
Α΄τάξη συνηρημένων ρημάτων (Α΄τάξη συνηρημένων ρημάτων (Α΄τάξη συνηρημένων ρημάτων (Α΄τάξη συνηρημένων ρημάτων (----άω,άω,άω,άω,----ῶ)ῶ)ῶ)ῶ)    

τιμάωτιμάωτιμάωτιμάω----ῶῶῶῶ 

  

  Ενεργητική τιμάΕνεργητική τιμάΕνεργητική τιμάΕνεργητική τιμά----ῶῶῶῶ 

  ΟριστικήΟριστικήΟριστικήΟριστική ΥποτακτικήΥποτακτικήΥποτακτικήΥποτακτική ΕυκτικήΕυκτικήΕυκτικήΕυκτική ΠροστακτικήΠροστακτικήΠροστακτικήΠροστακτική ΑπαρέμφατοΑπαρέμφατοΑπαρέμφατοΑπαρέμφατο ΜετοχήΜετοχήΜετοχήΜετοχή 

ΕνεστώταςΕνεστώταςΕνεστώταςΕνεστώτας 

τιμτιμτιμτιμῶῶῶῶ     

τιμτιμτιμτιμᾷᾷᾷᾷςςςς     

τιμτιμτιμτιμᾷᾷᾷᾷ     

τιμτιμτιμτιμῶῶῶῶμενμενμενμεν 

τιμτιμτιμτιμᾶᾶᾶᾶτετετετε     

τιμτιμτιμτιμῶῶῶῶσινσινσινσιν 

τιμτιμτιμτιμῶῶῶῶ     

τιμτιμτιμτιμᾷᾷᾷᾷςςςς     

τιμτιμτιμτιμᾷᾷᾷᾷ     

τιμτιμτιμτιμῶῶῶῶμενμενμενμεν     

τιμτιμτιμτιμᾶᾶᾶᾶτετετετε     

τιμτιμτιμτιμῶῶῶῶσινσινσινσιν 

τιμτιμτιμτιμῷῷῷῷμιμιμιμι 

τιμτιμτιμτιμῷῷῷῷςςςς 

τιμτιμτιμτιμῷῷῷῷ 

τιμτιμτιμτιμῷῷῷῷμενμενμενμεν    

τιμτιμτιμτιμῷῷῷῷτετετετε     

τιμτιμτιμτιμῷῷῷῷενενενεν 

  

ττττίίίίμαμαμαμα 

τιμτιμτιμτιμάάάάτωτωτωτω 

  

τιμτιμτιμτιμᾶᾶᾶᾶτετετετε 

τιμτιμτιμτιμώώώώντωνντωνντωνντων 

τιμτιμτιμτιμᾶᾶᾶᾶνννν τιμτιμτιμτιμῶῶῶῶνννν     

τιμτιμτιμτιμῶῶῶῶσασασασα     

τιμτιμτιμτιμῶῶῶῶνννν 

 

ΠαρατατικόςΠαρατατικόςΠαρατατικόςΠαρατατικός 

ἐἐἐἐττττίίίίμμμμωνωνωνων     

ἐἐἐἐττττίίίίμμμμαςαςαςας     

ἐἐἐἐττττίίίίμμμμαααα     

ἐἐἐἐτιμτιμτιμτιμῶῶῶῶμενμενμενμεν     

ἐἐἐἐτιμτιμτιμτιμᾶᾶᾶᾶτετετετε     

ἐἐἐἐττττίίίίμμμμωνωνωνων 

ΜέλλονταςΜέλλονταςΜέλλονταςΜέλλοντας τιμήσω   

ΑόριστοςΑόριστοςΑόριστοςΑόριστος ἐτίμησα  

ΠαρακείμενοςΠαρακείμενοςΠαρακείμενοςΠαρακείμενος τετίμηκα  

ΥπερσυντέλικοςΥπερσυντέλικοςΥπερσυντέλικοςΥπερσυντέλικος ἐτετιμήκειν  

  

  

  

  Μέση τιμάομαιΜέση τιμάομαιΜέση τιμάομαιΜέση τιμάομαι----ῶῶῶῶμαμαμαμαιιιι 

  ΟριστικήΟριστικήΟριστικήΟριστική ΥποτακτικήΥποτακτικήΥποτακτικήΥποτακτική ΕυκτικήΕυκτικήΕυκτικήΕυκτική ΠροστακτικήΠροστακτικήΠροστακτικήΠροστακτική ΑπαρέμφατοΑπαρέμφατοΑπαρέμφατοΑπαρέμφατο ΜετοχήΜετοχήΜετοχήΜετοχή 

ΕνεστώταςΕνεστώταςΕνεστώταςΕνεστώτας 

τιμτιμτιμτιμῶῶῶῶμαιμαιμαιμαι 

τιμτιμτιμτιμᾷᾷᾷᾷ     

τιμτιμτιμτιμᾶᾶᾶᾶταιταιταιται 

τιμτιμτιμτιμώώώώμεθαμεθαμεθαμεθα 

τιμτιμτιμτιμᾶᾶᾶᾶσθεσθεσθεσθε 

τιμτιμτιμτιμῶῶῶῶνταινταινταινται 

τιμτιμτιμτιμῶῶῶῶμαιμαιμαιμαι     

τιμτιμτιμτιμᾷᾷᾷᾷ     

τιμτιμτιμτιμᾶᾶᾶᾶταιταιταιται     

τιμτιμτιμτιμώώώώμεθαμεθαμεθαμεθα     

τιμτιμτιμτιμᾶᾶᾶᾶσθεσθεσθεσθε     

τιμτιμτιμτιμῶῶῶῶνταινταινταινται 

τιμτιμτιμτιμῴῴῴῴμηνμηνμηνμην     

τιμτιμτιμτιμῷῷῷῷοοοο     

τιμτιμτιμτιμῷῷῷῷτοτοτοτο     

τιμτιμτιμτιμῴῴῴῴμεθαμεθαμεθαμεθα    

τιμτιμτιμτιμῷῷῷῷσθεσθεσθεσθε     

τιμτιμτιμτιμῷῷῷῷντοντοντοντο 

  

