
Appendix M: Chart of the conjugation of all verbs found in the Perfect tense-form 

within the Pauline corpus. 

This chart of 2578 pages contains a vast number of verbal forms, including indicative, 

modal, participial, and infinitival forms, for each of the verbs that Paul uses with a Perfect 

tense-form.  It is as extensive as was possible, taking advantage of diachrony where able to 

do so.  The purpose of this chart was to create a tool so that a search for commonalities 

between the Perfects and other tense-forms could be conducted.  This data was used to select 

the examples for Appendix B, which in turn was used to report a few examples for section 

3.2.2.1.1.  This report in section 3.2.2.1.1. was a small sample of what was analysed.   

Within this appendix, the forms of the verb are followed by that of the participle and 

then infinitive.  Some verbal forms were only available as participles so these are without 

verb or infinitives.  Blank positions in the chart indicate places where no form representing 

that position in the paradigm was found.  Both the prefixed versions and those without 

prefixes were included to see if the addition of the prefix caused any oddities with stem 

formation of the verb.  These are not alphabetical, but are in the order found in the corpus. 

 



ἀφορίζω

mark off through boundaries.

Singular Plural Dual

Regular

Present

Active voice

Masculine

Nominative ἀφορίζων ἀφορίζοντες ἀφορίζοντε

Vocative ἀφορίζον ἀφορίζοντες ἀφορίζοντε

Accusative ἀφορίζοντα ἀφορίζοντας ἀφορίζοντε

Genitive ἀφορίζοντος ἀφοριζόντων ἀφοριζόντοῑν

Dative ἀφορίζοντι ἀφορίζουσι ἀφοριζόντοῑν

Feminine

Nominative ἀφορίζουσα ἀφορίζουσαι ἀφοριζούσᾱ

Vocative ἀφορίζουσα ἀφορίζουσαι ἀφοριζούσᾱ

Accusative ἀφορίζουσαν ἀφοριζούσᾱς ἀφοριζούσᾱ

Genitive ἀφοριζούσης ἀφοριζουσῶν ἀφοριζούσαῑν

Dative ἀφοριζούσῃ ἀφοριζούσαῑς ἀφοριζούσαῑν

Neuter

Nominative ἀφορίζον ἀφορίζοντα ἀφορίζοντε

Vocative ἀφορίζον ἀφορίζοντα ἀφορίζοντε

Accusative ἀφορίζον ἀφορίζοντα ἀφορίζοντε

Genitive ἀφορίζοντος ἀφοριζόντων ἀφοριζόντοῑν

Dative ἀφορίζοντι ἀφορίζουσι ἀφοριζόντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative ἀφοριζόμενος ἀφοριζόμενοι ἀφοριζομένω

Vocative ἀφοριζόμενε ἀφοριζόμενοι ἀφοριζομένω

Accusative ἀφοριζόμενον ἀφοριζομένους ἀφοριζομένω

Genitive ἀφοριζομένου ἀφοριζομένων ἀφοριζομένοῑν

Dative ἀφοριζομένῳ ἀφοριζομένοῑς ἀφοριζομένοῑν

Feminine

Nominative ἀφοριζομένη ἀφοριζομέναι ἀφοριζομένᾱ

Vocative ἀφοριζομένη ἀφοριζομέναι ἀφοριζομένᾱ

Accusative ἀφοριζομένην ἀφοριζομένᾱς ἀφοριζομένᾱ

Genitive ἀφοριζομένης ἀφοριζομενῶν ἀφοριζομέναῑν

Dative ἀφοριζομένῃ ἀφοριζομέναῑς ἀφοριζομέναῑν



Singular Plural Dual

Neuter

Nominative ἀφοριζόμενον ἀφοριζόμενα ἀφοριζομένω

Vocative ἀφοριζόμενον ἀφοριζόμενα ἀφοριζομένω

Accusative ἀφοριζόμενον ἀφοριζόμενα ἀφοριζομένω

Genitive ἀφοριζομένου ἀφοριζομένων ἀφοριζομένοῑν

Dative ἀφοριζομένῳ ἀφοριζομένοῑς ἀφοριζομένοῑν

Future

Active voice

Masculine

Nominative ἀφοριέσων ἀφοριέσοντες ἀφοριέσοντε

Vocative ἀφοριέσον ἀφοριέσοντες ἀφοριέσοντε

Accusative ἀφοριέσοντα ἀφοριέσοντας ἀφοριέσοντε

Genitive ἀφοριέσοντος ἀφοριεσόντων ἀφοριεσόντοῑν

Dative ἀφοριέσοντι ἀφοριέσουσι ἀφοριεσόντοῑν

Feminine

Nominative ἀφοριέσουσα ἀφοριέσουσαι ἀφοριεσούσᾱ

Vocative ἀφοριέσουσα ἀφοριέσουσαι ἀφοριεσούσᾱ

Accusative ἀφοριέσουσαν ἀφοριεσούσᾱς ἀφοριεσούσᾱ

Genitive ἀφοριεσούσης ἀφοριεσουσῶν ἀφοριεσούσαῑν

Dative ἀφοριεσούσῃ ἀφοριεσούσαῑς ἀφοριεσούσαῑν

Neuter

Nominative ἀφοριέσον ἀφοριέσοντα ἀφοριέσοντε

Vocative ἀφοριέσον ἀφοριέσοντα ἀφοριέσοντε

Accusative ἀφοριέσον ἀφοριέσοντα ἀφοριέσοντε

Genitive ἀφοριέσοντος ἀφοριεσόντων ἀφοριεσόντοῑν

Dative ἀφοριέσοντι ἀφοριέσουσι ἀφοριεσόντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative ἀφοριεσόμενος ἀφοριεσόμενοι ἀφοριεσομένω

Vocative ἀφοριεσόμενε ἀφοριεσόμενοι ἀφοριεσομένω

Accusative ἀφοριεσόμενον ἀφοριεσομένους ἀφοριεσομένω

Genitive ἀφοριεσομένου ἀφοριεσομένων ἀφοριεσομένοῑν

Dative ἀφοριεσομένῳ ἀφοριεσομένοῑς ἀφοριεσομένοῑν



Singular Plural Dual

Feminine

Nominative ἀφοριεσομένη ἀφοριεσομέναι ἀφοριεσομένᾱ

Vocative ἀφοριεσομένη ἀφοριεσομέναι ἀφοριεσομένᾱ

Accusative ἀφοριεσομένην ἀφοριεσομένᾱς ἀφοριεσομένᾱ

Genitive ἀφοριεσομένης ἀφοριεσομενῶν ἀφοριεσομέναῑν

Dative ἀφοριεσομένῃ ἀφοριεσομέναῑς ἀφοριεσομέναῑν

Neuter

Nominative ἀφοριεσόμενον ἀφοριεσόμενα ἀφοριεσομένω

Vocative ἀφοριεσόμενον ἀφοριεσόμενα ἀφοριεσομένω

Accusative ἀφοριεσόμενον ἀφοριεσόμενα ἀφοριεσομένω

Genitive ἀφοριεσομένου ἀφοριεσομένων ἀφοριεσομένοῑν

Dative ἀφοριεσομένῳ ἀφοριεσομένοῑς ἀφοριεσομένοῑν

Passive voice

Masculine

Nominative ἀφορισθησόμενος ἀφορισθησόμενοι ἀφορισθησομένω

Vocative ἀφορισθησόμενε ἀφορισθησόμενοι ἀφορισθησομένω

Accusative ἀφορισθησόμενον ἀφορισθησομένους ἀφορισθησομένω

Genitive ἀφορισθησομένου ἀφορισθησομένων ἀφορισθησομένοῑν

Dative ἀφορισθησομένῳ ἀφορισθησομένοῑς ἀφορισθησομένοῑν

Feminine

Nominative ἀφορισθησομένη ἀφορισθησομέναι ἀφορισθησομένᾱ

Vocative ἀφορισθησομένη ἀφορισθησομέναι ἀφορισθησομένᾱ

Accusative ἀφορισθησομένην ἀφορισθησομένᾱς ἀφορισθησομένᾱ

Genitive ἀφορισθησομένης ἀφορισθησομενῶν ἀφορισθησομέναῑν

Dative ἀφορισθησομένῃ ἀφορισθησομέναῑς ἀφορισθησομέναῑν

Neuter

Nominative ἀφορισθησόμενον ἀφορισθησόμενα ἀφορισθησομένω

Vocative ἀφορισθησόμενον ἀφορισθησόμενα ἀφορισθησομένω

Accusative ἀφορισθησόμενον ἀφορισθησόμενα ἀφορισθησομένω

Genitive ἀφορισθησομένου ἀφορισθησομένων ἀφορισθησομένοῑν

Dative ἀφορισθησομένῳ ἀφορισθησομένοῑς ἀφορισθησομένοῑν



Singular Plural Dual

Aorist

Active voice

Masculine

Nominative ἀφορίσᾱς ἀφορίσαντες ἀφορίσαντε

Vocative ἀφορίσαν ἀφορίσαντες ἀφορίσαντε

Accusative ἀφορίσαντα ἀφορίσαντας ἀφορίσαντε

Genitive ἀφορίσαντος ἀφορισάντων ἀφορισάντοῑν

Dative ἀφορίσαντι ἀφορίσᾱσι ἀφορισάντοῑν

Feminine

Nominative ἀφορίσᾱσα ἀφορίσᾱσαι ἀφορισά̄σᾱ

Vocative ἀφορίσᾱσα ἀφορίσᾱσαι ἀφορισά̄σᾱ

Accusative ἀφορίσᾱσαν ἀφορισά̄σᾱς ἀφορισά̄σᾱ

Genitive ἀφορισά̄σης ἀφορισᾱσῶν ἀφορισά̄σαῑν

Dative ἀφορισά̄σῃ ἀφορισά̄σαῑς ἀφορισά̄σαῑν

Neuter

Nominative ἀφορίσαν ἀφορίσαντα ἀφορίσαντε

Vocative ἀφορίσαν ἀφορίσαντα ἀφορίσαντε

Accusative ἀφορίσαν ἀφορίσαντα ἀφορίσαντε

Genitive ἀφορίσαντος ἀφορισάντων ἀφορισάντοῑν

Dative ἀφορίσαντι ἀφορίσᾱσι ἀφορισάντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative ἀφορισάμενος ἀφορισάμενοι ἀφορισαμένω

Vocative ἀφορισάμενε ἀφορισάμενοι ἀφορισαμένω

Accusative ἀφορισάμενον ἀφορισαμένους ἀφορισαμένω

Genitive ἀφορισαμένου ἀφορισαμένων ἀφορισαμένοῑν

Dative ἀφορισαμένῳ ἀφορισαμένοῑς ἀφορισαμένοῑν

Feminine

Nominative ἀφορισαμένη ἀφορισαμέναι ἀφορισαμένᾱ

Vocative ἀφορισαμένη ἀφορισαμέναι ἀφορισαμένᾱ

Accusative ἀφορισαμένην ἀφορισαμένᾱς ἀφορισαμένᾱ

Genitive ἀφορισαμένης ἀφορισαμενῶν ἀφορισαμέναῑν

Dative ἀφορισαμένῃ ἀφορισαμέναῑς ἀφορισαμέναῑν



Singular Plural Dual

Neuter

Nominative ἀφορισάμενον ἀφορισάμενα ἀφορισαμένω

Vocative ἀφορισάμενον ἀφορισάμενα ἀφορισαμένω

Accusative ἀφορισάμενον ἀφορισάμενα ἀφορισαμένω

Genitive ἀφορισαμένου ἀφορισαμένων ἀφορισαμένοῑν

Dative ἀφορισαμένῳ ἀφορισαμένοῑς ἀφορισαμένοῑν

Passive voice

Masculine

Nominative ἀφορισθείς ἀφορισθέντες ἀφορισθέντε

Vocative ἀφορισθείς ἀφορισθέντες ἀφορισθέντε

Accusative ἀφορισθέντα ἀφορισθέντας ἀφορισθέντε

Genitive ἀφορισθέντος ἀφορισθέντων ἀφορισθέντοῑν

Dative ἀφορισθέντι ἀφορισθεῖσι ἀφορισθέντοῑν

Feminine

Nominative ἀφορισθεῖσα ἀφορισθεῖσαι ἀφορισθείσᾱ

Vocative ἀφορισθεῖσα ἀφορισθεῖσαι ἀφορισθείσᾱ

Accusative ἀφορισθεῖσαν ἀφορισθείσᾱς ἀφορισθείσᾱ

Genitive ἀφορισθείσης ἀφορισθεισῶν ἀφορισθείσαῑν

Dative ἀφορισθείσῃ ἀφορισθείσαῑς ἀφορισθείσαῑν

Neuter

Nominative ἀφορισθέν ἀφορισθέντα ἀφορισθέντε

Vocative ἀφορισθέν ἀφορισθέντα ἀφορισθέντε

Accusative ἀφορισθέν ἀφορισθέντα ἀφορισθέντε

Genitive ἀφορισθέντος ἀφορισθέντων ἀφορισθέντοῑν

Dative ἀφορισθέντι ἀφορισθεῖσι ἀφορισθέντοῑν

Perfect

Active voice

Masculine

Nominative ἀφωρικώς ἀφωρικότες ἀφωρικότε

Vocative ἀφωρικώς ἀφωρικότες ἀφωρικότε

Accusative ἀφωρικότα ἀφωρικότας ἀφωρικότε

Genitive ἀφωρικότος ἀφωρικότων ἀφωρικότοῑν

Dative ἀφωρικότι ἀφωρικῶσι ἀφωρικότοῑν



Singular Plural Dual

Feminine

Nominative ἀφωρικυῖα ἀφωρικυῖαι ἀφωρικυίᾱ

Vocative ἀφωρικυῖα ἀφωρικυῖαι ἀφωρικυίᾱ

Accusative ἀφωρικυῖαν ἀφωρικυίᾱς ἀφωρικυίᾱ

Genitive ἀφωρικυίᾱς ἀφωρικυιῶν ἀφωρικυίαῑν

Dative ἀφωρικυίᾳ ἀφωρικυίαῑς ἀφωρικυίαῑν

Neuter

Nominative ἀφωρικόν ἀφωρικότες ἀφωρικότε

Vocative ἀφωρικός ἀφωρικότες ἀφωρικότε

Accusative ἀφωρικότα ἀφωρικότας ἀφωρικότε

Genitive ἀφωρικότος ἀφωρικότων ἀφωρικότοῑν

Dative ἀφωρικότι ἀφωρικῶσι ἀφωρικότοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative ἀφωρισμένος ἀφωρισμένοι ἀφωρισμένω

Vocative ἀφωρισμένε ἀφωρισμένοι ἀφωρισμένω

Accusative ἀφωρισμένον ἀφωρισμένους ἀφωρισμένω

Genitive ἀφωρισμένου ἀφωρισμένων ἀφωρισμένοῑν

Dative ἀφωρισμένῳ ἀφωρισμένοῑς ἀφωρισμένοῑν

Feminine

Nominative ἀφωρισμένη ἀφωρισμέναι ἀφωρισμένᾱ

Vocative ἀφωρισμένη ἀφωρισμέναι ἀφωρισμένᾱ

Accusative ἀφωρισμένην ἀφωρισμένᾱς ἀφωρισμένᾱ

Genitive ἀφωρισμένης ἀφωρισμενῶν ἀφωρισμέναῑν

Dative ἀφωρισμένῃ ἀφωρισμέναῑς ἀφωρισμέναῑν

Neuter

Nominative ἀφωρισμένον ἀφωρισμένα ἀφωρισμένω

Vocative ἀφωρισμένον ἀφωρισμένα ἀφωρισμένω

Accusative ἀφωρισμένον ἀφωρισμένα ἀφωρισμένω

Genitive ἀφωρισμένου ἀφωρισμένων ἀφωρισμένοῑν

Dative ἀφωρισμένῳ ἀφωρισμένοῑς ἀφωρισμένοῑν



Singular Plural Dual

Attic

Future

Active voice

Masculine

Nominative ἀφοριέσων ἀφοριέσοντες ἀφοριέσοντε

Vocative ἀφοριέσον ἀφοριέσοντες ἀφοριέσοντε

Accusative ἀφοριέσοντα ἀφοριέσοντας ἀφοριέσοντε

Genitive ἀφοριέσοντος ἀφοριεσόντων ἀφοριεσόντοῑν

Dative ἀφοριέσοντι ἀφοριέσουσι ἀφοριεσόντοῑν

Feminine

Nominative ἀφοριέσουσα ἀφοριέσουσαι ἀφοριεσούσᾱ

Vocative ἀφοριέσουσα ἀφοριέσουσαι ἀφοριεσούσᾱ

Accusative ἀφοριέσουσαν ἀφοριεσούσᾱς ἀφοριεσούσᾱ

Genitive ἀφοριεσούσης ἀφοριεσουσῶν ἀφοριεσούσαῑν

Dative ἀφοριεσούσῃ ἀφοριεσούσαῑς ἀφοριεσούσαῑν

Neuter

Nominative ἀφοριέσον ἀφοριέσοντα ἀφοριέσοντε

Vocative ἀφοριέσον ἀφοριέσοντα ἀφοριέσοντε

Accusative ἀφοριέσον ἀφοριέσοντα ἀφοριέσοντε

Genitive ἀφοριέσοντος ἀφοριεσόντων ἀφοριεσόντοῑν

Dative ἀφοριέσοντι ἀφοριέσουσι ἀφοριεσόντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative ἀφοριεσόμενος ἀφοριεσόμενοι ἀφοριεσομένω

Vocative ἀφοριεσόμενε ἀφοριεσόμενοι ἀφοριεσομένω

Accusative ἀφοριεσόμενον ἀφοριεσομένους ἀφοριεσομένω

Genitive ἀφοριεσομένου ἀφοριεσομένων ἀφοριεσομένοῑν

Dative ἀφοριεσομένῳ ἀφοριεσομένοῑς ἀφοριεσομένοῑν

Feminine

Nominative ἀφοριεσομένη ἀφοριεσομέναι ἀφοριεσομένᾱ

Vocative ἀφοριεσομένη ἀφοριεσομέναι ἀφοριεσομένᾱ

Accusative ἀφοριεσομένην ἀφοριεσομένᾱς ἀφοριεσομένᾱ

Genitive ἀφοριεσομένης ἀφοριεσομενῶν ἀφοριεσομέναῑν

Dative ἀφοριεσομένῃ ἀφοριεσομέναῑς ἀφοριεσομέναῑν



Singular Plural Dual

Neuter

Nominative ἀφοριεσόμενον ἀφοριεσόμενα ἀφοριεσομένω

Vocative ἀφοριεσόμενον ἀφοριεσόμενα ἀφοριεσομένω

Accusative ἀφοριεσόμενον ἀφοριεσόμενα ἀφοριεσομένω

Genitive ἀφοριεσομένου ἀφοριεσομένων ἀφοριεσομένοῑν

Dative ἀφοριεσομένῳ ἀφοριεσομένοῑς ἀφοριεσομένοῑν



ἀφορίζω

mark off through boundaries.

Indicative Subjunctive Optative Imperative

Regular

Active voice

Present
ἀφορίζω ἀφορίζω ἀφορίζοῑμι1ps

ἀφορίζεις ἀφορίζῃς ἀφορίζοῑς ἀφόριζε2ps

ἀφορίζει ἀφορίζῃ ἀφορίζοῑ ἀφοριζέτω3ps

ἀφορίζομεν ἀφορίζωμεν ἀφορίζοῑμεν1pp

ἀφορίζετε ἀφορίζητε ἀφορίζοῑτε ἀφορίζετε2pp

ἀφορίζουσι ἀφορίζωσι ἀφορίζοῑεν ἀφοριζέτωσαν3pp

ἀφορίζετον ἀφορίζητον ἀφορίζοῑτον ἀφορίζετον2pd

ἀφορίζετον ἀφορίζητον ἀφοριζοί̄την ἀφοριζέτων3pd

Imperfect
ἀφώριζον1ps

ἀφώριζες2ps

ἀφώριζε3ps

ἀφωρίζομεν1pp

ἀφωρίζετε2pp

ἀφώριζον3pp

ἀφωρίζετον2pd

ἀφωριζέτην3pd

Future
ἀφοριέσω ἀφοριέσοῑμι1ps

ἀφοριέσεις ἀφοριέσοῑς2ps

ἀφοριέσει ἀφοριέσοῑ3ps

ἀφοριέσομεν ἀφοριέσοῑμεν1pp

ἀφοριέσετε ἀφοριέσοῑτε2pp

ἀφοριέσουσι ἀφοριέσοῑεν3pp

ἀφοριέσετον ἀφοριέσοῑτον2pd

ἀφοριέσετον ἀφοριεσοί̄την3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Aorist
ἀφώρισα ἀφορίσω ἀφορίσαῑμι1ps

ἀφώρισας ἀφορίσῃς ἀφορίσειας ἀφόρισον2ps

ἀφώρισε ἀφορίσῃ ἀφορίσειε ἀφορισάτω3ps

ἀφωρίσαμεν ἀφορίσωμεν ἀφορίσαῑμεν1pp

ἀφωρίσατε ἀφορίσητε ἀφορίσαῑτε ἀφορίσατε2pp

ἀφώρισαν ἀφορίσωσι ἀφορίσειαν ἀφορισάτωσαν3pp

ἀφωρίσατον ἀφορίσητον ἀφορίσαῑτον ἀφορίσατον2pd

ἀφωρισάτην ἀφορίσητον ἀφορισαί̄την ἀφορισάτων3pd

Perfect
ἀφώρικα ἀφωρίκω ἀφωρίκοῑμι1ps

ἀφώρικας ἀφωρίκῃς ἀφωρίκοῑς ἀφώρικε2ps

ἀφώρικε ἀφωρίκῃ ἀφωρίκοῑ ἀφωρικέτω3ps

ἀφωρίκαμεν ἀφωρίκωμεν ἀφωρίκοῑμεν1pp

ἀφωρίκατε ἀφωρίκητε ἀφωρίκοῑτε ἀφωρίκετε2pp

ἀφωρίκασι ἀφωρίκωσι ἀφωρίκοῑεν ἀφωρικέτωσαν3pp

ἀφωρίκατον ἀφωρίκητον ἀφωρίκοῑτον ἀφωρίκετον2pd

ἀφωρίκατον ἀφωρίκητον ἀφωρικοί̄την ἀφωρικέτων3pd

Pluperfect
ἀφωρίκη1ps

ἀφωρίκης2ps

ἀφωρίκει3ps

ἀφωρίκεμεν1pp

ἀφωρίκετε2pp

ἀφωρίκεσαν3pp

ἀφωρίκειτον2pd

ἀφωρικείτην3pd

Middle voice

Present
ἀφορίζομαι ἀφορίζωμαι ἀφοριζοί̄μην1ps

ἀφορίζει ἀφορίζῃ ἀφορίζοῑο ἀφορίζου2ps

ἀφορίζεται ἀφορίζηται ἀφορίζοῑτο ἀφοριζέσθω3ps

ἀφοριζόμεθα ἀφοριζώμεθα ἀφοριζοί̄μεθα1pp

ἀφορίζεσθε ἀφορίζησθε ἀφορίζοῑσθε ἀφορίζεσθε2pp

ἀφορίζονται ἀφορίζωνται ἀφορίζοῑντο ἀφοριζέσθωσαν3pp

ἀφορίζεσθον ἀφορίζησθον ἀφορίζοῑσθον ἀφορίζεσθον2pd

ἀφορίζεσθον ἀφορίζησθον ἀφοριζοί̄σθην ἀφοριζέσθων3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Imperfect
ἀφωριζόμην1ps

ἀφωρίζου2ps

ἀφωρίζετο3ps

ἀφωριζόμεθα1pp

ἀφωρίζεσθε2pp

ἀφωρίζοντο3pp

ἀφωρίζεσθον2pd

ἀφωριζέσθην3pd

Future
ἀφοριέσομαι ἀφοριεσοί̄μην1ps

ἀφοριέσει ἀφοριέσοῑο2ps

ἀφοριέσεται ἀφοριέσοῑτο3ps

ἀφοριεσόμεθα ἀφοριεσοί̄μεθα1pp

ἀφοριέσεσθε ἀφοριέσοῑσθε2pp

ἀφοριέσονται ἀφοριέσοῑντο3pp

ἀφοριέσεσθον ἀφοριέσοῑσθον2pd

ἀφοριέσεσθον ἀφοριεσοί̄σθην3pd

Aorist
ἀφωρισάμην ἀφορίσωμαι ἀφορισαί̄μην1ps

ἀφωρίσω ἀφορίσῃ ἀφορίσαῑο ἀφόρισαι2ps

ἀφωρίσατο ἀφορίσηται ἀφορίσαῑτο ἀφορισάσθω3ps

ἀφωρισάμεθα ἀφορισώμεθα ἀφορισαί̄μεθα1pp

ἀφωρίσασθε ἀφορίσησθε ἀφορίσαῑσθε ἀφορίσασθε2pp

ἀφωρίσαντο ἀφορίσωνται ἀφορίσαῑντο ἀφορισάσθωσαν3pp

ἀφωρίσασθον ἀφορίσησθον ἀφορίσαῑσθον ἀφορίσασθον2pd

ἀφωρισάσθην ἀφορίσησθον ἀφορισαί̄σθην ἀφορισάσθων3pd

Perfect
ἀφώρισμαι1ps

ἀφώρισαι ἀφώρισο2ps

ἀφώρισται ἀφωρίσθω3ps

ἀφωρίσμεθα1pp

ἀφώρισθε ἀφώρισθε2pp

ἀφωρίσθωσαν3pp

ἀφώρισθον ἀφώρισθον2pd

ἀφώρισθον ἀφωρίσθων3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Pluperfect
ἀφωρίσμην1ps

ἀφώρισο2ps

ἀφώριστο3ps

ἀφωρίσμεθα1pp

ἀφώρισθε2pp

ἀφώρισθον2pd

ἀφωρίσθην3pd

Passive voice

Future
ἀφορισθήσομαι ἀφορισθησοί̄μην1ps

ἀφορισθήσει ἀφορισθήσοῑο2ps

ἀφορισθήσεται ἀφορισθήσοῑτο3ps

ἀφορισθησόμεθα ἀφορισθησοί̄μεθα1pp

ἀφορισθήσεσθε ἀφορισθήσοῑσθε2pp

ἀφορισθήσονται ἀφορισθήσοῑντο3pp

ἀφορισθήσεσθον ἀφορισθήσοῑσθο2pd

ἀφορισθήσεσθον ἀφορισθησοί̄σθη3pd

Aorist
ἀφωρίσθην ἀφορισθῶ ἀφορισθείην1ps

ἀφωρίσθης ἀφορισθῇς ἀφορισθείης ἀφορίσθητι2ps

ἀφωρίσθη ἀφορισθῇ ἀφορισθείη ἀφορισθήτω3ps

ἀφωρίσθημεν ἀφορισθῶμεν ἀφορισθεῖμεν1pp

ἀφωρίσθητε ἀφορισθῆτε ἀφορισθεῖτε ἀφορίσθητε2pp

ἀφωρίσθησαν ἀφορισθῶσι ἀφορισθεῖεν ἀφορισθήτωσαν3pp

ἀφωρίσθητον ἀφορισθῆτον ἀφορισθεῖτον ἀφορίσθητον2pd

ἀφωρισθήτην ἀφορισθῆτον ἀφορισθείτην ἀφορισθήτων3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Attic

Active voice

Future
ἀφοριέσω ἀφοριέσοῑμι1ps

ἀφοριέσεις ἀφοριέσοῑς2ps

ἀφοριέσει ἀφοριέσοῑ3ps

ἀφοριέσομεν ἀφοριέσοῑμεν1pp

ἀφοριέσετε ἀφοριέσοῑτε2pp

ἀφοριέσουσι ἀφοριέσοῑεν3pp

ἀφοριέσετον ἀφοριέσοῑτον2pd

ἀφοριέσετον ἀφοριεσοί̄την3pd

Middle voice

Future
ἀφοριέσομαι ἀφοριεσοί̄μην1ps

ἀφοριέσει ἀφοριέσοῑο2ps

ἀφοριέσεται ἀφοριέσοῑτο3ps

ἀφοριεσόμεθα ἀφοριεσοί̄μεθα1pp

ἀφοριέσεσθε ἀφοριέσοῑσθε2pp

ἀφοριέσονται ἀφοριέσοῑντο3pp

ἀφοριέσεσθον ἀφοριέσοῑσθον2pd

ἀφοριέσεσθον ἀφοριεσοί̄σθην3pd



ἀφορίζω

mark off through boundaries.

Active Middle Passive

Regular

Present ἀφορίζειν ἀφορίζεσθαι

Future ἀφοριέσειν ἀφοριέσεσθαι ἀφορισθήσεσθαι

Aorist ἀφορίσαι ἀφορίσασθαι ἀφορισθῆναι

Perfect ἀφωρικέναι ἀφωρίσθαι

Attic

Future ἀφοριέσειν ἀφοριέσεσθαι



ἀγγέλλω

carry a message, proclaim; med.: promise.

Indicative Subjunctive Optative Imperative

Regular

Active voice

Present
ἀγγέλλω ἀγγέλλω ἀγγέλλοῑμι1ps

ἀγγέλλεις ἀγγέλλῃς ἀγγέλλοῑς ἄγγελλε2ps

ἀγγέλλει ἀγγέλλῃ ἀγγέλλοῑ ἀγγελλέτω3ps

ἀγγέλλομεν ἀγγέλλωμεν ἀγγέλλοῑμεν1pp

ἀγγέλλετε ἀγγέλλητε ἀγγέλλοῑτε ἀγγέλλετε2pp

ἀγγέλλουσι ἀγγέλλωσι ἀγγέλλοῑεν ἀγγελλέτωσαν3pp

ἀγγέλλετον ἀγγέλλητον ἀγγέλλοῑτον ἀγγέλλετον2pd

ἀγγέλλετον ἀγγέλλητον ἀγγελλοί̄την ἀγγελλέτων3pd

Imperfect
ἤγγελλον1ps

ἤγγελλες2ps

ἤγγελλε3ps

ἠγγέλλομεν1pp

ἠγγέλλετε2pp

ἤγγελλον3pp

ἠγγέλλετον2pd

ἠγγελλέτην3pd

Future
ἀγγελῶ ἀγγελῶ ἀγγελοῖμι1ps

ἀγγελεῖς ἀγγελῇς ἀγγελοῖς ἀγγέλει2ps

ἀγγελεῖ ἀγγελῇ ἀγγελοῖ ἀγγελείτω3ps

ἀγγελοῦμεν ἀγγελῶμεν ἀγγελοῖμεν1pp

ἀγγελεῖτε ἀγγελῆτε ἀγγελοῖτε ἀγγελεῖτε2pp

ἀγγελοῦσι ἀγγελῶσι ἀγγελοῖεν ἀγγελείτωσαν3pp

ἀγγελεῖτον ἀγγελῆτον ἀγγελοῖτον ἀγγελεῖτον2pd

ἀγγελεῖτον ἀγγελῆτον ἀγγελοί̄την ἀγγελείτων3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Aorist
ἤγγειλα ἀγγείλω ἀγγείλαῑμι1ps

ἤγγειλας ἀγγείλῃς ἀγγείλειας ἄγγειλον2ps

ἤγγειλε ἀγγείλῃ ἀγγείλειε ἀγγειλάτω3ps

ἠγγείλαμεν ἀγγείλωμεν ἀγγείλαῑμεν1pp

ἠγγείλατε ἀγγείλητε ἀγγείλαῑτε ἀγγείλατε2pp

ἤγγειλαν ἀγγείλωσι ἀγγείλειαν ἀγγειλάτωσαν3pp

ἠγγείλατον ἀγγείλητον ἀγγείλαῑτον ἀγγείλατον2pd

ἠγγειλάτην ἀγγείλητον ἀγγειλαί̄την ἀγγειλάτων3pd

Perfect
ἤγγελκα ἠγγέλκω ἠγγέλκοῑμι1ps

ἤγγελκας ἠγγέλκῃς ἠγγέλκοῑς ἤγγελκε2ps

ἤγγελκε ἠγγέλκῃ ἠγγέλκοῑ ἠγγελκέτω3ps

ἠγγέλκαμεν ἠγγέλκωμεν ἠγγέλκοῑμεν1pp

ἠγγέλκατε ἠγγέλκητε ἠγγέλκοῑτε ἠγγέλκετε2pp

ἠγγέλκασι ἠγγέλκωσι ἠγγέλκοῑεν ἠγγελκέτωσαν3pp

ἠγγέλκατον ἠγγέλκητον ἠγγέλκοῑτον ἠγγέλκετον2pd

ἠγγέλκατον ἠγγέλκητον ἠγγελκοί̄την ἠγγελκέτων3pd

Pluperfect
ἠγγέλκη1ps

ἠγγέλκης2ps

ἠγγέλκει3ps

ἠγγέλκεμεν1pp

ἠγγέλκετε2pp

ἠγγέλκεσαν3pp

ἠγγέλκειτον2pd

ἠγγελκείτην3pd

Middle voice

Present
ἠγγέλλομαι ἀγγέλλωμαι ἀγγελλοί̄μην1ps

ἠγγέλλει ἀγγέλλῃ ἀγγέλλοῑο ἀγγέλλου2ps

ἠγγέλλεται ἀγγέλληται ἀγγέλλοῑτο ἀγγελλέσθω3ps

ἠγγελλόμεθα ἀγγελλώμεθα ἀγγελλοί̄μεθα1pp

ἠγγέλλεσθε ἀγγέλλησθε ἀγγέλλοῑσθε ἀγγέλλεσθε2pp

ἠγγέλλονται ἀγγέλλωνται ἀγγέλλοῑντο ἀγγελλέσθωσαν3pp

ἠγγέλλεσθον ἀγγέλλησθον ἀγγέλλοῑσθον ἀγγέλλεσθον2pd

ἠγγέλλεσθον ἀγγέλλησθον ἀγγελλοί̄σθην ἀγγελλέσθων3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Imperfect
ἠγγελλόμην1ps

ἠγγέλλου2ps

ἠγγέλλετο3ps

ἠγγελλόμεθα1pp

ἠγγέλλεσθε2pp

ἠγγέλλοντο3pp

ἠγγέλλεσθον2pd

ἠγγελλέσθην3pd

Future
ἀγγελοῦμαι ἀγγελῶμαι ἀγγελοί̄μην1ps

ἀγγελεῖ ἀγγελῇ ἀγγελοῖο ἀγγελοῦ2ps

ἀγγελεῖται ἀγγελῆται ἀγγελοῖτο ἀγγελείσθω3ps

ἀγγελούμεθα ἀγγελώμεθα ἀγγελοί̄μεθα1pp

ἀγγελεῖσθε ἀγγελῆσθε ἀγγελοῖσθε ἀγγελεῖσθε2pp

ἀγγελοῦνται ἀγγελῶνται ἀγγελοῖντο ἀγγελείσθωσαν3pp

ἀγγελεῖσθον ἀγγελῆσθον ἀγγελοῖσθον ἀγγελεῖσθον2pd

ἀγγελεῖσθον ἀγγελῆσθον ἀγγελοί̄σθην ἀγγελείσθων3pd

Aorist
ἠγγειλάμην ἀγγείλωμαι ἀγγειλαί̄μην1ps

ἠγγείλω ἀγγείλῃ ἀγγείλαῑο ἄγγειλαι2ps

ἠγγείλατο ἀγγείληται ἀγγείλαῑτο ἀγγειλάσθω3ps

ἠγγειλάμεθα ἀγγειλώμεθα ἀγγειλαί̄μεθα1pp

ἠγγείλασθε ἀγγείλησθε ἀγγείλαῑσθε ἀγγείλασθε2pp

ἠγγείλαντο ἀγγείλωνται ἀγγείλαῑντο ἀγγειλάσθωσαν3pp

ἠγγείλασθον ἀγγείλησθον ἀγγείλαῑσθον ἀγγείλασθον2pd

ἠγγειλάσθην ἀγγείλησθον ἀγγειλαί̄σθην ἀγγειλάσθων3pd

Perfect
ἤγγελμαι1ps

ἤγγελσαι ἤγγελσο2ps

ἤγγελται ἠγγέλθω3ps

ἠγγέλμεθα1pp

ἤγγελθε ἤγγελθε2pp

ἤγγελνται ἠγγέλθωσαν3pp

ἤγγελθον ἤγγελθον2pd

ἤγγελθον ἠγγέλθων3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Pluperfect
ἠγγέλμην1ps

ἤγγελσο2ps

ἤγγελτο3ps

ἠγγέλμεθα1pp

ἤγγελθε2pp

ἤγγελντο3pp

ἤγγελθον2pd

ἠγγέλθην3pd

Passive voice

Future
ἀγγελθήσομαι1ps

ἀγγελθήσει2ps

ἀγγελθήσεται3ps

ἀγγελθησόμεθα1pp

ἀγγελθήσεσθε2pp

ἀγγελθήσονται3pp

ἀγγελθήσεσθον2pd

ἀγγελθήσεσθον3pd

Aorist
ἠγγέλθην1ps

ἠγγέλθης2ps

ἠγγέλθη3ps

ἠγγέλθημεν1pp

ἠγγέλθητε2pp

ἠγγέλθησαν3pp

ἠγγέλθητον2pd

ἠγγελθήτην3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Doric

Active voice

Future
ἀγγελίω ἀγγελίω ἀγγελίοῑμι1ps

ἀγγελίεις ἀγγελίῃς ἀγγελίοῑς ἀγγέλιε2ps

ἀγγελίει ἀγγελίῃ ἀγγελίοῑ ἀγγελιέτω3ps

ἀγγελίομεν ἀγγελίωμεν ἀγγελίοῑμεν1pp

ἀγγελίετε ἀγγελίητε ἀγγελίοῑτε ἀγγελίετε2pp

ἀγγελίουσι ἀγγελίωσι ἀγγελίοῑεν ἀγγελιέτωσαν3pp

ἀγγελίετον ἀγγελίητον ἀγγελίοῑτον ἀγγελίετον2pd

ἀγγελίετον ἀγγελίητον ἀγγελιοί̄την ἀγγελιέτων3pd

Middle voice

Future
ἀγγελίομαι ἀγγελίωμαι ἀγγελιοί̄μην1ps

ἀγγελίει ἀγγελίῃ ἀγγελίοῑο ἀγγελίου2ps

ἀγγελίεται ἀγγελίηται ἀγγελίοῑτο ἀγγελιέσθω3ps

ἀγγελιόμεθα ἀγγελιώμεθα ἀγγελιοί̄μεθα1pp

ἀγγελίεσθε ἀγγελίησθε ἀγγελίοῑσθε ἀγγελίεσθε2pp

ἀγγελίονται ἀγγελίωνται ἀγγελίοῑντο ἀγγελιέσθωσαν3pp

ἀγγελίεσθον ἀγγελίησθον ἀγγελίοῑσθον ἀγγελίεσθον2pd

ἀγγελίεσθον ἀγγελίησθον ἀγγελιοί̄σθην ἀγγελιέσθων3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Ionic

Active voice

Future
ἀγγελέω ἀγγελέω ἀγγελέοῑμι1ps

ἀγγελέεις ἀγγελέῃς ἀγγελέοῑς ἀγγέλεε2ps

ἀγγελέει ἀγγελέῃ ἀγγελέοῑ ἀγγελεέτω3ps

ἀγγελέομεν ἀγγελέωμεν ἀγγελέοῑμεν1pp

ἀγγελέετε ἀγγελέητε ἀγγελέοῑτε ἀγγελέετε2pp

ἀγγελέουσι ἀγγελέωσι ἀγγελέοῑεν ἀγγελεέτωσαν3pp

ἀγγελέετον ἀγγελέητον ἀγγελέοῑτον ἀγγελέετον2pd

ἀγγελέετον ἀγγελέητον ἀγγελεοί̄την ἀγγελεέτων3pd

Middle voice

Future
ἀγγελέομαι ἀγγελέωμαι ἀγγελεοί̄μην1ps

ἀγγελέει ἀγγελέῃ ἀγγελέοῑο ἀγγελέου2ps

ἀγγελέεται ἀγγελέηται ἀγγελέοῑτο ἀγγελεέσθω3ps

ἀγγελεόμεθα ἀγγελεώμεθα ἀγγελεοί̄μεθα1pp

ἀγγελέεσθε ἀγγελέησθε ἀγγελέοῑσθε ἀγγελέεσθε2pp

ἀγγελέονται ἀγγελέωνται ἀγγελέοῑντο ἀγγελεέσθωσαν3pp

ἀγγελέεσθον ἀγγελέησθον ἀγγελέοῑσθον ἀγγελέεσθον2pd

ἀγγελέεσθον ἀγγελέησθον ἀγγελεοί̄σθην ἀγγελεέσθων3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Later

Active voice

Strong future
ἀγγελησοί̄μην1ps

ἀγγελήσοῑο2ps

ἀγγελήσοῑτο3ps

ἀγγελησοί̄μεθα1pp

ἀγγελήσοῑσθε2pp

ἀγγελήσοῑντο3pp

ἀγγελήσοῑσθον2pd

ἀγγελησοί̄σθην3pd

Strong aorist
ἀγγελῶ ἀγγελείην1ps

ἀγγελῇς ἀγγελείης ἀγγέλητι2ps

ἀγγελῇ ἀγγελείη ἀγγελήτω3ps

ἀγγελῶμεν ἀγγελεῖμεν1pp

ἀγγελῆτε ἀγγελεῖτε ἀγγέλητε2pp

ἀγγελῶσι ἀγγελεῖεν ἀγγελήτωσαν3pp

ἀγγελῆτον ἀγγελεῖτον ἀγγέλητον2pd

ἀγγελῆτον ἀγγελείτην ἀγγελήτων3pd

Passive voice

Strong future
ἀγγελήσομαι1ps

ἀγγελήσει2ps

ἀγγελήσεται3ps

ἀγγελησόμεθα1pp

ἀγγελήσεσθε2pp

ἀγγελήσονται3pp

ἀγγελήσεσθον2pd

ἀγγελήσεσθον3pd

Strong aorist
ἠγγέλην1ps

ἠγγέλης2ps

ἠγγέλη3ps

ἠγγέλημεν1pp

ἠγγέλητε2pp

ἠγγέλησαν3pp



Indicative Subjunctive Optative Imperative

ἠγγέλητον2pd

ἠγγελήτην3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Rare

Active voice

Strong aorist
ἤγγελον ἀγγέλω ἀγγέλοῑμι1ps

ἤγγελες ἀγγέλῃς ἀγγέλοῑς ἄγγελε2ps

ἤγγελε ἀγγέλῃ ἀγγέλοῑ ἀγγελέτω3ps

ἠγγέλομεν ἀγγέλωμεν ἀγγέλοῑμεν1pp

ἠγγέλετε ἀγγέλητε ἀγγέλοῑτε ἀγγέλετε2pp

ἤγγελον ἀγγέλωσι ἀγγέλοῑεν ἀγγελέτωσαν3pp

ἠγγέλετον ἀγγέλητον ἀγγέλοῑτον ἀγγέλετον2pd

ἠγγελέτην ἀγγέλητον ἀγγελοί̄την ἀγγελέτων3pd

Middle voice

Strong aorist
ἠγγελόμην ἀγγέλωμαι ἀγγελοί̄μην1ps

ἠγγέλου ἀγγέλῃ ἀγγέλοῑο ἀγγελοῦ2ps

ἠγγέλετο ἀγγέληται ἀγγέλοῑτο ἀγγελέσθω3ps

ἠγγελόμεθα ἀγγελώμεθα ἀγγελοί̄μεθα1pp

ἠγγέλεσθε ἀγγέλησθε ἀγγέλοῑσθε ἀγγέλεσθε2pp

ἠγγέλοντο ἀγγέλωνται ἀγγέλοῑντο ἀγγελέσθωσαν3pp

ἠγγέλεσθον ἀγγέλησθον ἀγγέλοῑσθον ἀγγέλεσθον2pd

ἠγγελέσθην ἀγγέλησθον ἀγγελοί̄σθην ἀγγελέσθων3pd



ἀγγέλλω

carry a message, proclaim; med.: promise.

