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Τα κυριότερα 

ανώμαλα ρήματα 

 

 

 

 

 

1. ἀγγέλλχ 

ἤγγελλξμ 

ἀγγελ 

ἤγγειλα 

ἤγγελκα 

ἠγγέλκειμ 

2. ἄγχ 

ἦγξμ 

ἄνχ 

ἤγαγξμ / ἦνα 

ἀγήξυα / ἦυα 

ἀγηόυειμ / ἤυειμ 

3. ἄγξμαι 

ἠγόμημ 

ἄνξμαι / ἀυθήρξμαι 

ἠγαγόμημ / ἤυθημ 

ἦγμαι 

ἤγμημ 

4. αἱοέχ, -ῶ 

ᾕοξσμ 

αἱοήρχ 

εἷλξμ 

ᾕοηκα 

ᾑοήκειμ 

 

5. αἱοξῦμαι 

ᾑοξύμημ 

αἱοήρξμαι / αἱοεθήρξμαι 

εἱλόμημ / ᾑοέθημ 

ᾕοημαι 

ᾑοήμημ 

6. αἴοχ 

ᾖοξμ 

ἀο 

ἦοα 

ἦοκα 

ἤοκειμ 

7. αἴοξμαι 

ἠοόμημ 

ἀοξῦμαι / ἀοθήρξμαι 

ἠοάμημ / ἤοθημ 

ἦομαι 

ἤομημ 

 

8. αἰρθάμξμαι 

ᾐρθαμόμημ 

αἰρθήρξμαι / 

αἰρθαμθήρξμαι 

ᾐρθόμημ / ἠρθάμθημ 

ᾔρθημαι 

ᾐρθήμημ 

9. ἀκξύχ 

ἤκξσξμ 

ἀκξύρξμαι 

ἤκξσρα 

ἀκήκξα 

ἀκηκόειμ / 

ἠκηκόειμ 

10. ἁλίρκξμαι 

ἡλιρκόμημ 

ἁλώρξμαι 

ἑάλχμ 

ἑάλχκα / ἥλχκα 

ἑαλώκειμ / 

ἡλώκειμ 

 

  



 

Γιάννησ Παπαδόπουλοσ  -  Φιλόλογοσ      

 

2 Αρχαία Ελληνικά Β΄ Λυκείου – Θεωρητικήσ κατεφθυνςησ     

11. ἀλλάςςχ 

ἤλλαςςξμ 

ἀλλάνχ 

ἤλλανα 

ἤλλαυα 

ἠλλάυειμ 

12. ἀλλάςςξμαι 

ἠλλαςςόμημ 

ἀλλάνξμαι / ἀλλαυθήρξμαι / ἀλλαγήρξμαι 

ἠλλανάμημ / ἠλλάυθημ / ἠλλάγημ 

ἤλλαγμαι 

ἠλλάγμημ 

 

13. ἁμαοςάμχ 

ἡμάοςαμξμ 

ἁμαοςήρξμαι 

ἥμαοςξμ 

ἡμάοςηκα 

ἡμαοςήκειμ 

14. ἀπαγξοεύχ 

ἀπηγόοεσξμ 

ἀπεο 

ἀπηγόοεσρα / ἀπεῖπξμ 

ἀπείοηκα 

ἀπειοήκειμ 

15. ἄουχ 

ἦουξμ 

ἄονχ 

ἦονα 

ἦουα 

ἤουειμ 

16. ἄουξμαι 

ἠουόμημ 

ἄονξμαι 

ἠονάμημ 

ἦογμαι 

ἤογμημ 

 

17. ἀτικμέξμαι, -ξῦμαι 

ἀτικμξύμημ 

ἀτίνξμαι 

ἀτικόμημ 

     ἀτῖγμαι 

ἀτίγμημ 
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18. βάλλχ 

ἔβαλλξμ 

βαλ 

ἔβαλξμ 

βέβληκα 

ἐβεβλήκειμ 

19. βάλλξμαι 

ἐβαλλόμημ 

βαλξῦμαι / βληθήρξμαι 

ἐβαλόμημ / ἐβλήθημ 

βέβλημαι 

ἐβεβλήμημ 

20. βαίμχ 

ἔβαιμξμ 

βήρξμαι 

ἔβημ 

βέβηκα 

ἐβεβήκειμ 

21. βλάπςχ 

ἔβλαπςξμ 

βλάφχ 

ἔβλαφα 

βέβλατα 

ἐβεβλάτειμ 

 

22. βλάπςξμαι 

ἐβλαπςόμημ 

βλάφξμαι / βλαβήρξμαι 

ἐβλάτθημ / ἐβλάβημ 

βέβλαμμαι 

ἐβεβλάμμημ 

23. βξύλξμαι 

ἐβξσλόμημ / ἠβξσλόμημ 

βξσλήρξμαι / βξσληθήρξμαι 

ἐβξσλήθημ / ἠβξσλήθημ 

βεβξύλημαι 

ἐβεβξσλήμημ 

 

 

