
Αρχαία Ελληνικά: Αρχικοί χρόνοι ανωμάλων ρημάτων
[Σύμφωνα με τη σχολική γραμματική]

Α
γνυμιἄ  = κατάγνυμι (κατά + γνυμι = σπάζω, τσακίζω), μέλλ.ἄ  κατάξω, αόρ. κατέαξα (υποτ. κατ-

άξω κτλ.).  Παθ. κατάγνυμαι,  παθ.  αόρ. κατεάγην (υποτ.  καταγ ,  ευκτ.  καταγείην  κτλ.),  ενεργ.ῶ
πρκμ. β΄ με παθ. σημασ. κατέαγα (= είμαι τσακισμένος).

γορεύωἀ ,  πρτ. γόρευονἠ ,  μέλλ. -αγορεύσω και  συνήθ. -ερῶ,  αόρ. -ηγόρευσα και  β΄ -ε πονῖ ,
πρκμ. -είρηκα,  υπερσ. -ειρήκειν.  Παθ. γορεύομαιἀ ,  πρτ. -ηγορευόμην,  μέσ.  μέλλ.  ως  παθ. -
αγορεύσομαι,  παθ.  μέλλ. -ρηθήσομαι,  παθ.  αόρ. -ηγορεύθην και  συνήθ. -ερρήθην,  πρκμ. -
ειρημαι, υπερσ. -ειρήμην. 

γωἄ  (= οδηγώ, φέρνω·), πρτ. γονἦ , μέλλ. ξωἄ , αόρ. β΄ γαγονἤ , πρκμ. χαἦ  και (μτγν.) γήοχαἀ ,
υπερσ.  (μτγν.) γηόχεινἠ .  Μέσ.  και  παθ. γομαιἄ ,  πρτ. γόμηνἠ ,  μέσ.  μέλλ. ξομαιἄ ,  παθ.
μέλλ. χθήσομαιἀ , μέσ. αόρ. β΄ γαγόμηνἠ , παθ. αόρ. χθηνἤ , πρκμ. γμαιἦ , υπερσ. γμηνἤ . 

δικέω  -ἀ ῶ,  πρτ. δίκουνἠ ,  μελλ. δικήσωἀ ,  αόρ. δίκησαἠ ,  πρκμ. δίκηκαἠ ,  υπερ. δικήκεινἠ .
Μέσ.  και  παθ. δικο μαιἀ ῦ ,  πρτ. δικούμηνἠ ,  μέσος  μέλλοντα  με  σημασία
παθητική δικήσομαιἀ  (=  θα  αδικηθώ  από  άλλον),  παθ.  αόρ. δικήθηνἠ ,  πρκ. δίκημαιἠ ,
υπερ. δικήμηνἠ .

δωᾄ  (=  ψάλλω, τραγουδώ),  πρτ. δονᾖ ,  μέσ.  μέλλ.  ως ενεργ. σομαιᾄ ,  αόρ. σαᾖ .  Παθ. δομαιᾄ ,
παθ. αόρ. σθηνᾔ . 

α δέομαι -ο μαιἰ ῦ  (= ντρέπομαι, σέβομαι), παρατ. δεόμην -ούμηνᾐ , μέσ. μέλλ. α δέ-σομαιἰ , μέσ.
αόρ. δε-σάμηνᾐ , παθ. αόρ. ως μέσ. δέσ-θηνᾐ , παρακ. δεσμαιᾔ . 

α νέω -ἰ ῶ,  συνήθ.  σύνθ. παινἐ ῶ, παραινῶ κτλ.,  παρατ. νεον -ουνᾔ ,  μέλλ. α νέ-σωἰ ,  αόρ. νε-ᾔ
σα, παρακ. νε-καᾔ . Παθ. α νέομαι -ο μαιἰ ῦ , παρατ. νεόμην -ούμηνᾐ , μέσ. μέλλ. ως ενεργ. α νέ-ἰ
σομαι, παθ. μέλλ. α νεθήσομαιἰ , παθ. αόρ. νέ-θηνᾐ , παρακ. νη-μαιᾔ . 

α ρέω -ἱ ῶ. (= πιάνω, κυριεύω), παρατ. ρεον -ουνᾕ , μέλλ. α ρήσωἱ , αόρ. ε λονἷ , παρακ. ρη-καᾕ ,
υπερσ. ρή-κεινᾑ . (Ως παθ. του α ρέω χρησιμεύει το ρ.ἱ     λίσκομαι = πιάνομαι, κυριεύομαιἁ ). Μέσ.
με ενεργ. σημασία α ρέομαι -ο μαιἱ ῦ  (= εκλέγω, προτιμώ), παρατ. ρεόμην -ούμηνᾑ , μέλλ. α ρή-ἱ
σομαι, αόρ. β΄ ε λ-όμηνἱ , παρακ. ρη-μαιᾕ , υπερσ. ρή-μηνᾑ . Παθ. α ρέομαι -ο μαιἱ ῦ  (= εκλέγομαι,
προτιμιέμαι),  παρατ. ρεόμην  -ούμηνᾑ ,  μέλλ. α ρε-θήσομαιἱ ,  αόρ. ρέ-θηνᾑ ,  παρακ. ρη-μαιᾕ ,
υπερσ. ρή-μηνᾑ .

α ρωἴ  (= σηκώνω), πρτ. ρονᾖ , μέλλ. ρἀ ῶ, αόρ. ραἦ  (υποτ. ρω, προστ.ἄ  ρον κτλ.), πρκμ.ἆ  ρκαἦ ,
ύπερσ. ρκεινἤ .  Μέσ. και παθ. α ρομαιἴ ,  πρτ. ρόμηνᾐ ,  μέσ. μέλλ. ρο μαιἀ ῦ ,  μέσ. αόρ. ράμηνἠ ,
παθ. αόρ. ρθηνἤ  (και ως μέσ.), πρκμ. ρμαιἦ , υπερσ. ρμηνἤ . 

α σθάνομαιἰ   (αποθ.  μέσ.),  πρτ. σθανόμηνᾐ ,  μέσ.  μέλλ. α σθήσομαιἰ ,  μέσ.  αόρ.  β΄ σθόμηνᾐ ,
πρκμ. σθημαιᾔ , υπερσ. σθήμηνᾐ . 

α τιάομαι - μαιἰ ῶ  (αποθ. μεικτό). (= κατηγορ ), παρατ.ῶ  τιαόμην -ώμηνᾐ , μέσ. μέλλ. α τιαὰσομαιἰ ,
(παθ.  μέλλ. α τιαθήσομαιἰ ,  μεταγ.),  μέσ.  αόρ. τιασάμηνᾐ ,  παθ.  αόρ. τιαὰθηνᾐ ,  παρακ. τίαμαιᾐ ,
υπερσ. τιαὰμηνᾐ . 



κέομαι -ο μαιἀ ῦ  (αποθ. ενεργ.) (= θεραπεύω), μέλλ. κο μαιἀ ῦ , αόρ. κεσάμηνἠ . 

κούωἀ .  πρτ. κουονἤ ,  μέσ.  μέλλ.  ως  ενεργ. κούσομαιἀ ,  αόρ. κουσαἤ ,  πρκμ. κήκοαἀ ,
υπερσ. κηκόεινἠ . Παθ. κούομαιἀ , παθ. μέλλ. κουσθήσομαιἀ , παθ. αόρ. κούσθηνἠ . 

λίσκομαιἁ  (= πιάνομαι, κυριεύομαι· αποθ., παθ. του α ρέω -ἱ ῶ), πρτ. λισκόμηνἡ , μέσ. μέλλ. με
παθ.  σημασ. λώσομαιἁ ,  ενεργ.  αόρ.  β΄  με  παθ.  σημασ. άλωνἑ  και  σπάν.  με
συναίρεση λωνἥ  (υποτ. λ ,  - ς,  -ἁ ῶ ῷ ῷ κτλ.,  ευκτ. λοίην,  απαρ.ἁ  λ ναι,  μετ.ἁ ῶ  λούς),ἁ
πρκμ. άλωκαἑ  και σπάν. με συναίρ. λωκαἥ , υπερσ. λώκεινἡ . 

μαρτάνωἁ   (= αποτυχαίνω, λαθεύω) πρτ. μάρτανονἡ , μέσ. μέλλ. με ενεργ. σημασ. μαρτήσομαιἁ ,
αόρ.  β΄ μαρτονἥ ,  πρκμ. μάρτηκαἡ ,  υπερσ. μαρτήκεινἡ .  Παθ. μαρτάνομαιἁ  και συνήθ.  ως
απρόσ. μαρτάνεταιἁ ,  πρτ. μαρτάνετοἡ ,  παθ.  αόρ. μαρτήθηἡ ,  πρκμ. μάρτηταιἡ ,
υπερσ. μάρτητοἡ . 

μφιέννυμιἀ  ( μφί  +ἀ  ν-νυ-μι  =  ντύνω),  πρτ.ἕ  μφιέννυνἠ ,  μέλλ.  συνηρ. μφιἀ ῶ,  -  ε ς,  -εῖ ῖ κτλ.,
αόρ. μφίεσαἠ .  Μέσ. μφιέννυμαιἀ ,  (πρτ. μφιεννύμηνἠ ),  μέσ.  μέλλ. μφιέσομαιἀ ,
πρκμ. μφίεσμαιἠ . 

ναλίσκωἀ  και ναλόω  -ἀ ῶ (=  ξοδεύω),  πρτ. νήλισκονἀ  και νήλουνἀ ,  μέλλ. ναλώσωἀ ,
αόρ. νήλωσαἀ ,  πρκμ. νήλωκαἀ .  Μέσ.  και  παθ. ναλίσκομαιἀ  και  σπάν. ναλόομαι  -ο μαιἀ ῦ ,
πρτ. νηλισκόμηνἀ  και νηλούμηνἀ ,  παθ.  μέλλ. ναλωθήσομαιἀ ,  παθ.  αόρ. νηλώθηνἀ ,
πρκμ. νήλωμαιἀ , υπερσ. νηλώμηνἀ . 

νιάω -ἀ ῶ (= λυπώ, στενοχωρώ), πρτ. νίαον -ωνἠ , μέλλ. νιαὰσωἀ , αόρ. νίασαἠ . Μέσ. νι μαιἀ ῶ ,
πρτ. νιώμηνἠ , μέσ. μέλλ. νιαὰσομαιἀ , παθ. αόρ. ως μέσ. νιαὰθηνἠ . 

νοίγωἀ  και νοίγνυμιἀ  ( ναὰἀ  +  ο γω),  πρτ.ἰ  νέ γονἀ ῳ ,  μέλλ. νοίξωἀ ,  αόρ. νέ ξαἀ ῳ ,
πρκμ. νέ χαἀ ῳ .  Παθ. νοίγομαιἀ ,  πρτ. νε γόμηνἀ ῳ ,  παθ.  αόρ. νε χθηνἀ ῴ ,  πρκμ. νέ γμαιἀ ῳ ,
υπερσ. νε γμηνἀ ῴ .

νύωἀ   και νύτωἀ  (ή νύτω).  (=  τελειώνω),  πρτ.ἁ  νυονἤ  και νυτονἤ ,  μέλλ. νυὰσωἀ ,  αόρ. νυσαἤ ,
πρκμ. νυκαἤ . Παθ. νύτομαιἀ , μέσ. αόρ. νυσάμηνἠ , παθ. αόρ. νυὰσθηνἠ , πρκμ. νυσμαιἤ . 

πεχθάνομαιἀ  (αποθ.  =  γίνομαι  μισητός),  πρτ. πηχθανόμηνἀ ,  μέσ.  μέλλ.  με  παθ.
σημασ. πεχθήσομαιἀ ,  μέσ.  αόρ.  β΄  με  παθ.  σημασ. πηχθόμηνἀ ,  πρκμ. πήχθημαιἀ ,
υπερσ. πηχθήμηνἀ .