Singular Plural Dual

Regular

Present

Active voice

Masculine

Nominative ἀγγέλλων ἀγγέλλοντες ἀγγέλλοντε

Vocative ἀγγέλλον ἀγγέλλοντες ἀγγέλλοντε

Accusative ἀγγέλλοντα ἀγγέλλοντας ἀγγέλλοντε

Genitive ἀγγέλλοντος ἀγγελλόντων ἀγγελλόντοῑν

Dative ἀγγέλλοντι ἀγγέλλουσι ἀγγελλόντοῑν

Feminine

Nominative ἀγγέλλουσα ἀγγέλλουσαι ἀγγελλούσᾱ

Vocative ἀγγέλλουσα ἀγγέλλουσαι ἀγγελλούσᾱ

Accusative ἀγγέλλουσαν ἀγγελλούσᾱς ἀγγελλούσᾱ

Genitive ἀγγελλούσης ἀγγελλουσῶν ἀγγελλούσαῑν

Dative ἀγγελλούσῃ ἀγγελλούσαῑς ἀγγελλούσαῑν

Neuter

Nominative ἀγγέλλον ἀγγέλλοντα ἀγγέλλοντε

Vocative ἀγγέλλον ἀγγέλλοντα ἀγγέλλοντε

Accusative ἀγγέλλον ἀγγέλλοντα ἀγγέλλοντε

Genitive ἀγγέλλοντος ἀγγελλόντων ἀγγελλόντοῑν

Dative ἀγγέλλοντι ἀγγέλλουσι ἀγγελλόντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative ἀγγελλόμενος ἀγγελλόμενοι ἀγγελλομένω

Vocative ἀγγελλόμενε ἀγγελλόμενοι ἀγγελλομένω

Accusative ἀγγελλόμενον ἀγγελλομένους ἀγγελλομένω

Genitive ἀγγελλομένου ἀγγελλομένων ἀγγελλομένοῑν

Dative ἀγγελλομένῳ ἀγγελλομένοῑς ἀγγελλομένοῑν

Feminine

Nominative ἀγγελλομένη ἀγγελλομέναι ἀγγελλομένᾱ

Vocative ἀγγελλομένη ἀγγελλομέναι ἀγγελλομένᾱ

Accusative ἀγγελλομένην ἀγγελλομένᾱς ἀγγελλομένᾱ

Genitive ἀγγελλομένης ἀγγελλομενῶν ἀγγελλομέναῑν

Dative ἀγγελλομένῃ ἀγγελλομέναῑς ἀγγελλομέναῑν



Singular Plural Dual

Neuter

Nominative ἀγγελλόμενον ἀγγελλόμενα ἀγγελλομένω

Vocative ἀγγελλόμενον ἀγγελλόμενα ἀγγελλομένω

Accusative ἀγγελλόμενον ἀγγελλόμενα ἀγγελλομένω

Genitive ἀγγελλομένου ἀγγελλομένων ἀγγελλομένοῑν

Dative ἀγγελλομένῳ ἀγγελλομένοῑς ἀγγελλομένοῑν

Future

Active voice

Masculine

Nominative ἀγγελῶν ἀγγελοῦντες ἀγγελοῦντε

Vocative ἀγγελῶν ἀγγελοῦντες ἀγγελοῦντε

Accusative ἀγγελοῦντα ἀγγελοῦντας ἀγγελοῦντε

Genitive ἀγγελοῦντος ἀγγελούντων ἀγγελούντοῑν

Dative ἀγγελοῦντι ἀγγελοῦσι ἀγγελούντοῑν

Feminine

Nominative ἀγγελοῦσα ἀγγελοῦσαι ἀγγελούσᾱ

Vocative ἀγγελοῦσα ἀγγελοῦσαι ἀγγελούσᾱ

Accusative ἀγγελοῦσαν ἀγγελούσᾱς ἀγγελούσᾱ

Genitive ἀγγελούσης ἀγγελουσῶν ἀγγελούσαῑν

Dative ἀγγελούσῃ ἀγγελούσαῑς ἀγγελούσαῑν

Neuter

Nominative ἀγγελοῦν ἀγγελοῦντα ἀγγελοῦντε

Vocative ἀγγελοῦν ἀγγελοῦντα ἀγγελοῦντε

Accusative ἀγγελοῦν ἀγγελοῦντα ἀγγελοῦντε

Genitive ἀγγελοῦντος ἀγγελούντων ἀγγελούντοῑν

Dative ἀγγελοῦντι ἀγγελοῦσι ἀγγελούντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative ἀγγελούμενος ἀγγελούμενοι ἀγγελουμένω

Vocative ἀγγελούμενε ἀγγελούμενοι ἀγγελουμένω

Accusative ἀγγελούμενον ἀγγελουμένους ἀγγελουμένω

Genitive ἀγγελουμένου ἀγγελουμένων ἀγγελουμένοῑν

Dative ἀγγελουμένῳ ἀγγελουμένοῑς ἀγγελουμένοῑν



Singular Plural Dual

Feminine

Nominative ἀγγελουμένη ἀγγελουμέναι ἀγγελουμένᾱ

Vocative ἀγγελουμένη ἀγγελουμέναι ἀγγελουμένᾱ

Accusative ἀγγελουμένην ἀγγελουμένᾱς ἀγγελουμένᾱ

Genitive ἀγγελουμένης ἀγγελουμενῶν ἀγγελουμέναῑν

Dative ἀγγελουμένῃ ἀγγελουμέναῑς ἀγγελουμέναῑν

Neuter

Nominative ἀγγελούμενον ἀγγελούμενα ἀγγελουμένω

Vocative ἀγγελούμενον ἀγγελούμενα ἀγγελουμένω

Accusative ἀγγελούμενον ἀγγελούμενα ἀγγελουμένω

Genitive ἀγγελουμένου ἀγγελουμένων ἀγγελουμένοῑν

Dative ἀγγελουμένῳ ἀγγελουμένοῑς ἀγγελουμένοῑν

Passive voice

Masculine

Nominative ἀγγελθησόμενος ἀγγελθησόμενοι ἀγγελθησομένω

Vocative ἀγγελθησόμενε ἀγγελθησόμενοι ἀγγελθησομένω

Accusative ἀγγελθησόμενον ἀγγελθησομένους ἀγγελθησομένω

Genitive ἀγγελθησομένου ἀγγελθησομένων ἀγγελθησομένοῑν

Dative ἀγγελθησομένῳ ἀγγελθησομένοῑς ἀγγελθησομένοῑν

Feminine

Nominative ἀγγελθησομένη ἀγγελθησομέναι ἀγγελθησομένᾱ

Vocative ἀγγελθησομένη ἀγγελθησομέναι ἀγγελθησομένᾱ

Accusative ἀγγελθησομένην ἀγγελθησομένᾱς ἀγγελθησομένᾱ

Genitive ἀγγελθησομένης ἀγγελθησομενῶν ἀγγελθησομέναῑν

Dative ἀγγελθησομένῃ ἀγγελθησομέναῑς ἀγγελθησομέναῑν

Neuter

Nominative ἀγγελθησόμενον ἀγγελθησόμενα ἀγγελθησομένω

Vocative ἀγγελθησόμενον ἀγγελθησόμενα ἀγγελθησομένω

Accusative ἀγγελθησόμενον ἀγγελθησόμενα ἀγγελθησομένω

Genitive ἀγγελθησομένου ἀγγελθησομένων ἀγγελθησομένοῑν

Dative ἀγγελθησομένῳ ἀγγελθησομένοῑς ἀγγελθησομένοῑν



Singular Plural Dual

Aorist

Active voice

Masculine

Nominative ἀγγείλᾱς ἀγγείλαντες ἀγγείλαντε

Vocative ἀγγείλαν ἀγγείλαντες ἀγγείλαντε

Accusative ἀγγείλαντα ἀγγείλαντας ἀγγείλαντε

Genitive ἀγγείλαντος ἀγγειλάντων ἀγγειλάντοῑν

Dative ἀγγείλαντι ἀγγείλᾱσι ἀγγειλάντοῑν

Feminine

Nominative ἀγγείλᾱσα ἀγγείλᾱσαι ἀγγειλά̄σᾱ

Vocative ἀγγείλᾱσα ἀγγείλᾱσαι ἀγγειλά̄σᾱ

Accusative ἀγγείλᾱσαν ἀγγειλά̄σᾱς ἀγγειλά̄σᾱ

Genitive ἀγγειλά̄σης ἀγγειλᾱσῶν ἀγγειλά̄σαῑν

Dative ἀγγειλά̄σῃ ἀγγειλά̄σαῑς ἀγγειλά̄σαῑν

Neuter

Nominative ἀγγεῖλαν ἀγγείλαντα ἀγγείλαντε

Vocative ἀγγεῖλαν ἀγγείλαντα ἀγγείλαντε

Accusative ἀγγεῖλαν ἀγγείλαντα ἀγγείλαντε

Genitive ἀγγείλαντος ἀγγειλάντων ἀγγειλάντοῑν

Dative ἀγγείλαντι ἀγγείλᾱσι ἀγγειλάντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative ἀγγειλάμενος ἀγγειλάμενοι ἀγγειλαμένω

Vocative ἀγγειλάμενε ἀγγειλάμενοι ἀγγειλαμένω

Accusative ἀγγειλάμενον ἀγγειλαμένους ἀγγειλαμένω

Genitive ἀγγειλαμένου ἀγγειλαμένων ἀγγειλαμένοῑν

Dative ἀγγειλαμένῳ ἀγγειλαμένοῑς ἀγγειλαμένοῑν

Feminine

Nominative ἀγγειλαμένη ἀγγειλαμέναι ἀγγειλαμένᾱ

Vocative ἀγγειλαμένη ἀγγειλαμέναι ἀγγειλαμένᾱ

Accusative ἀγγειλαμένην ἀγγειλαμένᾱς ἀγγειλαμένᾱ

Genitive ἀγγειλαμένης ἀγγειλαμενῶν ἀγγειλαμέναῑν

Dative ἀγγειλαμένῃ ἀγγειλαμέναῑς ἀγγειλαμέναῑν



Singular Plural Dual

Neuter

Nominative ἀγγειλάμενον ἀγγειλάμενα ἀγγειλαμένω

Vocative ἀγγειλάμενον ἀγγειλάμενα ἀγγειλαμένω

Accusative ἀγγειλάμενον ἀγγειλάμενα ἀγγειλαμένω

Genitive ἀγγειλαμένου ἀγγειλαμένων ἀγγειλαμένοῑν

Dative ἀγγειλαμένῳ ἀγγειλαμένοῑς ἀγγειλαμένοῑν

Passive voice

Masculine

Nominative ἀγγελθείς ἀγγελθέντες ἀγγελθέντε

Vocative ἀγγελθείς ἀγγελθέντες ἀγγελθέντε

Accusative ἀγγελθέντα ἀγγελθέντας ἀγγελθέντε

Genitive ἀγγελθέντος ἀγγελθέντων ἀγγελθέντοῑν

Dative ἀγγελθέντι ἀγγελθεῖσι ἀγγελθέντοῑν

Feminine

Nominative ἀγγελθεῖσα ἀγγελθεῖσαι ἀγγελθείσᾱ

Vocative ἀγγελθεῖσα ἀγγελθεῖσαι ἀγγελθείσᾱ

Accusative ἀγγελθεῖσαν ἀγγελθείσᾱς ἀγγελθείσᾱ

Genitive ἀγγελθείσης ἀγγελθεισῶν ἀγγελθείσαῑν

Dative ἀγγελθείσῃ ἀγγελθείσαῑς ἀγγελθείσαῑν

Neuter

Nominative ἀγγελθέν ἀγγελθέντα ἀγγελθέντε

Vocative ἀγγελθέν ἀγγελθέντα ἀγγελθέντε

Accusative ἀγγελθέν ἀγγελθέντα ἀγγελθέντε

Genitive ἀγγελθέντος ἀγγελθέντων ἀγγελθέντοῑν

Dative ἀγγελθέντι ἀγγελθεῖσι ἀγγελθέντοῑν

Perfect

Active voice

Masculine

Nominative ἠγγελκώς ἠγγελκότες ἠγγελκότε

Vocative ἠγγελκώς ἠγγελκότες ἠγγελκότε

Accusative ἠγγελκότα ἠγγελκότας ἠγγελκότε

Genitive ἠγγελκότος ἠγγελκότων ἠγγελκότοῑν

Dative ἠγγελκότι ἠγγελκῶσι ἠγγελκότοῑν



Singular Plural Dual

Feminine

Nominative ἠγγελκυῖα ἠγγελκυῖαι ἠγγελκυίᾱ

Vocative ἠγγελκυῖα ἠγγελκυῖαι ἠγγελκυίᾱ

Accusative ἠγγελκυῖαν ἠγγελκυίᾱς ἠγγελκυίᾱ

Genitive ἠγγελκυίᾱς ἠγγελκυιῶν ἠγγελκυίαῑν

Dative ἠγγελκυίᾳ ἠγγελκυίαῑς ἠγγελκυίαῑν

Neuter

Nominative ἠγγελκός ἠγγελκότα ἠγγελκότε

Vocative ἠγγελκός ἠγγελκότα ἠγγελκότε

Accusative ἠγγελκός ἠγγελκότα ἠγγελκότε

Genitive ἠγγελκότος ἠγγελκότων ἠγγελκότοῑν

Dative ἠγγελκότι ἠγγελκῶσι ἠγγελκότοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative ἠγγελμένος ἠγγελμένοι ἠγγελμένω

Vocative ἠγγελμένε ἠγγελμένοι ἠγγελμένω

Accusative ἠγγελμένον ἠγγελμένους ἠγγελμένω

Genitive ἠγγελμένου ἠγγελμένων ἠγγελμένοῑν

Dative ἠγγελμένῳ ἠγγελμένοῑς ἠγγελμένοῑν

Feminine

Nominative ἠγγελμένη ἠγγελμέναι ἠγγελμένᾱ

Vocative ἠγγελμένη ἠγγελμέναι ἠγγελμένᾱ

Accusative ἠγγελμένην ἠγγελμένᾱς ἠγγελμένᾱ

Genitive ἠγγελμένης ἠγγελμενῶν ἠγγελμέναῑν

Dative ἠγγελμένῃ ἠγγελμέναῑς ἠγγελμέναῑν

Neuter

Nominative ἠγγελμένον ἠγγελμένα ἠγγελμένω

Vocative ἠγγελμένον ἠγγελμένα ἠγγελμένω

Accusative ἠγγελμένον ἠγγελμένα ἠγγελμένω

Genitive ἠγγελμένου ἠγγελμένων ἠγγελμένοῑν

Dative ἠγγελμένῳ ἠγγελμένοῑς ἠγγελμένοῑν



Singular Plural Dual

Doric

Future

Active voice

Masculine

Nominative ἀγγελί̄σων ἀγγελίσοντες ἀγγελίσοντε

Vocative ἀγγελίσον ἀγγελίσοντες ἀγγελίσοντε

Accusative ἀγγελίσοντα ἀγγελίσοντας ἀγγελίσοντε

Genitive ἀγγελίσοντος ἀγγελισόντων ἀγγελισόντοῑν

Dative ἀγγελίσοντι ἀγγελίσουσι ἀγγελισόντοῑν

Feminine

Nominative ἀγγελίσουσα ἀγγελίσουσαι ἀγγελισούσᾱ

Vocative ἀγγελίσουσα ἀγγελίσουσαι ἀγγελισούσᾱ

Accusative ἀγγελίσουσαν ἀγγελισούσᾱς ἀγγελισούσᾱ

Genitive ἀγγελισούσης ἀγγελισουσῶν ἀγγελισούσαῑν

Dative ἀγγελισούσῃ ἀγγελισούσαῑς ἀγγελισούσαῑν

Neuter

Nominative ἀγγελῖσον ἀγγελίσοντα ἀγγελίσοντε

Vocative ἀγγελῖσον ἀγγελίσοντα ἀγγελίσοντε

Accusative ἀγγελῖσον ἀγγελίσοντα ἀγγελίσοντε

Genitive ἀγγελίσοντος ἀγγελισόντων ἀγγελισόντοῑν

Dative ἀγγελίσοντι ἀγγελίσουσι ἀγγελισόντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative ἀγγελισόμενος ἀγγελισόμενοι ἀγγελισομένω

Vocative ἀγγελισόμενε ἀγγελισόμενοι ἀγγελισομένω

Accusative ἀγγελισόμενον ἀγγελισομένους ἀγγελισομένω

Genitive ἀγγελισομένου ἀγγελισομένων ἀγγελισομένοῑν

Dative ἀγγελισομένῳ ἀγγελισομένοῑς ἀγγελισομένοῑν

Feminine

Nominative ἀγγελισομένη ἀγγελισομέναι ἀγγελισομένᾱ

Vocative ἀγγελισομένη ἀγγελισομέναι ἀγγελισομένᾱ

Accusative ἀγγελισομένην ἀγγελισομένᾱς ἀγγελισομένᾱ

Genitive ἀγγελισομένης ἀγγελισομενῶν ἀγγελισομέναῑν

Dative ἀγγελισομένῃ ἀγγελισομέναῑς ἀγγελισομέναῑν



Singular Plural Dual

Neuter

Nominative ἀγγελισόμενον ἀγγελισόμενα ἀγγελισομένω

Vocative ἀγγελισόμενον ἀγγελισόμενα ἀγγελισομένω

Accusative ἀγγελισόμενον ἀγγελισόμενα ἀγγελισομένω

Genitive ἀγγελισομένου ἀγγελισομένων ἀγγελισομένοῑν

Dative ἀγγελισομένῳ ἀγγελισομένοῑς ἀγγελισομένοῑν



Singular Plural Dual

Ionic

Future

Active voice

Masculine

Nominative ἀγγελέσων ἀγγελέσοντες ἀγγελέσοντε

Vocative ἀγγελέσον ἀγγελέσοντες ἀγγελέσοντε

Accusative ἀγγελέσοντα ἀγγελέσοντας ἀγγελέσοντε

Genitive ἀγγελέσοντος ἀγγελεσόντων ἀγγελεσόντοῑν

Dative ἀγγελέσοντι ἀγγελέσουσι ἀγγελεσόντοῑν

Feminine

Nominative ἀγγελέσουσα ἀγγελέσουσαι ἀγγελεσούσᾱ

Vocative ἀγγελέσουσα ἀγγελέσουσαι ἀγγελεσούσᾱ

Accusative ἀγγελέσουσαν ἀγγελεσούσᾱς ἀγγελεσούσᾱ

Genitive ἀγγελεσούσης ἀγγελεσουσῶν ἀγγελεσούσαῑν

Dative ἀγγελεσούσῃ ἀγγελεσούσαῑς ἀγγελεσούσαῑν

Neuter

Nominative ἀγγελέσον ἀγγελέσοντα ἀγγελέσοντε

Vocative ἀγγελέσον ἀγγελέσοντα ἀγγελέσοντε

Accusative ἀγγελέσον ἀγγελέσοντα ἀγγελέσοντε

Genitive ἀγγελέσοντος ἀγγελεσόντων ἀγγελεσόντοῑν

Dative ἀγγελέσοντι ἀγγελέσουσι ἀγγελεσόντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative ἀγγελεσόμενος ἀγγελεσόμενοι ἀγγελεσομένω

Vocative ἀγγελεσόμενε ἀγγελεσόμενοι ἀγγελεσομένω

Accusative ἀγγελεσόμενον ἀγγελεσομένους ἀγγελεσομένω

Genitive ἀγγελεσομένου ἀγγελεσομένων ἀγγελεσομένοῑν

Dative ἀγγελεσομένῳ ἀγγελεσομένοῑς ἀγγελεσομένοῑν

Feminine

Nominative ἀγγελεσομένη ἀγγελεσομέναι ἀγγελεσομένᾱ

Vocative ἀγγελεσομένη ἀγγελεσομέναι ἀγγελεσομένᾱ

Accusative ἀγγελεσομένην ἀγγελεσομένᾱς ἀγγελεσομένᾱ

Genitive ἀγγελεσομένης ἀγγελεσομενῶν ἀγγελεσομέναῑν

Dative ἀγγελεσομένῃ ἀγγελεσομέναῑς ἀγγελεσομέναῑν



Singular Plural Dual

Neuter

Nominative ἀγγελεσόμενον ἀγγελεσόμενα ἀγγελεσομένω

Vocative ἀγγελεσόμενον ἀγγελεσόμενα ἀγγελεσομένω

Accusative ἀγγελεσόμενον ἀγγελεσόμενα ἀγγελεσομένω

Genitive ἀγγελεσομένου ἀγγελεσομένων ἀγγελεσομένοῑν

Dative ἀγγελεσομένῳ ἀγγελεσομένοῑς ἀγγελεσομένοῑν



Singular Plural Dual

Later

Strong future

Passive voice

Masculine

Nominative ἀγγελθησόμενος ἀγγελθησόμενοι ἀγγελθησομένω

Vocative ἀγγελθησόμενε ἀγγελθησόμενοι ἀγγελθησομένω

Accusative ἀγγελθησόμενον ἀγγελθησομένους ἀγγελθησομένω

Genitive ἀγγελθησομένου ἀγγελθησομένων ἀγγελθησομένοῑν

Dative ἀγγελθησομένῳ ἀγγελθησομένοῑς ἀγγελθησομένοῑν

Feminine

Nominative ἀγγελθησομένη ἀγγελθησομέναι ἀγγελθησομένᾱ

Vocative ἀγγελθησομένη ἀγγελθησομέναι ἀγγελθησομένᾱ

Accusative ἀγγελθησομένην ἀγγελθησομένᾱς ἀγγελθησομένᾱ

Genitive ἀγγελθησομένης ἀγγελθησομενῶν ἀγγελθησομέναῑν

Dative ἀγγελθησομένῃ ἀγγελθησομέναῑς ἀγγελθησομέναῑν

Neuter

Nominative ἀγγελθησόμενον ἀγγελθησόμενα ἀγγελθησομένω

Vocative ἀγγελθησόμενον ἀγγελθησόμενα ἀγγελθησομένω

Accusative ἀγγελθησόμενον ἀγγελθησόμενα ἀγγελθησομένω

Genitive ἀγγελθησομένου ἀγγελθησομένων ἀγγελθησομένοῑν

Dative ἀγγελθησομένῳ ἀγγελθησομένοῑς ἀγγελθησομένοῑν

String Aorist

Passive voice

Masculine

Nominative ἀγγελείς ἀγγελέντες ἀγγελέντε

Vocative ἀγγελείς ἀγγελέντες ἀγγελέντε

Accusative ἀγγελέντα ἀγγελέντας ἀγγελέντε

Genitive ἀγγελέντος ἀγγελέντων ἀγγελέντοῑν

Dative ἀγγελέντι ἀγγελεῖσι ἀγγελέντοῑν

Feminine

Nominative ἀγγελεῖσα ἀγγελεῖσαι ἀγγελείσᾱ

Vocative ἀγγελεῖσα ἀγγελεῖσαι ἀγγελείσᾱ

Accusative ἀγγελεῖσαν ἀγγελείσᾱς ἀγγελείσᾱ

Genitive ἀγγελείσης ἀγγελεισῶν ἀγγελείσαῑν

Dative ἀγγελείσῃ ἀγγελείσαῑς ἀγγελείσαῑν



Singular Plural Dual

Neuter

Nominative ἀγγελέν ἀγγελέντα ἀγγελέντε

Vocative ἀγγελέν ἀγγελέντα ἀγγελέντε

Accusative ἀγγελέν ἀγγελέντα ἀγγελέντε

Genitive ἀγγελέντος ἀγγελέντων ἀγγελέντοῑν

Dative ἀγγελέντι ἀγγελεῖσι ἀγγελέντοῑν



Singular Plural Dual

Rare

String Aorist

Active voice

Masculine

Nominative ἀγγελών ἀγγελόντες ἀγγελόντε

Vocative ἀγγελών ἀγγελόντες ἀγγελόντε

Accusative ἀγγελόντα ἀγγελόντας ἀγγελόντε

Genitive ἀγγελόντος ἀγγελόντων ἀγγελόντοῑν

Dative ἀγγελόντι ἀγγελοῦσι ἀγγελόντοῑν

Feminine

Nominative ἀγγελοῦσα ἀγγελοῦσαι ἀγγελούσᾱ

Vocative ἀγγελοῦσα ἀγγελοῦσαι ἀγγελούσᾱ

Accusative ἀγγελοῦσαν ἀγγελούσᾱς ἀγγελούσᾱ

Genitive ἀγγελούσης ἀγγελουσῶν ἀγγελούσαῑν

Dative ἀγγελούσῃ ἀγγελούσαῑς ἀγγελούσαῑν

Neuter

Nominative ἀγγελόν ἀγγελόντα ἀγγελόντε

Vocative ἀγγελόν ἀγγελόντα ἀγγελόντε

Accusative ἀγγελόν ἀγγελόντα ἀγγελόντε

Genitive ἀγγελόντος ἀγγελόντων ἀγγελόντοῑν

Dative ἀγγελόντι ἀγγελοῦσι ἀγγελόντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative ἀγγελόμενος ἀγγελόμενοι ἀγγελομένω

Vocative ἀγγελόμενε ἀγγελόμενοι ἀγγελομένω

Accusative ἀγγελόμενον ἀγγελομένους ἀγγελομένω

Genitive ἀγγελομένου ἀγγελομένων ἀγγελομένοῑν

Dative ἀγγελομένῳ ἀγγελομένοῑς ἀγγελομένοῑν

Feminine

Nominative ἀγγελομένη ἀγγελομέναι ἀγγελομένᾱ

Vocative ἀγγελομένη ἀγγελομέναι ἀγγελομένᾱ

Accusative ἀγγελομένην ἀγγελομένᾱς ἀγγελομένᾱ

Genitive ἀγγελομένης ἀγγελομενῶν ἀγγελομέναῑν

Dative ἀγγελομένῃ ἀγγελομέναῑς ἀγγελομέναῑν



Singular Plural Dual

Neuter

Nominative ἀγγελόμενον ἀγγελόμενα ἀγγελομένω

Vocative ἀγγελόμενον ἀγγελόμενα ἀγγελομένω

Accusative ἀγγελόμενον ἀγγελόμενα ἀγγελομένω

Genitive ἀγγελομένου ἀγγελομένων ἀγγελομένοῑν

Dative ἀγγελομένῳ ἀγγελομένοῑς ἀγγελομένοῑν



ἀγγέλλω

carry a message, proclaim; med.: promise.

Active Middle Passive

Regular

Present ἀγγελεῖν ἀγγελεῖσθαι

Future ἀγγελθήσεσθαι

Aorist ἀγγεῖλαι ἀγγείλασθαι ἀγγελθῆναι

Perfect ἠγγελκέναι ἠγγέλθαι

Doric

Present ἀγγελίειν ἀγγελίεσθαι

Ionic

Present ἀγγελέειν ἀγγελέεσθαι

Later

Future ἀγγελήσεσθαι

Aorist ἀγγελῆναι

Rare

Aorist ἀγγελεῖν ἀγγελέσθαι



ἀνοίγω

open, be open.

Indicative Subjunctive Optative Imperative

Regular

Active voice

Future
ἀνοίξω ἀνοίξοῑμι1ps

ἀνοίξεις ἀνοίξοῑς2ps

ἀνοίξει ἀνοίξοῑ3ps

ἀνοίξομεν ἀνοίξοῑμεν1pp

ἀνοίξετε ἀνοίξοῑτε2pp

ἀνοίξουσι ἀνοίξοῑεν3pp

ἀνοίξετον ἀνοίξοῑτον2pd

ἀνοίξετον ἀνοιξοί̄την3pd

Aorist
ἀνέῳξα ἀνοιχθῶ ἀνοιχθείην1ps

ἀνέῳξας ἀνοιχθῇς ἀνοιχθείης ἀνοίχθητι2ps

ἀνέῳξε ἀνοιχθῇ ἀνοιχθείη ἀνοιχθήτω3ps

ἀνεῴξαμεν ἀνοιχθῶμεν ἀνοιχθεῖμεν1pp

ἀνεῴξατε ἀνοιχθῆτε ἀνοιχθεῖτε ἀνοίχθητε2pp

ἀνέῳξαν ἀνοιχθῶσι ἀνοιχθεῖεν ἀνοιχθήτωσαν3pp

ἀνῴξατον ἀνοιχθῆτον ἀνοιχθεῖτον ἀνοίχθητον2pd

ἀνῳξάτην ἀνοιχθῆτον ἀνοιχθείτην ἀνοιχθήτων3pd

Perfect
ἀνέῳχα ἀνεῴχω ἀνεῴχοῑμι1ps

ἀνέῳχας ἀνεῴχῃς ἀνεῴχοῑς ἀνέῳχε2ps

ἀνέῳχε ἀνεῴχῃ ἀνεῴχοῑ ἀνεῳχέτω3ps

ἀνεῴχαμεν ἀνεῴχωμεν ἀνεῴχοῑμεν1pp

ἀνεῴχατε ἀνεῴχητε ἀνεῴχοῑτε ἀνεῴχετε2pp

ἀνεῴχασι ἀνεῴχωσι ἀνεῴχοῑεν ἀνεῳχέτωσαν3pp

ἀνεῴχατον ἀνεῴχητον ἀνεῴχοῑτον ἀνεῴχετον2pd

ἀνεῴχατον ἀνεῴχητον ἀνεῳχοί̄την ἀνεῳχέτων3pd



Singular Plural Dual

Aorist

Active voice

Masculine

Nominative ἀνοιξᾱς ἀνοίξαντες ἀνοίξαντε

Vocative ἄνοιξαν ἀνοίξαντες ἀνοίξαντε

Accusative ἀνοίξαντα ἀνοίξαντας ἀνοίξαντε

Genitive ἀνοιξαντος ἀνοιξάντων ἀνοιξάντοῑν

Dative ἀνοίξαντι ἀνοίξᾱσι ἀνοιξάντοῑν

Feminine

Nominative ἀνοιξᾱσα ἀνοίξᾱσαι ἀνοιξά̄σᾱ

Vocative ἀνοίξᾱσα ἀνοίξᾱσαι ἀνοιξά̄σᾱ

Accusative ἀνοίξᾱσαν ἀνοιξά̄σᾱς ἀνοιξά̄σᾱ

Genitive ἀνοιξά̄σης ἀνοιξᾱσῶν ἀνοιξά̄σαῑν

Dative ἀνοιξά̄σῃ ἀνοιξά̄σαῑς ἀνοιξά̄σαῑν

Neuter

Nominative ἀνοιξαν ἀνοίξαντα ἀνοίξαντε

Vocative ἄνοιξαν ἀνοίξαντα ἀνοίξαντε

Accusative ἄνοιξαν ἀνοίξαντα ἀνοίξαντε

Genitive ἀνοιξαντος ἀνοιξάντων ἀνοιξάντοῑν

Dative ἀνοίξαντι ἀνοίξᾱσι ἀνοιξάντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative ἀνοιξάμενος ἀνοιξάμενοι ἀνοιξαμένω

Vocative ἀνοιξάμενε ἀνοιξάμενοι ἀνοιξαμένω

Accusative ἀνοιξάμενον ἀνοιξαμένους ἀνοιξαμένω

Genitive ἀνοιξαμένου ἀνοιξαμένων ἀνοιξαμένοῑν

Dative ἀνοιξαμένῳ ἀνοιξαμένοῑς ἀνοιξαμένοῑν

Feminine

Nominative ἀνοιξαμένη ἀνοιξαμέναι ἀνοιξαμένᾱ

Vocative ἀνοιξαμένη ἀνοιξαμέναι ἀνοιξαμένᾱ

Accusative ἀνοιξαμένην ἀνοιξαμένᾱς ἀνοιξαμένᾱ

Genitive ἀνοιξαμένης ἀνοιξαμενῶν ἀνοιξαμέναῑν

Dative ἀνοιξαμένῃ ἀνοιξαμέναῑς ἀνοιξαμέναῑν



Singular Plural Dual

Neuter

Nominative ἀνοιξάμενον ἀνοιξάμενα ἀνοιξαμένω

Vocative ἀνοιξάμενον ἀνοιξάμενα ἀνοιξαμένω

Accusative ἀνοιξάμενον ἀνοιξάμενα ἀνοιξαμένω

Genitive ἀνοιξαμένου ἀνοιξαμένων ἀνοιξαμένοῑν

Dative ἀνοιξαμένῳ ἀνοιξαμένοῑς ἀνοιξαμένοῑν

Passive voice

Masculine

Nominative ἀνοιχθείς ἀνοιχθέντες ἀνοιχθέντε

Vocative ἀνοιχθείς ἀνοιχθέντες ἀνοιχθέντε

Accusative ἀνοιχθέντα ἀνοιχθέντας ἀνοιχθέντε

Genitive ἀνοιχθέντος ἀνοιχθέντων ἀνοιχθέντοῑν

Dative ἀνοιχθέντι ἀνοιχθεῖσι ἀνοιχθέντοῑν

Feminine

Nominative ἀνοιχθεῖσα ἀνοιχθεῖσαι ἀνοιχθείσᾱ

Vocative ἀνοιχθεῖσα ἀνοιχθεῖσαι ἀνοιχθείσᾱ

Accusative ἀνοιχθεῖσαν ἀνοιχθείσᾱς ἀνοιχθείσᾱ

Genitive ἀνοιχθείσης ἀνοιχθεισῶν ἀνοιχθείσαῑν

Dative ἀνοιχθείσῃ ἀνοιχθείσαῑς ἀνοιχθείσαῑν

Neuter

Nominative ἀνοιχθέν ἀνοιχθέντα ἀνοιχθέντε

Vocative ἀνοιχθέν ἀνοιχθέντα ἀνοιχθέντε

Accusative ἀνοιχθέν ἀνοιχθέντα ἀνοιχθέντε

Genitive ἀνοιχθέντος ἀνοιχθέντων ἀνοιχθέντοῑν

Dative ἀνοιχθέντι ἀνοιχθεῖσι ἀνοιχθέντοῑν

Perfect

Active voice

Masculine

Nominative ἀνῳχώς ἀνῳχότες ἀνῳχότε

Vocative ἀνῳχώς ἀνῳχότες ἀνῳχότε

Accusative ἀνῳχότα ἀνῳχότας ἀνῳχότε

Genitive ἀνῳχότος ἀνῳχότων ἀνῳχότοῑν

Dative ἀνῳχότι ἀνῳχῶσι ἀνῳχότοῑν



Singular Plural Dual

Feminine

Nominative ἀνῳχυῖα ἀνῳχυῖαι ἀνῳχυίᾱ

Vocative ἀνῳχυῖα ἀνῳχυῖαι ἀνῳχυίᾱ

Accusative ἀνῳχυῖαν ἀνῳχυίᾱς ἀνῳχυίᾱ

Genitive ἀνῳχυίᾱς ἀνῳχυιῶν ἀνῳχυίαῑν

Dative ἀνῳχυίᾳ ἀνῳχυίαῑς ἀνῳχυίαῑν

Neuter

Nominative ἀνῳχόν ἀνῳχότες ἀνῳχότε

Vocative ἀνῳχός ἀνῳχότες ἀνῳχότε

Accusative ἀνῳχότα ἀνῳχότας ἀνῳχότε

Genitive ἀνῳχότος ἀνῳχότων ἀνῳχότοῑν

Dative ἀνῳχότι ἀνῳχῶσι ἀνῳχότοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative ἀνῳγμένος ἀνῳγμένοι ἀνῳγμένω

Vocative ἀνῳγμένε ἀνῳγμένοι ἀνῳγμένω

Accusative ἀνῳγμένον ἀνῳγμένους ἀνῳγμένω

Genitive ἀνῳγμένου ἀνῳγμένων ἀνῳγμένοῑν

Dative ἀνῳγμένῳ ἀνῳγμένοῑς ἀνῳγμένοῑν

Feminine

Nominative ἀνῳγμένη ἀνῳγμέναι ἀνῳγμένᾱ

Vocative ἀνῳγμένη ἀνῳγμέναι ἀνῳγμένᾱ

Accusative ἀνῳγμένην ἀνῳγμένᾱς ἀνῳγμένᾱ

Genitive ἀνῳγμένης ἀνῳγμενῶν ἀνῳγμέναῑν

Dative ἀνῳγμένῃ ἀνῳγμέναῑς ἀνῳγμέναῑν

Neuter

Nominative ἀνῳγμένον ἀνῳγμένα ἀνῳγμένω

Vocative ἀνῳγμένον ἀνῳγμένα ἀνῳγμένω

Accusative ἀνῳγμένον ἀνῳγμένα ἀνῳγμένω

Genitive ἀνῳγμένου ἀνῳγμένων ἀνῳγμένοῑν

Dative ἀνῳγμένῳ ἀνῳγμένοῑς ἀνῳγμένοῑν



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Pluperfect
ἀνεῴχη1ps

ἀνεῴχης2ps

ἀνεῴχει3ps

ἀνεῴχεμεν1pp

ἀνεῴχετε2pp

ἀνεῴχεσαν3pp

ἀνεῴχειτον2pd

ἀνεῳχείτην3pd

Middle voice

Future
ἀνοίξομαι ἀνοιξοί̄μην1ps

ἀνοίξει ἀνοίξοῑο2ps

ἀνοίξεται ἀνοίξοῑτο3ps

ἀνοιξόμεθα ἀνοιξοί̄μεθα1pp

ἀνοίξεσθε ἀνοίξοῑσθε2pp

ἀνοίξονται ἀνοίξοῑντο3pp

ἀνοίξεσθον ἀνοίξοῑσθον2pd

ἀνοίξεσθον ἀνοιξοί̄σθην3pd

Aorist
ἀνεῳξάμην ἀνοίξωμαι ἀνοιξαί̄μην1ps

ἀνεῴξω ἀνοίξῃ ἀνοίξαῑο ἄνοιξαι2ps

ἀνεῴξατο ἀνοίξηται ἀνοίξαῑτο ἀνοιξάσθω3ps

ἀνεῳξάμεθα ἀνοιξώμεθα ἀνοιξαί̄μεθα1pp

ἀνεῴξασθε ἀνοίξησθε ἀνοίξαῑσθε ἀνοίξασθε2pp

ἀνεῴξαντο ἀνοίξωνται ἀνοίξαῑντο ἀνοιξάσθωσαν3pp

ἀνῴξασθον ἀνοίξησθον ἀνοίξαῑσθον ἀνοίξασθον2pd

ἀνῳξάσθην ἀνοίξησθον ἀνοιξαί̄σθην ἀνοιξάσθων3pd

Perfect
ἀνέῳγμαι1ps

ἀνέῳξαι ἀνέῳξο2ps

ἀνέῳκται ἀνεῴχθω3ps

ἀνεῴγμεθα1pp

ἀνέῳχθε ἀνέῳχθε2pp

ἀνεῴχθωσαν3pp

ἀνέῳχθον ἀνέῳχθον2pd

ἀνέῳχθον ἀνεῴχθων3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Pluperfect
ἀνεῴγμην1ps

ἀνέῳξο2ps

ἀνέῳκτο3ps

ἀνεῴγμεθα1pp

ἀνέῳχθε2pp

ἀνέῳχθον2pd

ἀνεῴχθην3pd

Passive voice

Future
ἀνοιχθήσομαι1ps

ἀνοιχθήσει2ps

ἀνοιχθήσεται3ps

ἀνοιχθησόμεθα1pp

ἀνοιχθήσεσθε2pp

ἀνοιχθήσονται3pp

ἀνοιχθήσεσθον2pd

ἀνοιχθήσεσθον3pd

Aorist
ἀνοιχθείην1ps

ἀνοιχθείης2ps

ἀνοιχθείη3ps

ἀνοιχθεῖμεν1pp

ἀνοιχθεῖτε2pp

ἀνοιχθεῖεν3pp

ἀνοιχθεῖτον2pd

ἀνοιχθείτην3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Compound

Active voice

Present
ἀνοίγω ἀνοίγω ἀνοίγοῑμι1ps

ἀνοίγεις ἀνοίγῃς ἀνοίγοῑς ἄνοιγε2ps

ἀνοίγει ἀνοίγῃ ἀνοίγοῑ ἀνοιγέτω3ps

ἀνοίγομεν ἀνοίγωμεν ἀνοίγοῑμεν1pp

ἀνοίγετε ἀνοίγητε ἀνοίγοῑτε ἀνοίγετε2pp

ἀνοίγουσι ἀνοίγωσι ἀνοίγοῑεν ἀνοιγέτωσαν3pp

ἀνοίγετον ἀνοίγητον ἀνοίγοῑτον ἀνοίγετον2pd

ἀνοίγετον ἀνοίγητον ἀνοιγοί̄την ἀνοιγέτων3pd

Imperfect
ἄνῳγον1ps

ἄνῳγες2ps

ἄνῳγε3ps

ἀνῴγομεν1pp

ἀνῴγετε2pp

ἄνῳγον3pp

ἀνῴγετον2pd

ἀνῳγέτην3pd

Future
ἀνοίξω ἀνοίξοῑμι1ps

ἀνοίξεις ἀνοίξοῑς2ps

ἀνοίξει ἀνοίξοῑ3ps

ἀνοίξομεν ἀνοίξοῑμεν1pp

ἀνοίξετε ἀνοίξοῑτε2pp

ἀνοίξουσι ἀνοίξοῑεν3pp

ἀνοίξετον ἀνοίξοῑτον2pd

ἀνοίξετον ἀνοιξοί̄την3pd

Aorist
ἄνῳξα ἀνοίξω ἀνοίξαῑμι1ps

ἄνῳξας ἀνοίξῃς ἀνοίξειας ἄνοιξον2ps

ἄνῳξε ἀνοίξῃ ἀνοίξειε ἀνοιξάτω3ps

ἀνῴξαμεν ἀνοίξωμεν ἀνοίξαῑμεν1pp

ἀνῴξατε ἀνοίξητε ἀνοίξαῑτε ἀνοίξατε2pp

ἄνῳξαν ἀνοίξωσι ἀνοίξειαν ἀνοιξάτωσαν3pp

ἀνῴξατον ἀνοίξητον ἀνοίξαῑτον ἀνοίξατον2pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

ἀνῳξάτην ἀνοίξητον ἀνοιξαί̄την ἀνοιξάτων3pd

Perfect
ἄνῳχα ἀνῴχω ἀνῴχοῑμι1ps

ἄνῳχας ἀνῴχῃς ἀνῴχοῑς ἄνῳχε2ps

ἄνῳχε ἀνῴχῃ ἀνῴχοῑ ἀνῳχέτω3ps

ἀνῴχαμεν ἀνῴχωμεν ἀνῴχοῑμεν1pp

ἀνῴχατε ἀνῴχητε ἀνῴχοῑτε ἀνῴχετε2pp

ἀνῴχασι ἀνῴχωσι ἀνῴχοῑεν ἀνῳχέτωσαν3pp

ἀνῴχατον ἀνῴχητον ἀνῴχοῑτον ἀνῴχετον2pd

ἀνῴχατον ἀνῴχητον ἀνῳχοί̄την ἀνῳχέτων3pd

Pluperfect
ἀνῴχη1ps

ἀνῴχης2ps

ἀνῴχει3ps

ἀνῴχεμεν1pp

ἀνῴχετε2pp

ἀνῴχεσαν3pp

ἀνῴχειτον2pd

ἀνῳχείτην3pd

Middle voice

Present
ἀνοίγομαι ἀνοίγωμαι ἀνοιγοί̄μην1ps

ἀνοίγει ἀνοίγῃ ἀνοίγοῑο ἀνοίγου2ps

ἀνοίγεται ἀνοίγηται ἀνοίγοῑτο ἀνοιγέσθω3ps

ἀνοιγόμεθα ἀνοιγώμεθα ἀνοιγοί̄μεθα1pp

ἀνοίγεσθε ἀνοίγησθε ἀνοίγοῑσθε ἀνοίγεσθε2pp

ἀνοίγονται ἀνοίγωνται ἀνοίγοῑντο ἀνοιγέσθωσαν3pp

ἀνοίγεσθον ἀνοίγησθον ἀνοίγοῑσθον ἀνοίγεσθον2pd

ἀνοίγεσθον ἀνοίγησθον ἀνοιγοί̄σθην ἀνοιγέσθων3pd

Imperfect
ἀνῳγόμην1ps

ἀνῴγου2ps

ἀνῴγετο3ps

ἀνῳγόμεθα1pp

ἀνῴγεσθε2pp

ἀνῴγοντο3pp

ἀνῴγεσθον2pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

ἀνῳγέσθην3pd

Future
ἀνοίξομαι ἀνοιξοί̄μην1ps

ἀνοίξει ἀνοίξοῑο2ps

ἀνοίξεται ἀνοίξοῑτο3ps

ἀνοιξόμεθα ἀνοιξοί̄μεθα1pp

ἀνοίξεσθε ἀνοίξοῑσθε2pp

ἀνοίξονται ἀνοίξοῑντο3pp

ἀνοίξεσθον ἀνοίξοῑσθον2pd

ἀνοίξεσθον ἀνοιξοί̄σθην3pd

Aorist
ἀνῳξάμην ἀνοίξωμαι ἀνοιξαί̄μην1ps

ἀνῴξω ἀνοίξῃ ἀνοίξαῑο ἄνοιξαι2ps

ἀνῴξατο ἀνοίξηται ἀνοίξαῑτο ἀνοιξάσθω3ps

ἀνῳξάμεθα ἀνοιξώμεθα ἀνοιξαί̄μεθα1pp

ἀνῴξασθε ἀνοίξησθε ἀνοίξαῑσθε ἀνοίξασθε2pp

ἀνῴξαντο ἀνοίξωνται ἀνοίξαῑντο ἀνοιξάσθωσαν3pp

ἀνῴξασθον ἀνοίξησθον ἀνοίξαῑσθον ἀνοίξασθον2pd

ἀνῳξάσθην ἀνοίξησθον ἀνοιξαί̄σθην ἀνοιξάσθων3pd

Perfect
ἄνῳγμαι1ps

ἄνῳξαι ἄνῳξο2ps

ἄνῳκται ἀνῴχθω3ps

ἀνῴγμεθα1pp

ἄνῳχθε ἄνῳχθε2pp

ἀνῴχθωσαν3pp

ἄνῳχθον ἄνῳχθον2pd

ἄνῳχθον ἀνῴχθων3pd

Pluperfect
ἀνῴγμην1ps

ἄνῳξο2ps

ἄνῳκτο3ps

ἀνῴγμεθα1pp

ἄνῳχθε2pp

ἄνῳχθον2pd

ἀνῴχθην3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Passive voice

Future
ἀνοιχθήσομαι ἀνοιχθησοί̄μην1ps

ἀνοιχθήσει ἀνοιχθήσοῑο2ps

ἀνοιχθήσεται ἀνοιχθήσοῑτο3ps

ἀνοιχθησόμεθα ἀνοιχθησοί̄μεθα1pp

ἀνοιχθήσεσθε ἀνοιχθήσοῑσθε2pp

ἀνοιχθήσονται ἀνοιχθήσοῑντο3pp

ἀνοιχθήσεσθον ἀνοιχθήσοῑσθον2pd

ἀνοιχθήσεσθον ἀνοιχθησοί̄σθην3pd

Aorist
ἀνῴχθην ἀνοιχθῶ ἀνοιχθείην1ps

ἀνῴχθης ἀνοιχθῇς ἀνοιχθείης ἀνοίχθητι2ps

ἀνῴχθη ἀνοιχθῇ ἀνοιχθείη ἀνοιχθήτω3ps

ἀνῴχθημεν ἀνοιχθῶμεν ἀνοιχθεῖμεν1pp

ἀνῴχθητε ἀνοιχθῆτε ἀνοιχθεῖτε ἀνοίχθητε2pp

ἀνῴχθησαν ἀνοιχθῶσι ἀνοιχθεῖεν ἀνοιχθήτωσαν3pp

ἀνῴχθητον ἀνοιχθῆτον ἀνοιχθεῖτον ἀνοίχθητον2pd

ἀνῳχθήτην ἀνοιχθῆτον ἀνοιχθείτην ἀνοιχθήτων3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Epic

Active voice

Aorist
ἀνώϊξα1ps

ἀνώϊξας2ps

ἀνώϊξε3ps

ἀνωΐξαμεν1pp

ἀνωΐξατε2pp

ἀνώϊξαν3pp

ἀνωΐξατον2pd

ἀνωϊξάτην3pd



ἀνοίγω

open, be open.

Singular Plural Dual

Regular

Future

Active voice

Masculine

Nominative ἀνοιξων ἀνοίξοντες ἀνοίξοντε

Vocative ἄνοιξον ἀνοίξοντες ἀνοίξοντε

Accusative ἀνοίξοντα ἀνοίξοντας ἀνοίξοντε

Genitive ἀνοιξοντος ἀνοιξόντων ἀνοιξόντοῑν

Dative ἀνοίξοντι ἀνοίξουσι ἀνοιξόντοῑν

Feminine

Nominative ἀνοιξουσα ἀνοίξουσαι ἀνοιξούσᾱ

Vocative ἀνοίξουσα ἀνοίξουσαι ἀνοιξούσᾱ

Accusative ἀνοίξουσαν ἀνοιξούσᾱς ἀνοιξούσᾱ

Genitive ἀνοιξούσης ἀνοιξουσῶν ἀνοιξούσαῑν

Dative ἀνοιξούσῃ ἀνοιξούσαῑς ἀνοιξούσαῑν

Neuter

Nominative ἀνοιξον ἀνοίξοντα ἀνοίξοντε

Vocative ἄνοιξον ἀνοίξοντα ἀνοίξοντε

Accusative ἄνοιξον ἀνοίξοντα ἀνοίξοντε

Genitive ἀνοιξοντος ἀνοιξόντων ἀνοιξόντοῑν

Dative ἀνοίξοντι ἀνοίξουσι ἀνοιξόντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative ἀνοιξόμενος ἀνοιξόμενοι ἀνοιξομένω

Vocative ἀνοιξόμενε ἀνοιξόμενοι ἀνοιξομένω

Accusative ἀνοιξόμενον ἀνοιξομένους ἀνοιξομένω

Genitive ἀνοιξομένου ἀνοιξομένων ἀνοιξομένοῑν

Dative ἀνοιξομένῳ ἀνοιξομένοῑς ἀνοιξομένοῑν

Feminine

Nominative ἀνοιξομένη ἀνοιξομέναι ἀνοιξομένᾱ

Vocative ἀνοιξομένη ἀνοιξομέναι ἀνοιξομένᾱ

Accusative ἀνοιξομένην ἀνοιξομένᾱς ἀνοιξομένᾱ

Genitive ἀνοιξομένης ἀνοιξομενῶν ἀνοιξομέναῑν

Dative ἀνοιξομένῃ ἀνοιξομέναῑς ἀνοιξομέναῑν



Singular Plural Dual

Neuter

Nominative ἀνοιξόμενον ἀνοιξόμενα ἀνοιξομένω

Vocative ἀνοιξόμενον ἀνοιξόμενα ἀνοιξομένω

Accusative ἀνοιξόμενον ἀνοιξόμενα ἀνοιξομένω

Genitive ἀνοιξομένου ἀνοιξομένων ἀνοιξομένοῑν

Dative ἀνοιξομένῳ ἀνοιξομένοῑς ἀνοιξομένοῑν

Passive voice

Masculine

Nominative ἀνοιχθησόμενος ἀνοιχθησόμενοι ἀνοιχθησομένω

Vocative ἀνοιχθησόμενε ἀνοιχθησόμενοι ἀνοιχθησομένω

Accusative ἀνοιχθησόμενον ἀνοιχθησομένους ἀνοιχθησομένω

Genitive ἀνοιχθησομένου ἀνοιχθησομένων ἀνοιχθησομένοῑν

Dative ἀνοιχθησομένῳ ἀνοιχθησομένοῑς ἀνοιχθησομένοῑν

Feminine

Nominative ἀνοιχθησομένη ἀνοιχθησομέναι ἀνοιχθησομένᾱ

Vocative ἀνοιχθησομένη ἀνοιχθησομέναι ἀνοιχθησομένᾱ

Accusative ἀνοιχθησομένην ἀνοιχθησομένᾱς ἀνοιχθησομένᾱ

Genitive ἀνοιχθησομένης ἀνοιχθησομενῶν ἀνοιχθησομέναῑν

Dative ἀνοιχθησομένῃ ἀνοιχθησομέναῑς ἀνοιχθησομέναῑν

Neuter

Nominative ἀνοιχθησόμενον ἀνοιχθησόμενα ἀνοιχθησομένω

Vocative ἀνοιχθησόμενον ἀνοιχθησόμενα ἀνοιχθησομένω

Accusative ἀνοιχθησόμενον ἀνοιχθησόμενα ἀνοιχθησομένω

Genitive ἀνοιχθησομένου ἀνοιχθησομένων ἀνοιχθησομένοῑν

Dative ἀνοιχθησομένῳ ἀνοιχθησομένοῑς ἀνοιχθησομένοῑν

Aorist

Active voice

Masculine

Nominative ἀνοιξᾱς ἀνοίξαντες ἀνοίξαντε

Vocative ἄνοιξαν ἀνοίξαντες ἀνοίξαντε

Accusative ἀνοίξαντα ἀνοίξαντας ἀνοίξαντε

Genitive ἀνοιξαντος ἀνοιξάντων ἀνοιξάντοῑν

Dative ἀνοίξαντι ἀνοίξᾱσι ἀνοιξάντοῑν



Singular Plural Dual

Feminine

Nominative ἀνοιξᾱσα ἀνοίξᾱσαι ἀνοιξά̄σᾱ

Vocative ἀνοίξᾱσα ἀνοίξᾱσαι ἀνοιξά̄σᾱ

Accusative ἀνοίξᾱσαν ἀνοιξά̄σᾱς ἀνοιξά̄σᾱ

Genitive ἀνοιξά̄σης ἀνοιξᾱσῶν ἀνοιξά̄σαῑν

Dative ἀνοιξά̄σῃ ἀνοιξά̄σαῑς ἀνοιξά̄σαῑν

Neuter

Nominative ἀνοιξαν ἀνοίξαντα ἀνοίξαντε

Vocative ἄνοιξαν ἀνοίξαντα ἀνοίξαντε

Accusative ἄνοιξαν ἀνοίξαντα ἀνοίξαντε

Genitive ἀνοιξαντος ἀνοιξάντων ἀνοιξάντοῑν

Dative ἀνοίξαντι ἀνοίξᾱσι ἀνοιξάντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative ἀνοιξάμενος ἀνοιξάμενοι ἀνοιξαμένω

Vocative ἀνοιξάμενε ἀνοιξάμενοι ἀνοιξαμένω

Accusative ἀνοιξάμενον ἀνοιξαμένους ἀνοιξαμένω

Genitive ἀνοιξαμένου ἀνοιξαμένων ἀνοιξαμένοῑν

Dative ἀνοιξαμένῳ ἀνοιξαμένοῑς ἀνοιξαμένοῑν

Feminine

Nominative ἀνοιξαμένη ἀνοιξαμέναι ἀνοιξαμένᾱ

Vocative ἀνοιξαμένη ἀνοιξαμέναι ἀνοιξαμένᾱ

Accusative ἀνοιξαμένην ἀνοιξαμένᾱς ἀνοιξαμένᾱ

Genitive ἀνοιξαμένης ἀνοιξαμενῶν ἀνοιξαμέναῑν

Dative ἀνοιξαμένῃ ἀνοιξαμέναῑς ἀνοιξαμέναῑν

Neuter

Nominative ἀνοιξάμενον ἀνοιξάμενα ἀνοιξαμένω

Vocative ἀνοιξάμενον ἀνοιξάμενα ἀνοιξαμένω

Accusative ἀνοιξάμενον ἀνοιξάμενα ἀνοιξαμένω

Genitive ἀνοιξαμένου ἀνοιξαμένων ἀνοιξαμένοῑν

Dative ἀνοιξαμένῳ ἀνοιξαμένοῑς ἀνοιξαμένοῑν



Singular Plural Dual

Perfect

Active voice

Masculine

Nominative ἀνεῳχώς ἀνεῳχότες ἀνεῳχότε

Vocative ἀνεῳχώς ἀνεῳχότες ἀνεῳχότε

Accusative ἀνεῳχότα ἀνεῳχότας ἀνεῳχότε

Genitive ἀνεῳχότος ἀνεῳχότων ἀνεῳχότοῑν

Dative ἀνεῳχότι ἀνεῳχῶσι ἀνεῳχότοῑν

Feminine

Nominative ἀνεῳχυῖα ἀνεῳχυῖαι ἀνεῳχυίᾱ

Vocative ἀνεῳχυῖα ἀνεῳχυῖαι ἀνεῳχυίᾱ

Accusative ἀνεῳχυῖαν ἀνεῳχυίᾱς ἀνεῳχυίᾱ

Genitive ἀνεῳχυίᾱς ἀνεῳχυιῶν ἀνεῳχυίαῑν

Dative ἀνεῳχυίᾳ ἀνεῳχυίαῑς ἀνεῳχυίαῑν

Neuter

Nominative ἀνεῳχός ἀνεῳχότα ἀνεῳχότε

Vocative ἀνεῳχός ἀνεῳχότα ἀνεῳχότε

Accusative ἀνεῳχός ἀνεῳχότα ἀνεῳχότε

Genitive ἀνεῳχότος ἀνεῳχότων ἀνεῳχότοῑν

Dative ἀνεῳχότι ἀνεῳχῶσι ἀνεῳχότοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative ἀνεῳγμένος ἀνεῳγμένοι ἀνεῳγμένω

