
Του Παναγιώτη Γραμμένου

Ενεστώτας Παρακείμενος Υπερσυντέλικος
1. ἀλείφω, ἀλείφομαι ἀλήλῐμμαι –
2. ἅπτω, ἅπτομαι ἧμμαι (ἥμμην)
3. βλάπτω, βλάπτομαι βέβλᾰμμαι –
4. γράφω, γράφομαι γέγρᾰμμαι ἐγεγράμμην
5. θάπτω, θάπτομαι τέθᾰμμαι (ἐτεθάμμην)
6. καλύπτω, καλύπτομαι -κεκάλῠμμαι ἐν-εκεκαλύμμην
7. κάμπτω, κάμπτομαι κέκᾰμμαι ἐκεκάμμην
8. κόπτω, κόπτομαι κέκομμαι ἐκεκόμμην
9. κρύπτω, κρύπτομαι κέκρῠμμαι κεκρυμμένος ἦν

10. λαμβάνω, λαμβάνομαι εἴλημμαι -εἰλήμμην
11. λείπω, λείπομαι λέλειμμαι -ἐλελείμμην
12. πέμπω, πέμπομαι πέπεμμαι -ἐπεπέμμην
13. ῥάπτω, ῥάπτομαι ἔρρᾰμμαι [συν-ερράμμην]
14. ῥίπτω, ῥίπτομαι ἔρρῑμμαι [ἐρρίμμην]
15. σκάπτω, σκάπτομαι ἔσκᾰμμαι –
16. σκοπῶ, σκοποῦμαι ἔσκεμμαι ἐσκέμμην
17. στέφω, στέφομαι ἔστεμμαι –
18. στρέφω, στρέφομαι ἔστρᾰμμαι -ἐστράμμην
19. τρέπω, τρέπομαι τέτρᾰμμαι ἐτετράμμην
20. τρέφω, τρέφομαι τέθρᾰμμαι ἐτεθράμμην
21. τρίβω, τρίβομαι τέτρῑμμαι –

Σημ. 1η. Προσοχή στο μ του θέματος των παρακειμένων πέπεμμαι (πέμπο-
μαι) και κέκαμμαι (κάμπτομαι): πέπεμμαι, πέπεμψαι, πέπεμπται, πεπέμμεθα, πέπεμ-
φθε κλπ., κέκαμμαι, κέκαμψαι, κέκαμπται, κεκάμμεθα, κέκαμφθε κλπ.

Σημ. 2η. Οι τύποι εντός αγκυλών είναι μεταγενέστεροι, ενώ οι τύποι εντός 
παρενθέσεων είναι ποιητικοί ή απαντούν στον Ηρόδοτο.
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Του Παναγιώτη Γραμμένου

Μέσοι και παθητικοί παρακείμενοι και υπερσυντέλικοι
χειλικόληκτων ρημάτων σε -μμαι -μμην



Του Παναγιώτη Γραμμένου

Ενεστώτας Παρακείμενος Υπερσυντέλικος
1. πράττ(σσ)ω, πράττ(σσ)ομαι πέπρᾱγμαι ἐπεπράγμην
2. ἄρχω, ἄρχομαι ἦργμαι ὑπ-ήργμην
3. δείκνυμι, δείκνυμαι δέδειγμαι ἀπ-εδεδείγμην
4. ἀνοίγω, ἀνοίγομαι ἀνέῳγμαι ἀνεῴγμην
5. δάκνω, δάκνομαι δέδηγμαι –
6. δέχομαι δέδεγμαι προσ-εδεδέγμην
7. δια-λέγομαι δι-είλεγμαι δι-ειλέγμην
8. διδάσκω, διδάσκομαι δεδίδᾰγμαι [ἐδεδιδάγμην]
9. ἀλλάσσ(ττ)ω, ἀλλάσσ(ττ)ομαι -ἤλλᾰγμαι -ἠλλάγμην