( πο)διδράσκωἀ  (= δραπετεύω), πρτ. πεδίδρασκονἀ , μέσ. μέλλ. με ενεργ. σημασ. ποδράσομαιἀ ,
αόρ. β΄ πέδρανἀ , πρκμ. ποδέδρακαἀ , υπερσ. πεδεδράκεινἀ . 

( πο)θν σκωἀ ῄ ,  πρτ. πέθν σκονἀ ῃ ,  μέσ.  μέλλ.  (συνηρ.) ποθανο μαιἀ ῦ ,  αόρ.  β΄ πέθανονἀ ,
πρκμ. τέθνηκα, υπερσ. τεθνήκεινἐ .

πόλλυμιἀ  και πολλύωἀ  (=  καταστρέφω,  χάνω),  πρτ. πώλλυνἀ  και πώλλυονἀ ,  μέλλ.
(συνηρ.) πολἀ ῶ,  αόρ. πώλεσαἀ ,  πρκμ. πολώλεκαἀ ,  υπερσ. πωλωλέκεινἀ ,  Παθ. πόλλυμαιἀ ,
πρτ. πωλλύμηνἀ , μέσ. μέλλ. (συνηρ.) πολο μαιἀ ῦ , μέσ. αόρ. β΄ με παθ. σημασ. πωλόμηνἀ , ενεργ.
πρκμ. β΄ με παθ. σημασ. πόλωλαἀ , υπερσ. πωλώλεινἀ . 



ρέσκωἀ ,  πρτ. ρεσκονἤ ,  μέλλ. ρέσωἀ ,  αόρ. ρεσαἤ .  Μέσ. ρέσκομαιἀ ,  πρτ. ρεσκόμηνἠ ,  μέσ.
αόρ. ρεσάμηνἠ . 

ρκέω -ἀ ῶ. παρατ. ρκεον -ουνἤ ,  μέλλ. ρκέ-σωἀ , αόρ. ρκε-σαἤ .  Παθ. ρκέομαι -ο μαιἀ ῦ , εύχρ.
το  γ΄  εν.     ρκε ταιἀ ῖ  (μεταγεν.  παθ.  μέλλ. ρκεσ-θήσομαιἀ ,  παθ.  αόρ. ρκέσ-θηνἠ ,  παρακ. ρκεσ-ἤ
μαι). 

α ξωὔ   και α ξάνωὐ ,  πρτ. η ξανονὔ  και η ξονὖ , μέλλ. α ξήσωὐ , αόρ. η ξησαὔ , πρκμ. η ξηκαὔ .  Μέσ.
και  παθ. α ξομαιὔ  και α ξάνομαιὐ ,  πρτ. η ξόμηνὐ  και η ξανόμηνὐ ,  μέσ.  μέλλ. α ξήσομαιὐ ,  παθ.
μέλλ. α ξηθήσομαιὐ , παθ. αόρ. η ξήθηνὐ , πρκμ. η ξημαιὔ , υπερσ. η ξήμηνὐ . 

φικνέομαι  -ο μαιἀ ῦ  (αποθ.  =  φθάνω),  πρτ. φικνούμηνἀ ,  μέσ.  μέλλ. φίξομαιἀ ,  μέσ.  αόρ.
β΄ φικόμηνἀ , πρκμ. φ γμαιἀ ῖ , υπερσ. φίγμηνἀ . 

χθομαιἄ  (αποθ. = στενοχωριέμαι, αγανακτώ), πρτ. χθόμηνἠ , μέσ. μέλλ. χθέσομαιἀ , παθ. αόρ. με
μέσ. σημασ. χθέσθηνἠ .

Β
βαίνω (=  βαδίζω),  πρτ. -εβαινον,  μέσ.  μέλλ.  με  ενεργ.  σημασ. -βήσομαι,  αόρ.  β΄ -εβην,
πρκμ. βέβηκα, υπερσ. βεβήκεινἐ . Παθ. -βαίνομαι, παθ. αόρ. -εβάθην, πρκμ. βέβαμαι. 

βάλλω (= ρίχνω,  χτυπώ),  πρτ. βαλλονἔ ,  μέλλ.  (συνηρ.) βαλῶ,  αόρ. β΄ βαλονἔ ,  πρκμ. βέβληκα,
υπερσ. βεβλήκεινἐ .  Παθ. βάλλομαι,  πρτ. βαλλόμηνἐ ,  μέσ.  μέλλ. βαλο μαιῦ ,  μέσ.  αόρ.
β΄ βαλόμηνἐ , παθ. μέλλ. βληθήσομαι, παθ. αόρ. βλήθηνἐ , πρκμ. βέβλημαι, υπερσ. -εβεβλήμην. 

βιβάζω (=  βάζω),  πρτ. -εβίβαζον,  μέλλ.  (συνηρ.) βιβῶ,  - ς,  -ᾷ ᾷ κτλ.  αόρ. -εβίβασα.
Παθ. βιβάζομαι, μέσ. μέλλ. (συνηρ.) βιβ μαιῶ , - ,ᾷ  ται κτλ., μέσ. αόρ.ᾶ  -εβιβασάμην. 

βλώσκω (ποιητ. = έρχομαι), αόρ. β΄ μολονἔ .

βούλομαι (αποθ.  παθ.  =  θέλω),  πρτ. βουλόμηνἐ  και βουλόμηνἠ ,  μέσ.  μέλλ. βουλήσομαι,  παθ.
αόρ. βουλήθηνἐ  και βουλήθηνἠ , πρκμ. βεβούλημαι. 

Γ
γελάω  -ῶ.  παρατ. γέλαον  -ωνἐ ,  μέσ.  μέλλ.  ως  ενεργ. γελάσομαι,  αόρ. -γέλασαἐ .
Παθ. (κατα)γελαὰομαι - μαιῶ , αόρ. -γελάσθηνἐ , παρακ. γε-γέ-λασ-μαι. 

γεύω.  (=  προσφέρω  γεύμα),  μόνο  ο  ενεστώτας.  Μέσ. γεύομαι,  μέσ.  μέλλ. γεύσομαι,  μέσ.
αόρ. γευσάμηνἐ , πρκμ. γέγευσμαι. 

γηράσκω και (σπάν.) γηράω -ῶ, πρτ. γήρασκονἐ , μέλλ. γηράσω και μέσ. ως ενεργ. -γηράσομαι,
αόρ. α΄ γήρασαἐ , αόρ. β΄ γήρανἐ , πρκμ. γεγήρακα. 

γίγνομαι,  πρτ. γιγνόμηνἐ ,  μέσ.  μέλλ. γενήσομαι,  μέσ.  αόρ.  β΄ γενόμηνἐ ,  πρκμ. γεγένημαι και
ενεργ. πρκμ. β΄ (με την ίδια σημασ.) γέγονα, υπερσ. γεγενήμηνἐ  και ενεργ. υπερσ. β΄ (με την ίδια
σημασ.) γεγόνεινἐ . 

γιγνώσκω (= ξέρω, φρονώ, αποφασίζω), πρτ. γίγνωσκονἐ , μέσ. μέλλ. γνώσομαι, αόρ. β΄ γνωνἔ ,
πρκμ. γνωκαἔ ,  υπερσ. γνώκεινἐ .  Παθ. γιγνώσκομαι,  πρτ. γιγνωσκόμηνἐ ,  παθ.
μέλλ. γνωσθήσομαι, παθ. αόρ. γνώσθηνἐ , πρκμ. γνωσμαιἔ , υπερσ. γνώσμηνἐ . 



Δ
δάκνω (= δαγκώνω), πρτ. δακνονἔ , μέσ. μέλλ. (με ενεργ. σημασ.) δήξομαι, αόρ. β΄ δακονἔ . Μέσ.
και παθ. δάκνομαι, παθ. αόρ. δήχθηνἐ , πρκμ. δέδηγμαι. 

δέδοικα και δέδια.  (=  φοβούμαι)   είναι  παρακείμ.  του  άχρηστου  ρ.  δείδω και  έχει  σημασία
ενεστώτα.  Υπερσυντέλ.  (με  σημασ.  παρατ.) δεδοίκεινἐ ,  -κεις,  -κει,  -κεμεν,  -κετε,  -κεσαν
και δέδισαν. Μέλλ.ἐ  δεί-σομαι, -σει, -σεται κτλ. Αόρ. δεισαἔ .

δείκνυμι   (=  δείχνω)  και δεικνύω,  παρατ. δείκνυνἐ  και δείκνυονἐ ,  μέλλ. δείξω,  αόρ. δειξαἔ ,
παρακ. δέδειχα.  Μέσ.  και  παθ. δείκνυμαι,  παρατ. δεικνύμηνἐ ,  μέσ.  μέλλ. -δείξομαι,  παθ.
μέλλ. δειχθήσομαι,  μέσ.  αόρ. -εδειξάμην,  παθ.  αόρ. δείχθηνἐ ,  παρακ. δέδειγμαι,
υπερσ. δεδείγμηνἐ .

δέω  -  δῶ (=  δένω),  παρατ. -έδεον  -ουν,  μέλλ. δήσω,  αόρ. δησαἔ ,  παρακ. δέδεκα,
υπερσ. δεδέκεινἐ .  Παθ. δέομαι  -ο μαιῦ ,  παρατ. -εδεόμην  -ούμην,  παθ.  μέλλ. δεθήσομαι,  παθ.
αόρ. δέθηνἐ , παρακ. δέδεμαι, υπερσ. δεδέμηνἐ . 

δέω,  δε ς,  δε ,  δέομεν,  δε τε,  δέουσι.  (=  έχω ανάγκη),  μέλλ.ῖ ῖ ῖ  δεήσω,  αόρ. δέησαἐ .  (Συνηθ.  ως
απρόσ. δεῖ, δειἔ , δεήσει, δέησεἐ , δεδέηκε).  Μέσ. δέομαι,  δέῃ ή  δέει,  δε ται,  δεόμεθα,  δε σθε,ῖ ῖ
δέονται, πρτ. δεόμηνἐ , μέσ. μέλλ. δεήσομαι, παθ. αόρ. ως μέσ. δεήθηνἐ , πρκμ. δεδέημαι.

διαλέγομαι   (αποθ. μέσ. = συνομιλώ, συζητώ), πρτ. διελεγόμην, μέσ. μέλλ. διαλέξομαι και σπάν.
παθ.  μέλλ.  (μ’  ενεργ.  σημασ.) διαλεχθήσομαι,  παθ.  αόρ.  (με  ενεργ.  σημασ.) διελέχθην,
πρκμ. διείλεγμαι, υπερσ. διειλέγμην

δίδωμι (=  δίνω),  παρατ. δίδουνἐ  (-ους,  -ου),  μέλλ. δώσω,  αόρ. δωκαἔ ,  παρακ. δέδωκα,
υπερσ. δεδώκεινἐ  .  Μέσ.  και  παθ. δίδομαι,  παρατ. διδόμηνἐ ,  μέσ.  μέλλ. δώσομαι,  μέσ.  αόρ.
β΄ δόμηνἐ , παθ. μέλλ. δοθήσομαι, παθ. αόρ. δόθηνἐ , παρακ. δέδομαι, υπερσ. δεδόμηνἐ . 

διψῶ, πρτ. δίψωνἐ , -ης, -η κτλ., αόρ. δίψησαἐ .

δοκέω -ῶ (=  φαίνομαι,  μου  φαίνεται,  νομίζω),  πρτ. δόκουνἐ ,  μέλλ. δόξω,  αόρ. δοξαἔ . Και  ως
απρόσωπο: δοκεῖ,  πρτ. δόκειἐ ,  μέλλ. δόξει,  αόρ. δοξεἔ ,  πρκμ. δέδοκται και δεδογμένον στίἐ ,
υπερσ. δέδοκτοἐ . 