Vocative ἀνεῳγμένε ἀνεῳγμένοι ἀνεῳγμένω

Accusative ἀνεῳγμένον ἀνεῳγμένους ἀνεῳγμένω

Genitive ἀνεῳγμένου ἀνεῳγμένων ἀνεῳγμένοῑν

Dative ἀνεῳγμένῳ ἀνεῳγμένοῑς ἀνεῳγμένοῑν

Feminine

Nominative ἀνεῳγμένη ἀνεῳγμέναι ἀνεῳγμένᾱ

Vocative ἀνεῳγμένη ἀνεῳγμέναι ἀνεῳγμένᾱ

Accusative ἀνεῳγμένην ἀνεῳγμένᾱς ἀνεῳγμένᾱ

Genitive ἀνεῳγμένης ἀνεῳγμενῶν ἀνεῳγμέναῑν

Dative ἀνεῳγμένῃ ἀνεῳγμέναῑς ἀνεῳγμέναῑν



Singular Plural Dual

Neuter

Nominative ἀνεῳγμένον ἀνεῳγμένα ἀνεῳγμένω

Vocative ἀνεῳγμένον ἀνεῳγμένα ἀνεῳγμένω

Accusative ἀνεῳγμένον ἀνεῳγμένα ἀνεῳγμένω

Genitive ἀνεῳγμένου ἀνεῳγμένων ἀνεῳγμένοῑν

Dative ἀνεῳγμένῳ ἀνεῳγμένοῑς ἀνεῳγμένοῑν



Singular Plural Dual

Compound

Present

Active voice

Masculine

Nominative ἀνοιγων ἀνοίγοντες ἀνοίγοντε

Vocative ἄνοιγον ἀνοίγοντες ἀνοίγοντε

Accusative ἀνοίγοντα ἀνοίγοντας ἀνοίγοντε

Genitive ἀνοιγοντος ἀνοιγόντων ἀνοιγόντοῑν

Dative ἀνοίγοντι ἀνοίγουσι ἀνοιγόντοῑν

Feminine

Nominative ἀνοιγουσα ἀνοίγουσαι ἀνοιγούσᾱ

Vocative ἀνοίγουσα ἀνοίγουσαι ἀνοιγούσᾱ

Accusative ἀνοίγουσαν ἀνοιγούσᾱς ἀνοιγούσᾱ

Genitive ἀνοιγούσης ἀνοιγουσῶν ἀνοιγούσαῑν

Dative ἀνοιγούσῃ ἀνοιγούσαῑς ἀνοιγούσαῑν

Neuter

Nominative ἀνοιγον ἀνοίγοντα ἀνοίγοντε

Vocative ἄνοιγον ἀνοίγοντα ἀνοίγοντε

Accusative ἄνοιγον ἀνοίγοντα ἀνοίγοντε

Genitive ἀνοιγοντος ἀνοιγόντων ἀνοιγόντοῑν

Dative ἀνοίγοντι ἀνοίγουσι ἀνοιγόντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative ἀνοιγόμενος ἀνοιγόμενοι ἀνοιγομένω

Vocative ἀνοιγόμενε ἀνοιγόμενοι ἀνοιγομένω

Accusative ἀνοιγόμενον ἀνοιγομένους ἀνοιγομένω

Genitive ἀνοιγομένου ἀνοιγομένων ἀνοιγομένοῑν

Dative ἀνοιγομένῳ ἀνοιγομένοῑς ἀνοιγομένοῑν

Feminine

Nominative ἀνοιγομένη ἀνοιγομέναι ἀνοιγομένᾱ

Vocative ἀνοιγομένη ἀνοιγομέναι ἀνοιγομένᾱ

Accusative ἀνοιγομένην ἀνοιγομένᾱς ἀνοιγομένᾱ

Genitive ἀνοιγομένης ἀνοιγομενῶν ἀνοιγομέναῑν

Dative ἀνοιγομένῃ ἀνοιγομέναῑς ἀνοιγομέναῑν



Singular Plural Dual

Neuter

Nominative ἀνοιγόμενον ἀνοιγόμενα ἀνοιγομένω

Vocative ἀνοιγόμενον ἀνοιγόμενα ἀνοιγομένω

Accusative ἀνοιγόμενον ἀνοιγόμενα ἀνοιγομένω

Genitive ἀνοιγομένου ἀνοιγομένων ἀνοιγομένοῑν

Dative ἀνοιγομένῳ ἀνοιγομένοῑς ἀνοιγομένοῑν

Future

Active voice

Masculine

Nominative ἀνοιξων ἀνοίξοντες ἀνοίξοντε

Vocative ἄνοιξον ἀνοίξοντες ἀνοίξοντε

Accusative ἀνοίξοντα ἀνοίξοντας ἀνοίξοντε

Genitive ἀνοιξοντος ἀνοιξόντων ἀνοιξόντοῑν

Dative ἀνοίξοντι ἀνοίξουσι ἀνοιξόντοῑν

Feminine

Nominative ἀνοιξουσα ἀνοίξουσαι ἀνοιξούσᾱ

Vocative ἀνοίξουσα ἀνοίξουσαι ἀνοιξούσᾱ

Accusative ἀνοίξουσαν ἀνοιξούσᾱς ἀνοιξούσᾱ

Genitive ἀνοιξούσης ἀνοιξουσῶν ἀνοιξούσαῑν

Dative ἀνοιξούσῃ ἀνοιξούσαῑς ἀνοιξούσαῑν

Neuter

Nominative ἀνοιξον ἀνοίξοντα ἀνοίξοντε

Vocative ἄνοιξον ἀνοίξοντα ἀνοίξοντε

Accusative ἄνοιξον ἀνοίξοντα ἀνοίξοντε

Genitive ἀνοιξοντος ἀνοιξόντων ἀνοιξόντοῑν

Dative ἀνοίξοντι ἀνοίξουσι ἀνοιξόντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative ἀνοιξόμενος ἀνοιξόμενοι ἀνοιξομένω

Vocative ἀνοιξόμενε ἀνοιξόμενοι ἀνοιξομένω

Accusative ἀνοιξόμενον ἀνοιξομένους ἀνοιξομένω

Genitive ἀνοιξομένου ἀνοιξομένων ἀνοιξομένοῑν

Dative ἀνοιξομένῳ ἀνοιξομένοῑς ἀνοιξομένοῑν



Singular Plural Dual

Feminine

Nominative ἀνοιξομένη ἀνοιξομέναι ἀνοιξομένᾱ

Vocative ἀνοιξομένη ἀνοιξομέναι ἀνοιξομένᾱ

Accusative ἀνοιξομένην ἀνοιξομένᾱς ἀνοιξομένᾱ

Genitive ἀνοιξομένης ἀνοιξομενῶν ἀνοιξομέναῑν

Dative ἀνοιξομένῃ ἀνοιξομέναῑς ἀνοιξομέναῑν

Neuter

Nominative ἀνοιξόμενον ἀνοιξόμενα ἀνοιξομένω

Vocative ἀνοιξόμενον ἀνοιξόμενα ἀνοιξομένω

Accusative ἀνοιξόμενον ἀνοιξόμενα ἀνοιξομένω

Genitive ἀνοιξομένου ἀνοιξομένων ἀνοιξομένοῑν

Dative ἀνοιξομένῳ ἀνοιξομένοῑς ἀνοιξομένοῑν

Passive voice

Masculine

Nominative ἀνοιχθησόμενος ἀνοιχθησόμενοι ἀνοιχθησομένω

Vocative ἀνοιχθησόμενε ἀνοιχθησόμενοι ἀνοιχθησομένω

Accusative ἀνοιχθησόμενον ἀνοιχθησομένους ἀνοιχθησομένω

Genitive ἀνοιχθησομένου ἀνοιχθησομένων ἀνοιχθησομένοῑν

Dative ἀνοιχθησομένῳ ἀνοιχθησομένοῑς ἀνοιχθησομένοῑν

Feminine

Nominative ἀνοιχθησομένη ἀνοιχθησομέναι ἀνοιχθησομένᾱ

Vocative ἀνοιχθησομένη ἀνοιχθησομέναι ἀνοιχθησομένᾱ

Accusative ἀνοιχθησομένην ἀνοιχθησομένᾱς ἀνοιχθησομένᾱ

Genitive ἀνοιχθησομένης ἀνοιχθησομενῶν ἀνοιχθησομέναῑν

Dative ἀνοιχθησομένῃ ἀνοιχθησομέναῑς ἀνοιχθησομέναῑν

Neuter

Nominative ἀνοιχθησόμενον ἀνοιχθησόμενα ἀνοιχθησομένω

Vocative ἀνοιχθησόμενον ἀνοιχθησόμενα ἀνοιχθησομένω

Accusative ἀνοιχθησόμενον ἀνοιχθησόμενα ἀνοιχθησομένω

Genitive ἀνοιχθησομένου ἀνοιχθησομένων ἀνοιχθησομένοῑν

Dative ἀνοιχθησομένῳ ἀνοιχθησομένοῑς ἀνοιχθησομένοῑν



ἀνοίγω

open, be open.

Active Middle Passive

Regular

Future ἀνοίξειν ἀνοίξεσθαι ἀνοιχθήσεσθαι

Aorist ἀνοιξαι ἀνοίξασθαι

Perfect ἀνεῳχέναι ἀνεῷχθαι

Compound

Present ἀνοίγειν ἀνοίγεσθαι

Future ἀνοίξειν ἀνοίξεσθαι ἀνοιχθήσεσθαι

Aorist ἀνοιξαι ἀνοίξασθαι ἀνοιχθῆναι

Perfect ἀνῳχέναι ἀνῷχθαι



ἀργέω

be barren.

Indicative Subjunctive Optative Imperative

Contracted

Active voice

Present
ἀργῶ ἀργῶ ἀργοῖμι1ps

ἀργεῖς ἀργῇς ἀργοῖς ἄργει2ps

ἀργεῖ ἀργῇ ἀργοῖ ἀργείτω3ps

ἀργοῦμεν ἀργῶμεν ἀργοῖμεν1pp

ἀργεῖτε ἀργῆτε ἀργοῖτε ἀργεῖτε2pp

ἀργοῦσι ἀργῶσι ἀργοῖεν ἀργείτωσαν3pp

ἀργεῖτον ἀργῆτον ἀργοῖτον ἀργεῖτον2pd

ἀργεῖτον ἀργῆτον ἀργοί̄την ἀργείτων3pd

Imperfect
ἤργουν1ps

ἤργεις2ps

ἤργει3ps

ἠργοῦμεν1pp

ἠργεῖτε2pp

ἤργουν3pp

ἠργεῖτον2pd

ἠργείτην3pd

Future
ἀργήσω ἀργήσοῑμι1ps

ἀργήσεις ἀργήσοῑς2ps

ἀργήσει ἀργήσοῑ3ps

ἀργήσομεν ἀργήσοῑμεν1pp

ἀργήσετε ἀργήσοῑτε2pp

ἀργήσουσι ἀργήσοῑεν3pp

ἀργήσετον ἀργήσοῑτον2pd

ἀργήσετον ἀργησοί̄την3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Aorist
ἤργησα ἀργήσω ἀργήσαῑμι1ps

ἤργησας ἀργήσῃς ἀργήσειας ἄργησον2ps

ἤργησε ἀργήσῃ ἀργήσειε ἀργησάτω3ps

ἠργήσαμεν ἀργήσωμεν ἀργήσαῑμεν1pp

ἠργήσατε ἀργήσητε ἀργήσαῑτε ἀργήσατε2pp

ἤργησαν ἀργήσωσι ἀργήσειαν ἀργησάτωσαν3pp

ἠργήσατον ἀργήσητον ἀργήσαῑτον ἀργήσατον2pd

ἠργησάτην ἀργήσητον ἀργησαί̄την ἀργησάτων3pd

Perfect
ἤργηκα ἠργήκω ἠργήκοῑμι1ps

ἤργηκας ἠργήκῃς ἠργήκοῑς ἤργηκε2ps

ἤργηκε ἠργήκῃ ἠργήκοῑ ἠργηκέτω3ps

ἠργήκαμεν ἠργήκωμεν ἠργήκοῑμεν1pp

ἠργήκατε ἠργήκητε ἠργήκοῑτε ἠργήκετε2pp

ἠργήκασι ἠργήκωσι ἠργήκοῑεν ἠργηκέτωσαν3pp

ἠργήκατον ἠργήκητον ἠργήκοῑτον ἠργήκετον2pd

ἠργήκατον ἠργήκητον ἠργηκοί̄την ἠργηκέτων3pd

Pluperfect
ἠργήκη1ps

ἠργήκης2ps

ἠργήκει3ps

ἠργήκεμεν1pp

ἠργήκετε2pp

ἠργήκεσαν3pp

ἠργήκειτον2pd

ἠργηκείτην3pd

Middle voice

Present
ἀργοῦμαι ἀργῶμαι ἀργοί̄μην1ps

ἀργεῖ ἀργῇ ἀργοῖο ἀργοῦ2ps

ἀργεῖται ἀργῆται ἀργοῖτο ἀργείσθω3ps

ἀργούμεθα ἀργώμεθα ἀργοί̄μεθα1pp

ἀργεῖσθε ἀργῆσθε ἀργοῖσθε ἀργεῖσθε2pp

ἀργοῦνται ἀργῶνται ἀργοῖντο ἀργείσθωσαν3pp

ἀργεῖσθον ἀργῆσθον ἀργοῖσθον ἀργεῖσθον2pd

ἀργεῖσθον ἀργῆσθον ἀργοί̄σθην ἀργείσθων3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Imperfect
ἠργούμην1ps

ἠργοῦ2ps

ἠργεῖτο3ps

ἠργούμεθα1pp

ἠργεῖσθε2pp

ἠργοῦντο3pp

ἠργεῖσθον2pd

ἠργείσθην3pd

Future
ἀργήσομαι ἀργησοί̄μην1ps

ἀργήσει ἀργήσοῑο2ps

ἀργήσεται ἀργήσοῑτο3ps

ἀργησόμεθα ἀργησοί̄μεθα1pp

ἀργήσεσθε ἀργήσοῑσθε2pp

ἀργήσονται ἀργήσοῑντο3pp

ἀργήσεσθον ἀργήσοῑσθον2pd

ἀργήσεσθον ἀργησοί̄σθην3pd

Aorist
ἠργησάμην ἀργήσωμαι ἀργησαί̄μην1ps

ἠργήσω ἀργήσῃ ἀργήσαῑο ἄργησαι2ps

ἠργήσατο ἀργήσηται ἀργήσαῑτο ἀργησάσθω3ps

ἠργησάμεθα ἀργησώμεθα ἀργησαί̄μεθα1pp

ἠργήσασθε ἀργήσησθε ἀργήσαῑσθε ἀργήσασθε2pp

ἠργήσαντο ἀργήσωνται ἀργήσαῑντο ἀργησάσθωσαν3pp

ἠργήσασθον ἀργήσησθον ἀργήσαῑσθον ἀργήσασθον2pd

ἠργησάσθην ἀργήσησθον ἀργησαί̄σθην ἀργησάσθων3pd

Perfect
ἤργημαι1ps

ἤργησαι ἤργησο2ps

ἤργηται ἠργήσθω3ps

ἠργήμεθα1pp

ἤργησθε ἤργησθε2pp

ἤργηνται ἠργήσθωσαν3pp

ἤργησθον ἤργησθον2pd

ἤργησθον ἠργήσθων3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Pluperfect
ἠργήμην1ps

ἤργησο2ps

ἤργητο3ps

ἠργήμεθα1pp

ἤργησθε2pp

ἤργηντο3pp

ἤργησθον2pd

ἠργήσθην3pd

Passive voice

Future
ἀργηθήσομαι ἀργηθησοί̄μην1ps

ἀργηθήσει ἀργηθήσοῑο2ps

ἀργηθήσεται ἀργηθήσοῑτο3ps

ἀργηθησόμεθα ἀργηθησοί̄μεθα1pp

ἀργηθήσεσθε ἀργηθήσοῑσθε2pp

ἀργηθήσονται ἀργηθήσοῑντο3pp

ἀργηθήσεσθον ἀργηθήσοῑσθον2pd

ἀργηθήσεσθον ἀργηθησοί̄σθην3pd

Aorist
ἠργήθην ἀργηθῶ ἀργηθείην1ps

ἠργήθης ἀργηθῇς ἀργηθείης ἀργήθητι2ps

ἠργήθη ἀργηθῇ ἀργηθείη ἀργηθήτω3ps

ἠργήθημεν ἀργηθῶμεν ἀργηθεῖμεν1pp

ἠργήθητε ἀργηθῆτε ἀργηθεῖτε ἀργήθητε2pp

ἠργήθησαν ἀργηθῶσι ἀργηθεῖεν ἀργηθήτωσαν3pp

ἠργήθητον ἀργηθῆτον ἀργηθεῖτον ἀργήθητον2pd

ἠργηθήτην ἀργηθῆτον ἀργηθείτην ἀργηθήτων3pd



ἀργέω

be barren.

Singular Plural Dual

Contracted

Present

Active voice

Masculine

Nominative ἀργῶν ἀργοῦντες ἀργοῦντε

Vocative ἀργῶν ἀργοῦντες ἀργοῦντε

Accusative ἀργοῦντα ἀργοῦντας ἀργοῦντε

Genitive ἀργοῦντος ἀργούντων ἀργούντοῑν

Dative ἀργοῦντι ἀργοῦσι ἀργούντοῑν

Feminine

Nominative ἀργοῦσα ἀργοῦσαι ἀργούσᾱ

Vocative ἀργοῦσα ἀργοῦσαι ἀργούσᾱ

Accusative ἀργοῦσαν ἀργούσᾱς ἀργούσᾱ

Genitive ἀργούσης ἀργουσῶν ἀργούσαῑν

Dative ἀργούσῃ ἀργούσαῑς ἀργούσαῑν

Neuter

Nominative ἀργοῦν ἀργοῦντα ἀργοῦντε

Vocative ἀργοῦν ἀργοῦντα ἀργοῦντε

Accusative ἀργοῦν ἀργοῦντα ἀργοῦντε

Genitive ἀργοῦντος ἀργούντων ἀργούντοῑν

Dative ἀργοῦντι ἀργοῦσι ἀργούντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative ἀργούμενος ἀργούμενοι ἀργουμένω

Vocative ἀργούμενε ἀργούμενοι ἀργουμένω

Accusative ἀργούμενον ἀργουμένους ἀργουμένω

Genitive ἀργουμένου ἀργουμένων ἀργουμένοῑν

Dative ἀργουμένῳ ἀργουμένοῑς ἀργουμένοῑν

Feminine

Nominative ἀργουμένη ἀργουμέναι ἀργουμένᾱ

Vocative ἀργουμένη ἀργουμέναι ἀργουμένᾱ

Accusative ἀργουμένην ἀργουμένᾱς ἀργουμένᾱ

Genitive ἀργουμένης ἀργουμενῶν ἀργουμέναῑν

Dative ἀργουμένῃ ἀργουμέναῑς ἀργουμέναῑν



Singular Plural Dual

Neuter

Nominative ἀργούμενον ἀργούμενα ἀργουμένω

Vocative ἀργούμενον ἀργούμενα ἀργουμένω

Accusative ἀργούμενον ἀργούμενα ἀργουμένω

Genitive ἀργουμένου ἀργουμένων ἀργουμένοῑν

Dative ἀργουμένῳ ἀργουμένοῑς ἀργουμένοῑν

Future

Active voice

Masculine

Nominative ἀργήσων ἀργήσοντες ἀργήσοντε

Vocative ἀργήσον ἀργήσοντες ἀργήσοντε

Accusative ἀργήσοντα ἀργήσοντας ἀργήσοντε

Genitive ἀργήσοντος ἀργησόντων ἀργησόντοῑν

Dative ἀργήσοντι ἀργήσουσι ἀργησόντοῑν

Feminine

Nominative ἀργήσουσα ἀργήσουσαι ἀργησούσᾱ

Vocative ἀργήσουσα ἀργήσουσαι ἀργησούσᾱ

Accusative ἀργήσουσαν ἀργησούσᾱς ἀργησούσᾱ

Genitive ἀργησούσης ἀργησουσῶν ἀργησούσαῑν

Dative ἀργησούσῃ ἀργησούσαῑς ἀργησούσαῑν

Neuter

Nominative ἀργῆσον ἀργήσοντα ἀργήσοντε

Vocative ἀργῆσον ἀργήσοντα ἀργήσοντε

Accusative ἀργῆσον ἀργήσοντα ἀργήσοντε

Genitive ἀργήσοντος ἀργησόντων ἀργησόντοῑν

Dative ἀργήσοντι ἀργήσουσι ἀργησόντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative ἀργησόμενος ἀργησόμενοι ἀργησομένω

Vocative ἀργησόμενε ἀργησόμενοι ἀργησομένω

Accusative ἀργησόμενον ἀργησομένους ἀργησομένω

Genitive ἀργησομένου ἀργησομένων ἀργησομένοῑν

Dative ἀργησομένῳ ἀργησομένοῑς ἀργησομένοῑν



Singular Plural Dual

Feminine

Nominative ἀργησομένη ἀργησομέναι ἀργησομένᾱ

Vocative ἀργησομένη ἀργησομέναι ἀργησομένᾱ

Accusative ἀργησομένην ἀργησομένᾱς ἀργησομένᾱ

Genitive ἀργησομένης ἀργησομενῶν ἀργησομέναῑν

Dative ἀργησομένῃ ἀργησομέναῑς ἀργησομέναῑν

Neuter

Nominative ἀργησόμενον ἀργησόμενα ἀργησομένω

Vocative ἀργησόμενον ἀργησόμενα ἀργησομένω

Accusative ἀργησόμενον ἀργησόμενα ἀργησομένω

Genitive ἀργησομένου ἀργησομένων ἀργησομένοῑν

Dative ἀργησομένῳ ἀργησομένοῑς ἀργησομένοῑν

Passive voice

Masculine

Nominative ἀργηθησόμενος ἀργηθησόμενοι ἀργηθησομένω

Vocative ἀργηθησόμενε ἀργηθησόμενοι ἀργηθησομένω

Accusative ἀργηθησόμενον ἀργηθησομένους ἀργηθησομένω

Genitive ἀργηθησομένου ἀργηθησομένων ἀργηθησομένοῑν

Dative ἀργηθησομένῳ ἀργηθησομένοῑς ἀργηθησομένοῑν

Feminine

Nominative ἀργηθησομένη ἀργηθησομέναι ἀργηθησομένᾱ

Vocative ἀργηθησομένη ἀργηθησομέναι ἀργηθησομένᾱ

Accusative ἀργηθησομένην ἀργηθησομένᾱς ἀργηθησομένᾱ

Genitive ἀργηθησομένης ἀργηθησομενῶν ἀργηθησομέναῑν

Dative ἀργηθησομένῃ ἀργηθησομέναῑς ἀργηθησομέναῑν

Neuter

Nominative ἀργηθησόμενον ἀργηθησόμενα ἀργηθησομένω

Vocative ἀργηθησόμενον ἀργηθησόμενα ἀργηθησομένω

Accusative ἀργηθησόμενον ἀργηθησόμενα ἀργηθησομένω

Genitive ἀργηθησομένου ἀργηθησομένων ἀργηθησομένοῑν

Dative ἀργηθησομένῳ ἀργηθησομένοῑς ἀργηθησομένοῑν



Singular Plural Dual

Aorist

Active voice

Masculine

Nominative ἀργήσᾱς ἀργήσαντες ἀργήσαντε

Vocative ἀργήσαν ἀργήσαντες ἀργήσαντε

Accusative ἀργήσαντα ἀργήσαντας ἀργήσαντε

Genitive ἀργήσαντος ἀργησάντων ἀργησάντοῑν

Dative ἀργήσαντι ἀργήσᾱσι ἀργησάντοῑν

Feminine

Nominative ἀργήσᾱσα ἀργήσᾱσαι ἀργησά̄σᾱ

Vocative ἀργήσᾱσα ἀργήσᾱσαι ἀργησά̄σᾱ

Accusative ἀργήσᾱσαν ἀργησά̄σᾱς ἀργησά̄σᾱ

Genitive ἀργησά̄σης ἀργησᾱσῶν ἀργησά̄σαῑν

Dative ἀργησά̄σῃ ἀργησά̄σαῑς ἀργησά̄σαῑν

Neuter

Nominative ἀργῆσαν ἀργήσαντα ἀργήσαντε

Vocative ἀργῆσαν ἀργήσαντα ἀργήσαντε

Accusative ἀργῆσαν ἀργήσαντα ἀργήσαντε

Genitive ἀργήσαντος ἀργησάντων ἀργησάντοῑν

Dative ἀργήσαντι ἀργήσᾱσι ἀργησάντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative ἀργησάμενος ἀργησάμενοι ἀργησαμένω

Vocative ἀργησάμενε ἀργησάμενοι ἀργησαμένω

Accusative ἀργησάμενον ἀργησαμένους ἀργησαμένω

Genitive ἀργησαμένου ἀργησαμένων ἀργησαμένοῑν

Dative ἀργησαμένῳ ἀργησαμένοῑς ἀργησαμένοῑν

Feminine

Nominative ἀργησαμένη ἀργησαμέναι ἀργησαμένᾱ

Vocative ἀργησαμένη ἀργησαμέναι ἀργησαμένᾱ

Accusative ἀργησαμένην ἀργησαμένᾱς ἀργησαμένᾱ

Genitive ἀργησαμένης ἀργησαμενῶν ἀργησαμέναῑν

Dative ἀργησαμένῃ ἀργησαμέναῑς ἀργησαμέναῑν



Singular Plural Dual

Neuter

Nominative ἀργησάμενον ἀργησάμενα ἀργησαμένω

Vocative ἀργησάμενον ἀργησάμενα ἀργησαμένω

Accusative ἀργησάμενον ἀργησάμενα ἀργησαμένω

Genitive ἀργησαμένου ἀργησαμένων ἀργησαμένοῑν

Dative ἀργησαμένῳ ἀργησαμένοῑς ἀργησαμένοῑν

Passive voice

Masculine

Nominative ἀργηθείς ἀργηθέντες ἀργηθέντε

Vocative ἀργηθείς ἀργηθέντες ἀργηθέντε

Accusative ἀργηθέντα ἀργηθέντας ἀργηθέντε

Genitive ἀργηθέντος ἀργηθέντων ἀργηθέντοῑν

Dative ἀργηθέντι ἀργηθεῖσι ἀργηθέντοῑν

Feminine

Nominative ἀργηθεῖσα ἀργηθεῖσαι ἀργηθείσᾱ

Vocative ἀργηθεῖσα ἀργηθεῖσαι ἀργηθείσᾱ

Accusative ἀργηθεῖσαν ἀργηθείσᾱς ἀργηθείσᾱ

Genitive ἀργηθείσης ἀργηθεισῶν ἀργηθείσαῑν

Dative ἀργηθείσῃ ἀργηθείσαῑς ἀργηθείσαῑν

Neuter

Nominative ἀργηθέν ἀργηθέντα ἀργηθέντε

Vocative ἀργηθέν ἀργηθέντα ἀργηθέντε

Accusative ἀργηθέν ἀργηθέντα ἀργηθέντε

Genitive ἀργηθέντος ἀργηθέντων ἀργηθέντοῑν

Dative ἀργηθέντι ἀργηθεῖσι ἀργηθέντοῑν

Perfect

Active voice

Masculine

Nominative ἠργηκώς ἠργηκότες ἠργηκότε

Vocative ἠργηκώς ἠργηκότες ἠργηκότε

Accusative ἠργηκότα ἠργηκότας ἠργηκότε

Genitive ἠργηκότος ἠργηκότων ἠργηκότοῑν

Dative ἠργηκότι ἠργηκῶσι ἠργηκότοῑν



Singular Plural Dual

Feminine

Nominative ἠργηκυῖα ἠργηκυῖαι ἠργηκυίᾱ

Vocative ἠργηκυῖα ἠργηκυῖαι ἠργηκυίᾱ

Accusative ἠργηκυῖαν ἠργηκυίᾱς ἠργηκυίᾱ

Genitive ἠργηκυίᾱς ἠργηκυιῶν ἠργηκυίαῑν

Dative ἠργηκυίᾳ ἠργηκυίαῑς ἠργηκυίαῑν

Neuter

Nominative ἠργηκόν ἠργηκότες ἠργηκότε

Vocative ἠργηκός ἠργηκότες ἠργηκότε

Accusative ἠργηκότα ἠργηκότας ἠργηκότε

Genitive ἠργηκότος ἠργηκότων ἠργηκότοῑν

Dative ἠργηκότι ἠργηκῶσι ἠργηκότοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative ἠργημένος ἠργημένοι ἠργημένω

Vocative ἠργημένε ἠργημένοι ἠργημένω

Accusative ἠργημένον ἠργημένους ἠργημένω

Genitive ἠργημένου ἠργημένων ἠργημένοῑν

Dative ἠργημένῳ ἠργημένοῑς ἠργημένοῑν

Feminine

Nominative ἠργημένη ἠργημέναι ἠργημένᾱ

Vocative ἠργημένη ἠργημέναι ἠργημένᾱ

Accusative ἠργημένην ἠργημένᾱς ἠργημένᾱ

Genitive ἠργημένης ἠργημενῶν ἠργημέναῑν

Dative ἠργημένῃ ἠργημέναῑς ἠργημέναῑν

Neuter

Nominative ἠργημένον ἠργημένα ἠργημένω

Vocative ἠργημένον ἠργημένα ἠργημένω

Accusative ἠργημένον ἠργημένα ἠργημένω

Genitive ἠργημένου ἠργημένων ἠργημένοῑν

Dative ἠργημένῳ ἠργημένοῑς ἠργημένοῑν



ἀργέω

be barren.

Active Middle Passive

Contracted

Present ἀργεῖν ἀργεῖσθαι

Future ἀργήσειν ἀργήσεσθαι ἀργηθήσεσθαι

Aorist ἀργῆσαι ἀργήσασθαι ἀργηθῆναι

Perfect ἠργηκέναι ἠργῆσθαι



ἔχω

direct, command.

Indicative Subjunctive Optative Imperative

Regular

Active voice

Present
ἔχω ἔχω ἔχοῑμι1ps

ἔχεις ἔχῃς ἔχοῑς ἔχε2ps

ἔχει ἔχῃ ἔχοῑ ἐχέτω3ps

ἔχομεν ἔχωμεν ἔχοῑμεν1pp

ἔχετε ἔχητε ἔχοῑτε ἔχετε2pp

ἔχουσι ἔχωσι ἔχοῑεν ἐχέτωσαν3pp

ἔχετον ἔχητον ἔχοῑτον ἔχετον2pd

ἔχετον ἔχητον ἐχοί̄την ἐχέτων3pd

Imperfect
ἦχον1ps

ἦχες2ps

ἦχε3ps

ἤχομεν1pp

ἤχετε2pp

ἦχον3pp

ἤχετον2pd

ἠχέτην3pd

Future
ἔξω ἔξοῑμι1ps

σχήσω σχήσοῑμι

ἔξεις ἔξοῑς2ps

σχήσεις σχήσοῑς

ἔξει ἔξοῑ3ps

σχήσει σχήσοῑ

ἔξομεν ἔξοῑμεν1pp

σχήσομεν σχήσοῑμεν

ἔξετε ἔξοῑτε2pp

σχήσετε σχήσοῑτε

ἔξουσι ἔξοῑεν3pp

σχήσουσι σχήσοῑεν

ἔξετον ἔξοῑτον2pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

σχήσετον σχήσοῑτον

ἔξετον ἐξοί̄την3pd

σχήσετον σχησοί̄την

Aorist
ἦξα ἔξω ἔξαῑμι1ps

ἦξας ἔξῃς ἔξειας ἔξον2ps

ἦξε ἔξῃ ἔξειε ἐξάτω3ps

ἤξαμεν ἔξωμεν ἔξαῑμεν1pp

ἤξατε ἔξητε ἔξαῑτε ἔξατε2pp

ἦξαν ἔξωσι ἔξειαν ἐξάτωσαν3pp

ἤξατον ἔξητον ἔξαῑτον ἔξατον2pd

ἠξάτην ἔξητον ἐξαί̄την ἐξάτων3pd

Strong aorist
ἔσχον σχῶ σχοῖμι1ps

ἔσχες σχῇς σχοῖς σχές2ps

ἔσχε σχῇ σχοῖ σχέτω3ps

ἔσχομεν σχῶμεν σχοῖμεν1pp

ἔσχετε σχῆτε σχοῖτε σχέτε2pp

ἔσχον σχῶσι σχοῖεν σχέτωσαν3pp

ἔσχετον σχῆτον σχοῖτον σχέτον2pd

ἐσχέτην σχῆτον σχοί̄την σχέτων3pd

Perfect
ἔσχηκα ἐσχήκω ἐσχήκοῑμι1ps

ἔσχηκας ἐσχήκῃς ἐσχήκοῑς ἔσχηκε2ps

ἔσχηκε ἐσχήκῃ ἐσχήκοῑ ἐσχηκέτω3ps

ἐσχήκαμεν ἐσχήκωμεν ἐσχήκοῑμεν1pp

ἐσχήκατε ἐσχήκητε ἐσχήκοῑτε ἐσχήκετε2pp

ἐσχήκασι ἐσχήκωσι ἐσχήκοῑεν ἐσχηκέτωσαν3pp

ἐσχήκατον ἐσχήκητον ἐσχήκοῑτον ἐσχήκετον2pd

ἐσχήκατον ἐσχήκητον ἐσχηκοί̄την ἐσχηκέτων3pd

Pluperfect
ἐσχήκη1ps

ἐσχήκης2ps

ἐσχήκει3ps

ἐσχήκεμεν1pp

ἐσχήκετε2pp

ἐσχήκεσαν3pp



Indicative Subjunctive Optative Imperative

ἐσχήκειτον2pd

ἐσχηκείτην3pd

Middle voice

Present
ἔχομαι ἔχωμαι ἐχοί̄μην1ps

ἔχει ἔχῃ ἔχοῑο ἔχου2ps

ἔχεται ἔχηται ἔχοῑτο ἐχέσθω3ps

ἐχόμεθα ἐχώμεθα ἐχοί̄μεθα1pp

ἔχεσθε ἔχησθε ἔχοῑσθε ἔχεσθε2pp

ἔχονται ἔχωνται ἔχοῑντο ἐχέσθωσαν3pp

ἔχεσθον ἔχησθον ἔχοῑσθον ἔχεσθον2pd

ἔχεσθον ἔχησθον ἐχοί̄σθην ἐχέσθων3pd

Imperfect
ἠχόμην1ps

ἤχου2ps

ἤχετο3ps

ἠχόμεθα1pp

ἤχεσθε2pp

ἤχοντο3pp

ἤχεσθον2pd

ἠχέσθην3pd

Future
ἔξομαι ἐξοί̄μην1ps

σχήσομαι σχησοί̄μην

ἔξει ἔξοῑο2ps

σχήσει σχήσοῑο

ἔξεται ἔξοῑτο3ps

σχήσεται σχήσοῑτο

ἐξόμεθα ἐξοί̄μεθα1pp

σχησόμεθα σχησοί̄μεθα

ἔξεσθε ἔξοῑσθε2pp

σχήσεσθε σχήσοῑσθε

ἔξονται ἔξοῑντο3pp

σχήσονται σχήσοῑντο

ἔξεσθον ἔξοῑσθον2pd

σχήσεσθον σχήσοῑσθον

ἔξεσθον ἐξοί̄σθην3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

σχήσεσθον σχησοί̄σθην

Aorist
ἠξάμην ἔξωμαι ἐξαί̄μην1ps

ἤξω ἔξῃ ἔξαῑο ἔξαι2ps

ἤξατο ἔξηται ἔξαῑτο ἐξάσθω3ps

ἠξάμεθα ἐξώμεθα ἐξαί̄μεθα1pp

ἤξασθε ἔξησθε ἔξαῑσθε ἔξασθε2pp

ἤξαντο ἔξωνται ἔξαῑντο ἐξάσθωσαν3pp

ἤξασθον ἔξησθον ἔξαῑσθον ἔξασθον2pd

ἠξάσθην ἔξησθον ἐξαί̄σθην ἐξάσθων3pd

Strong aorist
ἐσχόμην σχῶμαι σχοί̄μην1ps

ἔσχου σχῇ σχοῖο σχοῦ2ps

ἔσχετο σχῆται σχοῖτο σχέσθω3ps

ἐσχόμεθα σχώμεθα σχοί̄μεθα1pp

ἔσχεσθε σχῆσθε σχοῖσθε σχέσθε2pp

ἔσχοντο σχῶνται σχοῖντο σχέσθωσαν3pp

ἔσχεσθον σχῆσθον σχοῖσθον σχέσθον2pd

ἐσχέσθην σχῆσθον σχοί̄σθην σχέσθων3pd

Perfect
ἔσχημαι1ps

ἔσχησαι ἔσχησο2ps

ἔσχηται ἐσχήσθω3ps

ἐσχήμεθα1pp

ἔσχησθε ἔσχησθε2pp

ἔσχηνται ἐσχήσθωσαν3pp

ἔσχησθον ἔσχησθον2pd

ἔσχησθον ἐσχήσθων3pd

Pluperfect
ἐσχήμην1ps

ἔσχησο2ps

ἔσχητο3ps

ἐσχήμεθα1pp

ἔσχησθε2pp

ἔσχηντο3pp

ἔσχησθον2pd

ἐσχήσθην3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Passive voice

Future
ἐχθήσομαι ἐχθησοί̄μην1ps

ἐχθήσει ἐχθήσοῑο2ps

ἐχθήσεται ἐχθήσοῑτο3ps

ἐχθησόμεθα ἐχθησοί̄μεθα1pp

ἐχθήσεσθε ἐχθήσοῑσθε2pp

ἐχθήσονται ἐχθήσοῑντο3pp

ἐχθήσεσθον ἐχθήσοῑσθον2pd

ἐχθήσεσθον ἐχθησοί̄σθην3pd

Aorist
ἤχθην ἐχθῶ ἐχθείην1ps

ἤχθης ἐχθῇς ἐχθείης ἔχθητι2ps

ἤχθη ἐχθῇ ἐχθείη ἐχθήτω3ps

ἤχθημεν ἐχθῶμεν ἐχθεῖμεν1pp

ἤχθητε ἐχθῆτε ἐχθεῖτε ἔχθητε2pp

ἤχθησαν ἐχθῶσι ἐχθεῖεν ἐχθήτωσαν3pp

ἤχθητον ἐχθῆτον ἐχθεῖτον ἔχθητον2pd

ἠχθήτην ἐχθῆτον ἐχθείτην ἐχθήτων3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Epic

Active voice

Imperfect
ἔχον1ps

ἔχες2ps

ἔχε3ps

ἔχομεν1pp

ἔχετε2pp

ἔχον3pp

ἔχετον2pd

ἐχέτην3pd

Middle voice

Imperfect
ἐχόμην1ps

ἔχου2ps

ἔχετο3ps

ἐχόμεθα1pp

ἔχεσθε2pp

ἔχοντο3pp

ἔχεσθον2pd

ἐχέσθην3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Poetic

Active voice

Aorist
ἔσχα ἔσχω ἔσχαῑμι1ps

ἔσχας ἔσχῃς ἔσχειας ἔσχον2ps

ἔσχε ἔσχῃ ἔσχειε ἐσχάτω3ps

ἔσχαμεν ἔσχωμεν ἔσχαῑμεν1pp

ἔσχατε ἔσχητε ἔσχαῑτε ἔσχατε2pp

ἔσχαν ἔσχωσι ἔσχειαν ἐσχάτωσαν3pp

ἔσχατον ἔσχητον ἔσχαῑτον ἔσχατον2pd

ἐσχάτην ἔσχητον ἐσχαί̄την ἐσχάτων3pd

Strong aorist
σχέθον σχέθω σχέθοῑμι1ps

ἔσχεθον

σχέθες σχέθῃς σχέθοῑς σχέθε2ps

ἔσχεθες

σχέθε σχέθῃ σχέθοῑ σχεθέτω3ps

ἔσχεθε

σχέθομεν σχέθωμεν σχέθοῑμεν1pp

ἐσχέθομεν

σχέθετε σχέθητε σχέθοῑτε σχέθετε2pp

ἐσχέθετε

σχέθον σχέθωσι σχέθοῑεν σχεθέτωσαν3pp

ἔσχεθον

σχέθετον σχέθητον σχέθοῑτον σχέθετον2pd

ἐσχέθετον

σχεθέτην σχέθητον σχεθοί̄την σχεθέτων3pd

ἐσχεθέτην

Middle voice

Aorist
ἐσχάμην ἔσχωμαι ἐσχαί̄μην1ps

ἔσχω ἔσχῃ ἔσχαῑο ἔσχαι2ps

ἔσχατο ἔσχηται ἔσχαῑτο ἐσχάσθω3ps

ἐσχάμεθα ἐσχώμεθα ἐσχαί̄μεθα1pp

ἔσχασθε ἔσχησθε ἔσχαῑσθε ἔσχασθε2pp

ἔσχαντο ἔσχωνται ἔσχαῑντο ἐσχάσθωσαν3pp

ἔσχασθον ἔσχησθον ἔσχαῑσθον ἔσχασθον2pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

ἐσχάσθην ἔσχησθον ἐσχαί̄σθην ἐσχάσθων3pd

Strong aorist
σχεθόμην σχέθωμαι σχεθοί̄μην1ps

σχέθου σχέθῃ σχέθοῑο σχεθοῦ2ps

σχέθετο σχέθηται σχέθοῑτο σχεθέσθω3ps

σχεθόμεθα σχεθώμεθα σχεθοί̄μεθα1pp

σχέθεσθε σχέθησθε σχέθοῑσθε σχέθεσθε2pp

σχέθοντο σχέθωνται σχέθοῑντο σχεθέσθωσαν3pp

σχέθεσθον σχέθησθον σχέθοῑσθον σχέθεσθον2pd

σχεθέσθην σχέθησθον σχεθοί̄σθην σχεθέσθων3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Recent

Active voice

Future
σχεθησοί̄μην1ps

σχεθήσοῑο2ps

σχεθήσοῑτο3ps

σχεθησοί̄μεθα1pp

σχεθήσοῑσθε2pp

σχεθήσοῑντο3pp

σχεθήσοῑσθον2pd

σχεθησοί̄σθην3pd

Aorist
σχεθῶ σχεθείην1ps

σχεθῇς σχεθείης σχέθητι2ps

σχεθῇ σχεθείη σχεθήτω3ps

σχεθῶμεν σχεθεῖμεν1pp

σχεθῆτε σχεθεῖτε σχέθητε2pp

σχεθῶσι σχεθεῖεν σχεθήτωσαν3pp

σχεθῆτον σχεθεῖτον σχέθητον2pd

σχεθῆτον σχεθείτην σχεθήτων3pd

Middle voice

Aorist
ἐσχεσάμην ἐσχέσωμαι ἐσχεσαί̄μην1ps

ἐσχέσω ἐσχέσῃ ἐσχέσαῑο ἔσχεσαι2ps

ἐσχέσατο ἐσχέσηται ἐσχέσαῑτο ἐσχεσάσθω3ps

ἐσχεσάμεθα ἐσχεσώμεθα ἐσχεσαί̄μεθα1pp

ἐσχέσασθε ἐσχέσησθε ἐσχέσαῑσθε ἐσχέσασθε2pp

ἐσχέσαντο ἐσχέσωνται ἐσχέσαῑντο ἐσχεσάσθωσαν3pp

ἐσχέσασθον ἐσχέσησθον ἐσχέσαῑσθον ἐσχέσασθον2pd

ἐσχεσάσθην ἐσχέσησθον ἐσχεσαί̄σθην ἐσχεσάσθων3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Passive voice

Future
σχεθήσομαι1ps

σχεθήσει2ps

σχεθήσεται3ps

σχεθησόμεθα1pp

σχεθήσεσθε2pp

σχεθήσονται3pp

σχεθήσεσθον2pd

σχεθήσεσθον3pd

Aorist
ἐσχέθην1ps

ἐσχέθης2ps

ἐσχέθη3ps

ἐσχέθημεν1pp

ἐσχέθητε2pp

ἐσχέθησαν3pp

ἐσχέθητον2pd

ἐσχεθήτην3pd



ἔχω

direct, command.

Singular Plural Dual

Regular

Present

Active voice

Masculine

Nominative ἔχων ἔχοντες ἔχοντε

Vocative ἔχον ἔχοντες ἔχοντε

Accusative ἔχοντα ἔχοντας ἔχοντε

Genitive ἔχοντος ἐχόντων ἐχόντοῑν

Dative ἔχοντι ἔχουσι ἐχόντοῑν

Feminine

Nominative ἔχουσα ἔχουσαι ἐχούσᾱ

Vocative ἔχουσα ἔχουσαι ἐχούσᾱ

Accusative ἔχουσαν ἐχούσᾱς ἐχούσᾱ

Genitive ἐχούσης ἐχουσῶν ἐχούσαῑν

Dative ἐχούσῃ ἐχούσαῑς ἐχούσαῑν

Neuter

Nominative ἔχον ἔχοντα ἔχοντε

Vocative ἔχον ἔχοντα ἔχοντε

Accusative ἔχον ἔχοντα ἔχοντε

Genitive ἔχοντος ἐχόντων ἐχόντοῑν

Dative ἔχοντι ἔχουσι ἐχόντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative ἐχόμενος ἐχόμενοι ἐχομένω

Vocative ἐχόμενε ἐχόμενοι ἐχομένω

Accusative ἐχόμενον ἐχομένους ἐχομένω

Genitive ἐχομένου ἐχομένων ἐχομένοῑν

Dative ἐχομένῳ ἐχομένοῑς ἐχομένοῑν

Feminine

Nominative ἐχομένη ἐχομέναι ἐχομένᾱ

Vocative ἐχομένη ἐχομέναι ἐχομένᾱ

Accusative ἐχομένην ἐχομένᾱς ἐχομένᾱ

Genitive ἐχομένης ἐχομενῶν ἐχομέναῑν

Dative ἐχομένῃ ἐχομέναῑς ἐχομέναῑν



Singular Plural Dual

Neuter

Nominative ἐχόμενον ἐχόμενα ἐχομένω

Vocative ἐχόμενον ἐχόμενα ἐχομένω

Accusative ἐχόμενον ἐχόμενα ἐχομένω

Genitive ἐχομένου ἐχομένων ἐχομένοῑν

Dative ἐχομένῳ ἐχομένοῑς ἐχομένοῑν

Future

Active voice

Masculine

Nominative ἔξων ἔξοντες ἔξοντε

Nominative σχήσων σχήσοντες σχήσοντε

Vocative ἔξον ἔξοντες ἔξοντε

Vocative σχήσον σχήσοντες σχήσοντε

Accusative ἔξοντα ἔξοντας ἔξοντε

Accusative σχήσοντα σχήσοντας σχήσοντε

Genitive ἔξοντος ἐξόντων ἐξόντοῑν

Genitive σχήσοντος σχησόντων σχησόντοῑν

Dative ἔξοντι ἔξουσι ἐξόντοῑν

Dative σχήσοντι σχήσουσι σχησόντοῑν

Feminine

Nominative ἔξουσα ἔξουσαι ἐξούσᾱ

Nominative σχήσουσα σχήσουσαι σχησούσᾱ

Vocative ἔξουσα ἔξουσαι ἐξούσᾱ

Vocative σχήσουσα σχήσουσαι σχησούσᾱ

Accusative ἔξουσαν ἐξούσᾱς ἐξούσᾱ

Accusative σχήσουσαν σχησούσᾱς σχησούσᾱ

Genitive ἐξούσης ἐξουσῶν ἐξούσαῑν

Genitive σχησούσης σχησουσῶν σχησούσαῑν

Dative ἐξούσῃ ἐξούσαῑς ἐξούσαῑν

Dative σχησούσῃ σχησούσαῑς σχησούσαῑν

Neuter

Nominative ἔξον ἔξοντα ἔξοντε

Nominative σχῆσον σχήσοντα σχήσοντε

Vocative ἔξον ἔξοντα ἔξοντε

Vocative σχῆσον σχήσοντα σχήσοντε

Accusative ἔξον ἔξοντα ἔξοντε

Accusative σχῆσον σχήσοντα σχήσοντε

Genitive ἔξοντος ἐξόντων ἐξόντοῑν



Singular Plural Dual

Genitive σχήσοντος σχησόντων σχησόντοῑν

Dative ἔξοντι ἔξουσι ἐξόντοῑν

Dative σχήσοντι σχήσουσι σχησόντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative ἐξόμενος ἐξόμενοι ἐξομένω

Nominative σχησόμενος σχησόμενοι σχησομένω

Vocative ἐξόμενε ἐξόμενοι ἐξομένω

Vocative σχησόμενε σχησόμενοι σχησομένω

Accusative ἐξόμενον ἐξομένους ἐξομένω

Accusative σχησόμενον σχησομένους σχησομένω

Genitive ἐξομένου ἐξομένων ἐξομένοῑν

Genitive σχησομένου σχησομένων σχησομένοῑν

Dative ἐξομένῳ ἐξομένοῑς ἐξομένοῑν

Dative σχησομένῳ σχησομένοῑς σχησομένοῑν

Feminine

Nominative ἐξομένη ἐξομέναι ἐξομένᾱ

Nominative σχησομένη σχησομέναι σχησομένᾱ

Vocative ἐξομένη ἐξομέναι ἐξομένᾱ

Vocative σχησομένη σχησομέναι σχησομένᾱ

Accusative ἐξομένην ἐξομένᾱς ἐξομένᾱ

Accusative σχησομένην σχησομένᾱς σχησομένᾱ

Genitive ἐξομένης ἐξομενῶν ἐξομέναῑν

Genitive σχησομένης σχησομενῶν σχησομέναῑν

Dative ἐξομένῃ ἐξομέναῑς ἐξομέναῑν

Dative σχησομένῃ σχησομέναῑς σχησομέναῑν

Neuter

Nominative ἐξόμενον ἐξόμενα ἐξομένω

Nominative σχησόμενον σχησόμενα σχησομένω

Vocative ἐξόμενον ἐξόμενα ἐξομένω

Vocative σχησόμενον σχησόμενα σχησομένω

Accusative ἐξόμενον ἐξόμενα ἐξομένω

Accusative σχησόμενον σχησόμενα σχησομένω

Genitive ἐξομένου ἐξομένων ἐξομένοῑν

Genitive σχησομένου σχησομένων σχησομένοῑν

Dative ἐξομένῳ ἐξομένοῑς ἐξομένοῑν

Dative σχησομένῳ σχησομένοῑς σχησομένοῑν



Singular Plural Dual

Passive voice

Masculine

Nominative ἐχθησόμενος ἐχθησόμενοι ἐχθησομένω

Vocative ἐχθησόμενε ἐχθησόμενοι ἐχθησομένω

Accusative ἐχθησόμενον ἐχθησομένους ἐχθησομένω

Genitive ἐχθησομένου ἐχθησομένων ἐχθησομένοῑν

Dative ἐχθησομένῳ ἐχθησομένοῑς ἐχθησομένοῑν

Feminine

Nominative ἐχθησομένη ἐχθησομέναι ἐχθησομένᾱ

Vocative ἐχθησομένη ἐχθησομέναι ἐχθησομένᾱ

Accusative ἐχθησομένην ἐχθησομένᾱς ἐχθησομένᾱ

Genitive ἐχθησομένης ἐχθησομενῶν ἐχθησομέναῑν

Dative ἐχθησομένῃ ἐχθησομέναῑς ἐχθησομέναῑν

Neuter

Nominative ἐχθησόμενον ἐχθησόμενα ἐχθησομένω

Vocative ἐχθησόμενον ἐχθησόμενα ἐχθησομένω

Accusative ἐχθησόμενον ἐχθησόμενα ἐχθησομένω

Genitive ἐχθησομένου ἐχθησομένων ἐχθησομένοῑν

Dative ἐχθησομένῳ ἐχθησομένοῑς ἐχθησομένοῑν

Aorist

Active voice

Masculine

Nominative ἔξᾱς ἔξαντες ἔξαντε

Vocative ἔξαν ἔξαντες ἔξαντε

Accusative ἔξαντα ἔξαντας ἔξαντε

Genitive ἔξαντος ἐξάντων ἐξάντοῑν

Dative ἔξαντι ἔξᾱσι ἐξάντοῑν

Feminine

Nominative ἔξᾱσα ἔξᾱσαι ἐξά̄σᾱ

Vocative ἔξᾱσα ἔξᾱσαι ἐξά̄σᾱ

Accusative ἔξᾱσαν ἐξά̄σᾱς ἐξά̄σᾱ

Genitive ἐξά̄σης ἐξᾱσῶν ἐξά̄σαῑν

Dative ἐξά̄σῃ ἐξά̄σαῑς ἐξά̄σαῑν



Singular Plural Dual

Neuter

Nominative ἔξαν ἔξαντα ἔξαντε

Vocative ἔξαν ἔξαντα ἔξαντε

Accusative ἔξαν ἔξαντα ἔξαντε

Genitive ἔξαντος ἐξάντων ἐξάντοῑν

Dative ἔξαντι ἔξᾱσι ἐξάντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative ἐξάμενος ἐξάμενοι ἐξαμένω