24. γίγμξμαι 

ἐγιγμόμημ 

γεμήρξμαι  

ἐγεμόμημ 

γέγξμα / γεγέμημαι 

ἐγεγόμειμ / ἐγεγεμήμημ 

25. γιγμώρκχ 

ἐγίγμχρκξμ 

γμώρξμαι 

ἔγμχμ 

ἔγμχκα 

ἐγμώκειμ 

26. γοάτχ 

ἔγοατξμ 

γοάφχ 

ἔγοαφα 

γέγοατα 

ἐγεγοάτειμ 
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27. γοάτξμαι 

ἐγοατόμημ 

γοάφξμαι / γοατήρξμαι 

ἐγοαφάμημ / ἐγοάτημ 

γέγοαμμαι 

ἐγεγοάμμημ 

 

 

 

 

28. δέδξικα / δέδια 

ἐδεδξίκειμ / ἐδεδίειμ 

δείρξμαι 

ἔδειρα 

δείραπ ἔυχ 

δείραπ εἶυξμ 

29. δείκμσμι 

ἐδείκμσμ 

δείνχ 

ἔδεινα 

δέδειυα 

ἐδεδείυειμ 

30. δείκμσμαι 

ἐδεικμύμημ 

δείνξμαι / δειυθήρξμαι 

ἐδεινάμημ / ἐδείυθημ 

δέδειγμαι 

ἐδεδείγμημ 

 

31. δέυξμαι 

ἐδευόμημ 

δένξμαι 

ἐδενάμημ 

δέδεγμαι 

ἐδεδέγμημ 

32. δέχ 

ἔδεξμ 

δεήρχ 

ἐδέηρα 

δεδέηκα 

ἐδεδεήκειμ 

33. δεῖ 

ἔδει 

δεήρει 

ἐδέηρε 

δεδέηκε 

ἐδεδεήκει 

34. διδάρκχ 

ἐδίδαρκξμ 

διδάνχ 

ἐδίδανα 

δεδίδαυα 

ἐδεδιδάυειμ 
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35. δίδχμι 

ἐδίδξσμ 

δώρχ 

ἔδχκα 

δέδχκα 

ἐδεδώκειμ 

36. δίδξμαι 

ἐδιδόμημ 

δώρξμαι / δξθήρξμαι 

ἐδόμημ / ἐδόθημ 

δέδξμαι 

ἐδεδόμημ 

37. διώκχ 

ἐδίχκξμ 

διώνχ 

ἐδίχνα 

δεδίχυα 

ἐδεδιώυειμ 

 

38. διώκξμαι 

ἐδιχκόμημ 

διώνξμαι / διχυθήρξμαι 

ἐδιώυθημ 

δεδίχγμαι 

ἐδεδιώγμημ 

39. δξκ 

ἐδόκξσμ 

δόνχ 

ἔδξνα 

δεδόκηκα 

ἐδεδξκήκειμ 

40. δξκεῖ 

ἐδόκει 

δόνει 

ἔδξνε 

δέδξκςαι 

ἐδέδξκςξ 

41. δοάχ / δο 

ἔδοχμ 

δοάρχ 

ἔδοαρα 

δέδοακα 

ἐδεδοάκειμ 

 

42. δύμαμαι 

ἐδσμάμημ / ἠδσμάμημ 

δσμήρξμαι / δσμηθήρξμαι 

ἐδσμηράμημ / ἐδσμήθημ / ἠδσμήθημ / ἐδσμάρθημ 

δεδύμημαι 

ἐδεδσμήμημ 
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43. ἐάχ 

εἴχμ 

ἐάρχ 

εἴαρα 

εἴακα 

εἰάκειμ 

44. εἰμὶ 

ἦμ / ἦ 

ἔρξμαι 

ἐγεμόμημ 

γέγξμα 

ἐγεγόμειμ 

45. ἔουξμαι / εἶμι 

ᾖα / ᾔειμ 

εἶμι 

ἦλθξμ 

ἐλήλσθα 

ἐληλύθειμ 

46. ἐλαύμχ 

ἤλασμξμ 

ἐλ 

ἤλαρα 

ἐλήλακα 

ἐληλάκειμ 

47. ἐλέγυχ 

ἤλεγυξμ 

ἐλέγνχ 

ἤλεγνα 

--------- 

--------- 

 

48. ἐλέγυξμαι 

ἠλεγυόμημ 

ἐλεγυθήρξμαι 

ἠλέγυθημ 

ἐλήλεγμαι 

ἐληλέγμημ 

49. ἐλπίζχ 

ἤλπιζξμ 

ἐλπι 

ἤλπιρα 

ἤλπικα 

ἠλπίκειμ 

50. ἐμθσμξῦμαι 

ἐμεθσμξύμημ 

ἐμθσμήρξμαι / ἐμθσμηθήρξμαι 

ἐμεθσμήθημ 

ἐμςεθύμημαι 

ἐμεςεθσμήμημ 

 

 

