
ΥΓΡΟΛΗΚΤΑ – ΕΝΡΙΝΟΛΗΚΤΑ ΡΗΜΑΤΑ 

(ΛΑ.ΜΑ.ΡΙ.ΝΑ) 

(δειαδή ηα έρνληα ραξαθηήξα(= ηειεπηαίν γξάκκα ηνπ ξεκαηηθνύ ζέκαηνο) θάπνην από ηα εκίθωλα μ, ν (=έλξηλα), λ, ρ (=πγξά). Π.ρ. γέμ-ω, 

κέν-ω, (ἐ)ζέλ-ω, θέρ-ω. 

Τα ξήκαηα απηά ζρεκαηίδνπλ ηνπο ρξόλνπο ηνπο κε ηδηαίηεξν ηξόπν θαη πην ζπγθεθξηκέλα: 

α) ενεζηώηας – παραηαηικός 

I. Πνιύ ιίγα ζρεκαηίδνπλ ελεζη – πξη από ην ξεκ. ζέκα ακεηάβιεην: π.ρ. γέμ-ω, κέν-ω, βνύλ-νκαη, δέρ-ω  θ.ά. 

II. Τα πεξηζζόηεξα ζρεκαηίδνπλ ελεζη – πξη κε ηελ πξνζζήθε ηνπ πξνζθύκαηνο j (= γηνη, εκίθωλν αξραηνηάηωλ ρξόλωλ) θαη έηζη έρνπκε: 

a) λ + j = λλ                             (αφομοίωςη) 

(ρ. θ. ἀγγελ-, πβ. ἄγγελ-οσ· ἀγγέλ-j-ω =) ἀγγέλλ-ω ἤγγελλ-ον 

  ἀγγέλλ-ομαι ἠγγελλ-όμην 

(ρ. θ. ςφαλ-, πβ. ςφάλ-μα· ςφάλ-j-ω =) ςφάλλ-ω ἔ-ςφαλλ-ον 

  
 

b) αν-            = αι)                         
αρ-    +  j   = αιρ                                     (επένθεςη) 

ςφάλλ-ομαι       ἐ-ςφαλλ-όμην 
 

 
 

 

  



                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ρ. θ. φαν-, πβ. φαν-όσ· φάν-j-ω =)   φαίν-ω  /  φαίν-ομαι     ἔ-φαιν-ον /  ἐ-φαιν-όμην 

   

(ρ. θ. ἀρ-, πβ. ἄρ-ςισ· ἄρ-j-ω =) αἴρ-ω / αἴρ-ομαι ᾖρ-ον /  ᾐρ-όμην 

    
 

  

                

c)    εν-                   = ειν 
  ερ-                 = ειρ 

  

                              ῐν-                  = ῑν                                                   (αφομοίωςη – απλοποίηςη – αντέκταςη) 
                              ῐρ-        +  j     = ῑρ 
                                ῠν-                 = ῡν 
                              ῠρ-                 = ῡρ 
 

(ρ. θ. κτεν-, κτέν-j-ω, κτένν-ω =)  κτείν-ω  ἔ-κτειν-ον 

(ρ. θ. φθερ-, φθέρ-j-ω, φθέρρ-ω =)  φθείρ-ω 
φθείρ-ομαι  

ἔ-φθειρ-ον 
ἐ-φθειρ-όμην 

(ρ. θ. κρῐν-, κρῐν-j-ω, κρῐ΄νν-ω =)   κρῑ΄ν-ω  
κρῑ΄ν-ομαι 

ἔ-κρῑν-ον 
ἐ-κρῑν-όμην 

(ρ. θ. οἰκτῐρ-, οἰκτῐ΄ρ-j-ω, οἰκτῐ΄ρρ-ω =)   οἰκτῑ΄ρ-ω  ᾤκτῑρ-ον 

(ρ. θ. πλῠν-, πλῠ΄ν-j-ω, πλῠ΄νν-ω =) πλῡ΄ν-ω ἔ-πλῡν-ον 

(ρ. θ. ςῠρ-, ςῠ΄ρ-j-ω, ςῠ΄ρρ-ω =) ςῡ΄ρ-ω 
ςῡ΄ρ-ομαι 

ἔ-ςῡρ-ον 
ἐ-ςῡρ-όμην· 

 

  



 

 

 

 

 

β) μέλλονηας (ενεργ. & μέζος) 

 

Τα ελξηλόιεθηα θαη πγξόιεθηα ξήκαηα θαλνληθά ζρεκαηίδνπλ ηνλ ελεξγεη. θαη κέζν κέιινληα από ην ξεκαηηθό ζέκα κε ηηο  

θαηαιήμεηο -ῶ θαη -οῦμαι * (θιίλνληαη δει. θαηά ηνλ ελεζηώηα ηωλ ζπλεξεκέλωλ ξεκάηωλ ζε -έω· πβ. § 323, β): ἀμύνω, ελεξγ. 

κέιι. ἀμσν-ῶ, -εῖς, -εῖ θηι. - κέζ. κέιι. ἀμσν-οῦμαι, -εῖ, -εῖηαι θηι. 