Vocative ἐξάμενε ἐξάμενοι ἐξαμένω

Accusative ἐξάμενον ἐξαμένους ἐξαμένω

Genitive ἐξαμένου ἐξαμένων ἐξαμένοῑν

Dative ἐξαμένῳ ἐξαμένοῑς ἐξαμένοῑν

Feminine

Nominative ἐξαμένη ἐξαμέναι ἐξαμένᾱ

Vocative ἐξαμένη ἐξαμέναι ἐξαμένᾱ

Accusative ἐξαμένην ἐξαμένᾱς ἐξαμένᾱ

Genitive ἐξαμένης ἐξαμενῶν ἐξαμέναῑν

Dative ἐξαμένῃ ἐξαμέναῑς ἐξαμέναῑν

Neuter

Nominative ἐξάμενον ἐξάμενα ἐξαμένω

Vocative ἐξάμενον ἐξάμενα ἐξαμένω

Accusative ἐξάμενον ἐξάμενα ἐξαμένω

Genitive ἐξαμένου ἐξαμένων ἐξαμένοῑν

Dative ἐξαμένῳ ἐξαμένοῑς ἐξαμένοῑν

Passive voice

Masculine

Nominative ἐχθείς ἐχθέντες ἐχθέντε

Vocative ἐχθείς ἐχθέντες ἐχθέντε

Accusative ἐχθέντα ἐχθέντας ἐχθέντε

Genitive ἐχθέντος ἐχθέντων ἐχθέντοῑν

Dative ἐχθέντι ἐχθεῖσι ἐχθέντοῑν

Feminine

Nominative ἐχθεῖσα ἐχθεῖσαι ἐχθείσᾱ

Vocative ἐχθεῖσα ἐχθεῖσαι ἐχθείσᾱ

Accusative ἐχθεῖσαν ἐχθείσᾱς ἐχθείσᾱ

Genitive ἐχθείσης ἐχθεισῶν ἐχθείσαῑν

Dative ἐχθείσῃ ἐχθείσαῑς ἐχθείσαῑν



Singular Plural Dual

Neuter

Nominative ἐχθέν ἐχθέντα ἐχθέντε

Vocative ἐχθέν ἐχθέντα ἐχθέντε

Accusative ἐχθέν ἐχθέντα ἐχθέντε

Genitive ἐχθέντος ἐχθέντων ἐχθέντοῑν

Dative ἐχθέντι ἐχθεῖσι ἐχθέντοῑν

String Aorist

Active voice

Masculine

Nominative σχών σχόντες σχόντε

Vocative σχών σχόντες σχόντε

Accusative σχόντα σχόντας σχόντε

Genitive σχόντος σχόντων σχόντοῑν

Dative σχόντι σχοῦσι σχόντοῑν

Feminine

Nominative σχοῦσα σχοῦσαι σχούσᾱ

Vocative σχοῦσα σχοῦσαι σχούσᾱ

Accusative σχοῦσαν σχούσᾱς σχούσᾱ

Genitive σχούσης σχουσῶν σχούσαῑν

Dative σχούσῃ σχούσαῑς σχούσαῑν

Neuter

Nominative σχόν σχόντα σχόντε

Vocative σχόν σχόντα σχόντε

Accusative σχόν σχόντα σχόντε

Genitive σχόντος σχόντων σχόντοῑν

Dative σχόντι σχοῦσι σχόντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative σχόμενος σχόμενοι σχομένω

Vocative σχόμενε σχόμενοι σχομένω

Accusative σχόμενον σχομένους σχομένω

Genitive σχομένου σχομένων σχομένοῑν

Dative σχομένῳ σχομένοῑς σχομένοῑν



Singular Plural Dual

Feminine

Nominative σχομένη σχομέναι σχομένᾱ

Vocative σχομένη σχομέναι σχομένᾱ

Accusative σχομένην σχομένᾱς σχομένᾱ

Genitive σχομένης σχομενῶν σχομέναῑν

Dative σχομένῃ σχομέναῑς σχομέναῑν

Neuter

Nominative σχόμενον σχόμενα σχομένω

Vocative σχόμενον σχόμενα σχομένω

Accusative σχόμενον σχόμενα σχομένω

Genitive σχομένου σχομένων σχομένοῑν

Dative σχομένῳ σχομένοῑς σχομένοῑν

Perfect

Active voice

Masculine

Nominative ἐσχηκώς ἐσχηκότες ἐσχηκότε

Vocative ἐσχηκώς ἐσχηκότες ἐσχηκότε

Accusative ἐσχηκότα ἐσχηκότας ἐσχηκότε

Genitive ἐσχηκότος ἐσχηκότων ἐσχηκότοῑν

Dative ἐσχηκότι ἐσχηκῶσι ἐσχηκότοῑν

Feminine

Nominative ἐσχηκυῖα ἐσχηκυῖαι ἐσχηκυίᾱ

Vocative ἐσχηκυῖα ἐσχηκυῖαι ἐσχηκυίᾱ

Accusative ἐσχηκυῖαν ἐσχηκυίᾱς ἐσχηκυίᾱ

Genitive ἐσχηκυίᾱς ἐσχηκυιῶν ἐσχηκυίαῑν

Dative ἐσχηκυίᾳ ἐσχηκυίαῑς ἐσχηκυίαῑν

Neuter

Nominative ἐσχηκός ἐσχηκότα ἐσχηκότε

Vocative ἐσχηκός ἐσχηκότα ἐσχηκότε

Accusative ἐσχηκός ἐσχηκότα ἐσχηκότε

Genitive ἐσχηκότος ἐσχηκότων ἐσχηκότοῑν

Dative ἐσχηκότι ἐσχηκῶσι ἐσχηκότοῑν



Singular Plural Dual

Middle voice

Masculine

Nominative ἐσχημένος ἐσχημένοι ἐσχημένω

Vocative ἐσχημένε ἐσχημένοι ἐσχημένω

Accusative ἐσχημένον ἐσχημένους ἐσχημένω

Genitive ἐσχημένου ἐσχημένων ἐσχημένοῑν

Dative ἐσχημένῳ ἐσχημένοῑς ἐσχημένοῑν

Feminine

Nominative ἐσχημένη ἐσχημέναι ἐσχημένᾱ

Vocative ἐσχημένη ἐσχημέναι ἐσχημένᾱ

Accusative ἐσχημένην ἐσχημένᾱς ἐσχημένᾱ

Genitive ἐσχημένης ἐσχημενῶν ἐσχημέναῑν

Dative ἐσχημένῃ ἐσχημέναῑς ἐσχημέναῑν

Neuter

Nominative ἐσχημένον ἐσχημένα ἐσχημένω

Vocative ἐσχημένον ἐσχημένα ἐσχημένω

Accusative ἐσχημένον ἐσχημένα ἐσχημένω

Genitive ἐσχημένου ἐσχημένων ἐσχημένοῑν

Dative ἐσχημένῳ ἐσχημένοῑς ἐσχημένοῑν



Singular Plural Dual

Poetic

Aorist

Active voice

Masculine

Nominative ἔσχᾱς ἔσχαντες ἔσχαντε

Vocative ἔσχαν ἔσχαντες ἔσχαντε

Accusative ἔσχαντα ἔσχαντας ἔσχαντε

Genitive ἔσχαντος ἐσχάντων ἐσχάντοῑν

Dative ἔσχαντι ἔσχᾱσι ἐσχάντοῑν

Feminine

Nominative ἔσχᾱσα ἔσχᾱσαι ἐσχά̄σᾱ

Vocative ἔσχᾱσα ἔσχᾱσαι ἐσχά̄σᾱ

Accusative ἔσχᾱσαν ἐσχά̄σᾱς ἐσχά̄σᾱ

Genitive ἐσχά̄σης ἐσχᾱσῶν ἐσχά̄σαῑν

Dative ἐσχά̄σῃ ἐσχά̄σαῑς ἐσχά̄σαῑν

Neuter

Nominative ἔσχαν ἔσχαντα ἔσχαντε

Vocative ἔσχαν ἔσχαντα ἔσχαντε

Accusative ἔσχαν ἔσχαντα ἔσχαντε

Genitive ἔσχαντος ἐσχάντων ἐσχάντοῑν

Dative ἔσχαντι ἔσχᾱσι ἐσχάντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative ἐσχάμενος ἐσχάμενοι ἐσχαμένω

Vocative ἐσχάμενε ἐσχάμενοι ἐσχαμένω

Accusative ἐσχάμενον ἐσχαμένους ἐσχαμένω

Genitive ἐσχαμένου ἐσχαμένων ἐσχαμένοῑν

Dative ἐσχαμένῳ ἐσχαμένοῑς ἐσχαμένοῑν

Feminine

Nominative ἐσχαμένη ἐσχαμέναι ἐσχαμένᾱ

Vocative ἐσχαμένη ἐσχαμέναι ἐσχαμένᾱ

Accusative ἐσχαμένην ἐσχαμένᾱς ἐσχαμένᾱ

Genitive ἐσχαμένης ἐσχαμενῶν ἐσχαμέναῑν

Dative ἐσχαμένῃ ἐσχαμέναῑς ἐσχαμέναῑν



Singular Plural Dual

Neuter

Nominative ἐσχάμενον ἐσχάμενα ἐσχαμένω

Vocative ἐσχάμενον ἐσχάμενα ἐσχαμένω

Accusative ἐσχάμενον ἐσχάμενα ἐσχαμένω

Genitive ἐσχαμένου ἐσχαμένων ἐσχαμένοῑν

Dative ἐσχαμένῳ ἐσχαμένοῑς ἐσχαμένοῑν

String Aorist

Active voice

Masculine

Nominative σχεθών σχεθόντες σχεθόντε

Vocative σχεθών σχεθόντες σχεθόντε

Accusative σχεθόντα σχεθόντας σχεθόντε

Genitive σχεθόντος σχεθόντων σχεθόντοῑν

Dative σχεθόντι σχεθοῦσι σχεθόντοῑν

Feminine

Nominative σχεθοῦσα σχεθοῦσαι σχεθούσᾱ

Vocative σχεθοῦσα σχεθοῦσαι σχεθούσᾱ

Accusative σχεθοῦσαν σχεθούσᾱς σχεθούσᾱ

Genitive σχεθούσης σχεθουσῶν σχεθούσαῑν

Dative σχεθούσῃ σχεθούσαῑς σχεθούσαῑν

Neuter

Nominative σχεθόν σχεθόντα σχεθόντε

Vocative σχεθόν σχεθόντα σχεθόντε

Accusative σχεθόν σχεθόντα σχεθόντε

Genitive σχεθόντος σχεθόντων σχεθόντοῑν

Dative σχεθόντι σχεθοῦσι σχεθόντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative σχεθόμενος σχεθόμενοι σχεθομένω

Vocative σχεθόμενε σχεθόμενοι σχεθομένω

Accusative σχεθόμενον σχεθομένους σχεθομένω

Genitive σχεθομένου σχεθομένων σχεθομένοῑν

Dative σχεθομένῳ σχεθομένοῑς σχεθομένοῑν



Singular Plural Dual

Feminine

Nominative σχεθομένη σχεθομέναι σχεθομένᾱ

Vocative σχεθομένη σχεθομέναι σχεθομένᾱ

Accusative σχεθομένην σχεθομένᾱς σχεθομένᾱ

Genitive σχεθομένης σχεθομενῶν σχεθομέναῑν

Dative σχεθομένῃ σχεθομέναῑς σχεθομέναῑν

Neuter

Nominative σχεθόμενον σχεθόμενα σχεθομένω

Vocative σχεθόμενον σχεθόμενα σχεθομένω

Accusative σχεθόμενον σχεθόμενα σχεθομένω

Genitive σχεθομένου σχεθομένων σχεθομένοῑν

Dative σχεθομένῳ σχεθομένοῑς σχεθομένοῑν



Singular Plural Dual

Recent

Future

Passive voice

Masculine

Nominative σχεθησόμενος σχεθησόμενοι σχεθησομένω

Vocative σχεθησόμενε σχεθησόμενοι σχεθησομένω

Accusative σχεθησόμενον σχεθησομένους σχεθησομένω

Genitive σχεθησομένου σχεθησομένων σχεθησομένοῑν

Dative σχεθησομένῳ σχεθησομένοῑς σχεθησομένοῑν

Feminine

Nominative σχεθησομένη σχεθησομέναι σχεθησομένᾱ

Vocative σχεθησομένη σχεθησομέναι σχεθησομένᾱ

Accusative σχεθησομένην σχεθησομένᾱς σχεθησομένᾱ

Genitive σχεθησομένης σχεθησομενῶν σχεθησομέναῑν

Dative σχεθησομένῃ σχεθησομέναῑς σχεθησομέναῑν

Neuter

Nominative σχεθησόμενον σχεθησόμενα σχεθησομένω

Vocative σχεθησόμενον σχεθησόμενα σχεθησομένω

Accusative σχεθησόμενον σχεθησόμενα σχεθησομένω

Genitive σχεθησομένου σχεθησομένων σχεθησομένοῑν

Dative σχεθησομένῳ σχεθησομένοῑς σχεθησομένοῑν

Aorist

Passive voice

Masculine

Nominative σχεθείς σχεθέντες σχεθέντε

Vocative σχεθείς σχεθέντες σχεθέντε

Accusative σχεθέντα σχεθέντας σχεθέντε

Genitive σχεθέντος σχεθέντων σχεθέντοῑν

Dative σχεθέντι σχεθεῖσι σχεθέντοῑν

Feminine

Nominative σχεθεῖσα σχεθεῖσαι σχεθείσᾱ

Vocative σχεθεῖσα σχεθεῖσαι σχεθείσᾱ

Accusative σχεθεῖσαν σχεθείσᾱς σχεθείσᾱ

Genitive σχεθείσης σχεθεισῶν σχεθείσαῑν

Dative σχεθείσῃ σχεθείσαῑς σχεθείσαῑν



Singular Plural Dual

Neuter

Nominative σχεθέν σχεθέντα σχεθέντε

Vocative σχεθέν σχεθέντα σχεθέντε

Accusative σχεθέν σχεθέντα σχεθέντε

Genitive σχεθέντος σχεθέντων σχεθέντοῑν

Dative σχεθέντι σχεθεῖσι σχεθέντοῑν



ἔχω

direct, command.

Active Middle Passive

Regular

Present ἔχειν ἔχεσθαι

Future ἔξειν ἔξεσθαι ἐχθήσεσθαι

Future σχήσειν σχήσεσθαι

Aorist ἔξαι ἔξασθαι ἐχθῆναι

Aorist σχεῖν σχέσθαι

Perfect ἐσχηκέναι ἐσχῆσθαι

Epic

Present ἐχέμεν

Future ἐξέμεν

Aorist σχεθέειν

Aorist σχεθέμεν

Aorist σχέμεν

Poetic

Aorist ἔσχαι ἔσχασθαι

Aorist σχεθεῖν σχεθέσθαι

Recent

Future σχεθήσεσθαι

Aorist σχεθῆναι



εἴδω

look, watch, behold; know. Unusual in present, and its perfect ???? has a present value of: to know

(by experience, because of having seen sth).

Indicative Subjunctive Optative Imperative

Regular

Active voice

Present
εἴδωμαι εἰδοί̄μην1ps

εἴδῃ εἴδοῑο εἴδου2ps

εἴδηται εἴδοῑτο εἰδέσθω3ps

εἰδώμεθα εἰδοί̄μεθα1pp

εἴδησθε εἴδοῑσθε εἴδεσθε2pp

εἴδωνται εἴδοῑντο εἰδέσθωσαν3pp

εἴδησθον εἴδοῑσθον εἴδεσθον2pd

εἴδησθον εἰδοί̄σθην εἰδέσθων3pd

Future
εἴσομαι εἰσοί̄μην1ps

εἴσει εἴσοῑο2ps

εἴσεται εἴσοῑτο3ps

εἰσόμεθα εἰσοί̄μεθα1pp

εἴσεσθε εἴσοῑσθε2pp

εἴσονται εἴσοῑντο3pp

εἴσεσθον εἴσοῑσθον2pd

εἴσεσθον εἰσοί̄σθην3pd

Aorist
εἶσα εἴσω εἴσαῑμι1ps

εἴδησα εἰδήσω εἰδήσαῑμι

εἶσας εἴσῃς εἴσειας εἶσον2ps

εἴδησας εἰδήσῃς εἰδήσειας εἴδησον

εἶσε εἴσῃ εἴσειε εἰσάτω3ps

εἴδησε εἰδήσῃ εἰδήσειε εἰδησάτω

εἴσαμεν εἴσωμεν εἴσαῑμεν1pp

εἰδήσαμεν εἰδήσωμεν εἰδήσαῑμεν

εἴσατε εἴσητε εἴσαῑτε εἴσατε2pp

εἰδήσατε εἰδήσητε εἰδήσαῑτε εἰδήσατε

εἶσαν εἴσωσι εἴσειαν εἰσάτωσαν3pp

εἴδησαν εἰδήσωσι εἰδήσειαν εἰδησάτωσαν

εἴσατον εἴσητον εἴσαῑτον εἴσατον2pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

εἰδήσατον εἰδήσητον εἰδήσαῑτον εἰδήσατον

εἰσάτην εἴσητον εἰσαί̄την εἰσάτων3pd

εἰδησάτην εἰδήσητον εἰδησαί̄την εἰδησάτων

Strong aorist
εἶδον εἴδω εἴδοῑμι1ps

εἶδες εἴδῃς εἴδοῑς εἶδε2ps

εἶδε εἴδῃ εἴδοῑ εἰδέτω3ps

εἴδομεν εἴδωμεν εἴδοῑμεν1pp

εἴδετε εἴδητε εἴδοῑτε εἴδετε2pp

εἶδον εἴδωσι εἴδοῑεν εἰδέτωσαν3pp

εἴδετον εἴδητον εἴδοῑτον εἴδετον2pd

εἰδέτην εἴδητον εἰδοί̄την εἰδέτων3pd

Perfect
εἴδηκα εἰδήκω εἰδήκοῑμι1ps

εἴδηκας εἰδήκῃς εἰδήκοῑς εἴδηκε2ps

εἴδηκε εἰδήκῃ εἰδήκοῑ εἰδηκέτω3ps

εἰδήκαμεν εἰδήκωμεν εἰδήκοῑμεν1pp

εἰδήκατε εἰδήκητε εἰδήκοῑτε εἰδήκετε2pp

εἰδήκασι εἰδήκωσι εἰδήκοῑεν εἰδηκέτωσαν3pp

εἰδήκατον εἰδήκητον εἰδήκοῑτον εἰδήκετον2pd

εἰδήκατον εἰδήκητον εἰδηκοί̄την εἰδηκέτων3pd

Strong perfect
οἶδα εἰδῶ1ps

οἶδας εἰδῇς ἴσθι2ps

οἶδε εἰδῇ ἴστω3ps

ἴσμεν εἰδῶμεν1pp

ἴστε εἰδῆτε ἴστε2pp

ἴσασι εἰδῶσι ἴστωσαν3pp

Pluperfect
ᾐδήκη1ps

ᾐδήκης2ps

ᾐδήκει3ps

ᾐδήκεμεν1pp

ᾐδήκετε2pp

ᾐδήκεσαν3pp

ᾐδήκειτον2pd

ᾐδηκείτην3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Strong pluperfect
ᾔδειν1ps

ᾔδεισθα2ps

ᾔδησθα

ᾔδεις

ᾔδες

ᾔδει3ps

ᾔδειμεν1pp

ᾖσμεν

ᾖστε2pp

ᾔδεσαν3pp

Middle voice

Present
εἴδομαι1ps

εἴδει2ps

εἴδεται3ps

εἰδόμεθα1pp

εἴδεσθε2pp

εἴδονται3pp

εἴδεσθον2pd

εἴδεσθον3pd

Imperfect
ᾐδόμην1ps

ᾔδου2ps

ᾔδετο3ps

ᾐδόμεθα1pp

ᾔδεσθε2pp

ᾔδοντο3pp

ᾔδεσθον2pd

ᾐδέσθην3pd

Aorist
εἰσάμην εἴσωμαι εἰσαί̄μην1ps

εἰδησάμην εἰδήσωμαι εἰδησαί̄μην

εἴσω εἴσῃ εἴσαῑο εἶσαι2ps

εἰδήσω εἰδήσῃ εἰδήσαῑο εἴδησαι

εἴσατο εἴσηται εἴσαῑτο εἰσάσθω3ps

εἰδήσατο εἰδήσηται εἰδήσαῑτο εἰδησάσθω



Indicative Subjunctive Optative Imperative

εἰσάμεθα εἰσώμεθα εἰσαί̄μεθα1pp

εἰδησάμεθα εἰδησώμεθα εἰδησαί̄μεθα

εἴσασθε εἴσησθε εἴσαῑσθε εἴσασθε2pp

εἰδήσασθε εἰδήσησθε εἰδήσαῑσθε εἰδήσασθε

εἴσαντο εἴσωνται εἴσαῑντο εἰσάσθωσαν3pp

εἰδήσαντο εἰδήσωνται εἰδήσαῑντο εἰδησάσθωσαν

εἴσασθον εἴσησθον εἴσαῑσθον εἴσασθον2pd

εἰδήσασθον εἰδήσησθον εἰδήσαῑσθον εἰδήσασθον

εἰσάσθην εἴσησθον εἰσαί̄σθην εἰσάσθων3pd

εἰδησάσθην εἰδήσησθον εἰδησαί̄σθην εἰδησάσθων

Strong aorist
εἰδόμην εἴδωμαι εἰδοί̄μην1ps

εἴδου εἴδῃ εἴδοῑο εἰδοῦ2ps

εἴδετο εἴδηται εἴδοῑτο εἰδέσθω3ps

εἰδόμεθα εἰδώμεθα εἰδοί̄μεθα1pp

εἴδεσθε εἴδησθε εἴδοῑσθε εἴδεσθε2pp

εἴδοντο εἴδωνται εἴδοῑντο εἰδέσθωσαν3pp

εἴδεσθον εἴδησθον εἴδοῑσθον εἴδεσθον2pd

εἰδέσθην εἴδησθον εἰδοί̄σθην εἰδέσθων3pd

Perfect
ᾔδημαι1ps

ᾔδησαι εἴδησο2ps

ᾔδηται εἰδήσθω3ps

ᾐδήμεθα1pp

ᾔδησθε εἴδησθε2pp

ᾔδηνται εἰδήσθωσαν3pp

ᾔδησθον εἴδησθον2pd

ᾔδησθον εἰδήσθων3pd

Pluperfect
ᾐδήμην1ps

ᾔδησο2ps

ᾔδητο3ps

ᾐδήμεθα1pp

ᾔδησθε2pp

ᾔδηντο3pp

ᾔδησθον2pd

ᾐδήσθην3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Attic

Active voice

Strong pluperfect
ᾔδη1ps

ᾔδη3ps



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Doric

Active voice

Future
ἰδήσω ἰδήσοῑμι1ps

ἰδήσεις ἰδήσοῑς2ps

ἰδήσει ἰδήσοῑ3ps

ἰδήσομεν ἰδήσοῑμεν1pp

ἰδήσετε ἰδήσοῑτε2pp

ἰδήσουσι ἰδήσοῑεν3pp

ἰδήσετον ἰδήσοῑτον2pd

ἰδήσετον ἰδησοί̄την3pd

Middle voice

Future
ἰδήσομαι ἰδησοί̄μην1ps

ἰδήσει ἰδήσοῑο2ps

ἰδήσεται ἰδήσοῑτο3ps

ἰδησόμεθα ἰδησοί̄μεθα1pp

ἰδήσεσθε ἰδήσοῑσθε2pp

ἰδήσονται ἰδήσοῑντο3pp

ἰδήσεσθον ἰδήσοῑσθον2pd

ἰδήσεσθον ἰδησοί̄σθην3pd

Strong aorist
εἰδόμαν1ps

ἰδόμαν



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Epic

Active voice

Strong aorist
ἴδον ἴδω ἴδοῑμι

ἴδες ἴδῃς ἴδοῑς ἴδε2ps

ἴδε ἴδῃ ἴδοῑ ἰδέτω3ps

ἴδομεν ἴδωμεν ἴδοῑμεν1pp

ἴδετε ἴδητε ἴδοῑτε ἴδετε2pp

ἴδον ἴδωσι ἴδοῑεν ἰδέτωσαν3pp

ἴδετον ἴδητον ἴδοῑτον ἴδετον2pd

ἰδέτην ἴδητον ἰδοί̄την ἰδέτων3pd

Strong pluperfect
ᾔδεα1ps

Middle voice

Strong aorist
ἰδόμην ἴδωμαι ἰδοί̄μην

ἴδου ἴδῃ ἴδοῑο ἰδοῦ2ps

ἴδετο ἴδηται ἴδοῑτο ἰδέσθω3ps

ἰδόμεθα ἰδώμεθα ἰδοί̄μεθα1pp

ἴδεσθε ἴδησθε ἴδοῑσθε ἴδεσθε2pp

ἴδοντο ἴδωνται ἴδοῑντο ἰδέσθωσαν3pp

ἴδεσθον ἴδησθον ἴδοῑσθον ἴδεσθον2pd

ἰδέσθην ἴδησθον ἰδοί̄σθην ἰδέσθων3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Ionic

Active voice

Future
εἰδήσω εἰδήσοῑμι1ps

εἰδήσεις εἰδήσοῑς2ps

εἰδήσει εἰδήσοῑ3ps

εἰδήσομεν εἰδήσοῑμεν1pp

εἰδήσετε εἰδήσοῑτε2pp

εἰδήσουσι εἰδήσοῑεν3pp

εἰδήσετον εἰδήσοῑτον2pd

εἰδήσετον εἰδησοί̄την3pd

Strong pluperfect
ᾔδεα1ps

Middle voice

Future
εἰδήσομαι εἰδησοί̄μην

εἰδήσει εἰδήσοῑο2ps

εἰδήσεται εἰδήσοῑτο3ps

εἰδησόμεθα εἰδησοί̄μεθα1pp

εἰδήσεσθε εἰδήσοῑσθε2pp

εἰδήσονται εἰδήσοῑντο3pp

εἰδήσεσθον εἰδήσοῑσθον2pd

εἰδήσεσθον εἰδησοί̄σθην3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Poetic

Active voice

Aorist
ἐείσωμαι ἐεισαί̄μην1ps

ἐείσῃ ἐείσαῑο ἔεισαι2ps

ἐείσηται ἐείσαῑτο ἐεισάσθω3ps

ἐεισώμεθα ἐεισαί̄μεθα1pp

ἐείσησθε ἐείσαῑσθε ἐείσασθε2pp

ἐείσωνται ἐείσαῑντο ἐεισάσθωσαν3pp

ἐείσησθον ἐείσαῑσθον ἐείσασθον2pd

ἐείσησθον ἐεισαί̄σθην ἐεισάσθων3pd

Middle voice

Present
ἐείδομαι1ps

ἐείδει2ps

ἐείδεται3ps

ἐειδόμεθα1pp

ἐείδεσθε2pp

ἐείδονται3pp

ἐείδεσθον2pd

ἐείδεσθον3pd

Aorist
ἐεισάμην1ps

ἐείσω2ps

ἐείσατο3ps

ἐεισάμεθα1pp

ἐείσασθε2pp

ἐείσαντο3pp

ἐείσασθον2pd

ἐεισάσθην3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Later

Active voice

Strong perfect
οἶσθα2ps



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Rare

Active voice

Present
εἴδω1ps

εἴδεις2ps

εἴδει3ps

εἴδομεν1pp

εἴδετε2pp

εἴδουσι3pp

εἴδετον2pd

εἴδετον3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Recent

Active voice

Future
εἰδήσω εἰδήσοῑμι1ps

εἰδήσεις εἰδήσοῑς2ps

εἰδήσει εἰδήσοῑ3ps

εἰδήσομεν εἰδήσοῑμεν1pp

εἰδήσετε εἰδήσοῑτε2pp

εἰδήσουσι εἰδήσοῑεν3pp

εἰδήσετον εἰδήσοῑτον2pd

εἰδήσετον εἰδησοί̄την3pd

Middle voice

Future
εἰδήσομαι εἰδησοί̄μην1ps

εἰδήσει εἰδήσοῑο2ps

εἰδήσεται εἰδήσοῑτο3ps

εἰδησόμεθα εἰδησοί̄μεθα1pp

εἰδήσεσθε εἰδήσοῑσθε2pp

εἰδήσονται εἰδήσοῑντο3pp

εἰδήσεσθον εἰδήσοῑσθον2pd

εἰδήσεσθον εἰδησοί̄σθην3pd



εἴδω

look, watch, behold; know. Unusual in present, and its perfect ???? has a present value of: to know

(by experience, because of having seen sth).

Singular Plural Dual

Regular

Present

Middle voice

Masculine

Nominative εἰδόμενος εἰδόμενοι εἰδομένω

Vocative εἰδόμενε εἰδόμενοι εἰδομένω

Accusative εἰδόμενον εἰδομένους εἰδομένω

Genitive εἰδομένου εἰδομένων εἰδομένοῑν

Dative εἰδομένῳ εἰδομένοῑς εἰδομένοῑν

Feminine

Nominative εἰδομένη εἰδομέναι εἰδομένᾱ

Vocative εἰδομένη εἰδομέναι εἰδομένᾱ

Accusative εἰδομένην εἰδομένᾱς εἰδομένᾱ

Genitive εἰδομένης εἰδομενῶν εἰδομέναῑν

Dative εἰδομένῃ εἰδομέναῑς εἰδομέναῑν

Neuter

Nominative εἰδόμενον εἰδόμενα εἰδομένω

Vocative εἰδόμενον εἰδόμενα εἰδομένω

Accusative εἰδόμενον εἰδόμενα εἰδομένω

Genitive εἰδομένου εἰδομένων εἰδομένοῑν

Dative εἰδομένῳ εἰδομένοῑς εἰδομένοῑν

Future

Active voice

Masculine

Nominative εἰσόμενος εἰσόμενοι εἰσομένω

Vocative εἰσόμενε εἰσόμενοι εἰσομένω

Accusative εἰσόμενον εἰσομένους εἰσομένω

Genitive εἰσομένου εἰσομένων εἰσομένοῑν

Dative εἰσομένῳ εἰσομένοῑς εἰσομένοῑν



Singular Plural Dual

Feminine

Nominative εἰσομένη εἰσομέναι εἰσομένᾱ

Vocative εἰσομένη εἰσομέναι εἰσομένᾱ

Accusative εἰσομένην εἰσομένᾱς εἰσομένᾱ

Genitive εἰσομένης εἰσομενῶν εἰσομέναῑν

Dative εἰσομένῃ εἰσομέναῑς εἰσομέναῑν

Neuter

Nominative εἰσόμενον εἰσόμενα εἰσομένω

Vocative εἰσόμενον εἰσόμενα εἰσομένω

Accusative εἰσόμενον εἰσόμενα εἰσομένω

Genitive εἰσομένου εἰσομένων εἰσομένοῑν

Dative εἰσομένῳ εἰσομένοῑς εἰσομένοῑν

Aorist

Active voice

Masculine

Nominative εἴσᾱς εἴσαντες εἴσαντε

Nominative εἰδήσᾱς εἰδήσαντες εἰδήσαντε

Vocative εἴσαν εἴσαντες εἴσαντε

Vocative εἰδήσαν εἰδήσαντες εἰδήσαντε

Accusative εἴσαντα εἴσαντας εἴσαντε

Accusative εἰδήσαντα εἰδήσαντας εἰδήσαντε

Genitive εἴσαντος εἰσάντων εἰσάντοῑν

Genitive εἰδήσαντος εἰδησάντων εἰδησάντοῑν

Dative εἴσαντι εἴσᾱσι εἰσάντοῑν

Dative εἰδήσαντι εἰδήσᾱσι εἰδησάντοῑν

Feminine

Nominative εἴσᾱσα εἴσᾱσαι εἰσά̄σᾱ

Nominative εἰδήσᾱσα εἰδήσᾱσαι εἰδησά̄σᾱ

Vocative εἴσᾱσα εἴσᾱσαι εἰσά̄σᾱ

Vocative εἰδήσᾱσα εἰδήσᾱσαι εἰδησά̄σᾱ

Accusative εἴσᾱσαν εἰσά̄σᾱς εἰσά̄σᾱ

Accusative εἰδήσᾱσαν εἰδησά̄σᾱς εἰδησά̄σᾱ

Genitive εἰσά̄σης εἰσᾱσῶν εἰσά̄σαῑν

Genitive εἰδησά̄σης εἰδησᾱσῶν εἰδησά̄σαῑν

Dative εἰσά̄σῃ εἰσά̄σαῑς εἰσά̄σαῑν

Dative εἰδησά̄σῃ εἰδησά̄σαῑς εἰδησά̄σαῑν



Singular Plural Dual

Neuter

Nominative εἶσαν εἴσαντα εἴσαντε

Nominative εἰδῆσαν εἰδήσαντα εἰδήσαντε

Vocative εἶσαν εἴσαντα εἴσαντε

Vocative εἰδῆσαν εἰδήσαντα εἰδήσαντε

Accusative εἶσαν εἴσαντα εἴσαντε

Accusative εἰδῆσαν εἰδήσαντα εἰδήσαντε

Genitive εἴσαντος εἰσάντων εἰσάντοῑν

Genitive εἰδήσαντος εἰδησάντων εἰδησάντοῑν

Dative εἴσαντι εἴσᾱσι εἰσάντοῑν

Dative εἰδήσαντι εἰδήσᾱσι εἰδησάντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative εἰσάμενος εἰσάμενοι εἰσαμένω

Nominative εἰδησάμενος εἰδησάμενοι εἰδησαμένω

Vocative εἰσάμενε εἰσάμενοι εἰσαμένω

Vocative εἰδησάμενε εἰδησάμενοι εἰδησαμένω

Accusative εἰσάμενον εἰσαμένους εἰσαμένω

Accusative εἰδησάμενον εἰδησαμένους εἰδησαμένω

Genitive εἰσαμένου εἰσαμένων εἰσαμένοῑν

Genitive εἰδησαμένου εἰδησαμένων εἰδησαμένοῑν

Dative εἰσαμένῳ εἰσαμένοῑς εἰσαμένοῑν

Dative εἰδησαμένῳ εἰδησαμένοῑς εἰδησαμένοῑν

Feminine

Nominative εἰσαμένη εἰσαμέναι εἰσαμένᾱ

Nominative εἰδησαμένη εἰδησαμέναι εἰδησαμένᾱ

Vocative εἰσαμένη εἰσαμέναι εἰσαμένᾱ

Vocative εἰδησαμένη εἰδησαμέναι εἰδησαμένᾱ

Accusative εἰσαμένην εἰσαμένᾱς εἰσαμένᾱ

Accusative εἰδησαμένην εἰδησαμένᾱς εἰδησαμένᾱ

Genitive εἰσαμένης εἰσαμενῶν εἰσαμέναῑν

Genitive εἰδησαμένης εἰδησαμενῶν εἰδησαμέναῑν

Dative εἰσαμένῃ εἰσαμέναῑς εἰσαμέναῑν

Dative εἰδησαμένῃ εἰδησαμέναῑς εἰδησαμέναῑν



Singular Plural Dual

Neuter

Nominative εἰσάμενον εἰσάμενα εἰσαμένω

Nominative εἰδησάμενον εἰδησάμενα εἰδησαμένω

Vocative εἰσάμενον εἰσάμενα εἰσαμένω

Vocative εἰδησάμενον εἰδησάμενα εἰδησαμένω

Accusative εἰσάμενον εἰσάμενα εἰσαμένω

Accusative εἰδησάμενον εἰδησάμενα εἰδησαμένω

Genitive εἰσαμένου εἰσαμένων εἰσαμένοῑν

Genitive εἰδησαμένου εἰδησαμένων εἰδησαμένοῑν

Dative εἰσαμένῳ εἰσαμένοῑς εἰσαμένοῑν

Dative εἰδησαμένῳ εἰδησαμένοῑς εἰδησαμένοῑν

String Aorist

Active voice

Masculine

Nominative εἰδών εἰδόντες εἰδόντε

Vocative εἰδών εἰδόντες εἰδόντε

Accusative εἰδόντα εἰδόντας εἰδόντε

Genitive εἰδόντος εἰδόντων εἰδόντοῑν

Dative εἰδόντι εἰδοῦσι εἰδόντοῑν

Feminine

Nominative εἰδοῦσα εἰδοῦσαι εἰδούσᾱ

Vocative εἰδοῦσα εἰδοῦσαι εἰδούσᾱ

Accusative εἰδοῦσαν εἰδούσᾱς εἰδούσᾱ

Genitive εἰδούσης εἰδουσῶν εἰδούσαῑν

Dative εἰδούσῃ εἰδούσαῑς εἰδούσαῑν

Neuter

Nominative εἰδόν εἰδόντα εἰδόντε

Vocative εἰδόν εἰδόντα εἰδόντε

Accusative εἰδόν εἰδόντα εἰδόντε

Genitive εἰδόντος εἰδόντων εἰδόντοῑν

Dative εἰδόντι εἰδοῦσι εἰδόντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative εἰδόμενος εἰδόμενοι εἰδομένω

Vocative εἰδόμενε εἰδόμενοι εἰδομένω

Accusative εἰδόμενον εἰδομένους εἰδομένω

Genitive εἰδομένου εἰδομένων εἰδομένοῑν

Dative εἰδομένῳ εἰδομένοῑς εἰδομένοῑν



Singular Plural Dual

Feminine

Nominative εἰδομένη εἰδομέναι εἰδομένᾱ

Vocative εἰδομένη εἰδομέναι εἰδομένᾱ

Accusative εἰδομένην εἰδομένᾱς εἰδομένᾱ

Genitive εἰδομένης εἰδομενῶν εἰδομέναῑν

Dative εἰδομένῃ εἰδομέναῑς εἰδομέναῑν

Neuter

Nominative εἰδόμενον εἰδόμενα εἰδομένω

Vocative εἰδόμενον εἰδόμενα εἰδομένω

Accusative εἰδόμενον εἰδόμενα εἰδομένω

Genitive εἰδομένου εἰδομένων εἰδομένοῑν

Dative εἰδομένῳ εἰδομένοῑς εἰδομένοῑν

Perfect

Active voice

Masculine

Nominative εἰδώς εἰδότες εἰδότε

Vocative εἰδώς εἰδότες εἰδότε

Accusative εἰδότα εἰδότας εἰδότε

Genitive εἰδότος εἰδότων εἰδότοῑν

Dative εἰδότι εἰδῶσι εἰδότοῑν

Feminine

Nominative εἰδυῖα εἰδυῖαι εἰδυίᾱ

Vocative εἰδυῖα εἰδυῖαι εἰδυίᾱ

Accusative εἰδυῖαν εἰδυίᾱς εἰδυίᾱ

Genitive εἰδυίᾱς εἰδυιῶν εἰδυίαῑν

Dative εἰδυίᾳ εἰδυίαῑς εἰδυίαῑν

Neuter

Nominative εἰδόν εἰδότες εἰδότε

Vocative εἰδός εἰδότες εἰδότε

Accusative εἰδότα εἰδότας εἰδότε

Genitive εἰδότος εἰδότων εἰδότοῑν

Dative εἰδότι εἰδῶσι εἰδότοῑν



Singular Plural Dual

Middle voice

Masculine

Nominative εἰδημένος εἰδημένοι εἰδημένω

Vocative εἰδημένε εἰδημένοι εἰδημένω

Accusative εἰδημένον εἰδημένους εἰδημένω

Genitive εἰδημένου εἰδημένων εἰδημένοῑν

Dative εἰδημένῳ εἰδημένοῑς εἰδημένοῑν

Feminine

Nominative εἰδημένη εἰδημέναι εἰδημένᾱ

Vocative εἰδημένη εἰδημέναι εἰδημένᾱ

Accusative εἰδημένην εἰδημένᾱς εἰδημένᾱ

Genitive εἰδημένης εἰδημενῶν εἰδημέναῑν

Dative εἰδημένῃ εἰδημέναῑς εἰδημέναῑν

Neuter

Nominative εἰδημένον εἰδημένα εἰδημένω

Vocative εἰδημένον εἰδημένα εἰδημένω

Accusative εἰδημένον εἰδημένα εἰδημένω

Genitive εἰδημένου εἰδημένων εἰδημένοῑν

Dative εἰδημένῳ εἰδημένοῑς εἰδημένοῑν



Singular Plural Dual

Contracted

Future

Active voice

Masculine

Nominative ἰδησῶν ἰδησοῦντες ἰδησοῦντε

Vocative ἰδησῶν ἰδησοῦντες ἰδησοῦντε

Accusative ἰδησοῦντα ἰδησοῦντας ἰδησοῦντε

Genitive ἰδησοῦντος ἰδησούντων ἰδησούντοῑν

Dative ἰδησοῦντι ἰδησοῦσι ἰδησούντοῑν

Feminine

Nominative ἰδησοῦσα ἰδησοῦσαι ἰδησούσᾱ

Vocative ἰδησοῦσα ἰδησοῦσαι ἰδησούσᾱ

Accusative ἰδησοῦσαν ἰδησούσᾱς ἰδησούσᾱ

Genitive ἰδησούσης ἰδησουσῶν ἰδησούσαῑν

Dative ἰδησούσῃ ἰδησούσαῑς ἰδησούσαῑν

Neuter

Nominative ἰδησοῦν ἰδησοῦντα ἰδησοῦντε

Vocative ἰδησοῦν ἰδησοῦντα ἰδησοῦντε

Accusative ἰδησοῦν ἰδησοῦντα ἰδησοῦντε

Genitive ἰδησοῦντος ἰδησούντων ἰδησούντοῑν

Dative ἰδησοῦντι ἰδησοῦσι ἰδησούντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative ἰδησούμενος ἰδησούμενοι ἰδησουμένω

Vocative ἰδησούμενε ἰδησούμενοι ἰδησουμένω

Accusative ἰδησούμενον ἰδησουμένους ἰδησουμένω

Genitive ἰδησουμένου ἰδησουμένων ἰδησουμένοῑν

Dative ἰδησουμένῳ ἰδησουμένοῑς ἰδησουμένοῑν

Feminine

Nominative ἰδησουμένη ἰδησουμέναι ἰδησουμένᾱ

Vocative ἰδησουμένη ἰδησουμέναι ἰδησουμένᾱ

Accusative ἰδησουμένην ἰδησουμένᾱς ἰδησουμένᾱ

Genitive ἰδησουμένης ἰδησουμενῶν ἰδησουμέναῑν

Dative ἰδησουμένῃ ἰδησουμέναῑς ἰδησουμέναῑν



Singular Plural Dual

Neuter

Nominative ἰδησούμενον ἰδησούμενα ἰδησουμένω

Vocative ἰδησούμενον ἰδησούμενα ἰδησουμένω

Accusative ἰδησούμενον ἰδησούμενα ἰδησουμένω

Genitive ἰδησουμένου ἰδησουμένων ἰδησουμένοῑν

Dative ἰδησουμένῳ ἰδησουμένοῑς ἰδησουμένοῑν



Singular Plural Dual

Doric

Future

Active voice

Masculine

Nominative ἰδήσων ἰδήσοντες ἰδήσοντε

Vocative ἰδήσον ἰδήσοντες ἰδήσοντε

Accusative ἰδήσοντα ἰδήσοντας ἰδήσοντε

Genitive ἰδήσοντος ἰδησόντων ἰδησόντοῑν

Dative ἰδήσοντι ἰδήσουσι ἰδησόντοῑν

Feminine

Nominative ἰδήσουσα ἰδήσουσαι ἰδησούσᾱ

Vocative ἰδήσουσα ἰδήσουσαι ἰδησούσᾱ

Accusative ἰδήσουσαν ἰδησούσᾱς ἰδησούσᾱ

Genitive ἰδησούσης ἰδησουσῶν ἰδησούσαῑν

Dative ἰδησούσῃ ἰδησούσαῑς ἰδησούσαῑν

Neuter

Nominative ἰδῆσον ἰδήσοντα ἰδήσοντε

Vocative ἰδῆσον ἰδήσοντα ἰδήσοντε

Accusative ἰδῆσον ἰδήσοντα ἰδήσοντε

Genitive ἰδήσοντος ἰδησόντων ἰδησόντοῑν

Dative ἰδήσοντι ἰδήσουσι ἰδησόντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative ἰδησόμενος ἰδησόμενοι ἰδησομένω

Vocative ἰδησόμενε ἰδησόμενοι ἰδησομένω

Accusative ἰδησόμενον ἰδησομένους ἰδησομένω

Genitive ἰδησομένου ἰδησομένων ἰδησομένοῑν

Dative ἰδησομένῳ ἰδησομένοῑς ἰδησομένοῑν

Feminine

Nominative ἰδησομένη ἰδησομέναι ἰδησομένᾱ

Vocative ἰδησομένη ἰδησομέναι ἰδησομένᾱ

Accusative ἰδησομένην ἰδησομένᾱς ἰδησομένᾱ

Genitive ἰδησομένης ἰδησομενῶν ἰδησομέναῑν

Dative ἰδησομένῃ ἰδησομέναῑς ἰδησομέναῑν



Singular Plural Dual

Neuter

Nominative ἰδησόμενον ἰδησόμενα ἰδησομένω

Vocative ἰδησόμενον ἰδησόμενα ἰδησομένω

Accusative ἰδησόμενον ἰδησόμενα ἰδησομένω

Genitive ἰδησομένου ἰδησομένων ἰδησομένοῑν

Dative ἰδησομένῳ ἰδησομένοῑς ἰδησομένοῑν



Singular Plural Dual

Epic

String Aorist

Active voice

Masculine

Nominative ἰδών ἰδόντες ἰδόντε

Vocative ἰδών ἰδόντες ἰδόντε

Accusative ἰδόντα ἰδόντας ἰδόντε

Genitive ἰδόντος ἰδόντων ἰδόντοῑν

Dative ἰδόντι ἰδοῦσι ἰδόντοῑν

Feminine

Nominative ἰδοῦσα ἰδοῦσαι ἰδούσᾱ

Vocative ἰδοῦσα ἰδοῦσαι ἰδούσᾱ

Accusative ἰδοῦσαν ἰδούσᾱς ἰδούσᾱ

Genitive ἰδούσης ἰδουσῶν ἰδούσαῑν

Dative ἰδούσῃ ἰδούσαῑς ἰδούσαῑν

Neuter

Nominative ἰδόν ἰδόντα ἰδόντε

Vocative ἰδόν ἰδόντα ἰδόντε

Accusative ἰδόν ἰδόντα ἰδόντε

Genitive ἰδόντος ἰδόντων ἰδόντοῑν

Dative ἰδόντι ἰδοῦσι ἰδόντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative ἰδόμενος ἰδόμενοι ἰδομένω

Vocative ἰδόμενε ἰδόμενοι ἰδομένω

Accusative ἰδόμενον ἰδομένους ἰδομένω

Genitive ἰδομένου ἰδομένων ἰδομένοῑν

Dative ἰδομένῳ ἰδομένοῑς ἰδομένοῑν

Feminine

Nominative ἰδομένη ἰδομέναι ἰδομένᾱ

Vocative ἰδομένη ἰδομέναι ἰδομένᾱ

Accusative ἰδομένην ἰδομένᾱς ἰδομένᾱ

Genitive ἰδομένης ἰδομενῶν ἰδομέναῑν

Dative ἰδομένῃ ἰδομέναῑς ἰδομέναῑν



Singular Plural Dual

Neuter

Nominative ἰδόμενον ἰδόμενα ἰδομένω

Vocative ἰδόμενον ἰδόμενα ἰδομένω

Accusative ἰδόμενον ἰδόμενα ἰδομένω

Genitive ἰδομένου ἰδομένων ἰδομένοῑν

Dative ἰδομένῳ ἰδομένοῑς ἰδομένοῑν



Singular Plural Dual

Ionic

Future

Active voice

Masculine

Nominative εἰδήσων εἰδήσοντες εἰδήσοντε

Vocative εἰδήσον εἰδήσοντες εἰδήσοντε

Accusative εἰδήσοντα εἰδήσοντας εἰδήσοντε

Genitive εἰδήσοντος εἰδησόντων εἰδησόντοῑν

Dative εἰδήσοντι εἰδήσουσι εἰδησόντοῑν

Feminine

Nominative εἰδήσουσα εἰδήσουσαι εἰδησούσᾱ

Vocative εἰδήσουσα εἰδήσουσαι εἰδησούσᾱ

Accusative εἰδήσουσαν εἰδησούσᾱς εἰδησούσᾱ

Genitive εἰδησούσης εἰδησουσῶν εἰδησούσαῑν

Dative εἰδησούσῃ εἰδησούσαῑς εἰδησούσαῑν

Neuter

Nominative εἰδῆσον εἰδήσοντα εἰδήσοντε

Vocative εἰδῆσον εἰδήσοντα εἰδήσοντε

Accusative εἰδῆσον εἰδήσοντα εἰδήσοντε

Genitive εἰδήσοντος εἰδησόντων εἰδησόντοῑν

Dative εἰδήσοντι εἰδήσουσι εἰδησόντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative εἰδησόμενος εἰδησόμενοι εἰδησομένω

Vocative εἰδησόμενε εἰδησόμενοι εἰδησομένω

Accusative εἰδησόμενον εἰδησομένους εἰδησομένω

Genitive εἰδησομένου εἰδησομένων εἰδησομένοῑν

Dative εἰδησομένῳ εἰδησομένοῑς εἰδησομένοῑν

Feminine

Nominative εἰδησομένη εἰδησομέναι εἰδησομένᾱ

Vocative εἰδησομένη εἰδησομέναι εἰδησομένᾱ

Accusative εἰδησομένην εἰδησομένᾱς εἰδησομένᾱ

Genitive εἰδησομένης εἰδησομενῶν εἰδησομέναῑν

Dative εἰδησομένῃ εἰδησομέναῑς εἰδησομέναῑν



Singular Plural Dual

Neuter

Nominative εἰδησόμενον εἰδησόμενα εἰδησομένω

Vocative εἰδησόμενον εἰδησόμενα εἰδησομένω

Accusative εἰδησόμενον εἰδησόμενα εἰδησομένω

Genitive εἰδησομένου εἰδησομένων εἰδησομένοῑν

Dative εἰδησομένῳ εἰδησομένοῑς εἰδησομένοῑν



Singular Plural Dual

Poetic

Aorist

Middle voice

Masculine

Nominative ἐεισάμενος ἐεισάμενοι ἐεισαμένω

Vocative ἐεισάμενε ἐεισάμενοι ἐεισαμένω

Accusative ἐεισάμενον ἐεισαμένους ἐεισαμένω

Genitive ἐεισαμένου ἐεισαμένων ἐεισαμένοῑν

Dative ἐεισαμένῳ ἐεισαμένοῑς ἐεισαμένοῑν

Feminine

Nominative ἐεισαμένη ἐεισαμέναι ἐεισαμένᾱ

Vocative ἐεισαμένη ἐεισαμέναι ἐεισαμένᾱ

Accusative ἐεισαμένην ἐεισαμένᾱς ἐεισαμένᾱ

Genitive ἐεισαμένης ἐεισαμενῶν ἐεισαμέναῑν

Dative ἐεισαμένῃ ἐεισαμέναῑς ἐεισαμέναῑν

Neuter

Nominative ἐεισάμενον ἐεισάμενα ἐεισαμένω

Vocative ἐεισάμενον ἐεισάμενα ἐεισαμένω

Accusative ἐεισάμενον ἐεισάμενα ἐεισαμένω

Genitive ἐεισαμένου ἐεισαμένων ἐεισαμένοῑν

Dative ἐεισαμένῳ ἐεισαμένοῑς ἐεισαμένοῑν



Singular Plural Dual

Recent

Future

Active voice

Masculine

Nominative εἰδήσων εἰδήσοντες εἰδήσοντε

Vocative εἰδήσον εἰδήσοντες εἰδήσοντε

Accusative εἰδήσοντα εἰδήσοντας εἰδήσοντε

Genitive εἰδήσοντος εἰδησόντων εἰδησόντοῑν

Dative εἰδήσοντι εἰδήσουσι εἰδησόντοῑν

Feminine

Nominative εἰδήσουσα εἰδήσουσαι εἰδησούσᾱ

Vocative εἰδήσουσα εἰδήσουσαι εἰδησούσᾱ

Accusative εἰδήσουσαν εἰδησούσᾱς εἰδησούσᾱ

Genitive εἰδησούσης εἰδησουσῶν εἰδησούσαῑν

Dative εἰδησούσῃ εἰδησούσαῑς εἰδησούσαῑν

Neuter

Nominative εἰδῆσον εἰδήσοντα εἰδήσοντε

Vocative εἰδῆσον εἰδήσοντα εἰδήσοντε

Accusative εἰδῆσον εἰδήσοντα εἰδήσοντε

Genitive εἰδήσοντος εἰδησόντων εἰδησόντοῑν

Dative εἰδήσοντι εἰδήσουσι εἰδησόντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative εἰδησόμενος εἰδησόμενοι εἰδησομένω

Vocative εἰδησόμενε εἰδησόμενοι εἰδησομένω

Accusative εἰδησόμενον εἰδησομένους εἰδησομένω

Genitive εἰδησομένου εἰδησομένων εἰδησομένοῑν

Dative εἰδησομένῳ εἰδησομένοῑς εἰδησομένοῑν

Feminine

Nominative εἰδησομένη εἰδησομέναι εἰδησομένᾱ

Vocative εἰδησομένη εἰδησομέναι εἰδησομένᾱ

Accusative εἰδησομένην εἰδησομένᾱς εἰδησομένᾱ

Genitive εἰδησομένης εἰδησομενῶν εἰδησομέναῑν

Dative εἰδησομένῃ εἰδησομέναῑς εἰδησομέναῑν



Singular Plural Dual

Neuter

Nominative εἰδησόμενον εἰδησόμενα εἰδησομένω

Vocative εἰδησόμενον εἰδησόμενα εἰδησομένω

Accusative εἰδησόμενον εἰδησόμενα εἰδησομένω

Genitive εἰδησομένου εἰδησομένων εἰδησομένοῑν

Dative εἰδησομένῳ εἰδησομένοῑς εἰδησομένοῑν



εἴδω

look, watch, behold; know. Unusual in present, and its perfect ???? has a present value of: to know

(by experience, because of having seen sth).