δράω -δρῶ (= κάνω, ενεργώ), παρατ. δραον -ωνἔ , μέλλ. δράσω, αόρ. δρασαἔ , παρακ. δέδρακα.
Παθ. δράομαι - μαιῶ , δραόμην -ώμηνἐ , αόρ. δράσθηνἐ , παρακ. δέδραμαι. 

δύναμαι. Ενεστ. οριστ. δύναμαι, δύνασαι, δύναται, δυνάμεθα, δύνασθε, δύνανται, υποτ. δύνωμαι,
δύν ,  δύνηται,  δυνώμεθα,  δύνησθε,  δύνωνται,  ευκτ.  δυναίμην,  δύναιο,  δύναιτο,  δυναίμεθα,ῃ
δύναισθε,  δύναιντο,  προστ.  μόνο  δυνάσθω,  δυνάσ-θωσαν,  απαρ.  δύνασ-θαι,  μετ.  δυνά-μενος·
παρατ. ( )δυνάμηνἐ ἠ , ( )δύνω,ἐ ἠ  ( )δύνατο  κτλ.,  μέσ.  μέλλ.ἐ ἠ  δυνή-σομαι,  παθ.  αόρ.  ως
μέσ. ( )δυνή-θηνἐ ἠ  και (σπάν.) -δυνάσ-θηνἐ , παρακ. δε-δύνη-μαι. 

Ε
άω  -ἐ ῶ.  (=  αφήνω),  (θ. ),  παρατ.ἐᾰ  ε αον  -ωνἰ ,  μέλλ. άσωἐ ,  αόρ. ε ασαἴ ,  παρακ. ε ακαἴ .

Παθ. άομαι- μαιἐ ῶ ,  παρατ.  δεν  έχει,  μέσ.  μέλλ.  ως  παθ. άσομαιἐ ,  παθ.  αόρ. ε άθηνἰ ,
παρακ. ε αμαιἴ . 



γείρωἐ  (=  σηκώνω),  πρτ. γειρονἤ ,  μέλλ.  (συνηρ.) γερἐ ῶ,  αόρ. γειραἤ ,  πρκμ.  β΄  (με  ουδ.
διάθ.) γρήγοραἐ  (=  αγρυπνώ,  είμαι  άγρυπνος),  υπερσ. γρηγόρεινἐ .  Μέσ.  και  παθ. γείρομαιἐ ,
πρτ. γειρόμηνἠ ,  μέσ.  αόρ.  β΄ γρόμηνἠ  (υποτ. γρ-ωμαι  κτλ.),  παθ.  αόρ.  και  ως  μέσ.ἔ  γέρθηνἠ ,
πρκμ. γήγερμαιἐ . 

θέλωἐ   και  (σπάν.) θέλω,  πρτ. θελονἤ ,  μέλλ. ( )θελήσωἐ ,  αόρ. θέλησαἠ ,  πρκμ. θέληκαἠ ,
υπερσ. θελήκεινἠ . 

ε μιἶ . (= θα πάω) Απαρ. έναι. Μετοχήἰ  ωὰ ν ( όντος),ἰ ἰ  ο σα ( ούσης),ἰ ῦ ἰ  οὰν ( όντος), πρτἰ ἰ . α ήᾖ  εινᾔ . 

ε μίἰ .  Ενεστώτας  ε μιὰἰ  (είμαι),  Πρτ. ἦ και νἦ  (ήμουν)  Μέλλ. σομαιἔ  (θα  είμαι).
Αόρ. γενόμηνἐ  (υπήρξα,  έγινα)  Παρακ. γέγονα (έχω υπάρξει,  έχω γίνει).  Υπερ.  γεγόνεινἐ  (είχα
υπάρξει, είχα γίνει).

ε ωθαἴ , πρκμ. με σημασ. ενεστ. (= συνηθίζω), υπερσ. με σημασ. πρτ. ε ώθεινἰ  ή ε ωθωὰ ςἰ  νἦ . 

κπλήττωἐ  (=  προκαλώ  έκπληξη),  πρτ. ξέπληττονἐ ,  μέλλ. κπλήξωἐ ,  αόρ. πληξαἔ .  Μέσ.  και
παθ. κ-πλήττομαιἐ , πρτ. ξ-επληττόμηνἐ , παθ. μέλλ. β΄ (ως μέσος) κπλαγήσομαιἐ , παθ. αόρ. β΄
(και ως μέσος) ξεπλάγηνἐ , πρκμ. κπέπληγμαιἐ , υπερσ. ξεπεπλήγμηνἐ . 

λαύνωἐ  (=  θέτω  σε  κίνηση,  προχωρώ  έφιππος  ή  πάνω  σε  άμαξα),  πρτ. λαυνονἤ ,  μέλλ.
(συνηρ.) λἐ ῶ,  - ς,  -ᾷ ᾷ - μεν,  - τε,  - σι(ν),  αόρ.ῶ ᾶ ῶ  λασαἤ ,  πρκμ. λήλακαἐ .  Μέσ.  και
παθ. λαύνομαιἐ , πρτ. λαυνόμηνἠ , μέσ. αόρ. λασάμηνἠ , παθ. αόρ. -ηλάθην, πρκμ. λήλαμαιἐ . 

λκωἕ  (=  σέρνω,  τραβώ)  πρτ. ε λκονἷ ,  μέλλ. λξωἕ ,  αόρ. ε λκυσαἵ ,  πρκμ. -είλκυκα,  μεσ.  και
παθ. λκομαιἕ , πρτ. ε λκόμηνἱ , μέσ. αορ. -ειλκυσάμην, παθ. αόρ. -ειλκύσθην, πρκμ. - είλκυσμαι. 

οικαἔ . (= μοιάζω). Τούτο είναι παρακείμενος του άχρηστου ρ. ε κ-ω και έχει σημασία ενεστώταἴ .
Κλίνεται έτσι: Παρακείμ. Οριστ. -οικ-α, -ας, -ε,ἔ  -οίκ-αμεν, -ατε, -ασι και ε ξασι. Υποτ.ἐ ἴ  -οίκ-ω,ἐ
- ς, - ,  -ωμεν,  -ητε, -ωσι(ν). Ευκτ.ῃ ῃ  -οίκ-οιμι,  -οις, -οι κτλ.  Προστ. λείπει. Απαρ. ε κ-έναι (καιἐ ἰ
μεταγεν. -οικ-έναι). Μετ. ε κωὰ ς (-ότος), ε κυ α (-υίας), ε κοὰς (-ότος) (και μεταγ.ἐ ἰ ἰ ῖ ἰ  -οικ-ώς, -υ α,ἐ ῖ
-ός). Υπερσ. (με σημασία παρατ.) - κ-εινἐ ῴ , - κ-εις,ἐ ῴ  - κ-ει,ἐ ῴ  - κ-εμεν,ἐ ῴ  - κ-ετε,ἐ ῴ  - κ-εσαν.ἐ ῴ

παινέω -ἐ ῶ. Βλ. α νέω -ἰ ῶ.

πιλανθάνομαιἐ  (αποθ. μέσ. = λησμονώ), πρτ. πελανθανόμηνἐ , μέσ. μέλλ. πιλήσομαιἐ , μέσ. αόρ.
β΄ πελαθόμηνἐ , πρκμ. πιλέλησμαιἐ , υπερσ. πελελήσμηνἐ . 

πιμελέομαι  -ο μαιἐ ῦ  και πιμέλομαιἐ  (αποθ.  παθ.  =  φροντίζω),
πρτ. πεμελούμηνἐ  και πεμελόμηνἐ ,  μέσ.  μέλλ. πιμελήσομαιἐ ,  παθ.  μέλλ.  (ως
μέσ.) πιμεληθήσομαιἐ , παθ. αόρ. (ως μέσος) πεμελήθηνἐ , πρκμ. πιμεμέλημαιἐ .

πίσταμαιἐ .  Ενεστ.  οριστ. πίσταμαι,  -  σαι,  -ται  κτλ.,  υποτ.ἐ  πίστωμαι,  - ,  -ηται  κτλ.,ἐ ῃ
ευκτ. πισταίμην,  -αιο,  -αιτο  κτλ.  (ο  τονισμός  κατά  τα  βαρύτ.),  προστ.ἐ  πίστωἐ
(και πίστασο),ἐ  πιστάσθω κτλ., απαρ.ἐ  πίστασθαι, μετ.ἐ  πιστάμενος· παρατ.ἐ  πιστάμηνἠ , πίστωἠ
(και πίστασο),ἠ  πίστατο κτλ., μέσ. μέλλ.ἠ  πιστήσομαιἐ , παθ. αόρ. πιστήθηνἠ . 

πομαιἕ   (αποθ.  μέσ.  =  ακολουθώ),  πρτ. ε πόμηνἱ ,  μέσ.  μέλλ. ψομαιἕ ,  μέσ.  αόρ.
β΄ σπόμηνἑ  (υποτ. πίσπωμαι κτλ.). Τα λοιπά από το συνών.ἐ  κολουθ .ἀ ῶ



ρχομαιἔ   (αποθ.),  πρτ. εινᾔ  και αᾖ ,  μέλλ. ε μιἶ  (=  θα  έρθω  ή  θα  πάω),  αόρ.  β΄ λθονἦ ,
πρκμ. λήλυθαἐ , υπερσ. ληλύθηνἐ . 

ρωτάω  -ἐ ῶ,  πρτ. ρώτωνἠ ,  μέλλ. ρωτήσωἐ  και  μέσ.  μέλλ.  (με  ενεργ.  σημασ.) ρήσομαιἐ ,
αόρ. ρώτησαἠ  και μέσ. αόρ. β΄ (με ενεργ. σημασ.) ρόμηνἠ  (υπ. ρωμαι κτλ.),  πρκμ.ἔ  ρώτηκαἠ .
Παθ. ρωτ μαιἐ ῶ , πρτ. ρωτώμηνἠ , παθ. αόρ. ρωτήθηνἠ , πρκμ. ρώτημαιἠ . 

σθίωἐ  (=  τρώγω),  πρτ. σθιονἤ ,  μέσ.  μέλλ.  (μ’  ενεργ.  σημασ.) δομαιἔ ,  αόρ.  β΄ φαγονἔ ,
πρκμ. δήδοκαἐ , παθ. πρκμ. -εδήδεσμαι. 

ε ρίσκωὑ ,  πρτ. η ρισκονὕ  και ε ρισκονὕ ,  μέλλ. ε ρήσωὑ ,  αόρ.  β΄ η ρονὗ  και ε ρονὗ ,
πρκμ. η ρηκαὕ  και ε ρηκαὕ .  Μέσ. και παθ. ε ρίσκομαιὑ ,  πρτ. η ρισκόμηνὑ  και ε ρισκόμηνὑ ,  μέσ.
μέλλ. ε ρήσομαιὑ ,  μέσ.  αόρ.  β΄ η ρόμηνὑ  και ε ρόμηνὑ ,  παθ.  μέλλ. ε ρεθήσομαιὑ ,  παθ.
αόρ. η ρέθηνὑ  και ε ρέθηνὑ , πρκμ. ε ρημαιὕ , υπερσ. η ρήμηνὑ  και ε ρήμηνὑ . 