τιμτιμτιμτιμῶῶῶῶ     

τιμτιμτιμτιμάάάάσθωσθωσθωσθω     

  

τιμτιμτιμτιμᾶᾶᾶᾶσθεσθεσθεσθε     

τιμτιμτιμτιμάάάάσθωνσθωνσθωνσθων 

τιμτιμτιμτιμᾶᾶᾶᾶσθαισθαισθαισθαι τιμτιμτιμτιμώώώώμενοςμενοςμενοςμενος     

τιμτιμτιμτιμωμωμωμωμέέέένηνηνηνη     

τιμτιμτιμτιμώώώώμενονμενονμενονμενον 

 

ΠαρατατικόςΠαρατατικόςΠαρατατικόςΠαρατατικός 

ἐἐἐἐτιμτιμτιμτιμώώώώμηνμηνμηνμην 

ἐἐἐἐτιμτιμτιμτιμῶῶῶῶ 

ἐἐἐἐτιμτιμτιμτιμᾶᾶᾶᾶτοτοτοτο     

ἐἐἐἐτιμτιμτιμτιμώώώώμεθαμεθαμεθαμεθα     

ἐἐἐἐτιμτιμτιμτιμᾶᾶᾶᾶσθεσθεσθεσθε     

ἐἐἐἐτιμτιμτιμτιμῶῶῶῶντοντοντοντο 

ΜέλλονταςΜέλλονταςΜέλλονταςΜέλλοντας τιμήσoμαι   

ΑόριστοςΑόριστοςΑόριστοςΑόριστος ἐτιμησάμην  

ΠαρακείμενοςΠαρακείμενοςΠαρακείμενοςΠαρακείμενος τετίμημαι  

ΥπερσυντέλικοςΥπερσυντέλικοςΥπερσυντέλικοςΥπερσυντέλικος ἐτετιμήμην  

  

  

 



ζήωζήωζήωζήω----ζζζζῶῶῶῶ  

  

  ΕνεργητικήΕνεργητικήΕνεργητικήΕνεργητική 

  ΟριστικήΟριστικήΟριστικήΟριστική ΥποτακτικήΥποτακτικήΥποτακτικήΥποτακτική ΕυκτικήΕυκτικήΕυκτικήΕυκτική ΠροστακτικήΠροστακτικήΠροστακτικήΠροστακτική ΑπαρέμφατοΑπαρέμφατοΑπαρέμφατοΑπαρέμφατο ΜεΜεΜεΜετοχήτοχήτοχήτοχή 

ΕνεστώταςΕνεστώταςΕνεστώταςΕνεστώτας 

ζζζζῶ ῶ ῶ ῶ  

ζζζζῇῇῇῇς ς ς ς  

ζζζζῇῇῇῇ 

ζζζζῶῶῶῶμενμενμενμεν 

ζζζζῆῆῆῆτετετετε 

ζζζζῶῶῶῶσι(ν)σι(ν)σι(ν)σι(ν) 

ζζζζῶῶῶῶ 

ζζζζῇῇῇῇς ς ς ς  

ζζζζῇῇῇῇ 

ζζζζῶῶῶῶμενμενμενμεν 

ζζζζῆῆῆῆτετετετε 

ζζζζῶῶῶῶσι(ν)σι(ν)σι(ν)σι(ν) 

ζζζζῴῴῴῴηνηνηνην 

ζζζζῴῴῴῴηςηςηςης 

ζζζζῴῴῴῴη η η η  

ζζζζῷῷῷῷμεν μεν μεν μεν  

ζζζζῷῷῷῷτε τε τε τε  

ζζζζῷῷῷῷενενενεν 

  

ζζζζῆ ῆ ῆ ῆ  

ζζζζήήήήτωτωτωτω 

ζζζζῆῆῆῆνννν ζζζζῶῶῶῶν ν ν ν  

ζζζζῶῶῶῶσασασασα 

ζζζζῶῶῶῶνννν 

 

ΠαρατατικόςΠαρατατικόςΠαρατατικόςΠαρατατικός 

ἔἔἔἔζων ζων ζων ζων  

ἔἔἔἔζηςζηςζηςζης 

ἔἔἔἔζηζηζηζη 

ἐἐἐἐζζζζῶῶῶῶμενμενμενμεν 

ἐἐἐἐζζζζῆῆῆῆτετετετε 

ἔἔἔἔζωνζωνζωνζων 

  

  

    

