίνδῡνος, κῡρος, λῡπη, νῑκη, τῑμή, ψῡχή 

 τα επίθετα: ἀνιαρός, ἀκριβός, πρᾶος, λιτός, τρανός, φλύαρος, ψιλός και ἰσχυρός 

 τα επίθετα: κενός, ξένος, στενός (γιατί είχαν κενḞός) 

2. των υπόλοιπων το δίχρονο της παραλήγουσας θεωρείται βραχύχρονο (άρα, ώτερος, -ώτατος) 

 

Αναλογικός σχηματισμός επιθέτων 

 -έστερος, -έστατος (κατά τα σιγμόληκτα επίθετα σε –ης, -ες·  π.χ.  ὁ, ἡ  ἀληθής,  τό ἀληθές) 

1. Τα τριτόκλ. επίθ. σε  -ων, -ον (γεν. -ονος)  π.χ. σώφρων, εὐδαίμων 

2. Τα επίθετα: ἂκρατος (=ανόθευτος), ἂσμενος, ἐρρωμένος, πένης  

 -ούστερος, -ούστατος 

1. το ἁπλοῦς 

2. τα συνηρημένα β΄ κλίσηςμε β΄ συνθετικό το όνομα νοῦς (π.χ. εὔνους) 



 -ίστερος, -ίστατος        ἂχαρις - ἀχαρίστερος - ἀχαρίστατος    

  και τα μονοκατάληκτα:  ἅρπαξ (ἁρπαγίστερος), βλάξ, λάλος, κλέπτης, πλεονέκτης 

 -αίτερος, -αίτατος, όπως το παλαιός, που σχηματίζει τα παραθετικά του από το επίρ. πάλαι     
(πάλαι – παλαίτερος - παλαίτατος).   Ανάλογα σχηματίστηκαν:  

γεραιός – γεραίτερος – γεραίτατος                  σχολαῖος – σχολαίτερος – σχολαίτατος 

  ἴσος - ἰσαίτερος   ὂψιος - ὀψιαίτερος   (πλησίος) πλησιαίτερος,   πρῷος - πρῳαίτερος   

ἥσυχος - ἡσυχαίτερος & ἡσυχώτερος,  ἴδιος - ἰδιαίτερος & ἰδιώτερος, 

φίλος – φιλαίτερος & φίλτερος (& σπαν. φιλίων) – φιλαίτατος & φίλτατος 

 

Ανώμαλα παραθετικά σε ( - ίων,  - ίστος)  

1. αἰσχρός, -ά, -όν       ὁ, ἡ αἰσχίων, τό αἴσχι –ον     ὁ αἴσχιστος, -η, -ον  (αἶσχος) 

2. ἐχθρός                 ἐχθίων, -ον                  ἒχθιστος  (ἒχθος) 

                     (& ἐχθρότερος)              (& ἐχθρότατος) 

3. ἡδύς                   ἡδίων, -ον                  ἥδιστος 

4. καλός                 καλλίων, -ον                κάλλιστος  (κάλλος) 

5. μέγας                 μείζων, -ον                 μέγιστος 

6. ῥᾴδιος                ῥᾴων, -ον                   ῥᾷστος 

7. ταχύς                 θάττων, -ον                 τάχιστος 

8. ἀγαθός                ἀμείνων, -ον                ἂριστος  (αρετή) 

                      βελτίων, -ον                 βέλτιστος 

                      κρείττων, -ον                κράτιστος (κράτος) 

                      λῴων, -ον                   λῷστος 

9. κακός                 κακίων, -ον                  κάκιστος 

                      χείρων, -ον                  χείριστος 

10. μικρός                ἐλάττων, -ον                 ἐλάχιστος 

                    (& μικρότερος)               (& μικρότατος) 

11. ὀλίγος                μείων, ον                    ὀλίγιστος 

                     ἥττων, -ον                   (επίρ.) 

12. πολύς                πλέων ἢ πλείων, -ον            πλεῖστος 

    

ΣΗΜ:  Τα ἐλάττων, -ον - ἐλάχιστος,  μείων, - ον - ὀλίγιστος   και του μικρός και του ὀλίγος 

Το  ἥττων, -ον - ἥκιστα  και του κακός και του μικρός και του ὀλίγος    



 

6. Κλίση των συγκριτικών σε -ίων, -ιον (και -ων, -ον) 
197. Τα συγκριτικά σε -ίων, -ιον (ή -ων, -ον) είναι δικατάληκτα επίθετα της γ΄ κλίσης με τρία γένη και 

κλίνονται κατά το ακόλουθο παράδειγμα (πβ. § 178): 
(θ. βελτιον-, βελτιοσ-) 

Ενικός αριθμός 

ον. ὁ ἡ βελτίων τὸ βέλτιον 

γεν. τοῦ τῆς βελτίον-ος τοῦ βελτίον-ος 

δοτ. τῷ τῇ βελτίον-ι τῷ βελτίον-ι 

αιτ. τὸν τὴν βελτίον-α ή βελτίω τὸ βέλτιον 

κλ. (ὦ) βέλτιον (ὦ) βέλτιον 

  
Πληθυντικός αριθμός 

ον. οἱ αἱ βελτίον-ες ή βελτίους τὰ βελτίον-α ή βελτίω 

γεν. τῶν βελτιόν-ων τῶν βελτιόν-ων 

δοτ. τοῖς ταῖς βελτίοσι(ν) τοῖς βελτίοσι(ν) 

αιτ. τοὺς τὰς βελτίον-ας ή βελτίους τὰ βελτίον-α ή βελτίω 

κλ. (ὦ) βελτίον-ες ή βελτίους (ὦ) βελτίον-α ή βελτίω 

  
8. Ελλειπτικά παραθετικά 

201. Σε μερικά επίθετα λείπει ο θετικός βαθμός ή και ένας από τους δύο άλλους βαθμούς. Τα 
παραθετικά των επιθέτων αυτών λέγονται ελλειπτικά παραθετικά. 

