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

ἄγνυμι = κατάγνυμι (κατά + ἄγνυμι = σπάζω, τσακίζω), μέλλ. κατάξω, αόρ. κατέαξα (υποτ. κατάξω κτλ.). Παθ. κατάγνυμαι, παθ. αόρ. κατεάγην (υποτ. καταγῶ, ευκτ. καταγείην κτλ.), ενεργ.
πρκμ. β΄ με παθ. σημασ. κατέαγα (= είμαι τσακισμένος).
ἀγορεύω, πρτ. ἠγόρευον, μέλλ. -αγορεύσω και συνήθ. -ερῶ, αόρ. -ηγόρευσα και β΄ -εῖπον,
πρκμ. -είρηκα, υπερσ. -ειρήκειν. Παθ. ἀγορεύομαι, πρτ. -ηγορευόμην, μέσ. μέλλ. ως παθ. αγορεύσομαι, παθ. μέλλ. -ρηθήσομαι, παθ. αόρ. -ηγορεύθην και συνήθ. -ερρήθην, πρκμ. ειρημαι, υπερσ. -ειρήμην.
ἄγω (= οδηγώ, φέρνω·), πρτ. ἦγον, μέλλ. ἄξω, αόρ. β΄ ἤγαγον, πρκμ. ἦχα και (μτγν.) ἀγήοχα,
υπερσ. (μτγν.) ἠγηόχειν. Μέσ. και παθ. ἄγομαι, πρτ. ἠγόμην, μέσ. μέλλ. ἄξομαι, παθ.
μέλλ. ἀχθήσομαι, μέσ. αόρ. β΄ ἠγαγόμην, παθ. αόρ. ἤχθην, πρκμ. ἦγμαι, υπερσ. ἤγμην.
ἀδικέω -ῶ, πρτ. ἠδίκουν, μελλ. ἀδικήσω, αόρ. ἠδίκησα, πρκμ. ἠδίκηκα, υπερ. ἠδικήκειν.
Μέσ.
και
παθ. ἀδικοῦμαι,
πρτ. ἠδικούμην,
μέσος
μέλλοντα
με
σημασία
παθητική ἀδικήσομαι (= θα αδικηθώ από άλλον), παθ. αόρ. ἠδικήθην, πρκ. ἠδίκημαι,
υπερ. ἠδικήμην.
ᾄδω (= ψάλλω, τραγουδώ), πρτ. ᾖδον, μέσ. μέλλ. ως ενεργ. ᾄσομαι, αόρ. ᾖσα. Παθ. ᾄδομαι,
παθ. αόρ. ᾔσθην.
αἰδέομαι -οῦμαι (= ντρέπομαι, σέβομαι), παρατ. ᾐδεόμην -ούμην, μέσ. μέλλ. αἰδέ-σομαι, μέσ.
αόρ. ᾐδε-σάμην, παθ. αόρ. ως μέσ. ᾐδέσ-θην, παρακ. ᾔδεσμαι.
αἰνέω -ῶ, συνήθ. σύνθ. ἐπαινῶ, παραινῶ κτλ., παρατ. ᾔνεον -ουν, μέλλ. αἰνέ-σω, αόρ. ᾔνεσα, παρακ. ᾔνε-κα. Παθ. αἰνέομαι -οῦμαι, παρατ. ᾐνεόμην -ούμην, μέσ. μέλλ. ως ενεργ. αἰνέσομαι, παθ. μέλλ. αἰνεθήσομαι, παθ. αόρ. ᾐνέ-θην, παρακ. ᾔνη-μαι.
αἱρέω -ῶ. (= πιάνω, κυριεύω), παρατ. ᾕρεον -ουν, μέλλ. αἱρήσω, αόρ. εἷλον, παρακ. ᾕρη-κα,
υπερσ. ᾑρή-κειν. (Ως παθ. του αἱρέω χρησιμεύει το ρ. ἁλίσκομαι = πιάνομαι, κυριεύομαι). Μέσ.
με ενεργ. σημασία αἱρέομαι -οῦμαι (= εκλέγω, προτιμώ), παρατ. ᾑρεόμην -ούμην, μέλλ. αἱρήσομαι, αόρ. β΄ εἱλ-όμην, παρακ. ᾕρη-μαι, υπερσ. ᾑρή-μην. Παθ. αἱρέομαι -οῦμαι (= εκλέγομαι,
προτιμιέμαι), παρατ. ᾑρεόμην -ούμην, μέλλ. αἱρε-θήσομαι, αόρ. ᾑρέ-θην, παρακ. ᾕρη-μαι,
υπερσ. ᾑρή-μην.
αἴρω (= σηκώνω), πρτ. ᾖρον, μέλλ. ἀρῶ, αόρ. ἦρα (υποτ. ἄρω, προστ. ἆρον κτλ.), πρκμ. ἦρκα,
ύπερσ. ἤρκειν. Μέσ. και παθ. αἴρομαι, πρτ. ᾐρόμην, μέσ. μέλλ. ἀροῦμαι, μέσ. αόρ. ἠράμην,
παθ. αόρ. ἤρθην (και ως μέσ.), πρκμ. ἦρμαι, υπερσ. ἤρμην.
αἰσθάνομαι (αποθ. μέσ.), πρτ. ᾐσθανόμην, μέσ. μέλλ. αἰσθήσομαι, μέσ. αόρ. β΄ ᾐσθόμην,
πρκμ. ᾔσθημαι, υπερσ. ᾐσθήμην.
αἰτιάομαι -ῶμαι (αποθ. μεικτό). (= κατηγορῶ), παρατ. ᾐτιαόμην -ώμην, μέσ. μέλλ. αἰτιαὰσομαι,
(παθ. μέλλ. αἰτιαθήσομαι, μεταγ.), μέσ. αόρ. ᾐτιασάμην, παθ. αόρ. ᾐτιαὰθην, παρακ. ᾐτίαμαι,
υπερσ. ᾐτιαὰμην.

ἀκέομαι -οῦμαι (αποθ. ενεργ.) (= θεραπεύω), μέλλ. ἀκοῦμαι, αόρ. ἠκεσάμην.
ἀκούω. πρτ. ἤκουον, μέσ. μέλλ. ως ενεργ. ἀκούσομαι, αόρ. ἤκουσα, πρκμ. ἀκήκοα,
υπερσ. ἠκηκόειν. Παθ. ἀκούομαι, παθ. μέλλ. ἀκουσθήσομαι, παθ. αόρ. ἠκούσθην.
ἁλίσκομαι (= πιάνομαι, κυριεύομαι· αποθ., παθ. του αἱρέω -ῶ), πρτ. ἡλισκόμην, μέσ. μέλλ. με
παθ. σημασ. ἁλώσομαι, ενεργ. αόρ. β΄ με παθ. σημασ. ἑάλων και σπάν. με
συναίρεση ἥλων (υποτ. ἁλῶ, -ῷς, -ῷ κτλ., ευκτ. ἁλοίην, απαρ. ἁλῶναι, μετ. ἁλούς),
πρκμ. ἑάλωκα και σπάν. με συναίρ. ἥλωκα, υπερσ. ἡλώκειν.
ἁμαρτάνω (= αποτυχαίνω, λαθεύω) πρτ. ἡμάρτανον, μέσ. μέλλ. με ενεργ. σημασ. ἁμαρτήσομαι,
αόρ. β΄ ἥμαρτον, πρκμ. ἡμάρτηκα, υπερσ. ἡμαρτήκειν. Παθ. ἁμαρτάνομαι και συνήθ. ως
απρόσ. ἁμαρτάνεται,
πρτ. ἡμαρτάνετο,
παθ.
αόρ. ἡμαρτήθη,
πρκμ. ἡμάρτηται,
υπερσ. ἡμάρτητο.
ἀμφιέννυμι (ἀμφί + ἕν-νυ-μι = ντύνω), πρτ. ἠμφιέννυν, μέλλ. συνηρ. ἀμφιῶ, - εῖς, -εῖ κτλ.,
αόρ. ἠμφίεσα.
Μέσ. ἀμφιέννυμαι,
(πρτ. ἠμφιεννύμην),
μέσ.
μέλλ. ἀμφιέσομαι,
πρκμ. ἠμφίεσμαι.
ἀναλίσκω και ἀναλόω -ῶ (= ξοδεύω), πρτ. ἀνήλισκον και ἀνήλουν, μέλλ. ἀναλώσω,
αόρ. ἀνήλωσα, πρκμ. ἀνήλωκα. Μέσ. και παθ. ἀναλίσκομαι και σπάν. ἀναλόομαι -οῦμαι,
πρτ. ἀνηλισκόμην και ἀνηλούμην,
παθ.
μέλλ. ἀναλωθήσομαι,
παθ.
αόρ. ἀνηλώθην,
πρκμ. ἀνήλωμαι, υπερσ. ἀνηλώμην.
ἀνιάω -ῶ (= λυπώ, στενοχωρώ), πρτ. ἠνίαον -ων, μέλλ. ἀνιαὰσω, αόρ. ἠνίασα. Μέσ. ἀνιῶμαι,
πρτ. ἠνιώμην, μέσ. μέλλ. ἀνιαὰσομαι, παθ. αόρ. ως μέσ. ἠνιαὰθην.
ἀνοίγω και ἀνοίγνυμι (ἀναὰ +
οἰγω),
πρτ. ἀνέῳγον,
μέλλ. ἀνοίξω,
αόρ. ἀνέῳξα,
πρκμ. ἀνέῳχα. Παθ. ἀνοίγομαι, πρτ. ἀνεῳγόμην, παθ. αόρ. ἀνεῴχθην, πρκμ. ἀνέῳγμαι,
υπερσ. ἀνεῴγμην.
ἀνύω και ἀνύτω (ή ἁνύτω). (= τελειώνω), πρτ. ἤνυον και ἤνυτον, μέλλ. ἀνυὰσω, αόρ. ἤνυσα,
πρκμ. ἤνυκα. Παθ. ἀνύτομαι, μέσ. αόρ. ἠνυσάμην, παθ. αόρ. ἠνυὰσθην, πρκμ. ἤνυσμαι.
ἀπεχθάνομαι (αποθ. = γίνομαι μισητός), πρτ. ἀπηχθανόμην, μέσ. μέλλ. με παθ.
σημασ. ἀπεχθήσομαι, μέσ. αόρ. β΄ με παθ. σημασ. ἀπηχθόμην, πρκμ. ἀπήχθημαι,
υπερσ. ἀπηχθήμην.
(ἀπο)διδράσκω (= δραπετεύω), πρτ. ἀπεδίδρασκον, μέσ. μέλλ. με ενεργ. σημασ. ἀποδράσομαι,
αόρ. β΄ ἀπέδραν, πρκμ. ἀποδέδρακα, υπερσ. ἀπεδεδράκειν.
(ἀπο)θνῄσκω, πρτ. ἀπέθνῃσκον, μέσ. μέλλ. (συνηρ.) ἀποθανοῦμαι, αόρ. β΄ ἀπέθανον,
πρκμ. τέθνηκα, υπερσ. ἐτεθνήκειν.
ἀπόλλυμι και ἀπολλύω (=
καταστρέφω,
χάνω),
πρτ. ἀπώλλυν και ἀπώλλυον,
μέλλ.
(συνηρ.) ἀπολῶ, αόρ. ἀπώλεσα, πρκμ. ἀπολώλεκα, υπερσ. ἀπωλωλέκειν, Παθ. ἀπόλλυμαι,
πρτ. ἀπωλλύμην, μέσ. μέλλ. (συνηρ.) ἀπολοῦμαι, μέσ. αόρ. β΄ με παθ. σημασ. ἀπωλόμην, ενεργ.
πρκμ. β΄ με παθ. σημασ. ἀπόλωλα, υπερσ. ἀπωλώλειν.