πεινήωπεινήωπεινήωπεινήω----πεινπεινπεινπεινῶῶῶῶ    

  ΕνεργητικήΕνεργητικήΕνεργητικήΕνεργητική 

  ΟριστικήΟριστικήΟριστικήΟριστική ΥποτακτικήΥποτακτικήΥποτακτικήΥποτακτική ΕυκτικήΕυκτικήΕυκτικήΕυκτική ΠροστακΠροστακΠροστακΠροστακτικήτικήτικήτική ΑπαρέμφατοΑπαρέμφατοΑπαρέμφατοΑπαρέμφατο ΜετοχήΜετοχήΜετοχήΜετοχή 

ΕνεστώταςΕνεστώταςΕνεστώταςΕνεστώτας 

πεινπεινπεινπεινῶῶῶῶ    

πεινπεινπεινπεινῇῇῇῇς ς ς ς     

πεινπεινπεινπεινῇῇῇῇ    

πεινπεινπεινπεινῶῶῶῶμενμενμενμεν    

πεινπεινπεινπεινῆῆῆῆτετετετε    

πεινπεινπεινπεινῶῶῶῶσινσινσινσιν    

πεινπεινπεινπεινῶῶῶῶ    

πεινπεινπεινπεινῇῇῇῇς ς ς ς     

πεινπεινπεινπεινῇῇῇῇ    

πεινπεινπεινπεινῶῶῶῶμενμενμενμεν    

πεινπεινπεινπεινῆῆῆῆτετετετε    

πεινπεινπεινπεινῶῶῶῶσινσινσινσιν    

πεινπεινπεινπεινῶῶῶῶμιμιμιμι    

πεινπεινπεινπεινῷῷῷῷςςςς    

πεινπεινπεινπεινῷῷῷῷ    

πεινπεινπεινπεινῷῷῷῷμενμενμενμεν    

πεινπεινπεινπεινῷῷῷῷτετετετε    

πεινπεινπεινπεινῷῷῷῷενενενεν    

πείνηπείνηπείνηπείνη    

πεινήτωπεινήτωπεινήτωπεινήτω    

        

πεινπεινπεινπεινῆῆῆῆτετετετε    

πεινώντωνπεινώντωνπεινώντωνπεινώντων    

πεινπεινπεινπεινῆῆῆῆνννν    πεινπεινπεινπεινῶῶῶῶν ν ν ν     

πεινπεινπεινπεινῶῶῶῶσασασασα    

πεινπεινπεινπεινῶῶῶῶνννν    

    

ΠαρατατικόςΠαρατατικόςΠαρατατικόςΠαρατατικός 

ἐἐἐἐπείνωπείνωπείνωπείνων ν ν ν     

ἐἐἐἐπείνηςπείνηςπείνηςπείνης    

ἐἐἐἐπείνηπείνηπείνηπείνη    

ἐἐἐἐπεινπεινπεινπεινῶῶῶῶμενμενμενμεν    

ἐἐἐἐπεινπεινπεινπεινῆῆῆῆτετετετε    

ἐἐἐἐπείνωνπείνωνπείνωνπείνων    

        

 

  

  



διψήωδιψήωδιψήωδιψήω----διψδιψδιψδιψῶῶῶῶ 

  

  Ενεργητική Ενεργητική Ενεργητική Ενεργητική  

  ΟριστικήΟριστικήΟριστικήΟριστική ΥποτακτικήΥποτακτικήΥποτακτικήΥποτακτική ΕυκτικήΕυκτικήΕυκτικήΕυκτική ΠροστακτικήΠροστακτικήΠροστακτικήΠροστακτική ΑπαρέμφατοΑπαρέμφατοΑπαρέμφατοΑπαρέμφατο ΜετοχήΜετοχήΜετοχήΜετοχή 

ΕνεστώταςΕνεστώταςΕνεστώταςΕνεστώτας 

διψδιψδιψδιψῶῶῶῶ 

διψδιψδιψδιψῇῇῇῇς ς ς ς  

διψδιψδιψδιψῇῇῇῇ 

διψδιψδιψδιψῶῶῶῶμενμενμενμεν 

διψδιψδιψδιψῆῆῆῆτετετετε 

διψδιψδιψδιψῶῶῶῶσινσινσινσιν 

διψδιψδιψδιψῶῶῶῶ 

διψδιψδιψδιψῇῇῇῇς ς ς ς  

διψδιψδιψδιψῇῇῇῇ 

διψδιψδιψδιψῶῶῶῶμενμενμενμεν 

διψδιψδιψδιψῆῆῆῆτετετετε 

διψδιψδιψδιψῶῶῶῶσινσινσινσιν 

διψδιψδιψδιψῶῶῶῶμιμιμιμι 

διψδιψδιψδιψῷῷῷῷςςςς 

διψδιψδιψδιψῷῷῷῷ 

διψδιψδιψδιψῷῷῷῷμμμμενενενεν 

διψδιψδιψδιψῷῷῷῷτετετετε 

διψδιψδιψδιψῷῷῷῷενενενεν 

  

δίψηδίψηδίψηδίψη 

διψήτωδιψήτωδιψήτωδιψήτω 

  

διψδιψδιψδιψῆῆῆῆτετετετε 

διψώντωνδιψώντωνδιψώντωνδιψώντων 

διψδιψδιψδιψῆῆῆῆνννν διψδιψδιψδιψῶῶῶῶν ν ν ν  

διψδιψδιψδιψῶῶῶῶσασασασα 

διψδιψδιψδιψῶῶῶῶνννν 

 

