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DECLINACIÓ DELS ADJECTIUS (Τα Επίθετα) 
 
Tipus d’Adjectius 
 
A. Adjectius de tres terminacions 
 

1. –ος, -η, -ο 
  –ος, -α, -ο 

 
α.  Masc.      Fem. Neutr. 

 
μεγάλος  μεγάλη μεγάλο 
μεγάλε μεγάλη μεγάλο 
μεγάλο μεγάλη μεγάλο
μεγάλου μεγάλης μεγάλου
μεγάλοι μεγάλες μεγάλα 
μεγάλοι μεγάλες μεγάλα 
μεγάλους μεγάλες μεγάλα 
μεγάλων μεγάλων μεγάλων

 
μεγάλος, -η, -ο (gran)  
ακριβός (car), -ή, -ό, φτηνός, -η, -ο (barat), βέβαιος, -η, -ο (segur, cert), άσχημος, -
η, -ο (lleig), άσπρος, -η, -ο (blanc), μαύρος, -η, -ο (negre), κόκκινος, -η, -ο 
(vermell), άδικος, -η, -ο (injust), δίκαιος, -η, -ο (just). 
 

 
β.  Masc.      Fem. Neutr. 

 
αρχαίος αρχαία αρχαίο 
αρχαίε αρχαία αρχαίο 
αρχαίο αρχαία αρχαίο 
αρχαίου αρχαίας αρχαίου
αρχαίοι αρχαίες αρχαία 
αρχαίοι αρχαίες αρχαία 
αρχαίους αρχαίες αρχαία 
αρχαίων αρχαίων αρχαίων

 
αρχαίος, -α, -ο (antic) 



ωραίος, -α, -ο (bell), πλούσιος, -α, -ο (ric), τίμιος, -α, -ο (honrat), άγιος, -α, -ο 
(άγιος, αγία, άγιο) (sant), ηλίθιος, -α, -ο (imbècil), κρύος, -α, -ο (fred), σκούρος, -
α, -ο (fosc, obscur), γκρίζος, -α, -ο (gris), μοντέρνος, -α, -ο (modern).  
 
 

2. -ύς, -ιά, -ύ 
 
 
α.  Masc.      Fem. Neutr. 

 
βαρύς βαριά βαρύ 
βαρύ βαριά βαρύ
βαρύ βαριά βαρύ 
βαριού βαριάς βαριού
βαριοί 
(-είς) 

βαριές Βαριά 

βαριοί 
(-είς) 

βαριές Βαριά 

βαριούς 
(-είς) 

βαριές Βαριά 

βαριών βαριών Βαριών
 
βαρύς, -ιά, -ύ (pesat) 
βαθύς, -ιά, -ύ (profund), παχύς, -ιά, -ύ (gras), μακρύς, -ιά, -ύ (llarg), τραχύς, -ιά, -
ύ (dur), φαρδύς, -ιά, -ύ (ample), πλατύς, -ιά, -ύ (ample), ταχύς, -ιά, -ύ (veloç).  

 
β.  Masc.      Fem. Neutr. 

 
μαβής μαβιά μαβί 
μαβή μαβιά μαβί 
μαβή μαβιά μαβί 
μαβιού μαβιάς μαβιού
μαβιοί μαβιές μαβιά 
μαβιοί μαβιές μαβιά 
μαβιούς μαβιές μαβιά 
μαβιών μαβιών μαβιών

 
μαβής, ιά, -ί (blau) 



βυσσινής, -ιά, -ί (de color cirera), καννελής, -ιά, -ί (de color canyella), μελανής, -
ιά, -ί (negre), ουρανής, -ιά, -ί (blau cel), θαλασσής, -ιά, -ί (blau del mar), 
χρυσαφής, -ία, -ί (daurat), σταχτής, -ιά, ί (de color cendra). 
 

γ. πολ-πολλ (molt) 
 
  Masc.      Fem. Neutr. 

 
πολύς πολλή Πολύ 
   
πολύ πολλή Πολύ 
πολλού πολλής πολλού
πολλοί πολλές πολλά 
πολλοί πολλές πολλά
πολλούς πολλές πολλά 
πολλών πολλών πολλών

 
 
3. –ων, -ουσα, -ον 

 
Masc.       Fem.  Neutr. 

 
επείγων επείγουσα επείγον 
επείγων επείγουσα επείγον 
επείγοντα επείγουσα επείγον
επείγοντος επείγουσας επείγοντος 
επείγοντες επείγουσες επείγοντα 
επείγοντες επείγουσες επείγοντα 
επείγοντες επείγουσες επείγοντα 
επειγόντων επειγουσών επείγοντων

 
Masc.       Fem.  Neutr. 