ἀρέσκω, πρτ. ἤρεσκον, μέλλ. ἀρέσω, αόρ. ἤρεσα. Μέσ. ἀρέσκομαι, πρτ. ἠρεσκόμην, μέσ.
αόρ. ἠρεσάμην.
ἀρκέω -ῶ. παρατ. ἤρκεον -ουν, μέλλ. ἀρκέ-σω, αόρ. ἤρκε-σα. Παθ. ἀρκέομαι -οῦμαι, εύχρ.
το γ΄ εν. ἀρκεῖται (μεταγεν. παθ. μέλλ. ἀρκεσ-θήσομαι, παθ. αόρ. ἠρκέσ-θην, παρακ. ἤρκεσμαι).
αὔξω και αὐξάνω, πρτ. ηὔξανον και ηὖξον, μέλλ. αὐξήσω, αόρ. ηὔξησα, πρκμ. ηὔξηκα. Μέσ.
και παθ. αὔξομαι και αὐξάνομαι, πρτ. ηὐξόμην και ηὐξανόμην, μέσ. μέλλ. αὐξήσομαι, παθ.
μέλλ. αὐξηθήσομαι, παθ. αόρ. ηὐξήθην, πρκμ. ηὔξημαι, υπερσ. ηὐξήμην.
ἀφικνέομαι -οῦμαι (αποθ. = φθάνω), πρτ. ἀφικνούμην, μέσ. μέλλ. ἀφίξομαι, μέσ. αόρ.
β΄ ἀφικόμην, πρκμ. ἀφῖγμαι, υπερσ. ἀφίγμην.
ἄχθομαι (αποθ. = στενοχωριέμαι, αγανακτώ), πρτ. ἠχθόμην, μέσ. μέλλ. ἀχθέσομαι, παθ. αόρ. με
μέσ. σημασ. ἠχθέσθην.

Β
βαίνω (= βαδίζω), πρτ. -εβαινον, μέσ. μέλλ. με ενεργ. σημασ. -βήσομαι, αόρ. β΄ -εβην,
πρκμ. βέβηκα, υπερσ. ἐβεβήκειν. Παθ. -βαίνομαι, παθ. αόρ. -εβάθην, πρκμ. βέβαμαι.
βάλλω (= ρίχνω, χτυπώ), πρτ. ἔβαλλον, μέλλ. (συνηρ.) βαλῶ, αόρ. β΄ ἔβαλον, πρκμ. βέβληκα,
υπερσ. ἐβεβλήκειν. Παθ. βάλλομαι, πρτ. ἐβαλλόμην, μέσ. μέλλ. βαλοῦμαι, μέσ. αόρ.
β΄ ἐβαλόμην, παθ. μέλλ. βληθήσομαι, παθ. αόρ. ἐβλήθην, πρκμ. βέβλημαι, υπερσ. -εβεβλήμην.
βιβάζω (= βάζω), πρτ. -εβίβαζον, μέλλ. (συνηρ.) βιβῶ, -ᾷς, -ᾷ κτλ. αόρ. -εβίβασα.
Παθ. βιβάζομαι, μέσ. μέλλ. (συνηρ.) βιβῶμαι, -ᾷ, ᾶται κτλ., μέσ. αόρ. -εβιβασάμην.
βλώσκω (ποιητ. = έρχομαι), αόρ. β΄ ἔμολον.
βούλομαι (αποθ. παθ. = θέλω), πρτ. ἐβουλόμην και ἠβουλόμην, μέσ. μέλλ. βουλήσομαι, παθ.
αόρ. ἐβουλήθην και ἠβουλήθην, πρκμ. βεβούλημαι.

Γ

γελάω -ῶ. παρατ. ἐγέλαον -ων, μέσ. μέλλ. ως ενεργ. γελάσομαι,
Παθ. (κατα)γελαὰομαι -ῶμαι, αόρ. ἐ-γελάσθην, παρακ. γε-γέ-λασ-μαι.

αόρ. ἐ-γέλασα.

γεύω. (= προσφέρω γεύμα), μόνο ο ενεστώτας. Μέσ. γεύομαι, μέσ. μέλλ. γεύσομαι, μέσ.
αόρ. ἐγευσάμην, πρκμ. γέγευσμαι.
γηράσκω και (σπάν.) γηράω -ῶ, πρτ. ἐγήρασκον, μέλλ. γηράσω και μέσ. ως ενεργ. -γηράσομαι,
αόρ. α΄ ἐγήρασα, αόρ. β΄ ἐγήραν, πρκμ. γεγήρακα.
γίγνομαι, πρτ. ἐγιγνόμην, μέσ. μέλλ. γενήσομαι, μέσ. αόρ. β΄ ἐγενόμην, πρκμ. γεγένημαι και
ενεργ. πρκμ. β΄ (με την ίδια σημασ.) γέγονα, υπερσ. ἐγεγενήμην και ενεργ. υπερσ. β΄ (με την ίδια
σημασ.) ἐγεγόνειν.
γιγνώσκω (= ξέρω, φρονώ, αποφασίζω), πρτ. ἐγίγνωσκον, μέσ. μέλλ. γνώσομαι, αόρ. β΄ ἔγνων,
πρκμ. ἔγνωκα,
υπερσ. ἐγνώκειν.
Παθ. γιγνώσκομαι,
πρτ. ἐγιγνωσκόμην,
παθ.
μέλλ. γνωσθήσομαι, παθ. αόρ. ἐγνώσθην, πρκμ. ἔγνωσμαι, υπερσ. ἐγνώσμην.

Δ

δάκνω (= δαγκώνω), πρτ. ἔδακνον, μέσ. μέλλ. (με ενεργ. σημασ.) δήξομαι, αόρ. β΄ ἔδακον. Μέσ.
και παθ. δάκνομαι, παθ. αόρ. ἐδήχθην, πρκμ. δέδηγμαι.
δέδοικα και δέδια. (= φοβούμαι) είναι παρακείμ. του άχρηστου ρ. δείδω και έχει σημασία
ενεστώτα. Υπερσυντέλ. (με σημασ. παρατ.) ἐδεδοίκειν, -κεις, -κει, -κεμεν, -κετε, -κεσαν
και ἐδέδισαν. Μέλλ. δεί-σομαι, -σει, -σεται κτλ. Αόρ. ἔδεισα.
δείκνυμι (= δείχνω) και δεικνύω, παρατ. ἐδείκνυν και ἐδείκνυον, μέλλ. δείξω, αόρ. ἔδειξα,
παρακ. δέδειχα. Μέσ. και παθ. δείκνυμαι, παρατ. ἐδεικνύμην, μέσ. μέλλ. -δείξομαι, παθ.
μέλλ. δειχθήσομαι,
μέσ.
αόρ. -εδειξάμην,
παθ.
αόρ. ἐδείχθην,
παρακ. δέδειγμαι,
υπερσ. ἐδεδείγμην.
δέω - δῶ (= δένω), παρατ. -έδεον -ουν, μέλλ. δήσω, αόρ. ἔδησα, παρακ. δέδεκα,
υπερσ. ἐδεδέκειν. Παθ. δέομαι -οῦμαι, παρατ. -εδεόμην -ούμην, παθ. μέλλ. δεθήσομαι, παθ.
αόρ. ἐδέθην, παρακ. δέδεμαι, υπερσ. ἐδεδέμην.
δέω, δεῖς, δεῖ, δέομεν, δεῖτε, δέουσι. (= έχω ανάγκη), μέλλ. δεήσω, αόρ. ἐδέησα. (Συνηθ. ως
απρόσ. δεῖ, ἔδει, δεήσει, ἐδέησε, δεδέηκε). Μέσ. δέομαι, δέῃ ή δέει, δεῖται, δεόμεθα, δεῖσθε,
δέονται, πρτ. ἐδεόμην, μέσ. μέλλ. δεήσομαι, παθ. αόρ. ως μέσ. ἐδεήθην, 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. ἐδίδουν (-ους, -ου), μέλλ. δώσω, αόρ. ἔδωκα, παρακ. δέδωκα,
υπερσ. ἐδεδώκειν . Μέσ. και παθ. δίδομαι, παρατ. ἐδιδόμην, μέσ. μέλλ. δώσομαι, μέσ. αόρ.
β΄ ἐδόμην, παθ. μέλλ. δοθήσομαι, παθ. αόρ. ἐδόθην, παρακ. δέδομαι, υπερσ. ἐδεδόμην.
διψῶ, πρτ. ἐδίψων, -ης, -η κτλ., αόρ. ἐδίψησα.
δοκέω -ῶ (= φαίνομαι, μου φαίνεται, νομίζω), πρτ. ἐδόκουν, μέλλ. δόξω, αόρ. ἔδοξα. Και ως
απρόσωπο: δοκεῖ, πρτ. ἐδόκει, μέλλ. δόξει, αόρ. ἔδοξε, πρκμ. δέδοκται και δεδογμένον ἐστί,
υπερσ. ἐδέδοκτο.
δράω -δρῶ (= κάνω, ενεργώ), παρατ. ἔδραον -ων, μέλλ. δράσω, αόρ. ἔδρασα, παρακ. δέδρακα.
Παθ. δράομαι -ῶμαι, ἐδραόμην -ώμην, αόρ. ἐδράσθην, παρακ. δέδραμαι.
δύναμαι. Ενεστ. οριστ. δύναμαι, δύνασαι, δύναται, δυνάμεθα, δύνασθε, δύνανται, υποτ. δύνωμαι,
δύνῃ, δύνηται, δυνώμεθα, δύνησθε, δύνωνται, ευκτ. δυναίμην, δύναιο, δύναιτο, δυναίμεθα,
δύναισθε, δύναιντο, προστ. μόνο δυνάσθω, δυνάσ-θωσαν, απαρ. δύνασ-θαι, μετ. δυνά-μενος·
παρατ. ἐ(ἠ)δυνάμην, ἐ(ἠ)δύνω, ἐ(ἠ)δύνατο κτλ., μέσ. μέλλ. δυνή-σομαι, παθ. αόρ. ως
μέσ. ἐ(ἠ)δυνή-θην και (σπάν.) ἐ-δυνάσ-θην, παρακ. δε-δύνη-μαι.

