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ἀ γγέλλω ἤγγελλον ἀγγελῶ ἤγγειλα ἤγγελκα ἠγγέλκειν
ἀ γγέλλομαι ἠγγελλόμην ἀγγελοῦμαι ἠγγειλάμην ἤγγελμαι ἠγγέλμην
ἀγγελθήσομαι ἠγγέλθην
ἀ γορεύω ἠγόρευον ἀγορεύσω ἠγόρευσα ἠγόρευκα ἠγορεύκειν
ἐρῶ εἶπον εἴρηκα εἰρήκειν
ἀ γορεύομαι ἠγορευόμην ἀγορεύσομαι ἠγορεύθην εἴρημαι εἰρήμην
ῥηθήσομαι ἐρρήθην
ἄ γω ἦγον ἄξω ἤγαγον ἀγήοχα ἠγηόχειν
ἦχα ἤχειν
ἄ γομαι ἠγόμην ἄξομαι ἠγαγόμην ἦγμαι ἤγμην
ἀχθήσομαι ἤχθην
αἰσθάνομαι ᾐσθανόμην αἰσθήσομαι ᾐσθόμην ᾔσθημαι ᾐσθήμην
αἰτιάομαι-ῶμαι ᾐτιώμην αἰτιάσομαι ᾐτιασάμην ᾐτίαμαι ᾐτιάμην κατηγορώ
αἰτιαθήσομαι ᾐτιάθην κατακρίνω
ἀ κούω ἤκουον ἀκούσομαι ἤκουσα ἀκήκοα ἠκηκόειν
ἀ κούομαι ἠκουόμην ἀκουσθήσομαι ἠκουσάμην ἤκουσμαι ἠκούσμην
ἠκούσθην
ἁ μαρτάνω ἡμάρτανον ἁμαρτήσω ἡμάρτησα ἡμάρτηκα ἡμαρτήκειν
ἄ ρχωἦρχον ἄρξω ἦρξα ἦρχα ἤρχειν
ἄρξας ἔχω ἄρξας εἶχον
ἄ ρχομαι ἠρχόμην ἄρξομαι ἠρξάμην ἦργμαι ἤργμην
ἀρχθήσομαι ἤρχθην
ἀφικνέομαι-οῦμαι ἀφικνούμην ἀφίξομαι ἀφικόμην ἀφῖγμαι ἀφίγμην
ἀφιχθήσομαι ἀφίχθην
βαίνωἔβαινον βήσομαι ἔβην βέβηκα ἐβεβήκειν
βάλλω ἐβαλλον βαλῶ ἔβαλον βέβληκα ἐβεβλήκειν
βάλλομαι ἐβαλλόμην βαλοῦμαι ἐβαλόμην βέβλημαι ἐβεβλήμην
βληθήσομαι ἐβλήθην
βούλομαι ἐ(ἠ)βουλόμην βουλήσομαι ἐβουλησάμην βεβούλημαι ἐβεβουλήμην
βουληθήσομαι ἐ(ἠ)βουλήθην
γίγνομαι ἐγιγνόμην γενήσομαι ἐγενόμην γέγονα ἐγεγόνειν
γενηθήσομαι ἐγενήθην γεγένημαι ἐγεγενήμην
γιγνώσκω ἐγίγνωσκον γνώσομαι ἔγνων ἔγνωκα ἐγνώκειν
δείκνυμι ἐδείκνυν δείξω ἔδειξα δέδειχα ἐδεδείχειν
δεικνύω ἐδείκνυον
δείκνυμαι ἐδεικνύμην δείξομαι ἐδειξάμην δέδειγμαι ἐδεδείγμην
δειχθήσομαι ἐδείχθην
δίδωμι ἐδίδουν δώσω ἔδωκα δέδωκα ἐδεδώκειν
δίδομαι ἐδιδόμην δώσομαι ἐδόμην δέδομαι ἐδεδόμην
δοθήσομαι ἐδόθην



