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O παρακάτω πίνακας συντάχθηκε για τις ανάγκες του μαθήματος και δεν μπορεί να θεωρηθεί πλήρης. 
Yπόκειται στον κανόνα της προσωπικής επιλογής του διδάσκοντα.
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ἀγγέλλω ἤγγελλον ἀγγελῶ ἤγγειλα ἤγγελκα ἠγγέλκειν

ἀγγέλλομαι ἠγγελλόμην
ἀγγελοῦμαι

ἀγγελθήσομαι

ἠγγειλάμην

ἠγγέλθην
ἤγγελμαι ἠγγέλμην

ἀγνοῶ ἠγνόουν ἀγνοήσω ἠγνόησα ἠγνόηκα ―

ἄγω ἦγον ἄξω ἤγαγον ἀγήοχα ἠγηόχειν

ἄγομαι ἠγόμην
ἄξομαι

ἀχθήσομαι

ἠγαγόμην

ἤχθην
ἦγμαι ἤγμην

ἀθροίζω ἤθροιζον ἀθροίσω ἤθροισα ἤθροικα ἠθροίκειν

ἀθροίζομαι ἠθροιζόμην ἀθροισθήσομαι
ἠθροισάμην

ἠθροίσθην
ἤθροισμαι ἠθροίσμην

αἱρέω-ῶ ᾕρουν αἱρήσω εἷλον ᾕρηκα ᾑρήκειν

αἱρέομαι -οῦμαι ᾑρούμην
αἱρήσομαι

αἱρεθήσομαι

εἱλόμην

ᾑρέθην
ᾕρημαι ᾑρήμην

αἴρω ᾖρον ἀρῶ ἦρα ἦρκα –ἤρκειν

αἴρομαι ᾐρόμην ἀροῦμαι
ἠράμην

ἤρθην
(ἐπ)ῆρμαι (ἐπ)ηρμένοι ἦσαν

αἰσθάνομαι ᾐσθανόμην αἰσθήσομαι ᾐσθόμην ᾔσθημαι ᾐσθήμην

αἰσχύνομαι
ᾐσχυνόμην

αἰσχυνοῦμαι
αἰσχυνθήσομαι ᾐσχύνθην [ᾔσχυμμαι] ―

αἰτέω -ῶ ᾔτουν αἰτήσω ᾔτησα (ᾔτηκα) (ᾐτήκειν)

αἰτέομαι -οῦμαι ᾐτούμην αἰτήσομαι
ᾐτησάμην

ᾐτήθην
ᾔτημαι ―

αἰτιάομαι -ῶμαι ᾐτιώμην αἰτιάσομαι
ᾐτιασάμην

ᾐτιάθην, 
ᾐτίαμαι ᾐτιάμην

ἀκούω ἤκουον ἀκούσομαι ἤκουσα ἀκήκοα ἀ/ἠκηκόειν

ἀκούομαι ― ἀκουσθήσομαι ἠκούσθην ― ―

ἀλλάττω ἤλαττον ἀλλάξω ἤλλαξα ἤλλαχα ―

ἀλλάττομαι ἠλλαττόμην

ἀλλάξομαι

ἀλλαχθήσομαι

ἀλλαγήσομαι

ἠλλαξάμην

ἠλλάχθην

ἠλλάγην

ἤλλαγμαι ἠλλάγμην

ἁλίσκομαι ἡλισκόμην ἁλώσομαι ἑάλων ἑάλωκα ἡλώκειν

ἁμαρτάνω ἡμάρτανον ἁμαρτήσομαι ἥμαρτον ἡμάρτηκα ἡμαρτήκειν
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ἀναγκάζομαι ἠναγκαζόμην ἀναγκασθήσομαι ἠναγκάσθην ἠνάγκασμαι

ἀναλίσκω
ἀνήλισκον

ἀνήλουν
ἀναλώσω ἀνήλωσα ἀνήλωκα ἀνηλώκειν

ἀνοίγομαι

ἀνοίγνυμαι
ἀνεῳγόμην ἀνοίξομαι ἀνεῴχθην ἀνέῳγμαι ἀνεῴγμην

ἀξιόω -ῶ ἠξίουν ἀξιώσω ἠξίωσα ἠξίωκα ―

ἀξιοῦμαι ἠξιούμην
(ἀξιώσομαι)

ἀξιωθήσομαι

(ἠξιωσάμην)

ἠξιώθην
ἠξίωμαι ἠξιώμην

ἀπατάω -ῶ ἠπάτων ἀπατήσω ἠπάτησα (ἐξ)ηπάτηκα [(ἐξ)ηπατηκὼς εἴην]

