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Σχηματισμός της οριστικής 

Ενρινόληκτων και υγρόληκτων ρημάτων α' 

συζυγίας 

Πίνακας των συνηθέστερων υγρόληκτων και ενρινόλητων 

ρημάτων 

 

ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΣ 

ἀγγέλλω 

ἀγγέλλομαι 

ἀγγελῶ 

ἀγγελοῦμαι 

ἤγγειλα 

ἠγγειλάμην 

αἴρω 

αἴρομαι 

ἀρῶ 

ἀροῦμαι 

ἦρα 

ἠράμην 

ἀμύνω 

ἀμύνομαι 

ἀμυνῶ 

ἀμυνοῦμαι 

ἤμυνα 

ἠμυνάμην 

βάλλω 

βάλλομαι 

βαλῶ 

βαλοῦμαι 

ἔβαλον (αόρ.β΄) 

ἐβαλόμην (αόρ.β΄) 

ἐγείρω ἐγερῶ ἤγειρα 

καθαίρω 

καθαίρομαι 

καθαρῶ 

καθαροῦμαι 

ἐκάθηρα 

ἐκαθηράμην 

κλίνω κλινῶ ἔκλινα 

κρίνω 

κρίνομαι 

κρινῶ 

κρινοῦμαι 

ἔκρινα 

ἐκρινάμην 

κτείνω κτενῶ ἔκτεινα 

μαραίνω μαρανῶ ἐμάρανα 

μένω μενῶ ἔμεινα 

μιαίνω μιανῶ ἐμίανα 

νέμω 

νέμομαι 

νεμῶ 

νεμοῦμαι 

ἔνειμα 

ἐνειμάμην 

ὀδύρομαι ὀδυροῦμαι ὠδυράμην 

σημαίνω 

σημαίνομαι 

σημανῶ 

σημανοῦμαι 

ἐσήμηνα / ἐσήμανα 

ἐσημηνάμην 

σπείρω 

σπείρομαι 

σπερῶ 

σπαρήσομαι (παθ. μέλλ.β΄) 

ἔσπειρα 

ἐσπειράμην 

στέλλω 

στέλλομαι 

στελῶ 

στελοῦμαι 

ἔστειλα 

ἐστειλάμην 

σφάλλω 

σφάλλομαι 

σφαλῶ 

σφαλοῦμαι 

ἔσφηλα / (ἔσφαλα) 

ἐσφάλην (παθ. αόρ. β΄) 

τείνω 

τείνομαι 

τενῶ 

τενοῦμαι 

ἔτεινα 

ἐτεινάμην 

τέμνω τεμῶ ἔτεμον (αόρ.β΄) 
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τέμνομαι τεμοῦμαι ἐτεμόμην (αόρ.β΄) 

ὑγιαίνω ὑγιανῶ ὑγίανα 

φαίνω 

φαίνομαι 

φανῶ 

φανοῦμαι 

ἔφηνα 

ἐφηνάμην 

φθείρω φθερῶ ἔφθειρα 

φθείρομαι φθεροῦμαι ἐφθάρην (παθ.αόρ.β΄) 

 

α) 

Τα ρήματα κλίνω, κρίνω και πλύνω αποβάλλουν το ρηματικό 

χαρακτήρα ν στον ενεργητικό και μέσο παρακείμενο και υπερσυντέλικο, στον 

παθητικό μέλλοντα α' και παθητικό αόριστο α'. Οι αρχικοί χρόνοι των 

ρημάτων σχηματίζονται ως εξής: 

  
Ενερ. Εν. κλίνω κρίνω πλύνω 

Παρτ. ἔκλινον ἔκρινον ἔπλυνον 
Μελ. κλινῶ κρινῶ πλυνῶ 
Αόρ. ἔκλινα ἔκρινα ἔπλυνα 
Πρκ. κέκλικα κέκρικα πέπλυκα 
Υπρ. ἐκεκλίκειν ἐκεκρίκειν ἐπεπλύκειν 

Μέση Εν. κλίνομαι κρίνομαι πλύνομαι 
Πρτ. ἐκλινόμην ἐκρινόμην ἐπλυνόμην 
Μελ. κλινοῦμαι κρινοῦμαι πλυνοῦμαι 
Αόρ. ἐκλινάμην ἐκρινάμην ἐπλυνάμην 
Πρκ. κέκλιμαι κέκριμαι πέπλυμαι 
Υπρ. ἐκεκλίμην ἐκεκρίμην ἐπεπλύμην 

Παθητική Μελ. α' κλιθήσομαι κριθήσομαι πληθήσομαι 
Αόρ. α΄ ἐκλίθην ἐκρίθην ἐπλύθην 

  

β) 

Όσα ενρινόληκτα και υγρόληκτα ρήματα έχουν μονοσύλλαβο ρηματικό θέμα 

με φωνήεν ε σ' αυτό, τρέπουν τοε σε ᾰ στον ενεργητικό παρακείμενο και 

υπερσυντέλικο και στον μέσο παρακείμενο και υπερσυντέλικο: 

  
Ενεστώτας θέμα πρκ εν. υπρ. εν. πρκ μέσης υπρ. 