51. ἐμμξ 

ἐμεμόξσμ 

ἐμμξήρχ 

ἐμεμόηρα 

ἐμμεμόηκα 

ἐμεμεμξήκειμ 

52. ἔνερςι 

ἐνμ 

ἐνέρςαι / ἐκγεμήρεςαι 

ἐνεγέμεςξ 

-------------- 

-------------- 

53. ἐπίρςαμαι 

ἠπιρςάμημ 

ἐπιρςήρξμαι 

ἠπιρςήθημ 

------------ 

------------ 

54. ἕπξμαι 

εἱπόμημ 

ἕφξμαι 

ἑρπόμημ 

ἠκξλξύθηκα 

ἠκξλξσθήκειμ 
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55. ἐογάζξμαι 

εἰογαζόμημ 

ἐογάρξμαι / ἐογαρθήρξμαι 

εἰογαράμημ / εἰογάρθημ 

εἴογαρμαι 

εἰογάρμημ 

56. ἐοχςάχ / - 

ἠοώςχμ 

ἐοχςήρχ / ἐοήρξμαι 

ἠοώςηρα / ἠοόμημ 

ἠοώςηκα 

ἠοχςήκειμ 

57. ἐοχςμαι 

ἠοχςώμημ 

ἐοχςηθήρξμαι 

ἠοχςήθημ 

ἠοώςημαι 

ἠοχςήμημ 

 

58. ἐρθίχ 

ἤρθιξμ 

ἔδξμαι 

ἔταγξμ 

ἐδήδξκα 

ἐδηδόκειμ 

59. εὑοίρκχ 

ηὕοιρκξμ / εὕοιρκξμ 

εὑοήρχ 

 εὗοξμ / ηὗοξμ 

εὕοηκα / ηὕοηκα 

ηὑοήκειμ 

60. εὑοίρκξμαι 

εὑοιρκόμημ / ηὑοιρκόμημ 

εὑοήρξμαι / εὑοεθήρξμαι 

εὑ(ησ)οόμημ / εὑ(ησ)οέθημ 

εὕ(ησ)οημαι 

εὑ(ησ)οήμημ 

 

61. ἔυχ 

εἶυξμ 

ἕνχ  / ρυήρχ 

ἔρυξμ 

ἔρυηκα 

ἐρυήκειμ 

62. ἔυξμαι 

εἰυόμημ 

ἕνξμαι / ρυήρξμαι 

ἐρυόμημ 

ἔρυημαι 

ἐρυήμημ 

 

 

 

  



 

Γιάννησ Παπαδόπουλοσ  -  Φιλόλογοσ      

 

8 Αρχαία Ελληνικά Β΄ Λυκείου – Θεωρητικήσ κατεφθυνςησ     

 

63. ζήχ, ζ 

ἔζχμ 

ζήρχ / ζήρξμαι / βιώρξμαι 

ἐβίχμ 

βεβίχκα 

ἐβεβιώκειμ 

 

 

 

64. ἡγέξμαι / ἡγξῦμαι 

ἡγξύμημ 

ἡγήρξμαι / ἡγηθήρξμαι 

ἡγηράμημ / ἡγήθημ 

ἥγημαι 

ἡγήμημ 

65. ἥδξμαι 

ἡδόμημ 

ἡρθήρξμαι 

ἥρθημ 

----------- 

----------- 

66. ἥκχ 

ἧκξμ 

ἥνχ 

ἧνα 

(ἧκα / ἐλήλσθα) 

(ἥκειμ / ἐληλύθειμ) 
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67. θάπςχ 

ἔθαπςξμ 

θάφχ 

ἔθαφα 

ςέθατα 

ἐςεθάτειμ 

68. θάπςξμαι 

ἐθαπςόμημ 

ςατήρξμαι 

ἐςάτημ 

ςέθαμμαι 

ἐςεθάμμημ 

69. θασμάζχ 

ἐθαύμαζξμ 

θασμάρξμαι / θασμάρχ 

ἐθαύμαρα 

ςεθαύμακα 

ἐςεθασμάκειμ 

 

70. θασμάζξμαι 

ἐθασμαζόμημ 

θασμαρθήρξμαι 

ἐθασμάρθημ 

ςεθαύμαρμαι 

ἐςεθασμάρμημ 

71. θέχ 

ἔθεξμ 

θεύρξμαι 

ἔδοαμξμ 

δεδοάμηκα 

ἐδεδοαμήκειμ 

72. θμῄρκχ 

ἔθμῃρκξμ 

θαμξῦμαι 

ἔθαμξμ 

ςέθμηκα 

ἐςεθμήκειμ 

 

73. θύχ 

ἔθσξμ 

θύρχ 

ἔθσρα 

ςέθσκα 

ἐςεθύκειμ 

74. θύξμαι 

ἐθσόμημ 

θύρξμαι 

ἐθσράμημ / ἐςύθημ 

ςέθσμαι 

ἐςεθύμημ 
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75. ἵημι 

ἵημ 

ἥρχ 

ἧκα 

 εἷκα 

εἵκειμ 

76. ἵεμαι 

ἱέμημ 

ἥρξμαι / ἑθήρξμαι 

εἵμημ / εἵθημ 

εἷμαι 

εἵμημ 

77. ἵρςημι 

ἵρςημ 

ρςήρχ 

ἔρςηρα 

ρςήραπ ἔυχ 

ρςήραπ εἶυξμ 

 

78. ἵρςαμαι 

ἱρςάμημ 

ρςήρξμαι / ρςαθήρξμαι 

ἐρςηράμημ / ἔρςημ / ἐρςάθημ 

ἕρςηκα 

ἑρςήκειμ / εἱρςήκειμ 

 

 