χωἔ , πρτ., ε χονἶ , μέλλ. ξωἕ  και σχήσω, αόρ. β΄ σχονἔ  (υποτ. σχ , σχ ς, σχῶ ῇ ῇ κτλ., ευκτ. σχοίην,
σχοίης, σχοίη κτλ., αλλά σύνθ. παράσχοιμι, παράσχοις, παράσχοι κτλ., προστ., σχές, απαρ. σχε ν,ῖ
μετ.  σχών,  σχο σα,  σχόν),  πρκμ.ῦ  σχηκαἔ .  Μέσ.  και  παθ. χομαιἔ ,  πρτ. ε χόμηνἰ ,  μέσ.
μέλλ. ξομαιἕ  και σχήσομαι, μέσ. αόρ. β΄ (και ως παθ.) σχόμηνἐ  (υποτ. σχ μαι, σχ , σχ ται κτλ.),ῶ ῇ ῆ
πρκμ. -έσχημαι. 

Ζ
ζεύγνυμι (= ζεύω), πρτ. -εζεύγνυν, αόρ. ζευξαἔ . Μέσ. και παθ. ζεύγνυμαι, μέσ. αόρ. ζευξάμηνἐ ,
παθ. αόρ. α΄ ζεύχθηνἐ , παθ. αόρ. β΄ ζύγηνἐ , πρκμ. ζευγμαιἔ . 

ζῶ, πρτ. ζωνἔ , μέλλ. ζήσω και συνήθ. μέσ. μέλλ. (με την ίδια σημασ.) βιώσομαι, αόρ. β΄ βίωνἐ ,
πρκμ. βεβίωκα. Παθ. πρκμ. βεβίωται, μτχ. ὁ βεβιωμένος (βίος) και ταὰ  βεβιωμένα. 

Η
δομαιἥ  (αποθ. = ευχαριστιέμαι, ευφραίνομαι), πρτ. δόμηνἡ , παθ. μέλλ. (ως μέσος) σθήσομαιἡ ,

παθ. αόρ. (ως μέσος) σθηνἥ .

κωἥ  (= έχω έρθει), κονἧ  (= είχα έρθει ή ήρθα), ξωἥ  (= θα έχω έρθει).

Θ
θέω, θε ς, θεῖ ῖ κτλ. (= τρέχω), πρτ. θεονἔ , -εις, -ει κτλ., μέσ. μέλλ. (με ενεργ. σημασ.) -θεύσομαι.
Τα λοιπά από το ρ. τρέχω. Παθ. μόνο μεταθέομαι (= καταδιώκομαι, με κυνηγούν). 

θηράω  -ῶ (=  κυνηγώ),  παρατ. -θήραον-ων,  μέλλ. θηράσω,  αόρ. θήρασαἐ ,  παρακ. τεθήρακα,
υπερσ. τεθηράκεινἐ . Μέσ. και παθ. θηράομαι - μαιῶ · τα λοιπά ποιητ. και μεταγ. 

θιγγάνω (=αγγίζω, ψαύω), αόρ. β΄ θιγονἔ . Τα λοιπά από το πτομαι. ἅ

θν σκωῄ . Βλ. ποθν σκωἀ ῄ .

θραύω.  μόνο  ο  ενεστώτας  και  ο  αόρ. θραυσαἔ .  Παθ. θραύομαι,  παθ.  αόρ. θραύσθηνἐ ,
πρκμ. τέθραυσμαι. 

I



άομαι  - μαιἰ ῶ  (αποθ.).  (=  γιατρεύω),  παρατ. αόμην-ώμηνἰ ,  μέσ.  μέλλ. άσομαιἰ ,  μέσ.
αόρ. ασάμηνἰ , παθ. αόρ. με παθ. διάθ. άθηνἰ . 

ζωἵ . Βλ. καθίζω.

ημιἵ .  (=  ρίχνω),  παρατ. ηνἵ ,  μέλλ. σωἥ ,  αόρ. καἧ ,  παρακ. ε καἷ .  Μέσ.  και  παθ. εμαιἵ ,
παρατ. έμηνἱ , μέσ. μέλλ. -ήσομαι ( φ-ή-σομαιἀ ), παθ. μέλλ. -εθήσομαι ( φ-ε-θήσομαιἀ ), μέσ. αόρ.
α΄ -κά-μην (προ-η-κά-μην, σπάν.), μέσ. αόρ. β΄ -είμην ( φείμηνἀ , φε σο,ἀ ῖ  φε το κτλ.), παθ. αόρ.ἀ ῖ  -
είθην ( φείθηνἀ ,  υποτ. φεθἀ ῶ κτλ.),  παρακ. -ε μαιῖ  ( φε μαιἀ ῖ ),  υπερσ. -
είμην ( φείμηνἀ , φε σο,ἀ ῖ  φε το κτλ.). ἀ ῖ

στημιἵ . (= στήνω), παρατ. στηνἵ , μέλλ. στήσω, αόρ. α΄ στησαἔ , αόρ. β΄ στηνἔ , παρακ. στηκαἕ ,
υπερσ. ε στήκεινἱ  και στήκεινἑ . Μέσ. και παθ. σταμαιἵ , παρατ., στάμηνἱ , μέσ. μέλλ. στήσομαι, ,
παθ. μέλλ. σταθήσομαι,  μέσ. αόρ. α΄ στησάμηνἐ , παθ. αόρ. στάθηνἐ . 
Ο παρακείμ. στηκα και ο υπερσυντ. ε στήκειν έχουν σε ορισμένα πρόσωπα και δεύτερους τύπους.ἕ ἱ
Έτσι σχηματίζονται οι τύποι: στηκαἕ , -κας, -κε, -καμεν, -κατε, -κασι και σταμενἕ , στατε,ἕ  -στ -ἑ ᾶ
σι.  Απαρ. στηκέναιἑ  και στάναιἑ .  Μετοχή: στηκώςἑ ,  -κυ α,  -κοὰς  καιῖ  στώς,ἑ  στ σα,ἑ ῶ  στωὰ ςἑ
και στόςἐ ,  γεν. στ τος,ἑ ῶ  στώσης,ἑ  στ τος.  Υπερσυντέλ.ἑ ῶ  ε στήκεινἱ ,  -κεις,  -κει,  -κεμεν,  -κετε,
-κεσαν και -στα-σανἕ .

Κ
καθέζομαι (κατά  + ζομαι,  αποθ.  =  κάθομαι),  πρτ.  (με  σημασ.  αορ.)ἕ  καθεζόμηνἐ ,  μέσ.  μέλλ.
(συνηρ.) καθεδο μαιῦ .

καθεύδω (κατά + ε δω = κοιμούμαι), πρτ.ὕ  κάθευδονἐ  ή καθη δονῦ , μέλλ. καθευδήσω. 

κάθημαι. Ο ενεστώτας με σημασία παρακειμένου του καθέζομαι.
Παρατατ. καθήμηνἐ , κάθησο,ἐ  κάθητο  κτλ.  Και  χωρίς  αύξηση:ἐ  καθήμην,  καθ σο,  καθ το,ῆ ῆ
καθήμεθα,  καθ σθε,  καθ ντο.  Μέλλ.  (συνηρ.)ῆ ῆ  καθεδο μαιῦ ,  καθεδε ,  καθεδε ται  κτλ.  (από  τοῖ ῖ
καθέζομαι).

καθίζω (κατά  + ζω =  βάζω κάποιον  να  καθίσει),  πρτ.ἵ  κάθιζονἐ ,  μέλλ.  (συνηρ.), καθιῶ,  -ε ς,ῖ
-εῖ κτλ.,  αόρ. κάθισαἐ  και καθ σαῖ .  Μέσ. καθίζομαι (=  καθίζω  τον  εαυτό  μου,  βυθίζομαι),
πρτ. καθιζόμηνἐ , μέσ. μέλλ. καθιζήσομαι, μέσ. αόρ. -εκαθισάμην.

καίω και κάω.  πρτ. καιονἔ  και καονἔ ,  μέλλ. καύσω,  αόρ. καυσαἔ ,  πρκμ. κέκαυκα.
Παθ. καίομαι και κάομαι,  πρτ. καόμηνἐ  (μόνο),  παθ.  μέλλ. καυθήσομαι,  παθ.  αόρ. καύθηνἐ ,
πρκμ. κέκαυμαι, υπερσ. κεκαύμηνἐ . 

καλέω  -ῶ.  παρατ. κάλεον  -ουνἐ ,  μέλλ.  συνηρημ. καλῶ,  αόρ. κάλεσαἐ ,  παρακ. κέκληκα,
υπερσ. -κεκλήκεινἐ .  Παθ. καλέομαι  -ο μαιῦ ,  παρατ. καλεόμην -ούμηνἐ ,  μέσ.  μέλλ. καλο μαιῦ ,
παθ.  μέλλ. κληθήσομαι,  μέσ.  αόρ. καλεσάμηνἐ ,  παθ.  αόρ. κλήθηνἐ ,  παρακ. κέκλημαι,
υπερσ. κεκλήμηνἐ . 

κάμνω (=  κοπιάζω,  κουράζομαι),  πρτ. καμνονἔ ,  μέσ.  μέλλ. καμο μαιῦ ,  αόρ.  β΄ καμονἔ ,
πρκμ. κέκμηκα, υπερσ. κεκμήκεινἐ . 

κατάγνυμι (κατά + γνυμι = σπάζω, τσακίζω), μέλλ.ἄ  κατάξω, αόρ. κατέαξα (υποτ. κατ-άξω κτλ.).
Παθ. κατάγνυμαι, παθ. αόρ. κατεάγην (υποτ. καταγ , ευκτ. καταγείην κτλ.), ενεργ. πρκμ. β΄ μεῶ
παθ. σημασ. κατέαγα (= είμαι τσακισμένος). 



κε μαιῖ . Το ρ. κε μαι (= κείτομαι, είμαι τοποθετημένος).ῖ  Ενεστώτας με σημασία παρακειμένου του
ρ. τίθεμαι. Παρατ. (με σημασία υπερσυντ.) κείμηνἐ , κεισο,ἔ  κειτο κτλ. Μέλλ.ἔ  κείσομαι, κείσ ,ῃ
κείσεται κτλ.

κελεύω.  (=  διατάζω,  παραγγέλνω),  πρτ. κέλευονἐ ,  μέλλ. κελεύσω,  αόρ. κέλευσαἐ ,
πρκμ. κεκέλευκα. Παθ. κελεύομαι, πρτ. κελευόμηνἐ , παθ. αόρ. κελεύσθηνἐ , πρκμ. κεκέλευσμαι.

κεράννυμι   και (σπάν.) κεραννύω (λέγεται για τα υγρά = κάνω μείγμα, ανακατεύω) αόρ. κέρασαἐ .
Μέσ.  και  παθ. κεράννυμαι,  παθ.  μέλλ. κραθήσομαι,  παθ.  αόρ. κράθηνἐ  και κεράσθηνἐ ,  μέσ.
αόρ. -εκερασάμην, πρκμ. κέκραμαι, υπερσ. κεκράμηνἐ . 

κλαίω και κλάω.  πρτ. κλαονἔ ,  μέλλ. κλαύσομαι και κλαήσω ή κλαιήσω,  αόρ. κλαυσαἔ .  Μέσ.
αόρ. κλαυσάμηνἐ . 

κλείω (και κλ ω)ῄ  πρτ. κλ ονἔ ῃ  ή κλειονἔ ,  μέλλ. κλ σωῄ  ή κλείσω,  αόρ. κλ σαἔ ῃ  ή κλεισαἔ .
Μέσ. και παθ. -κλήομαι ή -κλείομαι, πρτ. -εκλ όμηνῃ  ή -εκλειόμην, παθ. μέλλ. -κλ σθήσομαιῃ  ή -
κλεισθήσομαι,  μέσ.  αόρ. -εκλ σάμηνῃ  ή -εκλεισάμην,  παθ.  αόρ. κλ σθηνἐ ῄ  ή κλείσθηνἐ ,
πρκμ. κέκλ μαιῃ  ή κέκλειμαι, υπερσ. κεκλ μηνἐ ῄ  ή κεκλείμηνἐ . 

