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«Ταξιδεύοντας με τα Ρήματα» 

(Οικογένειες Ρημάτων) 

Ομαδική εργασία του τμήματος Δ1 του 16ου Δημοτικού Σχολείου 

Κορυδαλλού για το μάθημα της Ευέλικτης Ζώνης. 

Υπεύθυνος Δάσκαλος: Σπύρος Καλογήρου 

Τμήμα Δ1 Σχολικό Έτος 2018 - 2019 

Αλεξοπούλου Φωτεινή Αλατζάς Γιάννης 

Βασιλάκη Εριφύλη Αντωνόπουλος Κωνσταντίνος 

Κομίνη Μαρκέλλα Αποστολάκης Βασίλης 

Κρίκου Κατερίνα Αχυράκης Ρουσσέτος 

Λαμπράκη Νίκη Κούσπαρης Βασίλης 

Μπάικα Τόνια Κωνσταντίνου Νίκος 

Νομικού Αμαλία Μανίνας Μάνος 

Παλαμίδα Εύη Νικολάου Γιώργος 

Στραγαλάκη Εύη Παπαδημητρόπουλος Γεράσιμος 

Τσαχαλίδου Έλενα Τσελεπής Βασίλης 

Φαμιλωνίδου Κυριακή Τσογκλής Ηνίοχος 

 Φραγκιάς Κώστας 

  

 

 

 

 

Ευχαριστούμε τον καθηγητή πληροφορικής του σχολείου μας κύριο 

Κώστα Σαλπασαράνη, τις κυρίες Ευγενία Μανουσάκη και Νικολέτα 

Νικολαΐδου και τον διευθυντή του σχολείου μας κύριο Παύλο Βάσιο 

για την πολύτιμη βοήθειά τους.  

Κορυδαλλός Απρίλιος 2019 
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Περιεχόμενα 
• ΠΡΩΤΗ ΣΥΖΥΓΙΑ • ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΥΖΥΓΙΑ 

 ρήματα σε -άζω   ρήματα σε –ώ (-ιέμαι και –ούμαι) 

 ρήματα σε -ιάζω   ρήματα σε –ώ (-ώμαι) 

 ρήματα σε –άρω  

 ρήματα σε -αίνω  

 ρήματα σε -εύω  

 ρήματα σε -ίζω  

 ρήματα σε -ώνω  

 ρήματα σε -βω  

 ρήματα σε -φω  

 ρήματα σε -λω  

 ρήματα σε -ύνω  

 ρήματα σε -σσω  

 ρήματα σε -ττω  

 ρήματα σε -έω  

 ρήματα σε -ύω  

 ρήματα σε -έρνω  

 ρήματα σε –όζω  

      ρήματα σε –έρω, -ίρω, -είρω, -ύρω 

 

 

• Ρήματα που έχουν μόνο Μέση/Παθητική Φωνή (αποθετικά ρήματα) 

• Απρόσωπα ρήματα  
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αγοράζω ησυχάζω συχνάζω 

αλλάζω  σφάζω 

αναγκάζω θαυμάζω  

αναστενάζω θηλάζω τάζω 

ανεβάζω  ταράζω 

αράζω καλπάζω τρομάζω 

αρπάζω κοιτάζω  

 κουράζω υποβιβάζω 

βάζω κράζω  

βγάζω κραυγάζω φωνάζω 

βελάζω   

βράζω μεταφράζω χαράζω 

 μοιράζω χλευάζω (= κοροϊδεύω) 

γιορτάζω   

γυμνάζω νυστάζω ωριμάζω 

   

δαμάζω ξεκουράζω  

διαβάζω   

διασκεδάζω παραφράζω  

διατάζω πειράζω  

διστάζω προβιβάζω  

δοκιμάζω προστάζω  

δοξάζω   

 ρημάζω  

εκφράζω   

εξετάζω σπαράζω  

ετοιμάζω στάζω  
  

Ρήματα σε –άζω 

ταράζω, τάραζα, τάραξα, θα ταράξω, 

ταράζομαι, ταραζόμουν, ταράχτηκα, θα ταραχτώ 

ΠΡΩΤΗ  ΣΥΖΥΓΙΑ 
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αγιάζω εφοδιάζω  

αγκαλιάζω  οργιάζω 

αηδιάζω θυσιάζω ουρλιάζω 

αιφνιδιάζω   

ακρωτηριάζω καμπουριάζω παρουσιάζω 

ανατριχιάζω κατσουφιάζω πλαγιάζω 

απουσιάζω κομματιάζω πληγιάζω 

αρραβωνιάζω κομπιάζω πλησιάζω 

αυθαδιάζω κοπιάζω πολλαπλασιάζω 

αφηνιάζω κουβεντιάζω  

 κουλουριάζω ρυτιδιάζω 

βουλιάζω κουρνιάζω  

  σκουριάζω 

δειλιάζω μελανιάζω σκυλιάζω 

δηλητηριάζω μετριάζω συννεφιάζω 

διπλασιάζω μουλιάζω σχολιάζω 

  σωριάζω 

εγκαινιάζω νευριάζω  

εγκωμιάζω (ε)νοικιάζω ταιριάζω 

εκβιάζω  τεμπελιάζω 

εκστασιάζω ξαφνιάζω τριπλασιάζω 

εμβολιάζω ξεθωριάζω  

ενθουσιάζω ξεμαλλιάζω φωλιάζω 

εντυπωσιάζω ξεπαγιάζω  

εστιάζω ξεχειμωνιάζω χλωμιάζω 

ευωδιάζω ξυλιάζω  

  Εξαιρούνται:       με ει: αδειάζω, εκθειάζω, χρειάζομαι 

με οι: μοιάζω, μονοιάζω, νοιάζω, νοιάζομαι 

με υ: συνδυάζω 

 