ἀπατάομαι -ῶμαι ἠπατώμην
ἀπατήσομαι

(ἐξ)απατηθήσομαι
ἠπατήθην ἠπάτημαι (ἐξ)ηπατήμην

ἀποθνῄσκω ἀπέθνῃσκον ἀποθανοῦμαι ἀπέθανον ἀποτέθνηκα ἀπετεθνήκειν

ἀπολαύω ἀπέλαυον ἀπολαύσομαι ἀπέλαυσα ἀπολέλαυκα ἀπολελαυκὼς ἦν

ἀπολογέομαι

-οῦμαι
ἀπελογούμην ἀπολογήσομαι

ἀπελογησάμην

ἀπελογήθην
ἀπολελόγημαι ―

ἀπορέω -ῶ ἠπόρουν ἀπορήσω ἠπόρησα ἠπόρηκα ―

ἀπορέομαι -οῦμαι ἠπορούμην ― ἠπορήθην (δι)-ηπόρημαι —

ἀρκῶ ἤρκουν ἀρκέσω ἤρκεσα ― ―

ἀρνοῦμαι ἠρνούμην (ἀπ)αρνήσομαι
ἠρνησάμην

ἠρνήθην
ἤρνημαι ―

ἄρχω ἦρχον ἄρξω ἦρξα (ἦρχα) ―

ἄρχομαι ἠρχόμην
ἄρξομαι

ἀρχθήσομαι

ἠρξάμην

ἤρχθην
ἦργμαι (ὑπ)ἤργμην

αὔξω (-άνω) ηὖξον αὐξήσω ηὔξησα ηὔξηκα ―

αὔξομαι (-νομαι) ηὐξανόμην ηὐξόμην ηὐξήθην ηὔξημαι ―

ἀφικνέομαι -οῦμαι ἀφικνούμην ἀφίξομαι ἀφικόμην ἀφῖγμαι ἀφίγμην

ἄχθομαι ἠχθόμην ἀχθέσομαι ἠχθέσθην ― ―

βαίνω ἔβαινον βήσομαι ἔβην βέβηκα ἐβεβήκειν

βάλλω ἔβαλλον βαλῶ ἔβαλον βέβληκα βεβλήκειν

βάλλομαι ἐβαλλόμην
βαλοῦμαι

βληθήσομαι

ἐβαλόμην

ἐβλήθην
βέβλημαι ἐβεβλήμην

βιάζομαι ἐβιαζόμην βιάσομαι
ἐβιασάμην 

ἐβιάσθην
βεβίασμαι ―

βιβάζω –ἐβίβαζον
–βιβῶ (-ᾷς, -ᾷ)

(δια)βιβάσω
–ἐβίβασα ― ―

-βιβάζομαι ― (ἀνα)βιβῶμαι –ἐβιβασάμην ― ―
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βιῶ ἐβίουν βιώσομαι ἐβίων βεβίωκα ―

βλέπω ἔβλεπον βλέψομαι ἔβλεψα ― ―

βοῶ

βουλεύω ἐβούλευον βουλεύσω ἐβούλευσα βεβούλευκα (προ)-εβεβουλεύκειν

βουλεύομαι ἐβουλευόμην βουλεύσομαι
ἐβουλευσάμην

ἐβουλεύθην
βεβούλευμαι (βεβουλευμένος εἴην)

βούλομαι
ἐβουλόμην

βουλόμην
βουλήσομαι

ἐβουλήθην

ἠβουλήθην
βεβούλημαι ―

γίγνομαι ἐγιγνόμην
γενήσομαι

γενηθήσομαι

ἐγενόμην

ἐγενήθην

γεγένημαι

γέγονα

ἐγεγενήμην

ἐγεγόνειν

γιγνώσκω ἐγίγνωσκον γνώσομαι ἔγνων ἔγνωκα ἐγνώκειν

γράφω ἔγραφον γράψω ἔγραψα γέγραφα ἐγεγράφειν

γράφομαι ἐγραφόμην
γράψομαι 

γραφήσομαι

ἐγραψάμην

ἐγράφην
γέγραμμαι ἐγεγράμμην

δέδοικα

ή δέδια 

ἐδεδοίκειν

ἐδεδίειν
δείσομαι ἔδεισα ― ―

δείκνυμι ἐδείκνυν (-ον) δείξω ἔδειξα δέδειχα ἐδεδείχειν

δείκνυμαι ἐδεικνύμην
δείξομαι

δειχθήσομαι

ἐδειξάμην

ἐδείχθην
δέδειγμαι ἐδεδείγμην

δέχομαι ἐδεχόμην δέξομαι
ἐδεξάμην

ἐδέχθην
δέδεγμαι ἐδεδέγμην

δέω ἔδεον δεήσω ἐδέησα δεδέηκα ―

δέομαι ἐδεόμην δεήσομαι ἐδεήθην δεδέημαι ―

δέω-ῶ (ἐν)έδουν δήσω ἔδησα δέδεκα ἐδεδέκειν

-δέομαι-οῦμαι -ἐδούμην δεθήσομαι
-ἐδησάμην

ἐδέθην
δέδεμαι ἐδεδέμην

δηλόω -ῶ ἐδήλουν δηλώσω ἐδήλωσα δεδήλωκα ἐδεδηλώκειν

δηλόομαι -οῦμαι ἐδηλούμην δηλωθήσομαι ἐδηλώθην δεδήλωμαι ―

διαιτάομαι -ῶμαι διῃτώμην διαιτήσομαι
διῃτησάμην

διῃτήθην
δεδιῄτημαι (-ἐδεδιῄτητο)