79. καίχ 

ἔκαιξμ 

καύρχ 

ἔκασρα 

κέκασκα 

ἐκεκαύκειμ 

80. καίξμαι 

ἐκαιόμημ 

καύρξμαι / κασθήρξμαι 

ἐκασράμημ / ἐκαύθημ 

κέκασμαι 

ἐκεκαύμημ 

81. καλέχ, - 

ἐκάλξσμ 

καλ 

ἐκάλερα 

κέκληκα 

ἐκεκλήκειμ 
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82. καλξῦμαι 

ἐκαλξύμημ 

καλξῦμαι / κληθήρξμαι 

ἐκαλεράμημ / ἐκλήθημ 

κέκλημαι 

ἐκεκλήμημ 

83. καλύπςχ 

ἐκάλσπςξμ 

καλύφχ 

ἐκάλσφα 

κεκάλστα 

ἐκεκαλύτειμ 

 

84. καλύπςξμαι 

ἐκαλσπςόμημ 

καλύφξμαι / καλστθήρξμαι 

ἐκαλσφάμημ / ἐκαλύτθημ 

κεκάλσμμαι 

ἐκεκαλύμμημ 

85. καςηγξοέχ, - 

καςηγόοξσμ 

καςηγξοήρχ / καςεο 

καςηγόοηρα / καςεῖπξμ 

καςηγόοηκα / καςείοηκα 

καςηγξοήκειμ / καςειοήκειμ 

 

86. καςηγξοξῦμαι 

καςηγξοξύμημ  

καςηγξοηθήρξμαι 

καςηγξοήθημ 

καςηγόοημαι 

καςηγξοήμημ 

87. κηούςςχ 

ἐκήοσςςξμ 

κηούνχ 

ἐκήοσνα 

κεκήοσυα 

ἐκεκηούυειμ 

 

88. κηούςςξμαι 

ἐκηοσςςόμημ 

κηούνξμαι / κηοσυθήρξμαι 

ἐκηοσνάμημ / ἐκηούυθημ 

κεκήοσγμαι 

ἐκεκηούγμημ 

89. κόπςχ 

ἔκξπςξμ 

κόφχ 

ἔκξφα 

κέκξτα 

ἐκεκότειμ 

90. κόπςξμαι 

ἐκξπςόμημ 

κξπήρξμαι 

ἐκόπημ 

κέκξμμαι 

ἐκεκόμμημ 
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91. κοίμχ 

ἔκοιμξμ 

κοιμ 

ἔκοιμα 

κέκοικα 

ἐκεκοίκειμ 

92. κοίμξμαι 

ἐκοιμόμημ 

κοιμξῦμαι / κοιθήρξμαι 

ἐκοιμάμημ / ἐκοίθημ 

κέκοιμαι 

ἐκεκοίμημ 

93. κούπςχ 

ἔκοσπςξμ 

κούφχ 

ἔκοσφα 

κέκοστα 

ἐκεκούτειμ 

 

94. κούπςξμαι 

ἐκοσπςόμημ 

κούφξμαι / κοστθήρξμαι / κοσβήρξμαι 

ἐκοσφάμημ / ἐκούτθημ / ἐκούβημ 

κέκοσμμαι 

ἐκεκούμμημ / κεκοσμμέμξπ ἦμ 

95. κςάξμαι, -μαι 

ἐκςώμημ 

κςήρξμαι / κςηθήρξμαι 

ἐκςηράμημ / ἐκςήθημ 

κέκςημαι 

ἐκεκςήμημ 

 

96. κςείμχ 

ἔκςειμξμ 

κςεμ 

ἔκςειμα 

ἀπέκςξμα 

ἀπεκςόμειμ 
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97. λαγυάμχ 

ἐλάγυαμξμ 

λήνξμαι 

ἔλαυξμ 

εἴληυα 

εἰλήυειμ 

98. λαμβάμχ 

ἐλάμβαμξμ 

λήφξμαι 

ἔλαβξμ 

εἴλητα 

εἰλήτειμ 

99. λαμβάμξμαι 

ἐλαμβαμόμημ 

λητθήρξμαι 

ἐλαβόμημ / ἐλήτθημ 

εἴλημμαι 

εἰλήμμημ 

 

100. λαμθάμχ 

ἐλάμθαμξμ 

λήρχ 

ἔλαθξμ 

λέληθα 

ἐλελήθειμ 

101. λέγχ 

ἔλεγξμ 

λένχ / ἐο 

ἔλενα / εἶπα / ειπξμ 

εἴοηκα 

εἰοήκειμ 

 

102. λέγξμαι 

ἐλεγόμημ 

λευθήρξμαι / ῥηθήρξμαι 

ἐλέυθημ / ἐοοήθημ 

εἴοημαι 

εἰοήμημ 

103. λείπχ 

ἔλειπξμ 

λείφχ 

ἔλιπξμ 

λέλξιπα 

ἐλελξίπειμ 

 

  



 

Γιάννησ Παπαδόπουλοσ  -  Φιλόλογοσ      

 

14 Αρχαία Ελληνικά Β΄ Λυκείου – Θεωρητικήσ κατεφθυνςησ     

104. λείπξμαι 

 ἐλειπόμημ 

λείφξμαι / λειτθήρξμαι 

ἐλιπόμημ / ἐλείτθημ 

λέλειμμαι 

ἐλελείμμημ 

 