Ρήματα σε –ιάζω 

κομματιάζω, κομμάτιαζα, κομμάτιασα, θα κομματιάσω  

κομματιάζομαι, κομματιαζόμουν, κομματιάστηκα,  

θα κομματιαστώ 
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αμπαλάρω παρκάρω τεστάρω 

βολτάρω πλασάρω τραινάρω 

γουστάρω ποζάρω τρακάρω 

 πουδράρω τρολάρω 

καλμάρω  τρομπάρω 

καμουφλάρω ρισκάρω τσεκάρω 

κλατάρω ρολάρω  

κορνάρω  φαλτσάρω 

κορνιζάρω σαλπάρω φρενάρω 

κουμαντάρω σαλτάρω φρικάρω 

κριτικάρω σαμποτάρω φιλμάρω 

 σκοράρω φιλτράρω 

λανσάρω σκρινάρω φλερτάρω 

λιμάρω σοκάρω φρεσκάρω 

λουφάρω σουτάρω  

 σπινάρω  

μακιγιάρω σπριντάρω  

μαρκάρω σωτάρω  

μπλοκάρω   

μπουκάρω   

 

 

 

 

 

 

 

Ρήματα σε –άρω 

παρκάρω, παρκάριζα, παρκάρισα (πάρκαρα), θα παρκάρω 
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ακριβαίνω κατεβαίνω παραβγαίνω 

ανασαίνω κονταίνω πεθαίνω 

ανασταίνω κουτσαίνω πετυχαίνω 

ανεβαίνω  πηγαίνω 

απολυμαίνω λαβαίνω (λαμβάνω) πικραίνω 

αρρωσταίνω λεπταίνω πλαταίνω 

 λιπαίνω πληθαίνω 

βαθαίνω  προλαβαίνω 

βαραίνω μαθαίνω προφταίνω 

βγαίνω μακραίνω  

 μαραίνω ρυπαίνω 

γλυκαίνω μικραίνω  

 μπαίνω σημαίνω 

διαβαίνω  σκληραίνω 

δυσχεραίνω ξαποσταίνω συμπεραίνω 

 ξεραίνω σωπαίνω 

επεμβαίνω   

 ολισθαίνω τυχαίνω 

ζεσταίνω ομορφαίνω  

  χωλαίνω 

θερμαίνω παθαίνω  

 παραβαίνω  

καταλαβαίνω παχαίνω  

 

Εξαιρούνται:  δένω, 

μένω, πλένω και τα 

σύνθετα: αναμένω, 

επιμένω, υπομένω, 

παραμένω, περιμένω 

κ.α. 

 

Ρήματα σε –αίνω 

ζεσταίνω, ζέσταινα, ζέστανα, θα ζεστάνω 

ζεσταίνομαι, ζεσταινόμουν, ζεστάθηκα, θα ζεσταθώ 
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αγναντεύω δεσμεύω ικετεύω 

αληθεύω δημοσιεύω ιππεύω 

ανακατεύω διοχετεύω  

αντιπροσωπεύω δουλεύω κατασκοπεύω 

απαγορεύω δραπετεύω κινδυνεύω 

αποθηκεύω  κλαδεύω 

αποταμιεύω ειδικεύω κολακεύω 

αριστεύω εκστρατεύω κοντεύω 

αχρηστεύω εκτοξεύω κοροϊδεύω 

 επιστρατεύω κουρεύω 

βασιλεύω ερμηνεύω κυριεύω 

βολεύω   

βραβεύω ζηλεύω λατρεύω 

 ζωντανεύω ληστεύω 

γαληνεύω ζωηρεύω λιγοστεύω 

γενικεύω  λογικεύω 

γιατρεύω θεραπεύω  

γυρεύω θριαμβεύω μαγειρεύω 

γρουσουζεύω θωπεύω μαγεύω 

             Ρήματα σε -εύω 

κουρεύω, κούρευα, κούρεψα, θα κουρέψω   

κουρεύομαι, κουρευόμουν, κουρεύτηκα, θα κουρευτώ 
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μαζεύω προστατεύω φονεύω 

μαντεύω προφητεύω φρονιμεύω 

μαστορεύω  φυτεύω 

μουσκεύω ρεζιλεύω  

μπερδεύω ρεύομαι χαζεύω 

  χαϊδεύω 

νηστεύω σαγηνεύω χειροτερεύω 

νοικοκυρεύω σακατεύω χορεύω 

νοθεύω σημαδεύω χρησιμεύω 

νοσηλεύω σιγουρεύω χωνεύω 

νταντεύω σκοπεύω  

 σοβαρεύω ψαρεύω 

ξοδεύω στενεύω ψαχουλεύω 

 στοχεύω  

παγιδεύω στρατοπεδεύω  

παιδεύω συμμαζεύω  

παλεύω συνοδεύω  

παντρεύω συνορεύω  

παραμονεύω συντομεύω  

παραξενεύω   

περιοδεύω ταλαντεύω  

πιστεύω ταξιδεύω  

πονηρεύω   

προμηθεύω   

προοδεύω   

                