κλέπτω,  πρτ. κλεπτονἔ ,  μέλλ. κλέψω και  μέσ.  μέλλ.  (με  την  ίδια  σημασ.) κλέψομαι,
αόρ. κλεψαἔ , πρκμ. κέκλοφα. Παθ. κλέπτομαι, παθ. αόρ. κλάπηνἐ , πρκμ. -κέκλεμμαι. 

κρεμάννυμι (=  κρεμώ),  αόρ. κρέμασαἐ .  Μέσ.  και  παθ. κρεμάννυμαι,  παθ.  αόρ. κρεμάσθηνἐ ,
πρκμ. κρέμαμαι.

κρούω.  πρτ. κρουονἔ ,  μέλλ. κρούσω,  αόρ. κρουσαἔ ,  πρκμ. -κέκρουκα,  υπερσ. -εκεκρούκειν.
Μέσ. και παθ. κρούομαι,  πρτ. κρουόμηνἐ ,  μέσ. μέλλ. κρούσομαι,  μέσ. αόρ. κρουσάμηνἐ ,  παθ.
αόρ. -εκρούσθην, πρκμ. κέκρου(σ)μαι, υπερσ. κεκρούσμηνἐ . 

κτάομαι - μαιῶ  (αποθ. μεικτό), πρτ. κτώμηνἐ , μέσ. μέλλ. κτήσομαι, μέσ. αόρ. κτησάμηνἐ , παθ.
αόρ. κτήθηνἐ , πρκμ. κέκτημαι και κτημαιἔ  (υποτ. (κ) κτημένοςἐ  ὦ κτλ. και μονολ. κέκτωμαι, γ΄
εν. κεκτ ται, β΄ πλ. κεκτ σθε· ευκτ. (κ) κτημένος ε ην κτλ. και μονολ. κεκτ μην, κεκτ ο, κεκτ τοῆ ῆ ἐ ἴ ῄ ῇ ῇ
κτλ.· προστ. κέκτησο· απαρ. κεκτ σθαι, μετ. (κ) κτημένος), υπερσ.ῆ ἐ  κεκτήμηνἐ .

Λ
λαγχάνω (= παίρνω κάτι με κλήρο, παίρνω μέρος σε κάτι), πρτ. λάγχανονἐ , μέσ. μέλλ. (με ενεργ.
σημασ.) λήξομαι,  αόρ.  β’ λαχονἔ ,  πρκμ. ε ληχαἴ ,  υπερσ. ε λήχεινἰ .  Παθ. λαγχάνομαι,  παθ.
αόρ. λήχθηνἐ , πρκμ. ε ληγμαιἴ . 

λαμβάνω,  πρτ. λάμβανονἐ ,  μέσ.  μέλλ.  (με  ενεργ.  σημασ.) λήψομαι,  αόρ.  β΄ λαβονἔ ,
πρκμ. ε ληφαἴ ,  υπερσ. ε λήφεινἰ .  Μέσ.  και  παθ. λαμβάνομαι,  πρτ. λαμβανόμηνἐ ,  παθ.
μέλλ. ληφθήσομαι,  παθ.  αόρ. λήφθηνἐ ,  μέσ.  αόρ.  β΄ λαβόμηνἐ ,  πρκμ. ε λημμαιἴ ,  υπερσ. -
ειλήμμην. 

λανθάνω (= μένω κρυμμένος ή απαρατήρητος, ξεφεύγω την προσοχή κάποιου), πρτ. λάνθανονἐ ,
μέλλ. λήσω, αόρ. β΄ λαθονἔ , πρκμ. λέληθα, υπερσ. λελήθεινἐ . 

λέγω (= μιλώ), πρτ. λεγονἔ , μέλλ. λέξω ή (συνηρ.) ρἐ ῶ, -ε ς, -εῖ ῖ κτλ., αόρ. α΄ λεξαἔ  ή ε παἶ , αόρ.
β΄ ε πονἶ ,  πρκμ. ε ρηκαἴ ,  υπερσ. ε ρήκεινἰ .  Παθ. λέγομαι,  πρτ. λεγόμηνἐ ,  παθ.



μέλλ. λεχθήσομαι και  συνήθ. ηθήσομαιῥ ,  παθ.  αόρ. λέχθηνἐ  και  συνήθ. ρρήθηνἐ ,
πρκμ. λέλεγμαι και και συνήθ. ε ρημαιἴ , υπερσ. ε ρήμηνἰ , συντελ. μέλλ. ε ρήσομαιἰ . 

λείπω (=  αφήνω),  πρτ. λειπονἔ ,  μέλλ. λείψω,  αόρ.  β΄ λιπονἔ ,  πρκμ.  β΄ λέλοιπα,
υπερσ. λελοίπεινἐ .  Μέσ. και παθ. λείπομαι,  πρτ. λειπόμηνἐ , μέσ. μέλλ. -λείψομαι,  παθ. μέλλ. -
λειφθήσομαι, μέσ. αόρ. β΄ -ελιπόμην, παθ. αόρ. λείφθηνἐ , πρκμ. λέλειμμαι, υπερσ. λελείμμηνἐ ,
συντελ. μέλλ. λελείψομαι. 

Μ
μανθάνω,  πρτ. μάνθανονἐ ,  μέσ.  μέλλ.  (με  ενεργ.  σημασ.) μαθήσομαι,  αόρ.  β΄ μαθονἔ ,
πρκμ. μεμάθηκα, υπερσ. μεμαθήκεινἐ . Παθ. μόνο ενεστ. μανθάνομαι. 

μάχομαι (αποθ.  μέσ.),  πρτ. μαχόμηνἐ ,  μέσ.  μέλλ.  (συνηρ.) μαχο μαιῦ ,  -ε ,  -ε ται  κτλ.,  μέσ.ῖ ῖ
αόρ. μαχεσάμηνἐ , πρκμ. μεμάχημαι. 

μείγνυμι   και μειγνύω (=  σμίγω),  πρτ. -εμείγνυν,  μέλλ. μείξω,  αόρ. μειξαἔ .  Μέσ.  και
παθ. μείγνυμαι,  πρτ. -εμειγνύμην,  παθ. μέλλ. -μειχθήσομαι,  μέσ. αόρ. μειξάμηνἐ ,  παθ. αόρ. α΄
(και  ως  μέσ.) μείχθηνἐ  και  παθ.  αόρ.  β΄  (και  ως  μέσ.) μίγηνἐ ,  πρκμ. μέμειγμαι,
υπερσ. μεμείγμηνἐ . 

μέλει   (απρόσ. = υπάρχει  φροντίδα),  πρτ. μελεἔ ,  μέλλ. μελήσει,  αόρ. μέλησεἐ ,  πρκμ. μεμέληκε,
υπερσ. μεμελήκειἐ . 

μέλλω (=  έχω  σκοπό,  αναβάλλω),  πρτ. μελλονἔ  και μελλονἤ ,  μέλλ. μελλήσω,  αόρ. μέλλησαἐ .
Παθ. γ΄ εν. μέλλεται. 

μένω, πρτ. μενονἔ , μέλλ. (συνηρ.) μενῶ, -ε ς, -εῖ ῖ κτλ., αόρ. μειναἔ , πρκμ. μεμένηκα. 

μιμνήσκω (= θυμίζω), εύχρ. τα συνθ. ναἀ ( πο)μιμνήσκωὑ  κτλ., πρτ. -εμίμνησκον, μέλλ. -μνήσω,
αόρ. -έμνησα. Μέσ. μιμνήσκομαι (συνήθ. σύνθ.) πρτ. -εμιμνησκόμην, μέσ. μέλλ. -μνήσομαι, παθ.
μέλλ.  (ως  μέσος) μνησθήσομαι,  παθ.  αόρ.  (ως  μέσος) μνήσθηνἐ ,  πρκμ.  (με  σημασ.
ενεστ.) μέμνημαι (= θυμούμαι· υποτ. μεμν μαι, - , - ται, κτλ., ευκτ. μεμν μην, - o, - το κτλ.),ῶ ῇ ῆ ῄ ῇ ῇ
υπερσ. (με σημασ. πρτ.) μεμνήμηνἐ .

Ν
νέμω (=  μοιράζω,  βόσκω),  πρτ. νεμονἔ ,  μέλλ.  (συνηρ.) νεμῶ,  -ε ς,  -εῖ ῖ κτλ.,  αόρ. νειμαἔ ,
πρκμ. νενέμηκα.  Μέσ.  και  παθ. νέμομαι,  πρτ. νεμόμηνἐ ,  μέσ.  μέλλ.  (συνηρ.) νεμο μαιῦ ,  -  ε ,ῖ
-ε ται κτλ., μέσ. αόρ.ῖ  νειμάμηνἐ , παθ. αόρ. νεμήθηνἐ , πρκμ. νενέμημαι, υπερσ. νενεμήμηνἐ . 

Ξ
ξέω, ξε ς, ξε , ξέομεν, ξε τε, ξέουσι. (= ξύνω), αόρ.ῖ ῖ ῖ  ξεσαἔ . 

ξύω. αόρ. ξυσαἔ . Μέσ. αόρ. ξυσάμηνἐ , παθ. αόρ. -εξύσθην. 

Ο
ο δαἶ  (=  ξέρω) Το  ο δα  είναι  παρακείμ.  β΄  του  άχρηστου  ρ.  ε δω  και  πήρε  σημασίαἶ ἴ
ενεστώτα. Υπερσυντέλ.  (με σημασία παρατ.) δεινᾔ  ή δηᾔ , δεις ήᾔ  δησθα,ᾔ  δει  ήᾔ  δειν,ᾔ  δεμενᾔ
ή σμεν,ᾖ  δετε ήᾔ  στε,ᾖ  δεσαν ήᾔ  σαν. Μέλλ.ᾖ  ε -σομαιἴ  και ε δή-σωἰ . 



ο ομαιἴ  και ο μαιἶ  (αποθ.  παθ.  =  νομίζω,  φρονώ),  πρτ. όμηνᾠ  και μηνᾤ ,  μέσ.  μέλλ.  (με  ενεργ.
σημασ.) ο ήσομαιἰ , παθ. αόρ. (με ενεργ. σημασ.) ήθηνᾠ . 

ο χομαιἴ   (αποθ.  ενεστ.  με  σημασ.  πρκμ.  =  έχω φύγει),  πρτ.  (με  σημασ.  υπερσ.) χόμηνᾠ ,  μέσ.
μέλλ. ο χήσομαιἰ . 

λλυμιὄ . Βλ. πόλλυμι.ἀ

μνυμιὄ  (= ορκίζομαι),  πρτ. μνυνὤ ,  μέσ. μέλλ. (συνηρ., με ενεργ.  σημασ.) μο μαιὀ ῦ ,  -ε ,  -ε ταιῖ ῖ
κτλ., αόρ. μοσαὤ , πρκμ. μώμοκαὀ , υπερσ. μωμόκεινὠ . Μέσ. και παθ. -όμνυμαι, πρτ. -ωμνήμην,
παθ.  μέλλ.  -ομοσθήσομαι,  μέσ.  αόρ.  -ωμοσάμην,  παθ.  αόρ. μό(σ)θηνὠ ,  πρκμ. μώμο(σ)ταιὀ  ,
υπερσ. μώμο(σ)τοὠ . 