 

105. μαμθάμχ 

ἐμάμθαμξμ 

μαθήρξμαι 

ἔμαθξμ 

μεμάθηκα 

ἐμεμαθήκειμ 

106. μάυξμαι 

ἐμαυόμημ 

μαυξῦμαι / μαυέρξμαι 

ἐμαυεράμημ 

μεμάυημαι 

ἐμεμαυήμημ 

107. μέλλχ 

ἔμελλξμ 

μελλήρχ 

ἐμέλληρα 

----------- 

----------- 

 

108. μέλει 

ἔμελε 

μελήρει 

ἐμέληρε 

μεμέληκε 

ἐμεμελήκει 

109. μέμχ 

ἔμεμξμ 

μεμ 

ἔμειμα 

μεμέμηκα 

ἐμεμεμήκειμ 

110. μιμμῄρκχ 

ἐμίμμῃρκξμ 

μμήρχ 

ἔμμηρα 

----------- 

----------- 
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111. μιμμῄρκξμαι 

ἐμιμμῃρκόμημ 

μμήρξμαι / μμηρθήρξμαι 

ἐμμηράμημ / ἐμμήρθημ 

μέμμημαι 

ἐμεμμήμημ 

 

 

112. μέμχ 

ἔμεμξμ 

μεμ 

ἔμειμα 

μεμέμηκα 

ἐμεμεμήκειμ 

113. μέμξμαι 

ἐμεμόμημ 

μεμξῦμαι / μεμηθήρξμαι 

ἐμειμάμημ / ἐμεμήθημ 

μεμέμημαι 

ἐμεμεμήμημ 

114. μξμίζχ 

ἐμόμιζξμ 

μξμι 

ἐμόμιρα 

μεμόμικα 

ἐμεμξμίκειμ 

 

115. μξμίζξμαι 

ἐμξμιζόμημ 

μξμιξῦμαι / μξμιρθήρξμαι 

ἐμξμίρθημ 

μεμόμιρμαι 

ἐμεμξμίρμημ 
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116. ξἶδα 

ᾔδη / ᾔδειμ 

εἴρξμαι / εἰδήρχ 

ἔγμχμ 

ἔγμχκα 

ἐγμώκειμ 

117. ξἴξμαι / ξἶμαι 

ᾠόμημ / ᾤμημ 

ξἰήρξμαι 

ᾠήθημ 

μεμόμικα 

ἐμεμξμίκειμ 

118. ὄλλσμι / ὀλλύχ 

ὤλλσμ / ὤλλσξμ 

ὀλ 

ὤλερα 

ὀλώλεκα 

ὠλχλέκειμ 

 

119. ὄλλσμαι 

ὠλλύμημ 

ὀλξῦμαι / ὀλερθήρξμαι 

ὠλόμημ / ὠλέρθημ 

ὄλχλα 

ὠλώλειμ 

120. ὄμμσμι / ὀμμύχ 

ὤμμσμ / ὤμμσξμ 

ὀμξῦμαι 

ὤμξρα 

ὀμώμξκα 

ὠμχμόκειμ 

 

121. ὁοάχ, - 

ἑώοχμ 

ὄφξμαι 

εἶδξμ 

ἑόοακα / ἑώοακα / ὄπχπα 

ἑχοάκειμ / ὠπώπειμ 

122. ὁομαι 

ἑχοώμημ 

ὀτθήρξμαι 

εἰδόμημ / ὤτθημ 

ἑόοαμαι / ἑώοαμαι / ὦμμαι 

ἑχοάμημ / ὤμμημ 
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123. πάρυχ 

 ἔπαρυξμ 

 πείρξμαι 

 ἔπαθξμ 

πέπξμθα 

ἐπεπόμθειμ 

124. παύχ 

ἔπασξμ 

παύρχ 

ἔπασρα 

πέπασκα 

ἐπεπαύκειμ 

125. παύξμαι 

ἐπασόμημ 

παύρξμαι / πασρθήρξμαι 

ἐπασράμημ / ἐπαύρθημ 

πέπασμαι 

ἐπεπαύμημ 

 

 

126. πείθχ 

ἔπειθξμ 

πείρχ 

ἔπειρα / ἔπιθξμ 

πέπεικα 

ἐπεπείκειμ 

127. πείθξμαι 

ἐπειθόμημ 

πείρξμαι / πειρθήρξμαι 

ἐπειράμημ / ἐπείρθημ / ἐπιθόμημ 

πέπειρμαι / πέπξιθα 

ἐπεπείρμημ / ἐπεπξίθειμ 

 

 

128. πέμπχ 

 ἔπεμπξμ 

πέμφχ 

ἔπεμφα 

πέπξμτα 

ἐπεπόμτειμ 

129. πέμπξμαι 

ἐπεμπόμημ 

πέμφξμαι / πεμτθήρξμαι 

ἐπεμφάμημ /ἐπέμτθημ 

πέπεμμαι 

ἐπεπέμμημ 

130. πίμπλημι 

ἐπίμπλημ 

πλήρχ 

ἔπληρα 

πέπληκα 

ἐπεπλήκειμ 
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131. πίμπλαμαι 

ἐπιμπλάμημ 

πλήρξμαι / πληρθήρξμαι 

ἐπληράμημ / ἐπλήρθημ 

πέπληρμαι 

ἐπεπλήρμημ 

132. πίμποημι 

ἐπίμποημ / ἐπίμποχμ 

ποήρχ 

ἔποηρα 

πέποηκα 

ἐπεποήκειμ 

 