Εξαιρούνται: κλέβω, σέβομαι 
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αγγίζω αρμενίζω βουίζω 

αγωνίζομαι αρχίζω βρίζω 

αδυνατίζω αρωματίζω βουρτσίζω 

αερίζω ασπρίζω βυθίζω 

ακονίζω ασφαλίζω 
 

αλατίζω ατενίζω γαβγίζω 

αλληθωρίζω ατιμάζω γεμίζω 

αλωνίζω (προ)αυλίζω γευματίζω 

ανακαινίζω αφανίζω γκαρίζω 

ανακουφίζω αφοπλίζω γκρεμίζω 

ανεμίζω αφορίζω γνωρίζω 

ανηφορίζω αφρίζω γονατίζω 

ανθίζω αφυπνίζω γουργουρίζω 

αντικρίζω αχνίζω γρυλίζω 

αντιμετωπίζω  γυαλίζω 

αξίζω βαδίζω γυρίζω 

απαγχονίζω βασανίζω  

αποικίζω βασίζω δειγματίζω 

αποστηθίζω βηματίζω διαμελίζω 

αποφασίζω βομβαρδίζω διασχίζω 

         Ρήματα σε -ίζω 

χτενίζω, χτένιζα, χτένισα, θα χτενίσω 

χτενίζομαι, χτενιζόμουν, χτενίστηκα, θα χτενιστώ 
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διαφημίζω ηλεκτρίζω καταλογίζω 

διορίζω  καταρτίζω 

διυλίζω θερίζω κατεδαφίζω 

δροσίζω θεσπίζω κατηφορίζω 

δυσφημίζω θησαυρίζω κεντρίζω 

δωρίζω θροΐζω κερδίζω 

 θρυμματίζω κιτρινίζω 

εγχειρίζω θυμιατίζω κλαψουρίζω 

εθίζω θυμίζω κλονίζω 

εικονίζω θωρακίζω κοιμίζω 

εκτοπίζω  κοκκινίζω 

ελπίζω ισοσκελίζω κοσκινίζω 

εμβολίζω ισοφαρίζω κοστίζω 

εμποδίζω  κουδουνίζω 

εμφανίζω καβγαδίζω κουρδίζω 

εντοπίζω καβουρδίζω κυματίζω 

εξατμίζω καθαρίζω  

εξαφανίζω καθίζω λακτίζω 

εξευγενίζω καθρεφτίζω λαμπυρίζω 

εξευτελίζω κακαρίζω λαρυγγίζω 

εξοργίζω κακίζω λικνίζω 

εξορίζω καλημερίζω λυγίζω 

ερεθίζω καληνυχτίζω  

 καλησπερίζω μαγνητίζω 

ζαλίζω κανιβαλίζω μακαρίζω 

ζορίζω κανονίζω μαυρίζω 

ζυγίζω καπνίζω μετακομίζω 

ζωγραφίζω καταβροχθίζω μηδενίζω 
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μπουμπουνίζω 

μουρμουρίζω 

οσμίζομαι σαπίζω 

σαπουνίζω 

μυρίζω παιδιαρίζω σαστίζω 

μωρουδίζω παιχνιδίζω σιτίζω 

 πανηγυρίζω σκαλίζω 

νανουρίζω παπαγαλίζω σκίζω 

νιαουρίζω παραδειγματίζω σκοτίζω 

νομίζω παραμερίζω σκουπίζω 

 πασπαλίζω σοβατίζω 

ξεκοκαλίζω πασχίζω σουβλίζω 

ξεμυαλίζω πειραματίζομαι στηρίζω 

ξενίζω περιορίζω στοιχηματίζω 

ξεπροβοδίζω πεταρίζω στολίζω 

ξεστομίζω πικρίζω στραγγίζω 

ξεφλουδίζω πριονίζω στριγγλίζω 

ξεφτιλίζω προβληματίζω στροβιλίζω 

ξεφυλλίζω προορίζω συνηθίζω 

ξεφωνίζω προσανατολίζω συσχετίζω 

ξεχειλίζω προσεγγίζω σφαλιαρίζω 

ξινίζω  σφραγίζω 

ξυρίζω ραβδίζω σφυρίζω 

 ραγίζω σχηματίζω 

ονοματίζω ραμφίζω  

οπλίζω ραντίζω ταΐζω 

οραματίζομαι ροκανίζω ταυτίζω 

οργίζω ρουθουνίζω τεμαχίζω 

ορίζω ροχαλίζω τερματίζω 

ορκίζω ρυθμίζω τετραγωνίζω 
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τουρτουρίζω φεγγίζω  ψαλιδίζω 