διαλέγομαι διελεγόμην
διαλέξομαι

διαλεχθήσομαι
διελέχθην διείλεγμαι διειλέγμην

διδάσκω ἐδίδασκον διδάξω ἐδίδαξα δεδίδαχα ἐδεδιδάχειν

διδάσκομαι ἐδιδασκόμην
διδάξομαι

διδαχθήσομαι

ἐδιδαξάμην

ἐδιδάχθην
δεδίδαγμαι ἐδεδιδάγμην

διδράσκω ἐδίδρασκον ἀπο-δράσομαι ἀπ-έδραν ἀποδέδρακα ἀπεδεδράκειν

δίδωμι ἐδίδουν δώσω ἔδωκα δέδωκα ἐδεδώκειν

δίδομαι ἐδιδόμην
δώσομαι

δοθήσομαι

ἐδόμην

ἐδόθην
δέδομαι ἐδεδόμην
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διώκω ἐδίωκον
διώξομαι

(διώξω)
ἐδίωξα δεδίωχα ἐδεδιώχειν

διώκομαι ἐδιωκόμην
διώξομαι

διωχθήσομαι
ἐδιώχθην δεδίωγμαι ἐδεδιώγμην

δοκέω-ῶ ἐδόκουν δόξω ἔδοξα ― ―

δοκεῖ ἐδόκει δόξει ἔδοξε δέδοκται ἐδέδοκτο

δοκοῦμαι ― ― (κατα)δοχθείς (απρόσ.) (απρόσ.)

