
Παραζεηηθά Επηζέηωκ 

Τα επίζεηα παναθηενίδμκηαη γηα ημ βαζμό ζημκ μπμίμ βνίζθμκηαη: 

ζεηηθός, ζσγθρηηηθός θαη σπερζεηηθός. Ο ζογθνηηηθόξ θαη μ οπενζεηηθόξ 

απμηειμύκ ηα παναζεηηθά ημο επηζέημο. Χνεζημμπμημύμε ηα παναζεηηθά 

όηακ ζέιμομε κα δειώζμομε δηάθμνμοξ βαζμμύξ ζύγθνηζεξ. 

 Σημ ζογθνηηηθό βαζμό ημ επίζεημ θακενώκεη πωξ ημ μοζηαζηηθό έπεη 

μηα ηδηόηεηα ή πμηόηεηα ζε μεγαιύηερο βαζμό από θάποηο άιιο. 

Π.π. Τμ απμηύπωμα ημο ιύγθα μμηάδεη με ηεξ γάηαξ, όμωξ είκαη ηνεηξ 

θμνέξ πηο μεγάιμ.  

Σπεμαηίδεηαη: 

 Μοκοιεθηηθά: βάδω ζημ ζέμα ημο ζεηηθμύ βαζμμύ ηηξ θαηαιήλεηξ  

«-όηερος, -όηερε, όηερο……-ύηερος, -ύηερε, -ύηερο……-

έζηερος, -έζηερε, -έζηερο» (π.π. μ ωναηόηερος, ε μεγαιύηερε, 

ημ επηθναηέζηερο) 

 Περηθραζηηθά: πηο + ζεηηθός βαζμός (π.π. πημ δωενόξ) 

 Σημκ οπενζεηηθό βαζμό ημ επίζεημ θακενώκεη πωξ ημ μοζηαζηηθό 

έπεη μηα ηδηόηεηα ή πμηόηεηα ζε ποιύ μεγάιο βαζμό ή ζε ακώηερο 

βαζμό από όια ηα όμοηα ηοσ. 

1. Όηακ ημ επίζεημ θακενώκεη πωξ ημ μοζηαζηηθό ζογθνίκεηαη με όια 

ηα άιια ημο ίδημο είδμοξ έπεη ζε πημ μεγάιμ βαζμό ηεκ πμηόηεηα ή 

ηδηόηεηα, μκμμάδεηαη ζτεηηθός σπερζεηηθός.  

Π.π. Τα μάηηα ηεξ μανμόηαξ (ηνωθηηθό δώμ) ηε βμεζμύκ κα         

εκημπίδεη ηοκ πηο μεγάιο (ή ηο μεγαιύηερο) επζνό ηεξ, ημκ αεηό. 

Σπεμαηίδεηαη πάκηα περηθραζηηθά: ο, ε, ηο + δύο ηρόποη 

ζσγθρηηηθού βαζμού (π.π. μ πημ μαιαθόξ, ε θωηεηκόηενε) 

2. Όηακ ημ επίζεημ θακενώκεη πωξ ημ μοζηαζηηθό έπεη θάπμημ 

γκώνηζμα ζε πμιύ μεγάιμ βαζμό, πωνίξ κα γίκεηαη ζύγθνηζε με 

άιια μοζηαζηηθά μκμμάδεηαη απόισηος σπερζεηηθός.  

Π.π. Ο γμνίιιαξ ανπεγόξ είκαη προζηαηεσηηθόηαηος (ή ποιύ 

προζηαηεσηηθός) παηέναξ.  



Σπεμαηίδεηαη:  

 Μοκοιεθηηθά: βάδω ζημ ζέμα  ημο  ζεηηθμύ  βαζμμύ  ηηξ  

θαηαιήλεηξ   

«-όηαηος, -όηαηε, όηαηο……-ύηαηος, -ύηαηε, -ύηαηο……-

έζηαηος, -έζηαηε, -έζηαηο» (π.π., παμειόηαηος, πιαηύηαηε, 

ογηέζηαηο) 

 Περηθραζηηθά: επηρρήμαηα «ποιύ, ποιύ ποιύ, πάρα ποιύ» + 

ζεηηθός βαζμός (πμιύ μηθνόξ, πμιύ πμιύ γεκκαίμξ, πάνα πμιύ 

ζθμηεηκόξ)   

Παραηερήζεης: 

1) Ακώμαια παναζεηηθά 

Θεηηθός Σσγθρηηηθός Υπερζεηηθός 

απιός απιμύζηενμξ απιμύζηαημξ 

γέρος γενμκηόηενμξ - 

θαιός θαιύηενμξ άνηζημξ 

θαθός πεηνόηενμξ πείνηζημξ / θάθηζημξ 

ιίγος ιηγόηενμξ ειάπηζημξ 

μεγάιος μεγαιύηενμξ μέγηζημξ 

ποιύς πενηζζόηενμξ 

(πηόηενμξ) 

πιείζημξ 

2) Ονηζμέκα επίζεηα δε ζπεμαηίδμοκ θαζόιοσ παραζεηηθά. 