τουφεκίζω φλογίζω ψειρίζω 

τραυλίζω φοβερίζω ψελλίζω 

τραυματίζω φοβίζω ψευδίζω 

τρίζω φορτίζω ψηλαφίζω 

τροχίζω φουρνίζω ψηφίζω 

τσακίζω φτερνίζομαι ψιθυρίζω 

τσαντίζω φτερουγίζω ψωνίζω 

τσαπίζω φυλακίζω  

τσιγαρίζω φωσφορίζω  

τσιρίζω φωτίζω  

τσουγκρίζω φωτογραφίζω  

τσουρουφλίζω   

τυμπανίζω χαραμίζω  

 χαρίζω  

υπενθυμίζω χαστουκίζω Εξαιρούνται: 

υπερασπίζω χειρίζομαι αθροίζω, 

υποβαθμίζω χλιμιντρίζω δακρύζω, 

υπογραμμίζω χρηματίζω δανείζω, 

υπολογίζω χρίζω κατακλύζω, 

υποστηρίζω χρωματίζω κελαρύζω, 

 χτενίζω πήζω, 

 χωρίζω πρήζω 
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αγκυλώνω βελτιώνω εδραιώνω 

αγχώνω βιδώνω εκδηλώνω 

αθωώνω βουλώνω εκπληρώνω 

ακυρώνω βουρκώνω ελαττώνω 

αλευρώνω  ελευθερώνω 

αλλοιώνω γαζώνω εμπεδώνω 

αμαυρώνω γαντζώνω εμψυχώνω 

αμπαρώνω γεφυρώνω εναντιώνω 

αναδασώνω γλιτώνω ενημερώνω 

ανακυκλώνω γουρλώνω ενσαρκώνω 

αναστατώνω γραπώνω ενσωματώνω 

ανταμώνω  ενυδατώνω 

αξιώνω δαγκώνω επιπλώνω 

απλώνω δηλώνω εξαγριώνω 

απογειώνω διαβρώνω εξακριβώνω 

αραιώνω διαπιστώνω εξημερώνω 

αρματώνω δικαιώνω εξισώνω 

αφιερώνω διορθώνω ερημώνω 

αφομοιώνω διογκώνω  

 διπλώνω ζαρώνω 

βαλτώνω δυναμώνω ζευγαρώνω 

βεβαιώνω δολώνω ζυμώνω 

βεβηλώνω  ζυγώνω 

             Ρήματα σε –ώνω 

απλώνω, άπλωνα, άπλωσα, θα απλώσω 

απλώνομαι, απλωνόμουν, απλώθηκα, θα απλωθώ 
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θαμπώνω λαδώνω ξανανιώνω 

θεμελιώνω λερώνω ξεθεώνω 

θυμώνω λιγώνω ξεριζώνω 

 λιώνω ξηλώνω 

ιδρώνω  ξημερώνω 

ισιώνω μαγκώνω  

 μαλακώνω παγώνω 

καθιερώνω μαλώνω παλιώνω 

καμαρώνω μαραζώνω παραμορφώνω 

καπαρώνω μαρμαρώνω πατώνω 

καπακώνω μαστιγώνω πεισμώνω 

καπαρώνω ματαιώνω πετρώνω 

καπελώνω ματώνω πλαισιώνω 

καρφώνω μαχαιρώνω πλακώνω 

καταναλώνω μεγαλώνω πληγώνω 

κατασκηνώνω μειώνω πληρώνω 

κατορθώνω μετανιώνω πορώνω 

κλειδώνω  μισθώνω προσγειώνω 

κληρώνω μορφώνω πυκνώνω 

κλιμακώνω μουτζουρώνω  

κουκουλώνω μουτρώνω οργανώνω 

κουμπώνω μπαλώνω οργώνω 

κρεβατώνω   

κρυώνω ναρκώνω ριζώνω 

κυκλώνω νεκρώνω  

κυρτώνω νυχτώνω  

  σαρώνω 

λαβώνω  σηκώνω 
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  φουντώνω 

σημειώνω ταπεινώνω φουσκώνω 

σιδερώνω ταπώνω φυτρώνω 

σκαρώνω τελειώνω  

σκλαβώνω τεντώνω χαλαρώνω 

σκοτώνω τουρλώνω χαμηλώνω 

σουλουπώνω τρυπώνω χαπακώνω 

σουρώνω τσακώνω χαρακώνω 

σπιλώνω τυπώνω χουφτώνω 

σταυρώνω τυφλώνω χρεώνω 

στεγνώνω  χώνω 

στειρώνω υποχρεώνω  

στεριώνω υψώνω ψαρώνω 

στεφανώνω  ψηλώνω 

στοιχειώνω φακελώνω  

στραβώνω φανερώνω  

στρώνω φαρμακώνω  

συμπληρώνω φασκιώνω  

σφηνώνω φιλιώνω  

σώνω φορτώνω                                      
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-άβω -ίβω 

ανάβω θλίβω 

θάβω θλίβομαι 

ράβω στρίβω 

σκάβω τρίβω 

  

-ύβω -είβω 

κρύβω αλείβω (αλείφω) 

σκύβω αμείβω 

 πασαλείβω 

 

Εξαιρούνται: θραύω (= σπάω), παύω 
 
 
 
 
-είφω -ύφω  

αλείφω γλύφω (γλύπτης)  

γλείφω   

   

   

   

   
  

Ρήματα σε –βω 

Ρήματα σε –φω 
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• με ένα λ: 

θέλω 

οφείλω 

 

• με δύο λ: 

αγγέλλω (αναγγέλλω, εξαγγέλλω, καταγγέλλω κ.α.) 