δοκεῖ ἐδόκει δόξει ἔδοξε
δέδοκται

δεδογμένον ἐστί
ἐδέδοκτο

δουλόω -ῶ ἐδούλουν δουλώσω ἐδούλωσα δεδούλωκα ―

δουλόομαι -οῦμαι ἐδουλούμην δουλώσομαι
ἐδουλωσάμην

ἐδουλώθην

δεδούλωμαι

δεδουλωμένος ἦν

δράω -ῶ ἔδρων δράσω ἔδρασα δέδρακα ―

δύναμαι
ἠδυνάμην

ἐδυνάμην
δυνήσομαι

ἠδυνήθην

ἐδυνήθην
δεδύνημαι ―

δύομαι ή δύνω ἐδυόμην δύσομαι ἔδυν δέδυκα ἐδεδύκειν

ἐάω -ῶ εἴων ἐάσω εἴασα εἴακα εἰάκειν

ἐγείρω ἤγειρον ἐγερῶ ἤγειρα ἐγρήγορα ἐγρηγόρειν

ἐθέλω ή θέλω ἤθελον ἐθελήσω ἠθέλησα ἠθέληκα ἠθελήκειν

ἐθίζω εἴθιζον ἐθιῶ εἴθισα εἴθικα ―

ἐθίζομαι (εἰθιζόμην) ~ἐθισθήσομαι εἰθίσθην εἴθισμαι εἰθίσμην

εἰμί ἦν (ἦ) ἔσομαι ἐγενόμην γέγονα ἐγεγόνειν

εἶμι / ἔρχομαι ᾖα / ᾔειν εἶμι ἦλθον ἐλήλυθα ἐληλύθειν

εἴργω

εἴργομαι

εἶργον

εἰργόμην

εἴρξω

εἴρξομαι

εἶρξα

εἴρχθην

―

(ἀν)εῖργμαι
―

ἐλαύνω ἤλαυνον ἐλῶ (-ᾷς, -ᾷ) ἤλασα ἐλήλακα ―

ἐλέγχω ἤλεγχον ἐλέγξω ἤλεγξα ― ―

ἐλέγχομαι ἠλεγχόμην ἐλεγχθήσομαι ἠλέγχθην ἐλήλεγμαι (ἐξ)εληλέγμην

ἐναντιόομαι

-οῦμαι
ἠναντιούμην ἐναντιώσομαι ἠναντιώθην ἠναντίωμαι ―

ἐννοέω -ῶ ἐνενοούμην ― ἐνενόησα ἐννενόηκα —

ἐξαρτύομαι ἐξηρτυόμην ἐξαρτύσομαι ἐξηρτυσάμην ἐξήρτυμαι ἐξηρτύμην

ἐπαίρω ἐπῇρον ἐπαρῶ ἐπῆρα ἐπῆρκα ἐπήρκειν

ἐπιμέλομαι

ἐπιμελοῦμαι

ἐπεμελόμην

ἐπεμελούμην

ἐπιμελήσομαι

ἐπιμεληθήσομαι
ἐπεμελήθην ἐπιμεμέλημαι ―

ἐπίσταμαι ἠπιστάμην ἐπιστήσομαι ἠπιστήμην
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ἐπιορκέω -ῶ ἐπιώρκουν ἐπιορκήσω ἐπιώρκησα ἐπιώρκηκα ἐπιωρκηκὼς ἦν

ἕπομαι εἱπόμην ἕψομαι ἑσπόμην [ἠκολούθηκα] [ἠκολουθήκειν]

ἐράω -ῶ

ἐράομαι -ῶμαι
ἤρων ― (παθ.) ἠράσθην ― ―

ἔρχομαι ᾖα / ᾔειν εἶμι ἦλθον ἐλήλυθα
ἐληλύθειν

(ἐληλυθὼς ἦν)

ἐρωτάω -ῶ ἠρώτων
ἐρωτήσω

ἐρήσομαι

ἠρώτησα

ἠρόμην
ἠρώτηκα ―

ἐρωτάομαι -ῶμαι ἠρωτώμην ― ἠρωτήθην ἠρώτημαι ―

ἐσθίω εἴσθιον ἔδομαι ἔφαγον ἐδήδοκα

εὐλαβοῦμαι

εὑρίσκω
εὕρισκον

ηὕρισκον
εὑρήσω

εὗρον

ηὗρον

εὕρηκα

ηὕρηκα
―

εὑρίσκομαι 
εὑρισκόμην

ηὑρισκόμην

εὑρήσομαι

εὑρεθήσομαι

ηὑ- εὑρόμην

ηὑ- εὑρέθην,

εὕρημαι 

ηὕρημαι, 

εὑρήμην

ηὑρήμην

ἔχω εἶχον
ἕξω

σχήσω
ἔσχον ἔσχηκα ―

ἔχομαι εἰχόμην
ἕξομαι

-σχήσομαι
-ἐσχόμην -ἔσχημαι

ζημιόω -ῶ ἐζημίουν ζημιώσω ἐζημίωσα ἐζημίωκα ―

ζημιόομαι -οῦμαι ἐζημιούμην ζημιώσομαι ἐζημιώθην ἐζημίωμαι (ἐζημίωτο)

ζητέω -ῶ

ζητοοῦμαι

ἐζήτουν

ἐζητούμην

ζητἠσω ἐζήτησα

ἐζητήθην

ἐζήτηκα

(ἐζήτηται)
―

ζήω -ῶ ἔζων
ζήσω / ζήσομαι

βιώσομαι
ἐβίων βεβίωκα ―

ἡγέομαι -οῦμαι ἡγούμην
ἡγήσομαι

ἡγηθήσομαι

ἡγησάμην

ἡγήθην
–ήγημαι

ἥδομαι ἥσθην

ἥκω ἧκον ἥξω ἧξα ― ―

ἡσυχάζω ἡσύχαζον ἡσυχάσω ἡσύχασα ― ―

ἡττῶμαι ἡττώμην
ἡττήσομαι

ἡττηθήσομαι
ἡττήθην ἥττημαι ἡττήμην

θάπτω ἔθαπτον θάψω ἔθαψα τέθαφα ἐτεθάφειν

θαυμάζω

θαυμάζομαι

ἐθαύμαζον

ἐθαυμαζόμην

θαυμάσομαι

θαυμασθήσομαι

ἐθαύμασα

ἐθαυμάσθην

τεθαύμακα
―

θέω ἔθεον -θεύσομαι ἔδραμον δεδράμηκα ἐδεδραμήκειν

θηράω -ῶ ἐθήρων θηράσω ἐθήρασα τεθήρακα ―

θνῄσκω ἔθνῃσκον θανοῦμαι ἔθανον τέθνηκα ἐτεθνήκειν

θύω ἔθυον θύσω ἔθυσα τέθυκα ἐτεθύκειν
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θύομαι ἐθυόμην θύσομαι
ἐθυσάμην

ἐτύθην
τέθυμαι ἐτεθύμην

ἵημι ἵην ἥσω ἧκα εἷκα

ἵεμαι ἱέμην
ἥσομαι

(ἀν- ἀφ-) εθήσομαι

(προ-) ηκάμην

-εἵμην, -εἵθην
-εἶμαι

-εἵμην

ἀφειμένος ἦν

ἱκνέομαι -οῦμαι ἱκνούμην (ἀφ)ἵξομαι ἱκόμην ἷγμαι ἵγμην

ἵστημι

καθίστημι

ἵστην

καθίστην

στήσω

καταστήσω

ἔστησα

κατέστησα

-στήσας ἔχω

καταστήσας ἔχω

-στήσας εἶχον

καταστήσας εἶχον

ἵσταμαι

(καθίσταμαι)

ἱστάμην

(καθιστάμην)

στήσομαι

σταθήσομαι

(καταστήσομαι)

ἐστησάμην 

ἐστάθην

ἔστην (εν.φ. / μ.δ.)