10. ἐλέγχω, ἐλέγχομαι ἐλήλεγμαι ἐξ-εληλέγμην
11. ζεύγνυμι, ζεύγνυμαι ἔζευγμαι <ἐζεύγμην>
12. ἀφικνοῦμαι ἀφῖγμαι ἀφίγμην
13. λαγχάνω, λαγχάνομαι εἴληγμαι –
14. συλ-λέγω, συλ-λέγομαι συν-είλεγμαι συν-ειλεγμένοι ἦσαν
15. μείγνυμι, μείγνυμαι μέμειγμαι ἐμεμείγμην
16. πλέκω, πλέκομαι πέπλεγμαι [ἐπεπλέγμην]
17. τάσσ(ττ)ω, τάσσ(ττ)ομαι τέτᾰγμαι ἐτετάγμην
18. κηρύττ(σσ)ω, κηρύττ(σσ)ομαι κεκήρῡγμαι [ἐκεκηρύγμην]
19. ὀρύττ(σσ)ω, ὀρύττ(σσ)ομαι ὀρώρῠγμαι ὠρωρύγμην
20. πλήττ(σσ)ω, πλήττ(σσ)ομαι -πέπληγμαι -ἐπεπλήγμην
21. πτύσσω, πτύσσομαι ἀν-έπτῠγμαι –
22. σπαράττ(σσ)ω, σπαράττ(σσ)ομαι ἐσπάρᾰγμαι –
23. σφάττ(σσ)ω, σφάττ(σσ)ομαι ἔσφᾰγμαι –
24. ταράττ(σσ)ω, ταράττ(σσ)ομαι τετάρᾰγμαι ἐτεταράγμην
25. φέρω, φέρομαι ἐνήνεγμαι προσ-ενηνέγμην
26. φθέγγομαι ἔφθεγμαι –
27. φράττ(σσ)ω, φράττ(σσ)ομαι πέφρᾰγμαι –
28. φυλλάττ(σσ)ω, φυλάττ(σσ)ομαι πεφύλᾰγμαι (ἐπεφυλάγμην)
29. χαράττ(σσ)ω, χαράττ(σσ)ομαι κεχάρᾰγμαι –
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Του Παναγιώτη Γραμμένου

Μέσοι και παθητικοί παρακείμενοι και υπερσυντέλικοι
ουρανικόληκτων ρημάτων σε -γμαι -γμην



Του Παναγιώτη Γραμμένου

Ενεστώτας Παρακείμενος Υπερσυντέλικος
1. ψεύδω, ψεύδομαι ἔψευσμαι ἐψεύσμην
2. πείθω, πείθομαι πέπεισμαι ἐπεπείσμην
3. πυνθάνομαι πέπῠσμαι ἐπεπύσμην
4. σπένδω, σπένδομαι ἔσπεισμαι ἔσπειστο
5. ἀθροίζω, ἀθροίζομαι ἤθροισμαι συν-ηθροίσμην
6. ἁρπάζω, ἁρπάζομαι ἥρπᾰσμαι -ἡρπάσμην
7. ἀναγκάζω, ἀναγκάζομαι ἠνάγκᾰσμαι –
8. ἀγοράζω, ἀγοράζομαι ἠγόρᾰσμαι –
9. δικάζω, δικάζομαι δεδίκᾰσμαι ἐδεδικάσμην
10. ἀγωνίζομαι ἠγώνῐσμαι ἠγωνίσμην
11. ἀφανίζω, ἀφανίζομαι ἠφάνῐσμαι ἠφανίσμην
12. ἐργάζομαι εἴργᾰσμαι εἰργάσμην
13. ἐθίζω, ἐθίζομαι εἴθῐσμαι εἰθίσμην
14. σκευάζω, -σκευάζομαι -εσκεύᾰσμαι -ἐσκευάσμην
15. κολάζω, κολάζομαι κεκόλᾰσμαι κεκολασμένος ἦν
16. κομίζω, κομίζομαι κεκόμῐσμαι -ἐκεκομίσμην
17. ἁρμόττω, ἁρμόττομαι ἥρμοσμαι –
18. νομίζω, νομίζομαι νενόμῐσμαι (ἐνενόμιστο)
19. οἰκίζω, οἰκίζομαι ᾤκῐσμαι κατ-ῳκίσμην
20. ὀνομάζω, ὀνομάζομαι ὠνόμᾰσμαι –
21. ὁπλίζω, ὁπλίζομαι ὥπλῐσμαι ὡπλίσμην
22. ὀργίζω, ὀργίζομαι ὤργῐσμαι –
23. ὁρίζω, ὁρίζομαι ὥρῐσμαι ὑπερ-ώριστο, ὑπερ-
  ωρισμένος ἦν
24. παρρησιάζομαι πεπαρρησίᾰσμαι –
25. πορίζω, πορίζομαι πεπόρῐσμαι πεπορισμένος ἦν
26. προ-πηλακίζω, προ-πηλακίζομαι προ-πεπηλάκῐσμαι –
27. σπουδάζω, σπουδάζομαι ἐσπούδᾰσμαι –
28. τειχίζω, τειχίζομαι τετείχῐσμαι ἐτετειχίσμην
29. ὑβρίζω, ὑβρίζομαι ὕβρῐσμαι ὑβρίσμην
30. φράζω, φράζομαι πέφρᾰσμαι –
31. χαρίζομαι κεχάρῐσμαι κεχαρισμένος ἦν
32. ψηφίζω, ψηφίζομαι ἐφήφῐσμαι ἐψηφίσμην
33. ἐπι-λανθάνομαι ἐπι-λέλησμαι ἐπ-ελελήσμην