133. πίμποαμαι 

ἐπιμποάμημ 

ποήρξμαι / ποηρθήρξμαι 

ἐποηράμημ / ἐποήρθημ 

πέποηρμαι 

ἐπεποήρμημ 

134. πίμχ 

ἔπιμξμ 

πίξμαι 

ἔπιξμ 

πέπχκα 

ἐπεπώκειμ 

 

135. πίπςχ 

ἔπιπςξμ 

πέρξμαι / περξῦμαι 

ἔπερξμ 

πέπςχκα 

ἐπεπςώκειμ 

136. πλέχ 

ἔπλεξμ 

πλεύρξμαι / πλεσρξῦμαι 

ἔπλεσρα 

πέπλεσκα 

ἐπεπλεύκειμ 

 

137. πλήςςχ 

ἔπληςςξμ 

πλήνχ 

ἔπληνα 

πέπληγα 

ἐπεπλήγειμ 

138. πλήςςξμαι 

ἐπληςςόμημ 

πληγήρξμαι /-πλαγήρξμαι 

ἐπλήγημ / -ἐπλάγημ 

πέπληγμαι 

ἐπεπλήγμημ 

139. πμέχ 

 ἔπμεξμ 

 πμεύρξμαι/πμεσρξῦμαι 

 ἔπμεσρα 

 πέπμεσκα 

 ἐπεπμεύκειμ 
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140. πξιέχ,-  

ἐπξίξσμ 

πξιήρχ 

ἐπξίηρα 

πεπξίηκα 

ἐπεπξιήκειμ 

141. πξιξῦμαι 

ἐπξιξύμημ 

πξιήρξμαι / πξιηθήρξμαι 

ἐπξιηράμημ / ἐπξιήθημ 

πεπξίημαι 

ἐπεπξιήμημ 

142. ποάςςχ 

ἔποαςςξμ 

ποάνχ 

ἔποανα 

πέποαυα / πέποαγα 

ἐπεποάυειμ / ἐπεποάγειμ 

 

143. ποάςςξμαι 

ἐποαςςόμημ 

ποάνξμαι / ποαυθήρξμαι 

ἐποανάμημ / ἐποάυθημ 

πέποαγμαι 

ἐπεποάγμημ 

144. πσμθάμξμαι 

ἐπσμθαμόμημ 

πεύρξμαι / πεσρξῦμαι 

ἐπσθόμημ 

πέπσρμαι 

ἐπεπύρμημ 

 

 

 

145. ῥέχ 

ἔοοεξμ 

ῥσήρξμαι 

ἔοοεσρα / ἐοούημ 

ἐοούηκα 

ἐοοσήκειμ 

146. ῥήγμσμι 

ἐοοήγμσμ 

ῥήνχ 

ἔοοηνα 

--------------- 

--------------- 

147. ῥήγμσμαι 

ἐοοηγμύμημ 

ῥήνξμαι / ῥαγήρξμαι 

ἐοοηνάμημ / ἐοοάγημ 

ἔοοχγα 

ἐοοώγειμ 
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148. ῥίπςχ 

ἔοοιπςξμ 

ῥίφχ 

ἔοοιφα 

ἔοοιτα 

ἐοοίτειμ 

149. ῥίπςξμαι 

ἐοοιπςόμημ 

ῥιτθήρξμαι / ῥιτήρξμαι 

ἐοοίτθημ / ἐοοίτημ 

ἔοοιμμαι 

ἐοοίμμημ 

 

 

 

150. ρημαίμχ 

ἐρήμαιμξμ 

ρημαμ 

ἐρήμημα 

ρερήμαγκα 

ἐρερημάγκειμ 

151. ρημαίμξμαι 

ἐρημαιμόμημ 

ρημαμξῦμαι / ρημαμθήρξμαι 

ἐρημημάμημ /ἐρημάμθημ 

ρερήμαρμαι 

ἐρερημάρμειμ 

152. ρκεδάμμσμι 

ἐρκεδάμμσμ 

ρκεδ / ρκεδάρχ 

ἐρκέδαρα 

-------------------- 

-------------------- 

 

 

153. ρκεδάμμσμαι 

ἐρκεδαμμύμημ 

ρκεδαρθήρξμαι 

ἐρκεδαράμημ / ἐρκεδάρθημ 

ἐρκέδαρμαι 

ἐρκεδάρμημ 

154. ρκξπέχ, - 

ἐρκόπξσμ 

ρκξπήρχ 

ἐρκόπηρα 

--------------- 

--------------- 
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155. ρκξπξῦμαι 

ἐρκξπξύμημ 

ρκέφξμαι / ρκεπήρξμαι 

ἐρκξπηράμημ / ἐρκεφάμημ / ἐρκέτθημ / ἐρκέπημ 

ἔρκεμμαι 

ἐρκέμμημ 

156. ρτάλλχ 

ἔρταλλξμ 

ρταλ 

ἔρτηλα 

ἔρταλκα 

ἐρτάλκειμ 

 

