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 ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΘΕΤΙΚΩΝ 

Τα επίθετα της Λατινικής διακρίνονται σε τρεις βαθμούς:  
ΘΕΤΙΚΟΣ  ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ  ΥΠΕΡΘΕΤΙΚΟΣ 

 
ΟΜΑΛΟΣ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΘΕΤΙΚΩΝ 

 

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ: ΑΡΣΕΝΙΚΟ/ΘΗΛΥΚΟ:  -ior ΟΥΔΕΤΕΡΟ: -ius 

 

ΥΠΕΡΘΕΤΙΚΟΣ: ΑΡΣΕΝΙΚΟ:  -issimus 

   ΘΗΛΥΚΟ :   -issima 

   ΟΥΔΕΤΕΡΟ :        -issimum 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τις καταλήξεις του συγκριτικού και υπερθετικού τις προσθέτουμε στο θέμα 

του επιθέτου. Το θέμα το βρίσκουμε από τη γενική του ενικού αφού αφαιρέσουμε την 

κατάληξη  

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ 
ΘΕΤΙΚΟΣ  altus  alta   altum 

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ  altior  altior  altius 

ΥΠΕΡΘΕΤΙΚΟΣ altissimus altissima altissimum 

 

ΘΕΤΙΚΟΣ  longus longa  longum 

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ longior longior longius 

ΥΠΕΡΘΕΤΙΚΟΣ longissimus longissima longissimum 

 

ΘΕΤΙΚΟΣ  brevis  brevis  brevis( γενική : brev-is θέμα brev-) 

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ brevior brevior brevius 

ΥΠΕΡΘΕΤΙΚΟΣ brevissimus brevissima brevissimum 

 

ΘΕΤΙΚΟΣ  felix  felix  felix(γενική: felic-is θέμα: felic-)  

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ felicior felicior felicius 

ΥΠΕΡΘΕΤΙΚΟΣ felicissimus felicissima felicissimum 

 

ΘΕΤΙΚΟΣ  ferox  ferox  ferox (γενική: feroc-is θέμα :feroc-) 

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ferocior ferocior ferocius 
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ΥΠΕΡΘΕΤΙΚΟΣ ferocissimus ferocissima ferocissimum 

 

ΘΕΤΙΚΟΣ  praecox praecox praecox( γενική: praecoc-is θέμα: praecoc-) 

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ praecocior prsecocior praecocior 

ΥΠΕΡΘΕΤΙΚΟΣ praecocissimus praecocissima praecocissimum 

 

 

 

 

 

ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΣ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΘΕΤΙΚΩΝ 
Α. Έξι επίθετα σε – ilis : facilis(εύκολος), difficilis(δύσκολος), similιs(όμοιος), 

dissimilis(ανόμοιος), gracilis(ισχνός), humilis(ταπεινός), σχηματίζουν τον υπερθετικό τους 

σε : ΑΡΣΕΝΙΚΟ: -limus  ΘΗΛΥΚΟ: -lima  ΟΥΔΕΤΕΡΟ: -limum 

 

ΘΕΤΙΚΟΣ ΣΥΓΚΚΡΙΤΙΚΟΣ ΥΠΕΡΘΕΤΙΚΟΣ 

Facilis-facilis-facile Facilior-facilior-facilius Facillimus-facillima-

facillimum 

Difficiilis-difficilis-difficile Difficilior-difficilior-

difficilius 

Difficillimus-difficillima-

difficillimum 

Similis-similis-simile Similior-similior-similius Simillimus-siimillima-

simillimum 

Dissimilis-dissimilis-

dissimile 

Dissimilior-dissimilior-

dissimilius 

Dissimillimus-dissimillima-

dissimilimum 

Gracilis-gracilis-gracile Gracilior-gracilior-gracilius Gracillimus-gracillima-

gracillimum 

Humilis-humilis-humile Humilior-humilior-humilius Humillimus-humillima-

humillimum 

 

Β. Όσα επίθετα λήγουν σε –er , είτε δευτερόκλιτα είτε τριτόκλιτα, σχηματίζουν τον 

υπερθετικό  με την κατάληξη : -rimus -rima  -rimum 

 

ΘΕΤΙΚΟΣ  : pulcher pulchris pulchre 
ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ : pulchrior pulchrior pulchrius 

ΥΠΕΡΘΕΤΙΚΟΣ : pulcherrimus pulcherrima  pulcherrimum 

 

ΘΕΤΙΚΟΣ  : acer  acris  acre 

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ : acrior  acrior  acrius 

ΥΠΕΡΘΕΤΙΚΟΣ : acerrimus acerrima acerrimum 
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ:  Και το επίθετο vetus (=παλαιός) σχηματίζει τα παραθετικά σε –rimuus- rima 

– rimum 

Vetus , -a, -um vetior, vetius veterrimus veterima veterimum 
 

Το επίθετο Maturus, σχηματίζει τα παραθετικά του ως εξής:   

Maturus, -a, -um       maturior, maturius  maturimus, -a, -um / maturissimus, -
a, -um 

 

 

Γ. Τα επίθετα που λήγουν σε : -dicus, -volus, -ficus σχηματίζουν τα παραθετικά τους ως 

εξής :  

 