μέσης 
σπείρω σπερ ἔ-σπαρ-

κα 
ἐ-σπάρ-
κειν 

ἔ-σπαρ-
μαι 

ἐ-σπάρ-
μην 

στέλλω στελ ἔ-σταλ-
κα 

ἐ-στάλ-
κειν 

ἔ-σταλ-
μαι 

ἐ-στάλ-
μην 

φθείρω φθερ ἔ-φθαρ-
κα 

ἐ-φθάρ-
κειν 

ἔ-φθαρ-
μαι 

ἐ-φθάρ-
μην 
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γ) 

Το ρήμα τείνω (θ. τεν-) σχηματίζει τον παρακείμενο και τον υπερσυντέλικο 

της ενεργητικής και μέσης φωνής, καθώς και τον παθητικό μέλλοντα και 

παθητικό αόριστο με τροπή του ε σε ᾰ και με αποβολή του χαρακτήρα ν από 

το θέμα τα-: 

τείνω, τέτα-κα, ἐτετά-κειν, τέτα-μαι, ἐτετά-μην, τα-θήσομαι, ἐτά-θην 

  

δ) 

Τα ρήματα βάλλω, κάμ-ν-ω, τέμ-ν-ω σχηματίζουν τον παρακείμενο και τον 

υπερσυντέλικο της ενεργητικής και μέσης φωνής, καθώς και τον παθητικό 

μέλλονται και παθητικό αόριστο από τα ρηματικά θέματα: βαλ-, καμ-, τεμ-, 

αφού πρώτα έγινε μετάθεση και έκτασή του φωνήεντος σε η 
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Αναλυτικά σε κάθε χρόνο  

 

Ενεστώτας και παρατατικός ενεργητικής και μέσης φωνής 

 
Παρατηρούνται οι εξής αλλαγές, ανάλογα με το ρηματικό χαρακτήρα: 

  

Α. αν ο ρηματικός χαρακτήρας είναι: λ  

(ρήματα σε -λλω) 
 

ἀγγέλλ- ω 

ἀγγέλλ- εις 

ἀγγέλλ- ει 

ἀγγέλλ- ομεν 

ἀγγέλλ- ετε 

ἀγγέλλ- ουσιν 

ἤγγελλ- ον 

ἤγγελλ- ες 

ἤγγελλ- ε 

ἠγγέλλ- ομεν 

ἠγγέλλ- ετε 

ἤγγελλ- ον 
 

Αν ο ρηματικός χαρακτήρας είναι λ, τότε το 
πρόσφυμα αφομοιώνεται προς αυτό, κι έτσι τα ρήματα αυτά 
στον ενεστώτα και τον παρατατικό έχουν λλ 
θ. ἀγγελ- > ἀγγελ-j-ω > ἀγγέλλ-ω - ἤγγελλ-ον 
θ. σφαλ- > σφάλ-j-ω > σφάλλ-ω - ἔσφαλλ-ον 
 

 

 

Β. αν ο ρηματικός χαρακτήρας είναι: ν ή ρ και πριν από αυτό υπάρχει α  

(ρήματα σε -αίνω, -αίρω) 

φαίν- ω 

φαίν- εις 

φαίν- ει 

φαίν- ομεν 

φαίν- ετε 

φαίν- ουσιν 

ἔ-φαιν-ον 

ἔ-φαιν-ες 

ἔ-φαιν-ε 

ἐ-φαίν-ομεν 

ἐ-φαίν-ετε 

ἔ-φαιν-ον 
 

Αν ο ρηματικός χαρακτήρας είναι νή ρ και 
υπάρχει πριν από αυτό φωνήεν α, τότε το 
πρόσφυμα  αποτελεί με το φωνήεν α το 
δίφθογγο αι· έτσι, τα ρήματα αυτά λήγουν σε -
αίνω ή -αίρω: 
θ. φαν- > φαν-j-ω > φαίν-ω, ἔφαιν-ον 
                              > φαίν-ομαι, ἐφαιν-όμην 
θ. ἀρ- > ἄρ-j-ω > αἴρ-ω, ᾖρ-ον 
                         > αἴρ-ομαι, ᾐρ-όμην 
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Γ. αν ο ρηματικός χαρακτήρας είναι: ν ή ρ και πριν από αυτό υπάρχει α, ε, ῐ, ῠ            