157. ρτάλλξμαι 

ἐρταλλόμημ 

ρταλξῦμαι/ ρταλήρξμαι 

ἐρταλόμημ / ἐρτάλημ 

ἔρταλμαι 

ἐρτάλμημ 

158. ρῴζχ 

ἔρῳζξμ 

ρώρχ 

ἔρχρα 

ρέρχκα 

ἐρερώκειμ 

159. ρῴζξμαι 

ἐρῳζόμημ 

ρώρξμαι / ρχθήρξμαι 

ἐρχράμημ / ἐρώθημ 

ρέρῳρμαι 

ἐρερῴρμημ 

 

 

 

 

160. ςαοάςς(ρρ)χ 

ἐςάοαςς(ρρ)ξμ 

ςαοάνχ 

ἐςάοανα 

ςεςάοαυα 

ἐςεςαοάυειμ 

161. ςαοάςς(ρρ)ξμαι 

ἐςαοαςς(ρρ)όμημ 

ςαοάνξμαι / ςαοαυθήρξμαι 

ἐςαοανάμημ / ἐςαοάυθημ 

ςεςάοαγμαι 

ἐςεςαοάγμημ 

162. ςάςς(ρρ)χ 

ἔςαςς(ρρ)ξμ 

ςάνχ 

ἔςανα 

ςέςαυα 

ἐςεςάυειμ 
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163. ςάςς(ρρ)ξμαι 

ἐςαςς(ρρ)όμημ 

ςάνξμαι / ςαυθήρξμαι / ςαγήρξμαι 

ἐςανάμημ / ἐςάυθημ / ἐςάγημ 

ςέςαγμαι 

ἐςεςάγμημ 

164. ςείμχ 

ἔςειμξμ 

ςεμ 

ἔςειμα 

ςέςακα 

ἐςεςάκειμ 

 

165. ςείμξμαι 

ἐςειμόμημ 

ςεμξῦμαι / ςαθήρξμαι 

ἐςειμάμημ / ἐςάθημ 

ςέςαμαι 

ἐςεςάμημ 

166. ςέμμχ 

ἔςεμμξμ 

ςεμ 

ἔςεμξμ / ἔςαμξμ 

ςέςμηκα 

ἐςεςμήκειμ 

167. ςέμμξμαι 

ἐςεμμόμημ 

ςεμξῦμαι / ςμηθήρξμαι 

ἐςεμόμημ / ἐςμήθημ 

ςέςμημαι 

ἐςεςμήμημ 

 

168. ςίθημι 

ἐςίθημ 

θήρχ 

ἔθηκα 

ςέθεικα / ςέθηκα 

ἐςεθείκειμ / ἐςεθήκειμ 

169. ςίθεμαι 

ἐςιθέμημ 

θήρξμαι / ςεθήρξμαι 

ἔθεμημ / ἐςέθημ 

ςέθειμαι / κεῖμαι 

ἐςεθείμημ / ἐκείμημ 

170. ςοέπχ 

ἔςοεπξμ 

ςοέφχ 

ἔςοεφα 

ςέςοξτα 

ἐςεςοότειμ 

 

171. ςοέπξμαι 

ἐςοεπόμημ 

ςοέφξμαι / ςοαπήρξμαι 

ἐςοεφάμημ / ἐςοαπόμημ / ἐςοέτθημ / ἐςοάπημ 

ςέςοαμμαι 

ἐςεςοάμμημ 

172. ςοέτχ 

ἔςοετξμ 

θοέφχ 

ἔθοεφα 

ςέςοξτα 

ἐςεςοότειμ 
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173. ςοέτξμαι 

ἐςοετόμημ 

θοέφξμαι / ςοατήρξμαι 

ἐθοεφάμημ / ἐθοέτθημ / ἐςοάτημ 

ςέθοαμμαι 

ἐςεθοάμμημ 

174. ςσγυάμχ 

ἐςύγυαμξμ 

ςεύνξμαι / ςεσνξῦμαι 

ἔςσυξμ 

ςεςύυηκα 

ἐςεςσυήκειμ 

 

 

175.ὑβοίζχ 

 ὕβοιζξμ 

 ὑβοι 

 ὕβοιρα 

 ὕβοικα 

 ὑβοίκειμ 

176. ὑπιρυμέξμαι, -ξῦμαι 

 ὑπιρυμξύμημ 

  ὑπξρυήρξμαι 

  ὑπερυόμημ 

  ὑπέρυημαι 

  ὑπερυήμημ 

 

 

177. ταίμχ 

 ἔταιμξμ 

 ταμ 

 ἔτημα 

 πέταγκα 

 ἐπετάγκειμ 

178. ταίμξμαι 

 ἐταιμόμημ 

 ταμξῦμαι, ταμθήρξμαι, ταμήρξμαι 

 ἐτημάμημ, ἐτάμθημ, ἐτάμημ 

 πέταρμαι, πέτημα 

 ἐπετάρμημ, ἐπετήμειμ 
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179. τέοχ 

