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ΜΔΛΔΣΗ ΓΡΑΜΜΑΣΙΚΟΤ ΥΑΙΝΟΜΔΝΟΤ: Παοαθεςικά επιθέςωμ 

ΗΜΔΙΩΔΙ 

 

Παοαθεςικά ρυημαςίζξσμ ςα επίθεςα, ςα επιοοήμαςα αλλά και ξι επιθεςικέπ μεςξυέπ. 

 

Δεμ έυξσμ όμωπ όρα δηλώμξσμ ύλη, ςόπξ ή υοόμξ, μέςοξ, ρσγγέμεια ή καςαγωγή, ςέλεια 

ή αομηςική έμμξια (immortalis-34, αθάμαςξπ), ποξέουξμςαι από ξσριαρςικά (sonorus-

27, ηυηοόπ από ςξ sonor) ή έυξσμ ωπ α΄ ρσμθεςικό ςιπ ποξθέρειπ super-, per-, prae-. 

Εναιοξύμςαι ςα praeclarus (12) και praecox (25). 

Α. χημαςιρμόπ: 

 

α) Ο ρσγκοιςικόπ βαθμόπ ποξκύπςει από ςημ ποξρθήκη ςηπ καςάληνηπ -ior (για ςξ 

αορεμικό και θηλσκό) και -ius (για ςξ ξσδέςεοξ) ρςξ θέμα ςξσ επιθέςξσ, ςξ ξπξίξ ςξ 

βοίρκξσμε πάμςα από ςη γεμική εμικξύ αμ αταιοέρξσμε ςημ καςάληνη -i (για ςα 2κλιςα) 

και -is (για ςα 3κλιςα) 

π.υ.  αορεμικό + θηλσκό ξσδέςεοξ 

 (modestus, -a, -um) 
 
(grandis, -is, -e) 
 
(pulcher, -chra, -chrum) 
 
(tener, -era, -erum) 
 
(acer, acris, acre)  
 
(celer, -eris, -ere) 

modest -ior, 
 
grand -ior, 
  
pulchr -ior, 
 
tener -ior,  
 
acr -ior,  
 
celer -ior, 

modest -ius 
 
grand -ius  
 
pulchr -ius 
 
tener -ius 
 
acr -ius 
 
celer -ius 

 

 

β) Ο σπεοθεςικόπ βαθμόπ, αμςίρςξιυα, ποξκύπςει από ςημ ποξρθήκη ςηπ καςάληνηπ  

-issimus, -issima, -issimum ρςξ θέμα ςηπ γεμικήπ. 

 

Εναιοξύμςαι ςα δεσςεοόκλιςα και ςοιςόκλιςα επίθεςα πξσ ςξ αορεμικό γέμξπ ρςημ 

ξμξμαρςική ςξσ εμικξύ λήγει ρε -er. Σε ασςά ςα επίθεςα, για ςξμ ρυημαςιρμό ςξσ 

σπεοθεςικξύ, ποξρθέςξσμε ςημ καςάληνη -rimus, -rima, -rimum ρςημ ξμξμαρςική εμικξύ 

ςξσ αορεμικξύ γέμξσπ.  
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π.υ.  αορεμικό + θηλσκό ξσδέςεοξ 

 
 
 
αλλά 

(modestus, -a, -um)  
 
 
(grandis, -is, -e)  
 
(pulcher, -chra, -chrum) 
 
(tener, -era, -erum)  
 
(acer, acris, acre)  
 
(celer,- eris, -ere) 

modest -ior, modest –ius 
 
 
grand -ior, grand –ius 
 
pulchr -ior, pulchr -ius  
 
tener -ior, tener -ius 
  
acr -ior, acr -ius 
 
celer -ior, celer -ius 

modest -issimus, -a,  
-um 
 
grand -issimus, -a, -um 
  
pulcher -rimus,-a,-um 
 
tener -rimus,-a,-um 
 
acer -rimus,-a,-um 
 
celer -rimus, -a, -um 

 

 

Ανιξποόρεκςεπ παοαςηοήρειπ 

 Τα δεσςεοόκλιςα επίθεςα πξσ λήγξσμ ρε -quus, -a, -um ρυημαςίζξσμ καμξμικά ςα 

παοαθεςικά,  

π.υ. antiquus: antiquior, -ius/ antiquissimus, -a, -um (41) 

 

 

 Τα επίθεςα facilis (36), difficilis, similis, dissimilis, humilis, gracilis ρυημαςίζξσμ 

ςξμ σπεοθεςικό με ςημ καςάληνη -limus, -a, -um (ρςξ θέμα ςξσ θεςικξύ)  

π.υ. facillimus, -a, -um  

       simillimus, -a, -um 

 

 

 Τα επίθεςα dexter, -tra, -trum (34) (= δενιόπ) και sinister, -tra, -trum (= αοιρςεοόπ) 

ρυημαςίζξσμ αμςίρςξιυα ρσγκοιςικό dexterior, -ius και σποθεςικό dextimus και 

ρσγκοιςικό sinisterior, -ius (γιαςί ςα επίθεςα dexter και sinister ρπαμιώςεοα 

απαμςώμςαι και ωπ dexter, -era, -erum και sinister, -era, -erum) 

 

 

 Τξ επίθεςξ maturus, -a, -um (27) ρυημαςίζει ξμαλό ρσγκοιςικό maturior, 

maturius και σπεοθεςικόmaturissimus, -a, -um αλλά και maturrimus, -a, 

 -um 

 

 

 Έυξσμ διπλό σπεοθεςικό: 

exterus, -a, -um exterior, -ius extremus, -a, -um/ 
extimus,  
-a, -um (25) 