Active Middle Passive

Regular

Present εἴδεσθαι

Future εἴσεσθαι

Aorist εἶσαι εἴσασθαι

Aorist εἰδῆσαι εἰδήσασθαι

Aorist εἰδεῖν εἰδέσθαι

Perfect εἰδηκέναι εἰδῆσθαι

Doric

Future ἰδήσειν ἰδήσεσθαι

Epic

Aorist ἰδεῖν ἰδέσθαι

Ionic

Future εἰδήσειν εἰδήσεσθαι

Poetic

Aorist ἐείσασθαι

Recent

Future εἰδήσειν εἰδήσεσθαι



εἴρω

say, announce.

Indicative Subjunctive Optative Imperative

Regular

Active voice

Present
εἴρω εἴρω εἴροῑμι1ps

εἴρεις εἴρῃς εἴροῑς εἶρε2ps

εἴρει εἴρῃ εἴροῑ εἰρέτω3ps

εἴρομεν εἴρωμεν εἴροῑμεν1pp

εἴρετε εἴρητε εἴροῑτε εἴρετε2pp

εἴρουσι εἴρωσι εἴροῑεν εἰρέτωσαν3pp

εἴρετον εἴρητον εἴροῑτον εἴρετον2pd

εἴρετον εἴρητον εἰροί̄την εἰρέτων3pd

Imperfect
εἶρον1ps

εἶρες2ps

εἶρε3ps

εἴρομεν1pp

εἴρετε2pp

εἶρον3pp

εἴρετον2pd

εἰρέτην3pd

Future
ἐρῶ ἐρῶ ρηθησοί̄μην1ps

ἐρεῖς ἐρῇς ρηθήσοῑο ἔρει2ps

ἐρεῖ ἐρῇ ρηθήσοῑτο ἐρείτω3ps

ἐροῦμεν ἐρῶμεν ρηθησοί̄μεθα1pp

ἐρεῖτε ἐρῆτε ρηθήσοῑσθε ἐρεῖτε2pp

ἐροῦσι ἐρῶσι ρηθήσοῑντο ἐρείτωσαν3pp

ἐρεῖτον ἐρῆτον ρηθήσοῑσθον ἐρεῖτον2pd

ἐρεῖτον ἐρῆτον ρηθησοί̄σθην ἐρείτων3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Aorist
ρηθῶ ρηθείην1ps

ρηθῇς ρηθείης ρήθητι2ps

ρηθῇ ρηθείη ρηθήτω3ps

ρηθῶμεν ρηθεῖμεν1pp

ρηθῆτε ρηθεῖτε ρήθητε2pp

ρηθῶσι ρηθεῖεν ρηθήτωσαν3pp

ρηθῆτον ρηθεῖτον ρήθητον2pd

ρηθῆτον ρηθείτην ρηθήτων3pd

Strong aorist
ἔρωμαι ἐροί̄μην1ps

ἔρῃ ἔροῑο ἐροῦ2ps

ἔρηται ἔροῑτο ἐρέσθω3ps

ἐρώμεθα ἐροί̄μεθα1pp

ἔρησθε ἔροῑσθε ἔρεσθε2pp

ἔρωνται ἔροῑντο ἐρέσθωσαν3pp

ἔρησθον ἔροῑσθον ἔρεσθον2pd

ἔρησθον ἐροί̄σθην ἐρέσθων3pd

Perfect
εἴρηκα εἰρήκω εἰρήκοῑμι1ps

εἴρηκας εἰρήκῃς εἰρήκοῑς εἴρηκε2ps

εἴρηκε εἰρήκῃ εἰρήκοῑ εἰρηκέτω3ps

εἰρήκαμεν εἰρήκωμεν εἰρήκοῑμεν1pp

εἰρήκατε εἰρήκητε εἰρήκοῑτε εἰρήκετε2pp

εἰρήκασι εἰρήκωσι εἰρήκοῑεν εἰρηκέτωσαν3pp

εἰρήκατον εἰρήκητον εἰρήκοῑτον εἰρήκετον2pd

εἰρήκατον εἰρήκητον εἰρηκοί̄την εἰρηκέτων3pd

Pluperfect
εἰρήκη1ps

εἰρήκης2ps

εἰρήκει3ps

εἰρήκεμεν1pp

εἰρήκετε2pp

εἰρήκεσαν3pp

εἰρήκειτον2pd

εἰρηκείτην3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Middle voice

Present
εἴρομαι εἴρωμαι εἰροί̄μην1ps

εἴρει εἴρῃ εἴροῑο εἴρου2ps

εἴρεται εἴρηται εἴροῑτο εἰρέσθω3ps

εἰρόμεθα εἰρώμεθα εἰροί̄μεθα1pp

εἴρεσθε εἴρησθε εἴροῑσθε εἴρεσθε2pp

εἴρονται εἴρωνται εἴροῑντο εἰρέσθωσαν3pp

εἴρεσθον εἴρησθον εἴροῑσθον εἴρεσθον2pd

εἴρεσθον εἴρησθον εἰροί̄σθην εἰρέσθων3pd

Imperfect
εἰρόμην1ps

εἴρου2ps

εἴρετο3ps

εἰρόμεθα1pp

εἴρεσθε2pp

εἴροντο3pp

εἴρεσθον2pd

εἰρέσθην3pd

Future
ἐρήσομαι ἐρῶμαι ἐροί̄μην1ps

ἐρήσει ἐρῇ ἐροῖο ἐροῦ2ps

ἐρήσεται ἐρῆται ἐροῖτο ἐρείσθω3ps

ἐρησόμεθα ἐρώμεθα ἐροί̄μεθα1pp

ἐρήσεσθε ἐρῆσθε ἐροῖσθε ἐρεῖσθε2pp

ἐρήσονται ἐρῶνται ἐροῖντο ἐρείσθωσαν3pp

ἐρήσεσθον ἐρῆσθον ἐροῖσθον ἐρεῖσθον2pd

ἐρήσεσθον ἐρῆσθον ἐροί̄σθην ἐρείσθων3pd

Aorist
ἐρρησάμην ρήσωμαι ρησαί̄μην1ps

ἐρρήσω ρήσῃ ρήσαῑο ρῆσαι2ps

ἐρρήσατο ρήσηται ρήσαῑτο ρησάσθω3ps

ἐρρησάμεθα ρησώμεθα ρησαί̄μεθα1pp

ἐρρήσασθε ρήσησθε ρήσαῑσθε ρήσασθε2pp

ἐρρήσαντο ρήσωνται ρήσαῑντο ρησάσθωσαν3pp

ἐρρήσασθον ρήσησθον ρήσαῑσθον ρήσασθον2pd

ἐρρησάσθην ρήσησθον ρησαί̄σθην ρησάσθων3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Strong aorist
ἐρόμην1ps

ἔρου2ps

ἔρετο3ps

ἐρόμεθα1pp

ἔρεσθε2pp

ἔροντο3pp

ἔρεσθον2pd

ἐρέσθην3pd

Perfect
εἴρημαι1ps

εἴρησαι εἴρησο2ps

εἴρηται εἰρήσθω3ps

εἰρήμεθα1pp

εἴρησθε εἴρησθε2pp

εἴρηνται εἰρήσθωσαν3pp

εἴρησθον εἴρησθον2pd

εἴρησθον εἰρήσθων3pd

Pluperfect
εἰρήμην1ps

εἴρησο2ps

εἴρητο3ps

εἰρήμεθα1pp

εἴρησθε2pp

εἴρηντο3pp

εἴρησθον2pd

εἰρήσθην3pd

Passive voice

Future
ρηθήσομαι1ps

ρηθήσει2ps

ρηθήσεται3ps

ρηθησόμεθα1pp

ρηθήσεσθε2pp

ρηθήσονται3pp

ρηθήσεσθον2pd

ρηθήσεσθον3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Epic

Active voice

Future
ἐρέσω ἐρέσοῑμι1ps

ἐρέσεις ἐρέσοῑς2ps

ἐρέσει ἐρέσοῑ3ps

ἐρέσομεν ἐρέσοῑμεν1pp

ἐρέσετε ἐρέσοῑτε2pp

ἐρέσουσι ἐρέσοῑεν3pp

ἐρέσετον ἐρέσοῑτον2pd

ἐρέσετον ἐρεσοί̄την3pd

Middle voice

Future
ἐρέσομαι ἐρεσοί̄μην1ps

ἐρέσει ἐρέσοῑο2ps

ἐρέσεται ἐρέσοῑτο3ps

ἐρεσόμεθα ἐρεσοί̄μεθα1pp

ἐρέσεσθε ἐρέσοῑσθε2pp

ἐρέσονται ἐρέσοῑντο3pp

ἐρέσεσθον ἐρέσοῑσθον2pd

ἐρέσεσθον ἐρεσοί̄σθην3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Ionic

Active voice

Future
ἐρέσω ἐρέσοῑμι1ps

εἰρήσω εἰρήσοῑμι

ἐρέσεις ἐρέσοῑς2ps

εἰρήσεις εἰρήσοῑς

ἐρέσει ἐρέσοῑ3ps

εἰρήσει εἰρήσοῑ

ἐρέσομεν ἐρέσοῑμεν1pp

εἰρήσομεν εἰρήσοῑμεν

ἐρέσετε ἐρέσοῑτε2pp

εἰρήσετε εἰρήσοῑτε

ἐρέσουσι ἐρέσοῑεν3pp

εἰρήσουσι εἰρήσοῑεν

ἐρέσετον ἐρέσοῑτον2pd

εἰρήσετον εἰρήσοῑτον

ἐρέσετον ἐρεσοί̄την3pd

εἰρήσετον εἰρησοί̄την

Aorist
εἰρηθῶ εἰρηθείην1ps

εἰρηθῇς εἰρηθείης εἰρήθητι2ps

εἰρηθῇ εἰρηθείη εἰρηθήτω3ps

εἰρηθῶμεν εἰρηθεῖμεν1pp

εἰρηθῆτε εἰρηθεῖτε εἰρήθητε2pp

εἰρηθῶσι εἰρηθεῖεν εἰρηθήτωσαν3pp

εἰρηθῆτον εἰρηθεῖτον εἰρήθητον2pd

εἰρηθῆτον εἰρηθείτην εἰρηθήτων3pd

Middle voice

Future
ἐρέσομαι ἐρεσοί̄μην1ps

εἰρήσομαι εἰρησοί̄μην

ἐρέσει ἐρέσοῑο2ps

εἰρήσει εἰρήσοῑο

ἐρέσεται ἐρέσοῑτο3ps

εἰρήσεται εἰρήσοῑτο

ἐρεσόμεθα ἐρεσοί̄μεθα1pp



Indicative Subjunctive Optative Imperative

εἰρησόμεθα εἰρησοί̄μεθα

ἐρέσεσθε ἐρέσοῑσθε2pp

εἰρήσεσθε εἰρήσοῑσθε

ἐρέσονται ἐρέσοῑντο3pp

εἰρήσονται εἰρήσοῑντο

ἐρέσεσθον ἐρέσοῑσθον2pd

εἰρήσεσθον εἰρήσοῑσθον

ἐρέσεσθον ἐρεσοί̄σθην3pd

εἰρήσεσθον εἰρησοί̄σθην

Aorist
ᾐρησάμην εἰρήσωμαι εἰρησαί̄μην1ps

ᾐρήσω εἰρήσῃ εἰρήσαῑο εἴρησαι2ps

ᾐρήσατο εἰρήσηται εἰρήσαῑτο εἰρησάσθω3ps

ᾐρησάμεθα εἰρησώμεθα εἰρησαί̄μεθα1pp

ᾐρήσασθε εἰρήσησθε εἰρήσαῑσθε εἰρήσασθε2pp

ᾐρήσαντο εἰρήσωνται εἰρήσαῑντο εἰρησάσθωσαν3pp

ᾐρήσασθον εἰρήσησθον εἰρήσαῑσθον εἰρήσασθον2pd

ᾐρησάσθην εἰρήσησθον εἰρησαί̄σθην εἰρησάσθων3pd



εἴρω

say, announce.

Singular Plural Dual

Regular

Present

Active voice

Masculine

Nominative εἴρων εἴροντες εἴροντε

Vocative εἴρον εἴροντες εἴροντε

Accusative εἴροντα εἴροντας εἴροντε

Genitive εἴροντος εἰρόντων εἰρόντοῑν

Dative εἴροντι εἴρουσι εἰρόντοῑν

Feminine

Nominative εἴρουσα εἴρουσαι εἰρούσᾱ

Vocative εἴρουσα εἴρουσαι εἰρούσᾱ

Accusative εἴρουσαν εἰρούσᾱς εἰρούσᾱ

Genitive εἰρούσης εἰρουσῶν εἰρούσαῑν

Dative εἰρούσῃ εἰρούσαῑς εἰρούσαῑν

Neuter

Nominative εἶρον εἴροντα εἴροντε

Vocative εἶρον εἴροντα εἴροντε

Accusative εἶρον εἴροντα εἴροντε

Genitive εἴροντος εἰρόντων εἰρόντοῑν

Dative εἴροντι εἴρουσι εἰρόντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative εἰρόμενος εἰρόμενοι εἰρομένω

Vocative εἰρόμενε εἰρόμενοι εἰρομένω

Accusative εἰρόμενον εἰρομένους εἰρομένω

Genitive εἰρομένου εἰρομένων εἰρομένοῑν

Dative εἰρομένῳ εἰρομένοῑς εἰρομένοῑν

Feminine

Nominative εἰρομένη εἰρομέναι εἰρομένᾱ

Vocative εἰρομένη εἰρομέναι εἰρομένᾱ

Accusative εἰρομένην εἰρομένᾱς εἰρομένᾱ

Genitive εἰρομένης εἰρομενῶν εἰρομέναῑν

Dative εἰρομένῃ εἰρομέναῑς εἰρομέναῑν



Singular Plural Dual

Neuter

Nominative εἰρόμενον εἰρόμενα εἰρομένω

Vocative εἰρόμενον εἰρόμενα εἰρομένω

Accusative εἰρόμενον εἰρόμενα εἰρομένω

Genitive εἰρομένου εἰρομένων εἰρομένοῑν

Dative εἰρομένῳ εἰρομένοῑς εἰρομένοῑν

Future

Active voice

Masculine

Nominative ἐρῶν ἐροῦντες ἐροῦντε

Vocative ἐρῶν ἐροῦντες ἐροῦντε

Accusative ἐροῦντα ἐροῦντας ἐροῦντε

Genitive ἐροῦντος ἐρούντων ἐρούντοῑν

Dative ἐροῦντι ἐροῦσι ἐρούντοῑν

Feminine

Nominative ἐροῦσα ἐροῦσαι ἐρούσᾱ

Vocative ἐροῦσα ἐροῦσαι ἐρούσᾱ

Accusative ἐροῦσαν ἐρούσᾱς ἐρούσᾱ

Genitive ἐρούσης ἐρουσῶν ἐρούσαῑν

Dative ἐρούσῃ ἐρούσαῑς ἐρούσαῑν

Neuter

Nominative ἐροῦν ἐροῦντα ἐροῦντε

Vocative ἐροῦν ἐροῦντα ἐροῦντε

Accusative ἐροῦν ἐροῦντα ἐροῦντε

Genitive ἐροῦντος ἐρούντων ἐρούντοῑν

Dative ἐροῦντι ἐροῦσι ἐρούντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative ἐρησόμενος ἐρησόμενοι ἐρησομένω

Vocative ἐρησόμενε ἐρησόμενοι ἐρησομένω

Accusative ἐρησόμενον ἐρησομένους ἐρησομένω

Genitive ἐρησομένου ἐρησομένων ἐρησομένοῑν

Dative ἐρησομένῳ ἐρησομένοῑς ἐρησομένοῑν



Singular Plural Dual

Feminine

Nominative ἐρησομένη ἐρησομέναι ἐρησομένᾱ

Vocative ἐρησομένη ἐρησομέναι ἐρησομένᾱ

Accusative ἐρησομένην ἐρησομένᾱς ἐρησομένᾱ

Genitive ἐρησομένης ἐρησομενῶν ἐρησομέναῑν

Dative ἐρησομένῃ ἐρησομέναῑς ἐρησομέναῑν

Neuter

Nominative ἐρησόμενον ἐρησόμενα ἐρησομένω

Vocative ἐρησόμενον ἐρησόμενα ἐρησομένω

Accusative ἐρησόμενον ἐρησόμενα ἐρησομένω

Genitive ἐρησομένου ἐρησομένων ἐρησομένοῑν

Dative ἐρησομένῳ ἐρησομένοῑς ἐρησομένοῑν

Passive voice

Masculine

Nominative ρηθησόμενος ρηθησόμενοι ρηθησομένω

Vocative ρηθησόμενε ρηθησόμενοι ρηθησομένω

Accusative ρηθησόμενον ρηθησομένους ρηθησομένω

Genitive ρηθησομένου ρηθησομένων ρηθησομένοῑν

Dative ρηθησομένῳ ρηθησομένοῑς ρηθησομένοῑν

Feminine

Nominative ρηθησομένη ρηθησομέναι ρηθησομένᾱ

Vocative ρηθησομένη ρηθησομέναι ρηθησομένᾱ

Accusative ρηθησομένην ρηθησομένᾱς ρηθησομένᾱ

Genitive ρηθησομένης ρηθησομενῶν ρηθησομέναῑν

Dative ρηθησομένῃ ρηθησομέναῑς ρηθησομέναῑν

Neuter

Nominative ρηθησόμενον ρηθησόμενα ρηθησομένω

Vocative ρηθησόμενον ρηθησόμενα ρηθησομένω

Accusative ρηθησόμενον ρηθησόμενα ρηθησομένω

Genitive ρηθησομένου ρηθησομένων ρηθησομένοῑν

Dative ρηθησομένῳ ρηθησομένοῑς ρηθησομένοῑν



Singular Plural Dual

String Aorist

Middle voice

Masculine

Nominative ἐρόμενος ἐρόμενοι ἐρομένω

Vocative ἐρόμενε ἐρόμενοι ἐρομένω

Accusative ἐρόμενον ἐρομένους ἐρομένω

Genitive ἐρομένου ἐρομένων ἐρομένοῑν

Dative ἐρομένῳ ἐρομένοῑς ἐρομένοῑν

Feminine

Nominative ἐρομένη ἐρομέναι ἐρομένᾱ

Vocative ἐρομένη ἐρομέναι ἐρομένᾱ

Accusative ἐρομένην ἐρομένᾱς ἐρομένᾱ

Genitive ἐρομένης ἐρομενῶν ἐρομέναῑν

Dative ἐρομένῃ ἐρομέναῑς ἐρομέναῑν

Neuter

Nominative ἐρόμενον ἐρόμενα ἐρομένω

Vocative ἐρόμενον ἐρόμενα ἐρομένω

Accusative ἐρόμενον ἐρόμενα ἐρομένω

Genitive ἐρομένου ἐρομένων ἐρομένοῑν

Dative ἐρομένῳ ἐρομένοῑς ἐρομένοῑν

Perfect

Active voice

Masculine

Nominative εἰρηκώς εἰρηκότες εἰρηκότε

Vocative εἰρηκώς εἰρηκότες εἰρηκότε

Accusative εἰρηκότα εἰρηκότας εἰρηκότε

Genitive εἰρηκότος εἰρηκότων εἰρηκότοῑν

Dative εἰρηκότι εἰρηκῶσι εἰρηκότοῑν

Feminine

Nominative εἰρηκυῖα εἰρηκυῖαι εἰρηκυίᾱ

Vocative εἰρηκυῖα εἰρηκυῖαι εἰρηκυίᾱ

Accusative εἰρηκυῖαν εἰρηκυίᾱς εἰρηκυίᾱ

Genitive εἰρηκυίᾱς εἰρηκυιῶν εἰρηκυίαῑν

Dative εἰρηκυίᾳ εἰρηκυίαῑς εἰρηκυίαῑν



Singular Plural Dual

Neuter

Nominative εἰρηκός εἰρηκότα εἰρηκότε

Vocative εἰρηκός εἰρηκότα εἰρηκότε

Accusative εἰρηκός εἰρηκότα εἰρηκότε

Genitive εἰρηκότος εἰρηκότων εἰρηκότοῑν

Dative εἰρηκότι εἰρηκῶσι εἰρηκότοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative εἰρημένος εἰρημένοι εἰρημένω

Vocative εἰρημένε εἰρημένοι εἰρημένω

Accusative εἰρημένον εἰρημένους εἰρημένω

Genitive εἰρημένου εἰρημένων εἰρημένοῑν

Dative εἰρημένῳ εἰρημένοῑς εἰρημένοῑν

Feminine

Nominative εἰρημένη εἰρημέναι εἰρημένᾱ

Vocative εἰρημένη εἰρημέναι εἰρημένᾱ

Accusative εἰρημένην εἰρημένᾱς εἰρημένᾱ

Genitive εἰρημένης εἰρημενῶν εἰρημέναῑν

Dative εἰρημένῃ εἰρημέναῑς εἰρημέναῑν

Neuter

Nominative εἰρημένον εἰρημένα εἰρημένω

Vocative εἰρημένον εἰρημένα εἰρημένω

Accusative εἰρημένον εἰρημένα εἰρημένω

Genitive εἰρημένου εἰρημένων εἰρημένοῑν

Dative εἰρημένῳ εἰρημένοῑς εἰρημένοῑν



Singular Plural Dual

Epic

Future

Active voice

Masculine

Nominative ἐρέσων ἐρέσοντες ἐρέσοντε

Vocative ἐρέσον ἐρέσοντες ἐρέσοντε

Accusative ἐρέσοντα ἐρέσοντας ἐρέσοντε

Genitive ἐρέσοντος ἐρεσόντων ἐρεσόντοῑν

Dative ἐρέσοντι ἐρέσουσι ἐρεσόντοῑν

Feminine

Nominative ἐρέσουσα ἐρέσουσαι ἐρεσούσᾱ

Vocative ἐρέσουσα ἐρέσουσαι ἐρεσούσᾱ

Accusative ἐρέσουσαν ἐρεσούσᾱς ἐρεσούσᾱ

Genitive ἐρεσούσης ἐρεσουσῶν ἐρεσούσαῑν

Dative ἐρεσούσῃ ἐρεσούσαῑς ἐρεσούσαῑν

Neuter

Nominative ἐρέσον ἐρέσοντα ἐρέσοντε

Vocative ἐρέσον ἐρέσοντα ἐρέσοντε

Accusative ἐρέσον ἐρέσοντα ἐρέσοντε

Genitive ἐρέσοντος ἐρεσόντων ἐρεσόντοῑν

Dative ἐρέσοντι ἐρέσουσι ἐρεσόντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative ἐρεσόμενος ἐρεσόμενοι ἐρεσομένω

Vocative ἐρεσόμενε ἐρεσόμενοι ἐρεσομένω

Accusative ἐρεσόμενον ἐρεσομένους ἐρεσομένω

Genitive ἐρεσομένου ἐρεσομένων ἐρεσομένοῑν

Dative ἐρεσομένῳ ἐρεσομένοῑς ἐρεσομένοῑν

Feminine

Nominative ἐρεσομένη ἐρεσομέναι ἐρεσομένᾱ

Vocative ἐρεσομένη ἐρεσομέναι ἐρεσομένᾱ

Accusative ἐρεσομένην ἐρεσομένᾱς ἐρεσομένᾱ

Genitive ἐρεσομένης ἐρεσομενῶν ἐρεσομέναῑν

Dative ἐρεσομένῃ ἐρεσομέναῑς ἐρεσομέναῑν



Singular Plural Dual

Neuter

Nominative ἐρεσόμενον ἐρεσόμενα ἐρεσομένω

Vocative ἐρεσόμενον ἐρεσόμενα ἐρεσομένω

Accusative ἐρεσόμενον ἐρεσόμενα ἐρεσομένω

Genitive ἐρεσομένου ἐρεσομένων ἐρεσομένοῑν

Dative ἐρεσομένῳ ἐρεσομένοῑς ἐρεσομένοῑν



Singular Plural Dual

Ionic

Future

Active voice

Masculine

Nominative ἐρέσων ἐρέσοντες ἐρέσοντε

Nominative εἰρήσων εἰρήσοντες εἰρήσοντε

Vocative ἐρέσον ἐρέσοντες ἐρέσοντε

Vocative εἰρήσον εἰρήσοντες εἰρήσοντε

Accusative ἐρέσοντα ἐρέσοντας ἐρέσοντε

Accusative εἰρήσοντα εἰρήσοντας εἰρήσοντε

Genitive ἐρέσοντος ἐρεσόντων ἐρεσόντοῑν

Genitive εἰρήσοντος εἰρησόντων εἰρησόντοῑν

Dative ἐρέσοντι ἐρέσουσι ἐρεσόντοῑν

Dative εἰρήσοντι εἰρήσουσι εἰρησόντοῑν

Feminine

Nominative ἐρέσουσα ἐρέσουσαι ἐρεσούσᾱ

Nominative εἰρήσουσα εἰρήσουσαι εἰρησούσᾱ

Vocative ἐρέσουσα ἐρέσουσαι ἐρεσούσᾱ

Vocative εἰρήσουσα εἰρήσουσαι εἰρησούσᾱ

Accusative ἐρέσουσαν ἐρεσούσᾱς ἐρεσούσᾱ

Accusative εἰρήσουσαν εἰρησούσᾱς εἰρησούσᾱ

Genitive ἐρεσούσης ἐρεσουσῶν ἐρεσούσαῑν

Genitive εἰρησούσης εἰρησουσῶν εἰρησούσαῑν

Dative ἐρεσούσῃ ἐρεσούσαῑς ἐρεσούσαῑν

Dative εἰρησούσῃ εἰρησούσαῑς εἰρησούσαῑν

Neuter

Nominative ἐρέσον ἐρέσοντα ἐρέσοντε

Nominative εἰρῆσον εἰρήσοντα εἰρήσοντε

Vocative ἐρέσον ἐρέσοντα ἐρέσοντε

Vocative εἰρῆσον εἰρήσοντα εἰρήσοντε

Accusative ἐρέσον ἐρέσοντα ἐρέσοντε

Accusative εἰρῆσον εἰρήσοντα εἰρήσοντε

Genitive ἐρέσοντος ἐρεσόντων ἐρεσόντοῑν

Genitive εἰρήσοντος εἰρησόντων εἰρησόντοῑν

Dative ἐρέσοντι ἐρέσουσι ἐρεσόντοῑν

Dative εἰρήσοντι εἰρήσουσι εἰρησόντοῑν



Singular Plural Dual

Middle voice

Masculine

Nominative ἐρεσόμενος ἐρεσόμενοι ἐρεσομένω

Nominative εἰρησόμενος εἰρησόμενοι εἰρησομένω

Vocative ἐρεσόμενε ἐρεσόμενοι ἐρεσομένω

Vocative εἰρησόμενε εἰρησόμενοι εἰρησομένω

Accusative ἐρεσόμενον ἐρεσομένους ἐρεσομένω

Accusative εἰρησόμενον εἰρησομένους εἰρησομένω

Genitive ἐρεσομένου ἐρεσομένων ἐρεσομένοῑν

Genitive εἰρησομένου εἰρησομένων εἰρησομένοῑν

Dative ἐρεσομένῳ ἐρεσομένοῑς ἐρεσομένοῑν

Dative εἰρησομένῳ εἰρησομένοῑς εἰρησομένοῑν

Feminine

Nominative ἐρεσομένη ἐρεσομέναι ἐρεσομένᾱ

Nominative εἰρησομένη εἰρησομέναι εἰρησομένᾱ

Vocative ἐρεσομένη ἐρεσομέναι ἐρεσομένᾱ

Vocative εἰρησομένη εἰρησομέναι εἰρησομένᾱ

Accusative ἐρεσομένην ἐρεσομένᾱς ἐρεσομένᾱ

Accusative εἰρησομένην εἰρησομένᾱς εἰρησομένᾱ

Genitive ἐρεσομένης ἐρεσομενῶν ἐρεσομέναῑν

Genitive εἰρησομένης εἰρησομενῶν εἰρησομέναῑν

Dative ἐρεσομένῃ ἐρεσομέναῑς ἐρεσομέναῑν

Dative εἰρησομένῃ εἰρησομέναῑς εἰρησομέναῑν

Neuter

Nominative ἐρεσόμενον ἐρεσόμενα ἐρεσομένω

Nominative εἰρησόμενον εἰρησόμενα εἰρησομένω

Vocative ἐρεσόμενον ἐρεσόμενα ἐρεσομένω

Vocative εἰρησόμενον εἰρησόμενα εἰρησομένω

Accusative ἐρεσόμενον ἐρεσόμενα ἐρεσομένω

Accusative εἰρησόμενον εἰρησόμενα εἰρησομένω

Genitive ἐρεσομένου ἐρεσομένων ἐρεσομένοῑν

Genitive εἰρησομένου εἰρησομένων εἰρησομένοῑν

Dative ἐρεσομένῳ ἐρεσομένοῑς ἐρεσομένοῑν

Dative εἰρησομένῳ εἰρησομένοῑς εἰρησομένοῑν



εἴρω

say, announce.

Active Middle Passive

Regular

Present ἐρεῖν ἐρεῖσθαι

Future ἐρήσεσθαι ρηθήσεσθαι

Aorist ἐρέσθαι

Perfect εἰρηκέναι εἰρῆσθαι

Epic

Future ἐρέσειν ἐρέσεσθαι

Ionic

Future ἐρέσειν ἐρέσεσθαι

Future εἰρήσειν εἰρήσεσθαι



εὑρίσκω

find, discover.

Indicative Subjunctive Optative Imperative

Regular

Active voice

Present
εὑρίσκω εὑρίσκω εὑρίσκοῑμι1ps

εὑρίσκεις εὑρίσκῃς εὑρίσκοῑς εὕρισκε2ps

εὑρίσκει εὑρίσκῃ εὑρίσκοῑ εὑρισκέτω3ps

εὑρίσκομεν εὑρίσκωμεν εὑρίσκοῑμεν1pp

εὑρίσκετε εὑρίσκητε εὑρίσκοῑτε εὑρίσκετε2pp

εὑρίσκουσι εὑρίσκωσι εὑρίσκοῑεν εὑρισκέτωσαν3pp

εὑρίσκετον εὑρίσκητον εὑρίσκοῑτον εὑρίσκετον2pd

εὑρίσκετον εὑρίσκητον εὑρισκοί̄την εὑρισκέτων3pd

Imperfect
ηὕρισκον1ps

ηὕρισκες2ps

ηὕρισκε3ps

ηὑρίσκομεν1pp

ηὑρίσκετε2pp

ηὕρισκον3pp

ηὑρίσκετον2pd

ηὑρισκέτην3pd

Future
εὑρήσω εὑρήσοῑμι1ps

εὑρήσεις εὑρήσοῑς2ps

εὑρήσει εὑρήσοῑ3ps

εὑρήσομεν εὑρήσοῑμεν1pp

εὑρήσετε εὑρήσοῑτε2pp

εὑρήσουσι εὑρήσοῑεν3pp

εὑρήσετον εὑρήσοῑτον2pd

εὑρήσετον εὑρησοί̄την3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Aorist
εὕρησα εὑρήσω εὑρήσαῑμι1ps

εὕρησας εὑρήσῃς εὑρήσειας εὕρησον2ps

εὕρησε εὑρήσῃ εὑρήσειε εὑρησάτω3ps

εὑρήσαμεν εὑρήσωμεν εὑρήσαῑμεν1pp

εὑρήσατε εὑρήσητε εὑρήσαῑτε εὑρήσατε2pp

εὕρησαν εὑρήσωσι εὑρήσειαν εὑρησάτωσαν3pp

εὑρήσατον εὑρήσητον εὑρήσαῑτον εὑρήσατον2pd

εὑρησάτην εὑρήσητον εὑρησαί̄την εὑρησάτων3pd

Strong aorist
εὗρον εὕρω εὕροῑμι1ps

εὗρες εὕρῃς εὕροῑς εὗρε2ps

εὗρε εὕρῃ εὕροῑ εὑρέτω3ps

εὕρομεν εὕρωμεν εὕροῑμεν1pp

εὕρετε εὕρητε εὕροῑτε εὕρετε2pp

εὗρον εὕρωσι εὕροῑεν εὑρέτωσαν3pp

εὕρετον εὕρητον εὕροῑτον εὕρετον2pd

εὑρέτην εὕρητον εὑροί̄την εὑρέτων3pd

Perfect
ηὕρηκα ηὑρήκω ηὑρήκοῑμι1ps

ηὕρηκας ηὑρήκῃς ηὑρήκοῑς ηὕρηκε2ps

ηὕρηκε ηὑρήκῃ ηὑρήκοῑ ηὑρηκέτω3ps

ηὑρήκαμεν ηὑρήκωμεν ηὑρήκοῑμεν1pp

ηὑρήκατε ηὑρήκητε ηὑρήκοῑτε ηὑρήκετε2pp

ηὑρήκασι ηὑρήκωσι ηὑρήκοῑεν ηὑρηκέτωσαν3pp

ηὑρήκατον ηὑρήκητον ηὑρήκοῑτον ηὑρήκετον2pd

ηὑρήκατον ηὑρήκητον ηὑρηκοί̄την ηὑρηκέτων3pd

Pluperfect
ηὑρήκη1ps

ηὑρήκης2ps

ηὑρήκει3ps

ηὑρήκεμεν1pp

ηὑρήκετε2pp

ηὑρήκεσαν3pp

ηὑρήκειτον2pd

ηὑρηκείτην3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Middle voice

Present
ηὑρίσκομαι εὑρίσκωμαι εὑρισκοί̄μην1ps

ηὑρίσκει εὑρίσκῃ εὑρίσκοῑο εὑρίσκου2ps

ηὑρίσκεται εὑρίσκηται εὑρίσκοῑτο εὑρισκέσθω3ps

ηὑρισκόμεθα εὑρισκώμεθα εὑρισκοί̄μεθα1pp

ηὑρίσκεσθε εὑρίσκησθε εὑρίσκοῑσθε εὑρίσκεσθε2pp

ηὑρίσκονται εὑρίσκωνται εὑρίσκοῑντο εὑρισκέσθωσαν3pp

ηὑρίσκεσθον εὑρίσκησθον εὑρίσκοῑσθον εὑρίσκεσθον2pd

ηὑρίσκεσθον εὑρίσκησθον εὑρισκοί̄σθην εὑρισκέσθων3pd

Imperfect
ηὑρισκόμην1ps

ηὑρίσκου2ps

ηὑρίσκετο3ps

ηὑρισκόμεθα1pp

ηὑρίσκεσθε2pp

ηὑρίσκοντο3pp

ηὑρίσκεσθον2pd

ηὑρισκέσθην3pd

Future
εὑρήσομαι εὑρησοί̄μην1ps

εὑρήσει εὑρήσοῑο2ps

εὑρήσεται εὑρήσοῑτο3ps

εὑρησόμεθα εὑρησοί̄μεθα1pp

εὑρήσεσθε εὑρήσοῑσθε2pp

εὑρήσονται εὑρήσοῑντο3pp

εὑρήσεσθον εὑρήσοῑσθον2pd

εὑρήσεσθον εὑρησοί̄σθην3pd

Aorist
εὑρησάμην εὑρήσωμαι εὑρησαί̄μην1ps

εὑρήσω εὑρήσῃ εὑρήσαῑο εὕρησαι2ps

εὑρήσατο εὑρήσηται εὑρήσαῑτο εὑρησάσθω3ps

εὑρησάμεθα εὑρησώμεθα εὑρησαί̄μεθα1pp

εὑρήσασθε εὑρήσησθε εὑρήσαῑσθε εὑρήσασθε2pp

εὑρήσαντο εὑρήσωνται εὑρήσαῑντο εὑρησάσθωσαν3pp

εὑρήσασθον εὑρήσησθον εὑρήσαῑσθον εὑρήσασθον2pd

εὑρησάσθην εὑρήσησθον εὑρησαί̄σθην εὑρησάσθων3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Strong aorist
εὑρόμην εὕρωμαι εὑροί̄μην1ps

εὕρου εὕρῃ εὕροῑο εὑροῦ2ps

εὕρετο εὕρηται εὕροῑτο εὑρέσθω3ps

εὑρόμεθα εὑρώμεθα εὑροί̄μεθα1pp

εὕρεσθε εὕρησθε εὕροῑσθε εὕρεσθε2pp

εὕροντο εὕρωνται εὕροῑντο εὑρέσθωσαν3pp

εὕρεσθον εὕρησθον εὕροῑσθον εὕρεσθον2pd

εὑρέσθην εὕρησθον εὑροί̄σθην εὑρέσθων3pd

Perfect
ηὕρημαι1ps

ηὕρησαι ηὕρησο2ps

ηὕρηται ηὑρήσθω3ps

ηὑρήμεθα1pp

ηὕρησθε ηὕρησθε2pp

ηὕρηνται ηὑρήσθωσαν3pp

ηὕρησθον ηὕρησθον2pd

ηὕρησθον ηὑρήσθων3pd

Pluperfect
ηὑρήμην1ps

ηὕρησο2ps

ηὕρητο3ps

ηὑρήμεθα1pp

ηὕρησθε2pp

ηὕρηντο3pp

ηὕρησθον2pd

ηὑρήσθην3pd

Passive voice

Future
εὑρεθήσομαι1ps

εὑρεθήσει2ps

εὑρεθήσεται3ps

εὑρεθησόμεθα1pp

εὑρεθήσεσθε2pp

εὑρεθήσονται3pp

εὑρεθήσεσθον2pd

εὑρεθήσεσθον3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Aorist
εὑρέθην1ps

ηὑρέθην

εὑρέθης2ps

ηὑρέθης

εὑρέθη3ps

ηὑρέθη

εὑρέθημεν1pp

ηὑρέθημεν

εὑρέθητε2pp

ηὑρέθητε

εὑρέθησαν3pp

ηὑρέθησαν

εὑρέθητον2pd

ηὑρέθητον

εὑρεθήτην3pd

ηὑρεθήτην



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Later

Active voice

Imperfect
εὕρισκον1ps

εὕρισκες2ps

εὕρισκε3ps

εὑρίσκομεν1pp

εὑρίσκετε2pp

εὕρισκον3pp

εὑρίσκετον2pd

εὑρισκέτην3pd

Aorist
εὗρα εὕρω εὕραῑμι1ps

εὗρας εὕρῃς εὕρειας εὗρον2ps

εὗρε εὕρῃ εὕρειε εὑράτω3ps

εὕραμεν εὕρωμεν εὕραῑμεν1pp

εὕρατε εὕρητε εὕραῑτε εὕρατε2pp

εὗραν εὕρωσι εὕρειαν εὑράτωσαν3pp

εὕρατον εὕρητον εὕραῑτον εὕρατον2pd

εὑράτην εὕρητον εὑραί̄την εὑράτων3pd

Strong aorist
ηὗρον1ps

ηὗρες2ps

ηὗρε3ps

ηὕρομεν1pp

ηὕρετε2pp

ηὗρον3pp

ηὕρετον2pd

ηὑρέτην3pd

Middle voice

Imperfect
εὑρισκόμην1ps

εὑρίσκου2ps

εὑρίσκετο3ps

εὑρισκόμεθα1pp

εὑρίσκεσθε2pp

εὑρίσκοντο3pp



Indicative Subjunctive Optative Imperative

εὑρίσκεσθον2pd

εὑρισκέσθην3pd

Aorist
εὑράμην εὕρωμαι εὑραί̄μην1ps

εὕρω εὕρῃ εὕραῑο εὗραι2ps

εὕρατο εὕρηται εὕραῑτο εὑράσθω3ps

εὑράμεθα εὑρώμεθα εὑραί̄μεθα1pp

εὕρασθε εὕρησθε εὕραῑσθε εὕρασθε2pp

εὕραντο εὕρωνται εὕραῑντο εὑράσθωσαν3pp

εὕρασθον εὕρησθον εὕραῑσθον εὕρασθον2pd

εὑράσθην εὕρησθον εὑραί̄σθην εὑράσθων3pd

Strong aorist
ηὑρόμην1ps

ηὕρου2ps

ηὕρετο3ps

ηὑρόμεθα1pp

ηὕρεσθε2pp

ηὕροντο3pp

ηὕρεσθον2pd

ηὑρέσθην3pd



εὑρίσκω

find, discover.