Τα περισσότερα ελλειπτικά παραθετικά παράγονται από επιρρήματα, προθέσεις ή μετοχές: 

  

1. (ἄνω) συγκρ. ἀνώ-τερος υπερθ. ἀνώ-τατος 

2. (κάτω) » κατώ-τερος » κατώ-τατος 

3. (πρὸ) » πρό-τερος » πρῶτος (πρό-ατος) 

4. (ὑπὲρ) » ὑπέρ-τερος » ὑπέρ-τατος 

5. (ἐπικρατῶν) » ἐπικρατ-έστερος » — 

6. (προτιμώμενος) » προτιμό-τερος » — 

7. — » ὕστερος » ὕστατος 

8. — » — » ὕπατος 

9. — » — » ἔσχατος 
 

συγκρ. ἀνώ-τερος υπερθ. ἀνώ-τατος 

  » κατώ-τερος » κατώ-τατος 

  » πρό-τερος » πρῶτος 
(πρό-ατος) 

  » ὑπέρ-τερος » ὑπέρ-τατος 

  » ἐπικρατ-έστερος » — 

  » προτιμό-τερος » — 

  » ὕστερος » ὕστατος 

  » — » ὕπατος 

 9. Παραθετικά επιρρημάτων 
   Πολλά επιρρήματα (βλ. § 362)της αρχαίας επιδέχονται σύγκριση και γι' αυτό σχηματίζουν παραθετικά (όπως και στη 
νέα: ωραία – ωραιότερα ή πιο ωραία – ωραιότατα ή πάρα πολύ ωραία). 

Σχηματίζουν έτσι παραθετικά στην αρχαία ελληνική: 
1) Επιρρήματα σε -ως που παράγονται από επίθετα. Τα επιρρήματα αυτά στον συγκριτικό έχουν τύπο όμοιο με την 

ενική αιτιατ. του ουδετ. του συγκριτικού επιθέτου και στον υπερθετικό έχουν τύπο όμοιο με την πληθυντική αιτιατ. του 
ουδετέρου του υπερθετικού επιθέτου: 

(δίκαιος) δικαίως δικαιότερον δικαιότατα 

(σοφὸς) σοφῶς σοφώτερον σοφώτατα 

 — » ἔσχατος 
 
 



          
          (ἀληθὴς) 

 
   ἀληθῶς 

 
ἀληθέστερον 

 
ἀληθέστατα 

         (σώφρων)        σωφρόνως σωφρονέστερον σωφρονέστατα 

          (ἡδὺς)    ἡδέως ἥδιον ἥδιστα 

         (καλὸς) καλῶς κάλλιον κάλλιστα κ.ά. 
 

2) Τα επιρρήματα εὖ (αντίστοιχο του επιθέτου ἀγαθός), ὀλίγον και πολύ: 
εὖ – ἄμεινον – ἄριστα καιβέλτιον – βέλτιστα και κρεῖττον – κράτιστα. 
ὀλίγον – μεῖον – ὀλίγιστα και ἔλαττον – ἐλάχιστα καιἧττον – ἥκιστα. 
πολύ – πλέον – πλεῖστα (ήπλεῖστον). 
  
3) Το επίρρ. μάλα (= πολύ), που οι τρεις βαθμοί του είναι: θετ. μάλα – συγκριτ. μᾶλλον 

– υπερθ. μάλιστα. 
  
4) Μερικά τοπικά επιρρήματα που παίρνουν παραθετικές καταλήξεις -τέρω, -τάτω: 

θετ. ἄνω συγκρ. ἀνωτέρω υπερθ. ἀνωτάτω 

» ἄπωθεν (=μακριά) » ἀπωτέρω » ἀπωτάτω 

» ἐγγὺς (= κοντά) » ἐγγυτέρω » ἐγγυτάτω και 

» » » ἐγγύτερον » ἐγγύτατα και 

» » » ἔγγιον » ἔγγιστα 

» ἔξω » ἐξωτέρω » ἐξωτάτω 

» ἔσω (και εἴσω) » ἐσωτέρω » ἐσωτάτω 
» κάτω » κατωτέρω » κατωτάτω 

» πόρρω » πορρωτέρω » πορρωτάτω 

» πέρα » περαιτέρω » — 

  
5) Μερικά χρονικά επιρρήματα με παραθετικές καταλήξεις -(αί)τερον, -(αί)τατα (βλ. § 195, δ) 

θετ. πάλαι συγκρ. παλαίτερον υπερθ. παλαίτατα 

» πρωὶ » πρωιαίτερον » πρωιαίτατα ή 

» » » πρῳαίτερον » πρῳαίτατα 

» ὀψὲ (= αργά) » ὀψιαίτερον » ὀψιαίτατ 

  
 