 
παρών παρούσα παρόν 
παρών παρούσα παρόν
παρόντα παρούσα παρόν 
παρόντος παρούσας παρόντος 
παρόντες παρούσες παρόντα 
παρόντες παρούσες παρόντα 



παρόντες παρούσες παρόντα 
παρόντων παρουσών παρόντων

 
επείγων, -ουσα, -ον (urgent), παρών, -ούσα, -όν (present) δευτερεύων, -ουσα, -ον 
(secundari), ενδιαφέρων, -ουσα, -ον (interessant), μέλλων, -ουσα, -ον (futur), 
υπάρχων, -ουσα, -ον (existent), απών, -ούσα, -όν (absent), αποτυχών, -ούσα, -όν 
(fracassat), επιτυχών, -ούσα, -όν (amb èxit). 
 
 
B. Adjectius de dues terminacions 
 

1.-ής, -ές 
  

Masc. Fem.  Neutr. 
 

αξιοπρεπής  αξιοπρεπές
  
αξιοπρεπή αξιοπρεπές 
αξιοπρεπούς αξιοπρεπούς
αξιοπρεπείς αξιοπρεπή 
αξιοπρεπείς αξιοπρεπή 
αξιοπρεπείς αξιοπρεπή 
αξιοπρεπών αξιοπρεπών

 
αξιοπρεπής, -ες (digne) 
ακριβής, -ές (exacte), αληθής, -ές (veritable), διεθνής, -ές (internacional), 
ειλικρινής, -ές (sincer), ευγενής, -ές (noble), ευτυχής, -ές (afortunat), σαφής, ές 
(clar), amb desplaçament accentual: συνήθης, σύνηθες (en el Nom. i en l’Ac. sing.) 
(habitual), αυτάρκης, αύταρκες (autàrquic), κακοήθης, κάκοηθες (maligne), 
sense desplaçament accentual: πλήρης, -ες (ple), θεμελιώδης, -ες (fonamental), 
θορυβώδης, -ες (sorollós).  

 
2. –ων (-ονας), -ον 

 
Masc. Fem.  Neutr. 

 
ευγνώμων  ευγνώμον 
ευγνώμων ευγνώμον 
ευγνώμονα ευγνώμον 



ευγνώμονος ευγνώμονος
ευγνώμονες ευγνώμονα 
ευγνώμονες ευγνώμονα 
ευγνώμονες ευγνώμονα
Ευγνωμόνων ευγνωμόων 

 
 
ευγνώμων, -ον (benevolent) 
γενναιόφρων, -ον (generós), δεισιδαίμων, -ον (supersticiós), νοήμων, -ον 
(intel·ligent). 
 



Graus de l’adjectiu 
 
I. Comparatiu:  
 
1. Es forma amb l’adverbi πιο (πλιο - πλέον) més el grau positiu de l’adjectiu: 
πιο δύσκολος, πιο εύκολος, πιο γλυκός, πιο βαθύς, πιο πολλά βιβλία, πιο 
ζηλιάρα, ένα πιο ενδιαφέρον πρόγραμμα, πιο συγκεκριμένες πληροφορίες. 
 
2. Es forma amb el sufix -´τερος, -η, -ο afegit a l’arrel de l’adjectiu prenent com a 
base el nominatiu singular neutre: ομορφότερος, βαθύτερος, συνηθέστερος. Els 
adjectius en –ων, -ον usen la terminació -ονέστερος. 
 
Tabla d’adjectius comparatius (Holton, Mackridge, Philippaki‐Warburton) 
 
όμορφος, -η, -ο  πιο όμορφος   ομορφότερος 
μέτριος, -η, -ο  πιο μέτριος   μετριότερος 
γλυκός   πιο γλυκός   γλυκότερος 
βαθύς    πιο βαθύς    βαθύτερος  
ευθύς    πιο ευθύς   ευθύτερος 
πολύς    πιο πολύς   περισσότερος 
ακριβής   πιο ακριβής   ακριβέστερος 
συνήθης   πιο συνήθης   συνηθέστερος 
επείγων   πιο επείγων   - 
ευγνώμων   πιο ευγνώμων  ευγνωμονέστερος 
σόκιν    πιο σόκιν    - 
 
El segon terme de la comparació s’introdueix amb από (o παρά) més acusatiu:  
Η Μαρία είναι πιο όμορφη - ομορφότερη από την Ειρήνη. 
El comparatiu d’inferioritat es construeix amb l’adverbi λιγότερο i l’adjectiu en 
grau positiu. El segon terme de la comparació s’introdueix amb παρά més 
acusatiu:  
Η Μαρία είναι λιγότερο όμορφη παρά την Ελένη. 
 
