
Σκούρας Νικόλαος   ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ   Γ΄ Θεωρητική 
 

Τα συνηθέστερα ανώµαλα Παραθετικά Επιθέτων 

Θ Ε Τ Ι Κ Ο Σ Σ Υ Γ Κ Ρ Ι Τ Ι Κ Ο Σ Υ Π Ε Ρ Θ Ε Τ Ι Κ Ο Σ 

ΑρσεΑρσεΑρσεΑρσενικόνικόνικόνικό    ΘηλΘηλΘηλΘηλυκόυκόυκόυκό    ΟυδέτΟυδέτΟυδέτΟυδέτεροεροεροερο    Αρσενικό+ΘηλυκόΑρσενικό+ΘηλυκόΑρσενικό+ΘηλυκόΑρσενικό+Θηλυκό    ΟυδέτεροΟυδέτεροΟυδέτεροΟυδέτερο    ΑρσενικόΑρσενικόΑρσενικόΑρσενικό    ΘηλυκόΘηλυκόΘηλυκόΘηλυκό    ΟυδέτεροΟυδέτεροΟυδέτεροΟυδέτερο    

1)ἀγαθὸς 
 
 
 
2)καλὸς 
3)κακὸς 
 
4)μικρὸς 
 
 
5)μέγας 
6)ὀλίγος 
7)πολύς 
8)αἰσχρὸς 
9)ἐχθρὸς 
10)ἡδὺς  
11)ῥᾴδιος 
12)ταχὺς 

ἀγαθὴ 
 
 
 
καλὴ 
κακὴ 
 
μικρὰ 
 
 
μεγάλη 
ὀλίγη 
πολλὴ 
αἰσχρὰ 
ἐχθρὰ 
ἡδεῖα 
ῥᾳδία 
ταχεῖα 

ἀγαθὸν 
 
 
 
καλὸν 
κακὸν 
 
μικρὸν 
 
 
μέγα 
ὀλίγον 
πολὺ 
αἰσχρὸν 
ἐχθρὸν 
ἡδύ 
ῥᾴδιον 
ταχὺ 

ὁ, ἡ ἀμείνων 
ὁ, ἡ βελτίων 
ὁ, ἡ κρείττ(σσ)ων 
ὁ, ἡ λῴων 
ὁ, ἡ καλλίων 
ὁ, ἡ κακίων 
ὁ, ἡ χείρων 
(μικρότερος,-τέρα 
ὁ, ἡ ἐλάττ(σσ)ων 
ὁ, ἡ ἥττ(σσ)ων 
ὁ, ἡ μείζων 
ὁ, ἡ μείων 
ὁ, ἡ πλέ(ί)ων 
ὁ, ἡ αἰσχίων 
ὁ, ἡ ἐχθίων 
ὁ, ἡ ἡδίων 
ὁ, ἡ ῥᾴων 
ὁ, ἡ θάττ(σσ)ων 

τὸ ἄμεινον 
τό βέλτιον 
τὸ κρεῖττ(σσ)ον 
τὸ λῷον  
τὸ κάλλιον 
τὸ κάκιον 
τὸ χεῖρον 
μικρότερον) 
τὸ ἔλαττ(σσ)ον 
τὸ ἧττ(σσ)ον 
τὸ μεῖζον 
τὸ μεῖον 
τὸ πλέ(ῖ)ον 
τὸ αἴσχιον 
τὸ ἔχθιον 
τὸ ἥδιον 
τό ῥᾷον 
τὸ θᾶττ(σσ)ον 

ἄριστος 
βέλτιστος 
κράτιστος 
λῷστος 
κάλλιστος 
κάκιστος 
χείριστος 
(μικρότατος 
ἐλάχιστος 
ἥκιστα  
μέγιστος 
ὀλίγιστος 
πλεῖστος 
αἴσχιστος 
ἔχθιστος 
ἥδιστος 
ῥᾷστος 
τάχιστος 

ἀρίστη 
βελτίστη 
κρατίστη 
λῴστη 
καλλίστη 
κακίστη 
χειρίστη 
 μικροτάτη 
ἐλαχίστη 
(επίρρ.) 
μεγίστη 
ὀλιγίστη 
πλείστη 
αἰσχίστη 
ἐχθίστη 
ἡδίστη 
ῥᾴστη 
ταχίστη 