Singular Plural Dual

Regular

Present

Active voice

Masculine

Nominative εὑρίσκων εὑρίσκοντες εὑρίσκοντε

Vocative εὑρίσκον εὑρίσκοντες εὑρίσκοντε

Accusative εὑρίσκοντα εὑρίσκοντας εὑρίσκοντε

Genitive εὑρίσκοντος εὑρισκόντων εὑρισκόντοῑν

Dative εὑρίσκοντι εὑρίσκουσι εὑρισκόντοῑν

Feminine

Nominative εὑρίσκουσα εὑρίσκουσαι εὑρισκούσᾱ

Vocative εὑρίσκουσα εὑρίσκουσαι εὑρισκούσᾱ

Accusative εὑρίσκουσαν εὑρισκούσᾱς εὑρισκούσᾱ

Genitive εὑρισκούσης εὑρισκουσῶν εὑρισκούσαῑν

Dative εὑρισκούσῃ εὑρισκούσαῑς εὑρισκούσαῑν

Neuter

Nominative εὑρίσκον εὑρίσκοντα εὑρίσκοντε

Vocative εὑρίσκον εὑρίσκοντα εὑρίσκοντε

Accusative εὑρίσκον εὑρίσκοντα εὑρίσκοντε

Genitive εὑρίσκοντος εὑρισκόντων εὑρισκόντοῑν

Dative εὑρίσκοντι εὑρίσκουσι εὑρισκόντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative εὑρισκόμενος εὑρισκόμενοι εὑρισκομένω

Vocative εὑρισκόμενε εὑρισκόμενοι εὑρισκομένω

Accusative εὑρισκόμενον εὑρισκομένους εὑρισκομένω

Genitive εὑρισκομένου εὑρισκομένων εὑρισκομένοῑν

Dative εὑρισκομένῳ εὑρισκομένοῑς εὑρισκομένοῑν

Feminine

Nominative εὑρισκομένη εὑρισκομέναι εὑρισκομένᾱ

Vocative εὑρισκομένη εὑρισκομέναι εὑρισκομένᾱ

Accusative εὑρισκομένην εὑρισκομένᾱς εὑρισκομένᾱ

Genitive εὑρισκομένης εὑρισκομενῶν εὑρισκομέναῑν

Dative εὑρισκομένῃ εὑρισκομέναῑς εὑρισκομέναῑν



Singular Plural Dual

Neuter

Nominative εὑρισκόμενον εὑρισκόμενα εὑρισκομένω

Vocative εὑρισκόμενον εὑρισκόμενα εὑρισκομένω

Accusative εὑρισκόμενον εὑρισκόμενα εὑρισκομένω

Genitive εὑρισκομένου εὑρισκομένων εὑρισκομένοῑν

Dative εὑρισκομένῳ εὑρισκομένοῑς εὑρισκομένοῑν

Future

Active voice

Masculine

Nominative εὑρήσων εὑρήσοντες εὑρήσοντε

Vocative εὑρήσον εὑρήσοντες εὑρήσοντε

Accusative εὑρήσοντα εὑρήσοντας εὑρήσοντε

Genitive εὑρήσοντος εὑρησόντων εὑρησόντοῑν

Dative εὑρήσοντι εὑρήσουσι εὑρησόντοῑν

Feminine

Nominative εὑρήσουσα εὑρήσουσαι εὑρησούσᾱ

Vocative εὑρήσουσα εὑρήσουσαι εὑρησούσᾱ

Accusative εὑρήσουσαν εὑρησούσᾱς εὑρησούσᾱ

Genitive εὑρησούσης εὑρησουσῶν εὑρησούσαῑν

Dative εὑρησούσῃ εὑρησούσαῑς εὑρησούσαῑν

Neuter

Nominative εὑρῆσον εὑρήσοντα εὑρήσοντε

Vocative εὑρῆσον εὑρήσοντα εὑρήσοντε

Accusative εὑρῆσον εὑρήσοντα εὑρήσοντε

Genitive εὑρήσοντος εὑρησόντων εὑρησόντοῑν

Dative εὑρήσοντι εὑρήσουσι εὑρησόντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative εὑρησόμενος εὑρησόμενοι εὑρησομένω

Vocative εὑρησόμενε εὑρησόμενοι εὑρησομένω

Accusative εὑρησόμενον εὑρησομένους εὑρησομένω

Genitive εὑρησομένου εὑρησομένων εὑρησομένοῑν

Dative εὑρησομένῳ εὑρησομένοῑς εὑρησομένοῑν



Singular Plural Dual

Feminine

Nominative εὑρησομένη εὑρησομέναι εὑρησομένᾱ

Vocative εὑρησομένη εὑρησομέναι εὑρησομένᾱ

Accusative εὑρησομένην εὑρησομένᾱς εὑρησομένᾱ

Genitive εὑρησομένης εὑρησομενῶν εὑρησομέναῑν

Dative εὑρησομένῃ εὑρησομέναῑς εὑρησομέναῑν

Neuter

Nominative εὑρησόμενον εὑρησόμενα εὑρησομένω

Vocative εὑρησόμενον εὑρησόμενα εὑρησομένω

Accusative εὑρησόμενον εὑρησόμενα εὑρησομένω

Genitive εὑρησομένου εὑρησομένων εὑρησομένοῑν

Dative εὑρησομένῳ εὑρησομένοῑς εὑρησομένοῑν

Passive voice

Masculine

Nominative εὑρεθησόμενος εὑρεθησόμενοι εὑρεθησομένω

Vocative εὑρεθησόμενε εὑρεθησόμενοι εὑρεθησομένω

Accusative εὑρεθησόμενον εὑρεθησομένους εὑρεθησομένω

Genitive εὑρεθησομένου εὑρεθησομένων εὑρεθησομένοῑν

Dative εὑρεθησομένῳ εὑρεθησομένοῑς εὑρεθησομένοῑν

Feminine

Nominative εὑρεθησομένη εὑρεθησομέναι εὑρεθησομένᾱ

Vocative εὑρεθησομένη εὑρεθησομέναι εὑρεθησομένᾱ

Accusative εὑρεθησομένην εὑρεθησομένᾱς εὑρεθησομένᾱ

Genitive εὑρεθησομένης εὑρεθησομενῶν εὑρεθησομέναῑν

Dative εὑρεθησομένῃ εὑρεθησομέναῑς εὑρεθησομέναῑν

Neuter

Nominative εὑρεθησόμενον εὑρεθησόμενα εὑρεθησομένω

Vocative εὑρεθησόμενον εὑρεθησόμενα εὑρεθησομένω

Accusative εὑρεθησόμενον εὑρεθησόμενα εὑρεθησομένω

Genitive εὑρεθησομένου εὑρεθησομένων εὑρεθησομένοῑν

Dative εὑρεθησομένῳ εὑρεθησομένοῑς εὑρεθησομένοῑν



Singular Plural Dual

Aorist

Active voice

Masculine

Nominative εὑρήσᾱς εὑρήσαντες εὑρήσαντε

Vocative εὑρήσαν εὑρήσαντες εὑρήσαντε

Accusative εὑρήσαντα εὑρήσαντας εὑρήσαντε

Genitive εὑρήσαντος εὑρησάντων εὑρησάντοῑν

Dative εὑρήσαντι εὑρήσᾱσι εὑρησάντοῑν

Feminine

Nominative εὑρήσᾱσα εὑρήσᾱσαι εὑρησά̄σᾱ

Vocative εὑρήσᾱσα εὑρήσᾱσαι εὑρησά̄σᾱ

Accusative εὑρήσᾱσαν εὑρησά̄σᾱς εὑρησά̄σᾱ

Genitive εὑρησά̄σης εὑρησᾱσῶν εὑρησά̄σαῑν

Dative εὑρησά̄σῃ εὑρησά̄σαῑς εὑρησά̄σαῑν

Neuter

Nominative εὑρῆσαν εὑρήσαντα εὑρήσαντε

Vocative εὑρῆσαν εὑρήσαντα εὑρήσαντε

Accusative εὑρῆσαν εὑρήσαντα εὑρήσαντε

Genitive εὑρήσαντος εὑρησάντων εὑρησάντοῑν

Dative εὑρήσαντι εὑρήσᾱσι εὑρησάντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative εὑρησάμενος εὑρησάμενοι εὑρησαμένω

Vocative εὑρησάμενε εὑρησάμενοι εὑρησαμένω

Accusative εὑρησάμενον εὑρησαμένους εὑρησαμένω

Genitive εὑρησαμένου εὑρησαμένων εὑρησαμένοῑν

Dative εὑρησαμένῳ εὑρησαμένοῑς εὑρησαμένοῑν

Feminine

Nominative εὑρησαμένη εὑρησαμέναι εὑρησαμένᾱ

Vocative εὑρησαμένη εὑρησαμέναι εὑρησαμένᾱ

Accusative εὑρησαμένην εὑρησαμένᾱς εὑρησαμένᾱ

Genitive εὑρησαμένης εὑρησαμενῶν εὑρησαμέναῑν

Dative εὑρησαμένῃ εὑρησαμέναῑς εὑρησαμέναῑν



Singular Plural Dual

Neuter

Nominative εὑρησάμενον εὑρησάμενα εὑρησαμένω

Vocative εὑρησάμενον εὑρησάμενα εὑρησαμένω

Accusative εὑρησάμενον εὑρησάμενα εὑρησαμένω

Genitive εὑρησαμένου εὑρησαμένων εὑρησαμένοῑν

Dative εὑρησαμένῳ εὑρησαμένοῑς εὑρησαμένοῑν

Passive voice

Masculine

Nominative εὑρεθείς εὑρεθέντες εὑρεθέντε

Vocative εὑρεθείς εὑρεθέντες εὑρεθέντε

Accusative εὑρεθέντα εὑρεθέντας εὑρεθέντε

Genitive εὑρεθέντος εὑρεθέντων εὑρεθέντοῑν

Dative εὑρεθέντι εὑρεθεῖσι εὑρεθέντοῑν

Feminine

Nominative εὑρεθεῖσα εὑρεθεῖσαι εὑρεθείσᾱ

Vocative εὑρεθεῖσα εὑρεθεῖσαι εὑρεθείσᾱ

Accusative εὑρεθεῖσαν εὑρεθείσᾱς εὑρεθείσᾱ

Genitive εὑρεθείσης εὑρεθεισῶν εὑρεθείσαῑν

Dative εὑρεθείσῃ εὑρεθείσαῑς εὑρεθείσαῑν

Neuter

Nominative εὑρεθέν εὑρεθέντα εὑρεθέντε

Vocative εὑρεθέν εὑρεθέντα εὑρεθέντε

Accusative εὑρεθέν εὑρεθέντα εὑρεθέντε

Genitive εὑρεθέντος εὑρεθέντων εὑρεθέντοῑν

Dative εὑρεθέντι εὑρεθεῖσι εὑρεθέντοῑν

String Aorist

Active voice

Masculine

Nominative εὑρών εὑρόντες εὑρόντε

Vocative εὑρών εὑρόντες εὑρόντε

Accusative εὑρόντα εὑρόντας εὑρόντε

Genitive εὑρόντος εὑρόντων εὑρόντοῑν

Dative εὑρόντι εὑροῦσι εὑρόντοῑν



Singular Plural Dual

Feminine

Nominative εὑροῦσα εὑροῦσαι εὑρούσᾱ

Vocative εὑροῦσα εὑροῦσαι εὑρούσᾱ

Accusative εὑροῦσαν εὑρούσᾱς εὑρούσᾱ

Genitive εὑρούσης εὑρουσῶν εὑρούσαῑν

Dative εὑρούσῃ εὑρούσαῑς εὑρούσαῑν

Neuter

Nominative εὑρόν εὑρόντα εὑρόντε

Vocative εὑρόν εὑρόντα εὑρόντε

Accusative εὑρόν εὑρόντα εὑρόντε

Genitive εὑρόντος εὑρόντων εὑρόντοῑν

Dative εὑρόντι εὑροῦσι εὑρόντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative εὑρόμενος εὑρόμενοι εὑρομένω

Vocative εὑρόμενε εὑρόμενοι εὑρομένω

Accusative εὑρόμενον εὑρομένους εὑρομένω

Genitive εὑρομένου εὑρομένων εὑρομένοῑν

Dative εὑρομένῳ εὑρομένοῑς εὑρομένοῑν

Feminine

Nominative εὑρομένη εὑρομέναι εὑρομένᾱ

Vocative εὑρομένη εὑρομέναι εὑρομένᾱ

Accusative εὑρομένην εὑρομένᾱς εὑρομένᾱ

Genitive εὑρομένης εὑρομενῶν εὑρομέναῑν

Dative εὑρομένῃ εὑρομέναῑς εὑρομέναῑν

Neuter

Nominative εὑρόμενον εὑρόμενα εὑρομένω

Vocative εὑρόμενον εὑρόμενα εὑρομένω

Accusative εὑρόμενον εὑρόμενα εὑρομένω

Genitive εὑρομένου εὑρομένων εὑρομένοῑν

Dative εὑρομένῳ εὑρομένοῑς εὑρομένοῑν



Singular Plural Dual

Perfect

Active voice

Masculine

Nominative ηὑρηκώς ηὑρηκότες ηὑρηκότε

Vocative ηὑρηκώς ηὑρηκότες ηὑρηκότε

Accusative ηὑρηκότα ηὑρηκότας ηὑρηκότε

Genitive ηὑρηκότος ηὑρηκότων ηὑρηκότοῑν

Dative ηὑρηκότι ηὑρηκῶσι ηὑρηκότοῑν

Feminine

Nominative ηὑρηκυῖα ηὑρηκυῖαι ηὑρηκυίᾱ

Vocative ηὑρηκυῖα ηὑρηκυῖαι ηὑρηκυίᾱ

Accusative ηὑρηκυῖαν ηὑρηκυίᾱς ηὑρηκυίᾱ

Genitive ηὑρηκυίᾱς ηὑρηκυιῶν ηὑρηκυίαῑν

Dative ηὑρηκυίᾳ ηὑρηκυίαῑς ηὑρηκυίαῑν

Neuter

Nominative ηὑρηκός ηὑρηκότα ηὑρηκότε

Vocative ηὑρηκός ηὑρηκότα ηὑρηκότε

Accusative ηὑρηκός ηὑρηκότα ηὑρηκότε

Genitive ηὑρηκότος ηὑρηκότων ηὑρηκότοῑν

Dative ηὑρηκότι ηὑρηκῶσι ηὑρηκότοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative ηὑρημένος ηὑρημένοι ηὑρημένω

Vocative ηὑρημένε ηὑρημένοι ηὑρημένω

Accusative ηὑρημένον ηὑρημένους ηὑρημένω

Genitive ηὑρημένου ηὑρημένων ηὑρημένοῑν

Dative ηὑρημένῳ ηὑρημένοῑς ηὑρημένοῑν

Feminine

Nominative ηὑρημένη ηὑρημέναι ηὑρημένᾱ

Vocative ηὑρημένη ηὑρημέναι ηὑρημένᾱ

Accusative ηὑρημένην ηὑρημένᾱς ηὑρημένᾱ

Genitive ηὑρημένης ηὑρημενῶν ηὑρημέναῑν

Dative ηὑρημένῃ ηὑρημέναῑς ηὑρημέναῑν



Singular Plural Dual

Neuter

Nominative ηὑρημένον ηὑρημένα ηὑρημένω

Vocative ηὑρημένον ηὑρημένα ηὑρημένω

Accusative ηὑρημένον ηὑρημένα ηὑρημένω

Genitive ηὑρημένου ηὑρημένων ηὑρημένοῑν

Dative ηὑρημένῳ ηὑρημένοῑς ηὑρημένοῑν



Singular Plural Dual

Later

Aorist

Active voice

Masculine

Nominative εὕρᾱς εὕραντες εὕραντε

Vocative εὕραν εὕραντες εὕραντε

Accusative εὕραντα εὕραντας εὕραντε

Genitive εὕραντος εὑράντων εὑράντοῑν

Dative εὕραντι εὕρᾱσι εὑράντοῑν

Feminine

Nominative εὕρᾱσα εὕρᾱσαι εὑρά̄σᾱ

Vocative εὕρᾱσα εὕρᾱσαι εὑρά̄σᾱ

Accusative εὕρᾱσαν εὑρά̄σᾱς εὑρά̄σᾱ

Genitive εὑρά̄σης εὑρᾱσῶν εὑρά̄σαῑν

Dative εὑρά̄σῃ εὑρά̄σαῑς εὑρά̄σαῑν

Neuter

Nominative εὗραν εὕραντα εὕραντε

Vocative εὗραν εὕραντα εὕραντε

Accusative εὗραν εὕραντα εὕραντε

Genitive εὕραντος εὑράντων εὑράντοῑν

Dative εὕραντι εὕρᾱσι εὑράντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative εὑράμενος εὑράμενοι εὑραμένω

Vocative εὑράμενε εὑράμενοι εὑραμένω

Accusative εὑράμενον εὑραμένους εὑραμένω

Genitive εὑραμένου εὑραμένων εὑραμένοῑν

Dative εὑραμένῳ εὑραμένοῑς εὑραμένοῑν

Feminine

Nominative εὑραμένη εὑραμέναι εὑραμένᾱ

Vocative εὑραμένη εὑραμέναι εὑραμένᾱ

Accusative εὑραμένην εὑραμένᾱς εὑραμένᾱ

Genitive εὑραμένης εὑραμενῶν εὑραμέναῑν

Dative εὑραμένῃ εὑραμέναῑς εὑραμέναῑν



Singular Plural Dual

Neuter

Nominative εὑράμενον εὑράμενα εὑραμένω

Vocative εὑράμενον εὑράμενα εὑραμένω

Accusative εὑράμενον εὑράμενα εὑραμένω

Genitive εὑραμένου εὑραμένων εὑραμένοῑν

Dative εὑραμένῳ εὑραμένοῑς εὑραμένοῑν



εὑρίσκω

find, discover.

Active Middle Passive

Regular

Present εὑρίσκειν εὑρίσκεσθαι

Future εὑρήσειν εὑρήσεσθαι εὑρεθήσεσθαι

Aorist εὑρῆσαι εὑρήσασθαι εὑρεθῆναι

Aorist εὑρεῖν εὑρέσθαι

Perfect ηὑρηκέναι ηὑρῆσθαι

Later

Aorist εὗραι εὕρασθαι



φανερόω

make obvious.

Indicative Subjunctive Optative Imperative

Regular

Active voice

Present
φανερῶ φανερῶ φανεροῖμι1ps

φανεροῖς φανεροῖς φανεροῖς φανέρου2ps

φανεροῖ φανεροῖ φανεροῖ φανερούτω3ps

φανεροῦμεν φανερῶμεν φανεροῖμεν1pp

φανεροῦτε φανερῶτε φανεροῖτε φανεροῦτε2pp

φανεροῦσι φανερῶσι φανεροῖεν φανερούτωσαν3pp

φανεροῦτον φανερῶτον φανεροῖτον φανεροῦτον2pd

φανεροῦτον φανερῶτον φανεροί̄την φανερούτων3pd

Imperfect
ἐφανέρουν1ps

ἐφανέρους2ps

ἐφανέρου3ps

ἐφανεροῦμεν1pp

ἐφανεροῦτε2pp

ἐφανέρουν3pp

ἐφανεροῦτον2pd

ἐφανερούτην3pd

Future
φανερώσω φανερώσοῑμι1ps

φανερώσεις φανερώσοῑς2ps

φανερώσει φανερώσοῑ3ps

φανερώσομεν φανερώσοῑμεν1pp

φανερώσετε φανερώσοῑτε2pp

φανερώσουσι φανερώσοῑεν3pp

φανερώσετον φανερώσοῑτον2pd

φανερώσετον φανερωσοί̄την3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Aorist
ἐφανέρωσα φανερώσω φανερώσαῑμι1ps

ἐφανέρωσας φανερώσῃς φανερώσειας φανέρωσον2ps

ἐφανέρωσε φανερώσῃ φανερώσειε φανερωσάτω3ps

ἐφανερώσαμεν φανερώσωμεν φανερώσαῑμεν1pp

ἐφανερώσατε φανερώσητε φανερώσαῑτε φανερώσατε2pp

ἐφανέρωσαν φανερώσωσι φανερώσειαν φανερωσάτωσαν3pp

ἐφανερώσατον φανερώσητον φανερώσαῑτον φανερώσατον2pd

ἐφανερωσάτην φανερώσητον φανερωσαί̄την φανερωσάτων3pd

Perfect
πεφανέρωκα πεφανερώκω πεφανερώκοῑμι1ps

πεφανέρωκας πεφανερώκῃς πεφανερώκοῑς πεφανέρωκε2ps

πεφανέρωκε πεφανερώκῃ πεφανερώκοῑ πεφανερωκέτω3ps

πεφανερώκαμεν πεφανερώκωμεν πεφανερώκοῑμεν1pp

πεφανερώκατε πεφανερώκητε πεφανερώκοῑτε πεφανερώκετε2pp

πεφανερώκασι πεφανερώκωσι πεφανερώκοῑεν πεφανερωκέτωσ3pp

πεφανερώκατον πεφανερώκητον πεφανερώκοῑτον πεφανερώκετον2pd

πεφανερώκατον πεφανερώκητον πεφανερωκοί̄την πεφανερωκέτων3pd

Pluperfect
ἐπεφανερώκη1ps

ἐπεφανερώκης2ps

ἐπεφανερώκει3ps

ἐπεφανερώκεμεν1pp

ἐπεφανερώκετε2pp

ἐπεφανερώκεσαν3pp

ἐπεφανερώκειτον2pd

ἐπεφανερωκείτην3pd

Middle voice

Present
φανεροῦμαι φανερῶμαι φανεροί̄μην1ps

φανεροῖ φανεροῖ φανεροῖο φανεροῦ2ps

φανεροῦται φανερῶται φανεροῖτο φανερούσθω3ps

φανερούμεθα φανερώμεθα φανεροί̄μεθα1pp

φανεροῦσθε φανερῶσθε φανεροῖσθε φανεροῦσθε2pp

φανεροῦνται φανερῶνται φανεροῖντο φανερούσθωσαν3pp

φανεροῦσθον φανερῶσθον φανεροῖσθον φανεροῦσθον2pd

φανεροῦσθον φανερῶσθον φανεροί̄σθην φανερούσθων3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Imperfect
ἐφανερούμην1ps

ἐφανεροῦ2ps

ἐφανεροῦτο3ps

ἐφανερούμεθα1pp

ἐφανεροῦσθε2pp

ἐφανεροῦντο3pp

ἐφανεροῦσθον2pd

ἐφανερούσθην3pd

Future
φανερώσομαι φανερωσοί̄μην1ps

φανερώσει φανερώσοῑο2ps

φανερώσεται φανερώσοῑτο3ps

φανερωσόμεθα φανερωσοί̄μεθα1pp

φανερώσεσθε φανερώσοῑσθε2pp

φανερώσονται φανερώσοῑντο3pp

φανερώσεσθον φανερώσοῑσθον2pd

φανερώσεσθον φανερωσοί̄σθην3pd

Aorist
ἐφανερωσάμην φανερώσωμαι φανερωσαί̄μην1ps

ἐφανερώσω φανερώσῃ φανερώσαῑο φανέρωσαι2ps

ἐφανερώσατο φανερώσηται φανερώσαῑτο φανερωσάσθω3ps

ἐφανερωσάμεθα φανερωσώμεθα φανερωσαί̄μεθα1pp

ἐφανερώσασθε φανερώσησθε φανερώσαῑσθε φανερώσασθε2pp

ἐφανερώσαντο φανερώσωνται φανερώσαῑντο φανερωσάσθωσα3pp

ἐφανερώσασθον φανερώσησθον φανερώσαῑσθον φανερώσασθον2pd

ἐφανερωσάσθην φανερώσησθον φανερωσαί̄σθην φανερωσάσθων3pd

Perfect
πεφανέρωμαι1ps

πεφανέρωσαι πεφανέρωσο2ps

πεφανέρωται πεφανερώσθω3ps

πεφανερώμεθα1pp

πεφανέρωσθε πεφανέρωσθε2pp

πεφανέρωνται πεφανερώσθωσα3pp

πεφανέρωσθον πεφανέρωσθον2pd

πεφανέρωσθον πεφανερώσθων3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Pluperfect
ἐπεφανερώμην1ps

ἐπεφανέρωσο2ps

ἐπεφανέρωτο3ps

ἐπεφανερώμεθα1pp

ἐπεφανέρωσθε2pp

ἐπεφανέρωντο3pp

ἐπεφανέρωσθον2pd

ἐπεφανερώσθην3pd

Passive voice

Future
φανερωθήσομαι φανερωθησοί̄μην1ps

φανερωθήσει φανερωθήσοῑο2ps

φανερωθήσεται φανερωθήσοῑτο3ps

φανερωθησόμεθ φανερωθησοί̄μεθ1pp

φανερωθήσεσθε φανερωθήσοῑσθε2pp

φανερωθήσονται φανερωθήσοῑντο3pp

φανερωθήσεσθο φανερωθήσοῑσθο2pd

φανερωθήσεσθο φανερωθησοί̄σθη3pd

Aorist
ἐφανερώθην φανερωθῶ φανερωθείην1ps

ἐφανερώθης φανερωθῇς φανερωθείης φανερώθητι2ps

ἐφανερώθη φανερωθῇ φανερωθείη φανερωθήτω3ps

ἐφανερώθημεν φανερωθῶμεν φανερωθεῖμεν1pp

ἐφανερώθητε φανερωθῆτε φανερωθεῖτε φανερώθητε2pp

ἐφανερώθησαν φανερωθῶσι φανερωθεῖεν φανερωθήτωσαν3pp

ἐφανερώθητον φανερωθῆτον φανερωθεῖτον φανερώθητον2pd

ἐφανερωθήτην φανερωθῆτον φανερωθείτην φανερωθήτων3pd



φανερόω

make obvious.

Singular Plural Dual

Regular

Present

Active voice

Masculine

Nominative φανερῶν φανεροῦντες φανεροῦντε

Vocative φανερῶν φανεροῦντες φανεροῦντε

Accusative φανεροῦντα φανεροῦντας φανεροῦντε

Genitive φανεροῦντος φανερούντων φανερούντοῑν

Dative φανεροῦντι φανεροῦσι φανερούντοῑν

Feminine

Nominative φανεροῦσα φανεροῦσαι φανερούσᾱ

Vocative φανεροῦσα φανεροῦσαι φανερούσᾱ

Accusative φανεροῦσαν φανερούσᾱς φανερούσᾱ

Genitive φανερούσης φανερουσῶν φανερούσαῑν

Dative φανερούσῃ φανερούσαῑς φανερούσαῑν

Neuter

Nominative φανεροῦν φανεροῦντα φανεροῦντε

Vocative φανεροῦν φανεροῦντα φανεροῦντε

Accusative φανεροῦν φανεροῦντα φανεροῦντε

Genitive φανεροῦντος φανερούντων φανερούντοῑν

Dative φανεροῦντι φανεροῦσι φανερούντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative φανερούμενος φανερούμενοι φανερουμένω

Vocative φανερούμενε φανερούμενοι φανερουμένω

Accusative φανερούμενον φανερουμένους φανερουμένω

Genitive φανερουμένου φανερουμένων φανερουμένοῑν

Dative φανερουμένῳ φανερουμένοῑς φανερουμένοῑν

Feminine

Nominative φανερουμένη φανερουμέναι φανερουμένᾱ

Vocative φανερουμένη φανερουμέναι φανερουμένᾱ

Accusative φανερουμένην φανερουμένᾱς φανερουμένᾱ

Genitive φανερουμένης φανερουμενῶν φανερουμέναῑν

Dative φανερουμένῃ φανερουμέναῑς φανερουμέναῑν



Singular Plural Dual

Neuter

Nominative φανερούμενον φανερούμενα φανερουμένω

Vocative φανερούμενον φανερούμενα φανερουμένω

Accusative φανερούμενον φανερούμενα φανερουμένω

Genitive φανερουμένου φανερουμένων φανερουμένοῑν

Dative φανερουμένῳ φανερουμένοῑς φανερουμένοῑν

Future

Active voice

Masculine

Nominative φανερώσων φανερώσοντες φανερώσοντε

Vocative φανερώσον φανερώσοντες φανερώσοντε

Accusative φανερώσοντα φανερώσοντας φανερώσοντε

Genitive φανερώσοντος φανερωσόντων φανερωσόντοῑν

Dative φανερώσοντι φανερώσουσι φανερωσόντοῑν

Feminine

Nominative φανερώσουσα φανερώσουσαι φανερωσούσᾱ

Vocative φανερώσουσα φανερώσουσαι φανερωσούσᾱ

Accusative φανερώσουσαν φανερωσούσᾱς φανερωσούσᾱ

Genitive φανερωσούσης φανερωσουσῶν φανερωσούσαῑν

Dative φανερωσούσῃ φανερωσούσαῑς φανερωσούσαῑν

Neuter

Nominative φανερῶσον φανερώσοντα φανερώσοντε

Vocative φανερῶσον φανερώσοντα φανερώσοντε

Accusative φανερῶσον φανερώσοντα φανερώσοντε

Genitive φανερώσοντος φανερωσόντων φανερωσόντοῑν

Dative φανερώσοντι φανερώσουσι φανερωσόντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative φανερωσόμενος φανερωσόμενοι φανερωσομένω

Vocative φανερωσόμενε φανερωσόμενοι φανερωσομένω

Accusative φανερωσόμενον φανερωσομένους φανερωσομένω

Genitive φανερωσομένου φανερωσομένων φανερωσομένοῑν

Dative φανερωσομένῳ φανερωσομένοῑς φανερωσομένοῑν



Singular Plural Dual

Feminine

Nominative φανερωσομένη φανερωσομέναι φανερωσομένᾱ

Vocative φανερωσομένη φανερωσομέναι φανερωσομένᾱ

Accusative φανερωσομένην φανερωσομένᾱς φανερωσομένᾱ

Genitive φανερωσομένης φανερωσομενῶν φανερωσομέναῑν

Dative φανερωσομένῃ φανερωσομέναῑς φανερωσομέναῑν

Neuter

Nominative φανερωσόμενον φανερωσόμενα φανερωσομένω

Vocative φανερωσόμενον φανερωσόμενα φανερωσομένω

Accusative φανερωσόμενον φανερωσόμενα φανερωσομένω

Genitive φανερωσομένου φανερωσομένων φανερωσομένοῑν

Dative φανερωσομένῳ φανερωσομένοῑς φανερωσομένοῑν

Passive voice

Masculine

Nominative φανερωθησόμενος φανερωθησόμενοι φανερωθησομένω

Vocative φανερωθησόμενε φανερωθησόμενοι φανερωθησομένω

Accusative φανερωθησόμενον φανερωθησομένους φανερωθησομένω

Genitive φανερωθησομένου φανερωθησομένων φανερωθησομένοῑν

Dative φανερωθησομένῳ φανερωθησομένοῑς φανερωθησομένοῑν

Feminine

Nominative φανερωθησομένη φανερωθησομέναι φανερωθησομένᾱ

Vocative φανερωθησομένη φανερωθησομέναι φανερωθησομένᾱ

Accusative φανερωθησομένην φανερωθησομένᾱς φανερωθησομένᾱ

Genitive φανερωθησομένης φανερωθησομενῶν φανερωθησομέναῑν

Dative φανερωθησομένῃ φανερωθησομέναῑς φανερωθησομέναῑν

Neuter

Nominative φανερωθησόμενον φανερωθησόμενα φανερωθησομένω

Vocative φανερωθησόμενον φανερωθησόμενα φανερωθησομένω

Accusative φανερωθησόμενον φανερωθησόμενα φανερωθησομένω

Genitive φανερωθησομένου φανερωθησομένων φανερωθησομένοῑν

Dative φανερωθησομένῳ φανερωθησομένοῑς φανερωθησομένοῑν



Singular Plural Dual

Aorist

Active voice

Masculine

Nominative φανερώσᾱς φανερώσαντες φανερώσαντε

Vocative φανερώσαν φανερώσαντες φανερώσαντε

Accusative φανερώσαντα φανερώσαντας φανερώσαντε

Genitive φανερώσαντος φανερωσάντων φανερωσάντοῑν

Dative φανερώσαντι φανερώσᾱσι φανερωσάντοῑν

Feminine

Nominative φανερώσᾱσα φανερώσᾱσαι φανερωσά̄σᾱ

Vocative φανερώσᾱσα φανερώσᾱσαι φανερωσά̄σᾱ

Accusative φανερώσᾱσαν φανερωσά̄σᾱς φανερωσά̄σᾱ

Genitive φανερωσά̄σης φανερωσᾱσῶν φανερωσά̄σαῑν

Dative φανερωσά̄σῃ φανερωσά̄σαῑς φανερωσά̄σαῑν

Neuter

Nominative φανερῶσαν φανερώσαντα φανερώσαντε

Vocative φανερῶσαν φανερώσαντα φανερώσαντε

Accusative φανερῶσαν φανερώσαντα φανερώσαντε

Genitive φανερώσαντος φανερωσάντων φανερωσάντοῑν

Dative φανερώσαντι φανερώσᾱσι φανερωσάντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative φανερωσάμενος φανερωσάμενοι φανερωσαμένω

Vocative φανερωσάμενε φανερωσάμενοι φανερωσαμένω

Accusative φανερωσάμενον φανερωσαμένους φανερωσαμένω

Genitive φανερωσαμένου φανερωσαμένων φανερωσαμένοῑν

Dative φανερωσαμένῳ φανερωσαμένοῑς φανερωσαμένοῑν

Feminine

Nominative φανερωσαμένη φανερωσαμέναι φανερωσαμένᾱ

Vocative φανερωσαμένη φανερωσαμέναι φανερωσαμένᾱ

Accusative φανερωσαμένην φανερωσαμένᾱς φανερωσαμένᾱ

Genitive φανερωσαμένης φανερωσαμενῶν φανερωσαμέναῑν

Dative φανερωσαμένῃ φανερωσαμέναῑς φανερωσαμέναῑν



Singular Plural Dual

Neuter

Nominative φανερωσάμενον φανερωσάμενα φανερωσαμένω

Vocative φανερωσάμενον φανερωσάμενα φανερωσαμένω

Accusative φανερωσάμενον φανερωσάμενα φανερωσαμένω

Genitive φανερωσαμένου φανερωσαμένων φανερωσαμένοῑν

Dative φανερωσαμένῳ φανερωσαμένοῑς φανερωσαμένοῑν

Passive voice

Masculine

Nominative φανερωθείς φανερωθέντες φανερωθέντε

Vocative φανερωθείς φανερωθέντες φανερωθέντε

Accusative φανερωθέντα φανερωθέντας φανερωθέντε

Genitive φανερωθέντος φανερωθέντων φανερωθέντοῑν

Dative φανερωθέντι φανερωθεῖσι φανερωθέντοῑν

Feminine

Nominative φανερωθεῖσα φανερωθεῖσαι φανερωθείσᾱ

Vocative φανερωθεῖσα φανερωθεῖσαι φανερωθείσᾱ

Accusative φανερωθεῖσαν φανερωθείσᾱς φανερωθείσᾱ

Genitive φανερωθείσης φανερωθεισῶν φανερωθείσαῑν

Dative φανερωθείσῃ φανερωθείσαῑς φανερωθείσαῑν

Neuter

Nominative φανερωθέν φανερωθέντα φανερωθέντε

Vocative φανερωθέν φανερωθέντα φανερωθέντε

Accusative φανερωθέν φανερωθέντα φανερωθέντε

Genitive φανερωθέντος φανερωθέντων φανερωθέντοῑν

Dative φανερωθέντι φανερωθεῖσι φανερωθέντοῑν

Perfect

Active voice

Masculine

Nominative πεφανερωκώς πεφανερωκότες πεφανερωκότε

Vocative πεφανερωκώς πεφανερωκότες πεφανερωκότε

Accusative πεφανερωκότα πεφανερωκότας πεφανερωκότε

Genitive πεφανερωκότος πεφανερωκότων πεφανερωκότοῑν

Dative πεφανερωκότι πεφανερωκῶσι πεφανερωκότοῑν



Singular Plural Dual

Feminine

Nominative πεφανερωκυῖα πεφανερωκυῖαι πεφανερωκυίᾱ

Vocative πεφανερωκυῖα πεφανερωκυῖαι πεφανερωκυίᾱ

Accusative πεφανερωκυῖαν πεφανερωκυίᾱς πεφανερωκυίᾱ

Genitive πεφανερωκυίᾱς πεφανερωκυιῶν πεφανερωκυίαῑν

Dative πεφανερωκυίᾳ πεφανερωκυίαῑς πεφανερωκυίαῑν

Neuter

Nominative πεφανερωκόν πεφανερωκότες πεφανερωκότε

Vocative πεφανερωκός πεφανερωκότες πεφανερωκότε

Accusative πεφανερωκότα πεφανερωκότας πεφανερωκότε

Genitive πεφανερωκότος πεφανερωκότων πεφανερωκότοῑν

Dative πεφανερωκότι πεφανερωκῶσι πεφανερωκότοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative πεφανερωμένος πεφανερωμένοι πεφανερωμένω

Vocative πεφανερωμένε πεφανερωμένοι πεφανερωμένω

Accusative πεφανερωμένον πεφανερωμένους πεφανερωμένω

Genitive πεφανερωμένου πεφανερωμένων πεφανερωμένοῑν

Dative πεφανερωμένῳ πεφανερωμένοῑς πεφανερωμένοῑν

Feminine

Nominative πεφανερωμένη πεφανερωμέναι πεφανερωμένᾱ

Vocative πεφανερωμένη πεφανερωμέναι πεφανερωμένᾱ

Accusative πεφανερωμένην πεφανερωμένᾱς πεφανερωμένᾱ

Genitive πεφανερωμένης πεφανερωμενῶν πεφανερωμέναῑν

Dative πεφανερωμένῃ πεφανερωμέναῑς πεφανερωμέναῑν

Neuter

Nominative πεφανερωμένον πεφανερωμένα πεφανερωμένω

Vocative πεφανερωμένον πεφανερωμένα πεφανερωμένω

Accusative πεφανερωμένον πεφανερωμένα πεφανερωμένω

Genitive πεφανερωμένου πεφανερωμένων πεφανερωμένοῑν

Dative πεφανερωμένῳ πεφανερωμένοῑς πεφανερωμένοῑν



φανερόω

make obvious.

Active Middle Passive

Regular

Present φανεροῦν φανεροῦσθαι

Future φανερώσειν φανερώσεσθαι φανερωθήσεσθαι

Aorist φανερῶσαι φανερώσασθαι φανερωθῆναι

Perfect πεφανερωκέναι πεφανερῶσθαι



γί̄γνομαι

come to be, reveal (oneself), be born.

Indicative Subjunctive Optative Imperative

Regular

Active voice

Present
γίγνομαι γίγνωμαι γιγνοί̄μην1ps

γίγνει γίγνῃ γίγνοῑο γίγνου2ps

γίγνεται γίγνηται γίγνοῑτο γιγνέσθω3ps

γιγνόμεθα γιγνώμεθα γιγνοί̄μεθα1pp

γίγνεσθε γίγνησθε γίγνοῑσθε γίγνεσθε2pp

γίγνονται γίγνωνται γίγνοῑντο γιγνέσθωσαν3pp

γίγνεσθον γίγνησθον γίγνοῑσθον γίγνεσθον2pd

γίγνεσθον γίγνησθον γιγνοί̄σθην γιγνέσθων3pd

Imperfect
ἐγιγνόμην1ps

ἐγίγνου2ps

ἐγίγνετο3ps

ἐγιγνόμεθα1pp

ἐγίγνεσθε2pp

ἐγίγνοντο3pp

ἐγίγνεσθον2pd

ἐγιγνέσθην3pd

Future
γενήσομαι γενηθησοί̄μην1ps

γενήσει γενηθήσοῑο2ps

γενήσεται γενηθήσοῑτο3ps

γενησόμεθα γενηθησοί̄μεθα1pp

γενήσεσθε γενηθήσοῑσθε2pp

γενήσονται γενηθήσοῑντο3pp

γενήσεσθον γενηθήσοῑσθον2pd

γενήσεσθον γενηθησοί̄σθην3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Aorist
γενηθῶ γενηθείην1ps

γενηθῇς γενηθείης γενήθητι2ps

γενηθῇ γενηθείη γενηθήτω3ps

γενηθῶμεν γενηθεῖμεν1pp

γενηθῆτε γενηθεῖτε γενήθητε2pp

γενηθῶσι γενηθεῖεν γενηθήτωσαν3pp

γενηθῆτον γενηθεῖτον γενήθητον2pd

γενηθῆτον γενηθείτην γενηθήτων3pd

Strong aorist
ἐγενόμην γένωμαι γενοί̄μην1ps

ἐγένου γένῃ γένοῑο γενοῦ2ps

ἐγένετο γένηται γένοῑτο γενέσθω3ps

ἐγενόμεθα γενώμεθα γενοί̄μεθα1pp

ἐγένεσθε γένησθε γένοῑσθε γένεσθε2pp

ἐγένοντο γένωνται γένοῑντο γενέσθωσαν3pp

ἐγένεσθον γένησθον γένοῑσθον γένεσθον2pd

ἐγενέσθην γένησθον γενοί̄σθην γενέσθων3pd

Perfect
γεγένησο2ps

γεγενήσθω3ps

γεγένησθε2pp

γεγενήσθωσαν3pp

γεγένησθον2pd

γεγενήσθων3pd

Strong perfect
γέγονα γεγόνω γεγόνοῑμι1ps

γέγονας γεγόνῃς γεγόνοῑς γέγονε2ps

γέγονε γεγόνῃ γεγόνοῑ γεγονέτω3ps

γεγόναμεν γεγόνωμεν γεγόνοῑμεν1pp

γεγόνατε γεγόνητε γεγόνοῑτε γεγόνετε2pp

γεγόνασι γεγόνωσι γεγόνοῑεν γεγονέτωσαν3pp

γεγονάτην γεγονήτην γεγονοί̄την γεγονέτην2pd

γεγόνατον γεγόνητον γεγονοί̄την γεγονέτων3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Strong pluperfect
ἐγεγόνεα1ps

ἐγεγόνεας2ps

ἐγεγόνει3ps

ἐγεγόνεμεν1pp

ἐγεγόνετε2pp

ἐγεγόνεισαν3pp

ἐγεγονείτην2pd

ἐγεγονείτην3pd

Middle voice

Perfect
γεγένημαι1ps

γεγένησαι2ps

γεγένηται3ps

γεγενήμεθα1pp

γεγένησθε2pp

γεγένηνται3pp

γεγένησθον2pd

γεγένησθον3pd

Strong perfect
ἐγέγοσμαι1ps

ἐγέγονσαι γέγονσο2ps

ἐγέγονται γεγόνθω3ps

ἐγεγόσμεθα1pp

ἐγέγονθε γέγονθε2pp

ἐγέγοννται γεγόνθωσαν3pp

ἐγέγονθον γέγονθον2pd

ἐγέγονθον γεγόνθων3pd

Pluperfect
ἐγεγενήμην1ps

ἐγεγένησο2ps

ἐγεγένητο3ps

ἐγεγενήμεθα1pp

ἐγεγένησθε2pp

ἐγεγένηντο3pp

ἐγεγένησθον2pd

ἐγεγενήσθην3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Strong pluperfect
ἐγεγόσμην1ps

ἐγέγονσο2ps

ἐγέγοντο3ps

ἐγεγόσμεθα1pp

ἐγέγονθε2pp

ἐγέγονντο3pp

ἐγέγονθον2pd

ἐγεγόνθην3pd

Passive voice

Future
γενηθήσομαι1ps

γενηθήσει2ps

γενηθήσεται3ps

γενηθησόμεθα1pp

γενηθήσεσθε2pp

γενηθήσονται3pp

γενηθήσεσθον2pd

γενηθήσεσθον3pd

Aorist
ἐγενήθην1ps

ἐγενήθης2ps

ἐγενήθη3ps

ἐγενήθημεν1pp

ἐγενήθητε2pp

ἐγενήθησαν3pp

ἐγενήθητον2pd

ἐγενηθήτην3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Doric

Active voice

Future
γενησοῦμαι γενησῶμαι γενησοί̄μην1ps

γενησεῖ γενησῇ γενησοῖο γενησοῦ2ps

γενησεῖται γενησῆται γενησοῖτο γενησείσθω3ps

γενησούμεθα γενησώμεθα γενησοί̄μεθα1pp

γενησεῖσθε γενησῆσθε γενησοῖσθε γενησεῖσθε2pp

γενησοῦνται γενησῶνται γενησοῖντο γενησείσθωσαν3pp

γενησεῖσθον γενησῆσθον γενησοῖσθον γενησεῖσθον2pd

γενησεῖσθον γενησῆσθον γενησοί̄σθην γενησείσθων3pd

Aorist
ἐγενήθην γενηθῶ γενηθείην1ps

ἐγενήθης γενηθῇς γενηθείης γενήθητι2ps

ἐγενήθη γενηθῇ γενηθείη γενηθήτω3ps

ἐγενήθημεν γενηθῶμεν γενηθεῖμεν1pp

ἐγενήθητε γενηθῆτε γενηθεῖτε γενήθητε2pp

ἐγενήθησαν γενηθῶσι γενηθεῖεν γενηθήτωσαν3pp

ἐγενήθητον γενηθῆτον γενηθεῖτον γενήθητον2pd

ἐγενηθήτην γενηθῆτον γενηθείτην γενηθήτων3pd

Strong aorist
ἐγενόμᾱν1ps

γενόμαν

Perfect
γεγέναμαι

γεγένασαι γεγένᾱσο2ps

γεγέναται γεγενά̄σθω3ps

γεγενάμεθα1pp

γεγένασθε γεγένᾱσθε2pp

γεγένανται γεγενά̄σθωσαν3pp

γεγένασθον γεγένᾱσθον2pd

γεγένασθον γεγενά̄σθων3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Pluperfect
ἐγεγενάμην1ps

ἐγεγένασο2ps

ἐγεγένατο3ps

ἐγεγενάμεθα1pp

ἐγεγένασθε2pp

ἐγεγέναντο3pp

ἐγεγένασθον2pd

ἐγεγενάσθην3pd

Middle voice

Aorist
ἐγενησάμην γενήσωμαι γενησαί̄μην1ps

ἐγενήσω γενήσῃ γενήσαῑο γένησαι2ps

ἐγενήσατο γενήσηται γενήσαῑτο γενησάσθω3ps

ἐγενησάμεθα γενησώμεθα γενησαί̄μεθα1pp

ἐγενήσασθε γενήσησθε γενήσαῑσθε γενήσασθε2pp

ἐγενήσαντο γενήσωνται γενήσαῑντο γενησάσθωσαν3pp

ἐγενήσασθον γενήσησθον γενήσαῑσθον γενήσασθον2pd

ἐγενησάσθην γενήσησθον γενησαί̄σθην γενησάσθων3pd

Perfect
γεγένᾱμαι1ps

γεγένᾱσαι2ps

γεγένᾱται3ps

γεγενά̄μεθα1pp

γεγένᾱσθε2pp

γεγένᾱνται3pp

γεγένᾱσθον2pd

γεγένᾱσθον3pd

Pluperfect
ἐγεγενά̄μην1ps

ἐγεγένᾱσο2ps

ἐγεγένᾱτο3ps

ἐγεγενά̄μεθα1pp

ἐγεγένᾱσθε2pp

ἐγεγένᾱντο3pp

ἐγεγένᾱσθον2pd

ἐγεγενά̄σθην3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Aeolian

Active voice

Strong aorist
ἔγεντο3ps

γέντο



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Homeric

Active voice

Pluperfect
γεγάτην3pd

Middle voice

Perfect
γεγάονται3ps

γεγάασθε2pp



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Ionic

Active voice

Aorist
ἐγενήθην γενηθῶ γενηθείην1ps

ἐγενήθης γενηθῇς γενηθείης γενήθητι2ps

ἐγενήθη γενηθῇ γενηθείη γενηθήτω3ps

ἐγενήθημεν γενηθῶμεν γενηθεῖμεν1pp

ἐγενήθητε γενηθῆτε γενηθεῖτε γενήθητε2pp

ἐγενήθησαν γενηθῶσι γενηθεῖεν γενηθήτωσαν3pp

ἐγενήθητον γενηθῆτον γενηθεῖτον γενήθητον2pd

ἐγενηθήτην γενηθῆτον γενηθείτην γενηθήτων3pd

Pluperfect
ἐγεγόνεε3ps

Middle voice

Aorist
ἐγενησάμην γενήσωμαι γενησαί̄μην1ps

ἐγενήσω γενήσῃ γενήσαῑο γένησαι2ps

ἐγενήσατο γενήσηται γενήσαῑτο γενησάσθω3ps

ἐγενησάμεθα γενησώμεθα γενησαί̄μεθα1pp

ἐγενήσασθε γενήσησθε γενήσαῑσθε γενήσασθε2pp

ἐγενήσαντο γενήσωνται γενήσαῑντο γενησάσθωσαν3pp

ἐγενήσασθον γενήσησθον γενήσαῑσθον γενήσασθον2pd

ἐγενησάσθην γενήσησθον γενησαί̄σθην γενησάσθων3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Poetic

Active voice

Imperfect
γιγνόμην1ps

γίγνου2ps

γίγνετο3ps

γιγνόμεθα1pp

γίγνεσθε2pp

γίγνοντο3pp

γίγνεσθον2pd

γιγνέσθην3pd

Strong perfect
γέγαα γεγάω γεγάοῑμι1ps

γέγαας γεγάῃς γεγάοῑς γέγαε2ps

γέγαε γεγάῃ γεγάοῑ γεγαέτω3ps

γεγάαμεν γεγάωμεν γεγάοῑμεν1pp

γεγάατε γεγάητε γεγάοῑτε γεγάετε2pp

γεγάασι γεγάωσι γεγάοῑεν γεγαέτωσαν3pp

γεγαάτην γεγαήτην γεγαοί̄την γεγαέτην2pd

γεγάατον γεγάητον γεγαοί̄την γεγαέτων3pd

Strong pluperfect
ἐγεγάεα1ps

ἐγεγάεας2ps

ἐγεγάει3ps

ἐγεγάεμεν1pp

ἐγεγάετε2pp

ἐγεγάεισαν3pp

ἐγεγαείτην2pd

ἐγεγαείτην3pd

Middle voice

Strong perfect
ἐγέγαμαι1ps

ἐγέγασαι γέγασο2ps

ἐγέγαται γεγάσθω3ps

ἐγεγάμεθα1pp

ἐγέγασθε γέγασθε2pp

ἐγέγανται γεγάσθωσαν3pp



Indicative Subjunctive Optative Imperative

ἐγέγασθον γέγασθον2pd

ἐγέγασθον γεγάσθων3pd

Strong pluperfect
ἐγεγάμην1ps

ἐγέγασο2ps

ἐγέγατο3ps

ἐγεγάμεθα1pp

ἐγέγασθε2pp

ἐγέγαντο3pp

ἐγέγασθον2pd

ἐγεγάσθην3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Later

Active voice

Aorist
ἐγενάμην γένωμαι γεναί̄μην1ps

ἐγένω γένῃ γέναῑο γέναι2ps

ἐγένατο γένηται γέναῑτο γενάσθω3ps

ἐγενάμεθα γενώμεθα γεναί̄μεθα1pp

ἐγένασθε γένησθε γέναῑσθε γένασθε2pp

ἐγέναντο γένωνται γέναῑντο γενάσθωσαν3pp

ἐγένασθον γένησθον γέναῑσθον γένασθον2pd

ἐγενάσθην γένησθον γεναί̄σθην γενάσθων3pd

Perfect
γέγοναν3pp



γί̄γνομαι

come to be, reveal (oneself), be born.