II. Superlatiu relatiu 
 
Ο εξυπνότερος των αντρών, ο πιο έξυπνος των αντρών: el més intel·ligent dels 
homes, l’home més intel·ligent,. 
 
III. Superlatiu absolut 
 



Es forma amb el sufix -´τατος, -η, -ο afegit a l’arrel de l’adjectiu prenent com a base 
el nominatiu singular neutre: ομορφότατος, βαθύτατος, συνηθέστατος. Els 
adjectius en –ων, -ον usen la terminació -ονέστατος. 
 
Tabla de  comparatius  i  superlatius  irregulars  (Holton, Mackridge, Philippaki‐
Warburton) 
 
Positiu  Comparatiu/Superlat. Rel. Super.Abs. 
 
απλός  απλούστερος   απλούστατος 
γέρος  γεροντότερος   - 
κακός  χειρότερος    κάκιστος, χείριστος 
καλός  καλύτερος    κάλλιστος, άριστος 
κοντός κοντότερος    κοντότατος 
κοντύτερος κοντύτατος 
λίγος  λιγότερος    ελάχιστος 
μεγάλος μεγαλύτερος   μέγιστος 
μικρός μικρότερος    ελάχιστος 
πολύς  περισσότερος   (πλείστος) 
πρώτος πρωτύτερος    πρώτιστος 
  



Exercicis de declinació de sintagmes de noms i adjectius 
Identifica el cas i escriu la forma corresponent en singular o plural 
 
οι δίκαιοι πολίτες  
 
 
τον κακοήθη όγκο 
 
 
τις ηλίθιες κυράδες  
 
 
ο δεισιδαίμων καλόγερος  
 
 
του άσχημου σώματος 
 
 
τα συνήθη κέρδη 
 
 
της αυτάρκους κοινότητας 
 
 
την παρούσα εκλογή 
 
 
των όμορφων εικόνων 
 
 
η πλατειά αίθουσα 
 
 
τους ενδιαφέροντες συγγραφείς 
 
 
των ευγενών συζύγων 
 
 
των ταχιών αυτοκινήτων 



 
 
τα αρχαία αγάλματα 
 
 
οι πλούσιες κόρες 
 
 
των μακριών βιβλίων 
 
 
τις απούσες μαθήτριες 
 
 
τους θορυβώδεις ανεμόμυλους 
 
 
των διεθνών συνεδρίων 
 
 
τον αποτυχόντα σπουδαστή 
 
 
των ειλικρινών γειτόνων 
 
 
τους τίμιους αναγνώστες 
 
 
των αγίων κειμένων 
 
 
την σαφή ιδέα 
 
 
το παρόν σύστημα 
 
 
  



Λεξικό 
 
άγαλμα, το   estàtua 
άγιος, α, ο   sant 
αίθουσα, η   aula 
αναγνώστης, ο  lector 
ανεμόμυλος, ο  molí de 
vent 
αποτυχών, ούσα, όν fracassat 
απών, ούσα, όν  absent 
αρχαίος, α, ο  antic 
άσχημος, η, ο  lleig 
αυτάρκης, ες  autàrquic 
αυτοκίνητο, το  automòbil 
βιβλίο, το   llibre 
γείτονας, ο   veí 
δεισιδαίμων, ον supersticiós 
διεθνής, ές  internacional 
δίκαιος, η, ο   just 
εικόνα, η   imatge 
ειλικρινής, ές  sincer 
εκλογή, η   elecció 
ενδιαφέρων, ουσα, ον interessant 
ευγενής, ές   noble 
ηλίθιος, α, ο   estúpid 

θορυβώδης, ες  sorollós 
ιδέα, η   idea 
κακοήθης, ες  maligne 
καλόγερος, ο  monjo 
κείμενο, το   text 
κέρδος, το   profit 
κοινότητα, η   comunitat 
κόρη, η   noia 
κυρά, η   senyora 
μαθήτρια, η    estudiant 
(la) 
μακρύς, ειά, ύ  llarg 
όγκος, ο   tumor 
όμορφος, η, ο  bell 
παρών, ούσα, όν  present 
πλατύς, ειά, ύ  ample 
πλούσιος, α, ο  ric 
πολίτης, ο   ciutadà 
σαφής, ές   clar 
σπουδαστής, ο  estudiant 
συγγραφέας, ο-η  escriptor (-
a) 
σύζυγος, ο-η   cònjuge 
(el/la) 
συνέδριο, το   congrés 