ἄριστον 
βέλτιστον 
κράτιστον 
λῷστον 
κάλλιστον 
κάκιστον 
χείριστον 
μικρότατον) 
ἐλάχιστον 
 
μέγιστον 
ὀλίγιστον 
πλεῖστον 
αἴσχιστον 
ἔχθιστον 
ἥδιστον 
ῥᾷστον 
τάχιστον 

 

Πώς κλίνεται ο Συγκριτικός Βαθµός 
Ενικός ΑριθμόςΕνικός ΑριθμόςΕνικός ΑριθμόςΕνικός Αριθμός ΠληθυντικΠληθυντικΠληθυντικΠληθυντικός Αριθμόςός Αριθμόςός Αριθμόςός Αριθμός 

Αρσενικό και ΘηλυκόΑρσενικό και ΘηλυκόΑρσενικό και ΘηλυκόΑρσενικό και Θηλυκό ΟυδέτεροΟυδέτεροΟυδέτεροΟυδέτερο Αρσενικό και ΘηλυκόΑρσενικό και ΘηλυκόΑρσενικό και ΘηλυκόΑρσενικό και Θηλυκό ΟυδέτεροΟυδέτεροΟυδέτεροΟυδέτερο 
ὁὁὁὁ    

τοῦτοῦτοῦτοῦ    

ττττῷ    

τὸτὸτὸτὸνννν    

(ὦ)(ὦ)(ὦ)(ὦ)    

ἡἡἡἡ    

τῆςτῆςτῆςτῆς    

ττττῇ    

τὴτὴτὴτὴνννν    

(ὦ)(ὦ)(ὦ)(ὦ)    

βελτίωνβελτίωνβελτίωνβελτίων    

βελτίβελτίβελτίβελτίονοςονοςονοςονος    

βελτίβελτίβελτίβελτίονιονιονιονι    

βελτίβελτίβελτίβελτίονα ονα ονα ονα & & & & βελτίβελτίβελτίβελτίωωωω    

βέλτιβέλτιβέλτιβέλτιονονονον    

τὸτὸτὸτὸ        

τοῦτοῦτοῦτοῦ    

ττττῷ    

τὸ τὸ τὸ τὸ     

(ὦ)(ὦ)(ὦ)(ὦ)    

βέλτιβέλτιβέλτιβέλτιονονονον        

βελτίβελτίβελτίβελτίονοςονοςονοςονος    

βελτίβελτίβελτίβελτίονιονιονιονι    

βέλτιβέλτιβέλτιβέλτιον ον ον ον     

βέλτιβέλτιβέλτιβέλτιονονονον    

 οἱ οἱ οἱ οἱ    

τῶντῶντῶντῶν    

τοῖςτοῖςτοῖςτοῖς    

τοὺτοὺτοὺτοὺςςςς    

(ὦ)(ὦ)(ὦ)(ὦ)    

αἱαἱαἱαἱ    

τῶντῶντῶντῶν    

ταῖςταῖςταῖςταῖς    

τὰτὰτὰτὰςςςς    

(ὦ)(ὦ)(ὦ)(ὦ)    

βελτίβελτίβελτίβελτίονες ονες ονες ονες & & & & βελτίβελτίβελτίβελτίουςουςουςους    

βελτιβελτιβελτιβελτιόνωνόνωνόνωνόνων    

βελτίβελτίβελτίβελτίοσιοσιοσιοσι(ν)(ν)(ν)(ν)    

βελτίβελτίβελτίβελτίονας ονας ονας ονας & & & & βελτίβελτίβελτίβελτίουςουςουςους    

βελτίβελτίβελτίβελτίονες  & ονες  & ονες  & ονες  & βελτίβελτίβελτίβελτίουςουςουςους    

τὰτὰτὰτὰ        

τῶντῶντῶντῶν    

τοῖςτοῖςτοῖςτοῖς    

τὰτὰτὰτὰ    

(ὦ)(ὦ)(ὦ)(ὦ)    

βελτίβελτίβελτίβελτίονα & ονα & ονα & ονα & βελτίβελτίβελτίβελτίω ω ω ω     

βελτιβελτιβελτιβελτιόνωνόνωνόνωνόνων    

βελτίβελτίβελτίβελτίοσιοσιοσιοσι(ν)(ν)(ν)(ν)    