Singular Plural Dual

Regular

Present

Active voice

Masculine

Nominative γιγνόμενος γιγνόμενοι γιγνομένω

Vocative γιγνόμενε γιγνόμενοι γιγνομένω

Accusative γιγνόμενον γιγνομένους γιγνομένω

Genitive γιγνομένου γιγνομένων γιγνομένοῑν

Dative γιγνομένῳ γιγνομένοῑς γιγνομένοῑν

Feminine

Nominative γιγνομένη γιγνομέναι γιγνομένᾱ

Vocative γιγνομένη γιγνομέναι γιγνομένᾱ

Accusative γιγνομένην γιγνομένᾱς γιγνομένᾱ

Genitive γιγνομένης γιγνομενῶν γιγνομέναῑν

Dative γιγνομένῃ γιγνομέναῑς γιγνομέναῑν

Neuter

Nominative γιγνόμενον γιγνόμενα γιγνομένω

Vocative γιγνόμενον γιγνόμενα γιγνομένω

Accusative γιγνόμενον γιγνόμενα γιγνομένω

Genitive γιγνομένου γιγνομένων γιγνομένοῑν

Dative γιγνομένῳ γιγνομένοῑς γιγνομένοῑν

Future

Active voice

Masculine

Nominative γενησόμενος γενησόμενοι γενησομένω

Vocative γενησόμενε γενησόμενοι γενησομένω

Accusative γενησόμενον γενησομένους γενησομένω

Genitive γενησομένου γενησομένων γενησομένοῑν

Dative γενησομένῳ γενησομένοῑς γενησομένοῑν

Feminine

Nominative γενησομένη γενησομέναι γενησομένᾱ

Vocative γενησομένη γενησομέναι γενησομένᾱ

Accusative γενησομένην γενησομένᾱς γενησομένᾱ

Genitive γενησομένης γενησομενῶν γενησομέναῑν

Dative γενησομένῃ γενησομέναῑς γενησομέναῑν



Singular Plural Dual

Neuter

Nominative γενησόμενον γενησόμενα γενησομένω

Vocative γενησόμενον γενησόμενα γενησομένω

Accusative γενησόμενον γενησόμενα γενησομένω

Genitive γενησομένου γενησομένων γενησομένοῑν

Dative γενησομένῳ γενησομένοῑς γενησομένοῑν

Passive voice

Masculine

Nominative γενηθησόμενος γενηθησόμενοι γενηθησομένω

Vocative γενηθησόμενε γενηθησόμενοι γενηθησομένω

Accusative γενηθησόμενον γενηθησομένους γενηθησομένω

Genitive γενηθησομένου γενηθησομένων γενηθησομένοῑν

Dative γενηθησομένῳ γενηθησομένοῑς γενηθησομένοῑν

Feminine

Nominative γενηθησομένη γενηθησομέναι γενηθησομένᾱ

Vocative γενηθησομένη γενηθησομέναι γενηθησομένᾱ

Accusative γενηθησομένην γενηθησομένᾱς γενηθησομένᾱ

Genitive γενηθησομένης γενηθησομενῶν γενηθησομέναῑν

Dative γενηθησομένῃ γενηθησομέναῑς γενηθησομέναῑν

Neuter

Nominative γενηθησόμενον γενηθησόμενα γενηθησομένω

Vocative γενηθησόμενον γενηθησόμενα γενηθησομένω

Accusative γενηθησόμενον γενηθησόμενα γενηθησομένω

Genitive γενηθησομένου γενηθησομένων γενηθησομένοῑν

Dative γενηθησομένῳ γενηθησομένοῑς γενηθησομένοῑν

Aorist

Passive voice

Masculine

Nominative γενηθείς γενηθέντες γενηθέντε

Vocative γενηθείς γενηθέντες γενηθέντε

Accusative γενηθέντα γενηθέντας γενηθέντε

Genitive γενηθέντος γενηθέντων γενηθέντοῑν

Dative γενηθέντι γενηθεῖσι γενηθέντοῑν



Singular Plural Dual

Feminine

Nominative γενηθεῖσα γενηθεῖσαι γενηθείσᾱ

Vocative γενηθεῖσα γενηθεῖσαι γενηθείσᾱ

Accusative γενηθεῖσαν γενηθείσᾱς γενηθείσᾱ

Genitive γενηθείσης γενηθεισῶν γενηθείσαῑν

Dative γενηθείσῃ γενηθείσαῑς γενηθείσαῑν

Neuter

Nominative γενηθέν γενηθέντα γενηθέντε

Vocative γενηθέν γενηθέντα γενηθέντε

Accusative γενηθέν γενηθέντα γενηθέντε

Genitive γενηθέντος γενηθέντων γενηθέντοῑν

Dative γενηθέντι γενηθεῖσι γενηθέντοῑν

String Aorist

Active voice

Masculine

Nominative γενόμενος γενόμενοι γενομένω

Vocative γενόμενε γενόμενοι γενομένω

Accusative γενόμενον γενομένους γενομένω

Genitive γενομένου γενομένων γενομένοῑν

Dative γενομένῳ γενομένοῑς γενομένοῑν

Feminine

Nominative γενομένη γενομέναι γενομένᾱ

Vocative γενομένη γενομέναι γενομένᾱ

Accusative γενομένην γενομένᾱς γενομένᾱ

Genitive γενομένης γενομενῶν γενομέναῑν

Dative γενομένῃ γενομέναῑς γενομέναῑν

Neuter

Nominative γενόμενον γενόμενα γενομένω

Vocative γενόμενον γενόμενα γενομένω

Accusative γενόμενον γενόμενα γενομένω

Genitive γενομένου γενομένων γενομένοῑν

Dative γενομένῳ γενομένοῑς γενομένοῑν



Singular Plural Dual

Perfect

Middle voice

Masculine

Nominative γεγενημένος γεγενημένοι γεγενημένω

Vocative γεγενημένε γεγενημένοι γεγενημένω

Accusative γεγενημένον γεγενημένους γεγενημένω

Genitive γεγενημένου γεγενημένων γεγενημένοῑν

Dative γεγενημένῳ γεγενημένοῑς γεγενημένοῑν

Feminine

Nominative γεγενημένη γεγενημέναι γεγενημένᾱ

Vocative γεγενημένη γεγενημέναι γεγενημένᾱ

Accusative γεγενημένην γεγενημένᾱς γεγενημένᾱ

Genitive γεγενημένης γεγενημενῶν γεγενημέναῑν

Dative γεγενημένῃ γεγενημέναῑς γεγενημέναῑν

Neuter

Nominative γεγενημένον γεγενημένα γεγενημένω

Vocative γεγενημένον γεγενημένα γεγενημένω

Accusative γεγενημένον γεγενημένα γεγενημένω

Genitive γεγενημένου γεγενημένων γεγενημένοῑν

Dative γεγενημένῳ γεγενημένοῑς γεγενημένοῑν

Strong perfect

Active voice

Masculine

Nominative γεγονώς γεγονότες γεγονότε

Vocative γεγονώς γεγονότες γεγονότε

Accusative γεγονότα γεγονότας γεγονότε

Genitive γεγονότος γεγονότων γεγονότοῑν

Dative γεγονότι γεγονῶσι γεγονότοῑν

Feminine

Nominative γεγονυῖα γεγονυῖαι γεγονυίᾱ

Vocative γεγονυῖα γεγονυῖαι γεγονυίᾱ

Accusative γεγονυῖαν γεγονυίᾱς γεγονυίᾱ

Genitive γεγονυίᾱς γεγονυιῶν γεγονυίαῑν

Dative γεγονυίᾳ γεγονυίαῑς γεγονυίαῑν



Singular Plural Dual

Neuter

Nominative γεγονός γεγονότα γεγονότε

Vocative γεγονός γεγονότα γεγονότε

Accusative γεγονός γεγονότα γεγονότε

Genitive γεγονότος γεγονότων γεγονότοῑν

Dative γεγονότι γεγονῶσι γεγονότοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative γεγοσμένος γεγοσμένοι γεγοσμένω

Vocative γεγοσμένε γεγοσμένοι γεγοσμένω

Accusative γεγοσμένον γεγοσμένους γεγοσμένω

Genitive γεγοσμένου γεγοσμένων γεγοσμένοῑν

Dative γεγοσμένῳ γεγοσμένοῑς γεγοσμένοῑν

Feminine

Nominative γεγοσμένη γεγοσμέναι γεγοσμένᾱ

Vocative γεγοσμένη γεγοσμέναι γεγοσμένᾱ

Accusative γεγοσμένην γεγοσμένᾱς γεγοσμένᾱ

Genitive γεγοσμένης γεγοσμενῶν γεγοσμέναῑν

Dative γεγοσμένῃ γεγοσμέναῑς γεγοσμέναῑν

Neuter

Nominative γεγοσμένον γεγοσμένα γεγοσμένω

Vocative γεγοσμένον γεγοσμένα γεγοσμένω

Accusative γεγοσμένον γεγοσμένα γεγοσμένω

Genitive γεγοσμένου γεγοσμένων γεγοσμένοῑν

Dative γεγοσμένῳ γεγοσμένοῑς γεγοσμένοῑν



Singular Plural Dual

Contracted

Perfect

Active voice

Masculine

Nominative γεγαώς γεγαόντες γεγαόντε

Vocative γεγαώς γεγαόντες γεγαόντε

Accusative γεγαόντα γεγαόντας γεγαόντε

Genitive γεγαόντος γεγαόντων γεγαόντοῑν

Dative γεγαόντι γεγαοῦσι γεγαόντοῑν

Feminine

Nominative γεγαυῖα γεγαυῖαι γεγαυίᾱ

Vocative γεγαυῖα γεγαυῖαι γεγαυίᾱ

Accusative γεγαυῖαν γεγαυίᾱς γεγαυίᾱ

Genitive γεγαυίᾱς γεγαυιῶν γεγαυίαῑν

Dative γεγαυίᾳ γεγαυίαῑς γεγαυίαῑν

Neuter

Nominative γεγαόν γεγαόντα γεγαόντε

Vocative γεγαόν γεγαόντα γεγαόντε

Accusative γεγαόν γεγαόντα γεγαόντε

Genitive γεγαόντος γεγαόντων γεγαόντοῑν

Dative γεγαόντι γεγαοῦσι γεγαόντοῑν



Singular Plural Dual

Doric

Future

Active voice

Masculine

Nominative γενησούμενος γενησούμενοι γενησουμένω

Vocative γενησούμενε γενησούμενοι γενησουμένω

Accusative γενησούμενον γενησουμένους γενησουμένω

Genitive γενησουμένου γενησουμένων γενησουμένοῑν

Dative γενησουμένῳ γενησουμένοῑς γενησουμένοῑν

Feminine

Nominative γενησουμένη γενησουμέναι γενησουμένᾱ

Vocative γενησουμένη γενησουμέναι γενησουμένᾱ

Accusative γενησουμένην γενησουμένᾱς γενησουμένᾱ

Genitive γενησουμένης γενησουμενῶν γενησουμέναῑν

Dative γενησουμένῃ γενησουμέναῑς γενησουμέναῑν

Neuter

Nominative γενησούμενον γενησούμενα γενησουμένω

Vocative γενησούμενον γενησούμενα γενησουμένω

Accusative γενησούμενον γενησούμενα γενησουμένω

Genitive γενησουμένου γενησουμένων γενησουμένοῑν

Dative γενησουμένῳ γενησουμένοῑς γενησουμένοῑν

Aorist

Active voice

Masculine

Nominative γενηθείς γενηθέντες γενηθέντε

Vocative γενηθείς γενηθέντες γενηθέντε

Accusative γενηθέντα γενηθέντας γενηθέντε

Genitive γενηθέντος γενηθέντων γενηθέντοῑν

Dative γενηθέντι γενηθεῖσι γενηθέντοῑν

Feminine

Nominative γενηθεῖσα γενηθεῖσαι γενηθείσᾱ

Vocative γενηθεῖσα γενηθεῖσαι γενηθείσᾱ

Accusative γενηθεῖσαν γενηθείσᾱς γενηθείσᾱ

Genitive γενηθείσης γενηθεισῶν γενηθείσαῑν

Dative γενηθείσῃ γενηθείσαῑς γενηθείσαῑν



Singular Plural Dual

Neuter

Nominative γενηθέν γενηθέντα γενηθέντε

Vocative γενηθέν γενηθέντα γενηθέντε

Accusative γενηθέν γενηθέντα γενηθέντε

Genitive γενηθέντος γενηθέντων γενηθέντοῑν

Dative γενηθέντι γενηθεῖσι γενηθέντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative γενηθείς γενηθέντες γενηθέντε

Vocative γενηθείς γενηθέντες γενηθέντε

Accusative γενηθέντα γενηθέντας γενηθέντε

Genitive γενηθέντος γενηθέντων γενηθέντοῑν

Dative γενηθέντι γενηθεῖσι γενηθέντοῑν

Feminine

Nominative γενηθεῖσα γενηθεῖσαι γενηθείσᾱ

Vocative γενηθεῖσα γενηθεῖσαι γενηθείσᾱ

Accusative γενηθεῖσαν γενηθείσᾱς γενηθείσᾱ

Genitive γενηθείσης γενηθεισῶν γενηθείσαῑν

Dative γενηθείσῃ γενηθείσαῑς γενηθείσαῑν

Neuter

Nominative γενηθέν γενηθέντα γενηθέντε

Vocative γενηθέν γενηθέντα γενηθέντε

Accusative γενηθέν γενηθέντα γενηθέντε

Genitive γενηθέντος γενηθέντων γενηθέντοῑν

Dative γενηθέντι γενηθεῖσι γενηθέντοῑν

Perfect

Active voice

Masculine

Nominative γεγεναμένος γεγεναμένοι γεγεναμένω

Vocative γεγεναμένε γεγεναμένοι γεγεναμένω

Accusative γεγεναμένον γεγεναμένους γεγεναμένω

Genitive γεγεναμένου γεγεναμένων γεγεναμένοῑν

Dative γεγεναμένῳ γεγεναμένοῑς γεγεναμένοῑν



Singular Plural Dual

Feminine

Nominative γεγεναμένη γεγεναμέναι γεγεναμένᾱ

Vocative γεγεναμένη γεγεναμέναι γεγεναμένᾱ

Accusative γεγεναμένην γεγεναμένᾱς γεγεναμένᾱ

Genitive γεγεναμένης γεγεναμενῶν γεγεναμέναῑν

Dative γεγεναμένῃ γεγεναμέναῑς γεγεναμέναῑν

Neuter

Nominative γεγεναμένον γεγεναμένα γεγεναμένω

Vocative γεγεναμένον γεγεναμένα γεγεναμένω

Accusative γεγεναμένον γεγεναμένα γεγεναμένω

Genitive γεγεναμένου γεγεναμένων γεγεναμένοῑν

Dative γεγεναμένῳ γεγεναμένοῑς γεγεναμένοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative γεγεναμένος γεγεναμένοι γεγεναμένω

Vocative γεγεναμένε γεγεναμένοι γεγεναμένω

Accusative γεγεναμένον γεγεναμένους γεγεναμένω

Genitive γεγεναμένου γεγεναμένων γεγεναμένοῑν

Dative γεγεναμένῳ γεγεναμένοῑς γεγεναμένοῑν

Feminine

Nominative γεγεναμένη γεγεναμέναι γεγεναμένᾱ

Vocative γεγεναμένη γεγεναμέναι γεγεναμένᾱ

Accusative γεγεναμένην γεγεναμένᾱς γεγεναμένᾱ

Genitive γεγεναμένης γεγεναμενῶν γεγεναμέναῑν

Dative γεγεναμένῃ γεγεναμέναῑς γεγεναμέναῑν

Neuter

Nominative γεγεναμένον γεγεναμένα γεγεναμένω

Vocative γεγεναμένον γεγεναμένα γεγεναμένω

Accusative γεγεναμένον γεγεναμένα γεγεναμένω

Genitive γεγεναμένου γεγεναμένων γεγεναμένοῑν

Dative γεγεναμένῳ γεγεναμένοῑς γεγεναμένοῑν



Singular Plural Dual

Ionic

Aorist

Active voice

Masculine

Nominative γενηθείς γενηθέντες γενηθέντε

Vocative γενηθείς γενηθέντες γενηθέντε

Accusative γενηθέντα γενηθέντας γενηθέντε

Genitive γενηθέντος γενηθέντων γενηθέντοῑν

Dative γενηθέντι γενηθεῖσι γενηθέντοῑν

Feminine

Nominative γενηθεῖσα γενηθεῖσαι γενηθείσᾱ

Vocative γενηθεῖσα γενηθεῖσαι γενηθείσᾱ

Accusative γενηθεῖσαν γενηθείσᾱς γενηθείσᾱ

Genitive γενηθείσης γενηθεισῶν γενηθείσαῑν

Dative γενηθείσῃ γενηθείσαῑς γενηθείσαῑν

Neuter

Nominative γενηθέν γενηθέντα γενηθέντε

Vocative γενηθέν γενηθέντα γενηθέντε

Accusative γενηθέν γενηθέντα γενηθέντε

Genitive γενηθέντος γενηθέντων γενηθέντοῑν

Dative γενηθέντι γενηθεῖσι γενηθέντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative γενηθείς γενηθέντες γενηθέντε

Vocative γενηθείς γενηθέντες γενηθέντε

Accusative γενηθέντα γενηθέντας γενηθέντε

Genitive γενηθέντος γενηθέντων γενηθέντοῑν

Dative γενηθέντι γενηθεῖσι γενηθέντοῑν

Feminine

Nominative γενηθεῖσα γενηθεῖσαι γενηθείσᾱ

Vocative γενηθεῖσα γενηθεῖσαι γενηθείσᾱ

Accusative γενηθεῖσαν γενηθείσᾱς γενηθείσᾱ

Genitive γενηθείσης γενηθεισῶν γενηθείσαῑν

Dative γενηθείσῃ γενηθείσαῑς γενηθείσαῑν



Singular Plural Dual

Neuter

Nominative γενηθέν γενηθέντα γενηθέντε

Vocative γενηθέν γενηθέντα γενηθέντε

Accusative γενηθέν γενηθέντα γενηθέντε

Genitive γενηθέντος γενηθέντων γενηθέντοῑν

Dative γενηθέντι γενηθεῖσι γενηθέντοῑν



Singular Plural Dual

Poetic

Strong perfect

Active voice

Masculine

Nominative γεγαώς γεγαότες γεγαότε

Vocative γεγαώς γεγαότες γεγαότε

Accusative γεγαότα γεγαότας γεγαότε

Genitive γεγαότος γεγαότων γεγαότοῑν

Dative γεγαότι γεγαῶσι γεγαότοῑν

Feminine

Nominative γεγαυῖα γεγαυῖαι γεγαυίᾱ

Vocative γεγαυῖα γεγαυῖαι γεγαυίᾱ

Accusative γεγαυῖαν γεγαυίᾱς γεγαυίᾱ

Genitive γεγαυίᾱς γεγαυιῶν γεγαυίαῑν

Dative γεγαυίᾳ γεγαυίαῑς γεγαυίαῑν

Neuter

Nominative γεγαός γεγαότα γεγαότε

Vocative γεγαός γεγαότα γεγαότε

Accusative γεγαός γεγαότα γεγαότε

Genitive γεγαότος γεγαότων γεγαότοῑν

Dative γεγαότι γεγαῶσι γεγαότοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative γεγαμένος γεγαμένοι γεγαμένω

Vocative γεγαμένε γεγαμένοι γεγαμένω

Accusative γεγαμένον γεγαμένους γεγαμένω

Genitive γεγαμένου γεγαμένων γεγαμένοῑν

Dative γεγαμένῳ γεγαμένοῑς γεγαμένοῑν

Feminine

Nominative γεγαμένη γεγαμέναι γεγαμένᾱ

Vocative γεγαμένη γεγαμέναι γεγαμένᾱ

Accusative γεγαμένην γεγαμένᾱς γεγαμένᾱ

Genitive γεγαμένης γεγαμενῶν γεγαμέναῑν

Dative γεγαμένῃ γεγαμέναῑς γεγαμέναῑν



Singular Plural Dual

Neuter

Nominative γεγαμένον γεγαμένα γεγαμένω

Vocative γεγαμένον γεγαμένα γεγαμένω

Accusative γεγαμένον γεγαμένα γεγαμένω

Genitive γεγαμένου γεγαμένων γεγαμένοῑν

Dative γεγαμένῳ γεγαμένοῑς γεγαμένοῑν



Singular Plural Dual

Later

Aorist

Active voice

Masculine

Nominative γενάμενος γενάμενοι γεναμένω

Vocative γενάμενε γενάμενοι γεναμένω

Accusative γενάμενον γεναμένους γεναμένω

Genitive γεναμένου γεναμένων γεναμένοῑν

Dative γεναμένῳ γεναμένοῑς γεναμένοῑν

Feminine

Nominative γεναμένη γεναμέναι γεναμένᾱ

Vocative γεναμένη γεναμέναι γεναμένᾱ

Accusative γεναμένην γεναμένᾱς γεναμένᾱ

Genitive γεναμένης γεναμενῶν γεναμέναῑν

Dative γεναμένῃ γεναμέναῑς γεναμέναῑν

Neuter

Nominative γενάμενον γενάμενα γεναμένω

Vocative γενάμενον γενάμενα γεναμένω

Accusative γενάμενον γενάμενα γεναμένω

Genitive γεναμένου γεναμένων γεναμένοῑν

Dative γεναμένῳ γεναμένοῑς γεναμένοῑν



γί̄γνομαι

come to be, reveal (oneself), be born.

Active Middle Passive

Regular

Present γίγνεσθαι

Future γενήσεσθαι γενηθήσεσθαι

Aorist γενηθῆναι

Aorist γενέσθαι

Perfect γεγενῆσθαι

Perfect γεγονέναι γεγόνθαι

Doric

Present γενησεῖσθαι

Aorist γενηθῆναι γενήσασθαι

Perfect γεγενάσθαι γεγενᾶσθαι

Ionic

Aorist γενηθῆναι γενήσασθαι

Poetic

Perfect γεγάμεν

Perfect γεγαέναι γεγάσθαι

Later

Aorist γένασθαι



γράφω

scratch, draw, write.

Indicative Subjunctive Optative Imperative

Regular

Active voice

Present
γράφω γράφω γράφοῑμι1ps

γράφεις γράφῃς γράφοῑς γράφε2ps

γράφει γράφῃ γράφοῑ γραφέτω3ps

γράφομεν γράφωμεν γράφοῑμεν1pp

γράφετε γράφητε γράφοῑτε γράφετε2pp

γράφουσι γράφωσι γράφοῑεν γραφέτωσαν3pp

γράφετον γράφητον γράφοῑτον γράφετον2pd

γράφετον γράφητον γραφοί̄την γραφέτων3pd

Imperfect
ἔγραφον1ps

ἔγραφες2ps

ἔγραφε3ps

ἐγράφομεν1pp

ἐγράφετε2pp

ἔγραφον3pp

ἐγράφετον2pd

ἐγραφέτην3pd

Future
γράψω γράψοῑμι1ps

γράψεις γράψοῑς2ps

γράψει γράψοῑ3ps

γράψομεν γράψοῑμεν1pp

γράψετε γράψοῑτε2pp

γράψουσι γράψοῑεν3pp

γράψετον γράψοῑτον2pd

γράψετον γραψοί̄την3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Strong future
γραφησοί̄μην1ps

γραφήσοῑο2ps

γραφήσοῑτο3ps

γραφησοί̄μεθα1pp

γραφήσοῑσθε2pp

γραφήσοῑντο3pp

γραφήσοῑσθον2pd

γραφησοί̄σθην3pd

Aorist
ἔγραψα γράψω γράψαῑμι1ps

ἔγραψας γράψῃς γράψειας γράψον2ps

ἔγραψε γράψῃ γράψειε γραψάτω3ps

ἐγράψαμεν γράψωμεν γράψαῑμεν1pp

ἐγράψατε γράψητε γράψαῑτε γράψατε2pp

ἔγραψαν γράψωσι γράψειαν γραψάτωσαν3pp

ἐγράψατον γράψητον γράψαῑτον γράψατον2pd

ἐγραψάτην γράψητον γραψαί̄την γραψάτων3pd

Strong aorist
γραφῶ γραφείην1ps

γραφῇς γραφείης γράφητι2ps

γραφῇ γραφείη γραφήτω3ps

γραφῶμεν γραφεῖμεν1pp

γραφῆτε γραφεῖτε γράφητε2pp

γραφῶσι γραφεῖεν γραφήτωσαν3pp

γραφῆτον γραφεῖτον γράφητον2pd

γραφῆτον γραφείτην γραφήτων3pd

Perfect
γέγραφα γεγράφω γεγράφοῑμι1ps

γέγραφας γεγράφῃς γεγράφοῑς γέγραφε2ps

γέγραφε γεγράφῃ γεγράφοῑ γεγραφέτω3ps

γεγράφαμεν γεγράφωμεν γεγράφοῑμεν1pp

γεγράφατε γεγράφητε γεγράφοῑτε γεγράφετε2pp

γεγράφασι γεγράφωσι γεγράφοῑεν γεγραφέτωσαν3pp

γεγράφατον γεγράφητον γεγράφοῑτον γεγράφετον2pd

γεγράφατον γεγράφητον γεγραφοί̄την γεγραφέτων3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Pluperfect
γεγράφη1ps

γεγράφης2ps

γεγράφει3ps

γεγράφεμεν1pp

γεγράφετε2pp

γεγράφεσαν3pp

γεγράφειτον2pd

γεγραφείτην3pd

Middle voice

Present
γράφομαι γράφωμαι γραφοί̄μην1ps

γράφει γράφῃ γράφοῑο γράφου2ps

γράφεται γράφηται γράφοῑτο γραφέσθω3ps

γραφόμεθα γραφώμεθα γραφοί̄μεθα1pp

γράφεσθε γράφησθε γράφοῑσθε γράφεσθε2pp

γράφονται γράφωνται γράφοῑντο γραφέσθωσαν3pp

γράφεσθον γράφησθον γράφοῑσθον γράφεσθον2pd

γράφεσθον γράφησθον γραφοί̄σθην γραφέσθων3pd

Imperfect
ἐγραφόμην1ps

ἐγράφου2ps

ἐγράφετο3ps

ἐγραφόμεθα1pp

ἐγράφεσθε2pp

ἐγράφοντο3pp

ἐγράφεσθον2pd

ἐγραφέσθην3pd

Future
γράψομαι γραψοί̄μην1ps

γράψει γράψοῑο2ps

γράψεται γράψοῑτο3ps

γραψόμεθα γραψοί̄μεθα1pp

γράψεσθε γράψοῑσθε2pp

γράψονται γράψοῑντο3pp

γράψεσθον γράψοῑσθον2pd

γράψεσθον γραψοί̄σθην3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Aorist
ἐγραψάμην γράψωμαι γραψαί̄μην1ps

ἐγράψω γράψῃ γράψαῑο γράψαι2ps

ἐγράψατο γράψηται γράψαῑτο γραψάσθω3ps

ἐγραψάμεθα γραψώμεθα γραψαί̄μεθα1pp

ἐγράψασθε γράψησθε γράψαῑσθε γράψασθε2pp

ἐγράψαντο γράψωνται γράψαῑντο γραψάσθωσαν3pp

ἐγράψασθον γράψησθον γράψαῑσθον γράψασθον2pd

ἐγραψάσθην γράψησθον γραψαί̄σθην γραψάσθων3pd

Perfect
γέγραμμαι1ps

γέγραψαι γέγραψο2ps

γέγραπται γεγράφθω3ps

γεγράμμεθα1pp

γέγραφθε γέγραφθε2pp

γεγράφθωσαν3pp

γέγραφθον γέγραφθον2pd

γέγραφθον γεγράφθων3pd

Pluperfect
ἐγεγράμμην1ps

ἐγέγραψο2ps

ἐγέγραπτο3ps

ἐγεγράμμεθα1pp

ἐγέγραφθε2pp

ἐγέγραφθον2pd

ἐγεγράφθην3pd

Passive voice

Future
γραφθήσομαι γραφθησοί̄μην1ps

γραφθήσει γραφθήσοῑο2ps

γραφθήσεται γραφθήσοῑτο3ps

γραφθησόμεθα γραφθησοί̄μεθα1pp

γραφθήσεσθε γραφθήσοῑσθε2pp

γραφθήσονται γραφθήσοῑντο3pp

γραφθήσεσθον γραφθήσοῑσθον2pd

γραφθήσεσθον γραφθησοί̄σθην3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Strong future
γραφήσομαι1ps

γραφήσει2ps

γραφήσεται3ps

γραφησόμεθα1pp

γραφήσεσθε2pp

γραφήσονται3pp

γραφήσεσθον2pd

γραφήσεσθον3pd

Aorist
ἐγράφθην γραφθῶ γραφθείην1ps

ἐγράφθης γραφθῇς γραφθείης γράφθητι2ps

ἐγράφθη γραφθῇ γραφθείη γραφθήτω3ps

ἐγράφθημεν γραφθῶμεν γραφθεῖμεν1pp

ἐγράφθητε γραφθῆτε γραφθεῖτε γράφθητε2pp

ἐγράφθησαν γραφθῶσι γραφθεῖεν γραφθήτωσαν3pp

ἐγράφθητον γραφθῆτον γραφθεῖτον γράφθητον2pd

ἐγραφθήτην γραφθῆτον γραφθείτην γραφθήτων3pd

Strong aorist
ἐγράφην1ps

ἐγράφης2ps

ἐγράφη3ps

ἐγράφημεν1pp

ἐγράφητε2pp

ἐγράφησαν3pp

ἐγράφητον2pd

ἐγραφήτην3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Recent

Active voice

Perfect
γεγράφηκα γεγραφήκω γεγραφήκοῑμι1ps

γεγράφηκας γεγραφήκῃς γεγραφήκοῑς γεγράφηκε2ps

γεγράφηκε γεγραφήκῃ γεγραφήκοῑ γεγραφηκέτω3ps

γεγραφήκαμεν γεγραφήκωμεν γεγραφήκοῑμεν1pp

γεγραφήκατε γεγραφήκητε γεγραφήκοῑτε γεγραφήκετε2pp

γεγραφήκασι γεγραφήκωσι γεγραφήκοῑεν γεγραφηκέτωσαν3pp

γεγραφήκατον γεγραφήκητον γεγραφήκοῑτον γεγραφήκετον2pd

γεγραφήκατον γεγραφήκητον γεγραφηκοί̄την γεγραφηκέτων3pd

Pluperfect
ἐγεγραφήκη1ps

ἐγεγραφήκης2ps

ἐγεγραφήκει3ps

ἐγεγραφήκεμεν1pp

ἐγεγραφήκετε2pp

ἐγεγραφήκεσαν3pp

ἐγεγραφήκειτον2pd

ἐγεγραφηκείτην3pd

Middle voice

Perfect
ἐγεγράφημαι1ps

ἐγεγράφησαι γεγράφησο2ps

ἐγεγράφηται γεγραφήσθω3ps

ἐγεγραφήμεθα1pp

ἐγεγράφησθε γεγράφησθε2pp

ἐγεγράφηνται γεγραφήσθωσαν3pp

ἐγεγράφησθον γεγράφησθον2pd

ἐγεγράφησθον γεγραφήσθων3pd

Pluperfect
ἐγεγραφήμην1ps

ἐγεγράφησο2ps

ἐγεγράφητο3ps

ἐγεγραφήμεθα1pp

ἐγεγράφησθε2pp

ἐγεγράφηντο3pp



Indicative Subjunctive Optative Imperative

ἐγεγράφησθον2pd

ἐγεγραφήσθην3pd



γράφω

scratch, draw, write.

Singular Plural Dual

Regular

Present

Active voice

Masculine

Nominative γράφων γράφοντες γράφοντε

Vocative γράφον γράφοντες γράφοντε

Accusative γράφοντα γράφοντας γράφοντε

Genitive γράφοντος γραφόντων γραφόντοῑν

Dative γράφοντι γράφουσι γραφόντοῑν

Feminine

Nominative γράφουσα γράφουσαι γραφούσᾱ

Vocative γράφουσα γράφουσαι γραφούσᾱ

Accusative γράφουσαν γραφούσᾱς γραφούσᾱ

Genitive γραφούσης γραφουσῶν γραφούσαῑν

Dative γραφούσῃ γραφούσαῑς γραφούσαῑν

Neuter

Nominative γράφον γράφοντα γράφοντε

Vocative γράφον γράφοντα γράφοντε

Accusative γράφον γράφοντα γράφοντε

Genitive γράφοντος γραφόντων γραφόντοῑν

Dative γράφοντι γράφουσι γραφόντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative γραφόμενος γραφόμενοι γραφομένω

Vocative γραφόμενε γραφόμενοι γραφομένω

Accusative γραφόμενον γραφομένους γραφομένω

Genitive γραφομένου γραφομένων γραφομένοῑν

Dative γραφομένῳ γραφομένοῑς γραφομένοῑν

Feminine

Nominative γραφομένη γραφομέναι γραφομένᾱ

Vocative γραφομένη γραφομέναι γραφομένᾱ

Accusative γραφομένην γραφομένᾱς γραφομένᾱ

Genitive γραφομένης γραφομενῶν γραφομέναῑν

Dative γραφομένῃ γραφομέναῑς γραφομέναῑν



Singular Plural Dual

Neuter

Nominative γραφόμενον γραφόμενα γραφομένω

Vocative γραφόμενον γραφόμενα γραφομένω

Accusative γραφόμενον γραφόμενα γραφομένω

Genitive γραφομένου γραφομένων γραφομένοῑν

Dative γραφομένῳ γραφομένοῑς γραφομένοῑν

Future

Active voice

Masculine

Nominative γράψων γράψοντες γράψοντε

Vocative γράψον γράψοντες γράψοντε

Accusative γράψοντα γράψοντας γράψοντε

Genitive γράψοντος γραψόντων γραψόντοῑν

Dative γράψοντι γράψουσι γραψόντοῑν

Feminine

Nominative γράψουσα γράψουσαι γραψούσᾱ

Vocative γράψουσα γράψουσαι γραψούσᾱ

Accusative γράψουσαν γραψούσᾱς γραψούσᾱ

Genitive γραψούσης γραψουσῶν γραψούσαῑν

Dative γραψούσῃ γραψούσαῑς γραψούσαῑν

Neuter

Nominative γράψον γράψοντα γράψοντε

Vocative γράψον γράψοντα γράψοντε

Accusative γράψον γράψοντα γράψοντε

Genitive γράψοντος γραψόντων γραψόντοῑν

Dative γράψοντι γράψουσι γραψόντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative γραψόμενος γραψόμενοι γραψομένω

Vocative γραψόμενε γραψόμενοι γραψομένω

Accusative γραψόμενον γραψομένους γραψομένω

Genitive γραψομένου γραψομένων γραψομένοῑν

Dative γραψομένῳ γραψομένοῑς γραψομένοῑν



Singular Plural Dual

Feminine

Nominative γραψομένη γραψομέναι γραψομένᾱ

Vocative γραψομένη γραψομέναι γραψομένᾱ

Accusative γραψομένην γραψομένᾱς γραψομένᾱ

Genitive γραψομένης γραψομενῶν γραψομέναῑν

Dative γραψομένῃ γραψομέναῑς γραψομέναῑν

Neuter

Nominative γραψόμενον γραψόμενα γραψομένω

Vocative γραψόμενον γραψόμενα γραψομένω

Accusative γραψόμενον γραψόμενα γραψομένω

Genitive γραψομένου γραψομένων γραψομένοῑν

Dative γραψομένῳ γραψομένοῑς γραψομένοῑν

Passive voice

Masculine

Nominative γραφθησόμενος γραφθησόμενοι γραφθησομένω

Vocative γραφθησόμενε γραφθησόμενοι γραφθησομένω

Accusative γραφθησόμενον γραφθησομένους γραφθησομένω

Genitive γραφθησομένου γραφθησομένων γραφθησομένοῑν

Dative γραφθησομένῳ γραφθησομένοῑς γραφθησομένοῑν

Feminine

Nominative γραφθησομένη γραφθησομέναι γραφθησομένᾱ

Vocative γραφθησομένη γραφθησομέναι γραφθησομένᾱ

Accusative γραφθησομένην γραφθησομένᾱς γραφθησομένᾱ

Genitive γραφθησομένης γραφθησομενῶν γραφθησομέναῑν

Dative γραφθησομένῃ γραφθησομέναῑς γραφθησομέναῑν

Neuter

Nominative γραφθησόμενον γραφθησόμενα γραφθησομένω

Vocative γραφθησόμενον γραφθησόμενα γραφθησομένω

Accusative γραφθησόμενον γραφθησόμενα γραφθησομένω

Genitive γραφθησομένου γραφθησομένων γραφθησομένοῑν

Dative γραφθησομένῳ γραφθησομένοῑς γραφθησομένοῑν



Singular Plural Dual

Strong future

Passive voice

Masculine

Nominative γραφθησόμενος γραφθησόμενοι γραφθησομένω

Vocative γραφθησόμενε γραφθησόμενοι γραφθησομένω

Accusative γραφθησόμενον γραφθησομένους γραφθησομένω

Genitive γραφθησομένου γραφθησομένων γραφθησομένοῑν

Dative γραφθησομένῳ γραφθησομένοῑς γραφθησομένοῑν

Feminine

Nominative γραφθησομένη γραφθησομέναι γραφθησομένᾱ

Vocative γραφθησομένη γραφθησομέναι γραφθησομένᾱ

Accusative γραφθησομένην γραφθησομένᾱς γραφθησομένᾱ

Genitive γραφθησομένης γραφθησομενῶν γραφθησομέναῑν

Dative γραφθησομένῃ γραφθησομέναῑς γραφθησομέναῑν

Neuter

Nominative γραφθησόμενον γραφθησόμενα γραφθησομένω

Vocative γραφθησόμενον γραφθησόμενα γραφθησομένω

Accusative γραφθησόμενον γραφθησόμενα γραφθησομένω

Genitive γραφθησομένου γραφθησομένων γραφθησομένοῑν

Dative γραφθησομένῳ γραφθησομένοῑς γραφθησομένοῑν

Aorist

Active voice

Masculine

Nominative γράψᾱς γράψαντες γράψαντε

Vocative γράψαν γράψαντες γράψαντε

Accusative γράψαντα γράψαντας γράψαντε

Genitive γράψαντος γραψάντων γραψάντοῑν

Dative γράψαντι γράψᾱσι γραψάντοῑν

Feminine

Nominative γράψᾱσα γράψᾱσαι γραψά̄σᾱ

Vocative γράψᾱσα γράψᾱσαι γραψά̄σᾱ

Accusative γράψᾱσαν γραψά̄σᾱς γραψά̄σᾱ

Genitive γραψά̄σης γραψᾱσῶν γραψά̄σαῑν

Dative γραψά̄σῃ γραψά̄σαῑς γραψά̄σαῑν



Singular Plural Dual

Neuter

Nominative γράψαν γράψαντα γράψαντε

Vocative γράψαν γράψαντα γράψαντε

Accusative γράψαν γράψαντα γράψαντε

Genitive γράψαντος γραψάντων γραψάντοῑν

Dative γράψαντι γράψᾱσι γραψάντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative γραψάμενος γραψάμενοι γραψαμένω

Vocative γραψάμενε γραψάμενοι γραψαμένω

Accusative γραψάμενον γραψαμένους γραψαμένω

Genitive γραψαμένου γραψαμένων γραψαμένοῑν

Dative γραψαμένῳ γραψαμένοῑς γραψαμένοῑν

Feminine

Nominative γραψαμένη γραψαμέναι γραψαμένᾱ

Vocative γραψαμένη γραψαμέναι γραψαμένᾱ

Accusative γραψαμένην γραψαμένᾱς γραψαμένᾱ

Genitive γραψαμένης γραψαμενῶν γραψαμέναῑν

Dative γραψαμένῃ γραψαμέναῑς γραψαμέναῑν

Neuter

Nominative γραψάμενον γραψάμενα γραψαμένω

Vocative γραψάμενον γραψάμενα γραψαμένω

Accusative γραψάμενον γραψάμενα γραψαμένω

Genitive γραψαμένου γραψαμένων γραψαμένοῑν

Dative γραψαμένῳ γραψαμένοῑς γραψαμένοῑν

Passive voice

Masculine

Nominative γραφθείς γραφθέντες γραφθέντε

Vocative γραφθείς γραφθέντες γραφθέντε

Accusative γραφθέντα γραφθέντας γραφθέντε

Genitive γραφθέντος γραφθέντων γραφθέντοῑν

Dative γραφθέντι γραφθεῖσι γραφθέντοῑν

Feminine

Nominative γραφθεῖσα γραφθεῖσαι γραφθείσᾱ

Vocative γραφθεῖσα γραφθεῖσαι γραφθείσᾱ

Accusative γραφθεῖσαν γραφθείσᾱς γραφθείσᾱ

Genitive γραφθείσης γραφθεισῶν γραφθείσαῑν

Dative γραφθείσῃ γραφθείσαῑς γραφθείσαῑν



Singular Plural Dual

Neuter

Nominative γραφθέν γραφθέντα γραφθέντε

Vocative γραφθέν γραφθέντα γραφθέντε

Accusative γραφθέν γραφθέντα γραφθέντε

Genitive γραφθέντος γραφθέντων γραφθέντοῑν

Dative γραφθέντι γραφθεῖσι γραφθέντοῑν

String Aorist

Passive voice

Masculine

Nominative γραφείς γραφέντες γραφέντε

Vocative γραφείς γραφέντες γραφέντε

Accusative γραφέντα γραφέντας γραφέντε

Genitive γραφέντος γραφέντων γραφέντοῑν

Dative γραφέντι γραφεῖσι γραφέντοῑν

Feminine

Nominative γραφεῖσα γραφεῖσαι γραφείσᾱ

Vocative γραφεῖσα γραφεῖσαι γραφείσᾱ

Accusative γραφεῖσαν γραφείσᾱς γραφείσᾱ

Genitive γραφείσης γραφεισῶν γραφείσαῑν

Dative γραφείσῃ γραφείσαῑς γραφείσαῑν

Neuter

Nominative γραφέν γραφέντα γραφέντε

Vocative γραφέν γραφέντα γραφέντε

Accusative γραφέν γραφέντα γραφέντε

Genitive γραφέντος γραφέντων γραφέντοῑν

Dative γραφέντι γραφεῖσι γραφέντοῑν

Perfect

Active voice

Masculine

Nominative γεγραφώς γεγραφότες γεγραφότε

Vocative γεγραφώς γεγραφότες γεγραφότε

Accusative γεγραφότα γεγραφότας γεγραφότε

Genitive γεγραφότος γεγραφότων γεγραφότοῑν

Dative γεγραφότι γεγραφῶσι γεγραφότοῑν



Singular Plural Dual

Feminine

Nominative γεγραφυῖα γεγραφυῖαι γεγραφυίᾱ

Vocative γεγραφυῖα γεγραφυῖαι γεγραφυίᾱ

Accusative γεγραφυῖαν γεγραφυίᾱς γεγραφυίᾱ

Genitive γεγραφυίᾱς γεγραφυιῶν γεγραφυίαῑν

Dative γεγραφυίᾳ γεγραφυίαῑς γεγραφυίαῑν

Neuter

Nominative γεγραφόν γεγραφότες γεγραφότε

Vocative γεγραφός γεγραφότες γεγραφότε

Accusative γεγραφότα γεγραφότας γεγραφότε

Genitive γεγραφότος γεγραφότων γεγραφότοῑν

Dative γεγραφότι γεγραφῶσι γεγραφότοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative γεγραμμένος γεγραμμένοι γεγραμμένω

Vocative γεγραμμένε γεγραμμένοι γεγραμμένω

Accusative γεγραμμένον γεγραμμένους γεγραμμένω

Genitive γεγραμμένου γεγραμμένων γεγραμμένοῑν

Dative γεγραμμένῳ γεγραμμένοῑς γεγραμμένοῑν

Feminine

Nominative γεγραμμένη γεγραμμέναι γεγραμμένᾱ

Vocative γεγραμμένη γεγραμμέναι γεγραμμένᾱ

Accusative γεγραμμένην γεγραμμένᾱς γεγραμμένᾱ

Genitive γεγραμμένης γεγραμμενῶν γεγραμμέναῑν

Dative γεγραμμένῃ γεγραμμέναῑς γεγραμμέναῑν

Neuter

Nominative γεγραμμένον γεγραμμένα γεγραμμένω

Vocative γεγραμμένον γεγραμμένα γεγραμμένω

Accusative γεγραμμένον γεγραμμένα γεγραμμένω

Genitive γεγραμμένου γεγραμμένων γεγραμμένοῑν

Dative γεγραμμένῳ γεγραμμένοῑς γεγραμμένοῑν



Singular Plural Dual

Recent

Perfect

Active voice

Masculine

Nominative γεγραφηκώς γεγραφηκότες γεγραφηκότε

Vocative γεγραφηκώς γεγραφηκότες γεγραφηκότε

Accusative γεγραφηκότα γεγραφηκότας γεγραφηκότε

Genitive γεγραφηκότος γεγραφηκότων γεγραφηκότοῑν

Dative γεγραφηκότι γεγραφηκῶσι γεγραφηκότοῑν

Feminine

Nominative γεγραφηκυῖα γεγραφηκυῖαι γεγραφηκυίᾱ

Vocative γεγραφηκυῖα γεγραφηκυῖαι γεγραφηκυίᾱ

Accusative γεγραφηκυῖαν γεγραφηκυίᾱς γεγραφηκυίᾱ

Genitive γεγραφηκυίᾱς γεγραφηκυιῶν γεγραφηκυίαῑν

Dative γεγραφηκυίᾳ γεγραφηκυίαῑς γεγραφηκυίαῑν

Neuter

Nominative γεγραφηκός γεγραφηκότα γεγραφηκότε

Vocative γεγραφηκός γεγραφηκότα γεγραφηκότε

Accusative γεγραφηκός γεγραφηκότα γεγραφηκότε

Genitive γεγραφηκότος γεγραφηκότων γεγραφηκότοῑν

Dative γεγραφηκότι γεγραφηκῶσι γεγραφηκότοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative γεγραφημένος γεγραφημένοι γεγραφημένω

Vocative γεγραφημένε γεγραφημένοι γεγραφημένω

Accusative γεγραφημένον γεγραφημένους γεγραφημένω

Genitive γεγραφημένου γεγραφημένων γεγραφημένοῑν

Dative γεγραφημένῳ γεγραφημένοῑς γεγραφημένοῑν

Feminine

Nominative γεγραφημένη γεγραφημέναι γεγραφημένᾱ

Vocative γεγραφημένη γεγραφημέναι γεγραφημένᾱ

Accusative γεγραφημένην γεγραφημένᾱς γεγραφημένᾱ

Genitive γεγραφημένης γεγραφημενῶν γεγραφημέναῑν

Dative γεγραφημένῃ γεγραφημέναῑς γεγραφημέναῑν



Singular Plural Dual

Neuter

Nominative γεγραφημένον γεγραφημένα γεγραφημένω

Vocative γεγραφημένον γεγραφημένα γεγραφημένω

Accusative γεγραφημένον γεγραφημένα γεγραφημένω

Genitive γεγραφημένου γεγραφημένων γεγραφημένοῑν

Dative γεγραφημένῳ γεγραφημένοῑς γεγραφημένοῑν



γράφω

scratch, draw, write.

Active Middle Passive

Regular

Present γράφειν γράφεσθαι

Future γράψειν γράψεσθαι γραφθήσεσθαι

Future γραφήσεσθαι

Aorist γράψαι γράψασθαι γραφθῆναι

Aorist γραφῆναι

Perfect γεγραφέναι γεγράφθαι

Recent

Perfect γεγραφηκέναι γεγραφῆσθαι



ἵστημι

stand.

Indicative Subjunctive Optative Imperative

Regular

Active voice

Present
ἵστημι ἱστάω ἱστάοῑμι1ps

ἵστης ἱστάῃς ἱστάοῑς ἵστη2ps

ἵστησι ἱστάῃ ἱστάοῑ ἱστάτω3ps

ἵσταμεν ἱστάωμεν ἱστάοῑμεν1pp

ἵστατε ἱστάητε ἱστάοῑτε ἵστατε2pp

ἱστᾶσι ἱστάωσι ἱστάοῑεν ἱστάτωσαν3pp

ἵστατον ἵστατον ἱστάοῑθον ἵστατον2pd

ἵστατον ἵστατον ἱσταοί̄θην ἱστάτων3pd

Imperfect
ἵστην1ps

ἵστης2ps

ἵστη3ps

ἵσταμεν1pp

ἵστατε2pp

ἵστασαν3pp

ἵστατον2pd

ἱστάτην3pd

Future
στήσω στήσοῑμι1ps

στήσεις στήσοῑς2ps

στήσει στήσοῑ3ps

στήσομεν στήσοῑμεν1pp

στήσετε στήσοῑτε2pp

στήσουσι στήσοῑεν3pp

στήσετον στήσοῑτον2pd

στήσετον στησοί̄την3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Aorist
ἔστησα στήσω στήσαῑμι1ps

ἔστησας στήσῃς στήσειας στῆσον2ps

ἔστησε στήσῃ στήσειε στησάτω3ps

ἐστήσαμεν στήσωμεν στήσαῑμεν1pp

ἐστήσατε στήσητε στήσαῑτε στήσατε2pp

ἔστησαν στήσωσι στήσειαν στησάτωσαν3pp

ἐστήσατον στήσητον στήσαῑτον στήσατον2pd

ἐστησάτην στήσητον στησαί̄την στησάτων3pd

Strong aorist
ἔστην στῶ στήοῑμι1ps

ἔστης στῇς στήοῑς στη2ps

ἐστη στῇ στήοῑ στήτω3ps

ἔστημεν στῶμεν στήοῑμεν1pp

ἔστητε στῆτε στήοῑτε στῆτε2pp

ἔστησαν στῶσι στήοῑεν στήτωσαν3pp

ἔστητον στῆτον στήοῑθον στῆτον2pd

ἐστήτην στῆτον στηοί̄θην στήτων3pd

Perfect
ἔστηκα ἐστήκω ἐστήκοῑμι1ps

ἕστηκα ἑστήκω ἑστήκοῑμι

ἔστηκας ἐστήκῃς ἐστήκοῑς ἕστασο2ps

ἕστηκας ἑστήκῃς ἑστήκοῑς ἕστηκε

ἔστηκε ἐστήκῃ ἐστήκοῑ ἑστάσθω3ps

ἕστηκε ἑστήκῃ ἑστήκοῑ ἑστηκέτω

ἐστήκαμεν ἐστήκωμεν ἐστήκοῑμεν1pp

ἑστήκαμεν ἑστήκωμεν ἑστήκοῑμεν

ἐστήκατε ἐστήκητε ἐστήκοῑτε ἕστασθε2pp

ἑστήκατε ἑστήκητε ἑστήκοῑτε ἑστήκετε

ἐστήκασι ἐστήκωσι ἐστήκοῑεν ἑστάσθωσαν3pp

ἑστήκασι ἑστήκωσι ἑστήκοῑεν ἑστηκέτωσαν

ἐστήκατον ἐστήκητον ἐστήκοῑτον ἕστασθον2pd

ἑστήκατον ἑστήκητον ἑστήκοῑτον ἑστήκετον

ἐστήκατον ἐστήκητον ἐστηκοί̄την ἑστάσθων3pd

ἑστήκατον ἑστήκητον ἑστηκοί̄την ἑστηκέτων



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Strong perfect
ἑσταίην1ps

ἕσταθι2ps

ἑστάτω3ps

ἕσταμεν ἑστῶμεν1pp

ἕστατε2pp

ἑστᾶσι ἑστῶσι3pp

ἕστατον2pd

ἕστατον3pd

Pluperfect
ἐστήκη1ps

ἑστήκη

ἐστήκης2ps

ἑστήκης

ἐστήκει3ps

ἑστήκει

ἐστήκεμεν1pp

ἑστήκεμεν

ἐστήκετε2pp

ἑστήκετε

ἐστήκεσαν3pp

ἑστήκεσαν

ἐστήκειτον2pd

ἑστήκειτον

ἐστηκείτην3pd

ἑστηκείτην

Middle voice

Present
ἵσταμαι ἱστάωμαι ἱσταοί̄μην1ps

ἵστασαι ἱστάῃ ἱστάοῑο ἵστασο2ps

ἵσταται ἱστάηται ἱστάοῑτο ἱστάσθω3ps

ἱστάμεθα ἱσταώμεθα ἱσταοί̄μεθα1pp

ἵστασθε ἱστάησθε ἱστάοῑσθε ἵστασθε2pp

ἵστανται ἱστάωνται ἱστάοῑντο ἱστάσθωσαν3pp

ἵστασθον ἵστασθον ἱστάοῑσθον ἵστασθον2pd

ἵστασθον ἵστασθον ἱσταοί̄σθην ἱστάσθων3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Imperfect
ἱστάμην1ps

ἵστασο2ps

ἵστατο3ps

ἱστάμεθα1pp

ἵστασθε2pp

ἵσταντο3pp

ἵστασθον2pd

ἱστάσθην3pd

Future
στήσομαι στησοί̄μην1ps

στήσει στήσοῑο2ps

στήσεται στήσοῑτο3ps

στησόμεθα στησοί̄μεθα1pp

στήσεσθε στήσοῑσθε2pp

στήσονται στήσοῑντο3pp

στήσεσθον στήσοῑσθον2pd

στήσεσθον στησοί̄σθην3pd

Aorist
ἐστησάμην στήσωμαι στησαί̄μην1ps

ἐστήσω στήσῃ στήσαῑο στῆσαι2ps

ἐστήσατο στήσηται στήσαῑτο στησάσθω3ps

ἐστησάμεθα στησώμεθα στησαί̄μεθα1pp

ἐστήσασθε στήσησθε στήσαῑσθε στήσασθε2pp

ἐστήσαντο στήσωνται στήσαῑντο στησάσθωσαν3pp

ἐστήσασθον στήσησθον στήσαῑσθον στήσασθον2pd

ἐστησάσθην στήσησθον στησαί̄σθην στησάσθων3pd

Strong aorist
στήμην στήωμαι στηοί̄μην1ps

στῆσο στήῃ στήοῑο στῆσο2ps

στῆτο στήηται στήοῑτο στήσθω3ps

στήμεθα στηώμεθα στηοί̄μεθα1pp

στῆσθε στήησθε στήοῑσθε στῆσθε2pp

στῆντο στήωνται στήοῑντο στήσθωσαν3pp

στῆσθον στῆσθον στήοῑσθον στῆσθον2pd

στήσθην στῆσθον στηοί̄σθην στήσθων3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Perfect
ἕσταμαι1ps

ἕστημαι

ἕστασαι ἔστησο2ps

ἕστησαι ἕστησο

ἕσταται ἐστήσθω3ps

ἕστηται ἑστήσθω

ἑστάμεθα1pp

ἑστήμεθα

ἕστασθε ἔστησθε2pp

ἕστησθε ἕστησθε

ἕστανται ἐστήσθωσαν3pp

ἕστηνται ἑστήσθωσαν

ἕστασθον ἔστησθον2pd

ἕστησθον ἕστησθον

ἕστασθον ἐστήσθων3pd

ἕστησθον ἑστήσθων

Pluperfect
ἑστάμην1ps

ἑστήμην

ἕστασο2ps

ἕστησο

ἕστατο3ps

ἕστητο

ἑστάμεθα1pp

ἑστήμεθα

ἕστασθε2pp

ἕστησθε

ἕσταντο3pp

ἕστηντο

ἕστασθον2pd

ἕστησθον

ἑστάσθην3pd

ἑστήσθην



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Passive voice

Future
σταθήσομαι1ps

σταθήσει2ps

σταθήσεται3ps

σταθησόμεθα1pp

σταθήσεσθε2pp

σταθήσονται3pp

σταθήσεσθον2pd

σταθήσεσθον3pd

Aorist
ἐστάθην1ps

ἐστάθης2ps

ἐστάθη3ps

ἐστάθημεν1pp

ἐστάθητε2pp

ἐστάθησαν3pp

ἐστάθητον2pd

ἐσταθήτην3pd

Strong aorist
ἔστην1ps

ἔστης2ps

ἔστη3ps

ἔστημεν1pp

ἔστητε2pp

ἔστησαν3pp

ἔστητον2pd

ἐστήτην3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Attic

Active voice

Pluperfect
εἱστήκη1ps

εἱστήκης2ps

εἱστήκει3ps

εἱστήκεμεν1pp

εἱστήκετε2pp

εἱστήκεσαν3pp

εἱστήκειτον2pd

εἱστηκείτην3pd

Middle voice

Pluperfect
εἱστήμην1ps

εἵστησο2ps

εἵστητο3ps

εἱστήμεθα1pp

εἵστησθε2pp

εἵστηντο3pp

εἵστησθον2pd

εἱστήσθην3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Doric

Active voice

Future
στασῶ στασῶ στασοῖμι1ps

στᾱσοί̄μην

στασεῖς στασῇς στασοῖς στάσει2ps

στά̄σοῑο

στασεῖ στασῇ στασοῖ στασείτω3ps

στά̄σοῑτο

στασοῦμεν στασῶμεν στασοῖμεν1pp

στᾱσοί̄μεθα

στασεῖτε στασῆτε στασοῖτε στασεῖτε2pp

στά̄σοῑσθε

στασοῦσι στασῶσι στασοῖεν στασείτωσαν3pp

στά̄σοῑντο

στασεῖτον στασῆτον στασοῖτον στασεῖτον2pd

στά̄σοῑσθον

στασεῖτον στασῆτον στασοί̄την στασείτων3pd

στᾱσοί̄σθην

Aorist
ἔστασα στάσω στάσαῑμι1ps

στᾶσα

ἔστασας στάσῃς στάσειας στάσον2ps

στᾶσας

ἔστασε στάσῃ στάσειε στασάτω3ps

στᾶσε

ἐστάσαμεν στάσωμεν στάσαῑμεν1pp

στά̄σαμεν

ἐστάσατε στάσητε στάσαῑτε στάσατε2pp

στά̄σατε

ἔστασαν στάσωσι στάσειαν στασάτωσαν3pp

στᾶσαν

ἐστάσατον στάσητον στάσαῑτον στάσατον2pd

στά̄σατον

ἐστασάτην στάσητον στασαί̄την στασάτων3pd

στᾱσάτην



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Perfect
ἕστακα ἑστάκω ἑστάκοῑμι1ps

ἕστακας ἑστάκῃς ἑστάκοῑς ἕστακε2ps

ἕστακε ἑστάκῃ ἑστάκοῑ ἑστακέτω3ps

ἑστάκαμεν ἑστάκωμεν ἑστάκοῑμεν1pp

ἑστάκατε ἑστάκητε ἑστάκοῑτε ἑστάκετε2pp

ἑστάκασι ἑστάκωσι ἑστάκοῑεν ἑστακέτωσαν3pp

ἑστάκατον ἑστάκητον ἑστάκοῑτον ἑστάκετον2pd

ἑστάκατον ἑστάκητον ἑστακοί̄την ἑστακέτων3pd

Pluperfect
ἑστάκη1ps

ἑστάκης2ps

ἑστάκει3ps

ἑστάκεμεν1pp

ἑστάκετε2pp

ἑστάκεσαν3pp

ἑστάκειτον2pd

ἑστακείτην3pd

Middle voice

Future
στασοῦμαι στασῶμαι στασοί̄μην1ps

στά̄σομαι

στασεῖ στασῇ στασοῖο στασοῦ2ps

στά̄σει

στασεῖται στασῆται στασοῖτο στασείσθω3ps

στά̄σεται

στασούμεθα στασώμεθα στασοί̄μεθα1pp

στᾱσόμεθα

στασεῖσθε στασῆσθε στασοῖσθε στασεῖσθε2pp

στά̄σεσθε

στασοῦνται στασῶνται στασοῖντο στασείσθωσαν3pp

στά̄σονται

στασεῖσθον στασῆσθον στασοῖσθον στασεῖσθον2pd

στά̄σεσθον

στασεῖσθον στασῆσθον στασοί̄σθην στασείσθων3pd

στά̄σεσθον



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Aorist
ἐστασάμην στάσωμαι στασαί̄μην1ps

στᾱσάμην

ἐστάσω στάσῃ στάσαῑο στάσαι2ps

στά̄σω

ἐστάσατο στάσηται στάσαῑτο στασάσθω3ps

στά̄σατο

ἐστασάμεθα στασώμεθα στασαί̄μεθα1pp

στᾱσάμεθα

ἐστάσασθε στάσησθε στάσαῑσθε στάσασθε2pp

στά̄σασθε

ἐστάσαντο στάσωνται στάσαῑντο στασάσθωσαν3pp

στά̄σαντο

ἐστάσασθον στάσησθον στάσαῑσθον στάσασθον2pd

στά̄σασθον

ἐστασάσθην στάσησθον στασαί̄σθην στασάσθων3pd

στᾱσάσθην

Perfect
ἕσταμαι1ps

ἕστασαι ἕστασο2ps

ἕσταται ἑστάσθω3ps

ἑστάμεθα1pp

ἕστασθε ἕστασθε2pp

ἕστανται ἑστάσθωσαν3pp

ἕστασθον ἕστασθον2pd

ἕστασθον ἑστάσθων3pd

Pluperfect
ἑστάμην1ps

ἕστασο2ps

ἕστατο3ps

ἑστάμεθα1pp

ἕστασθε2pp

ἕσταντο3pp

ἕστασθον2pd

ἑστάσθην3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Passive voice

Strong aorist
ἔσταν1ps

ἔστας2ps

ἔστα3ps

ἔσταμεν1pp

ἔστατε2pp

ἔστασαν3pp

ἔστατον2pd

ἐστάτην3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Aeolian

Active voice

Imperfect
ἴστᾱν1ps

ἴσταν3pp



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Poetic

Active voice

Strong aorist
στῆον1ps

στῆες2ps

στῆε3ps

στήομεν1pp

στήετε2pp

στῆον3pp

στήετον2pd

στηέτην3pd

Middle voice

Strong aorist
στηόμην1ps

στήου2ps

στήετο3ps

στηόμεθα1pp

στήεσθε2pp

στήοντο3pp

στήεσθον2pd

στηέσθην3pd

Passive voice

Strong aorist
στῆσαν3pp



ἵστημι

stand.