συνήθης, ες   acostumat 
σύστημα, το   sistema 
σώμα, το   cos 
ταχύς, ειά, ύ   ràpid 
τίμιος, α, ο   honrat 
  



Solucionari dels exercicis de declinació de sintagmes de noms i adjectius 
Identifica el cas i escriu la forma corresponent en singular o plural 
 
οι δίκαιοι πολίτες: Nominatiu plural masculí – ο δίκαιος πολίτης 
 
τον κακοήθη όγκο: Acusatiu singular masculí – τους κακοήθεις όγκους 
 
τις ηλίθιες κυράδες: Acusatiu plural femení  - την ηλίθια κυρά 
 
ο δεισιδαίμων καλόγερος: Nominatiu singular masculí  - οι δεισιδαίμωνες 
καλόγεροι 
 
του άσχημου σώματος: Genitiu singular neutre – των άσχημων σωμάτων 
 
τα συνήθη κέρδη: Nominatiu/Acusatiu plural neutre – το σύνηθες κέρδος 
 
της αυτάρκους κοινότητας: Genitiu singular femení – των αυταρκών κοινοτήτων 
 
την παρούσα εκλογή: Acusatiu singular femení – τις παρούσες εκλογές 
 
των όμορφων εικόνων: Genitiu plural femení – του όμορφου κειμένου 
 
η πλατειά αίθουσα: Nominatiu singular femení – οι πλατειές αίθουσες 
 
τους ενδιαφέροντες συγγραφείς: Acusatiu plural masculí – τον ενδιαφέροντα 
συγγραφέα 
 
των ευγενών συζύγων: Genitiu plural masculí/femení – του/της 
ευγενή/ευγενούς συζύγου 
 
των ταχιών αυτοκινήτων: Genitiu plural neutre – του ταχιού αυτοκινήτου 
 
τα αρχαία αγάλματα: Nominatiu/Acusatiu plural neutre – το αρχαίο άγαλμα 
 
οι πλούσιες κόρες: Nominatiu plural femení – η πλούσια κόρη 
 
των μακριών βιβλίων: Genitiu plural neutre – του μακριού βιβλίου 
 
τις απούσες μαθήτριες: Acusatiu plural femení – την απούσα μαθήτρια 
 



τους θορυβώδεις ανεμόμυλους: Acusatiu plural masculí – το θορυβώδη 
ανεμόμυλο 
 
των διεθνών συνεδρίων: Genitiu plural neutre – του διεθνή/διεθνούς συνεδρίου 
 
τον αποτυχόντα σπουδαστή: Acusatiu singular masculí – τους αποτυχόντες 
σπουδαστές 
 
των ειλικρινών γειτόνων: Genitiu plural masculí – του ειλικρινή/ειλικρινούς 
σπουδαστή 
 
τους τίμιους αναγνώστες: Acusatiu plural masculí – τον τίμιο αναγνώστη 
 
των αγίων κειμένων: Genitiu plural neutre – του αγίου κειμένου 
 
την σαφή ιδέα: Acusatiu singular femení – τις σαφείς ιδέες 
 
το παρόν σύστημα: Nominatiu/Acusatiu singular neutre τα παρόντα συστήματα 
 
  



Exercicis de graus dels adjectius 
 
Η Ευτυχία είναι …….., είναι ……………. παιδί του κόσμου (καλός). 
 
Ο Κώστας είναι…….., η Μαρία είναι………. από τον Κώστα. Οι δυο φίλοι είναι 
…….από τα παιδιά της Ευτυχίας (μεγάλος). 
 
Το σπίτι είναι……….., αλλά η κουζίνα είναι…………δωμάτιο του σπιτιού 
(μικρός). 
 
Στο Μονάχο έχει ……..ταξί, αλλά στην Αθήνα έχει ………. (πολύς). 
 
Η Ελλάδα έχει ……..κλίμα, έχει …….. κλίμα της Μεσογείου (δροσερός). 
 
Η Χρυσούλα είναι……… Ο Κώστας είναι ……….από τη Χρυσούλα, είναι 
………… στο σχολείο (ψηλός). 
 