ανατέλλω 

βάλλω (αμφιβάλλω, αναβάλλω διαβάλλω, επιβάλλω, εισβάλλω, 

καταβάλλω, μεταβάλλω, περιβάλλω, προβάλλω, προσβάλλω, 

υπερβάλλω, υποβάλλω κ.α.) 

πάλλω (= κουνάω, δονώ κάτι) 

ποικίλλω 

στέλλω (αναστέλλω, διαστέλλω, συστέλλω, καταστέλλω κ.α.) 

σφάλω (= κάνω σφάλμα, λάθος) 

ψάλλω (= ψέλνω) 

 

 
  

Ρήματα σε –λω 
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• με υ:   

αμύνομαι ενθαρρύνω ξύνω 

απαλύνω επιταχύνω  

απευθύνω  οξύνω 

αποθαρρύνω καταπραΰνω  

αποθρασύνω κατευθύνω παροτρύνω 

απομακρύνω  φτύνω 

 λύνω (διευκολύνω,   

βαρύνω (επιβαρύνω) ευκολύνω, ξεδιαλύνω κ.α.) χύνω 

βραδύνω (επιβραδύνω)   

 μεγεθύνω  

γδύνω μολύνω  

   

διευθύνω ντύνω  

διευρύνω   

   

• με ι:   

δίνω πίνω  

κλίνω (το ρήμα) φθίνω (= ελαττώνομαι)  

κρίνω (ανακρίνω, διακρίνω, κατακρίνω, συγκρίνω κ.α.) 

   

• με η:   

αφήνω σβήνω              συστήνω  

   

• με ει:   

κλείνω (την πόρτα) 

τείνω (εντείνω, παρατείνω, προεκτείνω, προτείνω κ.α.) 

 

 

 
 

Ρήματα σε –ύνω 

ξύνω, έξυνα, έξυσα, θα ξύσω 

ξύνομαι, ξυνόμουν, ξύστηκα (ξύθηκα), θα ξυστώ 
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αναπτύσσω κηρύσσω / προκηρύσσω  

   

εξελίσσω τάσσω (ανατάσσω, παρατάσσω, υποτάσσω  κ.α.) 

εκπλήσσω   

   

 
 
 
 
 
 

πλήττω (= χτυπώ) / επιπλήττω – επίπληξη  

πράττω (= κάνω) / διαπράττω, εισπράττω κ.α. 

φρίττω (= αισθάνομαι φρίκη, αηδία) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ρήματα σε –σσω 

εξελίσσω, εξέλισσα, εξέλιξα, θα εξελίξω 

εξελίσσομαι, εξελισσόμουν, εξελίχθηκα, θα εξελιχτώ 

Ρήματα σε –ττω 

πράττω, έπραττα, έπραξα, θα πράξω 
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• με ε:   

λέω  ρέω 

  

πλέω (επιπλέω, καταπλέω κ.α.) (συν) δέω 

πνέω (αναπνέω, εισπνέω, εκπνέω κ.α.) 

   

• με αι:   

καίω   

κλαίω   

(παρα) παίω(= κινούμαι με αστάθεια)  

 

 

 
 
 
 
 
 
 

δεικνύω (= δείχνω - αποδεικνύω, επιδεικνύω κ.α.) 

διανύω, δύω   

   

εκλύω (= απελευθερώνω, διαχέω κάτι) 

ελκύω(=έλκω, τραβάω) , επενδύω  

   

ιδρύω, ισχύω   

   

λύω (λύνω – αναλύω, απολύω, διαλύω, καταλύω, παραλύω κ.α.) 

(ανα) μειγνύω (= ανακατεύω)   

   

 
 
 

Ρήματα σε –έω / -αίω 

Ρήματα σε –ύω 

διαλύω, διέλυα, διέλυσα, θα διαλύσω 

διαλύομαι, διαλυόμουν, διαλύθηκα, θα διαλυθώ 
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• - άγω:   

 

άγω (= οδηγώ) και τα σύνθετα: ανάγω, εισάγω, εξάγω, 

κατάγομαι, παράγω κ.α.  

   

• - έγω:   

   

αναφλέγω   

αρμέγω   

λέγω (λέω) και τα σύνθετα: διαλέγω, επιλέγω, συλλέγω κ.α. 

   

• - ήγω:   

   

λήγω   

μπήγω   

   

• - ίγω:   

   

θίγω   

πνίγω   

σμίγω   

τυλίγω   

   

• - οίγω:   

   

ανοίγω   

 
  

Ρήματα σε – γω 
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γέρνω σέρνω (σύρω)  

γδέρνω   

 φέρνω (καταφέρνω, λογοφέρνω κ.α)  

δέρνω   

 
Εξαιρείται: παίρνω 

 
 
 
 
 
 

• με ο:   

αρμόζω (εφαρμόζω, προσαρμόζω) 

δεσπόζω  

 

• με ω:   

      σώζω 

 

 
 
 
 
  

Ρήματα σε –έρνω 

σέρνω, έσερνα, έσυρα, θα σύρω 

σέρνομαι, σερνόμουν, σύρθηκα, θα συρθώ 

Ρήματα σε –όζω / -ώζω 
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ξέρω   

φέρω (φέρνω και τα σύνθετα: αναφέρω, διαφέρω, εκφέρω, 

καταφέρω, παραφέρομαι, περιφέρω, προσφέρω, προφέρω, 

συμφέρω, υποφέρω κ.α.) 