ΠαρατατικόςΠαρατατικόςΠαρατατικόςΠαρατατικός 

ἐἐἐἐδίψων δίψων δίψων δίψων  

ἐἐἐἐδίψηςδίψηςδίψηςδίψης 

ἐἐἐἐδίψηδίψηδίψηδίψη 

ἐἐἐἐδιψδιψδιψδιψῶῶῶῶμενμενμενμεν 

ἐἐἐἐδιψδιψδιψδιψῆῆῆῆτετετετε 

ἐἐἐἐδίψωνδίψωνδίψωνδίψων 

  

 

  

χρήομαιχρήομαιχρήομαιχρήομαι----χρχρχρχρῶῶῶῶμαιμαιμαιμαι 

  

  Μέση Μέση Μέση Μέση  

  ΟριστικήΟριστικήΟριστικήΟριστική ΥποτακτικήΥποτακτικήΥποτακτικήΥποτακτική ΕυκτικήΕυκτικήΕυκτικήΕυκτική ΠροστακτικήΠροστακτικήΠροστακτικήΠροστακτική ΑπαρέμφατοΑπαρέμφατοΑπαρέμφατοΑπαρέμφατο ΜετοχήΜετοχήΜετοχήΜετοχή 

ΕνεστώταςΕνεστώταςΕνεστώταςΕνεστώτας 

χρχρχρχρῶῶῶῶμαι μαι μαι μαι  

χρχρχρχρῇ ῇ ῇ ῇ  

χρχρχρχρῆῆῆῆταιταιταιται     

χρχρχρχρώώώώμεθα μεθα μεθα μεθα  

χρχρχρχρῆῆῆῆσθε σθε σθε σθε  

χρχρχρχρῶῶῶῶνταινταινταινται 

χρχρχρχρῶῶῶῶμαι μαι μαι μαι  

χρχρχρχρῇ ῇ ῇ ῇ  

χρχρχρχρῆῆῆῆται ται ται ται  

χρχρχρχρώώώώμεθα μεθα μεθα μεθα  

χρχρχρχρῆῆῆῆσθε σθε σθε σθε  

χρχρχρχρῶῶῶῶνταινταινταινται 

χρχρχρχρῴῴῴῴμην μην μην μην  

χρχρχρχρῷῷῷῷοοοο 

χρχρχρχρῷῷῷῷτο το το το  

χρχρχρχρῴῴῴῴμεθα μεθα μεθα μεθα 

χρχρχρχρῷῷῷῷσθεσθεσθεσθε 

χρχρχρχρῷῷῷῷντοντοντοντο 

  

χρχρχρχρῶῶῶῶ 

χρχρχρχρήήήήσθω σθω σθω σθω  

  

χρχρχρχρῆῆῆῆσθε σθε σθε σθε  

χρχρχρχρήήήήσθων ή σθων ή σθων ή σθων ή 

χρχρχρχρήήήήσθωσανσθωσανσθωσανσθωσαν 

χρχρχρχρῆῆῆῆσθαισθαισθαισθαι χρχρχρχρώώώώμενος μενος μενος μενος 

χρωμένηχρωμένηχρωμένηχρωμένη 

χρχρχρχρώώώώμενονμενονμενονμενον 

 

ΠαρατατικόςΠαρατατικόςΠαρατατικόςΠαρατατικός 

ἐἐἐἐχρχρχρχρώώώώμην μην μην μην  

ἐἐἐἐχρχρχρχρῶ ῶ ῶ ῶ  

ἐἐἐἐχρχρχρχρῆῆῆῆτοτοτοτο 

ἐἐἐἐχρχρχρχρώώώώμεθα μεθα μεθα μεθα  

ἐἐἐἐχρχρχρχρῆῆῆῆσθε σθε σθε σθε  

ἐἐἐἐχρχρχρχρώώώώντντντντοοοο 

ΜέλλονταςΜέλλονταςΜέλλονταςΜέλλοντας χρήσομαι 

ΑόριστοςΑόριστοςΑόριστοςΑόριστος ἐχρησάμην 

ΠαρακείμενοςΠαρακείμενοςΠαρακείμενοςΠαρακείμενος κέχρημαι 

ΥπερσυντέλικοςΥπερσυντέλικοςΥπερσυντέλικοςΥπερσυντέλικος ἐκεχρήμην 

  

 



ποιέωποιέωποιέωποιέω----ῶῶῶῶ 

  

  Ενεργητική ποιέωΕνεργητική ποιέωΕνεργητική ποιέωΕνεργητική ποιέω----ῶῶῶῶ 

  ΟριστικήΟριστικήΟριστικήΟριστική ΥποτακτικήΥποτακτικήΥποτακτικήΥποτακτική ΕυκτικήΕυκτικήΕυκτικήΕυκτική ΠροστακτικήΠροστακτικήΠροστακτικήΠροστακτική ΑπαρέμφατοΑπαρέμφατοΑπαρέμφατοΑπαρέμφατο ΜετοχήΜετοχήΜετοχήΜετοχή 