Ε

ἐάω -ῶ. (= αφήνω), (θ. ἐᾰ), παρατ. εἰαον -ων, μέλλ. ἐάσω, αόρ. εἴασα, παρακ. εἴακα.
Παθ. ἐάομαι-ῶμαι, παρατ. δεν έχει, μέσ. μέλλ. ως παθ. ἐάσομαι, παθ. αόρ. εἰάθην,
παρακ. εἴαμαι.

ἐγείρω (= σηκώνω), πρτ. ἤγειρον, μέλλ. (συνηρ.) ἐγερῶ, αόρ. ἤγειρα, πρκμ. β΄ (με ουδ.
διάθ.) ἐγρήγορα (= αγρυπνώ, είμαι άγρυπνος), υπερσ. ἐγρηγόρειν. Μέσ. και παθ. ἐγείρομαι,
πρτ. ἠγειρόμην, μέσ. αόρ. β΄ ἠγρόμην (υποτ. ἔγρ-ωμαι κτλ.), παθ. αόρ. και ως μέσ. ἠγέρθην,
πρκμ. ἐγήγερμαι.
ἐθέλω και (σπάν.) θέλω, πρτ. ἤθελον, μέλλ. (ἐ)θελήσω, αόρ. ἠθέλησα, πρκμ. ἠθέληκα,
υπερσ. ἠθελήκειν.
εἶμι. (= θα πάω) Απαρ. ἰέναι. Μετοχή ἰωὰν (ἰόντος), ἰοῦσα (ἰούσης), ἰοὰν (ἰόντος), πρτ. ᾖα ή ᾔειν.
εἰμί.
Ενεστώτας
εἰμι ὰ (είμαι),
Πρτ. ἦ και ἦν (ήμουν)
Μέλλ. ἔσομαι (θα
είμαι).
Αόρ. ἐγενόμην (υπήρξα, έγινα) Παρακ. γέγονα (έχω υπάρξει, έχω γίνει). Υπερ. ἐγεγόνειν (είχα
υπάρξει, είχα γίνει).
εἴωθα, πρκμ. με σημασ. ενεστ. (= συνηθίζω), υπερσ. με σημασ. πρτ. εἰώθειν ή εἰωθωὰς ἦν.
ἐκπλήττω (= προκαλώ έκπληξη), πρτ. ἐξέπληττον, μέλλ. ἐκπλήξω, αόρ. ἔπληξα. Μέσ. και
παθ. ἐκ-πλήττομαι, πρτ. ἐξ-επληττόμην, παθ. μέλλ. β΄ (ως μέσος) ἐκπλαγήσομαι, παθ. αόρ. β΄
(και ως μέσος) ἐξεπλάγην, πρκμ. ἐκπέπληγμαι, υπερσ. ἐξεπεπλήγμην.
ἐλαύνω (= θέτω σε κίνηση, προχωρώ έφιππος ή πάνω σε άμαξα), πρτ. ἤλαυνον, μέλλ.
(συνηρ.) ἐλῶ, -ᾷς, -ᾷ -ῶμεν, -ᾶτε, -ῶσι(ν), αόρ. ἤλασα, πρκμ. ἐλήλακα. Μέσ. και
παθ. ἐλαύνομαι, πρτ. ἠλαυνόμην, μέσ. αόρ. ἠλασάμην, παθ. αόρ. -ηλάθην, πρκμ. ἐλήλαμαι.
ἕλκω (= σέρνω, τραβώ) πρτ. εἷλκον, μέλλ. ἕλξω, αόρ. εἵλκυσα, πρκμ. -είλκυκα, μεσ. και
παθ. ἕλκομαι, πρτ. εἱλκόμην, μέσ. αορ. -ειλκυσάμην, παθ. αόρ. -ειλκύσθην, πρκμ. - είλκυσμαι.
ἔοικα. (= μοιάζω). Τούτο είναι παρακείμενος του άχρηστου ρ. εἴκ-ω και έχει σημασία ενεστώτα .
Κλίνεται έτσι: Παρακείμ. Οριστ. ἔ-οικ-α, -ας, -ε, ἐ-οίκ-αμεν, -ατε, -ασι και εἴξασι. Υποτ. ἐ-οίκ-ω,
-ῃς, -ῃ, -ωμεν, -ητε, -ωσι(ν). Ευκτ. ἐ-οίκ-οιμι, -οις, -οι κτλ. Προστ. λείπει. Απαρ. εἰκ-έναι (και
μεταγεν. ἐ-οικ-έναι). Μετ. εἰκωὰς (-ότος), εἰκυῖα (-υίας), εἰκοὰς (-ότος) (και μεταγ. ἐ-οικ-ώς, -υῖα,
-ός). Υπερσ. (με σημασία παρατ.) ἐ-ῴκ-ειν, ἐ-ῴκ-εις, ἐ-ῴκ-ει, ἐ-ῴκ-εμεν, ἐ-ῴκ-ετε, ἐ-ῴκ-εσαν.
ἐπαινέω -ῶ. Βλ. αἰνέω -ῶ.
ἐπιλανθάνομαι (αποθ. μέσ. = λησμονώ), πρτ. ἐπελανθανόμην, μέσ. μέλλ. ἐπιλήσομαι, μέσ. αόρ.
β΄ ἐπελαθόμην, πρκμ. ἐπιλέλησμαι, υπερσ. ἐπελελήσμην.
ἐπιμελέομαι
-οῦμαι και ἐπιμέλομαι (αποθ.
παθ.
=
πρτ. ἐπεμελούμην και ἐπεμελόμην,
μέσ.
μέλλ. ἐπιμελήσομαι,
παθ.
μέσ.) ἐπιμεληθήσομαι, παθ. αόρ. (ως μέσος) ἐπεμελήθην, πρκμ. ἐπιμεμέλημαι.

φροντίζω),
μέλλ.
(ως

ἐπίσταμαι. Ενεστ. οριστ. ἐπίσταμαι, - σαι, -ται κτλ., υποτ. ἐπίστωμαι, -ῃ, -ηται κτλ.,
ευκτ. ἐπισταίμην, -αιο, -αιτο κτλ. (ο τονισμός κατά τα βαρύτ.), προστ. ἐπίστω
(και ἐπίστασο), ἐπιστάσθω κτλ., απαρ. ἐπίστασθαι, μετ. ἐπιστάμενος· παρατ. ἠπιστάμην, ἠπίστω
(και ἠπίστασο), ἠπίστατο κτλ., μέσ. μέλλ. ἐπιστήσομαι, παθ. αόρ. ἠπιστήθην.
ἕπομαι (αποθ. μέσ. = ακολουθώ), πρτ. εἱπόμην, μέσ. μέλλ. ἕψομαι,
β΄ ἑσπόμην (υποτ. ἐπίσπωμαι κτλ.). Τα λοιπά από το συνών. ἀκολουθῶ.

μέσ.

αόρ.

ἔρχομαι (αποθ.), πρτ. ᾔειν και ᾖα, μέλλ. εἶμι (= θα έρθω ή θα πάω), αόρ. β΄ ἦλθον,
πρκμ. ἐλήλυθα, υπερσ. ἐληλύθην.
ἐρωτάω -ῶ, πρτ. ἠρώτων, μέλλ. ἐρωτήσω και μέσ. μέλλ. (με ενεργ. σημασ.) ἐρήσομαι,
αόρ. ἠρώτησα και μέσ. αόρ. β΄ (με ενεργ. σημασ.) ἠρόμην (υπ. ἔρωμαι κτλ.), πρκμ. ἠρώτηκα.
Παθ. ἐρωτῶμαι, πρτ. ἠρωτώμην, παθ. αόρ. ἠρωτήθην, πρκμ. ἠρώτημαι.
ἐσθίω (= τρώγω), πρτ. ἤσθιον, μέσ. μέλλ. (μ’ ενεργ. σημασ.) ἔδομαι, αόρ. β΄ ἔφαγον,
πρκμ. ἐδήδοκα, παθ. πρκμ. -εδήδεσμαι.
εὑρίσκω,
πρτ. ηὕρισκον και εὕρισκον,
μέλλ. εὑρήσω,
αόρ.
β΄ ηὗρον και εὗρον,
πρκμ. ηὕρηκα και εὕρηκα. Μέσ. και παθ. εὑρίσκομαι, πρτ. ηὑρισκόμην και εὑρισκόμην, μέσ.
μέλλ. εὑρήσομαι, μέσ. αόρ. β΄ ηὑρόμην και εὑρόμην, παθ. μέλλ. εὑρεθήσομαι, παθ.
αόρ. ηὑρέθην και εὑρέθην, πρκμ. εὕρημαι, υπερσ. ηὑρήμην και εὑρήμην.
ἔχω, πρτ., εἶχον, μέλλ. ἕξω και σχήσω, αόρ. β΄ ἔσχον (υποτ. σχῶ, σχῇς, σχῇ κτλ., ευκτ. σχοίην,
σχοίης, σχοίη κτλ., αλλά σύνθ. παράσχοιμι, παράσχοις, παράσχοι κτλ., προστ., σχές, απαρ. σχεῖν,
μετ. σχών, σχοῦσα, σχόν), πρκμ. ἔσχηκα. Μέσ. και παθ. ἔχομαι, πρτ. εἰχόμην, μέσ.
μέλλ. ἕξομαι και σχήσομαι, μέσ. αόρ. β΄ (και ως παθ.) ἐσχόμην (υποτ. σχῶμαι, σχῇ, σχῆται κτλ.),
πρκμ. -έσχημαι.