Η ομπρέλα είναι …………., αλλά μήπως έχετε μια ακόμα ……….;(ωραίος) 
 
Η ταβέρνα του Μανόλη έχει ………. φαγητά, έχει …………… φαγητά που ξέρω 
(ακριβός). 
 
Ο Γιώργος είναι ………… παιδί. Διαβάζει ………… από τον Κώστα. Σήμερα δεν 
πηγαίνει στο σχολείο, γιατί δεν είναι ……….(καλός). 
 
Αυτή η δουλειά είναι………………………….που γνωρίζω (δύσκολος). 
 
Αυτό το ψάρι είναι ……………………………...από εκείνο (φρέσκος). 
 
Πρέπει να βρούμε ένα…………………………...σπίτι  από το σπίτι σας (μεγάλος). 
 
Έχει τα ………………………...μάτια του κόσμου (ωραίος). 
 
Ο Γιώργος είναι………………………….(πλούσιος). 
 
Ο Ιανουάριος είναι ……………………………..από το Δεκέμβριο (κρύος). 
 
Πρέπει να αγοράσετε ένα…………………...αυτοκίνητο από το αυτοκίνητο μας 
(μικρός). 
 



Αυτά τα αγάλματα είναι……………………………..από εκείνα (ωραίος). 
 
Ο Γιώργος και η Μαρία είναι …………………………….. παιδιά του σχολείου 
(έξυπνος). 
 
Η Αθήνα έχει ………………………………..λεωφορεία από την Θεσσαλονίκη 
(πολύς).  
 
Στην αγορά βρίσκεις………………………..καπελά (φτηνός). 
 
Η Ελένη γράφει …………………………….από την Άννα (κακός). 
 
  



Solucionari dels exercicis de Graus dels adjectius: 
 
Η Ευτυχία είναι καλή, είναι το καλύτερο παιδί του κόσμου (καλός). 
Ο Κώστας είναι μεγάλος, η Μαρία είναι μεγαλύτερη από τον Κώστα. Οι δυο 
φίλοι είναι μεγαλύτεροι από τα παιδιά της Ευτυχίας (μεγάλος). 
Το σπίτι είναι μικρό, αλλά η κουζίνα είναι το μικρότερο δωμάτιο του σπιτιού 
(μικρός). 
Στο Μόναχο έχει πολλά ταξί, αλλά στην Αθήνα έχει περισσότερα (πολύς). 
Η Ελλάδα έχει δροσερό κλίμα, έχει το δροσερότερο κλίμα της Μεσογείου 
(δροσερός). 
Η Χρυσούλα είναι ψηλή. Ο Κώστας είναι ψηλότερος από τη Χρυσούλα, είναι ο 
ψηλότερος στο σχολείο (ψηλός). 
Η ομπρέλα είναι ωραία, αλλά μήπως έχετε μια ακόμα ωραιότερη; (ωραίος) 
Η ταβέρνα του Μανόλη έχει ακριβά φαγητά, έχει τα ακριβότερα φαγητά που 
ξέρω (ακριβός). 
Ο Γιώργος είναι καλό παιδί. Διαβάζει καλύτερα από τον Κώστα. Σήμερα δεν 
πηγαίνει στο σχολείο, γιατί δεν είναι καλά (καλός). 
Αυτή η δουλειά είναι η δυσκολότερη που γνωρίζω (δύσκολος). 
Αυτό το ψάρι είναι φρεσκότατο από εκείνο (φρέσκος). 
Πρέπει να βρούμε ένα σπίτι  από το σπίτι σας (μεγάλος). 
Έχει τα ωραιότερα μάτια του κόσμου (ωραίος). 
Ο Γιώργος είναι πλουσιότατος (πλούσιος). 
Ο Ιανουάριος είναι κρυότερος από το Δεκέμβριο (κρύος). 
Πρέπει να αγοράσετε ένα μικρότερο αυτοκίνητο από το αυτοκίνητο μας 
(μικρός). 
Αυτά τα αγάλματα είναι ωραιότερα από εκείνα (ωραίος). 
Ο Γιώργος και η Μαρία είναι τα εξυπνότερα παιδιά του σχολείου (έξυπνος). 
Η Αθήνα έχει περισσότερα λεωφορεία από την Θεσσαλονίκη (πολύς).  
Στην αγορά βρίσκεις φτηνότατα καπελά (φτηνός). 
Η Ελένη γράφει χειρότερα από την Άννα (κακός). 
 
 