δοκέω-ῶ ἐδόκουν δόξω-δοκήσω ἔδοξα-ἐδόκησαδεδόκηκα ἐδεδοκήκειν
δοκοῦμαι ἐδοκούμην - ἐδόχθην δεδόκημαι -
ἐδοκήθην δέδογμαι
δοκεῖ (απροσ.) ἐδόκει δόξει ἔδοξε δέδοκται ἐδέδοκτο
δύναμαι ἐδυνάμην δυνήσομαι ἐδυνησάμην δεδύνημαι ἐδεδυνήμην
δυνηθήσομαι ἐ(ἠ)δυνήθην
ἐδυνάσθην
ἐά ω-ῶ εἴων ἐάσω εἴασα εἴακα εἰάκειν αφήνω
εἰμὶ ἦν ἔσομαι ἐγενόμην γέγονα ἐγεγόνειν
εἶμι ᾔειν-ᾖα εἶμι-εἴσομαι ἦλθον ἐλήλυθα ἐληλύθειν
ἐλεύσομαι
ἐ λαύνω ἤλαυνον ἐλάω-ῶ ἤλασα ἐλήλακα ἐληλάκειν
ἐλάσω
ἐ λαύνομαι ἠλαυνόμην ἐλάσομαι ἠλασάμην ἐλήλαμαι ἐληλάμην
ἐλαθήσομαι ἠλάθην
ἕ πομαι εἱπόμην ἕψομαι ἑσπόμην ἠκολούθηκα ἠκολουθήκειν
ἐ ρωτάω-ῶ ἠρώτων ἐρωτήσω ἐρώτησα ἠρώτηκα ἠρωτήκειν
ἐρήσομαι ἠρόμην
ἠρώτησα
ἐ ρωτῶμαι - - ἠρωτήθην ἠρώτημαι ἠρωτήμην
εὑρίσκω ηὕρισκον εὑρήσω ηὗρον εὕρηκα εὑρήκειν
εὕρισκον εὗρον ηὕρηκα ηὑρήκειν
εὑρίσκομαι ηὑρισκόμην εὑρήσομαι ηὑρόμην ηὕρημαι ηὑρήμην
εὑρισκόμην εὑρεθήσομαι εὑρόμην εὕρημαι εὑρήμην
ηὑρέθην-εὑρέθην
ἔ χω εἶχον ἕξω-σχήσω ἔσχον ἔσχηκα ἐσχήκειν
ἔ χομαι εἰχόμην ἕξομαι ἐσχόμην ἔσχημαι ἐσχήμην
σχήσομαι
ζήω-ῶ ἔζων ζήσω-ζήσομαι ἐβίων βεβίωκα ἐβεβιώκειν
βιώσομαι ἔζηκα ἐζήκειν
ἡ γέομαι-οῦμαι ἡγούμην ἡγήσομαι ἡγησάμην ἥγημαι ἡγήμην +απρφτ: 
νομίζω
ἡγηθήσομαι ἡγήθην +γενική: είμαι
ἥ δομαι ἡδόμην ἡσθήσομαι ἥσθην (περιχαρής γέγονα) (περιχαρής 
ἐγεγόνειν) ευχαριστούμαι
τέρπομαι
θνήσκω ἒθνησκον θανοῡμαι ἒθανον τέθνηκα ετεθνήκειν
ἵ ημι ἵην ἥσω ἧκα εἷκα εἵκειν θέτω σε κίνηση,
ἵ στημι ἵστην στήσω ἔστησα στήσας ἔχω στήσας εἶχον
ἵ σταμαι ἱστάμην στήσομαι ἐστησάμην ἕστηκα ἑστήκειν
σταθήσομαι ἔστην εἱστήκειν
ἐστάθην
κτῶμαι ἐκτώμην κτήσομι ἐκτησάμην κέκτημαι ἐκεκτήμην
ἐκτήθην ἒκτημαι (σπάνια)
λαγχάνω ἐλάγχανον λήξομαι ἔλαχον εἴληχα εἰλήχειν