Ζ

ζεύγνυμι (= ζεύω), πρτ. -εζεύγνυν, αόρ. ἔζευξα. Μέσ. και παθ. ζεύγνυμαι, μέσ. αόρ. ἐζευξάμην,
παθ. αόρ. α΄ ἐζεύχθην, παθ. αόρ. β΄ ἐζύγην, πρκμ. ἔζευγμαι.
ζῶ, πρτ. ἔζων, μέλλ. ζήσω και συνήθ. μέσ. μέλλ. (με την ίδια σημασ.) βιώσομαι, αόρ. β΄ ἐβίων,
πρκμ. βεβίωκα. Παθ. πρκμ. βεβίωται, μτχ. ὁ βεβιωμένος (βίος) και ταὰ βεβιωμένα.

Η

ἥδομαι (αποθ. = ευχαριστιέμαι, ευφραίνομαι), πρτ. ἡδόμην, παθ. μέλλ. (ως μέσος) ἡσθήσομαι,
παθ. αόρ. (ως μέσος) ἥσθην.
ἥκω (= έχω έρθει), ἧκον (= είχα έρθει ή ήρθα), ἥξω (= θα έχω έρθει).

Θ

θέω, θεῖς, θεῖ κτλ. (= τρέχω), πρτ. ἔθεον, -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. ἐθήρασα, παρακ. τεθήρακα,
υπερσ. ἐτεθηράκειν. Μέσ. και παθ. θηράομαι -ῶμαι· τα λοιπά ποιητ. και μεταγ.
θιγγάνω (=αγγίζω, ψαύω), αόρ. β΄ ἔθιγον. Τα λοιπά από το ἅπτομαι.
θνῄσκω. Βλ. ἀποθνῄσκω.
θραύω. μόνο ο ενεστώτας και ο αόρ. ἔθραυσα. Παθ. θραύομαι, παθ. αόρ. ἐθραύσθην,
πρκμ. τέθραυσμαι.

I

ἰάομαι -ῶμαι (αποθ.). (= γιατρεύω), παρατ. ἰαόμην-ώμην,
αόρ. ἰασάμην, παθ. αόρ. με παθ. διάθ. ἰάθην.

μέσ.

μέλλ. ἰάσομαι,

μέσ.

ἵζω. Βλ. καθίζω.
ἵημι. (= ρίχνω), παρατ. ἵην, μέλλ. ἥσω, αόρ. ἧκα, παρακ. εἷκα. Μέσ. και παθ. ἵεμαι,
παρατ. ἱέμην, μέσ. μέλλ. -ήσομαι (ἀφ-ή-σομαι), παθ. μέλλ. -εθήσομαι (ἀφ-ε-θήσομαι), μέσ. αόρ.
α΄ -κά-μην (προ-η-κά-μην, σπάν.), μέσ. αόρ. β΄ -είμην (ἀφείμην, ἀφεῖσο, ἀφεῖτο κτλ.), παθ. αόρ. είθην (ἀφείθην,
υποτ. ἀφεθῶ κτλ.),
παρακ. -εῖμαι (ἀφεῖμαι),
υπερσ. είμην (ἀφείμην, ἀφεῖσο, ἀφεῖτο κτλ.).
ἵστημι. (= στήνω), παρατ. ἵστην, μέλλ. στήσω, αόρ. α΄ ἔστησα, αόρ. β΄ ἔστην, παρακ. ἕστηκα,
υπερσ. εἱστήκειν και ἑστήκειν. Μέσ. και παθ. ἵσταμαι, παρατ., ἱστάμην, μέσ. μέλλ. στήσομαι, ,
παθ. μέλλ. σταθήσομαι, μέσ. αόρ. α΄ ἐστησάμην, παθ. αόρ. ἐστάθην.
Ο παρακείμ. ἕστηκα και ο υπερσυντ. εἱστήκειν έχουν σε ορισμένα πρόσωπα και δεύτερους τύπους.
Έτσι σχηματίζονται οι τύποι: ἕστηκα, -κας, -κε, -καμεν, -κατε, -κασι και ἕσταμεν, ἕστατε, ἑ-στᾶσι. Απαρ. ἑστηκέναι και ἑστάναι. Μετοχή: ἑστηκώς, -κυῖα, -κοὰς και ἑστώς, ἑστῶσα, ἑστωὰς
και ἐστός, γεν. ἑστῶτος, ἑστώσης, ἑστῶτος. Υπερσυντέλ. εἱστήκειν, -κεις, -κει, -κεμεν, -κετε,
-κεσαν και ἕ-στα-σαν.

Κ

καθέζομαι (κατά + ἕζομαι, αποθ. = κάθομαι), πρτ. (με σημασ. αορ.) ἐκαθεζόμην, μέσ. μέλλ.
(συνηρ.) καθεδοῦμαι.
καθεύδω (κατά + εὕδω = κοιμούμαι), πρτ. ἐκάθευδον ή καθηῦδον, μέλλ. καθευδήσω.
κάθημαι. Ο ενεστώτας με σημασία παρακειμένου του καθέζομαι.
Παρατατ. ἐκαθήμην, ἐκάθησο, ἐκάθητο κτλ. Και χωρίς αύξηση: καθήμην, καθῆσο, καθῆτο,
καθήμεθα, καθῆσθε, καθῆντο. Μέλλ. (συνηρ.) καθεδοῦμαι, καθεδεῖ, καθεδεῖται κτλ. (από το
καθέζομαι).
καθίζω (κατά + ἵζω = βάζω κάποιον να καθίσει), πρτ. ἐκάθιζον, μέλλ. (συνηρ.), καθιῶ, -εῖς,
-εῖ κτλ., αόρ. ἐκάθισα και καθῖσα. Μέσ. καθίζομαι (= καθίζω τον εαυτό μου, βυθίζομαι),
πρτ. ἐκαθιζόμην, μέσ. μέλλ. καθιζήσομαι, μέσ. αόρ. -εκαθισάμην.
καίω και κάω.
πρτ. ἔκαιον και ἔκαον,
μέλλ. καύσω,
αόρ. ἔκαυσα,
πρκμ. κέκαυκα.
Παθ. καίομαι και κάομαι, πρτ. ἐκαόμην (μόνο), παθ. μέλλ. καυθήσομαι, παθ. αόρ. ἐκαύθην,
πρκμ. κέκαυμαι, υπερσ. ἐκεκαύμην.
καλέω -ῶ. παρατ. ἐκάλεον -ουν, μέλλ. συνηρημ. καλῶ, αόρ. ἐκάλεσα, παρακ. κέκληκα,
υπερσ. ἐ-κεκλήκειν. Παθ. καλέομαι -οῦμαι, παρατ. ἐκαλεόμην -ούμην, μέσ. μέλλ. καλοῦμαι,
παθ. μέλλ. κληθήσομαι, μέσ. αόρ. ἐκαλεσάμην, παθ. αόρ. ἐκλήθην, παρακ. κέκλημαι,
υπερσ. ἐκεκλήμην.
κάμνω (= κοπιάζω, κουράζομαι), πρτ. ἔκαμνον, μέσ. μέλλ. καμοῦμαι, αόρ. β΄ ἔκαμον,
πρκμ. κέκμηκα, υπερσ. ἐκεκμήκειν.
κατάγνυμι (κατά + ἄγνυμι = σπάζω, τσακίζω), μέλλ. κατάξω, αόρ. κατέαξα (υποτ. κατ-άξω κτλ.).
Παθ. κατάγνυμαι, παθ. αόρ. κατεάγην (υποτ. καταγῶ, ευκτ. καταγείην κτλ.), ενεργ. πρκμ. β΄ με
παθ. σημασ. κατέαγα (= είμαι τσακισμένος).