Copyright© Π. Γραμμένος, 2016

Του Παναγιώτη Γραμμένου

Μέσοι και παθητικοί παρακείμενοι και υπερσυντέλικοι
οδοντικόληκτων ρημάτων σε -σμαι -σμην



Του Παναγιώτη Γραμμένου

Α. Ενρινόληκτα με χαρακτήρα ν σε -σμαι -σμην και -μμαι -μμην
Ενεστώτας Παρακείμενος Υπερσυντέλικος
1. φαίνω, φαίνομαι πέφᾰσμαι ἐπεφάσμην
2. σημαίνω, σημαίνομαι σεσήμᾰσμαι –
3. λυμαίνομαι λελύμᾰσμαι [ἐλελυμάσμην]
4. μιαίνω, μιαίνομαι μεμίᾰσμαι [μεμίαμμαι] –
5. ὑφαίνω, ὑφαίνομαι [ὕφᾰσμαι]  [ὑφάσμην]
6. ξηραίνω, ξηραίνομαι [ἐξήρασμαι, ἐξήραμμαι] (ἐξήραντο)
7. μολύνω, μολύνομαι [μεμόλυσμαι, μεμόλυμμαι] –
8. πραΰνω, πραΰνομαι [πεπράυσμαι] –
9. σκληρύνω, σκληρύνομαι [ἐσκλήρυσμαι, ἐσκλήρυμμαι] –

10. ὀξύνω, ὀξύνομαι ὤξυμμαι ὠξύμμην

Β. Υγρόληκτα με χαρακτήρα λ ή ρ σε -λμαι -λμην, -ρμαι, -ρμην
Ενεστώτας Παρακείμενος Υπερσυντέλικος
1. ἀγγέλλω, ἀγγέλλομαι ἤγγελμαι ἠγγέλμην
2. στέλλω, στέλλομαι -ἔστᾰλμαι -ἐστάλμην
3. ἐν-τέλλομαι ἐν-τέτᾰλμαι –
4. σφάλλω, σφάλλομαι ἔσφᾰλμαι ἐσφάλμην
5. φθείρω, φθείρομαι ἔφθᾰρμαι δι-εφθάρμην
6. αἴρω, αἴρομαι ἦρμαι ἤρμην
7. καθαίρω, καθαίρομαι κεκάθᾰρμαι –
8. σπείρω, σπείρομαι ἔσπᾰρμαι –

Παρατήρηση. Το ενρινόληκτο ρήμα ὀξύνω-ὀξύνομαι έχει μέσο πρκ. ὤξυμ-
μαι και μέσο υπερσυντ. ὠξύμμην. Άλλοι πρκ. σαν το ὤξυμμαι δεν υπάρχουν στην 
αττική διάλεκτο. Όσοι υπάρχουν βρίσκονται στο Α μέρος αυτής της σελίδας και 
είναι όλοι μεταγενέστεροι.
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Του Παναγιώτη Γραμμένου

Μέσοι και παθητικοί παρακείμενοι και υπερσυντέλικοι
ημιφωνόληκτων ρημάτων (με χαρακτήρα ν, λ-ρ)


