
Liste unregelmäßiger und schwer zu bestimmender Verbformen 

zum Gebrauch im Griechischunterricht sowie in den schriftlichen Graecums- und 

Abiturprüfungen in Baden-Württemberg1 

Einführung 

Liebe Schülerinnen und Schüler, 

das vorliegende Heft soll Ihnen helfen, unregelmäßige oder schwer zu bestimmende 

Verbformen auf ihre Grundformen zurückzuführen und sie so leichter im Wörterbuch 

nachschlagen zu können. 
 

Die in der linken Spalte aufgelisteten Suchformen sind Stämme, Wurzeln oder in den 

Stämmen bzw. Wurzeln enthaltene Buchstabenfolgen. Diese Suchformen erhalten Sie, 

wenn Sie alle regulären Bildungselemente der Form, wie 

• Augment, 

• (Präsens- oder Perfekt-)Reduplikation,  

• präpositionale Präfixe, 

• Tempus- und Modussignale sowie 

• Personalendungen 

abgeteilt haben. Ebenso muss die reguläre Kontraktion richtig aufgelöst werden.  

Wenn der Aufbau der Form nicht klar erkennbar ist, ist das schwer analysierbare 

Element als Ganzes mit in die Suchformen aufgenommen worden.  

Die Suchformen sind alphabetisch aufgelistet. Dabei wird ι subscriptum in der 

Wortsortierung nicht berücksichtigt.  

Beachten Sie bei der Auswahl der richtigen Suchform sorgfältig, welchen Spiritus 

vokalische Anlaute führen und ob ein ι subscriptum vorliegt. 

Bindestriche nach den Suchformen weisen darauf hin, dass es sich nur um Wortteile 

handelt. Vollständige Verbformen tragen den Akzent. 
, 

In der mittleren Spalte finden Sie die Grundformen, wie sie im Wörterbuch 

verzeichnet sind. Arabische Zahlen vor der Grundform weisen darauf hin, dass die 

Suchform sich auf mehrere Verben zurückführen lässt. Römische Zahlen hinter der 

Grundform verweisen auf die Nummern des Eintrags im Gemoll.2 Sind die 

Grundformen im Gemoll unter einem andern Lemma verzeichnet als in den 

Vokabellisten der Lehrbücher und Lernwortschätze, dann steht die für den Gemoll 

zutreffende Grundform in Klammern. 
 

In der dritten Tabellenspalte finden Sie Beispiele, die Ihnen eine Kontrollmöglichkeit 

dafür geben sollen, ob Sie die richtige Grundform ermittelt haben. Sie finden i. d. R. 

hier keine vollständigen Stammformreihen.  

 
1 Das vorliegende Heft ist als Hilfsmittel bei den schriftlichen Graecums- und Abiturprüfungen in 

Baden-Württemberg zugelassen. 
2 Gemoll, Wilhelm; Vretska, Karl; Wachter, Rudolf (2006): Griechisch-deutsches Schul- und 

Handwörterbuch. 10., völlig neu bearb. Aufl. München: Oldenbourg. 
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Kontraktionsregeln 

Vokale Übersicht 

α + ε + ο + 

ε, η ο, ω, ου α  ε ο ε entfällt 

vor 

Langvokal 

und 

Diphthong 

ε, ο, ου η, ω, α ει, οι, ῃ 

α ω η  ει ου ου ω οι 

ι wird zu (bleibt)  

ι subscriptum, 
aber: τιμᾶν  τιμάειν (Inf.) 

   aber: δηλοῦν  δηλόειν (Inf.) 

Vokale Suchtabelle 

kontrahiert aus  kontrahiert aus 

α α + α, ε, η  οι 1. ε + οι 

2. o + ει, οι, ῃ 

ᾳ α + ει, ῃ  ου 1. ε + ο, ου 

2. ο + ε, ο, ου 

ει ε + ε, ει  ω 1. α + ο, ω, ου 

2. ε + ω 

3. ο + η, ω, α 

η ε + α, η  ῳ 1. α + οι 

2. ε + ῳ 

ῃ ε + αι, ῃ     

 

Konsonanten Übersicht I: Mutae mit anderen Konsonanten 

Gutturale 

γ, κ, χ (ττ) + 

Labiale 

β, π, φ (πτ) + 

Dentale 

δ, τ, θ (ζ) + 
σ μ τ (σ)θ σ μ τ (σ)θ σ μ τ (σ)θ 

ξ γμ κτ χθ ψ μμ πτ φθ σ σμ στ σθ 

Konsonanten Übersicht II: ν mit anderen Konsonanten 

Gutturale Labiale Liquida Nasal 

γ κ χ β π φ λ ρ μ 

γγ γκ γχ μβ μπ μφ λλ ρρ μμ 
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Konsonanten Suchtabelle 

kontrahiert aus  kontrahiert aus 

γγ ν + γ  πτ β, π, φ (πτ) + τ 

γκ ν + κ  ρρ ν + ρ 

γμ γ, κ, χ (ττ) + μ  σ δ, τ, θ (ζ) + σ 

γχ ν + χ  σθ δ, τ, θ (ζ) + (σ)θ 

κτ γ, κ, χ (ττ) + τ  σμ δ, τ, θ (ζ) + μ 

λλ ν + λ  στ δ, τ, θ (ζ) + τ 

μβ ν + β  φθ β, π, φ (πτ) + (σ)θ 

μμ 
1. β, π, φ (πτ) + μ  

2. ν + μ 

 
χθ 

γ, κ, χ (ττ) + (σ)θ 

μφ ν + φ  ψ β, π, φ (πτ) + σ  

ξ γ, κ, χ (ττ) + σ    

 