Εξαιρείται: χαίρω, χαίρομαι 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

γαρνίρω   

οικτίρω (=λυπάμαι – οίκτος) σερβίρω 

 
 
 
 

εγείρω (= σηκώνω)   

σπείρω (σπέρνω), διασπείρω - διασπορά  

φθείρω (= χαλάω, καταστρέφω), διαφθείρω - διαφθορά 

 
 
 
 

σύρω (σέρνω) ανασύρω, αποσύρω, διασύρω, παρασύρω κ.α. 

 
 
 
 

Ρήματα σε –έρω 
προφέρω, πρόφερα, θα προφέρω 

προφέρομαι, προφερόμουν, προφέρθηκα, θα προφερθώ 

Ρήματα σε –είρω 

Ρήματα σε –ύρω 

Ρήματα σε –ίρω 

σερβίρω, σερβίριζα, σερβίρισα (σέρβιρα), θα σερβίρω 

σερβίρομαι, σερβιριζόμουν, σερβιρίστηκα, θα σερβιριστώ 
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αγανακτώ αμφισβητώ (απ)αριθμώ 

αγαπώ αναιρώ αρκώ 

αγκομαχώ αναχωρώ ασθενώ 

αγνοώ ανησυχώ ασκώ 

αγρυπνώ αντιδικώ αστοχώ 

αδημονώ αντιδρώ αφαιρώ 

αδιαθετώ αντιλαλώ αψηφώ 

αδιαφορώ αντιπαθώ  

αδικώ ανυπομονώ βαρυγκωμώ 

αδρανώ αξιολογώ βαρώ 

αθλώ -αθλούμαι αξιοποιώ βαστώ 

αιμορραγώ απαιτώ βλαστημώ 

αισιοδοξώ απαντώ βοηθώ 

αιτιολογώ απασχολώ βουτώ 

αιωρώ- αιωρούμαι αποπλανώ βρομοκοπώ 

ακολουθώ απορώ βρομώ 

ακουμπώ αποτελώ βροντώ 

ακριβολογώ απωθώ  

ακροβατώ αργοπορώ γαργαλώ 

αμελώ αργώ γελοιοποιώ 

ΔΕΥΤΕΡΗ  ΣΥΖΥΓΙΑ   

Ρήματα σε  –ω (-ούμαι και -ιέμαι) 

αγαπώ, αγαπούσα, αγάπησα, θα αγαπήσω            

αγαπιέμαι, αγαπιόμουν, αγαπήθηκα, θα αγαπηθώ                 

κινώ, κινούσα, κίνησα, θα κινήσω                                 

κινούμαι, κινούμουν, κινήθηκα, θα κινηθώ 
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γελώ δυσφημώ θαρρώ 

γεννώ δυσφορώ θεωρώ 

γερνώ δωροδοκώ θρηνώ 

γηροκομώ  θριαμβολογώ 

γλεντώ ειδοποιώ  

γνωμοδοτώ εκλιπαρώ (=ζητώ 

απεγνωσμένα) 
ικανοποιώ 

γνωστοποιώ εκφωνώ ισχυροποιώ 

γρονθοκοπώ ενεργώ  

γυρνώ εξαντλώ καβαλώ 

 εξηγώ καθυστερώ 

δαπανώ επαινώ κακολογώ 

δημιουργώ επευφημώ κακοποιώ 

διαιρώ επιθυμώ καλλιεργώ 

διακωμωδώ  επιτηρώ καλώ 

διαλαλώ επιχειρώ καρποφορώ 

διαρκώ ευγνωμονώ καρτερώ 

διατηρώ ευκαιρώ κατηγορώ 

διαφοροποιώ ευλογώ κατοικώ 

διαφωνώ ευχαριστώ κελαηδώ 

δικαιολογώ  κεντώ 

διοικώ ζεματώ κερδοφορώ 

διχοτομώ ζητώ κερνώ 

δολοφονώ ζουλώ κληροδοτώ 

δοξολογώ ζω κληρονομώ 

δραστηριοποιώ  κλοτσώ  

κλωνοποιώ 

δρομολογώ ηρεμώ κλωσώ 

δρω ηχώ κολλώ 
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 μακρηγορώ οδηγώ 

κολυμπώ μαρτυρώ οικοδομώ 

κολυμπώ ματαιοπονώ ομολογώ 

κοινωνώ μεγαλοποιώ οπισθοχωρώ 

κοιτώ μεγαλουργώ οπλοφορώ 

κουβαλώ μεθώ ορμώ 

κρατώ μελετώ ορώ (= βλέπω) 