κεῖμαι. Το ρ. κεῖμαι (= κείτομαι, είμαι τοποθετημένος). Ενεστώτας με σημασία παρακειμένου του
ρ. τίθεμαι. Παρατ. (με σημασία υπερσυντ.) ἐκείμην, ἔκεισο, ἔκειτο κτλ. Μέλλ. κείσομαι, κείσῃ,
κείσεται κτλ.
κελεύω. (= διατάζω, παραγγέλνω), πρτ. ἐκέλευον, μέλλ. κελεύσω, αόρ. ἐκέλευσα,
πρκμ. κεκέλευκα. Παθ. κελεύομαι, πρτ. ἐκελευόμην, παθ. αόρ. ἐκελεύσθην, πρκμ. κεκέλευσμαι.
κεράννυμι και (σπάν.) κεραννύω (λέγεται για τα υγρά = κάνω μείγμα, ανακατεύω) αόρ. ἐκέρασα.
Μέσ. και παθ. κεράννυμαι, παθ. μέλλ. κραθήσομαι, παθ. αόρ. ἐκράθην και ἐκεράσθην, μέσ.
αόρ. -εκερασάμην, πρκμ. κέκραμαι, υπερσ. ἐκεκράμην.
κλαίω και κλάω. πρτ. ἔκλαον, μέλλ. κλαύσομαι και κλαήσω ή κλαιήσω, αόρ. ἔκλαυσα. Μέσ.
αόρ. ἐκλαυσάμην.
κλείω (και κλῄω) πρτ. ἔκλῃον ή ἔκλειον, μέλλ. κλῄσω ή κλείσω, αόρ. ἔκλῃσα ή ἔκλεισα.
Μέσ. και παθ. -κλήομαι ή -κλείομαι, πρτ. -εκλῃόμην ή -εκλειόμην, παθ. μέλλ. -κλῃσθήσομαι ή κλεισθήσομαι, μέσ. αόρ. -εκλῃσάμην ή -εκλεισάμην, παθ. αόρ. ἐκλῄσθην ή ἐκλείσθην,
πρκμ. κέκλῃμαι ή κέκλειμαι, υπερσ. ἐκεκλῄμην ή ἐκεκλείμην.
κλέπτω, πρτ. ἔκλεπτον, μέλλ. κλέψω και μέσ. μέλλ. (με την ίδια σημασ.) κλέψομαι,
αόρ. ἔκλεψα, πρκμ. κέκλοφα. Παθ. κλέπτομαι, παθ. αόρ. ἐκλάπην, πρκμ. -κέκλεμμαι.
κρεμάννυμι (= κρεμώ), αόρ. ἐκρέμασα. Μέσ. και παθ. κρεμάννυμαι, παθ. αόρ. ἐκρεμάσθην,
πρκμ. κρέμαμαι.
κρούω. πρτ. ἔκρουον, μέλλ. κρούσω, αόρ. ἔκρουσα, πρκμ. -κέκρουκα, υπερσ. -εκεκρούκειν.
Μέσ. και παθ. κρούομαι, πρτ. ἐκρουόμην, μέσ. μέλλ. κρούσομαι, μέσ. αόρ. ἐκρουσάμην, παθ.
αόρ. -εκρούσθην, πρκμ. κέκρου(σ)μαι, υπερσ. ἐκεκρούσμην.
κτάομαι -ῶμαι (αποθ. μεικτό), πρτ. ἐκτώμην, μέσ. μέλλ. κτήσομαι, μέσ. αόρ. ἐκτησάμην, παθ.
αόρ. ἐκτήθην, πρκμ. κέκτημαι και ἔκτημαι (υποτ. (κ)ἐκτημένος ὦ κτλ. και μονολ. κέκτωμαι, γ΄
εν. κεκτῆται, β΄ πλ. κεκτῆσθε· ευκτ. (κ)ἐκτημένος εἴην κτλ. και μονολ. κεκτῄμην, κεκτ ῇο, κεκτ ῇτο
κτλ.· προστ. κέκτησο· απαρ. κεκτῆσθαι, μετ. (κ)ἐκτημένος), υπερσ. ἐκεκτήμην.

Λ

λαγχάνω (= παίρνω κάτι με κλήρο, παίρνω μέρος σε κάτι), πρτ. ἐλάγχανον, μέσ. μέλλ. (με ενεργ.
σημασ.) λήξομαι, αόρ. β’ ἔλαχον, πρκμ. εἴληχα, υπερσ. εἰλήχειν. Παθ. λαγχάνομαι, παθ.
αόρ. ἐλήχθην, πρκμ. εἴληγμαι.
λαμβάνω, πρτ. ἐλάμβανον, μέσ. μέλλ. (με ενεργ. σημασ.) λήψομαι, αόρ. β΄ ἔλαβον,
πρκμ. εἴληφα, υπερσ. εἰλήφειν. Μέσ. και παθ. λαμβάνομαι, πρτ. ἐλαμβανόμην, παθ.
μέλλ. ληφθήσομαι, παθ. αόρ. ἐλήφθην, μέσ. αόρ. β΄ ἐλαβόμην, πρκμ. εἴλημμαι, υπερσ. ειλήμμην.
λανθάνω (= μένω κρυμμένος ή απαρατήρητος, ξεφεύγω την προσοχή κάποιου), πρτ. ἐλάνθανον,
μέλλ. λήσω, αόρ. β΄ ἔλαθον, πρκμ. λέληθα, υπερσ. ἐλελήθειν.
λέγω (= μιλώ), πρτ. ἔλεγον, μέλλ. λέξω ή (συνηρ.) ἐρῶ, -εῖς, -εῖ κτλ., αόρ. α΄ ἔλεξα ή εἶπα, αόρ.
β΄ εἶπον,
πρκμ. εἴρηκα,
υπερσ. εἰρήκειν.
Παθ. λέγομαι,
πρτ. ἐλεγόμην,
παθ.

μέλλ. λεχθήσομαι και
συνήθ. ῥηθήσομαι,
παθ.
αόρ. ἐλέχθην και
συνήθ. ἐρρήθην,
πρκμ. λέλεγμαι και και συνήθ. εἴρημαι, υπερσ. εἰρήμην, συντελ. μέλλ. εἰρήσομαι.
λείπω (= αφήνω), πρτ. ἔλειπον, μέλλ. λείψω, αόρ. β΄ ἔλιπον, πρκμ. β΄ λέλοιπα,
υπερσ. ἐλελοίπειν. Μέσ. και παθ. λείπομαι, πρτ. ἐλειπόμην, μέσ. μέλλ. -λείψομαι, παθ. μέλλ. λειφθήσομαι, μέσ. αόρ. β΄ -ελιπόμην, παθ. αόρ. ἐλείφθην, πρκμ. λέλειμμαι, υπερσ. ἐλελείμμην,
συντελ. μέλλ. λελείψομαι.

Μ

μανθάνω, πρτ. ἐμάνθανον, μέσ. μέλλ. (με ενεργ. σημασ.) μαθήσομαι, αόρ. β΄ ἔμαθον,
πρκμ. μεμάθηκα, υπερσ. ἐμεμαθήκειν. Παθ. μόνο ενεστ. μανθάνομαι.
μάχομαι (αποθ. μέσ.), πρτ. ἐμαχόμην, μέσ. μέλλ. (συνηρ.) μαχοῦμαι, -εῖ, -εῖται κτλ., μέσ.
αόρ. ἐμαχεσάμην, πρκμ. μεμάχημαι.
μείγνυμι και μειγνύω (= σμίγω), πρτ. -εμείγνυν, μέλλ. μείξω, αόρ. ἔμειξα. Μέσ. και
παθ. μείγνυμαι, πρτ. -εμειγνύμην, παθ. μέλλ. -μειχθήσομαι, μέσ. αόρ. ἐμειξάμην, παθ. αόρ. α΄
(και ως μέσ.) ἐμείχθην και παθ. αόρ. β΄ (και ως μέσ.) ἐμίγην, πρκμ. μέμειγμαι,
υπερσ. ἐμεμείγμην.
μέλει (απρόσ. = υπάρχει φροντίδα), πρτ. ἔμελε, μέλλ. μελήσει, αόρ. ἐμέλησε, πρκμ. μεμέληκε,
υπερσ. ἐμεμελήκει.
μέλλω (= έχω σκοπό, αναβάλλω), πρτ. ἔμελλον και ἤμελλον, μέλλ. μελλήσω, αόρ. ἐμέλλησα.
Παθ. γ΄ εν. μέλλεται.
μένω, πρτ. ἔμενον, μέλλ. (συνηρ.) μενῶ, -εῖς, -εῖ κτλ., αόρ. ἔμεινα, πρκμ. μεμένηκα.
μιμνήσκω (= θυμίζω), εύχρ. τα συνθ. ἀνα(ὑπο)μιμνήσκω 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) ἐμνήσθην, πρκμ. (με σημασ.
ενεστ.) μέμνημαι (= θυμούμαι· υποτ. μεμνῶμαι, -ῇ, -ῆται, κτλ., ευκτ. μεμνῄμην, -ῇo, -ῇτο κτλ.),
υπερσ. (με σημασ. πρτ.) ἐμεμνήμην.

Ν

νέμω (= μοιράζω, βόσκω), πρτ. ἔνεμον, μέλλ. (συνηρ.) νεμῶ, -εῖς, -εῖ κτλ., αόρ. ἔνειμα,
πρκμ. νενέμηκα. Μέσ. και παθ. νέμομαι, πρτ. ἐνεμόμην, μέσ. μέλλ. (συνηρ.) νεμοῦμαι, - εῖ,
-εῖται κτλ., μέσ. αόρ. ἐνειμάμην, παθ. αόρ. ἐνεμήθην, πρκμ. νενέμημαι, υπερσ. ἐνενεμήμην.

Ξ

ξέω, ξεῖς, ξεῖ, ξέομεν, ξεῖτε, ξέουσι. (= ξύνω), αόρ. ἔξεσα.
ξύω. αόρ. ἔξυσα. Μέσ. αόρ. ἐξυσάμην, παθ. αόρ. -εξύσθην.

Ο

οἶδα (= ξέρω) Το οἶδα είναι παρακείμ. β΄ του άχρηστου ρ. εἴδω και πήρε σημασία
ενεστώτα. Υπερσυντέλ. (με σημασία παρατ.) ᾔδειν ή ᾔδη, ᾔδεις ή ᾔδησθα, ᾔδει ή ᾔδειν, ᾔδεμεν
ή ᾖσμεν, ᾔδετε ή ᾖστε, ᾔδεσαν ή ᾖσαν. Μέλλ. εἴ-σομαι και εἰδή-σω.