Sonderformen der Verbindung präpositionaler Präfixe mit dem 

Stammanlaut 

ἀγκ- ἀνα/κ-  κακτ- κατα/κ- 

ἀλλ- ἀνα/λ-  καλλ- κατα/λ- 

ἀμβ- ἀνα/β-  καμβ- κατα/β- 

ἀμμ- ἀνα/μ-  κανν- κατα/ν- 

ἀμν- ἀνα/μν-  καρρ- κατα/ρ- 

ἀμπ- ἀνα/π-  καστ- κατα/στ- 

ἀνθ- ἀνα/θ-  κασχ- κατα/σχ- 

ἀνν- ἀνα/ν-  κατθ- κατα/θ- 

ἀνστ- ἀνα/στ-  καττ- κατα/τ- 

ἀντ- ἀνα/τ-  παρθ- παρα/θ- 

καββ- κατα/β-  ὑββ- ὑπο/β- 

κακκ- κατα/κ-    

Sonderformen von Präfixen  

ἐσ- εἰσ-  ὑπα- ὑπο- 

ἐνι- ἐν-  ὑπείρ- ὑπερ- 

πρου- προ-ε-    

 



Seite 4  A 

Suchform Grundform im 

WB 

vom Formbaustein abgeleitete Formen 

(Beispiele) 

 

Α 

ἀγ- 1. ἄγω ἄγω, ἄξω, ἦχα, ἦγμαι, ἤχθην 

2. ἄγνυμι ἐάγνυν, ἄξω, ἔαξα 

ἀγαγ- ἄγω ἤγαγον  

ἀγγειλ- ἀγγέλλω ἤγγειλα 

ἀγγελ- ἀγγέλλω ἀγγελῶ, ἤγγελκα, ἤγγελμαι, ἠγγέλθην 

αἰδες- αἰδέομαι ᾐδέσθην, ᾔδεσμαι 

αἰνε- (ἐπ)αἰνέω (ἐπ)αἰνέσω, (ἐπ)ᾔνεσα 

αἰνιξ-, αἰνιχ- αἰνίττομαι αἰνίξομαι, αἰνίξατο, ᾐνίχθην 

αἱρε- αἱρέω αἱρέω, αἱρήσω, ᾕρηκα, ᾕρημαι, ᾑρέθην 

αἰσθ- αἰσθάνομαι αἰσθήσομαι, ᾐσθόμην, ᾔσθημαι 

ἀκήκ- ἀκούω ἀκήκοα 

ἁλο- ἁλίσκομαι ἁλώσομαι 

ἀλλαγ- ἀπαλλάττω ἀπαλλάξομαι, ἀπηλλάγην 

ἁμ- ἅπτω ἧμμαι 

ἁμαρτ- ἁμαρτάνω ἁμαρτήσομαι, ἡμάρτησα, ἥμαρτον, 

ἡμάρτηκα, ἡμάρτημαι, ἡμαρτήθην 

ἀμφιῶ ἀμφιέννυμι, 

ἀμφιέννυμαι 

ἀμφιῶ 

ἀμφιέ- ἀμφιέννυμι, 

ἀμφιέννυμαι 

ἀμφιῶ, ἀμφιέσομαι, ἠμφίεσα, 

ἠμφίεσμαι 

ἀνένεικα ἀναφέρω ἀνένεικα 

ἂνοιξ- ἀνοίγνυμι, 

ἀνοίγω 

ἀνοίξω 

ἀνῶ ἀνίημι ἀνῶ 

ἀξ- 1. ἄγω ἄξω 

2. ἄγνυμι ἄξω, ἔαξα 

(ἀπ)ἐκτον- ἀποκτείνω ἀπέκτονα 

ἀποθαν- ἀποθνῄσκω ἀποθανοῦμαι, ἀπέθανον 

ἀποκρι- ἀποκρίνομαι ἀπεκρίθην 

(ἀπο)κτεν- (ἀπο)κτείνω (ἀπο)κτενῶ 

ἀπολ- ἀπόλλυμι ἀπολῶ, ἀπώλεσα 

ἀπολωλ- ἀπόλλυμι ἀπόλωλα 

ἀρ- αἴρω ἀρῶ, ἦρα, ἦρκα, ἦρμαι, ἤρθην 

ἀρε(σ)- ἀρέσκω ἀρέσω, ἤρεσα 

ἁρμο- ἁρμόττω ἁρμόσω, ἥρμοσα 

ἀρξ- ἄρχομαι, ἄρχω ἄρξομαι, ἄρξω, ἦρξα, ἠρξάμην 

ᾄσ- ᾄδω ᾄσομαι, ᾖσα 
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Suchform Grundform im 

WB 

vom Formbaustein abgeleitete Formen 

(Beispiele) 

 