 ἔτεοξμ 

 ξἴρχ 

 ἤμεγκα, ἤμεγκξμ 

 ἐμήμξυα 

 ἐμημόυειμ 

180. τέοξμαι 

 ἐτεοόμημ 

 ξἴρξμαι, ξἰρθήρξμαι, ἐμευθήρξμαι 

 ἠμεγκάμημ, ἠμέυθημ 

 ἐμήμεγμαι 

 ἐμημέγμημ 

 

181. τεύγχ 

 ἔτεσγξμ 

 τεύνξμαι, τεσνξῦμαι 

 ἔτσγξμ 

 πέτεσγα 

 ἐπετεύγειμ, πετεσγὼπ ἦμ 

182. τημὶ 

 ἔτημ 

 τήρχ 

 ἔτηρα 

 εἴοηκα 

 εἰοήκειμ 

183. τθάμχ 

 ἔτθαμξμ 

 τθάρχ, τθήρξμαι 

 ἔτθαρα, ἔτθημ 

 ἔτθακα 

 ἐτθάκειμ 

 

184. τθείοχ 

 ἔτθειοξμ 

 τθεο 

 ἔτθειοα 

 ἔτθαοκα 

 ἐτθάοκειμ 

185. τθείοξμαι 

 ἐτθειοόμημ 

 τθεοξῦμαι, τθαοήρξμαι 

 ἐτθειοάμημ, ἐτθάοημ 

 ἔτθαομαι 

 ἐτθάομημ 

186. τοξμςίζχ 

 ἐτοόμςιζξμ 

 τοξμςι 

 ἐτοόμςιρα 

 πετοόμςικα 

 ἐπετοξμςίκειμ 

 

187. τσλάςςχ 

 ἐτύλαςςξμ 

 τσλάνχ 

 ἐτύλανα 

 πετύλαυα 

 ἐπετσλάυειμ 

188. τσλάςςξμαι 

 ἐτσλαςςόμημ 

 τσλάνξμαι, τσλαυθήρξμαι 

 ἐτσλανάμημ, ἐτσλάυθημ 

 πετύλαγμαι 

 ἐπετσλάγμημ 

189. τύχ 

  ἔτσξμ 

  τύρχ, τσήρχ 

  ἔτσρα 

  _________ 

  _________ 
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190. τύξμαι 

 ἐτσόμημ 

 τύρξμαι, τσήρξμαι 

 ἔτσμ, ἐτύημ 

 πέτσκα 

 ἐπετύκειμ 

 

 

191. υαίοχ 

 ἔυαιοξμ 

 υαιοήρχ, υαο 

 ἐυαίοηρα, ἐυάοηρα 

 γέγηθα, κευάοηκα 

 ἐγεγήθειμ 

192. υαίοξμαι 

 ἐυαιοόμημ 

 υαοήρξμαι, υαοξῦμαι 

 ἐυάοημ 

 κευάοημαι, κέυαομαι 

 ἐκευαοήμημ, ἐκευάομημ 

193. υέχ 

 ἔυεξμ 

 υέχ 

 ἔυεα, ἔυσρα 

 κέυσκα 

 ἐκευύκειμ 

 

194. υέξμαι 

 ἐυεόμημ 

 υέξμαι, υσθήρξμαι 

 ἐυεάμημ, ἐυύθημ 

 κέυσμαι 

 ἐκευύμημ 

195. υοή  &  υοεώμ ἐρςί 

 ἐυομ, υομ, υοεὼμ ἦμ 

 υοήρει 

 ἔυοηρε 

 ---------- 

 ---------- 

 

196. υομαι 

 ἐυοώμημ 

 υοήρξμαι, υοηρθήρξμαι 

 ἐυοηράμημ, ἐυοήρθημ 

 κέυοημαι 

 ἐκευοήμημ 

197. υχοέχ, - 

 ἐυώοξσμ 

  υχοήρξμαι, υχοήρχ 

  ἐυώοηρα 

  κευώοηκα 

  ἐκευχοήκειμ 
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198. φεύδξμαι 

 ἐφεσδόμημ 

 φεύρξμαι, φεσρθήρξμαι 

 ἐφεσράμημ, ἐφεύρθημ 

 ἔφεσρμαι 

 ἐφεύρμημ, ἐφεσρμέμξπ ἦμ 

199. φητίζχ 

 ἐφήτιζξμ 

 φητι 

 ἐφήτιρα 

 ἐφήτικα 

 ἐφητίκειμ 

200. φητίζξμαι 

 ἐφητιζόμημ 

 φητιξῦμαι, φητιρθήρξμαι 

 ἐφητιράμημ, ἐφητίρθημ 

 ἐφήτιρμαι 

 ἐφητίρμημ 

 

 

201. ὠθέχ, - 

 ἐώθξσμ 

 ὤρχ, ὠθήρχ 

 ἔχρα, ὤθηρα 

 ἔχκα 

 ἐώκειμ 

202. ὠθέξμαι, -ξῦμαι 

 ἐχθξύμημ 

 ὤρξμαι, ὠρθήρξμαι 

 ἐχράμημ, ἐώρθημ 

 ἔχρμαι 

 ἐώρμημ 

203. ὠμέξμαι, -ξῦμαι 

 ἐχμξύμημ 

 ὠμήρξμαι, ὠμηθήρξμαι 

 ἐποιάμημ, ἐχμήθημ 

 ἐώμημαι 

 ἐχμήμημ 

 

 

 

 