Φακενώκμοκ: 

- ύιε (π.π. λύιηκμξ) 

- θαηαγωγή ή ζογγέκεηα (π.π. θαιαμαηηακή, μεηνηθό) 

- ηόπμ ή πνόκμ (π.π. βμοκίζημξ, πζεζηκόξ) 

- ηδηόηεηα ή πμηόηεηα (π.π. αζάκαημξ, μηζόξ) 



Παραζεηηθά Επηρρεμάηωκ 

Παναζεηηθά ζπεμαηίδμοκ θαη ηα επηννήμαηα ζε «-ά, -ηά, -ωξ».  

βαζύξ (επίζ.)  βαζηά (επίν.), επηεηθήξ (επίζ.)  επηεηθώς (επίν.) 

Σπεμαηίδμοκ ηα παναζεηηθά ημοξ όπωξ θαη ηα επίζεηα: 

 Σσγθρηηηθός βαζμός: 

 Μοκοιεθηηθά: βάδω ζημ ζέμα ημο ζεηηθμύ βαζμμύ ηηξ θαηαιήλεηξ  

«-όηερα,  -ύηερα,  -έζηερα»   (π.π.  μηθμκμμηθόηερα,  βαζύηερα,  

επηθναηέζηερα) 

 Περηθραζηηθά: επίρρεμα «πηο» + ζεηηθός βαζμός (π.π. πημ 

δοκαηά, πημ παπηά, πημ εμθακώξ) 

 Υπερζεηηθός βαζμός: 

 Μοκοιεθηηθά: βάδω ζημ ζέμα  ημο  ζεηηθμύ  βαζμμύ  ηηξ  

θαηαιήλεηξ   

«-όηαηα, -ύηαηα, -έζηαηα» (π.π. θακηαζηηθόηαηα, πιαηύηαηα, 

εοθνηκέζηαηα) 

 Περηθραζηηθά: επίρρεμα «ποιύ» + ζεηηθός βαζμός (π.π. πμιύ 

μαθνηκά, πμιύ παιηά, πμιύ επηεηθώξ) 

Παραηερήζεης: 

1) Ακώμαια παραζεηηθά: 

Θεηηθός Σσγθρηηηθός Υπερζεηηθός 

απιά / απιώς απιμύζηενα απιμύζηαηα 

θαιά θαιύηενα άνηζηα 

θαθά πεηνόηενα πείνηζηα / θάθηζηα 

ιίγο ιηγόηενμ ειάπηζηα 

Ποιύ πενηζζόηενμ 

(πηόηενμ) 

- 



Τα παναπάκω επηννήμαηα ζπεμαηίδμοκ θακμκηθά  πενηθναζηηθά 

παναζεηηθά (π.π. απιά – πημ απιά – πμιύ απιά). Τμ επίννεμα 

«πμιύ» ζπεμαηίδεη οπενζεηηθό «πάνα πμιύ». 

2) Τα επηννήμαηα «κωρίς, εμπρός, ύζηερα, πρώηα» ζπεμαηίδμοκ 

ζογθνηηηθό βαζμό «κωνίηενα, μπνμζηύηενα, 

οζηενόηενα,πνωηύηενα»,    

εκώ ημ επίννεμα «γρήγορα» γίκεηαη «ημ γνεγμνόηενμ».  

3) Οη θαηαιήλεηξ «-ύηενα, -ύηαηα» γνάθμκηαη με «σ» (π.π. 

πιαηύηενα, βαζύηαηα). Ελαηνείηαη ημ «κωνίηενα».  

4) Τα παναζεηηθά πμο πνμένπμκηαη από ηα ημπηθά επηννήμαηα «άκω, 

θάηω» γνάθμκηαη με «ω» (π.π. ακώηενα, θαηώηαηα) 

Ασκήσεις: 

1. Στεμαηίδω ηα παραζεηηθά ηωκ παραθάηω επηζέηωκ με όιοσς 

ηοσς δσκαηούς ηρόποσς: 

Θεηηθός  Σσγθρηηηθός  Υπερζεηηθός  

θαιόξ  

 

 

θαθηά  

 

 

μηθνόξ  

 

 

βναδύ  

 

 

επημειέξ  

 

 

 



2. Στεμαηίδω ηα παραζεηηθά ηωκ παραθάηω επηρρεμάηωκ με όιοσς 

ηοσς δσκαηούς ηρόποσς: 

Θεηηθός  Σσγθρηηηθός  Υπερζεηηθός  

απιώξ  

 

 

ιίγμ  

 

 

πμιύ  

 

 

ωναία  

 

 

θμβενά  

 

 

 

3. Σσμπιερώκω ηα θεκά με ηοκ θαηάιιειο ηύπο ηοσ ζσγθρηηηθού ή 

ηοσ σπερζεηηθού βαζμού: 

Τμ μήιμ είκαη από …………………………………… (ζνεπηηθόξ) θνμύηα. 

Ο Λάηζεξ είκαη …………………………………… (πιμύζημξ). 

Ο Εηνεκηθόξ ωθεακόξ είκαη …………………………………… (μεγάιμξ) από ημκ 

Αηιακηηθό. 

Η δηεοζύκηνηα είκαη …………………………………… (άκω) από ηεκ 

πνμϊζηαμέκε. 

Ο Άδεξ είκαη …………………………………… (θάηω) ζεμείμ ημο θόζμμο. 

Τα πνάγμαηα είκαη …………………………………… (απιώξ), ακ ηα ζθεθηείξ 

ιμγηθά.  

 