αὐξη- αὐξάνω, αὔξω αὐξήσω, ηὔξησα, ηὔξηκα 

ἀφιγ- ἀφικνέομαι ἀφῖγμαι 

ἀφίκ- ἀφικνέομαι ἀφικόμην 

ἀφιξ- ἀφικνέομαι ἀφίξομαι 

ἀχθ- 1. ἄγω ἀχθήσομαι 

2. ἄχθομαι ἀχθέσομαι, ἠχθέσθην 

ἀχθεσ- ἄχθομαι ἀχθέσομαι, ἠχθέσθην 

ἁψ- ἅπτω ἅψομαι, ἡψάμην 

Β 

βα- βαίνω βήσομαι, ἔβην, βέβηκα 

βαλ- βάλλω βαλῶ, ἔβαλον 

βη- βαίνω βήσομαι, ἔβην, βέβηκα 

βῃ- βαίνω βῇς, βῇ 

βλαβ- βλάπτω ἐβλάβην 

βλαμ- βλάπτω βέβλαμμαι 

βλαφ- βλάπτω βέβλαφα 

βλαψ- βλάπτω βλάψω, ἔβλαψα 

βλεμ- βλέπω βέβλεμμαι 

βλη- βάλλω βέβληκα, βέβλημαι, ἐβλήθην 

βρω- ἐσθίω βέβρωκα, βέβρωμαι, ἐβρώτην 

βω-, βῶ βαίνω βῶ, βῶμεν 

Γ 

γελασ- γελάω ἐγέλασα 

γελω-, γελῶ γελάω γελῶ 

γεν- γίγνομαι γενήσομαι, ἐγενόμην, γεγένημαι, 

ἐγενήθην 

γημ- γαμέω ἔγημα 

γνο- γιγνώσκω γνοίην, γνοῖμεν, γνόντος 

γνου- γιγνώσκω γνούς, γνοῦσα 

γνω- γιγνώσκω γνώσομαι, ἔγνων, ἔγνωκα, ἔγνωσμαι, 

ἐγνώσθην 

γνῳ- γιγνώσκω γνῷς, γνῷ 

γον- γίγνομαι γέγονα 

γραμ- γράφω γέγραμμαι 
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Suchform Grundform im 

WB 

vom Formbaustein abgeleitete Formen 

(Beispiele) 

 

Δ 

δακ- δάκνω ἔδακον 

δε- δέω I δέδεκα, δέδεμαι, ἐδέθην 

δεγ- δέχομαι δέδεγμαι 

δεδι- δέδια (δείδω) δέδια 

δεδοικ- δέδοικα (δείδω) δέδοικα 

δεη- 1. δεῖ δεήσει 

2. δέομαι δεήσομαι, ἐδεήθην 

δειγ- δείκνυμι δέδειγμαι 

δειξ- δείκνυμι δείξω, ἔδειξα 

δεισ- δέδια (δείδω) δείσομαι, ἔδεισα 

δειχ- δείκνυμι δέδειχα, ἐδείχθην 

δεξ- δέχομαι δέξομαι, ἐδεξάμην 

δη- δέω δήσω, ἔδησα 

δηκ- δάκνω δήξομαι, δέδηχα, δέδηγμαι, ἐδήχθην 

δι- δέδια (δείδω) δέδια 

διαλεχ- διαλέγομαι διελέχθην 

διαφθαρ- διαφθείρω διέφθαρκα, διέφθαρμαι, διεφθάρην 

διαφθερ- διαφθείρω διαφθερῶ 

διδαγ- διδάσκω δεδίδαγμαι 

διδαξ- διδάσκω διδάξω, ἐδίδαξα 

διδάχ- διδάσκω δεδίδαχα, ἐδιδάχθην 

διδο- δίδωμι ἐδίδοσαν, δίδου 

διοισ- διαφέρω διοίσομαι 

διωχ- διώκω δεδίωχα, ἐδιώχθην 

δο- δίδωμι δέδομαι, ἐδόθην 

δοξ- δοκέω δόξω, ἔδοξα 

δοι- δέδοικα (δείδω) δέδοικα 

δρα- ἀποδιδράσκω ἀποδράσομαι, ἀπέδραν, ἀποδέδρακα 

δραμ- τρέχω δραμοῦμαι, ἔδραμον, δεράμηκα  

δυνη- δύναμαι ἐδυνήθην 

δω- δίδωμι δώσω, ἔδωκα, δέδωκα 

Ε 

ἑ- ἵημι ὧ, εἵην, ἕς 

ἐα- ἐάω ἐάω, ἐάσω 

ἐαγ- ἄγνυμι ἐάγνυν, ἔαξα, ἐάγην, ἔαγα 

ἑαλω- ἁλίσκομαι ἑάλων, ἑάλωκα 

ἐαξ- ἄγνυμι ἔαξα 
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Suchform Grundform im 

WB 

vom Formbaustein abgeleitete Formen 

(Beispiele) 

 

ἐγήγερ- ἐγείρω ἐγήγερμαι 

ἐγερ- ἐγείρω ἐγερῶ, ἐγήγερμαι, ἠγέρθην 

ἐγρήγορα ἐγείρω ἐγρήγορα 

ἐδ- ἐσθίω ἔδομαι, ἠδέσθην 

ἑδ- καθέζω καθεδοῦμαι 

ἐδηδ- ἐσθίω ἐδήδοκα, ἐδήδεσμαι 

εἶ 1. εἰμί εἶ 

2. εἶμι εἶ 

εἰ 1. εἰμί εἰμί, εἰσίν, εἴην, εἶμεν, εἶναι 

2. εἶμι εἶμι, εἶ, εἶσι 

εἱ- ἵημι εἷκα, εἷμαι, εἵθην 

εἰα- ἐάω εἴασα 

εἰδ- 1. ὁράω εἶδον 

2. οἶδα (εἴδω ΙΙΙ) εἰδῶ, εἰδείην, εἰδέναι, εἰδώς 

εἰη-, εἰε- εἰμί εἴην 

εἰθι- ἐθίζω εἴθιζον, εἴθισμαι 

εἰκ- ἔοικα (εἴκω II) εἰκώς, εἰκέναι 

εἱλ- αἱρέω εἷλον 

εἰλεγ- 1. λέγω Ι εἴλεγμαι 

2. διαλέγομαι διείλεγμαι 

3. συλλέγω συνείλεγμαι 

εἰλημ- λαμβάνω εἴλημμαι 

εἰληφ- λαμβάνω εἴληφα, εἴλημμαι 

εἴληχ- λαγχάνω εἴληχα 

εἱλκ- ἑλκύω, ἕλκω εἵλκυσα, εἵλκυσμαι 

εἰλοχ- 1. λέγω Ι εἴλοχα 

2. συλλέγω συνείλοχα 

εἱμαρ- μείρομαι εἵμαρται 

εἰπ- λέγω ΙΙ εἶπον 

εἱπ- ἕπομαι εἱπόμην 

εἰργα- ἐργάζομαι εἰργασάμην, εἴργασμαι 

εἰρη- λέγω ΙΙ εἴρηκα, εἴρημαι 

εἰσ- οἶδα (εἴδω ΙΙΙ) εἴσομαι 

εἰχ- ἔχω εἶχον 

εἴωθ- εἴωθα (ἔθω) εἴωθα 

εἴων ἐάω εἴων 

ἐλ- ἐλαύνω ἐλῶ 

ἑλ- αἱρέω ἑλεῖν 

ἐλα- ἐλαύνω ἐλῶ, ἤλασα, ἠλάθην 

ἐλευ- ἔρχομαι ἐλεύσομαι 
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Suchform Grundform im 