κρεμώ μειοψηφώ  

κρυολογώ μετανοώ παρακαλώ 

κυβερνώ μετρώ παραμελώ 

κυκλοφορώ μηνώ (μήνυμα) παραμιλώ 

κυλώ μιλώ παρανομώ 

κυνηγώ μισώ παραπλανώ 

κυοφορώ (=είμαι έγκυος) μοιρολογώ παρατηρώ 

κυριαρχώ μοσχοβολώ παραχωρώ 

κυριολεκτώ μουρμουρώ παρεξηγώ 

κωλυσιεργώ μοχθώ παρηγορώ 

 μπορώ πατώ 

λαλώ μυώ (μυστήριο) πειθαρχώ 

λαμποκοπώ  πεινώ 

λαχταρώ ναυαγώ πελεκώ 

λεηλατώ νοσώ πενθώ 

λειτουργώ νοώ (κ τα σύνθετα εννοώ, 

κατανοώ, παρανοώ κ.α.) 
περιαυτολογώ 

περιποιούμαι 

λιμοκτονώ  περιφρονώ 

λοιδορώ (= περιγελώ, 

κοροϊδεύω κάποιον) 
ξερνώ  

ξεσπώ 

περνώ  

περπατώ 

 ξεχνώ πετώ 

μαδώ ξυλοκοπώ  πηδώ 

 ξυπνώ πλειοψηφώ 



27 
 

πληροφορώ στερώ τσιμπώ 

ποιώ (= κάνω) στραμπουλώ τυραννώ 

πολτοποιώ συγκινώ  

πονώ συγχωρώ υμνώ 

πουλώ συζητώ υπηρετώ 

πραγματοποιώ συμπαθώ υπνοβατώ  

υστερώ 

πριμοδοτώ συναντώ 

συνειδητοποιώ 

 

προθυμοποιούμαι 

προκαλώ  

προξενώ  

προπονώ  

προσδοκώ 

συνιστώ  

συντηρώ  

συμφωνώ 

σχηματοποιώ 

σχολώ 

φθονώ  

φιλοδοξώ  

φιλονικώ  

φιλώ  

φλυαρώ 

προσκαλώ  

προσκυνώ 

προσπαθώ  

προχωρώ 

 φορώ 

φρουρώ  

φτεροκοπώ 

φυγοδικώ 

 τακτοποιώ φυλώ 

ρουφώ ταλαιπωρώ φυτοζωώ 

(ε)ρωτώ τελειοποιώ  

 τηλεγραφώ  

σηματοδοτώ  

σκορπώ 

τηλεφωνώ  

τηρώ 

 

σκουντουφλώ  

σκουντώ 

σοβαρολογώ  

σταματώ 

στεγανοποιώ 

στεναχωρώ 

τολμώ  

τραβώ  

τραγουδώ  

τροφοδοτώ  

τρυπώ  

τσιμπολογώ 
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χαιρετώ   

χαλώ   

χαριτολογώ   

χειρουργώ   

χιμώ   

χορηγώ   

χρεοκοπώ   

χρηματοδοτώ   

χρησιμοποιώ   

χτυπώ   

χωρώ   

   

ψευδομαρτυρώ   

ψηφιοποιώ   

   

ωθώ (= σπρώχνω)   

ωραιοποιώ   

ωφελώ   
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ανακλώ - ανακλώμαι 

  

ανακτώ - ανακτώμαι   

αναρριχώμαι   

αναρτώ - αναρτώμαι   

απαντώ - απαντώμαι απατώ - απατώμαι  

απορροφώ – απορροφώμαι 

αποσπώ – αποσπώμαι   

αποκτώ - αποκτώμαι 

αποσιωπώ – αποσιωπώμαι 

 

βρυχώμαι 

 

   

δαπανώ - δαπανώμαι   

διαθλώ - διαθλώμαι   

διασπώ - διασπώμαι   

   

εγγυώμαι 

εκτιμώμαι 

  

εξαρτώμαι   

ερωτώ -  (δι)ερωτώμαι   

   

ηττώμαι (= χάνω)   

 

κατακτώ - κατακτώμαι  

καταχρώμαι (= κάνω κατάχρηση ή υπερβολική χρήση, ιδιοποιούμαι 

κάτι) 

τιμώμαι  

 
 

Ρήματα σε – ώ / -ώμαι 

εκτιμώ, εκτιμούσα, εκτίμησα, θα εκτιμήσω 

εκτιμώμαι, εκτιμόμουν,  εκτιμήθηκα, θα εκτιμηθώ 

 

ΔΕΥΤΕΡΗ  ΣΥΖΥΓΙΑ 
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αγωνίζομαι βαριέμαι εκμεταλλεύομαι 

αισθάνομαι  εκμυστηρεύομαι 

ακροβολίζομαι γεύομαι εκρήγνυμαι 

αμύνομαι γίνομαι εκπατρίζομαι 

αναρριχώμαι  ελίσσομαι 

ανέχομαι δέχομαι εμπιστεύομαι 

αντιστέκομαι διαμαρτύρομαι εμφορούμαι 

(= διαπνέομαι, 

διακατέχομαι από κάτι) 

απελπίζομαι διαπληκτίζομαι 

(= τσακώνομαι) 

εναντιώνομαι 

απεχθάνομαι (δια)πραγματεύομαι ενίσταμαι  

(= διαμαρτύρομαι) 

απολογούμαι διηγούμαι εξελίσσομαι 

αρνούμαι  επαίρομαι 

(= καμαρώνω, καυχιέμαι) 