(κατέστην (π.δ.))

ἕστηκα (εν.φ. / μ.δ.)

(καθέστηκα)

ἑστήκειν

ή εἱστήκειν

(καθεστήκειν)

καίω ή κάω ἔκαιον ή ἔκαον καύσω ἔκαυσα (κατα)κέκαυκα

καίομαι ή κάομαι ἐκαόμην
καύσομαι

(κατα)καυθήσομαι
ἐκαύθην κέκαυμαι (κατ)ἐκεκαύμην

καλέω -ῶ ἐκάλουν καλῶ ἐκάλεσα κέκληκα (ἐν)ἐκεκλήκειν

καλέομαι -οῦμαι ἐκαλούμην
-καλοῦμαι

κληθήσομαι

ἐκαλεσάμην

ἐκλήθην
κέκλημαι (παρ)ἐκεκλήμην

κάμνω ἔκαμνον καμοῦμαι ἔκαμον κέκμηκα ἐκεκμήκειν

κατηγορέω -ῶ κατηγόρουν
κατηγορήσω

κατερῶ

κατηγόρησα

κατεῖπον

κατηγόρηκα

κατείρηκα
κατηγορήκειν

κεῖμαι ἐκείμην κείσομαι ― ― ―

κελεύω ἐκέλευον κελεύσω ἐκέλευσα κεκέλευκα ἐκεκελεύκειν

κελεύομαι -ἐκελευόμην -κελεύσομαι
-ἐκελευσάμην

ἐκελεύσθην
(κεκέλευσμαι) ―

κηρύσσω -ττω ἐκήρυττον κηρύξω ἐκήρυξα κεκήρυχα ἐκεκηρύχειν

κινδυνεύω ἐκινδύνευον κινδυνεύσω ἐκινδύνευσα κεκινδύνευκα ―

κινοῦμαι ἐκινούμην
κινήσομαι, 

κινηθήσομαι
ἐκινήθην κεκίνημαι ―

κλέπτω ἔκλεπτον
κλέψω

κλέψομαι
ἔκλεψα κέκλοφα

κοινῶ

κομίζω ἐκόμιζον κομιῶ ἐκόμισα κεκόμικα ―

κομίζομαι ἐκομιζόμην
κομιοῦμαι

κομισθήσομαι

ἐκομισάμην

ἐκομίσθην
κεκόμισμαι -ἐκεκομίσμην

κρατέω -ῶ ἐκράτουν κρατήσω ἐκράτησα κεκράτηκα ἐκεκρατήκειν

κρίνω ἔκρινον κρινῶ ἔκρινα κέκρικα ἐκεκρίκειν

κρίνομαι ἐκρινόμην
κρινοῦμαι

κριθήσομαι

-ἐκρινάμην

ἐκρίθην
κέκριμαι ―

κτάομαι -ῶμαι ἐκτώμην κτήσομαι ἐκτησάμην κέκτημαι ―
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ἐκτήθην ἔκτημαι