WB 

vom Formbaustein abgeleitete Formen 

(Beispiele) 

 

 

ἐληλα- ἐλαύνω ἐλήλακα, ἐλήλαμαι 

ἐλήλυθ- ἔρχομαι ἐλήλυθα 

ἐληλεγ- ἐλέγχω ἐλήλεγμαι 

ἐλθ- ἔρχομαι ἦλθον 

ἐνεγ- φέρω ἐνεγκεῖν 

ἑξ- 1. ἔχω ἕξω 

2. ὑπισχνέομαι ὑφέξομαι 

ἐπῄν(ε)- ἐπαινέω ἐπῄνεσα, ἐπῄνεκα, ἐπῄνημαι, ἐπῃνέθην 

ἐοικ- ἔοικα (εἴκω II) ἔοικα 

ἐρ- 1. λέγω ΙΙ ἐρῶ 

2. ἐρωτάω ἠρόμην 

ἐρη- ἐρωτάω ἐρήσομαι 

ἐρρη- λέγω ΙΙ ἐρρήθην 

ἐσ- εἰμί ἔστε, ἔσομαι 

ἑσπ- ἕπομαι ἑσπόμην 

ἑστ- ἵσταμαι ἕστηκα 

εὐξ- εὔχομαι εὔξομαι 

εὑρ- εὑρίσκω εὑρήσω, ηὗρον / εὗρον, ηὕρηκα /εὕρηκα, 

εὕρημαι, εὑρέθην 

εὐφραν- εὐφραίνω εὐφρανῶ, εὔφρανα 

ἑψ- ἕπομαι ἕψομαι 

ἐω- ὠθέω ἔωσα, ἔωκα, ἔωσμαι, ἐώσθην 

ἐῳγ- ἀνοίγνυμι, 

ἀνοίγω 

ἀνέῳγον, ἀνέῳξα, ἀνέῳχα, ἀνέῳγμαι 

ἐων- ὠνέομαι ἐωνούμην, ἐώνημαι, ἐωνήθην 

ἐῳξ- ἀνοίγνυμι, 

ἀνοίγω 

ἀνέῳξα 

ἐῳχ- ἀνοίγνυμι, 

ἀνοίγω 

ἀνέῳχα 

ἑωρ- ὁράω ἑώρων, ἑώρακα 

Ζ 

ζευγ- ζεύγνυμι ζεύξω, ἔζευξα, ἔζευγμαι 

ζυγ- ζεύγνυμι ἐζύγην 

Η 

ἦ ἦ ἦ δ' ὅς 

ἠ- εἰμί ἦν, ἦσθα, ἦσαν 
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Suchform Grundform im 

WB 

vom Formbaustein abgeleitete Formen 

(Beispiele) 

 

ἡ-  1. ἵημι ἥσω, ἧκα 

2. (καθ)ἧμαι κάθημαι, καθήμενος, ἐκαθήμην 

ἠγ- ἄγω ἦγμαι 

ἠγαγ- ἄγω ἤγαγον 

ᾖ εἰμί ᾖ 

ᾐ- εἶμι ᾔα, ᾖμεν, ᾖσαν 

ᾐδ- οἶδα (εἴδω ΙΙΙ) ᾔδειν, ᾔδησθα 

ᾐδεσ- αἰδέομαι ᾐδέσθην, ᾔδεσμαι 

ἠλθ- ἔρχομαι ἦλθον 

ἥλκησε ἕλκω ἥλκησε 

ἠλυθ- ἔρχομαι ἐλήλυθα 

ἡλω- ἁλίσκομαι ἥλων, ἥλωκα 

ἡμ- ἅπτω ἧμμαι 

ἦν 1. εἰμί ἦν 

2. ἠμί ἦν δ' ἐγώ  

ᾐνε- (ἐπ)αἰνέω ᾔνεσα 

ἠνεγ- φέρω ἤνεγκον, ἐνήνεγμαι, ἠνέχθην 

ἠνειχ- ἀνέχομαι ἠνειχόμην 

ἠνεσχ- ἀνέχομαι ἠνεσχόμην, ἠνέσχημαι 

ἠνηνεγ- φέρω ἐνήνεγμαι 

ἠνηνοχ- φέρω ἐνήνοχα 

ἠνοιγ- ἀνοίγνυμι ἤνοιγον 

ἠνοιξ- ἀνοίγνυμι ἤνοιξα 

ἠνοιχθ- ἀνοίγνυμι ἠνοίχθην 

ἥξ- ἥκω ἥξω 

ἠπειγ- ἐπείγομαι ἠπείχθην, ἤπειγμαι 

ἠπιστ- ἐπίσταμαι ἠπιστήθην 

ἠρ- 1. αἴρω ἦρα, ἦρκα, ἦρμαι, ἤρθην 

2. ἐρωτάω ἠρόμην 

ᾑρ- αἱρέω ᾕρηκα, ᾕρημαι, ᾑρέθην 

ἠργ- ἄρχω ἦργμαι 

ᾑρη- αἱρέω ᾕρηκα, ᾕρημαι 

ἠρξ- ἄρχω ἦρξα 

ἠρχ- ἄρχω ἤρχθην 

ᾖς εἰμί ᾖς 

ᾐσ- 1. ᾄδω ᾖσα, ᾖσται, ᾔσθη 

2. εἶμι ᾖσαν 

ᾐσθ- αἰσθάνομαι ᾐσθόμην, ᾔσθημαι 

ἡσθ- ἥδομαι ἡσθήσομαι, ἥσθην 

ἦσθα εἰμί ἦσθα 
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Suchform Grundform im 

