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Παξαζεηηθά επηζέηωλ 

Οη βαζκνί ησλ επηζέησλ είλαη ηξεηο: 

 Θεηηθόο 

 πγθξηηηθόο 

                                    Παξαζεηηθά 

 Τπεξζεηηθόο  

 

ρεκαηηζκόο παξαζεηηθώλ  

Καηαιήμεηο 

πγθξηηηθόο:  -ηεξνο,  -ηέξα,  -ηεξνλ 

Τπεξζεηηθόο: - ηαηνο,  -ηάηε,  -ηάηνλ 

 

 

Παξαζεηηθά Β΄ θιίζεο 

Τα παξαζεηηθά ησλ επηζέησλ ηεο Β΄ θιίζεο ζρεκαηίδνληαη κε ηηο θαηαιήμεηο: 

-όηεξνο,  -όηαηνο  θαη  -ώηεξνο,  -ώηαηνο. 

 

 

-όηεξνο ή  -ώηεξνο  Πόηε ην έλα θαη πόηε ην άιιν??? 

1. Αλ ε παξαιήγνπζα είλαη καθξά, ηόηε ζρεκαηίδεηαη ε θαηάιεμε –όηεξνο. 

 

2. Αλ ε παξαιήγνπζα είλαη βξαρεία, ηόηε ζρεκαηίδεηαη ε θαηάιεμε –ώηεξνο. 

 

3. Αλ πξηλ ηελ θαηάιεμε –νο ππάξρεη δηπιό ζύκθωλν ή δύν θαη 

πεξηζζόηεξα ζύκθωλα, ηόηε ζρεκαηίδεηαη ε θαηάιεμε –όηεξνο.  

 

 

 

*ΔΞΑΙΡΔΗ* 

μέλνο   -  μελόηεξνο  -  μελόηαηνο 

θελόο   -  θελόηεξνο  -  θελόηαηνο 

ζηελόο  -  ζηελόηεξνο  -   ζηελόηαηνο 
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Όηαλ ε παξαιήγνπζα είλαη δίρξνλε  α, η, π 

Έρνπλ ην δίρξνλν καθξό άξα ζρεκαηίδνληαη ζε -όηεξνο, -α, -νλ: 

 Σα επίζεηα: 

ἀληαξόο, ἱζρπξόο, ςηιόο, θιύαξνο, πξᾶνο, ιηηόο 

π.ρ. ἱζρπξόο-ἱζρπξόηεξνο-ἱζρπξόηαηνο 

  

 Απηά πνπ είλαη ζύλζεηα κε β΄ ζπλζεηηθό ηα νπζηαζηηθά: 

ιύπε, θίλδπλνο, ςπρή, ζπκόο, ηηκή, θύξνο 

π.ρ. εὔςπρνο-εὐςπρόηεξνο-εὐςπρόηαηνο 

 

 

Έρνπλ ην δίρξνλν βξαρύ  άξα ζρεκαηίδληαη ζε -ώηεξνο, -α, -νλ:  

 Σα επίζεηα πνπ ιήγνπλ ζε:  

-ηνο, -ηθνο, -ηκνο, -ηλνο 

-αθνο, -αινο, -ακνο, -αλνο, -αξνο,  -αηνο (εθηόο από ἀληαξόο, θιύαξνο) 

-πξνο, -ρνο 

π.ρ. ἱθαλόο-ἱθαλώηεξνο-ἱθαλώηαηνο 

ἡζπρνο-ἡζπρώηεξνο-ἡζπρώηαηνο 

δόθηκνο-δνθηκώηεξνο-δνθηκώηαηνο 

 

 

 

 

 

Παξαδείγκαηα  

μεξόο μεξόηεξνο μεξόηαηνο 

ζνθόο ζνθώηεξνο ζνθώηαηνο 

γελλαῖνο γελλαηόηεξνο γελλαηόηαηνο 

ζεξκόο ζεξκόηεξνο ζεξκόηαηνο 

ἔλδνμνο ἐλδνμόηεξνο ἐλδνμόηαηνο 

ἐπηθίλδπλνο ἐπηθηλδπλόηεξνο ἐπηθηλδπλόηαηνο 

ὠθέιηκνο ὠθειηκόηεξνο ὠθειηκόηαηνο 

δπλαηόο δπλαηώηεξνο δπλαηώηαηνο 

*κέιαο κειάληεξνο κειάληαηνο 

*βαξύο βαξύηεξνο βαξύηαηνο 
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Παξαζεηηθά Γ΄ θιίζεο 

 

Α) –έζηεξνο, -έζηαηνο 

Τα παξαζεηηθά ησλ επηζέησλ ηεο γ΄ θιίζεο:  

-εο, -εο, -εο 

-ωλ, -ωλ, -νλ 

…ζρεκαηίδνληαη κε θαηάιεμε: -έζηεξνο, -εζηέξα, -έζηεξνλ 

                                          -έζηαηνο, -εζηάηε, -έζηαηνλ  

 

