
verb νέα ελληνικά •averb νέα ελληνικά •averb νέα ελληνικά •a bethchen@umich.edubethchen@umich.edu
part n m f stem infin opt subj ind past ind pres cond fut imper

  ώντας pres act

1 •α [pres]
   •ουσ [past]

να   ούσα
να   ούσες
να   ούσε
να   ούσαμε
να   ούσατε
να   ούσαν(ε)

να   ώ    /άω
να   άς
να   ά     /άει
να   άμε /ούμε
να   άτε
να   άν(ε)/ούν

  ούσα
  ούσες
  ούσε
  ούσαμε
  ούσατε
  ούσαν(ε)

  ώ    /άω
  άς
  ά     /άει
  άμε /ούμε
  άτε
  άν(ε)/ούν

θα   ούσα
θα   ούσες
θα   ούσε
θα   ούσαμε
θα   ούσατε
θα   ούσαν(ε)

θα   ώ    /άω
θα   άς
θα   ά     /άει
θα   άμε /ούμε
θα   άτε
θα   άν(ε)/ούν

´ α

  άτε

pres ps

1 •ι

να   ιόμουν
να   ιόσουν
να   ιόταν
να   ιόμαστε
να   ιόσαστε
να   ιόνταν

να   ιέμαι
να   ιέσαι
να   ιέται
να   ιόμαστε
να   ιόσαστε
να   ιόυνται

  ιόμουν
  ιόσουν
  ιόταν
  ιόμαστε
  ιόσαστε
  ιόνταν

  ιέμαι
  ιέσαι
  ιέται
  ιόμαστε
  ιόσαστε
  ιόυνται

θα   ιόμουν
θα   ιόσουν
θα   ιόταν
θα   ιόμαστε
θα   ιόσαστε
θα   ιόνταν

θα   ιέμαι
θα   ιέσαι
θα   ιέται
θα   ιόμαστε
θα   ιόσαστε
θα   ιόυνται

[subj]

[subj]

pres ps [alt forms]

1 •ι
να   ιόμασταν
να   ιόσασταν
να   ιούνταν

να   ιέστε
  ιόμασταν
  ιόσασταν
  ιούνταν

  ιέστε
θα   ιόμασταν
θα   ιόσασταν
θα   ιούνταν

θα   ιέστε

aor act

2 •ησ

να ´ ησα
να ´ ησες
να ´ ησε
να   ήσαμε
να   ήσατε
να ´ ησαν

να   ήσω
να   ήσεις
να   ήσει
να   ήσουμε
να   ήσετε
να   ήσουν

´ ησα
´ ησες
´ ησε
  ήσαμε
  ήσατε
´ ησαν

θα   ήσω
θα   ήσεις
θα   ήσει
θα   ήσουμε
θα   ήσετε
θα   ήσουν

´ ησε

  ήστε

sV
sN
sA
sG
pVN
pA
pG

  ημένο
  ημένο
  ημένο
  ημένου
  ημένα
  ημένα
  ημένων

  ημένε
  ημένος
  ημένο
  ημένου
  ημένοι
  ημένους
  ημένων

  ημένη
  ημένη
  ημένη
  ημένης
  ημένες
  ημένες
  ημένων

aor ps

3 •ηθ

να   ήθηκα
να   ήθηκες
να   ήθηκε
να   ηθήκαμε
να   ηθήκατε
να   ήθηκαν

να   ηθώ
να   ηθείς
να   ηθεί
να   ηθούμε
να   ηθείτε
να   ηθούν

  ήθηκα
  ήθηκες
  ήθηκε
  ηθήκαμε
  ηθήκατε
  ήθηκαν

θα   ηθώ
θα   ηθείς
θα   ηθεί
θα   ηθούμε
θα   ηθείτε
θα   ηθούν

  ήσου

  ηθείτε

  ήσει pf act

2 •ησ

είχα  ήσει
είχες ήσει
είχε ήσει
είχαμε ήσει
είχατε ήσει
είχαν ήσει

έχω ήσει
έχεις ήσει
έχει ήσει
έχουμε ήσει
έχετε ήσει
έχουν ήσει

θα έχω ήσει
θα έχεις ήσει
θα έχει ήσει
θα έχουμε ήσει
θα έχετε ήσει
θα έχουν ήσει