WB 

vom Formbaustein abgeleitete Formen 

(Beispiele) 

 

 

ᾐτη- αἰτέω ᾔτησα, ᾔτηκα, ᾔτημαι, ᾐτήθην 

ηὐγ- εὔχομαι ηὖγμαι 

ηὐξ- εὔχομαι ηὐξάμην 

ηὑρ- εὑρίσκω ηὗρον, ηὕρηκα 

ἡφ- ἅπτω ἥφθην 

ἠχ- ἄγω ἦχα, ἤχθην 

ἡψ- ἅπτω ἧψα, ἡψάμην 

Θ 

θαμ- θάπτω τέθαμμαι 

θαν- (ἀπο)θνῄσκω (ἀπο)θανοῦμαι, (ἀπ)ἔθανον 

θαυμα- θαυμάζω ἐθαύμασα, τεθαύμακα  

θαπ- θάπτω θάψω, ἔθαψα 

θαψ- θάπτω θάψω, ἔθαψα 

θε- τίθημι ἐτέθην 

θει- τίθημι θεῖναι, θείς, θείμην 

θεσ- τίθημι θές, θέσθαι 

θευ- θέω (τρέχω) θεύσομαι 

θη- τίθημι θήσω, ἔθηκα, τέθηκα 

θηκ- τίθημι ἔθηκα, τέθηκα 

θηλ- θάλλω τέθηλα 

θνα- (ἀπο)θνῄσκω (ἀπο)τέθνατον, -τεθνᾶσι, τεθνάναι 

θνε- (ἀπο)θνῄσκω τεθνεώς 

θνη- (ἀπο)θνῄσκω (ἀπο)τέθνηκα 

θοῦ τίθημι θοῦ 

θραμ- τρέφω τέθραμμαι 

θραφ- τρέφω τέθραφθαι 

θρεπ- τρέφω θρέψω, ἔθρεψα 

θρεψ- τρέφω θρέψω, ἔθρεψα 

θω-, θῶ τίθημι θῶ, θῶμαι 

Ι 

ἰ- εἶμι ἴμεν, ἰέναι, ἰών, ἰοῦσα, ἰόν 

ἱ- 1. ἵημι ἵημι, ἵης, ἵεμεν, ἱᾶσιν 

2. καθίζω καθίσω, καθιῶ, ἐκάθισα 

ἰα- ἰάομαι ἰάσομαι, ἰασάμην, ἴαμαι 

ἱα- ἵημι ἱᾶσιν 
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ἱγ- ἀφικνέομαι ἀφῖγμαι 

ἰδ- ὁράω εἶδον, ἰδεῖν 

ἱε- ἵημι ἵεμεν, ἵεσο, ἱέμενος 

ἱει- ἵημι ἱείην, ἵει, ἱείς 

ἴθι εἶμι ἴθι 

ἱκ- ἀφικνέομαι ἀφίξομαι, ἀφικόμην 

ἱξ- ἀφικνέομαι ἀφίξομαι 

ἰσ- οἶδα (εἴδω ΙΙΙ) ἴσμεν, ἴστε, ἴσασι 

ἱσ- καθίζω καθίσω, ἐκάθισα 

ἴσθι 1. εἰμί ἴσθι 

2. οἶδα (εἴδω ΙΙΙ) ἴσθι 

ἱω-, ἱῶ ἵημι ἱῶ, ἱῶμεν 

Κ 

καθαρ- καθαίρω καθαρῶ, ἐκαθάρθην κεκάθαρμαι 

καθηρ- καθαίρω ἐκάθηρα 

καθω- 1. κάθημαι καθῶμαι 

2. καθίημι καθῶμαι 

καμ- κάμνω καμοῦμαι, ἔκαμον 

καυ- καίω (κάω) καύσω, ἔκαυσα, κέκαυκα, ἐκαύθην 

κε- κεῖμαι κέωμαι, κεοίμην 

κερ- κεράννυμι κερῶ 

κερα- κεράννυμι ἐκέρασα, ἐκεράσθην 

κερδαν- κερδαίνω κερδανῶ, ἐκέρδανα 

κερδην- κερδαίνω ἐκέρδηνα, κεκέρδηκα 

κηρυχ- κηρύττω κεκήρυχα 

κλαπ- κλέπτω ἐκλάπην 

κλαυ- κλαίω (κλάω) κλαύσομαι, ἔκλαυσα, κέκλαυκα, 

ἐκλαύσθην 

κλεψ- κλέπτω κλέψω, ἔκλεψα 

κλεμ- κλέπτω κέκλεμμαι 

κλη- καλέω κέκληκα, κέκλημαι, ἐκλήθην 

κλι- κλίνω κέκλικα, κέκλιμαι, ἐκλίθην 

κλοφ- κλέπτω κέκλοφα 

κμη- κάμνω κέκμηκα 

κομ- κόπτω κέκομμαι 

κομι- κομίζω κομιῶ, κεκόμικα 

κοπ- κόπτω ἐκόπην 

κοφ- κόπτω κέκοφα 

κοψ- κόπτω κόψω, ἔκοψα 
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κρα- κεράννυμι κέκραμαι, ἐκράθην 