(ρήματα σε -είνω, -ίνω, -ύνω, -είρω, -ίρω, -ύρω)  

κτείν- ω 

κτείν- εις 

κτείν- ει 

κτείν- ομεν 

κτείν- ετε 

κτείν- ουσιν 

δες τηνπαρουσίαση 

ἔ-κτειν-ον 

ἔ-κτειν-ες 

ἔ-κτειν-ε 

ἐ-κτείν-ομεν 

ἐ-κτείν-ετε 

ἔ-κτειν-ον 
 

Αν ο ρηματικός χαρακτήρας είναι ν ή ρ και υπάρχουν πριν από αυτό τα 
φωνήεντα εή ῐ ή ῠ, τότε το πρόσφυμα αφομοιώνεται προς το χαρακτήρα ν ή ρ·  
στη συνέχεια το διπλό ν ή ρ απλοποιείται και το προηγούμενο φωνήεν εκτείνεται 
αναπληρωματικά, δηλ. το ε σε ει, το ῐ σε ῑ και το ῠ σε ῡ.  
Έτσι, τα ρήματα αυτά στον ενεστώτα λήγουν σε  
-είνω, -είρω, -ῑνω, -ῑρω, ῡνω, -ῡρω: 
 
θ. κτεν- > κτέν-j-ω > κτέννω > κτείνω, ἔκτειν-ον 
θ. φθερ- > φθέρ-j-ω > φθέρρω > φθείρω, ἔφθειρ-ον 
θ. κρῐν- > κρῐν-j-ω > κρῐ΄νν-ω > κρῑ΄ν-ω, ἔκρῑν-ον 
θ. οἰκτῐρ- > οἰκτῐ΄ρ-j-ω > οἰκτῐ΄ρρ-ω > οἰκτῑ΄ρω, ὤκτῑρ-ον 
θ. πλῠν- > πλῠν-j-ω > πλῠ΄ννω > πλῡ΄νω, ἔπλῡν-ον 
θ. σῠρ- > σῠρ-j-ω  > σῠ΄ρρω > σῡ΄ρω, ἔσῡρ-ον σῡ΄ρ-ομαι, ἐ-σῡρ-όμην 
 

  

  

Ενεργητικός και μέσος μέλλοντας 

βαλ- ῶ 
βαλ- εῖς 
βαλ- εῖ 
βαλ- οῦμεν 
βαλ- εῖτε 
βαλ- οῦσιν 
όπως και τo ποιῶ 
βαλ-οῦμαι 
βαλ-εῖ (ῇ) 
βαλ-εῖται 
βαλ -ούμεθα 
βαλ -εῖσθε 
βαλ-οῦνται 

 

Ο ενεργητικός και μέσος μέλλοντας των 
ενρινόληκτων και υγρόληκτων σχηματίζεται από το 
ρηματικό θέμα και με τις καταλήξεις -ῶ και -οῦμαι, 
π.χ. 
 
βάλλω> βαλῶ, βαλοῦμαι,  
σφάλλω > σφαλῶ, σφαλοῦμαι 
σημαίνω > σημανῶ, σημανοῦμαι 

 

Ενεργητικός και μέσος αόριστος α 

Τα ενρινόληκτα και υγρόληκτα ρήματα σχηματίζουν τον αόριστο άσιγμο (χωρίς -σ-) σε -α, -

άμην. 

✦ Κατά τον σχηματισμό της οριστικής του αορίστου το φωνήεν που προηγείται του 
ένρινου ή υγρού ρηματικού χαρακτήρα μεταβάλλεται σύμφωνα με τον ακόλουθο 
πίνακα: 

ᾰ → ᾱ (μετά από ε, ι, ρ) π.χ. μαραίνω (θ. μαρᾰν-) → ἐ-μάρᾱν-α 

ᾰ → η π.χ. φαίνω (θ. φᾰν-) → ἔ-φην-α 
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ε → ει π.χ. ἀγγέλλω (θ. ἀγγελ-) → ἤγγειλ-α 

ῐ → ῑ π.χ. κρίνω (θ. κρῐν-) → ἔ-κρῑ ν-α 

ῠ → ῡ π.χ. ἀμύνω (θ. ἀμῠν-) → ἤμῡν-α 

 

 

Σχηματισμός άλλων εγκλίσεων 

υποτακτική  νείμ - ω 

 νείμ - ωμαι 

ευκτική  νείμ - αιμι 

 νειμ - αίμην 

προστακτική  νεῖμ - ον (β΄εν.) 