  ηθεί pf ps

3 •ηθ

είχα  ηθεί
είχες ηθεί
είχε ηθεί
είχαμε ηθεί
είχατε ηθεί
είχαν ηθεί

έχω ηθεί
έχεις ηθεί
έχει ηθεί
έχουμε ηθεί
έχετε ηθεί
έχουν ηθεί

θα έχω ηθεί
θα έχεις ηθεί
θα έχει ηθεί
θα έχουμε ηθεί
θα έχετε ηθεί
θα έχουν ηθεί



verb νέα ελληνικά •everb νέα ελληνικά •everb νέα ελληνικά •e bethchen@umich.edubethchen@umich.edu
part n m f stem infin opt subj ind past ind pres cond fut imper

  ώντας pres act

1 •ε [pres]
   •ουσ [past]

να   ούσα
να   ούσες
να   ούσε
να   ούσαμε
να   ούσατε
να   ούσαν(ε)

να   ώ
να   είς
να   εί
να   ούμε
να   είτε
να   ούν

  ούσα
  ούσες
  ούσε
  ούσαμε
  ούσατε
  ούσαν(ε)

  ώ
  είς
  εί
  ούμε
  είτε
  ούν

θα   ούσα
θα   ούσες
θα   ούσε
θα   ούσαμε
θα   ούσατε
θα   ούσαν(ε)

θα   ώ
θα   είς
θα   εί
θα   ούμε
θα   είτε
θα   ούν

[subj]

  είτε

pres ps

1 •ε

να   ούμουν
να   ούσουν
να   ούταν
να   ούμαστε
να   ούσαστε
να   ούνταν

να   ούμαι
να   είσαι
να   είται
να   ούμαστε
να   είστε
να   ούνται

  ούμουν
  ούσουν
  ούταν
  ούμαστε
  ούσαστε
  ούνταν

  ούμαι
  είσαι
  είται
  ούμαστε
  είστε
  ούνται

θα   ούμουν
θα   ούσουν
θα   ούταν
θα   ούμαστε
θα   ούσαστε
θα   ούνταν

θα   ούμαι
θα   είσαι
θα   είται
θα   ούμαστε
θα   είστε
θα   ούνται

[subj]

[subj]

pres ps [alt forms]

1 •ε
να   ούμασταν
να   ούσασταν
να   ούντουσαν

  ούμασταν
  ούσασταν
  ούντουσαν

θα   ούμασταν
θα   ούσασταν
θα   ούντουσαν

aor act

2 •ησ

να ´ ησα
να ´ ησες
να ´ ησε
να   ήσαμε
να   ήσατε
να ´ ησαν

να   ήσω
να   ήσεις
να   ήσει
να   ήσουμε
να   ήσετε
να   ήσουν

´ ησα
´ ησες
´ ησε
  ήσαμε
  ήσατε
´ ησαν

θα   ήσω
θα   ήσεις
θα   ήσει
θα   ήσουμε
θα   ήσετε
θα   ήσουν

´ ησε

  ήστε

sV
sN
sA
sG
pVN
pA
pG

  ημένο
  ημένο
  ημένο
  ημένου
  ημένα
  ημένα
  ημένων

  ημένε
  ημένος
  ημένο
  ημένου
  ημένοι
  ημένους
  ημένων

  ημένη
  ημένη
  ημένη
  ημένης
  ημένες
  ημένες
  ημένων

aor ps

3 •ηθ

να   ήθηκα
να   ήθηκες
να   ήθηκε
να   ηθήκαμε
να   ηθήκατε
να   ήθηκαν

να   ηθώ
να   ηθείς
να   ηθεί
να   ηθούμε
να   ηθείτε
να   ηθούν

  ήθηκα
  ήθηκες
  ήθηκε
  ηθήκαμε
  ηθήκατε
  ήθηκαν

θα   ηθώ
θα   ηθείς
θα   ηθεί
θα   ηθούμε
θα   ηθείτε
θα   ηθούν

  ήσου

  ηθείτε

  ήσει pf act

2 •ησ

είχα  ήσει
είχες ήσει
είχε ήσει
είχαμε ήσει
είχατε ήσει
είχαν ήσει

έχω ήσει
έχεις ήσει
έχει ήσει
έχουμε ήσει
έχετε ήσει
έχουν ήσει

θα έχω ήσει
θα έχεις ήσει
θα έχει ήσει
θα έχουμε ήσει
θα έχετε ήσει
θα έχουν ήσει

  ηθεί pf ps

3 •ηθ

είχα  ηθεί
είχες ηθεί
είχε ηθεί
είχαμε ηθεί
είχατε ηθεί
είχαν ηθεί

έχω ηθεί
έχεις ηθεί
έχει ηθεί
έχουμε ηθεί
έχετε ηθεί
έχουν ηθεί

θα έχω ηθεί
θα έχεις ηθεί
θα έχει ηθεί
θα έχουμε ηθεί
θα έχετε ηθεί
θα έχουν ηθεί



verb νέα ελληνικά •verb νέα ελληνικά •verb νέα ελληνικά • bethchen@umich.edubethchen@umich.edu
part n m f stem infin opt subj ind past ind pres cond fut imper