κρεμα- κρεμάννυμι κρεμῶ, ἐκρέμασα, κρέμαμαι 

κρι- 1. ἀποκρίνομαι ἀπεκρίθην 

2. κρίνω κέκρικα, κέκριμαι, ἐκρίθην 

κρυμ- κρύπτω κέκρυμμαι 

κρυφ- κρύπτω κέκρυφα 

κρυψ- κρύπτω κρύψω, ἔκρυψα 

κτεν- ἀποκτείνω 

(κτείνω) 

ἀποκτενῶ 

κτη- κτάομαι κτήσομαι, ἐκτησάμην, κέκτημαι 

κτι- κτίζω κτίσω, ἔκτισα, ἔκτισμαι, ἐκτίσθην 

κτον- ἀποκτείνω 

(κτείνω) 

ἀπέκτονα 

κτω- κτάομαι κεκτῶμαι, κεκτῴμην 

Λ 

λαβ- λαμβάνω ἔλαβον 

λαθ- λανθάνω  ἔλαθον 

λαχ- λαγχάνω ἔλαχον 

λεγ- διαλέγομαι διείλεγμαι 

λειμ- λείπω λέλειμμαι 

λειφ- λείπω ἐλείφθην 

λεξ- 1. λέγω Ι λέξω, ἔλεξα 

2. διαλέγομαι διαλέξομαι 

3. συλλέγω συλλέξω 

λεχ- 1. λέγω Ι ἐλέχθην 

2. διαλέγομαι διελέχθην 

3. συλλέγω συνελέχθην 

ληθ- λανθάνω λέληθα 

ληξ- λαγχάνω λήξομαι 

λησ- λανθάνω λήσω 

ληφ- λαμβάνω ἐλήφθην 

ληχ- λαγχάνω εἴληχα 

ληψ- λαμβάνω λήψομαι 

λιπ- λείπω ἔλιπον 

λογι- λογίζομαι λογιοῦμαι 

λοιπ- λείπω λέλοιπα 
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Μ 

μαθ(η)- μανθάνω μαθήσομαι, ἔμαθον, μεμάθηκα 

μαν- μαίνομαι μανοῦμαι, ἐμάνην 

μαχε-, μαχη- μάχομαι μαχοῦμαι, ἐμαχεσάμην, μεμάχημαι 

μειν- μένω ἔμεινα 

μειξ- μείγνυμι μείξω, ἔμειξα 

μειχ- μείγνυμι μέμειχα, ἐμείχθην 

μενη- μένω μεμένηκα 

μην- μαίνομαι μέμηνα 

μιαν- μιαίνω μιανῶ, ἐμίανα, μεμίαγκα, μεμίασμαι 

μιγ(η)- μείγνυμι ἐμίγην 

μνη-, μνῃ- μιμνῄσκω μνήσω, ἔμνησα, μνησθήσομαι, 

ἐμνήσθην, μέμνημαι 

Ν 

νειμ- νέμω, νέμομαι ἔνειμα 

νεμ(η) νέμω, νέμομαι νενέμηκα, ἐνεμήθην 

νομι- νομίζω νομιῶ, ἐνόμισα, νενόμικα, νενόμισμαι, 

ἐνομίσθην 

Ξ 

ξα-, ξη- ξαίνω ξανῶ, ἔξηνα, ἔξασμαι, ἐξάνθην 

Ο 

οἰ- 1. οἴομαι, οἶμαι 

(οἴω) 

οἴομαι 

2. φέρω οἴσω 

οἰγ- ἀνοίγνυμι, 

ἀνοίγω 

ἀνοίξω 

οἰδ- οἶδα (εἴδω ΙΙΙ) οἶδα 

οἴει οἴομαι,  οἶμαι 

(οἴω) 

οἴει 

οἰη- οἴομαι,  οἶμαι 

(οἴω) 

