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Ο Α’ και ο Β’ όρος σύγκρισης είναι δύο ουσιαστικά ή άλλα μέρη του λόγου (π.χ. 

επίθετα, απαρέμφατα, κ.λπ.) που συγκρίνονται μεταξύ τους.  

Ο β’ όρος σύγκρισης εμφανίζεται μετά από τα εξής :  

 

α) επίθετο ή επίρρημα συγκριτικού βαθμού (ή και υπερθετικού ενίοτε) 

 

β) μετά από τα επίθετα που έχουν έννοια συγκριτική : ἄλλος, ἀλλοῖος, 

ἀλλότριος, ἕτερος, διάφορος, ἐναντίος, ἄλλως, ὕστερος, πρότερος, κ.λπ. 

 

 

Α.  ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΦΟΡΑΣ ΤΟΥ Β’ ΟΡΟΥ ΣΥΓΚΡΙΣΗΣ 

 

1. γενική συγκριτική 

 

2.  ἤ + ομοιόπτωτα προς τον α’ όρο, όταν είναι πτωτικό ο  α’ όρος 

 

3.  ἤ + ομοιότροπα προς τον α’ όρο, όταν δεν είναι πτωτικό ο α’ όρος 

 

π.χ. οὐδὲν ἀνθρώπου θηρίον ἀγριώτερον ἐστι [Πλουτάρχου, Κικέρων 46, 4] 

π.χ. ὁ νῦν πόλεμος μέγιστος καὶ ἀξιολογώτατος τῶν πρὶν ἐγένετο [Θουκυδίδου, 

Α] 

π.χ. τοὺς τῶν ξένων ἡγεμόνας εὑρήσετε περιδεῶς δὲ μᾶλλον (= με περισσότερο 

φόβο) τῶν ἀδόξων ζῶντας [Δημοσθένους, πρὸς τὴν ἐπιστολὴν τὴν Φιλίππου 10] 

π.χ. διό τὸν παρελθόντα χρόνον ἄμεινον τῶν ἄλλων ἐφέρεσθε, καὶ τὸν ἐπιόντα 

προσδοκᾶν χρὴ τοιούτους ὄντας βέλτιον ἢ νῦν πράξειν (= για το λόγο αυτόν και 

τον προηγούμενο χρόνο ζούσατε καλύτερα από τους άλλους, και στο μέλλον 

πρέπει να προσδοκάτε μια ζωή καλύτερη από την τωρινή αν μείνετε σταθεροί σ’ 

αυτές τις αρχές) [Ἰσοκράτους, Ἀρχίδαμος 22] 

π.χ. Κύρῳ μᾶλλον φίλοι ἤ βασιλεῖ ἦσαν [Ξενοφῶντος, Κύρου Ἀνάβασις 1,1,5] 

π.χ. ἐκέκτηντο τριήρεις διπλασίας ἤ ξύμπαντες 

π.χ. τούτων δὲ πραχθέντων, τοὐναντίον ἐγεγένητο οὗ πάντες ἄνθρωποι 

ἐνόμισαν ἔσεσθαι (= αφού πραγματοποιήθηκαν αυτά, έγινε το αντίθετο 

ακριβώς από αυτό που πίστευαν όλοι οι άνθρωποι ότι θα γίνει) [Ξενοφῶντος, 

Ἑλληνικὰ Ζ, 5, 26] 

Β΄ ΟΡΟΣ ΣΥΓΚΡΙΣΗΣ 
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π.χ. ὁ δ' ἐν ἡμέραις ἐλάττοσιν ἢ τοσαύταις ῥᾳδίως αὐτὴν κατὰ κράτος εἷλεν (= 

αυτός σε λιγότερες ημέρες από τόσες κατάφερε με επίθεση να τήν κυριεύσει) 

[Ἰσοκράτους, Φίλιππος 112] 

π.χ. νῦν δὲ ἐκεῖνος τε λύπῃ ἐλήλαται κακῇ ἡμεῖς τε ὁμοίως οὐδὲν ἧσσον ἤ πάρος 

(= τώρα όμως και εκείνος βασανίστηκε από βαριά λύπη, και εμείς ομοίως 

περισσότερο από πριν) [Σοφοκλέους, Αἴας 275] 

π.χ. νυνὶ μένει πίστις, ἐλπίς, ἀγάπη, τὰ τρία ταῦτα∙ μείζων τούτων ἡ ἀγάπη 

[Παύλου, πρὸς Κορινθίους 13,13]. 

 

Β.  ΣΠΑΝΙΟΤΕΡΕΣ ΕΚΦΟΡΕΣ Β’ ΟΡΟΥ ΣΥΓΚΡΙΣΗΣ    

 

1. παρὰ + αιτιατική 

 

2. ἤ κατὰ + απαρέμφατο 

 

3. ἤ πρὸς + απαρέμφατο 

 

4. πλὴν + ομοιόπτωτα ή ομοιότροπα προς τον α’ όρο, μετά από το επίθετο 

ἄλλος 

 

5. ἤ + ὡς, ὥστε + απαρέμφατο/πρόταση 

 

π.χ. ἡλίου ἐκλείψεις πυκνότεραι παρὰ τὰ ἐκ τοῦ πρὶν χρόνου μνημονευόμενα 

ξυνέβησαν [Θουκυδίδου, Α 23] 

π.χ. Ἀθηναῖοι ἐν Σικελίᾳ μείζω ἤ κατὰ δάκρυα ἔπαθον (=περισσότερα απ’ όσα 

προκαλούν λύπη-κλάμα) [Θουκυδίδου, Ζ 75] 

π.χ. ἔστι γὰρ μείζω τἀκείνων ἔργα ἤ ὡς τῷ λόγῳ τις ἄν εἴποι  (=τα έργα εκείνων 

είναι μεγαλύτερα απ’ ό,τι θα μπορούσε κανείς να περιγράψει με λόγια) 

[Δημοσθένους, κατὰ Φιλίππου  Β 11] 

π.χ. τούτων οὐδὲν ἄλλο ἔλεγον πλὴν τούτου (=δεν έλεγα τίποτα διαφορετικό απ’ 

αυτά, εκτός από αυτό)  

π.χ. ὑπεσχόμην μόνοις αὐτοῖς τὸν λόγον τῶν ἐν τῇ πόλει δείξειν καὶ ποιήσειν 

οὐδὲν ἄλλο περὶ αὐτοῦ πλὴν ὅ,τι ἂν ἐκείνοις δόξῃ [Ἰσοκράτους, Φίλιππος 22] 

π.χ. ὁρῶ γὰρ ἡμᾶς οὐδὲν ὄντας ἄλλο πλὴν εἴδωλα ἢ κούφην σκιὰν (= γιατί 

βλέπω ότι εμείς οι άνθρωποι δεν είμαστε τίποτα άλλο παρά είδωλα ή κούφιες 

σκιές) [Σοφοκλέους, Αἲας 125-6]. 

 

 