ζώθξσλ ζσθξνλέζηεξνο ζσθξνλέζηαηνο 

εὐδαίκσλ εὐδαηκνλέζηεξνο εὐδαηκνλέζηαηνο 

ἄθξαηνο ἀθξαηέζηεξνο ἀθξαηέζηαηνο 

ἀθξαηόηαηνο 

ἄζκελνο ἀζκελέζηεξνο 

ἀζκελώηεξνο 

ἀζκελέζηαηνο 

ἀζκελώηαηνο 

ἐξξσκέλνο ἐξξσκελέζηεξνο ἐξξσκελέζηαηνο 

πέλεο πελέζηεξνο πελέζηαηνο 

ραξίεηο ραξηέζηεξνο ραξηέζηαηνο 
 

 

Β) –νύζηεξνο, -νύζηαηνο 

ἁπινῦο ἁπινύζηεξνο ἁπινύζηαηνο 

εὔλνπο εὐλνύζηεξνο εὐλνύζηαηνο 

 

 

Γ) –ίζηεξνο, -ίζηαηνο 

ἄραξηο ἀραξίζηεξνο ἀραξίζηαηνο 

ἅξπαμ ἁξπαγίζηεξνο ἁξπαγίζηαηνο 

βιάμ βιαθίζηεξνο βιαθίζηαηνο 

ιάινο ιαιίζηεξνο ιαιίζηαηνο 

θιέπηεο θιεπηίζηεξνο θιεπηίζηαηνο 

πιενλέθηεο πιενλεθηίζηεξνο πιενλεθηίζηαηνο 
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Γ) –αίηεξνο, -αίηαηνο 

παιαηόο παιαίηεξνο παιαίηαηνο 

γεξαηόο γεξαίηεξνο γεξαίηαηνο 

ζρνιαῖνο ζρνιαίηεξνο ζρνιαίηαηνο 

ἴζνο ἰζαίηεξνο ἰζαίηαηνο 

ὄςηνο ὀςηαίηεξνο ὀςηαίηαηνο 

πιεζίνο πιεζηαίηεξνο πιεζηαίηαηνο 

πξῶνο πξῳαίηεξνο πξῳαίηαηνο 

εὔδηνο εὐδηαίηεξνο 

εὐδηέζηεξνο 

εὐδηαίηαηνο 

εὐδηέζηαηνο 

ἥζπρνο ἡζπραίηεξνο 

ἡζπρώηεξνο 

ἡζπραίηαηνο 

ἡζπρώηαηνο 

ἴδηνο ἰδηαίηεξνο 

ἰδηώηεξνο 

ἰδηαίηαηνο 

ἰδηώηαηνο 

θίινο  θηιαίηεξνο 

θηιίσλ/θίιηεξνο 

θηιαίηαηνο 

θίιηαηνο 
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Αλώκαια Παξαζεηηθά 

πγθξηηηθόο: -(ί)ωλ, -(ί)ωλ, -(η)νλ 

Τπεξζεηηθόο: -(η)ζηνο, -(ί)ζηε, -(η)ζηνλ 

αἰζρξόο ὁ, ἡ αἰζρίσλ ηό αἴζρηνλ αἴζρηζηνο 

ἐρζξόο ὁ, ἡ ἐρζίσλ, ηό ἔρζηνλ 

ἐρζξόηεξνο 

ἔρζηζηνο 

ἐρζξόηαηνο 

ἡδύο ὁ, ἡ ἡδίσλ, ηό ἥδηνλ ἥδηζηνο 

θαιόο ὁ, ἡ θαιιίσλ, ηό θάιιηνλ θάιιηζηνο 

κέγαο ὁ, ἡ κείδσλ, ηό κεῖδνλ κέγηζηνο 

ῥᾴδηνο ὁ, ἡ ῥᾴσλ, ηό ῥᾷνλ ῥᾷζηνο 

ηαρύο ὁ, ἡ ζάηησλ, ηό ζάηηνλ ηάρηζηνο 

 

ἀγαζόο 

ὁ, ἡ ἀκείλσλ, ηό ἄκεηλνλ 

ὁ, ἡ βειηίσλ, ηό βέιηηνλ 

ὁ, ἡ θξείηησλ, ηό θξεῖηηνλ 

ὁ, ἡ ιῴσλ, ηό ιῶνλ 

ἄξηζηνο 

βέιηηζηνο 

θξάηηζηνο 

ιῶζηνο 

θαθόο ὁ, ἡ θαθίσλ, ηό θάθηνλ 

ὁ, ἡ ρείξσλ, ηό ρεῖξνλ 

θάθηζηνο 

ρείξηζηνο 

καθξόο καθξόηεξνο καθξόηαηνο 

κήθηζηνο 

 

κηθξόο 

κηθξόηεξνο 

ὁ, ἡ ἐιάηησλ, ηό ἔιαηηνλ 

ὁ, ἡ ἥηησλ, ηό ἧηηνλ 

κηθξόηαηνο 

ἐιάρηζηνο 

ἥθηζηα 

ὀιίγνο ὁ, ἡ κείσλ, ηό κεῖνλ ὀιίγηζηνο 

πνιύο ὁ, ἡ πιείσλ, ηό πιένλ πιεῖζηνο 

 

 

 

*Σν πιένλ=πιεῖλ. Σν πιεῖλ ππάξρεη ζηελ νλνκαζηηθή θαη αηηηαηηθή θαη 

ρξεζηκνπνηείηαη εκπξόο από απόιπηα αξηζκεηηθά: 

π.ρ. πιεῖλ ἤ ηξηάθνλζ’ ἡκέξαο 
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Κιίζε αλώκαιωλ παξαζεηηθώλ 

 ΔΝΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ 
Ολνκ. 