οἰήσομαι, ᾠήθην 

οἰκ- ἔοικα (εἴκω II) ἔοικα, ἐῴκειν 

οἰξ- ἀνοίγνυμι, 

ἀνοίγω 

ἀνοίξω 
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οἰσ- 1. οἶδα οἶσθα 

2. φέρω οἴσω 

ὀλ- (ἀπ)όλλυμι ἀπολῶ, ἀπώλεσα, Aor. M.: ἀπωλόμην, 

Perf. ἀπολώλεκα / ἀπόλωλα 

ὀλωλ- (ἀπ)όλλυμι ἀπολώλεκα / ἀπόλωλα 

ὀμ(ο-) ὄμνυμι ὀμοῦμαι, ὤμοσα 

ὀμωμο ὄμνυμι ὀμώμοκα 

ὀν-, ὄν εἰμί ὄν, ὄντος 

ὀνη- ὀνίνημι, 

ὀνίναμαι 

ὀνήσω, ὤνησα, ὠνήθην, ὠνήμην 

ὀντ- εἰμί ὄντος, ὄντι 

ὀπ- ὁράω ὄψομαι 

οὗ ἵημι οὗ 

οὐσ- εἰμί οὖσα 

ὀφειλη- ὀφείλω ὀφειλήσω, ὠφείλησα, ὠφείληκα 

ὀφελ- ὀφείλω ὤφελον 

ὀφθ- ὁράω ὤφθην, ὀφθήσομαι 

ὀφλ(η) ὀφλισκάνω ὀφλήσω, ὦφλον, ὤφληκα 

ὀψ- ὁράω ὄψομαι 

Π 

παγ(η)- πήγνυμαι παγήσομαι, ἐπάγην 

παθ- πάσχω ἔπαθον 

παι- παίζω παίσομαι, ἔπαισα, πέπαικα 

παυσ- παύω, παύομαι ἔπαυσα, παυστέον 

πεικ- πείθω πέπεικα 

πεισ- 1. πάσχω πείσομαι 

2. πείθω, 

πείθομαι 

πείσω, πείσομαι, ἔπεισα, πέπεισμαι, 

ἐπείσθην 

πεμ- πέμπω πέπεμμαι, ἐπέμφθην 

περαν- περαίνω περανῶ, ἐπέρανα, πεπέραγκα, 

ἐπεράνθην 

περασ- περαίνω πεπέρασμαι 

πεσ(ε)- πίπτω πεσοῦμαι, ἔπεσον 

πευθ- πυνθάνομαι πεύσομαι 

πευσ- πυνθάνομαι πεύσομαι 

πηγ- πήγνυμι, -μαι πήξω, ἔπηξα, πέπηγα 

πηχ- πήγνυμι πέπηχα 

πι(ο)- πίνω πίομαι, ἔπιον 
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πλα(γ)- πλάττω πλάσω, ἔπλασα, πέπλακα, πέπλασμαι, 

ἐπλάσθην 

πλει- πλέω πλεῖν, πλεῖτε 

πλευ- πλέω πλεύσομαι, ἔπλευσα, πέπλευκα 

πλη(σ)- πίμπλημι πλήσω, ἔπλησα, πέπληκα, πέπλησμαι, 

ἐπλήσθην 

πληγ(η)- πλήττω πληγήσομαι, πέπληγα, ἐπλήγην 

πλησ- πίμπλημι πλήσω, ἔπλησα, πέπληκα, πέπλησμαι, 

ἐπλήσθην 

πνευ- πνέω πνεύσομαι, ἔπνευσα, πέπνευκα 

πο- πίνω πέπομαι, ἐπόθην 

ποιθ- πείθω πέποιθα 

πομφ- πέμπω πέπομφα 

πονθ- πάσχω πέπονθα 

πραγ- πράττω πράξω, ἔπραξα, πέπραγμαι 

πραχ- πράττω πέπραχα, ἐπράχθην 

πρια- ὠνέομαι ἐπριάμην 

πτε- πίπτω πεπτέως 

πτω- πίπτω πέπτωκα 

πυθ- πυνθάνομαι ἐπυθόμην 

πυσ- πυνθάνομαι πέπυσμαι 

πω- πίνω πέπωκα 

Ρ 

ῥη- λέγω ΙΙ εἴρηκα, εἴρημαι, ἐρρήθην 

ῥι-, ῥιφ-, ῥιψ- ῥίπτω ῥίψω, ἔρριψα, ἔρριφα, ἔρριμμαι, 

ἐρρίφθην, ἐρρίφην 

ῥυη- ῥέω ῥυήσομαι, ἐρρύην, ἐρρύηκα 

Σ 

σβε(σ)- σβέννυμι σβέσω, ἔσβεσα, ἔσβεσμαι 

σβη- σβέννυμι ἔσβην, ἔσβηκα 

σημαν-, σημην- σημαίνω σημανῶ, ἐσήμηνα, σεσήμαγκα, 

ἐσημάνθην  

σκεμ- σκέπτομαι ἔσκεμμαι 

σκεπ-, σκεψ- σκέπτομαι σκέψομαι, ἐσκεψάμην 

σπ- ἕπομαι σπῶμαι, σπόμενος 

σπαρ- σπείρω ἔσπαρκα, ἔσπαρμαι, ἐσπάρην 

σπε- ἕπομαι σπέσθαι 
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σπει(σ)- σπένδω σπείσω, ἔσπεισα, ἔσπεικα, ἔσπεισμαι 

σπερ- σπείρω σπερῶ 

σπευσ- σπεύδω σπεύσω, ἔσπευσμαι 

σπο-, σπω- ἕπομαι σπῶμαι, σποίμην, σπόμενος 

σποῦ ἕπομαι σποῦ 

στα- 1. ἵστημι 

ἵσταμαι 

ἐστάθην, σταίην 

στάς, στᾶσα, στάν 

2. ἐπίσταμαι ἐπίσταμαι, ἐπίστασαι, ἐπίσταται, 

ἠπιστάθην 

σταλ- στέλλω ἔσταλκα, ἔσταλμαι, ἐστάλην 

στειλ- στέλλω ἔστειλα 

στελ- στέλλω στελῶ 

στη- 1. ἵστημι 

ἵσταμαι 

στήσω, ἔστησα 

στήσομαι, ἔστην 

2. ἐπίσταμαι ἐπιστήσομαι, ἠπιστήθην 

στραμ- στρέφω ἔστραμμαι 

στραφ- στρέφω ἐστράφην 

στρεψ- στρέφω στρέψω, ἔστρεψα 

στροφ- στρέφω ἔστροφα 

στω-, στῶ 1. ἵσταμαι στῶ, στῶμεν 

2. ἐπίσταμαι ἐπίστωμαι 

σφαγ- σφάττω ἔσφαγμαι, ἐσφάγην 

σφαλ- σφάλλω σφαλῶ, ἔσφαλκα, ἔσφαλμαι, ἐσφάλην 

σφαξ- σφάττω σφάξω, ἔσφαξα 

σφηλ- σφάλλω ἔσφηλα 

σχ(η)- 1. ἔχω σχήσω, ἔσχον, σχεῖν, ἔσχηκα 

2. ὑπισχνέομαι ὑποσχήσομαι, ὑπεσχόμην, ὑπέσχημαι 

σχισ- σχίζω σχίσω, ἔσχισα, ἐσχίσθην 

σω- σῴζω σώσω, ἔσωσα, σέσωκα, ἐσώθην 

Τ 

τα- τείνω τέτακα, τέταμαι, ἐτάθην 

ταγ- τάττω τέταγμαι 

τακ- τήκω ἐτάκην, τακήσομαι 

ταξ- τάττω τάξω, ἔταξα 

ταραξ- ταράττω ταράξω 

ταρπ- τέρπω ἐταρπόμην, ἐτάρπην 

ταφ- θάπτω τέταφα, ἐτάφην 

ταχ- τάττω τέταχα, ἐτάχθην 

τεγ- τίκτω τέτεγμαι 
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τεθν- ἀποθνῄσκω (ἀπο-)τέθνηκα 