νίνημιὀ . (=οφελώ, ευεργετώ) (Ενεστ. οριστ. νίνημι,ὀ  νίνης,ὀ  νίνησι· τα λοιπά πρόσ. άχρηστα -ὀ
υποτ., ευκτ. και προστ. λείπουν· απαρ. νινάναι, μετοχή μόνο θηλ.ὀ  νιν σα), παρατ. (λείπει καιὀ ᾶ
στη θέση του χρησιμοποιείται ο παρατ. του φελ )ὠ ῶ  φέλουνὠ , μελλ. νή-σωὀ , αόρ. νη-σαὤ . Μέσ.
και  παθ. νίν μαιὀ ᾰ  (εκτός  από  την  οριστ.  εύχρηστη  η
ευκτ. νιναίμην,ὀ  νίναιο,ὀ  νίναιτο,ὀ  νιναίμεθα,ὀ  νίναισθε,ὀ  νίναιντο,  που  τονίζεται  κατά  ταὀ
βαρύτονα,  και  το  απαρ. νίνασθαι),  παρατ.ὀ  νινάμηνὠ ,  μέσ.  μέλλ. νήσομαιὀ ,  μέσ.
αόρ. νήμηνὠ  (ευκτ. ναίμην,ὀ  ναιο,ὄ  ναιτο,ὄ  ναίμεθα,ὀ  ναισθε,ὄ  ναιντο,  που  τονίζεται  κατά  ταὄ
βαρύτονα· απαρ. να-σθαι), παθ. αόρ.ὄ  νή-θηνὠ · τα λοιπά από το φελο μαι. ὠ ῦ

ράω  -ὁ ῶ   (=  βλέπω),  πρτ. ώρωνἑ ,  μέσ.  μέλλ.  (με  ενεργ.  σημασ.) ψομαιὄ ,  αόρ.  β΄ ε δονἶ ,
(υποτ. δω,  ευκτ.ἴ  δοιμι,  προστ.ἴ  δέ,  απαρ.ἰ  δε ν,  μετ.ἰ ῖ  δών),  πρκμ.ἰ  όρακαἑ  ή ώρακαἑ  και
ποιητ. πωπαὄ , υπερσ. ωράκεινἑ . Μεσ. και παθ. ρ μαιὁ ῶ , πρτ. ωρώμηνἑ , παθ. μέλλ. φθήσομαιὀ ,
μέσ.  αόρ.  β΄ -ειδόμην (υποτ. δωμαι  κτλ.),  παθ.  αόρ.ἴ  φθηνὤ ,
πρκμ. όραμαιἑ  ή ώραμαιἑ  και μμαιὦ  ( ψαι,ὦ  πται,ὦ  μμεθα,ὤ  φθε,ὦ  μμένοι ε σιν.). ὠ ἰ

φείλωὀ  (=  χρωστώ),  πρτ. φειλονὤ ,  μέλλ. φειλήσωὀ ,  αόρ. φείλησαὠ  και  αόρ.
β΄ φελονὤ  (υποτ. φέλω  κτλ.),  πρκμ.ὀ  φείληκαὠ ,  υπερσ. φειλήκεινὠ .  Παθ. φείλομαιὀ ,
πρτ. φειλόμηνὠ , παθ. αόρ. φειλήθηνὠ . 

φλισκάνωὀ   (=  καταδικάζομαι  να  πληρώσω πρόστιμο),  πρτ. φλίσκανονὠ ,  μέλλ. φλήσωὀ ,  αόρ.
β΄ φλονὦ  (υποτ. φλω κτλ.), πρκμ.ὄ  φληκαὤ , υπερσ. φλήκεινὠ . Παθ. πρκμ. μετ. φλημένος. ὠ

Π
παίω.  (=  χτυπώ),  πρτ. παιονἔ ,  μέλλ. παίσω,  αόρ. παισαἔ ,  πρκμ. πέπαικα.  Παθ. παίομαι,
(πρτ. παιόμηνἐ , μέσ. αόρ. παισάμηνἐ ), παθ. αόρ. παίσθηνἐ . 

πάσχω,  πρτ. πασχονἔ ,  μέσ.  μέλλ.  (με  παθ.  σημασ.) πείσομαι,  αόρ.  β΄ παθονἔ ,  πρκμ. πέπονθα,
υπερσ. πεπόνθεινἐ . 

πατάσσω (= χτυπώ), εύχρ. ο αόρ. πάταξαἐ . Τα λοιπά από τα συνώνυμα παίω, πλήττω, τύπτω.

παύω.  πρτ. παυονἔ ,  μέλλ. παύσω,  αόρ. παυσαἔ ,  πρκμ. πέπαυκα.  Μέσ.  και  παθ. παύομαι,
πρτ. παυόμηνἐ ,  μέσ.  μέλλ. παύσομαι,  μέσ.  αόρ. παυσάμηνἐ ,  παθ.  μέλλ. παυ(σ)θήσομαι,  παθ.
αόρ. παύ(σ)θηνἐ , πρκμ. πέπαυμαι, υπερσ. πεπαύμηνἐ . 

πείθω,  πρτ. πειθονἔ ,  μέλλ. πείσω,  αόρ. πεισαἔ ,  πρκμ. πέπεικα,  υπερσ. πεπείκεινἐ .  Μέσ.  και
παθ. πείθομαι,  πρτ. πειθόμηνἐ ,  μέσ.  μέλλ. πείσομαι,  παθ.  μέλλ. πεισθήσομαι,  μέσ.  αόρ.



β΄ πιθόμηνἐ , παθ. αόρ. (και ως μέσ.) πείσθηνἐ , πρκμ. πέπεισμαι, υπερσ. πεπείσμηνἐ  και ενεργ.
πρκμ. β΄ (ως μέσ.) πέποιθα (= έχω πεποίθηση, έχω θάρρος), ενεργ. υπερσ. β΄ (ως μέσ.) πεποίθεινἐ .

πεινῶ,  πειν ς,  πειν ,  πειν μεν,  πειν τε,  πειν σι,  πρτ.ῇ ῇ ῶ ῆ ῶ  πείνωνἐ ,  -ης,  -η,  - μεν,  - τε,  -ων,ῶ ῆ
μέλλ. πεινήσω, αόρ. πείνησαἐ , πρκμ. πεπείνηκα.

πετάννυμι   (= ανοίγω), εύχρ. τα συνθ. να-πετάνννμιἀ  κτλ., πρτ. -επετάννυν, αόρ. -επέτασα. Παθ. -
πετάννυμαι, πρτ. -επεταννύμην, πρκμ. -πέπταμαι. Τα λοιπά ποιητ. και μτγν. 

πέτομαι (αποθ. μέσ. = πετώ), μέσ. μέλλ. -πτήσομαι, μέσ. αόρ. β΄ -επτόμην. Τα λοιπά ποιητ. και
μτγν. 

πήγνυμι   και πηγνύω (=  μπήγω),  αόρ. πηξαἔ .  Μέσ.  και  παθ. πήγνυμαι,  πρτ. πηγνύμηνἐ ,  παθ.
μέλλ.  β΄ παγήσομαι,  μέσ.  αόρ. -επηξάμην,  παθ.  αόρ.  β΄ πάγηνἐ ,  ενεργ.  πρκμ.  β΄  (ως
μέσος) πέπηγα, υπερσ. πεπήγεινἐ . 

πίμπλημι.  παρατ. πίμπληνἐ ,  μέλλ. -πλήσω,  αόρ. -έπλησα,  παρακ. πέπληκα.  Μέσ.  και
παθ. πίμπλαμαι, παρατ. πιμπλάμηνἐ , (μέσ. μέλλ. πλήσομαι), παθ. μέλλ. πλησθήσομαι, μέσ. αόρ.
α΄ πλησάμηνἐ  και μέσ. αόρ. β΄ -επλήμην (σπάν.), παθ. αόρ. πλήσθηνἐ , παρακ. -πέπλησμαι. 

πίμπρημι. συνήθ.  σύνθ.     μπί(μ)πρημιἐ ,  παρατ. νεπίμπρηνἐ ,  μέλλ. μπρήσωἐ ,  αόρ. νέπρησαἐ .
Παθ. μπίπραμαιἐ , παθ. αόρ. νεπρήσθηνἐ . 

πίνω,  πρτ. πινονἔ ,  μέσ.  μέλλ.  (με  ενεργ.  σημασ.) πίομαι,  αόρ.  β΄ πιονἔ ,  πρκμ. πέπωκα.
Παθ. πίνομαι, πρτ. πινόμηνἐ , παθ. αόρ. -επόθην, πρκμ. πέπομαι. 

πιπράσκω (= πουλώ), εύχρ. μόνο ο πρκμ. πέπρακα και ο υπερσ. πεπράκεινἐ . Παθ. πιπράσκομαι,
παθ. αόρ. πράθηνἐ ,  πρκμ. πέπραμαι,  υπερσ. πεπράμηνἐ ,  συντελ.  μέλλ. πεπράσομαι.  Οι χρόνοι
που λείπουν αναπληρώνονται από το ρ. πωλ  καιῶ  ποδίδομαι. ἀ

πίπτω, πρτ. πιπτονἔ , μέσ. μέλλ. (δωρικός) πεσο μαιῦ , -ε , -ε ται, -ούμεθα, -ε σθε, -ο νται, αόρ.ῖ ῖ ῖ ῦ
β΄ πεσονἔ , πρκμ. πέπτωκα, υπερσ. πεπτώκεινἐ . 

πλέκω, αόρ. πλεξαἔ . Μέσ. και παθ. πλέκομαι, πρτ. πλεκόμηνἐ , παθ. αόρ. α΄ πλέχθηνἐ , παθ. αόρ.
β΄ (και ως μέσος) -επλάκην, πρκμ. πέπλεγμαι. Τα λοιπά ποιητ. και μτγν. 

πλέω,  πλε ς,  πλε ,  πλέομεν,  πλε τε,  πλέουσι,ῖ ῖ ῖ
πρτ. πλεονἔ , πλεις,ἔ  πλει,ἔ  πλέομεν,ἐ  πλε τε,ἐ ῖ  πλεον,  μέσ.  μέλλ.  (με  ενεργ.ἔ
σημασ.) πλεύσομαι και  δωρικός πλευσο μαιῦ ,  -ε ,  -ε ται  κτλ.,  αόρ.ῖ ῖ  πλευσαἔ ,  πρκμ. πέπλευκα,
υπερσ. -επεπλεύκειν. Παθ. πρκμ. πέπλευσμαι. 

πλήττω (= χτυπώ), συνήθ. σύνθ.     κπλήττω,ἐ     πιπλήττωἐ  κτλ.· το απλό ρ. πλήττω με τη σημασία του
«χτυπώ» έχει εκτός από τον ενεστ. εύχρηστους χρόνους μόνο: ενεργ. πρκμ. β΄ πέπληγα, παθ. μέλλ.
β΄ πληγήσομαι,  παθ.  αόρ.  β΄ πλήγηνἐ ,  πρκμ. πέπληγμαι.  Τα λοιπά αναπληρώνονται  από τα ρ.
παίω, πατάσσω και τύπτω. 

πνέω,  πνε ς,  πνε ,  πνέομεν,  πνε τε,  πνέουσι,ῖ ῖ ῖ
πρτ. πνεονἔ , πνεις,ἔ  πνει,ἔ  πνέομεν,ἐ  πνε τε,ἐ ῖ  πνεον,  μέσ.  μέλλ.  (με  ενεργ.ἔ
σημασ.) πνεύσομαι και δωρικός πνευσο μαιῦ , -ε , -ε ται, -ούμεθα, -ε σθε, ο νται, αόρ.ῖ ῖ ῖ ῦ  πνευσαἔ ,
πρκμ. -πέπνευκα. Παθ. σύνθ. διαπνέομαι. Τα λοιπά ποιητ. και μτγν.



πταίω, πρτ. πταιονἔ , μέλλ. πταίσω, αόρ. πταισαἔ , πρκμ. πταικαἔ . 