Γελ. 

Γνη. 

Αηηηαη. 

Κιεη. 

ὁ 

ηνῦ 

ηῶ 

ηόλ 

ὦ  

βειηίσλ 

βειηίνλ- νο 

βειηίνλ- η 

βειηίνλ- α/  βειηίσ 

βέιηηνλ 

ἡ 

ηῆο 

ηῇ 

ηήλ 

ὦ 

βειηίσλ 

βειηίνλ- νο 

βειηίνλ- η 

βειηίνλ- α/  βειηίσ 

βέιηηνλ 

ηό  

ηνῦ 

ηῶ 

ηό 

ὦ 

βέιηηνλ 

βειηίνλ- νο 

βειηίνλ- η 

βέιηηνλ  

βέιηηνλ 

 ΠΛΗΘΤΝΣΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ 
Ολνκ. 

Γελ. 

Γνη. 

Αηηηαη. 

Κιεη. 

νἱ  

ηλ 

ηνῖο 

ηνύο 

ὦ 

βειηίνλ- εο/  βειηίνπο 

βειηηόλ- ωλ 

βειηίνζη(λ) 

βειηίνλ- αο/  βειηίνπο 

βειηίνλ- εο/ βειηίνπο 

αἱ 

ηλ 

ηαῖο 

ηάο 

ὦ 

βειηίνλ- εο/  βειηίνπο 

βειηηόλ- ωλ 

βειηίνζη(λ) 

βειηίνλ- αο/  βειηίνπο 

βειηίνλ- εο/ βειηίνπο 

ηά 

ηλ 

ηνῖο 

ηά 

ὦ 

βειηίνλ-α/ βειηίσ 

βειηηόλ-ωλ 

βειηίνζη(λ) 

βειηίνλ-α/ βειηίσ 

βειηίνλ-α/βειηίσ 

 

 

 

 

 

Διιεηπηηθά παξαζεηηθά  

(ἄλσ) ἀλώηεξνο ἀλώηαηνο 

(θάησ) θαηώηεξνο θαηώηαηνο 

(πξό) πξόηεξνο πξηνο 

(ὑπέξ) ὑπέξηεξνο ὑπέξηαηνο 

(ἐπηθξαηλ) ἐπηθξαηέζηεξνο -  

(πξνηηκώκελνο) πξνηηκόηεξνο -  

-  ὕζηεξνο ὕζηαηνο 

-  -  ὕπαηνο 

-  -  ἔζραηνο 
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Πεξηθξαζηηθά παξαζεηηθά 

πγθξηηηθόο: κᾶιινλ + επίζεην 

Τπεξζεηηθόο: κάιηζηα + επίζεην 

π.ρ. ζνθόο – κᾶιινλ ζνθόο – κάιηζηα ζνθόο 

 

*Κάπνηα κνλνθαηάιεθηα επίζεηα (εἴξωλ, ἔλδαθξπο, εὔειπηο, θόιαμ, ὑβξηζηήο, 

θηιόγειωο) πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη παξάιιεια θαη σο νπζηαζηηθά ζρεκαηίδνπλ ηα 

παξαζεηηθά ηνπο κόλν πεξηθξαζηηθά θαζώο θαη νη κεηνρέο: 

π.ρ. δπλάκελνο- κᾶιινλ δπλάκελνο- κάιηζηα δπλάκελνο 

εἴξσλ, κᾶιινλ εἴξσλ, κάιηζηα εἴξσλ 

 

 

 

 

Γε ζρεκαηίδνπλ παξαζεηηθά 

1. Όζα  θαλεξώλνπλ:  

α) ύιε: ιίζηλνο, ἀξγπξνῦο, γήηλνο  

β) ηνπηθή ή ρξνληθή ζρέζε: ρεξζαῖνο, ζαιάζζηνο, ζεξηλόο, ἡκεξήζηνο 

γ) κέηξν: ζηαδηαῖνο, περπαῖνο 

δ) θαηαγωγή, ζπγγέλεηα: παηξῶνο, κεηξηθόο 

ε) κόληκε θαηάζηαζε: ζλεηόο, λεθξόο  

 
2. Μεξηθά ζύλζεηα κε α΄ ζπλζεηηθό ην ζηεξεηηθό ἀ- 

ἀζάλαηνο, ἄπινο, ἄππλνο, ἄςπρνο 

 
3. Μεξηθά ζύλζεηα κε α΄ ζπλζεηηθό ην επίζεην πᾶο ή ηελ πξόζεζε ὑπέξ. 

π.ρ. πάλζνθνο, πάληηκνο, πάγθαινο, ὑπεξκεγέζεο, ὑπέξιακπξνο 

http://www.arxaia-latinika.gr/