 νεῖμ - αι (β΄εν.) 

απαρέμφατο  νεῖμ - αι 

 νείμ - ασθαι 

μετοχή  νείμ - ας 

νείμ - ασα 

νεῖμ - αν 

 

 
 
 

νειμ - άμενος 

νειμ - αμένη 

 

 

 

Ενεργητική 

φωνή 

 

Οριστική 

 

Υποτακτική 

 

Ευκτική 

 

 

Προστακτική 

 

Απαρφ. 

 

Μετοχή 

ἔνειμα 

ἔνειμας 

ἔνειμε 

ἐνείμαμεν 

ἐνείματε 

ἔνειμαν 

νείμω 

νείμῃς 

νείμῃ 

νείμωμεν 

νείμητε 

νείμωσι 

νείμαιμι 

νείμαις 

νείμαι 

νείμαιμεν 

νείμαιτε 

νείμαιεν 

--------- 

νεῖμον 

νειμάτω 

--------- 

νείματε 

νειμάντων 

νεῖμαι νείμας 

νείμασα 

νεῖμαν 
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Μέση φωνή 

Οριστική Υποτακτική Ευκτική Προστακτική Απαρφ. Μετοχή 

ἐνειμάμην 

ἐνείμω 

ἐνείματο 

ἐνειμάμεθα 

ἐνείμασθε 

ἐνείμαντο 

νείμωμαι 

νείμῃ 

νείμηται 

νειμώμεθα 

νείμησθε 

νείμωνται 

νειμαίμην 

νείμαιο 

νείμαιτο 

νειμαίμεθα 

νείμαισθε 

νείμαιντο 

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

νεῖμαι 

νειμάσθω 

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

νείμασθε 

νειμάσθων 

νείμασθαι νειμάμενος 

νειμαμένη 

νειμάμενον 

 

Παρακείμενος και υπερσυντέλικος ενεργητικής φωνής 

Ο παρακείμενος και ο υπερσυντέλικος των ενρινόληκτων και υγρόληκτων ρημάτων της ενεργητικής φωνής 

σχηματίζεται με το χρονικό χαρακτήρα κ, όπως και τα φωνηεντόληκτα. Το λ και το ρ μπροστά από το χρονικό 

χαρακτήρα κ μένουν αμετάβλητα, ενώ το ν τρέπεται σε γ. 

ἀγγέλλω-ἀγγελ-ἤ-γγελ-κα-ἤ-γγέλ-κειν-αμετάβλητο 

 

Παρακείμενος και υπερσυντέλικος μέσης φωνής στα υγρόληκτα ρήματα 

Ο παρακείμενος και ο υπερσυντέλικος της μέσης φωνής των υγρόληκτων ρημάτων σχηματίζονται κανονικά 

σε -μαι, -σαι, -ται και -μην, -σο, -το  όπως στα φωνηεντόληκτα. Οι ρηματικοί χαρακτήρες λ και ρ μπροστά 

από τις καταλήξεις μένουν αμετάβλητοι:  

ἤγγελ-μαι, ἠγγέλ-μην  

κε-κάθαρ-μαι, ἐ-κε-καθάρ-μην 

Παρακείμενος και υπερσυντέλικος μέσης φωνής στα ενρινόληκτα ρήματα 

Ο παρακείμενος και ο υπερσυντέλικος της μέσης φωνής των ενρινόληκτων ρημάτων σχηματίζονται 

κανονικά σε -μαι, -σαι, -ται και -μην, -σο, -το όπως στα φωνηεντόληκτα. Ο ρηματικός χαρακτήρας ν μπροστά 

από μ των καταλήξεων σε άλλα ρήματα αφομοιώνεται κανονικά με αυτό και σε άλλα τρέπεται σε σ 

φαίνομαι φαν πέ-φαν-μαι πέ-φασ-
μαι 

ἐ-πεφάν-μην ἐ-πεφάσ-μην 
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Παθητικός μέλλοντας α' και παθητικός αόριστος α' 

Ο παθητικός μέλλοντας α' και ο παθητικός αόριστος α' των ενρινόληκτων και υγρόληκτων ρημάτων 

σχηματίζονται κανονικά σε -θήσομαι και -θην, όπως στα φωνηεντόληκτα, χωρίς μεταβολή του ρηματικού 

τους χαρακτήρα:  

ἀγγέλλω ἀγγελ ἀ-γγελ-θήσομαι ἠ-γγέλ-θην 
 

 

 

 

 