  ´ οντας pres act

1 • [pres]
   • [past]

να έ   α
να έ   ες
να έ   ε
να   ´ αμε
να   ´ ατε
να έ   αν

να   ´ ω
να   ´ εις
να   ´ ει
να   ´ ουμε
να   ´ ετε
να   ´ ουν

έ   α
έ   ες
έ   ε
  ´ αμε
  ´ ατε
έ   αν

  ´ ω
  ´ εις
  ´ ει
  ´ ουμε
  ´ ετε
  ´ ουν

θα έ   α
θα έ   ες
θα έ   ε
θα   ´ αμε
θα   ´ ατε
θα έ   αν

θα   ´ ω
θα   ´ εις
θα   ´ ει
θα   ´ ουμε
θα   ´ ετε
θα   ´ ουν

´   ε

  ´ ετε

pres ps

1 •

να     όμουν
να     όσουν
να     όταν
να     όμαστε
να     όσαστε
να   ´ ονταν

να   ´ ομαι
να   ´ εσαι
να   ´ εται
να     όμαστε
να     όσαστε
να   ´ ονται

    όμουν
    όσουν
    όταν
    όμαστε
    όσαστε
  ´ ονταν

  ´ ομαι
  ´ εσαι
  ´ εται
    όμαστε
    όσαστε
  ´ ονται

θα      όμουν
θα      όσουν
θα      όταν
θα      όμαστε
θα      όσαστε
θα    ´ ονταν

θα   ´ ομαι
θα   ´ εσαι
θα   ´ εται
θα     όμαστε
θα     όσαστε
θα   ´ ονται

[subj]

[subj]

pres ps [alt forms]

1 •
να     όμασταν
να     όσασταν
να     όντουσαν

να   ´ εστε
    όμασταν
    όσασταν
    όντουσαν

  ´ εστε
θα      όμασταν
θα      όσασταν
θα      όντουσαν

θα   ´ εστε

aor act

2 •σ

να έ   σα
να έ   σες
να έ   σε
να   ´ σαμε
να   ´ σατε
να έ   σαν

να   ´ σω
να   ´ σεις
να   ´ σει
να   ´ σουμε
να   ´ σετε
να   ´ σουν

έ   σα
έ   σες
έ   σε
  ´ σαμε
  ´ σατε
έ   σαν

θα   ´ σω
θα   ´ σεις
θα   ´ σει
θα   ´ σουμε
θα   ´ σετε
θα   ´ σουν

´   σε

  ´ στε

sV
sN
sA
sG 
pVN
pA
pG

    μένο
    μένο
    μένο
    μένου
    μένα
    μένα
    μένων

    μένε
    μένος
    μένο
    μένου
    μένοι
    μένους
    μένων

    μένη
    μένη
    μένη
    μένης
    μένες
    μένες
    μένων

aor ps

3 •θ

να   ´ θηκα
να   ´ θηκες
να   ´ θηκε
να     θήκαμε
να     θήκατε
να   ´ θηκαν

να     θώ
να     θείς
να     θεί
να     θούμε
να     θείτε
να     θούν

  ´ θηκα
  ´ θηκες
  ´ θηκε
    θήκαμε
    θήκατε
  ´ θηκαν

θα     θώ
θα     θείς
θα     θεί
θα     θούμε
θα     θείτε
θα     θούν

  ´ σου

    θείτε

  ´ σει pf act

2 •σ

είχα  ´ σει
είχες ´ σει
είχε ´ σει
είχαμε ´ σει
είχατε ´ σει
είχαν ´ σει

έχω   ´ σει
έχεις   ´ σει
έχει   ´ σει
έχουμε   ´ σει
έχετε   ´ σει
έχουν   ´ σει

θα έχω   ´ σει
θα έχεις   ´ σει
θα έχει   ´ σει
θα έχουμε   ´ σει
θα έχετε   ´ σει
θα έχουν   ´ σει

    θεί pf ps

3 •θ

είχα    θεί
είχες   θεί
είχε   θεί
είχαμε   θεί
είχατε   θεί
είχαν   θεί

έχω     θεί
έχεις     θεί
έχει     θεί
έχουμε     θεί
έχετε     θεί
έχουν     θεί

θα έχω     θεί
θα έχεις     θεί
θα έχει     θεί
θα έχουμε     θεί
θα έχετε     θεί
θα έχουν     θεί