αστειεύομαι εγγυώμαι επαναπατρίζομαι 

ασχολούμαι ειρωνεύομαι  επαφίεμαι 

(= εμπιστεύομαι τον εαυτό 

μου σε κάποιον ή κάτι) 
εισηγούμαι 

αφουγκράζομαι 

(= ακούω με προσοχή) 

εκδικούμαι επείγομαι 

(= βιάζομαι χρονικά) 

  επισκέπτομαι 

Ρήματα που έχουν μόνο Μέση/ 

Παθητική φωνή  (αποθετικά) 
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επιτίθεμαι κατάγομαι ξεκαρδίζομαι 

επωμίζομαι 

(= αναλαμβάνω  

έργο, ευθύνες) 

καταριέμαι ξεκουμπίζομαι 

εργάζομαι καυχιέμαι ξημεροβραδιάζομαι 

έρχομαι κοιμάμαι ξημερώνομαι 

ερωτεύομαι κοκορεύομαι  

ευαγγελίζομαι (=φέρνω 

καλά, ευχάριστα νέα) 
 οδύρομαι (= θρηνώ, 

σπαράζω από θλίψη) 

ευθύνομαι λογοδίνομαι ονειρεύομαι 

εύχομαι λογίζομαι οραματίζομαι 

εχθρεύομαι λιγουρεύομαι οσμίζομαι (= μυρίζω) 

 λυμαίνομαι (= ρημάζω, 

προξενώ καταστροφές) 
 

ηγούμαι λυπάμαι παντρεύομαι 

ηττώμαι  παραλογίζομαι 

 μαθεύομαι παραπονιέμαι 

θυμάμαι μαίνομαι (υ)περηφανεύομαι 

 μάχομαι περιπλανιέμαι 

περιποιούμαι 

ίπταμαι μέμφομαι (= κατηγορώ) πολιτεύομαι 

 μεταχειρίζομαι προασπίζομαι 

κάθομαι μιμούμαι προθυμοποιούμαι 

καπηλεύομαι 

(= εκμεταλλεύομαι κάτι 

για δικούς μου σκοπούς) 

 (προ)πορεύομαι 

ντρέπομαι προσανατολίζομαι 

καρπώνομαι (= κάνω 

κάτι δικό μου, το 

οικειοποιούμαι) 

νυμφεύομαι προφασίζομαι 

καταγίνομαι   
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ρεύομαι υπόσχομαι  

 υποψιάζομαι  

σέβομαι   

σιχαίνομαι φαγώνομαι  

σκαρφίζομαι φαίνομαι  

σκέφτομαι  φλέγομαι  

φημίζομαι 

 

σπλαχνίζομαι 

(= λυπάμαι) 

φτερνίζομαι  

σταυροκοπιέμαι φύομαι (= φυτρώνω) 

 

 

συλλογίζομαι   

συμμερίζομαι χασμουριέμαι  

συνδικαλίζομαι χειρίζομαι  

συνεργάζομαι χρειάζομαι  

   

ταλαντεύομαι ψεύδομαι  

   

υπαινίσσομαι 

(= υπονοώ κάτι) 

  

υποκρίνομαι   

υποπτεύομαι   
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Λέγονται έτσι γιατί δεν έχουν υποκείμενο πρόσωπο, ζώο ή πράγμα 

και τα συναντάμε πάντοτε στο τρίτο ενικό πρόσωπο. (π.χ. πρέπει, 

φαίνεται, κ.α.) 

Απρόσωπα ρήματα είναι: 

α) Ρήματα ενεργητικής φωνής στο γ΄ ενικό πρόσωπο: 

αληθεύει, αξίζει, αρέσει, αρμόζει, δείχνει, ενδιαφέρει, επείγει, έχει, 

θέλει, κάνει, λείπει, μένει, μοιάζει, μπορεί, νοιάζει, πειράζει, πρέπει, 

συμβαίνει, συμφέρει, ταιριάζει, τυχαίνει, υπάρχει, φτάνει κ.α. 

β) Το γ΄ενικό πρόσωπο μερικών προσωπικών ρημάτων παθητικής 

φωνής: 

ακούγεται, αναγγέλλεται, ανακοινώνεται, αναφέρεται, απαγορεύεται, 

απαιτείται, αποδεικνύεται, γίνεται, διαδίδεται, ενδέχεται, επιβάλλεται, 

επιτρέπεται, εξυπακούεται, έρχεται, λέγεται, μαθεύεται, 

πιθανολογείται, πρόκειται, συμπεραίνεται, υποτίθεται, φαίνεται, 

χρειάζεται κ.α. 

γ) Το γ΄ενικό πρόσωπο ρημάτων που δηλώνουν φυσικά φαινόμενα: 

βραδιάζει, ξημερώνει, σκοτεινιάζει, φέγγει, χαράζει, σουρουπώνει, 

αστράφτει, βροντά, μπουμπουνίζει, βρέχει, χιονίζει, φυσάει, 

καλοκαιριάζει, φθινοπωριάζει, χειμωνιάζει κ.α. 

Παραδείγματα: 

Απαγορεύεται να στρίψεις δεξιά. 

Αρκεί που ήρθες στην ώρα σου. 

Απόψε μπορεί να βρέξει 

Φαίνεται ότι κάτι άλλαξε πάνω σου. 

Απρόσωπα Ρήματα 