κτείνω ἔκτεινον κτενῶ ἔκτεινα ἔκτονα ἐκτόνειν

κύπτω ἔκυπτον (ἀνα)κύψομαι -ἔκυψα -κέκυφα ―

κωλύω ἐκώλυον κωλύσω ἐκώλυσα κεκώλυκα ―

κωλύομαι ἐκωλυόμην κωλύσομαι ἐκωλύθην κεκώλυμαι ―

λαγχάνω ἐλάγχανον λήξομαι ἔλαχον εἴληχα εἰλήχειν

λαμβάνω ἐλάμβανον λήψομαι ἔλαβον εἴληφα εἰλήφειν

λαμβάνομαι -ἐλαμβανόμην ληφθήσομαι
ἐλαβόμην

ἐλήφθην
εἴλημμαι εἰλήμμην

λανθάνω ἐλάνθανον λήσω ἔλαθον λέληθα ἐλελήθειν

λέγω ἔλεγον
λέξω

ἐρῶ

ἔλεξα / εἶπα

εἶπον
εἴρηκα εἰρήκειν

λέγομαι ἐλεγόμην
ῥηθήσομαι

λεχθήσομαι

ἐρρήθην

ἐλέχθην

εἴρημαι

(λέλεγμαι)
εἰρήμην

λείπω ἔλειπον λείψω ἔλιπον λέλοιπα ἐλελοίπειν

λείπομαι ἐλειπόμην
-λείψομαι

-λειφθήσομαι

-ἐλιπόμην

ἐλείφθην
λέλειμμαι ἐλελείμμην

λογίζομαι ἐλογιζόμην λογιοῦμαι
ἐλογισάμην

ἐλογίσθην
λελόγισμαι ―

μανθάνω ἐμάνθανον μαθήσομαι ἔμαθον μεμάθηκα ἐμεμαθήκειν

μάχομαι ἐμαχόμην μαχοῦμαι ἐμαχεσάμην μεμάχημαι ―

μείγνυμι

μειγνύω

μίσγω

(προς)εμείγνυν

ἔμισγον
(κατα)μείξω ἔμειξα ― ―

μείγνυμαι

(ἐπί, ξυμ)μίσγομαι

(ἐπ, 

κατ)εμειγνύμην
(ἀνα)μειχθήσομαι

ἐμειξάμην

ἐμείχθην

ἐμίγην

μέμειγμαι ἐμεμείγμην

μέλει ἔμελε μελήσει ἐμέλησεν μεμέληκε ἐμεμελήκει

μέλλω
ἔμελλον

ἤμελλον
μελλήσω ἐμέλλησα

μένω ἔμενον μενῶ ἔμεινα μεμένηκα ―

μιμνήσκω ἐμίμνησκον μνήσω ἔμνησα

νομίζω ἐνόμιζον νομιῶ ἐνόμισα νενόμικα ἐνενομίκειν

νομίζομαι ἐνομιζόμην νομισθήσομαι ἐνομίσθην νενόμισμαι ἐνενομίσμην

νοέω -ῶ ἐνόουν νοήσω ἐνόησα νενόηκα ―

οἶδα ᾔδη / ᾔδειν εἴσομαι / εἰδήσω ἔγνων ἔγνωκα ἐγνώκειν

οἰκέω -ῶ ᾤκουν οἰκήσω ᾤκησα ᾤκηκα ᾠκήκειν
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οἴομαι / οἶμαι ᾠόμην / ᾤμην
οἰήσομαι

οἰηθήσομαι
ᾠήθην ― ―

ὄλλυμι ὤλλυν ὀλῶ ὤλεσα ὀλώλεκα ὠλωλέκειν

(ἀπ)όλλυμαι (ἀπ)ωλύμην (ἀπ)ολοῦμαι (ἀπ)ωλόμην (ἀπ)όλωλα (ἀπ)ωλώλειν

ὄμνυμι ὤμνυν ὀμοῦμαι ὤμοσα ὀμώμοκα ὠμωμόκειν

ὁρμίζομαι ὡρμιζόμην ὁρμιοῦμαι
ὡρμισάμην

ὡρμίσθην
― ―

ὁράω -ῶ ἑώρων ὄψομαι εἶδον
ἑώ(ό)ρακα

ὄπωπα
ἑωράκειν

παρασκευάζω παρεσκεύαζον παρασκευάσω παρεσκεύασα παρεσκεύακα παρεσκευάκειν

παρασκευάζομαι παρεσκευαζόμην
παρασκευάσομαι

παρασκευασθήσομαι

παρεσκευασάμην

παρεσκευάσθην
παρεσκεύασμαι παρεσκευάσμην

πάσχω ἔπασχον πείσομαι ἔπαθον πέπονθα ἐπεπόνθειν

παύω ἔπαυον παύσω ἔπαυσα πέπαυκα ―

παύομαι ἐπαυόμην
παύσομαι

παυσθήσομαι

ἐπαυσάμην

ἐπαύσθην
πέπαυμαι ―

πείθω ἔπειθον πείσω ἔπεισα πέπεικα ἐπεπείκειν

πείθομαι ἐπειθόμην
πείσομαι

πεισθήσομαι

ἐπιθόμην

ἐπείσθην

πέπεισμαι

πέποιθα

ἐπεπείσμην

ἐπεποίθειν

πειράω -ῶ ἐπείρων πειράσω ἐπείρασα ― ―

πειράομαι -ῶμαι ἐπειρώμην
πειράσομαι

πειραθήσομαι

ἐπειρασάμην

ἐπειράθην
πεπείραμαι ―

πέμπω ἔπεμπον πέμψω ἔπεμψα πέπομφα ἐπεπόμφειν

πέμπομαι ἐπεμπόμην
-πέμψομαι

-πεμφθήσομαι

-ἐπεμψάμην

ἐπέμφθην
πέπεμμαι -ἐπεπέμμην

πίνω ἔπινον πίομαι ἔπιον πέπωκα

πίπτω ἔπιπτον πεσοῦμαι ἔπεσον πέπτωκα ἐπεπτώκειν

πλάττομαι ἐπλαττόμην
(πλάσομαι

πλασθήσομαι)