ΕνεστώταςΕνεστώταςΕνεστώταςΕνεστώτας 

ποιποιποιποιῶῶῶῶ     

ποιποιποιποιεεεεῖῖῖῖ ςςςς     

ποιποιποιποιεεεεῖῖῖῖ      

ποιποιποιποιοοοοῦῦῦῦμενμενμενμεν     

ποιποιποιποιεεεεῖῖῖῖ τετετετε     

ποιποιποιποιοοοοῦῦῦῦσινσινσινσιν 

ποιποιποιποιῶῶῶῶ     

ποιποιποιποιῇῇῇῇςςςς     

ποιποιποιποιῇῇῇῇ     

ποιποιποιποιῶῶῶῶμενμενμενμεν     

ποιποιποιποιῆῆῆῆτετετετε     

ποιποιποιποιῶῶῶῶσινσινσινσιν 

ποιποιποιποιοοοοῖῖῖῖ μιμιμιμι 

ποιποιποιποιοοοοῖῖῖῖ ςςςς 

ποιποιποιποιοοοοῖῖῖῖ  

ποιποιποιποιοοοοῖῖῖῖ ----μενμενμενμεν 

ποιποιποιποιοοοοῖῖῖῖ ----τετετετε 

ποιποιποιποιοοοοῖῖῖῖ ----ενενενεν 

  

ποποποποίίίίειειειει 

ποιποιποιποιεεεείίίίτωτωτωτω     

  

ποιποιποιποιεεεεῖῖῖῖ τετετετε     

ποιποιποιποιοοοούύύύντωνντωνντωνντων 

ποιποιποιποιεεεεῖῖῖῖ νννν ποιποιποιποιῶῶῶῶνννν 

ποιοποιοποιοποιοῦῦῦῦσασασασα 

ποιοποιοποιοποιοῦῦῦῦνννν 

 

  

ΠαρατατικόςΠαρατατικόςΠαρατατικόςΠαρατατικός 

ἐἐἐἐποποποποίίίίουνουνουνουν     

ἐἐἐἐποποποποίίίίειςειςειςεις         

ἐἐἐἐποποποποίίίίειειειει     

ἐἐἐἐποιποιποιποιοοοοῦῦῦῦμενμενμενμεν     

ἐἐἐἐποιποιποιποιεεεεῖῖῖῖ τετετετε     

ἐἐἐἐποποποποίίίίουνουνουνουν 

ΜέλλονταςΜέλλονταςΜέλλονταςΜέλλοντας ποιήσω   

ΑόρισΑόρισΑόρισΑόριστοςτοςτοςτος ἐποίησα  

ΠαρακείμενοςΠαρακείμενοςΠαρακείμενοςΠαρακείμενος πεποίηκα  

ΥπερσυντέλικοςΥπερσυντέλικοςΥπερσυντέλικοςΥπερσυντέλικος ἐπεποιήκειν  

  

 

 

  Μέση ποιέομαιΜέση ποιέομαιΜέση ποιέομαιΜέση ποιέομαι----οοοοῦῦῦῦμαιμαιμαιμαι 

  ΟριστικήΟριστικήΟριστικήΟριστική ΥποτακτικήΥποτακτικήΥποτακτικήΥποτακτική ΕυκτικήΕυκτικήΕυκτικήΕυκτική ΠροστακτικήΠροστακτικήΠροστακτικήΠροστακτική ΑπαρέμφατοΑπαρέμφατοΑπαρέμφατοΑπαρέμφατο ΜετοχήΜετοχήΜετοχήΜετοχή 

ΕνεστώταςΕνεστώταςΕνεστώταςΕνεστώτας 

ποιποιποιποιοοοοῦῦῦῦμαιμαιμαιμαι 

ποιποιποιποιῇ (ῇ (ῇ (ῇ (εεεεῖ )ῖ )ῖ )ῖ ) 

ποιποιποιποιεεεεῖῖῖῖ ταιταιταιται 

ποιποιποιποιοοοούύύύμεθαμεθαμεθαμεθα 

ποιποιποιποιεεεεῖῖῖῖ σθεσθεσθεσθε 

ποιποιποιποιοοοοῦῦῦῦνταινταινταινται 

ποιποιποιποιῶῶῶῶμαιμαιμαιμαι     

ποιποιποιποιῇῇῇῇ     

ποιποιποιποιῆῆῆῆταιταιταιται     

ποιποιποιποιώώώώμεθαμεθαμεθαμεθα     

ποιποιποιποιῆῆῆῆσθεσθεσθεσθε 

ποιποιποιποιῶῶῶῶνταινταινταινται 

ποιποιποιποιοοοοίίίίμηνμηνμηνμην     

ποιποιποιποιοοοοῖῖῖῖ οοοο     

ποιποιποιποιοοοοῖῖῖῖ τοτοτοτο     

ποιποιποιποιοοοοίίίίμεθαμεθαμεθαμεθα    

ποιποιποιποιοοοοῖῖῖῖ σθεσθεσθεσθε     

ποιποιποιποιοοοοῖῖῖῖ ντοντοντοντο 

  

ποιποιποιποιοοοοῦῦῦῦ     

ποιποιποιποιεεεείίίίσθωσθωσθωσθω     

  

ποιποιποιποιεεεεῖῖῖῖ σθεσθεσθεσθε     

ποιποιποιποιεεεείίίίσθωνσθωνσθωνσθων 

ποιποιποιποιεεεεῖῖῖῖ σθαισθαισθαισθαι ποιποιποιποιοοοούύύύμενοςμενοςμενοςμενος 

ποιποιποιποιουμουμουμουμέέέένηνηνηνη     

ποιποιποιποιοοοούύύύμενονμενονμενονμενον 

 