λαγχάνομαι ἐλαγχανόμην - ἐλήχθην εἴληγμαι εἰλήγμην
λαμβάνω ἐλάμβανον λήψομαι ἔλαβον εἴληφα εἰλήφειν
λαμβάνομαι ἐλαμβανόμην ληφθήσομαι ἐλαβόμην εἴλημμαι εἰλήμμην
ἐλήφθην



λανθάνω- ἐλάνθανον λήσω ἔλαθον λέληθα ἐλελήθειν
λέγω ἔλεγον λέξω ἔλεξα εἴρηκα εἰρήκειν
ἐρῶ εἶπα
εἶπον
λέγομαι ἐλεγόμην λεχθήσομαι ἐλέχθην εἴρημαι εἰρήμην
ῥηθήσομαι ἐρρήθην λέλεγμαι εἰρημένος ἦν
εἰρημένος εἰμί
λείπω ἔλειπον λείψω ἔλειψα λέλοιπα ἐλελοίπειν
ἔλιπον
λείπομαι ἐλειπόμην λείψομαι ἐλιπόμην λέλειμμαι ἐλελείμμην
λειφθήσομαι ἐλείφθην
μανθάνω ἐμάνθανον μαθήσομαι ἔμαθον μεμάθηκα ἐμεμαθήκειν
νομίζω ἐνόμιζον νομιῶ ἐνόμισα νενόμικα ἐνενομίκειν
νομίσω
νομίζομαι ἐνομιζόμην νομιοῦμαι ἐνομίσθην νενόμισμαι ἐνενομίσμην
νομισθήσομαι
οἶδα ᾔδειν-ᾔδη εἴσομαι ἔγνων ἔγνωκα ἐγνώκειν
εἰδήσω
οἴομαι-οἶμαι ᾠόμην-ᾤμην οἰήσομαι ᾠήθην νενόμικα ἐνενομίκειν
οἰηθήσομαι ὑπείληφα ὑπειλήφειν
- παραμελώ
ὄ λλυμι-ὀλλύω ὤλλυν-ὤλλυον ὀλῶ-ὀλέσω ὤλεσα ὀλώλεκα ὠλωλέκειν
ὄ λλυμαι ὠλλύμην ὀλοῦμαι ὠλόμην ὄλωλα ὠλώλειν
ὀλεσθήσομαι ὠλέσθην
ὁ ράω-ῶ ἑώρων ὄψομαι εἶδον ἑό(ω)ρακα ἑο(ω)ράκειν
ὄπωπα ὠπώπειν
ὁ ρῶμαι ἑωρώμην ὀφθήσομαι εἰδόμην ἑό(ω)ραμαι ἑο(ω)ράμην
ὤφθην ὦμμαι ὤμμην
πάσχω ἔπασχον πείσομαι ἔπαθον πέπονθα ἐπεπόνθειν
πείθωἔπειθον πείσω ἔπεισα πέπεικα ἐπεπείκειν
ἔπιθον
πείθομαι ἐπειθόμην πείσομαι ἐπεισάμην πέπεισμαι ἐπεπείσμην
πεισθήσομαι ἐπείσθην πέποιθα ἐπεποίθειν
ἐπιθόμην
πέμπω ἔπεμπον πέμψω ἔπεμψα πέπονφα ἐπεπόνφειν
πέμπομαι ἐπεμπόμην πέμψομαι ἐπεμψάμην πέπεμμαι ἐπεπέμμην
πεμφθήσομαι ἐπέμφθην
πίνω ἒπινον πίομαι ἒπιον πέπωκα ἐπεπράκειν
πιοῦμαι
πίνομαι ἐπινόμην ποθήσομαι ἐπόθην πέπομαι ἐπεπόμην
πίπτω ἒπιπτων πεσοῦμαι ἒπεσον πέπτωκα ἐπεπράμην
πλέω ἒπλεον πλεύσομαι ἒπλευσα πέπλευκα ἐπεπλεύκειν