3 
 

posterus, -a, -um posterior, -ius postremus, -a, -um/ 
postumus, -a, -um (48) 

superus, -a, -um superior, -ius supremus, -a, -um/ 
summus,  
-a, -um (28) 

inferus, -a, -um inferior, -ius infimus, -a, -um/ imus,  
-a,  
-um 

 

 

 Τα δεσςεοόκλιςα επίθεςα πξσ ποιμ από ςημ καςάληνη -us έυξσμ τωμήεμ e, i, u 

ρυημαςίζξσμ ςα παοαθεςικά ςξσπ πεοιτοαρςικά, με ςη βξήθεια ςωμ παοαθεςικώμ ςξσ 

επιοοήμαςξπ magnopere 

nimius, -a, -um magis nimius, -a, -um maxime nimius, -a, -um 
(25) 

temerarius magis temerarius maxime temerarius (49) 

 

 

 Παοαθεςικά επίθεςα υωοίπ θεςικό βαθμό (γιαςί ρυημαςίρςηκαμ από ποξθέρειπ ή 

επιοοήμαςα): 

(prae = εμποόπ) prior, -ius primus, -a, -um (41) 

(prope = κξμςά) propior, -ius proximus, -a, -um(18) 

(ultra = πέοα) ulterior, -ius ultimus, -a, -um(5) 

 

 

 Επίθεςα υωοίπ ρσγκοιςικό ή σπεοθεςικό βαθμό: 

α. υωοίπ ρσγκοιςικό: 

novus (recentior, -ius) novissimus, -a, -um(26) 

sacer (sanctior, -ius) sacerrimus, -a, -um 
 

 β. υωοίπ σπεοθεςικό: 

alacer alacrior (13) 

iuvenis iunior 
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Β. Κλίρη παοαθεςικώμ 

 

α. Ο ρσγκοιςικόπ ςωμ επιθέςωμ κλίμεςαι όπωπ ςωμ ςοιςξκλίςωμ δικαςαλήκςωμ επιθέςωμ 

αλλά ρυημαςίζξσμ: 

 

αταιοεςική εμικξύ, όλωμ ςωμ γεμώμ, -e 

ξμξμ., αιςιας., κλης. πληθ. ξσδεςέοξσ γέμξσπ -a 

γεμική πληθσμςικξύ, όλωμ ςωμ γεμώμ, -um  

Δναιοείςαι ξ ρσγκοιςικόπ ςξσ multi, -ae, -a πξσ είμαι plures, plura/ pluria και ρςη 

γεμική πληθσμςικξύ κάμει plurium (όμξια και ςξ complures-34)  

 

(Να θσμίρξσμε όςι ρςα ςοιςόκλιςα επίθεςα έυξσμε:  

senex senior (40) 

 

 

 Όρα δεσςεοόκλιςα ρύμθεςα επίθεςα λήγξσμ ρε -ficus, -dicus, -volus ρυημαςίζξσμ 

παοαθεςικά ρε -entior,-ius και  

-entissimus, -a, -um 

beneficus beneficentior, -ius beneficentissimus, -a,  
-um(4) 

 

 Αμώμαλξπ ρυημαςιρμόπ παοαθεςικώμ 

bonus melior, -us optimus, -a, -um (41) 

malus peior, -ius pessimus, -a, -um 

magnus maior, -ius maximus, -a, -um (36) 

parvus minor, -us minimus, -a, -um (27) 

multi-ae-a plures, (i)a plurimi, -ae, -a (27) 

inops egentior, -ius egentissimus, -a, -um 
(44): δαμείζεςαι 
παοαθεςικά από ςξ egens, 
-ntis 

 

 

 Τξσ επιθέςξσ libens ρσμαμςξύμε μόμξ ςξ επίοοημα libenter (30) 
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αταιοεςική εμικξύ, -i 

πληθσμςικόπ ξσδεςέοξσ, -ia 

γεμική πληθσμςικξύ, -ium 

 

εμώ ρςημ ςοιςόκλιςη μεςξυή ςξσ Εμερςώςα: αταιοεςική εμικξύ ρε -e, αμ είμαι 

επιοοημαςική, -i , αμ είμαι επιθεςική μεςξυή (ωπ επιθεςικόπ ποξρδιξοιρμόπ)           

πληθσμςικό ξσδεςέοξσ, ξμξμαρςική, αιςιαςική και κληςική, -ia                                

γεμική πληθσμςικξύ όλωμ ςωμ γεμώμ –ium)     

 

 

β. Ο σπεοθεςικόπ ςωμ επιθέςωμ κλίμεςαι όπωπ ςωμ δεσςεοξκλίςωμ ςοικαςαλήκςωμ 

επιθέςωμ. Παοαθέςξσμε ςημ κλίρη εμόπ επιθέςξσ ρςξμ ρσγκοιςικό βαθμό.  

 

Δμικόπ Αοιθμόπ 

 

 αορεμικό + θηλσκό ξσδέςεοξ 

Ομξμ. 
Γεμ. 
Δξς. 
Αις. 
Κλης. 
Αταιο. 

melior 
melioris 
meliori 
meliorem 
melior 
meliore 

melius 
melioris 
meliori 
melius 
melius 
meliore 

 

Πληθσμςικόπ Αοιθμόπ 

 

 αορεμικό + θηλσκό ξσδέςεοξ 

Ομξμ. 
Γεμ. 
Δξς. 
Αις. 
Κλης. 
Αταιο. 

meliores 
meliorum 
melioribus 
meliores 
meliores 
melioribus 

meliora 
meliorum 
melioribus 
meliora 
meliora 
melioribus 

 

 

Ημεοξμημία ςοξπξπξίηρηπ: 15/09/2014 