ΠαρατατικόςΠαρατατικόςΠαρατατικόςΠαρατατικός 

ἐἐἐἐποιποιποιποιοοοούύύύμηνμηνμηνμην     

ἐἐἐἐποιποιποιποιοοοοῦῦῦῦ 

ἐἐἐἐποιποιποιποιεεεεῖῖῖῖ τοτοτοτο 

ἐἐἐἐποιποιποιποιοοοούύύύμεθαμεθαμεθαμεθα 

ἐἐἐἐποιποιποιποιεεεεῖῖῖῖ σθεσθεσθεσθε     

ἐἐἐἐποιποιποιποιοοοοῦῦῦῦντοντοντοντο 

ΜέλλονταςΜέλλονταςΜέλλονταςΜέλλοντας ποιήσομαι   

ΑόριστοςΑόριστοςΑόριστοςΑόριστος ἐποιησάμην  

ΠαρακείμενοςΠαρακείμενοςΠαρακείμενοςΠαρακείμενος πεποίημαι  

ΥπερσυντέλικοςΥπερσυντέλικοςΥπερσυντέλικοςΥπερσυντέλικος ἐπεποιήμην   

  

 

  



δουλόωδουλόωδουλόωδουλόω----ῶῶῶῶ 

  

  Ενεργητική δουλόωΕνεργητική δουλόωΕνεργητική δουλόωΕνεργητική δουλόω----ῶῶῶῶ 

  ΟρισΟρισΟρισΟριστικήτικήτικήτική ΥποτακτικήΥποτακτικήΥποτακτικήΥποτακτική ΕυκτικήΕυκτικήΕυκτικήΕυκτική ΠροστακτικήΠροστακτικήΠροστακτικήΠροστακτική ΑπαρέμφατοΑπαρέμφατοΑπαρέμφατοΑπαρέμφατο ΜετοχήΜετοχήΜετοχήΜετοχή 

ΕνεστώταςΕνεστώταςΕνεστώταςΕνεστώτας 

δουλδουλδουλδουλῶῶῶῶ     

δουλδουλδουλδουλοοοοῖῖῖῖ ςςςς     

δουλδουλδουλδουλοοοοῖ  ῖ  ῖ  ῖ   

δουλδουλδουλδουλοοοοῦῦῦῦμενμενμενμεν     

δουλδουλδουλδουλοοοοῦῦῦῦτετετετε 

δουλδουλδουλδουλοοοοῦῦῦῦσινσινσινσιν 

δουλδουλδουλδουλῶῶῶῶ 

δουλδουλδουλδουλοοοοῖῖῖῖ ς ς ς ς  

δουλδουλδουλδουλοοοοῖῖῖῖ  

δουλδουλδουλδουλῶῶῶῶμενμενμενμεν     

δουλδουλδουλδουλῶῶῶῶτετετετε     

δουλδουλδουλδουλῶῶῶῶσινσινσινσιν 

δουλδουλδουλδουλοοοοῖῖῖῖ μιμιμιμι 

δουλδουλδουλδουλοοοοῖῖῖῖ ςςςς 

δουλδουλδουλδουλοοοοῖῖῖῖ  

δουλδουλδουλδουλοοοοῖῖῖῖ μενμενμενμεν    

δουλδουλδουλδουλοοοοῖῖῖῖ τετετετε     

δουλδουλδουλδουλοοοοῖῖῖῖ ενενενεν 

  

δοδοδοδούύύύλλλλουουουου 

δουλδουλδουλδουλοοοούύύύτωτωτωτω     

  

δουλδουλδουλδουλοοοοῦῦῦῦτετετετε     

δοδοδοδουλυλυλυλοοοούύύύντωνντωνντωνντων 

δουλδουλδουλδουλοοοοῦῦῦῦνννν δουλδουλδουλδουλῶῶῶῶνννν     

δουλδουλδουλδουλοοοοῦῦῦῦσασασασα

δουλδουλδουλδουλοοοοῦῦῦῦνννν 

 

ΠαρατατικόςΠαρατατικόςΠαρατατικόςΠαρατατικός 

ἐἐἐἐδοδοδοδούύύύλλλλουνουνουνουν     

ἐἐἐἐδοδοδοδούύύύλλλλουςουςουςους     

ἐἐἐἐδοδοδοδούύύύλλλλουουουου     

ἐἐἐἐδουλδουλδουλδουλοοοοῦῦῦῦμενμενμενμεν     

ἐἐἐἐδουλδουλδουλδουλοοοοῦῦῦῦτετετετε 

ἐἐἐἐδοδοδοδούύύύλλλλουνουνουνουν 

ΜέλλονταςΜέλλονταςΜέλλονταςΜέλλοντας δουλώσω   

ΑόριστοςΑόριστοςΑόριστοςΑόριστος ἐδούλωσα  

ΠαρακείμενοςΠαρακείμενοςΠαρακείμενοςΠαρακείμενος δεδούλωκα  

ΥπερσυντέλικοςΥπερσυντέλικοςΥπερσυντέλικοςΥπερσυντέλικος ἐδεδουλώκειν  

  

 

  

  Μέση δουλόομαιΜέση δουλόομαιΜέση δουλόομαιΜέση δουλόομαι----οοοοῦῦῦῦμαιμαιμαιμαι 

  ΟριστιΟριστιΟριστιΟριστικήκήκήκή ΥποτακτικήΥποτακτικήΥποτακτικήΥποτακτική ΕυκτικήΕυκτικήΕυκτικήΕυκτική ΠροστακτικήΠροστακτικήΠροστακτικήΠροστακτική ΑπαρέμφατοΑπαρέμφατοΑπαρέμφατοΑπαρέμφατο ΜετοχήΜετοχήΜετοχήΜετοχή 