 Έηζη θαη ηα:  ζθάλλω - (ξ.ζ.= ζθαλ)-ῶ, ζηέλλω - ζηελ-ῶ, λέκω - νεμ-ῶ, ὑγιαίνω - ὑγιαν-ῶ, ζημαίνω - ζημαν-ῶ, καθαίρω - καθαρ-ῶ,  

κηείνω - κηενῶ, ηείνω - ηενῶ, ζπείρω - ζπερῶ,  θθείρω - θθερῶ, κρίνω - κρινῶ, ἀμβλύνω - ἀμβλσνῶ, ὀδύρομαι - ὀδσροῦμαι θ.ά. 

 

* (π.ρ. γηα ην ξήκα ἀγγέιιω ην ξ. ζέκα ηνπ είλαη ἀγγέλ-  θαη ε θαηάιεμε ηνπ κέι. ζω = ἀγγέλζω.  Χάξηλ επθωλίαο αλαπηύζζεηαη  

έλα ε  κεηαμύ ηνπ ζέκαηνο θαη ηεο θαηάιεμεο = ἀγγελ- έ -ζω, νπόηε ην ζ, αθνινπζώληαο ηνλ θαλόλα, επξηζθόκελν ελ κέζω δύν 

θωλεέληωλ απνβάιιεηαη θαη έπεηαη ζπλαίξεζε ηνπ ε + ω = -ῶ, θιηλόκελν θαηά ην πνηέω-ῶ) 

 

γ) αόριζηος (ενεργηηικός και μέζος) 

 

 Σην ξ. ζέκα πξνζηίζεηαη ν ρξνληθόο ραξαθηήξαο ζ , πνπ αξρηθά αθνκνηώλεηαη κε ην πξνεγνύκελν έλξηλν ή πγξό θαη 

ζηε ζπλέρεηα απινπνηνύληαη ηα 2 όκνηα ζύκθωλα ζε έλα κε ηαπηόρξνλε αληέθηαζε ηνπ πξνεγνύκελνπ θωλήεληνο ωο εμήο:  

                       ᾰ               η (ή ᾱ, αλ πξνεγείηαη ι, ε, ρ)   

                    ε               ει 

               ῐ  , ῠ               ῑ, ῡ 



  π.τ.  

Αόριζηος (άζηγκνο) 

Ελεζηώηαο ζέκα αξρηθόο   ηύπνο κε αθνκνίωζε ηειηθόο ηύπνο 

κε απινπνίεζε, αληέθηαζε 

θαίνω θᾰλ- ἔ-θᾰλ-ζα  ἔ-θᾰλ-λα ἔ-θην-α* ἐ-θην-άμην 

λειαίνω ιεᾰλ- ἐ-ιέᾰλ-ζα ἐ-ιέᾰλ-λα  ἐ-λέᾱν-α   

ὑγιαίνω ὑγιαλ- ὑγίᾰλ-ζα ὑγίᾰλ-λα ὑγίᾱν-α   

μαραίνω καρᾰλ- ἐ-κάξᾰλ-ζα ἐ-κάξᾰλ-λα ἐ-μάρᾱν-α   

καθαίρω θαζᾰξ- ἐ-θάζᾰξ-ζα ἐ-θάζᾰξ-ξα ἐ-κάθηρ-α ἐ-καθηρ-άμην 

ἀγγέλω ἀγγει- ἤγγει-ζα ἤγγει-ια ἤγγειλ-α ἠγγειλ-άμην 

νέμω λεκ- ἔ-λεκ-ζα ἔ-λεκ-κα ἔ-νειμ-α ἐ-νειμ-άμην 

μένω κελ- ἔ-κελ-ζα ἔ-κελ-λα ἔ-μειν-α   

κρίνω θξῐλ- ἔ-θξῐλ-ζα ἔ-θξῐλ-λα ἔ-κρῑν-α ἐ-κριν-άμην 

ἀμύνω ἀκῠλ- ἤκῠλ-ζα ἤκῠλ-λα  ἤμῡν-α ἠμσν-άμην 

* για ηην κλίζη ηοσ ενεργ. & μέζοσ αορίζηοσ δες § 304 (ζελ. 190) ζηη ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ 

 



δ) μέζος παρακείμενος - σπερζσνηέλικος 

 

1. Σηα σγρόληκηα ξήκαηα ζρεκαηίδνληαη θαλνληθά θαζώο νη ξεκαηηθνί ραξαθηήξεο  λ, ρ παξακέλνπλ ακεηάβιεηνη εκπξόο 

από ηηο θαηαιήμεηο: -καη, -ζαη, -ηαη, -κεζα, -ζζε, -κέλνη εηζί (πρκ) & -κελ, -ζν, -ην, -κεζα, -ζζε, -κέλνη ἦζαλ (σπερζ.) 