πτάρνυμαι (αποθ. = φτερνίζομαι), εύχρ. ο ενεστ. και ο ενεργ. αόρ. β΄ πταρονἔ . 

πυνθάνομαι   (αποθ. μέσ. = ρωτώ, μαθαίνω), πρτ. πυνθανόμηνἐ ,  μέσ. μέλλ. πεύσομαι,  μέσ. αόρ.
β΄ πυθόμηνἐ , πρκμ. πέπυσμαι, υπερσ. πεπύσμηνἐ . 

πωλέω  -ῶ,  πρτ. πώλουνἐ ,  μέλλ. πωλήσω.  Παθ. πωλο μαιῦ ,  πρτ. πωλούμηνἐ ,  παθ.
αόρ. πωλήθηνἐ . Τα λοιπά αναπληρώνονται από τα ρ. πιπράσκω και ποδίδομαι. ἀ

Ρ
έωῥ , ε ς,ῥ ῖ  ε ,ῥ ῖ  έομεν,ῥ  ε τε,ῥ ῖ  έουσι,  πρτ.ῥ  ρρεονἔ , ρρεις,ἔ  ρρει,ἔ  ρρέομεν,ἐ  ρρε τε,ἐ ῖ  ρρέουσι,ἐ

μέσ. μέλλ. (με ενεργ. σημασ.) υήσομαιῥ , αόρ. ρρύηνἐ , πρκμ. ρρύηκαἐ , υπερσ. -ερρυήκειν. 

ήγνυμιῥ  (=  σκίζω),  πρτ. -ερρήγνυν,  μέλλ. -ρήξω,  αόρ. ρρηξαἔ .  Μέσ.  και
παθ. ήγνυμαιῥ  πρτ. ρρηγνύμηνἐ , μέσ. αόρ. -ερρηξάμην, παθ. αόρ. β΄ ρράγηνἐ , ενεργ. πρκμ. ως
μέσ. και παθ. -έρρωγα, υπερσ. -ερρώγειν. 

ιγόω  -ῥ ῶ.  (=  με  πιάνει  ρίγος,  κρυώνω),  Οριστ.
ενεστ. ιγ ,ῥ ῶ  ιγ ς,ῥ ῷ  ιγ ,ῥ ῷ  ιγ μεν,ῥ ῶ  ιγ τε,ῥ ῶ  ιγ σι(ν)·  παρατ.  ( ρρίγω-ῥ ῷ ἐ
ον) ρρίγωνἐ , ρρίγως,ἐ  ρρίγω,ἐ  ρριγ μεν,ἐ ῶ  ρριγ τε,ἐ ῶ  ρρίγων.ἐ
Υποτ. ιγ ,ῥ ῶ  ιγ ς,ῥ ῷ  ιγ ,ῥ ῷ  ιγ μεν,ῥ ῶ  ιγ τε,ῥ ῶ  ιγ σι.ῥ ῶ
Ευκτ. ιγ ην,ῥ ῴ  ιγ ης,ῥ ῴ  ιγ η,ῥ ῴ  ιγ μεν,ῥ ῷ  ιγ τε,ῥ ῷ  ιγ εν.ῥ ῷ
Προστ. δεν έχει. Απαρ. ιγ ν. Μετ.ῥ ῶ  ιγ ν, γεν.ῥ ῶ  ιγ ντος κτλ.ῥ ῶ

ώννυμιῥ  (=  δυναμώνω),  αόρ. ρρωσαἔ .  Παθ.  αόρ.  (και  ως  μέσος) ρρώσθηνἐ ,  πρκμ. ρρωμαιἔ ,
υπερσ. ρρώμηνἐ . Παράγ. ώμη,ῥ  σις ( νάρρωσις),ῥῶ ἀ  ρρωστος, ε ρωστος κ.ά.ἄ ὔ

Σ
σβέννυμι   (=  σβήνω),  αόρ. σβεσαἔ .  Παθ. -σβέννυμαι,  πρτ. -εσβεννύμην,  μέσ.  μέλλ.  (ως  παθ.) -
σβήσομαι, παθ. αόρ. -εσβέσθην, ενεργ. αόρ. β΄ (ως παθ.) σβηνἔ , ενεργ. πρκμ. (ως παθ.) -έσβηκα,
ενεργ. υπερσ. (ως παθ.) -εσβήκειν. 

σείω.  πρτ. σειονἔ ,  αόρ. σεισαἔ .  Μέσ.  και  παθ. σείομαι,  μέσ.  αόρ. σεισάμηνἐ ,  παθ.
αόρ. σείσθηνἐ , πρκμ. σέσεισμαι. 

σήπω (= σαπίζω). Παθ. σήπομαι, παθ. μέλλ. β΄ -σαπήσομαι, παθ. αόρ. β΄ σάπηνἐ , ενεργ. πρκμ. β΄
(με παθ. σημασ.) σέσηπα. 

σκοπέω-ῶ και σκοπέομαι-ο μαιῦ  (=παρατηρώ,  εξετάζω,  σκέφτομαι),
πρτ. σκόπουνἐ  και σκοπούμηνἐ ,  μέσ. μέλλ. σκέψομαι,  μέσ. αόρ. σκεψάμηνἐ ,  πρκμ.  (με ενεργ.
και παθ. σημασ.) σκεμμαιἔ , υπερσ. (με παθ. σημασ.) σκέμμηνἐ .

σπάω  -ῶ.  παρατ. σπαον  -ωνἔ ,  μέλλ. σπάσω,  αόρ. σπασαἔ .  Παθ. σπάομαι  - μαιῶ ,
παρατ. σπαόμην -ώμηνἐ , μέσ. μέλλ. σπάσομαι, μέσ. αόρ. σπασάμηνἐ , παρακ. σπασμαιἔ . 

σπένδω (= κάνω σπονδή, δηλ. χύνω από το ποτήρι μου λίγο κρασί προς τιμή των θεών και απλώς:
χύνω),  πρτ. σπενδονἔ ,  μέλλ. σπείσω,  αόρ. σπεισαἔ .  Μέσ. σπένδομαι (=  κάνω  συνθήκη  με



σπονδές, ειρηνεύω), πρτ. σπενδόμηνἐ , μέσ. μέλλ. σπείσομαι, μέσ. αόρ. σπεισάμηνἐ , πρκμ. (μέσ.
και παθ.) σπεισμαιἔ , υπερσ. σπείσμηνἐ . 

στρέφω,  πρτ. στρεφονἔ ,  μέλλ. στρέψω,  αόρ. στρεψαἔ .  Μέσ.  και  παθ. στρέφομαι,
πρτ. στρεφόμηνἐ , μέσ. μέλλ. -στρέφομαι, παθ. μέλλ. β΄ -στραφήσομαι, μέσ. αόρ. -εστρεψάμην,
παθ. αόρ. β΄ (και ως μέσ.) στράφηνἐ , παθ. αόρ. α΄ (σπάν.) στρέφθηνἐ , πρκμ. στραμμαιἔ , υπερσ. -
εστράμμην. 

στρώννυμι   και ποιητ. στόρνυμι (= στρώνω), πρτ. στρώννυνἐ , αόρ. στόρεσαἐ . Παθ. -στόρνυμαι,
πρκμ. στρωμαιἔ . 

συλλέγω   (συὰ ν  +  λέγω  =  μαζεύω),  πρτ. συνέλεγον,  μέλλ. συλλέξω,  αόρ. συνέλεξα,
πρκμ. συνείλοχα.  Μέσ.  και  παθ. συλλέγομαι,  πρτ. συνελεγόμην,  μέσ.  μέλλ. συλλέξομαι, παθ.
μέλλ.  β΄ συλλεγήσομαι,  μέσ.  αόρ. συνελεξάμην,  παθ.  αόρ.  β΄ συνελέγην και  (σπάν.)  παθ.  αόρ.
α΄ συνελέχθην, πρκμ. συνείλεγμαι, υπερσ. συνειλέγμην. 

Τ
τείνω (=  τεντώνω),  πρτ. τεινονἔ ,  μέλλ. τενῶ,  αόρ. τειναἔ ,  πρκμ. -τέτακα.  Μέσ.  και
παθ. τείνομαι, πρτ. τεινόμηνἐ , μέσ. μέλλ. -τενο μαιῦ , -ε , -ε ται κτλ., μέσ. αόρ.ῖ ῖ  -ετεινάμην, παθ.
μέλλ. -ταθήσομαι, παθ. αόρ. -ετάθην, πρκμ. τέταμαι, υπερσ. -ετετάμην. 

τελέω -ῶ. (= εκτελώ), παρατ. τέλεον  -ουνἐ , μέλλ. συνηρ. τελῶ, αόρ. τέλεσαἐ , παρακ. τετέλεκα,
υπερσ. τετελέκεινἐ . Παθ. τελέομαι -ο μαιῦ , παρατ. τελεόμην -ούμηνἐ , παθ. μέλλ. τελεσθήσομαι,
μέσ. αόρ. τελεσάμηνἐ , παθ. αόρ. τελέσθηνἐ , παρακ. τετέλεσμαι, υπερσ. τετελέσμηνἐ . 

τέμνω   (= κόβω), πρτ. τεμνονἔ , μέλλ. (συνηρ.) τεμῶ, αόρ. β΄ τεμονἔ , πρκμ. τέτμηκα. Μέσ. και
παθ. τέμνομαι,  πρτ. τεμνόμηνἐ ,  μέσ.  μέλλ. -τεμο μαιῦ ,  μέσ.  αόρ.  β΄ τεμόμηνἐ ,  παθ.
μέλλ. τμηθήσομαι, παθ. αόρ. τμήθηνἐ , πρκμ. τέτμημαι, υπερσ. τετμήμηνἐ .

τήκω (= λιώνω), πρτ. -έτηκον, αόρ. τηξαἔ . Μέσ. και παθ. τήκομαι, παθ. αόρ. α΄ τήχθηνἐ , παθ.
αόρ. β΄ τάκηνἐ , πρκμ. ενεργ. (ως μέσ. ή παθ.) τέτηκα, υπερσ. τετήκεινἐ . 

τίθημι.  (= θέτω),  παρατ. τίθηνἐ ,  μέλλ. θήσω,  αόρ. θηκαἔ ,  παρακ. τέθηκα ή τέθεικα.  Μέσ. και
παθ. τίθεμαι, παρατ. τιθέμηνἐ , μέσ. μέλλ. θήσομαι, παθ. μέλλ. τεθήσομαι, μέσ. αόρ. β΄ θέμηνἐ ,
παθ.  αόρ. τέθηνἐ ,  παρακ.  μέσ. τέθειμαι,  παρακ.  παθ. κε μαιῖ  (=  είμαι  τοποθετημένος  από
κάποιον), υπερσ. παθ. κείμηνἐ . 

τίκτω (=  γεννώ),  πρτ. τικτονἔ ,  μέσ.  μέλλ.  (με  ενεργ.  σημασ.) τέξομαι,  αόρ.  β’ τεκονἔ ,
πρκμ. τέτοκα. 

τίνω (=  πληρώνω),  πρτ. τινονἔ ,  μέλλ. τίσω (και τείσω),  αόρ. τισαἔ  (και τεισαἔ ),  πρκμ. -
τέτικα (και τέτεικα).  Μέσ.  αόρ. τισάμηνἐ ,  παθ.  αόρ. -ετίσθην (και -ετείσθην),  πρκμ. -τέτισμαι,
υπερσ. -ετετίσμην. 

τιτρώσκω (=  πληγώνω),  πρτ. τίτρωσκονἐ ,  μέλλ. τρώσω,  αόρ. τρωσαἔ .  Παθ. τιτρώσκομαι,
πρτ. τιτρωσκόμηνἐ ,  παθ.  μέλλ. τρωθήσομαι,  παθ.  αόρ. τρώθηνἐ ,  πρκμ. τέτρωμαι,
υπερσ. τετρώμηνἐ . 