ΕνεστώταςΕνεστώταςΕνεστώταςΕνεστώτας 

δουλδουλδουλδουλοοοοῦῦῦῦμαιμαιμαιμαι     

δουλδουλδουλδουλοοοοῖ  ῖ  ῖ  ῖ   

δουλδουλδουλδουλοοοοῦῦῦῦταιταιταιται     

δουλδουλδουλδουλοοοούύύύμεθαμεθαμεθαμεθα     

δουλδουλδουλδουλοοοοῦῦῦῦσθεσθεσθεσθε     

δουλδουλδουλδουλοοοοῦῦῦῦνταινταινταινται 

δουλδουλδουλδουλῶῶῶῶμαιμαιμαιμαι        

δουλδουλδουλδουλοοοοῖῖῖῖ      

δουλδουλδουλδουλῶῶῶῶταιταιταιται     

δουλδουλδουλδουλώώώώμεθαμεθαμεθαμεθα     

δουλδουλδουλδουλῶῶῶῶσθεσθεσθεσθε     

δουλδουλδουλδουλῶῶῶῶνταινταινταινται 

δουλδουλδουλδουλοοοοίίίίμηνμηνμηνμην     

δουλδουλδουλδουλοοοοῖῖῖῖ οοοο     

δουλδουλδουλδουλοοοοῖῖῖῖ τοτοτοτο     

δουλδουλδουλδουλοοοοίίίίμεθαμεθαμεθαμεθα    

    δουλδουλδουλδουλοοοοῖῖῖῖ σθεσθεσθεσθε     

δουλδουλδουλδουλοοοοῖῖῖῖ ντοντοντοντο 

  

δουλδουλδουλδουλοοοοῦῦῦῦ    

δουλδουλδουλδουλοοοούύύύσθωσθωσθωσθω     

  

δουλδουλδουλδουλοοοοῦῦῦῦσθεσθεσθεσθε     

δουλδουλδουλδουλοοοούύύύσθωνσθωνσθωνσθων 

δουλδουλδουλδουλοοοοῦῦῦῦσθαισθαισθαισθαι δουλδουλδουλδουλοοοούύύύμενοςμενοςμενοςμενος    

 δουλ δουλ δουλ δουλουμουμουμουμέέέένηνηνηνη    

    

δουλδουλδουλδουλοοοούύύύμενονμενονμενονμενον 

 

ΠαρατατικόςΠαρατατικόςΠαρατατικόςΠαρατατικός 

ἐἐἐἐδουλδουλδουλδουλοοοούύύύμηνμηνμηνμην 

ἐἐἐἐδουλδουλδουλδουλοοοοῦῦῦῦ     

ἐἐἐἐδουλδουλδουλδουλοοοοῦῦῦῦτοτοτοτο     

ἐἐἐἐδουλδουλδουλδουλοοοούύύύμεθαμεθαμεθαμεθα     

ἐἐἐἐδουλδουλδουλδουλοοοοῦῦῦῦσθεσθεσθεσθε     

ἐἐἐἐδουλδουλδουλδουλοοοοῦῦῦῦντοντοντοντο 

ΜέλλονταςΜέλλονταςΜέλλονταςΜέλλοντας δουλώσομαι   

ΑόριστοςΑόριστοςΑόριστοςΑόριστος ἐδουλωσάμην  

ΠαρακείμενοςΠαρακείμενοςΠαρακείμενοςΠαρακείμενος δεδούλωμαι  

ΥπερσυντέλΥπερσυντέλΥπερσυντέλΥπερσυντέλικοςικοςικοςικος ἐδεδουλώμην   

  

 

 



πλέωπλέωπλέωπλέω 

  

  Ενεργητική Ενεργητική Ενεργητική Ενεργητική  

  ΟριστικήΟριστικήΟριστικήΟριστική ΥποτακτικήΥποτακτικήΥποτακτικήΥποτακτική ΕυκτικήΕυκτικήΕυκτικήΕυκτική ΠροστακτικήΠροστακτικήΠροστακτικήΠροστακτική ΑπαρέμφατοΑπαρέμφατοΑπαρέμφατοΑπαρέμφατο ΜετοχήΜετοχήΜετοχήΜετοχή 

ΕνεστώταςΕνεστώταςΕνεστώταςΕνεστώτας 

πλέωπλέωπλέωπλέω 

πλεπλεπλεπλεῖῖῖῖ ςςςς 

πλεπλεπλεπλεῖῖῖῖ  

πλέομενπλέομενπλέομενπλέομεν 

πλεπλεπλεπλεῖῖῖῖ τετετετε 

πλέουσιπλέουσιπλέουσιπλέουσι 

πλέωπλέωπλέωπλέω 

πλέπλέπλέπλέῃῃῃῃςςςς 

πλέπλέπλέπλέῃῃῃῃ 

πλέωμενπλέωμενπλέωμενπλέωμεν 

πλέητεπλέητεπλέητεπλέητε 

πλέωσιπλέωσιπλέωσιπλέωσι 

πλέοιμιπλέοιμιπλέοιμιπλέοιμι 

πλέοιςπλέοιςπλέοιςπλέοις 

πλέοιπλέοιπλέοιπλέοι 

πλέοιμενπλέοιμενπλέοιμενπλέοιμεν 

πλέοιτεπλέοιτεπλέοιτεπλέοιτε 

πλέοιενπλέοιενπλέοιενπλέοιεν 

  