οἴομαι και οἶμαι (αποθ. παθ. = νομίζω, φρονώ), πρτ. ᾠόμην και ᾤμην, μέσ. μέλλ. (με ενεργ.
σημασ.) οἰήσομαι, παθ. αόρ. (με ενεργ. σημασ.) ᾠήθην.
οἴχομαι (αποθ. ενεστ. με σημασ. πρκμ. = έχω φύγει), πρτ. (με σημασ. υπερσ.) ᾠχόμην, μέσ.
μέλλ. οἰχήσομαι.
ὄλλυμι. Βλ. ἀπόλλυμι.
ὄμνυμι (= ορκίζομαι), πρτ. ὤμνυν, μέσ. μέλλ. (συνηρ., με ενεργ. σημασ.) ὀμοῦμαι, -εῖ, -εῖται
κτλ., αόρ. ὤμοσα, πρκμ. ὀμώμοκα, υπερσ. ὠμωμόκειν. Μέσ. και παθ. -όμνυμαι, πρτ. -ωμνήμην,
παθ. μέλλ. -ομοσθήσομαι, μέσ. αόρ. -ωμοσάμην, παθ. αόρ. ὠμό(σ)θην, πρκμ. ὀμώμο(σ)ται ,
υπερσ. ὠμώμο(σ)το.
ὀνίνημι. (=οφελώ, ευεργετώ) (Ενεστ. οριστ. ὀνίνημι, ὀνίνης, ὀνίνησι· τα λοιπά πρόσ. άχρηστα υποτ., ευκτ. και προστ. λείπουν· απαρ. ὀνινάναι, μετοχή μόνο θηλ. ὀνινᾶσα), παρατ. (λείπει και
στη θέση του χρησιμοποιείται ο παρατ. του ὠφελῶ) ὠφέλουν, μελλ. ὀνή-σω, αόρ. ὤνη-σα. Μέσ.
και
παθ. ὀνίνᾰμαι (εκτός
από
την
οριστ.
εύχρηστη
η
ευκτ. ὀνιναίμην, ὀνίναιο, ὀνίναιτο, ὀνιναίμεθα, ὀνίναισθε, ὀνίναιντο, που τονίζεται κατά τα
βαρύτονα, και το απαρ. ὀνίνασθαι), παρατ. ὠνινάμην, μέσ. μέλλ. ὀνήσομαι, μέσ.
αόρ. ὠνήμην (ευκτ. ὀναίμην, ὄναιο, ὄναιτο, ὀναίμεθα, ὄναισθε, ὄναιντο, που τονίζεται κατά τα
βαρύτονα· απαρ. ὄνα-σθαι), παθ. αόρ. ὠνή-θην· τα λοιπά από το ὠφελοῦμαι.
ὁράω -ῶ (= βλέπω), πρτ. ἑώρων, μέσ. μέλλ. (με ενεργ. σημασ.) ὄψομαι, αόρ. β΄ εἶδον,
(υποτ. ἴδω, ευκτ. ἴδοιμι, προστ. ἰδέ, απαρ. ἰδεῖν, μετ. ἰδών), πρκμ. ἑόρακα ή ἑώρακα και
ποιητ. ὄπωπα, υπερσ. ἑωράκειν. Μεσ. και παθ. ὁρῶμαι, πρτ. ἑωρώμην, παθ. μέλλ. ὀφθήσομαι,
μέσ.
αόρ.
β΄ -ειδόμην (υποτ. ἴδωμαι
κτλ.),
παθ.
αόρ. ὤφθην,
πρκμ. ἑόραμαι ή ἑώραμαι και ὦμμαι (ὦψαι, ὦπται, ὤμμεθα, ὦφθε, ὠμμένοι εἰσιν.).
ὀφείλω (=
χρωστώ),
πρτ. ὤφειλον,
μέλλ. ὀφειλήσω,
αόρ. ὠφείλησα και
αόρ.
β΄ ὤφελον (υποτ. ὀφέλω κτλ.), πρκμ. ὠφείληκα, υπερσ. ὠφειλήκειν. Παθ. ὀφείλομαι,
πρτ. ὠφειλόμην, παθ. αόρ. ὠφειλήθην.
ὀφλισκάνω (= καταδικάζομαι να πληρώσω πρόστιμο), πρτ. ὠφλίσκανον, μέλλ. ὀφλήσω, αόρ.
β΄ ὦφλον (υποτ. ὄφλω κτλ.), πρκμ. ὤφληκα, υπερσ. ὠφλήκειν. Παθ. πρκμ. μετ. ὠφλημένος.
Π
παίω. (= χτυπώ), πρτ. ἔπαιον, μέλλ. παίσω, αόρ. ἔπαισα, πρκμ. πέπαικα. Παθ. παίομαι,
(πρτ. ἐπαιόμην, μέσ. αόρ. ἐπαισάμην), παθ. αόρ. ἐπαίσθην.
πάσχω, πρτ. ἔπασχον, μέσ. μέλλ. (με παθ. σημασ.) πείσομαι, αόρ. β΄ ἔπαθον, πρκμ. πέπονθα,
υπερσ. ἐπεπόνθειν.
πατάσσω (= χτυπώ), εύχρ. ο αόρ. ἐπάταξα. Τα λοιπά από τα συνώνυμα παίω, πλήττω, τύπτω.
παύω. πρτ. ἔπαυον, μέλλ. παύσω, αόρ. ἔπαυσα, πρκμ. πέπαυκα. Μέσ. και παθ. παύομαι,
πρτ. ἐπαυόμην, μέσ. μέλλ. παύσομαι, μέσ. αόρ. ἐπαυσάμην, παθ. μέλλ. παυ(σ)θήσομαι, παθ.
αόρ. ἐπαύ(σ)θην, πρκμ. πέπαυμαι, υπερσ. ἐπεπαύμην.
πείθω, πρτ. ἔπειθον, μέλλ. πείσω, αόρ. ἔπεισα, πρκμ. πέπεικα, υπερσ. ἐπεπείκειν. Μέσ. και
παθ. πείθομαι, πρτ. ἐπειθόμην, μέσ. μέλλ. πείσομαι, παθ. μέλλ. πεισθήσομαι, μέσ. αόρ.

β΄ ἐπιθόμην, παθ. αόρ. (και ως μέσ.) ἐπείσθην, πρκμ. πέπεισμαι, υπερσ. ἐπεπείσμην και ενεργ.
πρκμ. β΄ (ως μέσ.) πέποιθα (= έχω πεποίθηση, έχω θάρρος), ενεργ. υπερσ. β΄ (ως μέσ.) ἐπεποίθειν.
πεινῶ, πεινῇς, πεινῇ, πεινῶμεν, πεινῆτε, πεινῶσι, πρτ. ἐπείνων, -ης, -η, -ῶμεν, -ῆτε, -ων,
μέλλ. πεινήσω, αόρ. ἐπείνησα, πρκμ. πεπείνηκα.
πετάννυμι (= ανοίγω), εύχρ. τα συνθ. ἀνα-πετάνννμι 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. ἔπηξα. Μέσ. και παθ. πήγνυμαι, πρτ. ἐπηγνύμην, παθ.
μέλλ. β΄ παγήσομαι, μέσ. αόρ. -επηξάμην, παθ. αόρ. β΄ ἐπάγην, ενεργ. πρκμ. β΄ (ως
μέσος) πέπηγα, υπερσ. ἐπεπήγειν.
πίμπλημι. παρατ. ἐπίμπλην, μέλλ. -πλήσω, αόρ. -έπλησα, παρακ. πέπληκα. Μέσ. και
παθ. πίμπλαμαι, παρατ. ἐπιμπλάμην, (μέσ. μέλλ. πλήσομαι), παθ. μέλλ. πλησθήσομαι, μέσ. αόρ.
α΄ ἐπλησάμην και μέσ. αόρ. β΄ -επλήμην (σπάν.), παθ. αόρ. ἐπλήσθην, παρακ. -πέπλησμαι.
πίμπρημι. συνήθ. σύνθ. ἐμπί(μ)πρημι, παρατ. ἐνεπίμπρην, μέλλ. ἐμπρήσω, αόρ. ἐνέπρησα.
Παθ. ἐμπίπραμαι, παθ. αόρ. ἐνεπρήσθην.
πίνω, πρτ. ἔπινον, μέσ. μέλλ. (με ενεργ. σημασ.) πίομαι, αόρ. β΄ ἔπιον, πρκμ. πέπωκα.
Παθ. πίνομαι, πρτ. ἐπινόμην, παθ. αόρ. -επόθην, πρκμ. πέπομαι.
πιπράσκω (= πουλώ), εύχρ. μόνο ο πρκμ. πέπρακα και ο υπερσ. ἐπεπράκειν. Παθ. πιπράσκομαι,
παθ. αόρ. ἐπράθην, πρκμ. πέπραμαι, υπερσ. ἐπεπράμην, συντελ. μέλλ. πεπράσομαι. Οι χρόνοι
που λείπουν αναπληρώνονται από το ρ. πωλῶ και ἀποδίδομαι.
πίπτω, πρτ. ἔπιπτον, μέσ. μέλλ. (δωρικός) πεσοῦμαι, -εῖ, -εῖται, -ούμεθα, -εῖσθε, -οῦνται, αόρ.
β΄ ἔπεσον, πρκμ. πέπτωκα, υπερσ. ἐπεπτώκειν.
πλέκω, αόρ. ἔπλεξα. Μέσ. και παθ. πλέκομαι, πρτ. ἐπλεκόμην, παθ. αόρ. α΄ ἐπλέχθην, παθ. αόρ.
β΄ (και ως μέσος) -επλάκην, πρκμ. πέπλεγμαι. Τα λοιπά ποιητ. και μτγν.
πλέω,
πλεῖς,
πλεῖ,
πλέομεν,
πλεῖτε,
πλέουσι,
πρτ. ἔπλεον, ἔπλεις, ἔπλει, ἐπλέομεν, ἐπλεῖτε, ἔπλεον,
μέσ.
μέλλ.
(με
ενεργ.
σημασ.) πλεύσομαι και δωρικός πλευσοῦμαι, -εῖ, -εῖται κτλ., αόρ. ἔπλευσα, πρκμ. πέπλευκα,
υπερσ. -επεπλεύκειν. Παθ. πρκμ. πέπλευσμαι.
πλήττω (= χτυπώ), συνήθ. σύνθ. ἐκπλήττω, ἐπιπλήττω 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΄ ἐπλήγην, πρκμ. πέπληγμαι. Τα λοιπά αναπληρώνονται από τα ρ.
παίω, πατάσσω και τύπτω.
πνέω,
πνεῖς,
πνεῖ,
πνέομεν,
πνεῖτε,
πνέουσι,
πρτ. ἔπνεον, ἔπνεις, ἔπνει, ἐπνέομεν, ἐπνεῖτε, ἔπνεον,
μέσ.
μέλλ.
(με
ενεργ.
σημασ.) πνεύσομαι και δωρικός πνευσοῦμαι, -εῖ, -εῖται, -ούμεθα, -εῖσθε, οῦνται, αόρ. ἔπνευσα,
πρκμ. -πέπνευκα. Παθ. σύνθ. διαπνέομαι. Τα λοιπά ποιητ. και μτγν.