2. Σηα ενρινόληκηα ξήκαηα ν ξεκαη. ραξαθηήξαο ν εκπξόο από ην μ ηωλ θαηαιήμεωλ ζε άιια ξήκαηα αθνκνηώλεηαη κε απηό 

   (π.ρ. ὀμύλ-νκαη· πξθ: ὢμπλ-καη = ὢμπμμαη) θαη ζε άιια ηξέπεηαη ζε ζ (π.ρ. θαίλ-νκαη· (ξ.ζ. θαλ-), πξθ: πέ-θαλ-καη = πέθαζμαη)  

   Κλίζη πρκ: ὢμπμμαη, λ-ζαη, λ-ηαη, -κκεζα, λ-ζζε, -κκέλνη εηζί & πέθαζμαη, λ-ζαη, λ-ηαη, -ζκεζα, λ-ζζε, -ζκέλνη εηζί 

Για ηην κλίζη μέζοσ πρκ -σπερζ. ηων ενρινολ-σγρολήκηων ρημ. δες § 308 (ζελ. 192) ζηη ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ 

 

Σημειώζεις επί ηων λα.μα.ρί.να ρημάηων: 

 

§ 309   α)  Τωλ ξ. κλίνω, κρίνω θαη πλύνω ν ξεκαη. ραξαθηήξαο ν απνβάιιεηαη ζηνλ ελεξγεη. θαη κέζν παξαθείκελν θαη ππεξζπληέιηθν,  

ζηνλ παζεη. κέιινληα α΄ θαη ζηνλ παζεη. αόξ. α΄: 

κλίνω κέ-κλι-κα, ἐ-κε-κλί-κειν, κέ-κλι-μαι, ἐ-κε-κλί-μην, κλιθήζομαι, ἐ-κλί-θην· 

κρίνω   κέ-κρι-κα, ἐ-κε-κρί-κειν, κέ-κρι-μαι, ἐ-κε-κρί-μην, κριθήζομαι, ἐ-κρί-θην· 

πλύνω πέ-πλσ-κα, ἐ-πε-πλύ-κειν, πέ-πλσ-μαι, ἐ-πε-πλύ-μην, πλσ-θήζο-μαι, ἐ-πλύ-θην. 

  

β)  Όζα ελξηλόιεθηα θαη πγξόιεθηα ξήκαηα έρνπλ κνλνζύιιαβν ξεκαηηθό ζέκα κε θωλήελ ε ζ' απηό, ηξέπνπλ ην ε ηνύην ζε ᾰ ζηνλ ελεξγεη.  

θαη ζην κέζν παξαθείκελν θαη ππεξζπληέιηθν: 

ζπείρω (ζ. ζπερ-) ἔ-ζπαρ-κα ἐ-ζπάρ-κειν ἔ-ζπαρ-μαι ἐ-ζπάρ-μην 

ζηέλλω (ζ. ζηελ-) ἔ-ζηαλ-κα ἐ-ζηάλ-κειν ἔ-ζηαλ-μαι ἐ-ζηάλ-μην 



θθείρω (ζ. θθερ-) ἔ-θθαρ-κα ἐ-θθάρ-κειν ἔ-θθαρ-μαι ἐ-θθάρ-μην. 

      

γ)   Τν ξ. ηείνω (ζ. ηεν-) ζρεκαηίδεη ηνλ παξαθείκελν θαη ηνλ ππεξζπληέιηθν ηεο ελεξγεη. θαη κέζεο θωλήο, θαζώο θαη ηνλ παζεη.  

κέιινληα θαη παζεη. αόξηζην, κε ηξνπή ηνπ ε ζε ᾰ θαη κε απνβνιή ηνπ ραξαθηήξα ν (δει. από ζέκα ηα-): 

 ηείνω, ηέ-ηα-κα, (ἐ-ηε-ηά-κειν), ηέ-ηα-μαι, ἐ-ηε-ηά-μην, ηα-θήζομαι, ἐ-ηά-θην 

. 

δ)   Τα ξ. βάλλω, κάμ-ν-ω θαη ηέμ-ν-ω ζρεκαηίδνπλ ηνλ παξαθείκελν θαη ηνλ ππεξζπληέιηθν ηεο ελεξγεη. θαη κέζεο θωλήο, θαζώο θαη  

ηνλ παζεη. κέιινληα θαη παζεη. αόξηζην από ηα ξεκαηηθά ζέκαηα βαλ-, καμ-, ηεμ-, αθνύ πξώηα έγηλε κεηάζεζε ηνπ θωλήεληνο θαη  

έθηαζή ηνπ ζε η, δει. (βαλ-, βλα- =) βλη-, (καμ-, κμα- =) κμη-, (ηεμ-, ημε- =) ημη-: 

βάλλω: βέ-βλη-κα, ἐ-βε-βλή-κειν, βέ-βλη-μαι, ἐ-βε-βλή-μην, βληθήζομαι, ἐ-βλή- θην· 

κάμνω: κέ-κμη-κα, ἐ-κε-κμή-κειν· 

ηέμνω:   ηέ-ημη-κ α, (ἐ-ηε-ημή-κειν), ηέ-ημη-μαι, ἐ-ηε-ημή-μην, ημηθήζομαι, ἐ-ημή- θην. 

 