πλεπλεπλεπλεῖῖῖῖ  

πλείτωπλείτωπλείτωπλείτω 

  

πλεπλεπλεπλεῖῖῖῖ τετετετε 

πλεόντωνπλεόντωνπλεόντωνπλεόντων 

πλεπλεπλεπλεῖῖῖῖ νννν πλέωνπλέωνπλέωνπλέων 

πλέουσαπλέουσαπλέουσαπλέουσα 

πλέονπλέονπλέονπλέον 

 

ΠαρατατικόςΠαρατατικόςΠαρατατικόςΠαρατατικός 

ἔἔἔἔπλεονπλεονπλεονπλεον 

ἔἔἔἔπλειςπλειςπλειςπλεις 

ἔἔἔἔπλειπλειπλειπλει 

ἐἐἐἐπλέομενπλέομενπλέομενπλέομεν 

έπλεέπλεέπλεέπλεῖῖῖῖ τετετετε 

ἔἔἔἔπλεονπλεονπλεονπλεον 

ΜέλλονταςΜέλλονταςΜέλλονταςΜέλλοντας πλεύσομαι 

ΑόΑόΑόΑόριστοςριστοςριστοςριστος ἔπλευσα 

ΠαρακείμενοςΠαρακείμενοςΠαρακείμενοςΠαρακείμενος πέπλευκα 

ΥπερσυντέλικοςΥπερσυντέλικοςΥπερσυντέλικοςΥπερσυντέλικος ἐπεπλεύκειν 

  

 

  

δέομαιδέομαιδέομαιδέομαι 

  

  Μέση Μέση Μέση Μέση  

  ΟριστικήΟριστικήΟριστικήΟριστική ΥποτακτικήΥποτακτικήΥποτακτικήΥποτακτική ΕυκτικήΕυκτικήΕυκτικήΕυκτική ΠροστακτικήΠροστακτικήΠροστακτικήΠροστακτική ΑπαρέμφατοΑπαρέμφατοΑπαρέμφατοΑπαρέμφατο ΜετοχήΜετοχήΜετοχήΜετοχή 

ΕνεστώταςΕνεστώταςΕνεστώταςΕνεστώτας 

δέομαιδέομαιδέομαιδέομαι 

δέδέδέδέῃ (ῃ (ῃ (ῃ (ει)ει)ει)ει) 

δεδεδεδεῖῖῖῖ ταιταιταιται 

δεόμεθαδεόμεθαδεόμεθαδεόμεθα 

δεδεδεδεῖῖῖῖ σθεσθεσθεσθε 

δέονταιδέονταιδέονταιδέονται 

δέωμαιδέωμαιδέωμαιδέωμαι 

δέδέδέδέῃῃῃῃ 

δέηταιδέηταιδέηταιδέηται 

δεώμεθαδεώμεθαδεώμεθαδεώμεθα 

δέησθεδέησθεδέησθεδέησθε 

δέωνταιδέωνταιδέωνταιδέωνται 

δεοίμηνδεοίμηνδεοίμηνδεοίμην 

δέοιοδέοιοδέοιοδέοιο 

δέοιτοδέοιτοδέοιτοδέοιτο 

δεοίμεθαδεοίμεθαδεοίμεθαδεοίμεθα 

δέοισθεδέοισθεδέοισθεδέοισθε 

δέοιντοδέοιντοδέοιντοδέοιντο 

  

δέουδέουδέουδέου 

δείσθωδείσθωδείσθωδείσθω 

  

δεδεδεδεῖῖῖῖ σθεσθεσθεσθε 

δείσθωνδείσθωνδείσθωνδείσθων ή  ή  ή  ή 

δείσθωσανδείσθωσανδείσθωσανδείσθωσαν 

δεδεδεδεῖῖῖῖ σθαισθαισθαισθαι δεόμενοςδεόμενοςδεόμενοςδεόμενος 

δεομένηδεομένηδεομένηδεομένη 

δεόμενονδεόμενονδεόμενονδεόμενον 

 

ΠαρατατικόςΠαρατατικόςΠαρατατικόςΠαρατατικός 

ἐἐἐἐδεόμηνδεόμηνδεόμηνδεόμην 

ἐἐἐἐδέουδέουδέουδέου 

ἐἐἐἐδεδεδεδεῖῖῖῖ τοτοτοτο 

ἐἐἐἐδεόμεθαδεόμεθαδεόμεθαδεόμεθα 

ἐἐἐἐδεδεδεδεῖῖῖῖ σθεσθεσθεσθε 

ἐἐἐἐδέοντοδέοντοδέοντοδέοντο 

ΜέλλονταςΜέλλονταςΜέλλονταςΜέλλοντας 
δεήσομαι 

δεηθήσομαι 

ΑόριστοςΑόριστοςΑόριστοςΑόριστος  ἐδεήθην 

ΠαρακείμενοςΠαρακείμενοςΠαρακείμενοςΠαρακείμενος δεδέημαι 

ΥΥΥΥπερσυντέλικοςπερσυντέλικοςπερσυντέλικοςπερσυντέλικος ἐδεδεήμην 

  



 