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ:  -entior -entior -entius 

ΥΠΕΡΘΕΤΙΚΟΣ -entissimus -entissima -entissimum 

 
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ 

 

ΘΕΤΙΚΟΣ   maledicus maledica maledicum 

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ  maledicentior maledicentior maledicentius 

ΥΠΕΡΘΕΤΙΚΟΣ  maledicentissimus maledicentissima maledicentissimum 

 

ΘΕΤΙΚΟΣ   benevolus benevola benevolum 

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ  benevolentior benevolentior benevolentius 

ΥΠΕΡΘΕΤΙΚΟΣ  benevolentissimus benevolentissima benevolentissimum 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Κατά τον ίδιο τρόπο σχηματίζονται και  τα παραθετικά  του επιθέτου providus 

 

Providus  provida  providum 

Providentior  providentior  providentius 

Providentissimus providentissima providentissimum 

 

Δ. Τέσσερα επίθετα : exterus(ο έξω), inferus( ο κάτω), posterus(=ο επόμενος), superus(=ο 

άνω) σχηματίζουν τον υπερθετικό τους με δύο τρόπους :  

 

Exterus extera  exterum 

Exterior exterior exterius 

Extremus extrema extremum / extimus extima extimum 

 

Inferus infera  inferum 

Inferior inferior inferius 

Infimus infima infimum / imus ima iimum 
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Superus supera superum 

Superior superior superius 

Supremus suprema supremum /  summus summa summum 

 

Posterus postera posterum 

Posterior posterior posterius 

Postremus,  postrema postremum / postumus postuma postumum 

 

ΑΝΩΜΑΛΑ ΠΑΡΑΘΕΤΙΚΑ 

 

 

Bonus   bona  bonum( αγαθός) 

Melior  melior melius 

Optimus  optima optimum 

 

 

Malus   mala  malum(=κακός) 

Peior   peior  peius 

Pessimus  pessima pessimum 

 

Magnus  magna magnum(=μεγάλος) 

Maior   maior  maius 

Maximus  maxima maximum 

 

Parvus  parva  parvum(=μικρός) 

Minor   minor  minus 

Minimus  minima minimum 

 

Multi   multae multa(= πολλοί) 

Plures   plures  plura 

Plurimi  plurimae plurima 

 

Multum(=πολύ) 

Plus 

Plurimum 
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ΔΕ ΣΧΗΜΑΤΙΖΟΥΝ ΠΑΡΑΘΕΤΙΚΑ ΤΑ ΕΠΙΘΕΤΑ : που φανερώνουν  ύλη, τόπο ή 

χρόνο, μέτρο, συγγένεια, καταγωγή, κάτι απόλυτο ή άρνηση 

 
ΠΕΡΙΦΡΑΣΤΙΚΟΣ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΘΕΤΙΚΩΝ  

Τα επίθετα σε –us που πριν από αυτό έχουν φωνήεν σχηματίζουν τα παραθετικά τους 

περιφραστικά ως εξής :  

 

ΘΕΤΙΚΟΣ   idoneus 

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ  magis idoneus 

ΥΠΕΡΘΕΤΙΚΟΣ  maxime idoneus 

 

 

 

ΠΑΡΑΘΕΤΙΚΑ ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΩΝ 
Επιρρήματα που σχηματίζουν στην λατινική παραθετικά είναι τα επιρρήματα που 

παράγονται από επίθετα  
ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΕΠΙΘΕΤΟ 

Τα επιρρήματα που παράγονται από επιθετα δευτερόκλιτα σχηματίζονται από το θέμα του 

επιθέτου με την κατάληξη : -e 

 

Rectus  > recte 

Miserus  >misere 

 

Τα επιρρήματα που παράγονται από τριτόκλιτα επίθετα σχηματίζονται από το θέμα του 

επιθέτου και την κατάληξη - ter   
Acer(acri-s)  >acriter 

Celer(celeries)  >celeriter 
ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΥ ΒΑΘΜΟΥ 

Ο συγκριτικός βαθμός των επιρρημάτων που παράγονται από επίθετα είναι η αιτιατική 

ενικού του συγκριτικού βαθμού του ουδετέρου γένους του επιθέτου 

 
Rectus >recte  ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ: rectius 

Celer  >celeriter ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ: celerius 

 
ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΠΕΡΘΕΤΙΚΟΥ 

Ο υπερθετικός του επιρρήματος που παράγεται από επίθετο  σχηματίζεται από το θέμα του 

υπερθετικού του επιθέτου και την κατάληξη   -e 

 

Rectus> recte ΥΠΕΡΘΕΤΙΚΟΣ rectissim-e 

Celer> celeriter ΥΠΕΡΘΕΤΙΚΟΣ celerrim-e 
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ΚΛΙΣΗ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΕΠΙΘΕΤΟΥ 

 

 

ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΚΑΙ ΘΗΛΥΚΟ   ΟΥΔΕΤΕΡΟ 

ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 

Altior        altius 

Altioris       altioris 

Altiori       altiori 

Altiorem       altius 

Altior        altius 

Altiore       altiore 

 

ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 

Altiores       altiora 

Altiorum       altiorum 

Altioribus       altioribus 

Altiores       altiora 

Altiores       altiora 

Altioribus       altioriibus 
 

 

 

 