ἐπλασάμην

ἐπλάσθην
πέπλασμαι ―

πλέω ἔπλεον
πλεύσομαι

πλευσοῦμαι
ἔπλευσα πέπλευκα ἐπεπλεύκειν

πληρόω -ῶ ἐπλήρουν πληρώσω ἐπλήρωσα πεπλήρωκα ―

πληρόομαι -οῦμαι ἐπληρούμην
πληρώσομαι

πληρωθήσομαι

ἐπληρωσάμην

ἐπληρώθην
πεπλήρωμαι ἐπεπληρώμην

ποιέω -ῶ ἐποίουν ποιήσω ἐποίησα πεποίηκα ἐπεποιήκειν

ποιέομαι -οῦμαι ἐποιούμην
ποιήσομαι

(μετα)ποιηθήσομαι

ἐποιησάμην

ἐποιήθην
πεποίημαι ἐπεποιήμην

πορεύομαι ἐπορευόμην πορεύσομαι ἐπορεύθην πεπόρευμαι (πεπορευμένος εἴην)

πράττω / -σσω ἔπραττον πράξω ἔπραξα πέπραχα ἐπεπράχειν
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πράττομαι ἐπραττόμην
πράξομαι

πραχθήσομαι

ἐπραξάμην

ἐπράχθην
πέπραγμαι ἐπεπράγμην

προαγορεύω προηγόρευον
προαγορεύσω

προερῶ

προηγόρευσα

προεῖπον

προηγόρευκα

προείρηκα

προηγορεύκειν

προειρήκειν

πυνθάνομαι ἐπυνθανόμην πεύσομαι ἐπυθόμην πέπυσμαι ἐπεπύσμην

ῥέω ἔρρεον ῥυήσομαι ἐρρύην ἐρρύηκα ἐρρυήκειν

σημαίνω ἐσήμαινον σημανῶ ἐσήμηνα ― ―

σκοπῶ ἐσκόπουν σκέψομαι ἐσκεψάμην ἔσκεμμαι ἐσκέμμην

σκοποῦμαι ἐσκοπούμην σκέψομαι ἐσκεψάμην ἔσκεμμαι ἐσκέμμην

σπένδω ἔσπενδον ἔσπεισα

σπένδομαι ἐσπενδόμην σπείσομαι ἐσπεισάμην ἔσπεισμαι

στέλλω ἔστελλον στελῶ ἔστειλα ἔσταλκα ἐστάλκειν

στερέω -ῶ

σῴζω ἔσῳζον σώσω ἔσωσα σέσωκα ἐσεσώκειν

σῴζομαι ἐσῳζόμην
σώσομαι

σωθήσομαι

ἐσωσάμην

ἐσώθην

σέσωμαι

σέσωσμαι

ἐσεσώμην

ἐσεσῴσμην

(ἀπο)στεροῦμαι

στέρομαι

στερίσκομαι

(ἀπ)εστερούμην

ἐστερόμην

στερήσομαι

(ἀπο)στερηθήσομαι
ἐστερήθην ἐστέρημαι ἐστερήμην

στρέφω ἔστρεφον στρέψω ἔστρεψα

συγχωρέω -ῶ

συλλέγω συνέλεγον συλλέξω συνέλεξα συνείλοχα συνειλόχειν

συλλέγομαι συνελεγόμην

συλλέξομαι

συλλεχθήσομαι

συλλεγήσομαι

συνελεξάμην

συνελέχθην

συνελέγην

συνείλεγμαι

συλλέλεγμαι

συνειλεγμένος ἦν

συνελελέγμην

σῴζω ἔσῳζον σώσω ἔσωσα σέσωκα ἐσεσώκειν

σῴζομαι ἐσῳζόμην
σώσομαι

σωθήσομαι

ἐσωσάμην

ἐσώθην

σέσωμαι

σέσῳσμαι

ἐσεσώμην

ἐσεσῴσμην

τάττω / -σσω ἔταττον τάξω ἔταξα τέταχα ἐτετάχειν

τάττομαι / -σσομαι ἐταττόμην

τάξομαι

ταχθήσομαι

ταγήσομαι

ἐταξάμην

ἐτάχθην

ἐτάγην

τέταγμαι ἐτετάγμην

τελευτάω -ῶ ἐτελεύτων τελευτήσω ἐτελεύτησα τετελεύτηκα ἐτετελευτήκειν

τελέω -ῶ ἐτέλουν τελῶ ἐτέλεσα τετέλεκα

τέμνω ἔτεμνον τεμῶ ἔτεμον τέτμηκα ἐτετμήκειν

τίθημι ἐτίθην θήσω ἔθηκα τέθηκα / τέθεικα ―

τίθεμαι ἐτιθέμην θήσομαι ἐθέμην (τέθειμαι) ἐκείμην
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τεθήσομαι ἐτέθην κεῖμαι