βελτίβελτίβελτίβελτίονα & ονα & ονα & ονα & βελτίβελτίβελτίβελτίωωωω    

βελτίβελτίβελτίβελτίονα & ονα & ονα & ονα & βελτίβελτίβελτίβελτίωωωω    

 

Α σ κ ή σ ε ι ς  
α)Να συμπληρωθούν οι φράσεις με τον κατάλληλο τύπο Συγκριτικού ή Υπερθετικού βαθμού του α)Να συμπληρωθούν οι φράσεις με τον κατάλληλο τύπο Συγκριτικού ή Υπερθετικού βαθμού του α)Να συμπληρωθούν οι φράσεις με τον κατάλληλο τύπο Συγκριτικού ή Υπερθετικού βαθμού του α)Να συμπληρωθούν οι φράσεις με τον κατάλληλο τύπο Συγκριτικού ή Υπερθετικού βαθμού του εεεεπιθέτου που σας δίδεται:πιθέτου που σας δίδεται:πιθέτου που σας δίδεται:πιθέτου που σας δίδεται: 

ῥῥῥῥᾴδιοςδιοςδιοςδιος    
ταχύςταχύςταχύςταχύς    

πολύς, καλόςπολύς, καλόςπολύς, καλόςπολύς, καλός    
ἀγαθόςἀγαθόςἀγαθόςἀγαθός    
μέγαςμέγαςμέγαςμέγας    
ῥῥῥῥᾴδιοςδιοςδιοςδιος    

μέγας, ἡδύςμέγας, ἡδύςμέγας, ἡδύςμέγας, ἡδύς    
ἀγαθόςἀγαθόςἀγαθόςἀγαθός    
πολύςπολύςπολύςπολύς    

ἡδύςἡδύςἡδύςἡδύς    
ἀγαθόςἀγαθόςἀγαθόςἀγαθός    
ἀγαθόςἀγαθόςἀγαθόςἀγαθός    
ἀγαθόςἀγαθόςἀγαθόςἀγαθός    
καλόςκαλόςκαλόςκαλός    

ἀγαθόςἀγαθόςἀγαθόςἀγαθός    
κακόςκακόςκακόςκακός    
ῥῥῥῥᾴδιοςδιοςδιοςδιος    

ἀγαθόςἀγαθόςἀγαθόςἀγαθός    
ταχύςταχύςταχύςταχύς    
καλόςκαλόςκαλόςκαλός    

ῥῥῥῥᾴδιος,ἡδύςδιος,ἡδύςδιος,ἡδύςδιος,ἡδύς    
κακός,αἰσχρός,ἐχθρόςκακός,αἰσχρός,ἐχθρόςκακός,αἰσχρός,ἐχθρόςκακός,αἰσχρός,ἐχθρός    