πταίω, πρτ. ἔπταιον, μέλλ. πταίσω, αόρ. ἔπταισα, πρκμ. ἔπταικα.
πτάρνυμαι (αποθ. = φτερνίζομαι), εύχρ. ο ενεστ. και ο ενεργ. αόρ. β΄ ἔπταρον.
πυνθάνομαι (αποθ. μέσ. = ρωτώ, μαθαίνω), πρτ. ἐπυνθανόμην, μέσ. μέλλ. πεύσομαι, μέσ. αόρ.
β΄ ἐπυθόμην, πρκμ. πέπυσμαι, υπερσ. ἐπεπύσμην.
πωλέω -ῶ, πρτ. ἐπώλουν, μέλλ. πωλήσω. Παθ. πωλοῦμαι, πρτ. ἐπωλούμην,
αόρ. ἐπωλήθην. Τα λοιπά αναπληρώνονται από τα ρ. πιπράσκω και ἀποδίδομαι.

παθ.

Ρ

ῥέω, ῥεῖς, ῥεῖ, ῥέομεν, ῥεῖτε, ῥέουσι, πρτ. ἔρρεον, ἔρρεις, ἔρρει, ἐρρέομεν, ἐρρεῖτε, ἐρρέουσι,
μέσ. μέλλ. (με ενεργ. σημασ.) ῥυήσομαι, αόρ. ἐρρύην, πρκμ. ἐρρύηκα, υπερσ. -ερρυήκειν.
ῥήγνυμι (=
σκίζω),
πρτ. -ερρήγνυν,
μέλλ. -ρήξω,
αόρ. ἔρρηξα.
Μέσ.
και
παθ. ῥήγνυμαι πρτ. ἐρρηγνύμην, μέσ. αόρ. -ερρηξάμην, παθ. αόρ. β΄ ἐρράγην, ενεργ. πρκμ. ως
μέσ. και παθ. -έρρωγα, υπερσ. -ερρώγειν.
ῥιγόω
-ῶ.
(=
με
πιάνει
ρίγος,
ενεστ. ῥιγῶ, ῥιγῷς, ῥιγῷ, ῥιγῶμεν, ῥιγῶτε, ῥιγῷσι(ν)·
ον) ἐρρίγων, ἐρρίγως, ἐρρίγω, ἐρριγῶμεν, ἐρριγῶτε, ἐρρίγων.
Υποτ. ῥιγῶ, ῥιγῷς, ῥιγῷ, ῥιγῶμεν, ῥιγῶτε, ῥιγῶσι.
Ευκτ. ῥιγῴην, ῥιγῴης, ῥιγῴη, ῥιγῷμεν, ῥιγῷτε, ῥιγῷεν.
Προστ. δεν έχει. Απαρ. ῥιγῶν. Μετ. ῥιγῶν, γεν. ῥιγῶντος κτλ.

κρυώνω),
παρατ.

Οριστ.
(ἐρρίγω-

ῥώννυμι (= δυναμώνω), αόρ. ἔρρωσα. Παθ. αόρ. (και ως μέσος) ἐρρώσθην, πρκμ. ἔρρωμαι,
υπερσ. ἐρρώμην. Παράγ. ῥώμη, ῥῶσις (ἀνάρρωσις), ἄρρωστος, εὔρωστος κ.ά.

Σ

σβέννυμι (= σβήνω), αόρ. ἔσβεσα. Παθ. -σβέννυμαι, πρτ. -εσβεννύμην, μέσ. μέλλ. (ως παθ.) σβήσομαι, παθ. αόρ. -εσβέσθην, ενεργ. αόρ. β΄ (ως παθ.) ἔσβην, ενεργ. πρκμ. (ως παθ.) -έσβηκα,
ενεργ. υπερσ. (ως παθ.) -εσβήκειν.
σείω. πρτ. ἔσειον, αόρ. ἔσεισα.
αόρ. ἐσείσθην, πρκμ. σέσεισμαι.

Μέσ.

και

παθ. σείομαι,

μέσ.

αόρ. ἐσεισάμην,

παθ.

σήπω (= σαπίζω). Παθ. σήπομαι, παθ. μέλλ. β΄ -σαπήσομαι, παθ. αόρ. β΄ ἐσάπην, ενεργ. πρκμ. β΄
(με παθ. σημασ.) σέσηπα.
σκοπέω-ῶ και σκοπέομαι-οῦμαι (=παρατηρώ,
εξετάζω,
σκέφτομαι),
πρτ. ἐσκόπουν και ἐσκοπούμην, μέσ. μέλλ. σκέψομαι, μέσ. αόρ. ἐσκεψάμην, πρκμ. (με ενεργ.
και παθ. σημασ.) ἔσκεμμαι, υπερσ. (με παθ. σημασ.) ἐσκέμμην.
σπάω -ῶ. παρατ. ἔσπαον -ων, μέλλ. σπάσω, αόρ. ἔσπασα. Παθ. σπάομαι -ῶμαι,
παρατ. ἐσπαόμην -ώμην, μέσ. μέλλ. σπάσομαι, μέσ. αόρ. ἐσπασάμην, παρακ. ἔσπασμαι.
σπένδω (= κάνω σπονδή, δηλ. χύνω από το ποτήρι μου λίγο κρασί προς τιμή των θεών και απλώς:
χύνω), πρτ. ἔσπενδον, μέλλ. σπείσω, αόρ. ἔσπεισα. Μέσ. σπένδομαι (= κάνω συνθήκη με

σπονδές, ειρηνεύω), πρτ. ἐσπενδόμην, μέσ. μέλλ. σπείσομαι, μέσ. αόρ. ἐσπεισάμην, πρκμ. (μέσ.
και παθ.) ἔσπεισμαι, υπερσ. ἐσπείσμην.
στρέφω, πρτ. ἔστρεφον, μέλλ. στρέψω, αόρ. ἔστρεψα. Μέσ. και παθ. στρέφομαι,
πρτ. ἐστρεφόμην, μέσ. μέλλ. -στρέφομαι, παθ. μέλλ. β΄ -στραφήσομαι, μέσ. αόρ. -εστρεψάμην,
παθ. αόρ. β΄ (και ως μέσ.) ἐστράφην, παθ. αόρ. α΄ (σπάν.) ἐστρέφθην, πρκμ. ἔστραμμαι, υπερσ. εστράμμην.
στρώννυμι και ποιητ. στόρνυμι (= στρώνω), πρτ. ἐστρώννυν, αόρ. ἐστόρεσα. Παθ. -στόρνυμαι,
πρκμ. ἔστρωμαι.
συλλέγω (συὰν + 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. ἔτεινον, μέλλ. τενῶ, αόρ. ἔτεινα, πρκμ. -τέτακα. Μέσ. και
παθ. τείνομαι, πρτ. ἐτεινόμην, μέσ. μέλλ. -τενοῦμαι, -εῖ, -εῖται κτλ., μέσ. αόρ. -ετεινάμην, παθ.
μέλλ. -ταθήσομαι, παθ. αόρ. -ετάθην, πρκμ. τέταμαι, υπερσ. -ετετάμην.
τελέω -ῶ. (= εκτελώ), παρατ. ἐτέλεον -ουν, μέλλ. συνηρ. τελῶ, αόρ. ἐτέλεσα, παρακ. τετέλεκα,
υπερσ. ἐτετελέκειν. Παθ. τελέομαι -οῦμαι, παρατ. ἐτελεόμην -ούμην, παθ. μέλλ. τελεσθήσομαι,
μέσ. αόρ. ἐτελεσάμην, παθ. αόρ. ἐτελέσθην, παρακ. τετέλεσμαι, υπερσ. ἐτετελέσμην.
τέμνω (= κόβω), πρτ. ἔτεμνον, μέλλ. (συνηρ.) τεμῶ, αόρ. β΄ ἔτεμον, πρκμ. τέτμηκα. Μέσ. και
παθ. τέμνομαι, πρτ. ἐτεμνόμην, μέσ. μέλλ. -τεμοῦμαι, μέσ. αόρ. β΄ ἐτεμόμην, παθ.
μέλλ. τμηθήσομαι, παθ. αόρ. ἐτμήθην, πρκμ. τέτμημαι, υπερσ. ἐτετμήμην.
τήκω (= λιώνω), πρτ. -έτηκον, αόρ. ἔτηξα. Μέσ. και παθ. τήκομαι, παθ. αόρ. α΄ ἐτήχθην, παθ.
αόρ. β΄ ἐτάκην, πρκμ. ενεργ. (ως μέσ. ή παθ.) τέτηκα, υπερσ. ἐτετήκειν.
τίθημι. (= θέτω), παρατ. ἐτίθην, μέλλ. θήσω, αόρ. ἔθηκα, παρακ. τέθηκα ή τέθεικα. Μέσ. και
παθ. τίθεμαι, παρατ. ἐτιθέμην, μέσ. μέλλ. θήσομαι, παθ. μέλλ. τεθήσομαι, μέσ. αόρ. β΄ ἐθέμην,
παθ. αόρ. ἐτέθην, παρακ. μέσ. τέθειμαι, παρακ. παθ. κεῖμαι (= είμαι τοποθετημένος από
κάποιον), υπερσ. παθ. ἐκείμην.
τίκτω (= γεννώ), πρτ. ἔτικτον, μέσ. μέλλ. (με ενεργ. σημασ.) τέξομαι, αόρ. β’ ἔτεκον,
πρκμ. τέτοκα.
τίνω (= πληρώνω), πρτ. ἔτινον, μέλλ. τίσω (και τείσω), αόρ. ἔτισα (και ἔτεισα), πρκμ. τέτικα (και τέτεικα). Μέσ. αόρ. ἐτισάμην, παθ. αόρ. -ετίσθην (και -ετείσθην), πρκμ. -τέτισμαι,
υπερσ. -ετετίσμην.
τιτρώσκω (= πληγώνω), πρτ. ἐτίτρωσκον, μέλλ. τρώσω, αόρ. ἔτρωσα. Παθ. τιτρώσκομαι,
πρτ. ἐτιτρωσκόμην, παθ. μέλλ. τρωθήσομαι, παθ. αόρ. ἐτρώθην, πρκμ. τέτρωμαι,
υπερσ. ἐτετρώμην.
τρέπω, πρτ. ἔτρεπον, μέλλ. τρέψω, αόρ. ἔτρεψα, ποιητ. αόρ. β΄ ἔτραπον, πρκμ. τέτροφα. Μέσ.
και παθ. τρέπομαι, πρτ. ἐτρεπόμην, μέσ. μέλλ. τρέφομαι, μέσ. αόρ. α΄ ἐτρεψάμην, μέσ. αόρ.