τιτρώσκομαι ἐτιτρωσκόμην τρωθήσομαι ἐτρώθην τέτρωμαι ἐτετρωμην

τρέπω ἔτρεπον τρέψω
ἔτρεψα

ἔτραπον
τέτροφα

τρέπομαι ἐτραπόμην
τρέψομαι

τραπήσομαι

ἐτρεψάμην

ἐτραπόμην

ἐτρέφθην

ἐτράπην

τέτραμμαι ἐτετράμμην

τρέχω ἔτρεχον δραμοῦμαι ἔδραμον δεδράμηκα ἐδεδραμήκειν

τρίβω (δι)έτριβον -τρίψω -ἔτριψα -τέτριφα ―

τρίβομαι (δι)ἐτριβόμην
τρίψομαι

-τριβήσομαι

-ἐτριψάμην

ἐτρίφθην

-ἐτρίβην

τέτριμμαι ―

τυγχάνω ἐτύγχανον τεύξομαι ἔτυχον τετύχηκα τετυχηκὼς ἦν

ὑπισχνοῦμαι ὑπισχνούμην ὑποσχήσομαι ὑπεσχόμην ὑπέσχημαι ὑπεσχήμην

φαίνω ἔφαινον φανῶ ἔφηνα πέφαγκα ―

φαίνομαι ἐφαινόμην
φανοῦμαι

φανήσομαι

ἐφηνάμην

ἐφάνθην

ἐφάνην

πέφηνα

πέφασμαι
―

φέρω ἔφερον οἴσω
ἤνεγκα

ἤνεγκον
ἐνήνοχα -ἐνηνόχειν

φέρομαι ἐφερόμην

οἴσομαι

οἰσθήσομαι

-ἐνεχθήσομαι

ἠνεγκάμην

ἠνέχθην
ἐνήνεγμαι -ἐνηνέγμην

φεύγω ἔφευγον
φεύξομαι

(φευξοῦμαι)
ἔφυγον πέφευγα ἐπεφεύγειν

φημί ἔφην φήσω ἔφησα ― ―

φθάνω ἔφθανον φθήσομαι
ἔφθασα

ἔφθην

φθείρω ἔφθειρον φθερῶ ἔφθειρα ἔφθαρκα ἐφθάρκειν

φθείρομαι ἐφθειρόμην
φθεροῦμαι

φθαρήσομαι
ἐφθάρην ἔφθαρμαι ἐφθάρμην

φοβέομαι -οῦμαι ἐφοβούμην φοβήσομαι ἐφοβήθην πεφόβημαι ἐπεφοβήμην

φυλάσσω -ττω ἐφύλαττον φυλάξω ἐφύλαξα πεφύλαχα ἐπεφυλάχειν

φυλάσσομαι ἐφυλασσόμην
φυλάξομαι

φυλαχθήσομαι

ἐφυλαξάμην

ἐφυλάχθην
πεφύλαγμαι ἐπεφυλάγμην

φύω ἔφυον φύσω ἔφυσα ― ―

χρήομαι -ῶμαι ἐχρηόμην -ώμην
χρήσομαι

χρησθήσομαι

ἐχρησάμην

ἐχρήσθην
κέχρημαι ἐκεχρήμην

χρή χρῆν / ἐχρῆν ― ― ― ―
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 Γ. Γραμματική: Βασικά ρήματα 4/8/20 Διδάσκοντες: Χάρης Ταμπάκης, Σπυριδούλα Κυλάφη

ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΣ ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ ΥΠΕΡΣΥΝΤΕΛΙΚΟΣ

χωρέω -ῶ ἐχώρουν
χωρήσομαι

(σπ.) χωρήσω
ἐχώρησα κεχώρηκα -ἐκεχωρήκειν

ψεύδω ἔψευδον ψεύσω ἔψευσα ― ―

ψεύδομαι ἐψευδόμην
ψεύσομαι

ψευσθήσομαι

ἐψευσάμην 

ἐψεύσθην
ἔψευσμαι

ἐψεύσμην 

ἐψευσμένος ἢν

ψηφίζω ἐψήφιζον ψηφιῶ ἐψήφισα ἐψήφικα ἐψηφίκειν

ψηφίζομαι ἐψηφιζόμην
ψηφιοῦμαι

ψηφισθήσομαι

ἐψηφισάμην

ἐψηφίσθην
ἐψήφισμαι ἐψηφίσμην

ὠθῶ ἐώθουν ὤσω ἔωσα ― ―
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