τρέπω, πρτ. τρεπονἔ , μέλλ. τρέψω, αόρ. τρεψαἔ , ποιητ. αόρ. β΄ τραπονἔ , πρκμ. τέτροφα. Μέσ.
και  παθ. τρέπομαι,  πρτ. τρεπόμηνἐ ,  μέσ.  μέλλ. τρέφομαι,  μέσ.  αόρ.  α΄ τρεψάμηνἐ ,  μέσ.  αόρ.



β΄ τραπόμηνἐ ,  παθ.  αόρ.  α΄ τρέφθηνἐ ,  παθ.  αόρ.  β΄ τράπηνἐ ,  πρκμ. τέτραμμαι,
υπερσ. τετράμμηνἐ . 

τρέφω,  πρτ. τρεφονἔ ,  μέλλ. θρέψω,  αόρ. θρεψαἔ ,  πρκμ.  (ποιητ.) τέτροφα.  Μέσ.  και
παθ. τρέφομαι, πρτ. τρεφόμηνἐ , μέσ. μέλλ. (και ως παθ.) θρέψομαι, μέσ. αόρ. θρεψάμηνἐ , παθ.
μέλλ.  β΄ τραφήσομαι,  παθ.  αόρ.  β΄ τράφηνἐ  και  (σπάν.)  παθ.  αόρ.  α΄ θρέφθηνἐ ,
πρκμ. τέθραμμαι, υπερσ. τεθράμμηνἐ . 

τρέχω,  πρτ. τρεχονἔ ,  μέσ.  μέλλ.  (συνηρ.,  με  ενεργ.  σημασ.) δραμο μαιῦ ,  -ε ,  -ε ται  κτλ.,  αόρ.ῖ ῖ
β΄ δραμονἔ , πρκμ. δεδράμηκα, υπερσ. δεδραμήκεινἐ . 

τυγχάνω (=  πετυχαίνω,  βρίσκω,  τυχαίνω),  πρτ. τύγχανονἐ ,  μέσ.  μέλλ.  (με  ενεργ.
σημασ.) τεύξομαι,  αόρ.  β΄ τυχονἔ ,  πρκμ. τετύχηκα,  υπερσ. τετυχήκεινἐ  και  συνήθ.
περιφρ. τετυχηκωὰ ς νἦ .

τύπτω (= χτυπώ), πρτ. τυπτονἔ , μέλλ. τυπτήσω· τα λοιπά από τα ρ. παίω, πατάσσω, πλήττω κτλ.
Παθ. τύπτομαι· τα λοιπά από το πλήττομαι 

Υ
πισχνέομαι -ο μαιὑ ῦ  (αποθ. μέσ. = υπόσχομαι), πρτ. πισχνούμηνὑ , μέσ. μέλλ. ποσχήσομαιὑ , μέσ.

αόρ. β΄ πεσχόμηνὑ , πρκμ. πέσχημαιὑ , υπερσ. πεσχήμηνὑ .

Φ
Φαίνω   (=  φανερώνω),  πρτ. φαινονἔ ,  μέλλ. φανῶ,  αόρ. φηνα,  πρκμ.ἔ  -πέφαγκα.  Μέσ.  και
παθ. φαίνομαι, πρτ. φαινόμηνἐ , μέσ. μέλλ. φανο μαιῦ , παθ. μέλλ. β΄ (ως μέσ.) φανήσομαι, μέσ.
αόρ. -εφηνάμην,  παθ.  αόρ. β΄  (ως μέσ.) φάνηνἐ ,  παθ. αόρ. α΄ (με παθ. διάθ.) φάνθηνἐ ,  ενεργ.
πρκμ.  (ως  μέσ.) πέφηνα,  παθ.  πρκμ.  (με  παθ.  διάθ.) πέφασμαι (-νσαι,  -νται,  -σμεθα,  -νθε,
πεφασμένοι ε σί(ν).).ἰ

φέρω,  πρτ. φερονἔ ,  μέλλ. ο σωἴ ,  αόρ.  α΄ νεγκαἤ ,  αόρ.  β΄ νεγκονἤ  (υποτ. νέγκω  κτλ.),ἐ
πρκμ. νήνοχαἐ , υπερσ. -ενηνόχειν. Μέσ. και παθ. φέρομαι, πρτ. φερόμηνἐ , μέσ. μέλλ. ο σομαιἴ ,
μέσ.  αόρ.  α΄ νεγκάμηνἠ ,  παθ.  μέλλ. ο σθήσομαιἰ  και νεχθήσομαιἐ ,  παθ.  αόρ.  (και  ως
μεσ.) νέχθηνἠ , πρκμ. νήνεγμαιἐ , υπερσ. -ενηνέγμην. 

φεύγω (=  φεύγω,  τρέπομαι  σε  φυγή,  καταδιώκομαι,  είμαι  εξόριστος),  πρτ. φευγονἔ ,
μέλλ. φεύξομαι και (δωρικός) φευξο μαιῦ , -ε , -ε ται, -ούμεθα, -ε σθε, -ο νται, αόρ. β΄ῖ ῖ ῖ ῦ  φυγονἔ ,
πρκμ. πέφευγα, υπερσ. πεφεύγεινἐ . 

φημί. (= 1 λέω· 2) συμφωνώ· 3) ισχυρίζομαι), πρτ. -φηνἔ , απαρ. ενεστ. φά-ναι. μετοχή ενεστ. φά-
σκ-ων, φά-σκ-ουσα, φά-σκ-ον. μέλλ. φήσω. αόρ. φησαἔ . 

φθάνω, πρτ. φθανονἔ , μέσ. μέλλ. (με ενεργ. σημασ.) φθήσομαι, αόρ. α΄ φθασαἔ , αόρ. β΄ φθηνἔ .

φθείρω (= καταστρέφω), πρτ. φθειρονἔ , μέλλ. (συνηρ.) φθερῶ, -ε ς, -εῖ ῖ -ο μεν, -ε τε, -ο σι(ν),ῦ ῖ ῦ
αόρ. φθειραἔ , πρκμ. φθαρκαἔ , υπερσ. φθάρκεινἐ . Παθ. φθείρομαι, πρτ. φθειρόμηνἐ , μέσ. μέλλ.
(ως  παθ.) φθερο μαιῦ ,  παθ.  μέλλ.  β΄  -φθαρήσομαι,  παθ.  αόρ.  β΄ φθάρηνἐ ,  πρκμ. φθαρμαιἔ ,
υπερσ. φθάρμηνἐ . 



φύω   (=  γεννώ,  παράγω,  φυτρώνω),  πρτ. φυονἔ ,  μέλλ.  (ποιητ.) φύσω,  αόρ. φυσαἔ .  Μέσ.  και
παθ. φύομαι, πρτ. φυόμηνἐ , μέσ. μέλλ. (ως παθ.) φύσομαι, ενεργ. αόρ. β΄ (ως μέσ. και παθ.) φυνἔ ,
ενεργ. πρκμ. (ως μέσ. και παθ.) πέφυκα, ενεργ. υπερσ. (ως μέσ. και παθ.) πεφύκεινἐ . 

Χ
χαίρω (=  χαίρομαι),  πρτ. χαιρονἔ ,  μέλλ. χαιρήσω,  παθ.  αόρ.  β΄  (ως  ενεργ.) χάρηνἐ ,  πρκμ.  (με
σημασ. ενεστ.) γέγηθα (του ποιητ. γήθω). Παράγ. χαρά, χάρμα, χαρτοὰς ( πίχαρτος).ἐ

χαλάω -ῶ (= χαλαρώνω),  (αρχ.  θ.  χαλ σ-· πβ. γελάω- ), παρατ.ᾰ ῶ  χάλαον -ωνἐ ,  αόρ. χάλασαἐ .
Παθ. χαλάομαι - μαιῶ , παθ. αόρ. χαλάσθηνἐ .

χόω -χῶ ή χώννυμι (= σκεπάζω με χώμα). Ενεστ. χ , χο ς, χο , χο μεν, χο τε, χο σι(ν). (απαρ.ῶ ῖ ῖ ῦ ῦ ῦ
χο ν, συγχο ν), παρατ.ῦ ῦ  χοονἔ - χουνἔ  (-ους, -ου κτλ.), μέλλ. χώσω, αόρ. χωσαἔ , παρακ. κέχωκα.
Παθ. -χόομαι -χο μαιῦ , παρατ. -εχοόμην - χούμηνἐ  ( χο ,ἐ ῦ  χο το,ἐ ῦ  χούμεθα,ἐ  χο σθε,ἐ ῦ  χο ντο.),ἐ ῦ
παθ. αόρ. χώσθηνἐ , παρακ. κέχωσμαι. Στον ενεστ. υπάρχει και τύπος χώννυμι, κατά τα ρ. σε -μι

χράω – χρῶ, χρ ς, χρ , χρ μεν, χρ τε, χρ σι(ν) (= δίνω χρησμό, προφητεύω), αόρ.ῇ ῇ ῶ ῆ ῶ  χρησαἔ .
Μέσ. χρ μαιῶ  (= ζητώ χρησμό, ρωτώ το μαντείο), μέσ. αόρ. χρησάμηνἐ , παθ. αόρ. χρήσθηνἐ . 

χρή (είναι ανάγκη, πρέπει) Παρατ. χρ νῆ  ή χρ νἐ ῆ . Υποτ. χρ . Ευκτ. χρείη. Απαρ. χρ ναι. Μετοχήῇ ῆ
μόνο ουδ. τό χρεωὰ ν με σημασία ουσιαστικού (το πρέπον να γίνει).

χρίω (= αλείφω), μόνο ο ενεστώτας. Μέσ. και παθ. χρίομαι, πρτ. χριόμηνἐ , μέσ. αόρ. χρισάμηνἐ ,
πρκμ. κέχριμαι, υπερσ. κεχρίμηνἐ . 

χρ μαιῶ  (μεταχειρίζομαι),  χρ ,  χρ ται,  χρώμεθα,  χρ σθε,  χρ νται.  (αποθ.  μεικτό),ῇ ῆ ῆ ῶ
πρτ. χρώμηνἐ , χρ ,ἐ ῶ  χρ το,ἐ ῆ  χρώμεθα,ἐ  χρ σθε,ἐ ῆ  χρ ντο,  μέσ.  μέλλ.ἐ ῶ  χρήσομαι,  μέσ.
αόρ. χρησάμηνἐ , παθ. αόρ. χρήσθηνἐ , πρκμ. (ως ενεργ.) κέχρημαι, υπερσ. κεχρήμηνἐ . 

Ψ
ψαύω (αγγίζω) αόρ. ψαυσαἔ . 

Ω
θέω  -Ὠ ῶ (=  σπρώχνω)  πρτ. ώθουνἐ  ,  μέλλ. σωὤ ,  αόρ. ωσαἔ .  Μέσ.  και  παθ. θο μαιὠ ῦ ,

πρτ. ωθούμηνἐ ,  μέσ.  μέλλ.  -ώσομαι,  παθ.  μέλλ.  -ωσθήσομαι,  μέσ.  αόρ. ωσάμηνἐ ,  παθ.
αόρ. ώσθηνἐ , πρκμ. -έωσμαι  

νέομαι  -ο μαιὠ ῦ  (αποθ.  μεικτό  =  αγοράζω),  πρτ. ωνούμηνἐ ,  μέσ.  μέλλ. νήσομαιὠ ,  μέσ.  αόρ.
α΄ πριάμηνἐ , παθ. αόρ. ωνήθηνἐ , πρκμ. ώνημαιἐ , υπερσ. ωνήμηνἐ .