ἀγαθόςἀγαθόςἀγαθόςἀγαθός 

1) Χαλεπόν τό ποιεῖν, τό δέ κελεύειν …………………….………………..Υ 
2) Πορεύομαι τήν …………………….………………..Υ ὁδόν.  
3) Οἱ Θετταλοί …………………….………………..Υ καί  …………………….………………..Υ  ἵππους ἔτρεφον. 
4) Ὁ τῆς διανοίας κόσμος …………………….………………..Σ ἐστι τοῦ τῆς φύσεως. 
5) Οἱ καλοί κἀγαθοί …………………….………………..Σ χάριν τοῖς εὐεργέταις ἔχουσιν ἤ οἱ κακοί. 
6) …………………….………………..Σ ἐστιν ἀναβαίνειν ἤ καταβαίνειν ἀπό τῶν ὀρέων. 
7) Παραίνεσις ἀνδρός φίλου  …………………………….Υκαί ……….………………..Υ φάρμακον παρέχει. 
8) Οἱ  …………………….………………..Σ ἀεί ἄρχουσιν. 
9) …………………….………………..Υ ὀφείλουσι χάριτας τοῖς διδασκάλοις οἱ μαθηταί. 
10) Οὐδέν ἐστι  …………………….………………..Σ τῆς πατρίδος. 
11) Ἐν τοῖς δεινοῖς ὁ φίλος  …………………….………………..Σ τῶν χρημάτων. 
12) Ζήσεις βίον  …………………….………………..Υ, ἤν θυμοῦ κρατῇς. 
13) Ἤ λέγε τι σιγῆς  …………………….………………..Σ  ἤ σιγήν ἔχε. 
14) Ἡ παιδεία  …………………….………………..Υ ἐστι κτῆμα βροτοῖς. 
15) …………………….………………..Σ σιωπᾶν ἤ λαλεῖν μάτην. 
16) Λύπης οὐκ ἔστι  …………………….………………..Σ κακόν ἀνθρώποις. 
17) Φύσιν πονηράν οὐ …………………….………………..Σ ἐστιν. 
18) Ἐν βίῳ οὐκ ἔστιν οὐδέν …………………….………………..Σ τῆς ὑγιείας. 
19) Ταχεῖς μέν οἱ πόδες, ……………………………..Σ δέ οἱ ἄνεμοι, ……………………………..Υ δ  ὁ νοῦς.  
20) Οὐδέν ……………………….………….Σ ἐστι τοῦ βοηθεῖν φίλῳ ἀτυχοῦντι. 
21) Ἐν τοῖς Ἠλυσίοις Πεδίοις βίον ……………..……..Υ καί …...……….……..Υ διάγουσιν οἱ μάκαρες. 
22) Ὁ Θερσίτης ……………….…………..Υ καί ………………….………..Υ καί ………………….………..Υ ἦν. 
23) Κῦρος …………………….………………..Υ πάντων ἐνομίζετο. 

    
β)Συμπλήρωσε τα Γνωμικά με την κατάλληλη λέξη από την παραπλεύρως στήλη: β)Συμπλήρωσε τα Γνωμικά με την κατάλληλη λέξη από την παραπλεύρως στήλη: β)Συμπλήρωσε τα Γνωμικά με την κατάλληλη λέξη από την παραπλεύρως στήλη: β)Συμπλήρωσε τα Γνωμικά με την κατάλληλη λέξη από την παραπλεύρως στήλη:     

λαμπλαμπλαμπλαμπρότερονρότερονρότερονρότερον    
ἥδιονἥδιονἥδιονἥδιον    

κρεῖττονκρεῖττονκρεῖττονκρεῖττον    
ἔχθιονἔχθιονἔχθιονἔχθιον    
κάκιονκάκιονκάκιονκάκιον    

τάχιστοντάχιστοντάχιστοντάχιστον    
φίλτερονφίλτερονφίλτερονφίλτερον    

εὐκλεέστεροςεὐκλεέστεροςεὐκλεέστεροςεὐκλεέστερος 

1) Οὐδέν ……………………………………….. ἐλπίδος. 
2) Νέοις τό σιγᾶν …………………………………….. ἐστι τοῦ λαλεῖν. 
3) Οὐδέν τῆς ἀθυμίας ………………..…………………….. 
4) ……………………………………….. πάντων ἡ διάνοια. 
5) Οὐδέν …………………………………….. πατρῴας γῆς. 
6) Θάνατος ……………………………….. βίου πονηροῦ. 
7) Οὐκ ἔστι κτῆμα ………………..……………….. ἀρετῆς. 
8) Βουλῆς κακῆς οὐδέν ἐστιν ……………..……………………….. 

       
γ)γ)γ)γ)    «Φίλος μέν Πλάτων, φιλτάτη δέ ἡ ἀλήθεια» «Φίλος μέν Πλάτων, φιλτάτη δέ ἡ ἀλήθεια» «Φίλος μέν Πλάτων, φιλτάτη δέ ἡ ἀλήθεια» «Φίλος μέν Πλάτων, φιλτάτη δέ ἡ ἀλήθεια» «Τῇ καλλίστῃ»  «Τῷ κρατίστῳ»«Τῇ καλλίστῃ»  «Τῷ κρατίστῳ»«Τῇ καλλίστῃ»  «Τῷ κρατίστῳ»«Τῇ καλλίστῃ»  «Τῷ κρατίστῳ» «Ἀναρχίας οὐκ ἔστι μεῖζον κακόν» «Ἀναρχίας οὐκ ἔστι μεῖζον κακόν» «Ἀναρχίας οὐκ ἔστι μεῖζον κακόν» «Ἀναρχίας οὐκ ἔστι μεῖζον κακόν»    