τει(σ)- τίνω τείσω, ἔτεισα, τέτεικα, τέτεισμαι, 

ἐτείσθην 

τεκ- τίκτω ἔτεκον 

τεμ- τέμνω τεμῶ, ἔτεμον 

τεν- τείνω τενῶ 

τεξ- τίκτω τέξω, τέξομαι 

τερφ- τέρπω ἐτέρφθην 

τερψ- τέρπω τέρψω, ἔτερψα 

τευξ- τυγχάνω τεύξομαι 

τεχ- τίκτω ἐτέχθην 

τηξ- τήκω τήξω, ἔτηξα 

τιθε- τίθημι τιθέασιν, τιθείην 

τιθω- τίθημι τιθῶ, τιθῶμεν 

τλα- τλῆναι  τλαίην, τλάς, τέτλαθι 

τμη- τέμνω τέτμηκα, τέτμημαι, ἐτμήθην 

τοκ- τίκτω τέτοκα 

τραμ- τρέπω τέτραμμαι 

τραπ- τρέπω τραπήσομαι, ἐτραπόμην, ἐτράπην 

τραφ- τρέφω τραφήσομαι, ἐτράφην 

τρεσ- τρέω τρέσω, ἔτρεσα 

τρεψ- τρέπω τρέψω, ἔτρεψα 

τρεφ- τρέπω ἐτρέφθην 

τριμ- τρίβω τέτριμμαι 

τριφ- τρίβω τέτριφα, ἐτρίφθην 

τριψ- τρίβω τρίψω, ἔτριψα 

τροφ- 1. τρέπω τέτροφα 

2. τρέφω τέτροφα 

τυμ- τύπτω τέτυμμαι 

τυπ- τύπτω ἐτύπην 

τυψ- τύπτω ἔτυψα 

τυχ- τυγχάνω ἔτυχον, τετύχηκα 

Υ 

ὑγιαν- ὑγιαίνω ὑγιανῶ, ὑγίανα 

Φ 

φα- φημί φαμεν, φασιν, φάναι, ἔφαμεν, φαίην 

φαγ- 1. ἐσθίω ἔφαγον 
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2. φαίνω πέφαγκα 

 

φαν- 1. φαίνω, 

φαίνομαι 

φανῶ, πεφάνθαι, ἐφάνην, ἐφάνθην 

2. ἀφανίζω ἠφάνισα 

3. φημί φάναι 

φασ- 1. φαίνω, 

φαίνομαι 

πέφασμαι 

2. φημί φασιν, ἔφασαν 

φεισ- φείδομαι φείσομαι, ἐφεισάμην, πέφεισμαι 

φῃ- φημί φῇς, φῇ 

φην- φαίνω, 

φαίνομαι 

ἔφηνα, πέφηνα 

φθα- φθάνω ἔφθασα, ἔφθακα 

φθαρ- (δια)φθείρω διέφθαρκα, διέφθαρμαι, διεφθάρην 

φθεγ- φθέγγομαι φθέγξομαι, ἐφθεγξάμην, ἔφθεγμαι 

φθει- φθίνω φθείσω, ἔφθεισα 

φθερ- (δια)φθείρω διαφθερῶ 

φθη- φθάνω φθήσομαι, ἔφθην 

φθι- φθίνω φθίσομαι, ἐφθίμην, ἔφθιμαι 

φθορ- (δια)φθείρω ἔφθορα 

φρα- φράζω φράσω, ἔφρασα, πέφρακα, πέφρασμαι, 

ἐφράσθην 

φραν- εὐφραίνω εὐφρανῶ, εὔφρανα, ηὔφρανα 

φυγ- φεύγω ἔφυγον 

φυλακ-, φυλαξ- φυλάττω φυλάξω, ἐφύλαξα 

φω-, φῶ φημί φῶ, φῶμεν 

Χ 

χαρ-  χαίρω κεχάρηκα, κεχάρημαι, ἐχάρην 

χρε- χρή χρείη 

χρω- χρήομαι χρώμενος, ἐχρῶντο 

χυ- χέω κέχυκα, κέχυται, ἐχύθη 

Ψ 

ψεξ- ψέγω ψέξω, ἔψεξα 

ψευ- ψεύδω ψεύσω, ἔψευσα, ἔψευκα, ἔψευσμαι, 

ἐψεύσθην 
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Ω 

ὦ εἰμί ὦ 

ὠ-, ὦ 1. εἰμί ὦμεν, ὦ, ὤν 

2. ὠθέω ὤσω, ἔωσα, ἔωκα, ἔωσμαι, ἐώσθην 

ὡ- 1. ἵημι ὧμαι, ὥμεθα 

2. κάθημαι καθῶμαι 

ᾠ- οἴομαι, οἶμαι 

(οἴω) 

ᾤμην, ᾠήθην 

ᾠη- οἴομαι, οἶμαι 

(οἴω) 

ᾠήθην 

ᾠο- οἴομαι,  οἶμαι 

(οίω) 

ᾠόμην 

ὠμ- 1. ὁράω ὦμμαι 

2. ὄμνυμι ὤμοσα 

ὠνη- 1. ὠνέομαι ὠνήσομαι, ὠνητός 

2. ὀνίνημι, 

ὀνίναμαι 

ὤνησα, ὠνήθην, ὠνήμην 

ὤφελον ὀφείλω ὤφελον 

 