πλευσοῦμαι
πλεόμαι ἐπλεόμην πλευσθήσομαι ἐπλεύσθην πέπλευσμαι ἐπεπλεύσμην
πράττω (σσ) ἔπραττον (σσ) πράξω ἔπραξα πέπραχα ἐπεπράχειν
πυνθάνομαι ἐπυνθανόμην πεύσομαι ἐπυθόμην πέπυσμαι ἐππύσμην
πρυσοῦμαι
ῥί πτω- ἔρριπτον ῥίψω ἔρριψα ἔρριφα ἐρρίφειν
ῥ ιπτῶ ἐρρίπτουν



σκοπέω-ῶ ἐσκόπουν σκέψομαι ἐσκόπησα ἔσκεμμαι ἐσκέμμην
σκοπήσω
σκοποῦμαι ἐσκοπούμην σκέψομαι ἐσκεψάμην ἔσκεμμαι ἐσκέμμην
σκεπήσομαι ἐσκέφθην
ἐσκέπην
σκοπεω-ῶ ἐσκόπουν σκοπήσω ἐσκόπησα
σκοποῦμαι ἐσκοπούμην σκέψομαι ἐσκεψάμην ἒσκεμμαι ἐσκεμμην
σκοπήσομαι ἐσκεψάμην
σκεφθήσομαι ἐσκοπησάμην
σφάλλω ἔσφαλλον σφαλῶ ἔσφαλον ἔσφαλκα ἐσφάλκειν
ἔσφηλα
ἔσφαλα
σφάλλομαι ἐσφαλλόμην σφαλοῦμαι ἐσφαλόμην ἔσφαλμαι ἐσφάλμην
σφαλήσομαι ἐσφάλθην
ἐσφάλην
τίθημι ἐτίθην θήσω ἔθηκα τέθηκα ἐτεθείκειν
τέθεικα
τίθεμαι ἐτιθέμην θήσομαι ἐθέμην τέθειμαι ἐτεθείμην
τεθήσομαι ἐτέθην κεῖμαι ἐκείμην
τυγχάνω ἐτύγχανον τεύξομαι ἔτυχον τετύχηκα ἐτετυχήκειν
ἐτύχησα τέτευχα ἐτετεύχειν
φαίνω ἔφαινον φανῶ ἔφηνα πέφαγκα ἐπεφάγκειν
φανήσω ἔφανα πεφάνηκα
φαίνομαι ἐφαινόμην φανοῦμαι ἐφηνάμην πέφασμαι ἐπεφάσμην
φανθήσομαι ἐφάνθην πέφηνα ἐπεφήνειν
φανήσομαι ἐφάνην
φέρωἔφερον οἴσω ἤνεγκα ἐνήνοχα ἐνηνόχειν
ἤνεγκον
φέρομαι ἐφερόμην οἴσομαι ἠνεγκάμην ἐνήνεγμαι ἐνηνέγμην
οἰσθήσομαι ἠνεγκόμην
ἐνεχθήσομαι ἠνέχθην
φεύγω ἔφευγον φεύξομαι ἔφυγον πέφευγα ἐπεφεύγειν
φευξοῦμαι ἐφεύχθην
φημί ἔφην φήσω ἔφησα εἴρηκα εἰρήκειν
λέξω ἔλεξα
ἐρῶ εἶπον
φθείρω ἔφθειρον φθερῶ ἔφθειρα ἔφθαρκα ἐφθάρκειν
ἔφθορα
φθείρομαι ἐφθειρόμην φθεροῦμαι ἐφθάρην ἔφθαρμαι ἐφθάρμην
φθαρήσομαι
χρήομαι-ῶμαι ἐχρώμην χρήσομαι ἐχρησάμην κέχρημαι ἐκεχρήμην
χρησθήσομαι ἐχρήσθην
ὠνέομαι-οῦμαι ἐωνούμην ὠνήσομαι ἐωνησάμην ἐώνημαι ἐωνήμην
ὠνηθήσομαι ἐωνήθην
ἐπριάμην