β΄ ἐτραπόμην, παθ.
υπερσ. ἐτετράμμην.

αόρ.

α΄ ἐτρέφθην,

παθ.

αόρ.

β΄ ἐτράπην,

πρκμ. τέτραμμαι,

τρέφω, πρτ. ἔτρεφον, μέλλ. θρέψω, αόρ. ἔθρεψα, πρκμ. (ποιητ.) τέτροφα. Μέσ. και
παθ. τρέφομαι, πρτ. ἐτρεφόμην, μέσ. μέλλ. (και ως παθ.) θρέψομαι, μέσ. αόρ. ἐθρεψάμην, παθ.
μέλλ. β΄ τραφήσομαι, παθ. αόρ. β΄ ἐτράφην και (σπάν.) παθ. αόρ. α΄ ἐθρέφθην,
πρκμ. τέθραμμαι, υπερσ. ἐτεθράμμην.
τρέχω, πρτ. ἔτρεχον, μέσ. μέλλ. (συνηρ., με ενεργ. σημασ.) δραμοῦμαι, -εῖ, -εῖται κτλ., αόρ.
β΄ ἔδραμον, πρκμ. δεδράμηκα, υπερσ. ἐδεδραμήκειν.
τυγχάνω (= πετυχαίνω, βρίσκω, τυχαίνω), πρτ. ἐτύγχανον, μέσ. μέλλ. (με ενεργ.
σημασ.) τεύξομαι, αόρ. β΄ ἔτυχον, πρκμ. τετύχηκα, υπερσ. ἐτετυχήκειν και συνήθ.
περιφρ. τετυχηκωὰς ἦν.
τύπτω (= χτυπώ), πρτ. ἔτυπτον, μέλλ. τυπτήσω· τα λοιπά από τα ρ. παίω, πατάσσω, πλήττω κτλ.
Παθ. τύπτομαι· τα λοιπά από το πλήττομαι

Υ

ὑπισχνέομαι -οῦμαι (αποθ. μέσ. = υπόσχομαι), πρτ. ὑπισχνούμην, μέσ. μέλλ. ὑποσχήσομαι, μέσ.
αόρ. β΄ ὑπεσχόμην, πρκμ. ὑπέσχημαι, υπερσ. ὑπεσχήμην.

Φ

Φαίνω (= φανερώνω), πρτ. ἔφαινον, μέλλ. φανῶ, αόρ. ἔφηνα, πρκμ. -πέφαγκα. Μέσ. και
παθ. φαίνομαι, πρτ. ἐφαινόμην, μέσ. μέλλ. φανοῦμαι, παθ. μέλλ. β΄ (ως μέσ.) φανήσομαι, μέσ.
αόρ. -εφηνάμην, παθ. αόρ. β΄ (ως μέσ.) ἐφάνην, παθ. αόρ. α΄ (με παθ. διάθ.) ἐφάνθην, ενεργ.
πρκμ. (ως μέσ.) πέφηνα, παθ. πρκμ. (με παθ. διάθ.) πέφασμαι (-νσαι, -νται, -σμεθα, -νθε,
πεφασμένοι εἰσί(ν).).
φέρω, πρτ. ἔφερον, μέλλ. οἴσω, αόρ. α΄ ἤνεγκα, αόρ. β΄ ἤνεγκον (υποτ. ἐνέγκω κτλ.),
πρκμ. ἐνήνοχα, υπερσ. -ενηνόχειν. Μέσ. και παθ. φέρομαι, πρτ. ἐφερόμην, μέσ. μέλλ. οἴσομαι,
μέσ. αόρ. α΄ ἠνεγκάμην, παθ. μέλλ. οἰσθήσομαι και ἐνεχθήσομαι, παθ. αόρ. (και ως
μεσ.) ἠνέχθην, πρκμ. ἐνήνεγμαι, υπερσ. -ενηνέγμην.
φεύγω (= φεύγω, τρέπομαι σε φυγή, καταδιώκομαι, είμαι εξόριστος), πρτ. ἔφευγον,
μέλλ. φεύξομαι και (δωρικός) φευξοῦμαι, -εῖ, -εῖται, -ούμεθα, -εῖσθε, -οῦνται, αόρ. β΄ ἔφυγον,
πρκμ. πέφευγα, υπερσ. ἐπεφεύγειν.
φημί. (= 1 λέω· 2) συμφωνώ· 3) ισχυρίζομαι), πρτ. ἔ-φην, απαρ. ενεστ. φά-ναι. μετοχή ενεστ. φάσκ-ων, φά-σκ-ουσα, φά-σκ-ον. μέλλ. φήσω. αόρ. ἔφησα.
φθάνω, πρτ. ἔφθανον, μέσ. μέλλ. (με ενεργ. σημασ.) φθήσομαι, αόρ. α΄ ἔφθασα, αόρ. β΄ ἔφθην.
φθείρω (= καταστρέφω), πρτ. ἔφθειρον, μέλλ. (συνηρ.) φθερῶ, -εῖς, -εῖ -οῦμεν, -εῖτε, -οῦσι(ν),
αόρ. ἔφθειρα, πρκμ. ἔφθαρκα, υπερσ. ἐφθάρκειν. Παθ. φθείρομαι, πρτ. ἐφθειρόμην, μέσ. μέλλ.
(ως παθ.) φθεροῦμαι, παθ. μέλλ. β΄ -φθαρήσομαι, παθ. αόρ. β΄ ἐφθάρην, πρκμ. ἔφθαρμαι,
υπερσ. ἐφθάρμην.

φύω (= γεννώ, παράγω, φυτρώνω), πρτ. ἔφυον, μέλλ. (ποιητ.) φύσω, αόρ. ἔφυσα. Μέσ. και
παθ. φύομαι, πρτ. ἐφυόμην, μέσ. μέλλ. (ως παθ.) φύσομαι, ενεργ. αόρ. β΄ (ως μέσ. και παθ.) ἔφυν,
ενεργ. πρκμ. (ως μέσ. και παθ.) πέφυκα, ενεργ. υπερσ. (ως μέσ. και παθ.) ἐπεφύκειν.

Χ

χαίρω (= χαίρομαι), πρτ. ἔχαιρον, μέλλ. χαιρήσω, παθ. αόρ. β΄ (ως ενεργ.) ἐχάρην, πρκμ. (με
σημασ. ενεστ.) γέγηθα (του ποιητ. γήθω). Παράγ. χαρά, χάρμα, χαρτοὰς (ἐπίχαρτος).
χαλάω -ῶ (= χαλαρώνω), (αρχ. θ. χαλᾰσ-· πβ. γελάω-ῶ), παρατ. ἐχάλαον -ων, αόρ. ἐχάλασα.
Παθ. χαλάομαι -ῶμαι, παθ. αόρ. ἐχαλάσθην.
χόω -χῶ ή χώννυμι (= σκεπάζω με χώμα). Ενεστ. χῶ, χοῖς, χοῖ, χοῦμεν, χοῦτε, χοῦσι(ν). (απαρ.
χοῦν, συγχοῦν), παρατ. ἔχοον- ἔχουν (-ους, -ου κτλ.), μέλλ. χώσω, αόρ. ἔχωσα, παρακ. κέχωκα.
Παθ. -χόομαι -χοῦμαι, παρατ. -εχοόμην -ἐχούμην (ἐχοῦ, ἐχοῦτο, ἐχούμεθα, ἐχοῦσθε, ἐχοῦντο.),
παθ. αόρ. ἐχώσθην, παρακ. κέχωσμαι. Στον ενεστ. υπάρχει και τύπος χώννυμι, κατά τα ρ. σε -μι
χράω – χρῶ, χρῇς, χρῇ, χρῶμεν, χρῆτε, χρῶσι(ν) (= δίνω χρησμό, προφητεύω), αόρ. ἔχρησα.
Μέσ. χρῶμαι (= ζητώ χρησμό, ρωτώ το μαντείο), μέσ. αόρ. ἐχρησάμην, παθ. αόρ. ἐχρήσθην.
χρή (είναι ανάγκη, πρέπει) Παρατ. χρῆν ή ἐχρῆν. Υποτ. χρῇ. Ευκτ. χρείη. Απαρ. χρῆναι. Μετοχή
μόνο ουδ. τό χρεωὰν με σημασία ουσιαστικού (το πρέπον να γίνει).
χρίω (= αλείφω), μόνο ο ενεστώτας. Μέσ. και παθ. χρίομαι, πρτ. ἐχριόμην, μέσ. αόρ. ἐχρισάμην,
πρκμ. κέχριμαι, υπερσ. ἐκεχρίμην.
χρῶμαι (μεταχειρίζομαι), χρῇ, χρῆται, χρώμεθα, χρῆσθε, χρῶνται. (αποθ. μεικτό),
πρτ. ἐχρώμην, ἐχρῶ, ἐχρῆτο, ἐχρώμεθα, ἐχρῆσθε, ἐχρῶντο,
μέσ.
μέλλ. χρήσομαι,
μέσ.
αόρ. ἐχρησάμην, παθ. αόρ. ἐχρήσθην, πρκμ. (ως ενεργ.) κέχρημαι, υπερσ. ἐκεχρήμην.

Ψ

ψαύω (αγγίζω) αόρ. ἔψαυσα.

Ω

Ὠθέω -ῶ (= σπρώχνω) πρτ. ἐώθουν , μέλλ. ὤσω, αόρ. ἔωσα. Μέσ. και παθ. ὠθοῦμαι,
πρτ. ἐωθούμην, μέσ. μέλλ. -ώσομαι, παθ. μέλλ. -ωσθήσομαι, μέσ. αόρ. ἐωσάμην, παθ.
αόρ. ἐώσθην, πρκμ. -έωσμαι
ὠνέομαι -οῦμαι (αποθ. μεικτό = αγοράζω), πρτ. ἐωνούμην, μέσ. μέλλ. ὠνήσομαι, μέσ. αόρ.
α΄ ἐπριάμην, παθ. αόρ. ἐωνήθην, πρκμ. ἐώνημαι, υπερσ. ἐωνήμην.