Singular Plural Dual

Regular

Present

Active voice

Masculine

Nominative ἱστά̄ς ἱστάντες ἱστάντε

Vocative ἱστά̄ς ἱστάντες ἱστάντε

Accusative ἱστάντα ἱστάντας ἱστάντε

Genitive ἱστάντος ἱστάντων ἱστάντοῑν

Dative ἱστάντι ἱστᾶσι ἱστάντοῑν

Feminine

Nominative ἱστᾶσα ἱστᾶσαι ἱστά̄σᾱ

Vocative ἱστᾶσα ἱστᾶσαι ἱστά̄σᾱ

Accusative ἱστᾶσαν ἱστά̄σᾱς ἱστά̄σᾱ

Genitive ἱστά̄σης ἱστᾱσῶν ἱστά̄σαῑν

Dative ἱστά̄σῃ ἱστά̄σαῑς ἱστά̄σαῑν

Neuter

Nominative ἱστάν ἱστάντα ἱστάντε

Vocative ἱστάν ἱστάντα ἱστάντε

Accusative ἱστάν ἱστάντα ἱστάντε

Genitive ἱστάντος ἱστάντων ἱστάντοῑν

Dative ἱστάντι ἱστᾶσι ἱστάντοῑν

Future

Active voice

Masculine

Nominative στήσων στήσοντες στήσοντε

Vocative στήσον στήσοντες στήσοντε

Accusative στήσοντα στήσοντας στήσοντε

Genitive στήσοντος στησόντων στησόντοῑν

Dative στήσοντι στήσουσι στησόντοῑν

Feminine

Nominative στήσουσα στήσουσαι στησούσᾱ

Vocative στήσουσα στήσουσαι στησούσᾱ

Accusative στήσουσαν στησούσᾱς στησούσᾱ

Genitive στησούσης στησουσῶν στησούσαῑν

Dative στησούσῃ στησούσαῑς στησούσαῑν



Singular Plural Dual

Neuter

Nominative στῆσον στήσοντα στήσοντε

Vocative στῆσον στήσοντα στήσοντε

Accusative στῆσον στήσοντα στήσοντε

Genitive στήσοντος στησόντων στησόντοῑν

Dative στήσοντι στήσουσι στησόντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative στησόμενος στησόμενοι στησομένω

Vocative στησόμενε στησόμενοι στησομένω

Accusative στησόμενον στησομένους στησομένω

Genitive στησομένου στησομένων στησομένοῑν

Dative στησομένῳ στησομένοῑς στησομένοῑν

Feminine

Nominative στησομένη στησομέναι στησομένᾱ

Vocative στησομένη στησομέναι στησομένᾱ

Accusative στησομένην στησομένᾱς στησομένᾱ

Genitive στησομένης στησομενῶν στησομέναῑν

Dative στησομένῃ στησομέναῑς στησομέναῑν

Neuter

Nominative στησόμενον στησόμενα στησομένω

Vocative στησόμενον στησόμενα στησομένω

Accusative στησόμενον στησόμενα στησομένω

Genitive στησομένου στησομένων στησομένοῑν

Dative στησομένῳ στησομένοῑς στησομένοῑν

Passive voice

Masculine

Nominative σταθησόμενος σταθησόμενοι σταθησομένω

Vocative σταθησόμενε σταθησόμενοι σταθησομένω

Accusative σταθησόμενον σταθησομένους σταθησομένω

Genitive σταθησομένου σταθησομένων σταθησομένοῑν

Dative σταθησομένῳ σταθησομένοῑς σταθησομένοῑν

Feminine

Nominative σταθησομένη σταθησομέναι σταθησομένᾱ

Vocative σταθησομένη σταθησομέναι σταθησομένᾱ

Accusative σταθησομένην σταθησομένᾱς σταθησομένᾱ

Genitive σταθησομένης σταθησομενῶν σταθησομέναῑν

Dative σταθησομένῃ σταθησομέναῑς σταθησομέναῑν



Singular Plural Dual

Neuter

Nominative σταθησόμενον σταθησόμενα σταθησομένω

Vocative σταθησόμενον σταθησόμενα σταθησομένω

Accusative σταθησόμενον σταθησόμενα σταθησομένω

Genitive σταθησομένου σταθησομένων σταθησομένοῑν

Dative σταθησομένῳ σταθησομένοῑς σταθησομένοῑν

Aorist

Active voice

Masculine

Nominative στήσᾱς στήσαντες στήσαντε

Vocative στήσαν στήσαντες στήσαντε

Accusative στήσαντα στήσαντας στήσαντε

Genitive στήσαντος στησάντων στησάντοῑν

Dative στήσαντι στήσᾱσι στησάντοῑν

Feminine

Nominative στήσᾱσα στήσᾱσαι στησά̄σᾱ

Vocative στήσᾱσα στήσᾱσαι στησά̄σᾱ

Accusative στήσᾱσαν στησά̄σᾱς στησά̄σᾱ

Genitive στησά̄σης στησᾱσῶν στησά̄σαῑν

Dative στησά̄σῃ στησά̄σαῑς στησά̄σαῑν

Neuter

Nominative στῆσαν στήσαντα στήσαντε

Vocative στῆσαν στήσαντα στήσαντε

Accusative στῆσαν στήσαντα στήσαντε

Genitive στήσαντος στησάντων στησάντοῑν

Dative στήσαντι στήσᾱσι στησάντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative στησάμενος στησάμενοι στησαμένω

Vocative στησάμενε στησάμενοι στησαμένω

Accusative στησάμενον στησαμένους στησαμένω

Genitive στησαμένου στησαμένων στησαμένοῑν

Dative στησαμένῳ στησαμένοῑς στησαμένοῑν



Singular Plural Dual

Feminine

Nominative στησαμένη στησαμέναι στησαμένᾱ

Vocative στησαμένη στησαμέναι στησαμένᾱ

Accusative στησαμένην στησαμένᾱς στησαμένᾱ

Genitive στησαμένης στησαμενῶν στησαμέναῑν

Dative στησαμένῃ στησαμέναῑς στησαμέναῑν

Neuter

Nominative στησάμενον στησάμενα στησαμένω

Vocative στησάμενον στησάμενα στησαμένω

Accusative στησάμενον στησάμενα στησαμένω

Genitive στησαμένου στησαμένων στησαμένοῑν

Dative στησαμένῳ στησαμένοῑς στησαμένοῑν

Passive voice

Masculine

Nominative σταθείς σταθέντες σταθέντε

Vocative σταθείς σταθέντες σταθέντε

Accusative σταθέντα σταθέντας σταθέντε

Genitive σταθέντος σταθέντων σταθέντοῑν

Dative σταθέντι σταθεῖσι σταθέντοῑν

Feminine

Nominative σταθεῖσα σταθεῖσαι σταθείσᾱ

Vocative σταθεῖσα σταθεῖσαι σταθείσᾱ

Accusative σταθεῖσαν σταθείσᾱς σταθείσᾱ

Genitive σταθείσης σταθεισῶν σταθείσαῑν

Dative σταθείσῃ σταθείσαῑς σταθείσαῑν

Neuter

Nominative σταθέν σταθέντα σταθέντε

Vocative σταθέν σταθέντα σταθέντε

Accusative σταθέν σταθέντα σταθέντε

Genitive σταθέντος σταθέντων σταθέντοῑν

Dative σταθέντι σταθεῖσι σταθέντοῑν



Singular Plural Dual

String Aorist

Active voice

Masculine

Nominative στά̄ς στάντες στάντε

Vocative στά̄ς στάντες στάντε

Accusative στάντα στάντας στάντε

Genitive στάντος στάντων στάντοῑν

Dative στάντι στᾶσι στάντοῑν

Feminine

Nominative στᾶσα στάσαι στά̄σᾱ

Vocative στᾶσα στᾶσαι στά̄σᾱ

Accusative στᾶσαν στά̄σᾱς στά̄σᾱ

Genitive στάσης στασῶν στάσαῑν

Dative στάσῃ στάσαῑς στάσαῑν

Neuter

Nominative στάν στάντα στάντε

Vocative στάν στάντα στάντε

Accusative στάν στάντα στάντε

Genitive στάντος στάντων στάντοῑν

Dative στάντι στᾶσι στάντοῑν

Passive voice

Masculine

Nominative στείς στέντες στέντε

Vocative στείς στέντες στέντε

Accusative στέντα στέντας στέντε

Genitive στέντος στέντων στέντοῑν

Dative στέντι στεῖσι στέντοῑν

Feminine

Nominative στεῖσα στεῖσαι στείσᾱ

Vocative στεῖσα στεῖσαι στείσᾱ

Accusative στεῖσαν στείσᾱς στείσᾱ

Genitive στείσης στεισῶν στείσαῑν

Dative στείσῃ στείσαῑς στείσαῑν



Singular Plural Dual

Neuter

Nominative στέν στέντα στέντε

Vocative στέν στέντα στέντε

Accusative στέν στέντα στέντε

Genitive στέντος στέντων στέντοῑν

Dative στέντι στεῖσι στέντοῑν

Perfect

Active voice

Masculine

Nominative ἐστηκώς ἐστηκότες ἐστηκότε

Nominative ἑστηκώς ἑστηκότες ἑστηκότε

Vocative ἐστηκώς ἐστηκότες ἐστηκότε

Vocative ἑστηκώς ἑστηκότες ἑστηκότε

Accusative ἐστηκότα ἐστηκότας ἐστηκότε

Accusative ἑστηκότα ἑστηκότας ἑστηκότε

Genitive ἐστηκότος ἐστηκότων ἐστηκότοῑν

Genitive ἑστηκότος ἑστηκότων ἑστηκότοῑν

Dative ἐστηκότι ἐστηκῶσι ἐστηκότοῑν

Dative ἑστηκότι ἑστηκῶσι ἑστηκότοῑν

Feminine

Nominative ἐστηκυῖα ἐστηκυῖαι ἐστηκυίᾱ

Nominative ἑστηκυῖα ἑστηκυῖαι ἑστηκυίᾱ

Vocative ἐστηκυῖα ἐστηκυῖαι ἐστηκυίᾱ

Vocative ἑστηκυῖα ἑστηκυῖαι ἑστηκυίᾱ

Accusative ἐστηκυῖαν ἐστηκυίᾱς ἐστηκυίᾱ

Accusative ἑστηκυῖαν ἑστηκυίᾱς ἑστηκυίᾱ

Genitive ἐστηκυίᾱς ἐστηκυιῶν ἐστηκυίαῑν

Genitive ἑστηκυίᾱς ἑστηκυιῶν ἑστηκυίαῑν

Dative ἐστηκυίᾳ ἐστηκυίαῑς ἐστηκυίαῑν

Dative ἑστηκυίᾳ ἑστηκυίαῑς ἑστηκυίαῑν

Neuter

Nominative ἐστηκός ἐστηκότα ἐστηκότε

Nominative ἑστηκός ἑστηκότα ἑστηκότε

Vocative ἐστηκός ἐστηκότα ἐστηκότε

Vocative ἑστηκός ἑστηκότα ἑστηκότε

Accusative ἐστηκός ἐστηκότα ἐστηκότε

Accusative ἑστηκός ἑστηκότα ἑστηκότε

Genitive ἐστηκότος ἐστηκότων ἐστηκότοῑν



Singular Plural Dual

Genitive ἑστηκότος ἑστηκότων ἑστηκότοῑν

Dative ἐστηκότι ἐστηκῶσι ἐστηκότοῑν

Dative ἑστηκότι ἑστηκῶσι ἑστηκότοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative ἑσταμένος ἑσταμένοι ἑσταμένω

Nominative ἑστημένος ἑστημένοι ἑστημένω

Vocative ἑσταμένε ἑσταμένοι ἑσταμένω

Vocative ἑστημένε ἑστημένοι ἑστημένω

Accusative ἑσταμένον ἑσταμένους ἑσταμένω

Accusative ἑστημένον ἑστημένους ἑστημένω

Genitive ἑσταμένου ἑσταμένων ἑσταμένοῑν

Genitive ἑστημένου ἑστημένων ἑστημένοῑν

Dative ἑσταμένῳ ἑσταμένοῑς ἑσταμένοῑν

Dative ἑστημένῳ ἑστημένοῑς ἑστημένοῑν

Feminine

Nominative ἑσταμένη ἑσταμέναι ἑσταμένᾱ

Nominative ἑστημένη ἑστημέναι ἑστημένᾱ

Vocative ἑσταμένη ἑσταμέναι ἑσταμένᾱ

Vocative ἑστημένη ἑστημέναι ἑστημένᾱ

Accusative ἑσταμένην ἑσταμένᾱς ἑσταμένᾱ

Accusative ἑστημένην ἑστημένᾱς ἑστημένᾱ

Genitive ἑσταμένης ἑσταμενῶν ἑσταμέναῑν

Genitive ἑστημένης ἑστημενῶν ἑστημέναῑν

Dative ἑσταμένῃ ἑσταμέναῑς ἑσταμέναῑν

Dative ἑστημένῃ ἑστημέναῑς ἑστημέναῑν

Neuter

Nominative ἑσταμένον ἑσταμένα ἑσταμένω

Nominative ἑστημένον ἑστημένα ἑστημένω

Vocative ἑσταμένον ἑσταμένα ἑσταμένω

Vocative ἑστημένον ἑστημένα ἑστημένω

Accusative ἑσταμένον ἑσταμένα ἑσταμένω

Accusative ἑστημένον ἑστημένα ἑστημένω

Genitive ἑσταμένου ἑσταμένων ἑσταμένοῑν

Genitive ἑστημένου ἑστημένων ἑστημένοῑν

Dative ἑσταμένῳ ἑσταμένοῑς ἑσταμένοῑν

Dative ἑστημένῳ ἑστημένοῑς ἑστημένοῑν



Singular Plural Dual

Strong perfect

Active voice

Masculine

Nominative ἑστώς ἑστότες ἑστότε

Vocative ἑστώς ἑστότες ἑστότε

Accusative ἑστότα ἑστότας ἑστότε

Genitive ἑστότος ἑστότων ἑστότοῑν

Dative ἑστότι ἑστῶσι ἑστότοῑν

Feminine

Nominative ἑστῶσα ἑστῶσαι ἑστώσᾱ

Vocative ἑστῶσα ἑστῶσαι ἑστώσᾱ

Accusative ἑστῶσαν ἑστώσᾱς ἑστώσᾱ

Genitive ἑστώσης ἑστωσῶν ἑστώσαῑν

Dative ἑστώσῃ ἑστώσαῑς ἑστώσαῑν

Neuter

Nominative ἑστός ἑστότα ἑστότε

Vocative ἑστός ἑστότα ἑστότε

Accusative ἑστός ἑστότα ἑστότε

Genitive ἑστότος ἑστότων ἑστότοῑν

Dative ἑστότι ἑστῶσι ἑστότοῑν



Singular Plural Dual

Doric

Future

Active voice

Masculine

Nominative στασῶν στασοῦντες στασοῦντε

Vocative στασῶν στασοῦντες στασοῦντε

Accusative στασοῦντα στασοῦντας στασοῦντε

Genitive στασοῦντος στασούντων στασούντοῑν

Dative στασοῦντι στασοῦσι στασούντοῑν

Feminine

Nominative στασοῦσα στασοῦσαι στασούσᾱ

Vocative στασοῦσα στασοῦσαι στασούσᾱ

Accusative στασοῦσαν στασούσᾱς στασούσᾱ

Genitive στασούσης στασουσῶν στασούσαῑν

Dative στασούσῃ στασούσαῑς στασούσαῑν

Neuter

Nominative στασοῦν στασοῦντα στασοῦντε

Vocative στασοῦν στασοῦντα στασοῦντε

Accusative στασοῦν στασοῦντα στασοῦντε

Genitive στασοῦντος στασούντων στασούντοῑν

Dative στασοῦντι στασοῦσι στασούντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative στασούμενος στασούμενοι στασουμένω

Nominative στᾱσόμενος στᾱσόμενοι στᾱσομένω

Vocative στασούμενε στασούμενοι στασουμένω

Vocative στᾱσόμενε στᾱσόμενοι στᾱσομένω

Accusative στασούμενον στασουμένους στασουμένω

Accusative στᾱσόμενον στᾱσομένους στᾱσομένω

Genitive στασουμένου στασουμένων στασουμένοῑν

Genitive στᾱσομένου στᾱσομένων στᾱσομένοῑν

Dative στασουμένῳ στασουμένοῑς στασουμένοῑν

Dative στᾱσομένῳ στᾱσομένοῑς στᾱσομένοῑν



Singular Plural Dual

Feminine

Nominative στασουμένη στασουμέναι στασουμένᾱ

Nominative στᾱσομένη στᾱσομέναι στᾱσομένᾱ

Vocative στασουμένη στασουμέναι στασουμένᾱ

Vocative στᾱσομένη στᾱσομέναι στᾱσομένᾱ

Accusative στασουμένην στασουμένᾱς στασουμένᾱ

Accusative στᾱσομένην στᾱσομένᾱς στᾱσομένᾱ

Genitive στασουμένης στασουμενῶν στασουμέναῑν

Genitive στᾱσομένης στᾱσομενῶν στᾱσομέναῑν

Dative στασουμένῃ στασουμέναῑς στασουμέναῑν

Dative στᾱσομένῃ στᾱσομέναῑς στᾱσομέναῑν

Neuter

Nominative στασούμενον στασούμενα στασουμένω

Nominative στᾱσόμενον στᾱσόμενα στᾱσομένω

Vocative στασούμενον στασούμενα στασουμένω

Vocative στᾱσόμενον στᾱσόμενα στᾱσομένω

Accusative στασούμενον στασούμενα στασουμένω

Accusative στᾱσόμενον στᾱσόμενα στᾱσομένω

Genitive στασουμένου στασουμένων στασουμένοῑν

Genitive στᾱσομένου στᾱσομένων στᾱσομένοῑν

Dative στασουμένῳ στασουμένοῑς στασουμένοῑν

Dative στᾱσομένῳ στᾱσομένοῑς στᾱσομένοῑν

Aorist

Active voice

Masculine

Nominative στά̄σᾱς στά̄σαντες στά̄σαντε

Vocative στά̄σαν στά̄σαντες στά̄σαντε

Accusative στά̄σαντα στά̄σαντας στά̄σαντε

Genitive στά̄σαντος στᾱσάντων στᾱσάντοῑν

Dative στά̄σαντι στά̄σᾱσι στᾱσάντοῑν

Feminine

Nominative στά̄σᾱσα στά̄σᾱσαι στᾱσά̄σᾱ

Vocative στά̄σᾱσα στά̄σᾱσαι στᾱσά̄σᾱ

Accusative στά̄σᾱσαν στᾱσά̄σᾱς στᾱσά̄σᾱ

Genitive στᾱσά̄σης στᾱσᾱσῶν στᾱσά̄σαῑν

Dative στᾱσά̄σῃ στᾱσά̄σαῑς στᾱσά̄σαῑν



Singular Plural Dual

Neuter

Nominative στᾶσαν στά̄σαντα στά̄σαντε

Vocative στᾶσαν στά̄σαντα στά̄σαντε

Accusative στᾶσαν στά̄σαντα στά̄σαντε

Genitive στά̄σαντος στᾱσάντων στᾱσάντοῑν

Dative στά̄σαντι στά̄σᾱσι στᾱσάντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative στᾱσάμενος στᾱσάμενοι στᾱσαμένω

Vocative στᾱσάμενε στᾱσάμενοι στᾱσαμένω

Accusative στᾱσάμενον στᾱσαμένους στᾱσαμένω

Genitive στᾱσαμένου στᾱσαμένων στᾱσαμένοῑν

Dative στᾱσαμένῳ στᾱσαμένοῑς στᾱσαμένοῑν

Feminine

Nominative στᾱσαμένη στᾱσαμέναι στᾱσαμένᾱ

Vocative στᾱσαμένη στᾱσαμέναι στᾱσαμένᾱ

Accusative στᾱσαμένην στᾱσαμένᾱς στᾱσαμένᾱ

Genitive στᾱσαμένης στᾱσαμενῶν στᾱσαμέναῑν

Dative στᾱσαμένῃ στᾱσαμέναῑς στᾱσαμέναῑν

Neuter

Nominative στᾱσάμενον στᾱσάμενα στᾱσαμένω

Vocative στᾱσάμενον στᾱσάμενα στᾱσαμένω

Accusative στᾱσάμενον στᾱσάμενα στᾱσαμένω

Genitive στᾱσαμένου στᾱσαμένων στᾱσαμένοῑν

Dative στᾱσαμένῳ στᾱσαμένοῑς στᾱσαμένοῑν

Perfect

Active voice

Masculine

Nominative ἑστακώς ἑστακότες ἑστακότε

Vocative ἑστακώς ἑστακότες ἑστακότε

Accusative ἑστακότα ἑστακότας ἑστακότε

Genitive ἑστακότος ἑστακότων ἑστακότοῑν

Dative ἑστακότι ἑστακῶσι ἑστακότοῑν



Singular Plural Dual

Feminine

Nominative ἑστακυῖα ἑστακυῖαι ἑστακυίᾱ

Vocative ἑστακυῖα ἑστακυῖαι ἑστακυίᾱ

Accusative ἑστακυῖαν ἑστακυίᾱς ἑστακυίᾱ

Genitive ἑστακυίᾱς ἑστακυιῶν ἑστακυίαῑν

Dative ἑστακυίᾳ ἑστακυίαῑς ἑστακυίαῑν

Neuter

Nominative ἑστακός ἑστακότα ἑστακότε

Vocative ἑστακός ἑστακότα ἑστακότε

Accusative ἑστακός ἑστακότα ἑστακότε

Genitive ἑστακότος ἑστακότων ἑστακότοῑν

Dative ἑστακότι ἑστακῶσι ἑστακότοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative ἑσταμένος ἑσταμένοι ἑσταμένω

Vocative ἑσταμένε ἑσταμένοι ἑσταμένω

Accusative ἑσταμένον ἑσταμένους ἑσταμένω

Genitive ἑσταμένου ἑσταμένων ἑσταμένοῑν

Dative ἑσταμένῳ ἑσταμένοῑς ἑσταμένοῑν

Feminine

Nominative ἑσταμένη ἑσταμέναι ἑσταμένᾱ

Vocative ἑσταμένη ἑσταμέναι ἑσταμένᾱ

Accusative ἑσταμένην ἑσταμένᾱς ἑσταμένᾱ

Genitive ἑσταμένης ἑσταμενῶν ἑσταμέναῑν

Dative ἑσταμένῃ ἑσταμέναῑς ἑσταμέναῑν

Neuter

Nominative ἑσταμένον ἑσταμένα ἑσταμένω

Vocative ἑσταμένον ἑσταμένα ἑσταμένω

Accusative ἑσταμένον ἑσταμένα ἑσταμένω

Genitive ἑσταμένου ἑσταμένων ἑσταμένοῑν

Dative ἑσταμένῳ ἑσταμένοῑς ἑσταμένοῑν



ἵστημι

stand.

Active Middle Passive

Regular

Present ἱστάναι ἵστασθαι

Future στήσειν στήσεσθαι σταθήσεσθαι

Aorist στῆσαι στήσασθαι σταθῆναι

Aorist στῆναι στῆναι

Perfect ἑστάσθαι ἑστάσθαι

Perfect ἑστηκέναι ἑστῆσθαι

Perfect ἑστάναι

Doric

Present στασεῖν στασεῖσθαι

Future στά̄σεσθαι

Aorist στάσαι στάσασθαι

Perfect ἑστακέναι ἑστάσθαι



καταργέω

render useless; pass.: be abolished.

Indicative Subjunctive Optative Imperative

Contracted

Active voice

Present
καταργῶ καταργῶ καταργοῖμι1ps

καταργεῖς καταργῇς καταργοῖς κατάργει2ps

καταργεῖ καταργῇ καταργοῖ καταργείτω3ps

καταργοῦμεν καταργῶμεν καταργοῖμεν1pp

καταργεῖτε καταργῆτε καταργοῖτε καταργεῖτε2pp

καταργοῦσι καταργῶσι καταργοῖεν καταργείτωσαν3pp

καταργεῖτον καταργῆτον καταργοῖτον καταργεῖτον2pd

καταργεῖτον καταργῆτον καταργοί̄την καταργείτων3pd

Imperfect
κατήργουν1ps

κατήργεις2ps

κατήργει3ps

κατηργοῦμεν1pp

κατηργεῖτε2pp

κατήργουν3pp

κατηργεῖτον2pd

κατηργείτην3pd

Future
καταργήσω καταργήσοῑμι1ps

καταργήσεις καταργήσοῑς2ps

καταργήσει καταργήσοῑ3ps

καταργήσομεν καταργήσοῑμεν1pp

καταργήσετε καταργήσοῑτε2pp

καταργήσουσι καταργήσοῑεν3pp

καταργήσετον καταργήσοῑτον2pd

καταργήσετον καταργησοί̄την3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Aorist
κατήργησα καταργήσω καταργήσαῑμι1ps

κατήργησας καταργήσῃς καταργήσειας κατάργησον2ps

κατήργησε καταργήσῃ καταργήσειε καταργησάτω3ps

κατηργήσαμεν καταργήσωμεν καταργήσαῑμεν1pp

κατηργήσατε καταργήσητε καταργήσαῑτε καταργήσατε2pp

κατήργησαν καταργήσωσι καταργήσειαν καταργησάτωσαν3pp

κατηργήσατον καταργήσητον καταργήσαῑτον καταργήσατον2pd

κατηργησάτην καταργήσητον καταργησαί̄την καταργησάτων3pd

Perfect
κατήργηκα κατηργήκω κατηργήκοῑμι1ps

κατήργηκας κατηργήκῃς κατηργήκοῑς κατήργηκε2ps

κατήργηκε κατηργήκῃ κατηργήκοῑ κατηργηκέτω3ps

κατηργήκαμεν κατηργήκωμεν κατηργήκοῑμεν1pp

κατηργήκατε κατηργήκητε κατηργήκοῑτε κατηργήκετε2pp

κατηργήκασι κατηργήκωσι κατηργήκοῑεν κατηργηκέτωσαν3pp

κατηργήκατον κατηργήκητον κατηργήκοῑτον κατηργήκετον2pd

κατηργήκατον κατηργήκητον κατηργηκοί̄την κατηργηκέτων3pd

Pluperfect
κατηργήκη1ps

κατηργήκης2ps

κατηργήκει3ps

κατηργήκεμεν1pp

κατηργήκετε2pp

κατηργήκεσαν3pp

κατηργήκειτον2pd

κατηργηκείτην3pd

Middle voice

Present
καταργοῦμαι καταργῶμαι καταργοί̄μην1ps

καταργεῖ καταργῇ καταργοῖο καταργοῦ2ps

καταργεῖται καταργῆται καταργοῖτο καταργείσθω3ps

καταργούμεθα καταργώμεθα καταργοί̄μεθα1pp

καταργεῖσθε καταργῆσθε καταργοῖσθε καταργεῖσθε2pp

καταργοῦνται καταργῶνται καταργοῖντο καταργείσθωσαν3pp

καταργεῖσθον καταργῆσθον καταργοῖσθον καταργεῖσθον2pd

καταργεῖσθον καταργῆσθον καταργοί̄σθην καταργείσθων3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Imperfect
κατηργούμην1ps

κατηργοῦ2ps

κατηργεῖτο3ps

κατηργούμεθα1pp

κατηργεῖσθε2pp

κατηργοῦντο3pp

κατηργεῖσθον2pd

κατηργείσθην3pd

Future
καταργήσομαι καταργησοί̄μην1ps

καταργήσει καταργήσοῑο2ps

καταργήσεται καταργήσοῑτο3ps

καταργησόμεθα καταργησοί̄μεθα1pp

καταργήσεσθε καταργήσοῑσθε2pp

καταργήσονται καταργήσοῑντο3pp

καταργήσεσθον καταργήσοῑσθον2pd

καταργήσεσθον καταργησοί̄σθην3pd

Aorist
κατηργησάμην καταργήσωμαι καταργησαί̄μην1ps

κατηργήσω καταργήσῃ καταργήσαῑο κατάργησαι2ps

κατηργήσατο καταργήσηται καταργήσαῑτο καταργησάσθω3ps

κατηργησάμεθα καταργησώμεθα καταργησαί̄μεθα1pp

κατηργήσασθε καταργήσησθε καταργήσαῑσθε καταργήσασθε2pp

κατηργήσαντο καταργήσωνται καταργήσαῑντο καταργησάσθωσ3pp

κατηργήσασθον καταργήσησθον καταργήσαῑσθον καταργήσασθον2pd

κατηργησάσθην καταργήσησθον καταργησαί̄σθην καταργησάσθων3pd

Perfect
κατήργημαι1ps

κατήργησαι κατήργησο2ps

κατήργηται κατηργήσθω3ps

κατηργήμεθα1pp

κατήργησθε κατήργησθε2pp

κατήργηνται κατηργήσθωσαν3pp

κατήργησθον κατήργησθον2pd

κατήργησθον κατηργήσθων3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Pluperfect
κατηργήμην1ps

κατήργησο2ps

κατήργητο3ps

κατηργήμεθα1pp

κατήργησθε2pp

κατήργηντο3pp

κατήργησθον2pd

κατηργήσθην3pd

Passive voice

Future
καταργηθήσομαι καταργηθησοί̄μην1ps

καταργηθήσει καταργηθήσοῑο2ps

καταργηθήσεται καταργηθήσοῑτο3ps

καταργηθησόμεθ καταργηθησοί̄μεθ1pp

καταργηθήσεσθε καταργηθήσοῑσθε2pp

καταργηθήσονται καταργηθήσοῑντο3pp

καταργηθήσεσθο καταργηθήσοῑσθο2pd

καταργηθήσεσθο καταργηθησοί̄σθη3pd

Aorist
κατηργήθην καταργηθῶ καταργηθείην1ps

κατηργήθης καταργηθῇς καταργηθείης καταργήθητι2ps

κατηργήθη καταργηθῇ καταργηθείη καταργηθήτω3ps

κατηργήθημεν καταργηθῶμεν καταργηθεῖμεν1pp

κατηργήθητε καταργηθῆτε καταργηθεῖτε καταργήθητε2pp

κατηργήθησαν καταργηθῶσι καταργηθεῖεν καταργηθήτωσαν3pp

κατηργήθητον καταργηθῆτον καταργηθεῖτον καταργήθητον2pd

κατηργηθήτην καταργηθῆτον καταργηθείτην καταργηθήτων3pd



καταργέω

render useless; pass.: be abolished.

Singular Plural Dual

Contracted

Present

Active voice

Masculine

Nominative καταργῶν καταργοῦντες καταργοῦντε

Vocative καταργῶν καταργοῦντες καταργοῦντε

Accusative καταργοῦντα καταργοῦντας καταργοῦντε

Genitive καταργοῦντος καταργούντων καταργούντοῑν

Dative καταργοῦντι καταργοῦσι καταργούντοῑν

Feminine

Nominative καταργοῦσα καταργοῦσαι καταργούσᾱ

Vocative καταργοῦσα καταργοῦσαι καταργούσᾱ

Accusative καταργοῦσαν καταργούσᾱς καταργούσᾱ

Genitive καταργούσης καταργουσῶν καταργούσαῑν

Dative καταργούσῃ καταργούσαῑς καταργούσαῑν

Neuter

Nominative καταργοῦν καταργοῦντα καταργοῦντε

Vocative καταργοῦν καταργοῦντα καταργοῦντε

Accusative καταργοῦν καταργοῦντα καταργοῦντε

Genitive καταργοῦντος καταργούντων καταργούντοῑν

Dative καταργοῦντι καταργοῦσι καταργούντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative καταργούμενος καταργούμενοι καταργουμένω

Vocative καταργούμενε καταργούμενοι καταργουμένω

Accusative καταργούμενον καταργουμένους καταργουμένω

Genitive καταργουμένου καταργουμένων καταργουμένοῑν

Dative καταργουμένῳ καταργουμένοῑς καταργουμένοῑν

Feminine

Nominative καταργουμένη καταργουμέναι καταργουμένᾱ

Vocative καταργουμένη καταργουμέναι καταργουμένᾱ

Accusative καταργουμένην καταργουμένᾱς καταργουμένᾱ

Genitive καταργουμένης καταργουμενῶν καταργουμέναῑν

Dative καταργουμένῃ καταργουμέναῑς καταργουμέναῑν



Singular Plural Dual

Neuter

Nominative καταργούμενον καταργούμενα καταργουμένω

Vocative καταργούμενον καταργούμενα καταργουμένω

Accusative καταργούμενον καταργούμενα καταργουμένω

Genitive καταργουμένου καταργουμένων καταργουμένοῑν

Dative καταργουμένῳ καταργουμένοῑς καταργουμένοῑν

Future

Active voice

Masculine

Nominative καταργήσων καταργήσοντες καταργήσοντε

Vocative καταργήσον καταργήσοντες καταργήσοντε

Accusative καταργήσοντα καταργήσοντας καταργήσοντε

Genitive καταργήσοντος καταργησόντων καταργησόντοῑν

Dative καταργήσοντι καταργήσουσι καταργησόντοῑν

Feminine

Nominative καταργήσουσα καταργήσουσαι καταργησούσᾱ

Vocative καταργήσουσα καταργήσουσαι καταργησούσᾱ

Accusative καταργήσουσαν καταργησούσᾱς καταργησούσᾱ

Genitive καταργησούσης καταργησουσῶν καταργησούσαῑν

Dative καταργησούσῃ καταργησούσαῑς καταργησούσαῑν

Neuter

Nominative καταργῆσον καταργήσοντα καταργήσοντε

Vocative καταργῆσον καταργήσοντα καταργήσοντε

Accusative καταργῆσον καταργήσοντα καταργήσοντε

Genitive καταργήσοντος καταργησόντων καταργησόντοῑν

Dative καταργήσοντι καταργήσουσι καταργησόντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative καταργησόμενος καταργησόμενοι καταργησομένω

Vocative καταργησόμενε καταργησόμενοι καταργησομένω

Accusative καταργησόμενον καταργησομένους καταργησομένω

Genitive καταργησομένου καταργησομένων καταργησομένοῑν

Dative καταργησομένῳ καταργησομένοῑς καταργησομένοῑν



Singular Plural Dual

Feminine

Nominative καταργησομένη καταργησομέναι καταργησομένᾱ

Vocative καταργησομένη καταργησομέναι καταργησομένᾱ

Accusative καταργησομένην καταργησομένᾱς καταργησομένᾱ

Genitive καταργησομένης καταργησομενῶν καταργησομέναῑν

Dative καταργησομένῃ καταργησομέναῑς καταργησομέναῑν

Neuter

Nominative καταργησόμενον καταργησόμενα καταργησομένω

Vocative καταργησόμενον καταργησόμενα καταργησομένω

Accusative καταργησόμενον καταργησόμενα καταργησομένω

Genitive καταργησομένου καταργησομένων καταργησομένοῑν

Dative καταργησομένῳ καταργησομένοῑς καταργησομένοῑν

Passive voice

Masculine

Nominative καταργηθησόμενος καταργηθησόμενοι καταργηθησομένω

Vocative καταργηθησόμενε καταργηθησόμενοι καταργηθησομένω

Accusative καταργηθησόμενον καταργηθησομένους καταργηθησομένω

Genitive καταργηθησομένου καταργηθησομένων καταργηθησομένοῑν

Dative καταργηθησομένῳ καταργηθησομένοῑς καταργηθησομένοῑν

Feminine

Nominative καταργηθησομένη καταργηθησομέναι καταργηθησομένᾱ

Vocative καταργηθησομένη καταργηθησομέναι καταργηθησομένᾱ

Accusative καταργηθησομένην καταργηθησομένᾱς καταργηθησομένᾱ

Genitive καταργηθησομένης καταργηθησομενῶν καταργηθησομέναῑν

Dative καταργηθησομένῃ καταργηθησομέναῑς καταργηθησομέναῑν

Neuter

Nominative καταργηθησόμενον καταργηθησόμενα καταργηθησομένω

Vocative καταργηθησόμενον καταργηθησόμενα καταργηθησομένω

Accusative καταργηθησόμενον καταργηθησόμενα καταργηθησομένω

Genitive καταργηθησομένου καταργηθησομένων καταργηθησομένοῑν

Dative καταργηθησομένῳ καταργηθησομένοῑς καταργηθησομένοῑν



Singular Plural Dual

Aorist

Active voice

Masculine

Nominative καταργήσᾱς καταργήσαντες καταργήσαντε

Vocative καταργήσαν καταργήσαντες καταργήσαντε

Accusative καταργήσαντα καταργήσαντας καταργήσαντε

Genitive καταργήσαντος καταργησάντων καταργησάντοῑν

Dative καταργήσαντι καταργήσᾱσι καταργησάντοῑν

Feminine

Nominative καταργήσᾱσα καταργήσᾱσαι καταργησά̄σᾱ

Vocative καταργήσᾱσα καταργήσᾱσαι καταργησά̄σᾱ

Accusative καταργήσᾱσαν καταργησά̄σᾱς καταργησά̄σᾱ

Genitive καταργησά̄σης καταργησᾱσῶν καταργησά̄σαῑν

Dative καταργησά̄σῃ καταργησά̄σαῑς καταργησά̄σαῑν

Neuter

Nominative καταργῆσαν καταργήσαντα καταργήσαντε

Vocative καταργῆσαν καταργήσαντα καταργήσαντε

Accusative καταργῆσαν καταργήσαντα καταργήσαντε

Genitive καταργήσαντος καταργησάντων καταργησάντοῑν

Dative καταργήσαντι καταργήσᾱσι καταργησάντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative καταργησάμενος καταργησάμενοι καταργησαμένω

Vocative καταργησάμενε καταργησάμενοι καταργησαμένω

Accusative καταργησάμενον καταργησαμένους καταργησαμένω

Genitive καταργησαμένου καταργησαμένων καταργησαμένοῑν

Dative καταργησαμένῳ καταργησαμένοῑς καταργησαμένοῑν

Feminine

Nominative καταργησαμένη καταργησαμέναι καταργησαμένᾱ

Vocative καταργησαμένη καταργησαμέναι καταργησαμένᾱ

Accusative καταργησαμένην καταργησαμένᾱς καταργησαμένᾱ

Genitive καταργησαμένης καταργησαμενῶν καταργησαμέναῑν

Dative καταργησαμένῃ καταργησαμέναῑς καταργησαμέναῑν



Singular Plural Dual

Neuter

Nominative καταργησάμενον καταργησάμενα καταργησαμένω

Vocative καταργησάμενον καταργησάμενα καταργησαμένω

Accusative καταργησάμενον καταργησάμενα καταργησαμένω

Genitive καταργησαμένου καταργησαμένων καταργησαμένοῑν

Dative καταργησαμένῳ καταργησαμένοῑς καταργησαμένοῑν

Passive voice

Masculine

Nominative καταργηθείς καταργηθέντες καταργηθέντε

Vocative καταργηθείς καταργηθέντες καταργηθέντε

Accusative καταργηθέντα καταργηθέντας καταργηθέντε

Genitive καταργηθέντος καταργηθέντων καταργηθέντοῑν

Dative καταργηθέντι καταργηθεῖσι καταργηθέντοῑν

Feminine

Nominative καταργηθεῖσα καταργηθεῖσαι καταργηθείσᾱ

Vocative καταργηθεῖσα καταργηθεῖσαι καταργηθείσᾱ

Accusative καταργηθεῖσαν καταργηθείσᾱς καταργηθείσᾱ

Genitive καταργηθείσης καταργηθεισῶν καταργηθείσαῑν

Dative καταργηθείσῃ καταργηθείσαῑς καταργηθείσαῑν

Neuter

Nominative καταργηθέν καταργηθέντα καταργηθέντε

Vocative καταργηθέν καταργηθέντα καταργηθέντε

Accusative καταργηθέν καταργηθέντα καταργηθέντε

Genitive καταργηθέντος καταργηθέντων καταργηθέντοῑν

Dative καταργηθέντι καταργηθεῖσι καταργηθέντοῑν

Perfect

Active voice

Masculine

Nominative κατηργηκώς κατηργηκότες κατηργηκότε

Vocative κατηργηκώς κατηργηκότες κατηργηκότε

Accusative κατηργηκότα κατηργηκότας κατηργηκότε

Genitive κατηργηκότος κατηργηκότων κατηργηκότοῑν

Dative κατηργηκότι κατηργηκῶσι κατηργηκότοῑν



Singular Plural Dual

Feminine

Nominative κατηργηκυῖα κατηργηκυῖαι κατηργηκυίᾱ

Vocative κατηργηκυῖα κατηργηκυῖαι κατηργηκυίᾱ

Accusative κατηργηκυῖαν κατηργηκυίᾱς κατηργηκυίᾱ

Genitive κατηργηκυίᾱς κατηργηκυιῶν κατηργηκυίαῑν

Dative κατηργηκυίᾳ κατηργηκυίαῑς κατηργηκυίαῑν

Neuter

Nominative κατηργηκόν κατηργηκότες κατηργηκότε

Vocative κατηργηκός κατηργηκότες κατηργηκότε

Accusative κατηργηκότα κατηργηκότας κατηργηκότε

Genitive κατηργηκότος κατηργηκότων κατηργηκότοῑν

Dative κατηργηκότι κατηργηκῶσι κατηργηκότοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative κατηργημένος κατηργημένοι κατηργημένω

Vocative κατηργημένε κατηργημένοι κατηργημένω

Accusative κατηργημένον κατηργημένους κατηργημένω

Genitive κατηργημένου κατηργημένων κατηργημένοῑν

Dative κατηργημένῳ κατηργημένοῑς κατηργημένοῑν

Feminine

Nominative κατηργημένη κατηργημέναι κατηργημένᾱ

Vocative κατηργημένη κατηργημέναι κατηργημένᾱ

Accusative κατηργημένην κατηργημένᾱς κατηργημένᾱ

Genitive κατηργημένης κατηργημενῶν κατηργημέναῑν

Dative κατηργημένῃ κατηργημέναῑς κατηργημέναῑν

Neuter

Nominative κατηργημένον κατηργημένα κατηργημένω

Vocative κατηργημένον κατηργημένα κατηργημένω

Accusative κατηργημένον κατηργημένα κατηργημένω

Genitive κατηργημένου κατηργημένων κατηργημένοῑν

Dative κατηργημένῳ κατηργημένοῑς κατηργημένοῑν



καταργέω

render useless; pass.: be abolished.

Active Middle Passive

Contracted

Present καταργεῖν καταργεῖσθαι

Future καταργήσειν καταργήσεσθαι καταργηθήσεσθαι

Aorist καταργῆσαι καταργήσασθαι καταργηθῆναι

Perfect κατηργηκέναι κατηργῆσθαι



κενόω

empty.

Indicative Subjunctive Optative Imperative

Regular

Active voice

Present
κενῶ κενῶ κενοῖμι1ps

κενοῖς κενοῖς κενοῖς κένου2ps

κενοῖ κενοῖ κενοῖ κενούτω3ps

κενοῦμεν κενῶμεν κενοῖμεν1pp

κενοῦτε κενῶτε κενοῖτε κενοῦτε2pp

κενοῦσι κενῶσι κενοῖεν κενούτωσαν3pp

κενοῦτον κενῶτον κενοῖτον κενοῦτον2pd

κενοῦτον κενῶτον κενοί̄την κενούτων3pd

Imperfect
ἐκένουν1ps

ἐκένους2ps

ἐκένου3ps

ἐκενοῦμεν1pp

ἐκενοῦτε2pp

ἐκένουν3pp

ἐκενοῦτον2pd

ἐκενούτην3pd

Future
κενώσω κενώσοῑμι1ps

κενώσεις κενώσοῑς2ps

κενώσει κενώσοῑ3ps

κενώσομεν κενώσοῑμεν1pp

κενώσετε κενώσοῑτε2pp

κενώσουσι κενώσοῑεν3pp

κενώσετον κενώσοῑτον2pd

κενώσετον κενωσοί̄την3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Aorist
ἐκένωσα κενώσω κενώσαῑμι1ps

ἐκένωσας κενώσῃς κενώσειας κένωσον2ps

ἐκένωσε κενώσῃ κενώσειε κενωσάτω3ps

ἐκενώσαμεν κενώσωμεν κενώσαῑμεν1pp

ἐκενώσατε κενώσητε κενώσαῑτε κενώσατε2pp

ἐκένωσαν κενώσωσι κενώσειαν κενωσάτωσαν3pp

ἐκενώσατον κενώσητον κενώσαῑτον κενώσατον2pd

ἐκενωσάτην κενώσητον κενωσαί̄την κενωσάτων3pd

Perfect
κεκένωκα κεκενώκω κεκενώκοῑμι1ps

κεκένωκας κεκενώκῃς κεκενώκοῑς κεκένωκε2ps

κεκένωκε κεκενώκῃ κεκενώκοῑ κεκενωκέτω3ps

κεκενώκαμεν κεκενώκωμεν κεκενώκοῑμεν1pp

κεκενώκατε κεκενώκητε κεκενώκοῑτε κεκενώκετε2pp

κεκενώκασι κεκενώκωσι κεκενώκοῑεν κεκενωκέτωσαν3pp

κεκενώκατον κεκενώκητον κεκενώκοῑτον κεκενώκετον2pd

κεκενώκατον κεκενώκητον κεκενωκοί̄την κεκενωκέτων3pd

Pluperfect
ἐκεκενώκη1ps

ἐκεκενώκης2ps

ἐκεκενώκει3ps

ἐκεκενώκεμεν1pp

ἐκεκενώκετε2pp

ἐκεκενώκεσαν3pp

ἐκεκενώκειτον2pd

ἐκεκενωκείτην3pd

Middle voice

Present
κενοῦμαι κενῶμαι κενοί̄μην1ps

κενοῖ κενοῖ κενοῖο κενοῦ2ps

κενοῦται κενῶται κενοῖτο κενούσθω3ps

κενούμεθα κενώμεθα κενοί̄μεθα1pp

κενοῦσθε κενῶσθε κενοῖσθε κενοῦσθε2pp

κενοῦνται κενῶνται κενοῖντο κενούσθωσαν3pp

κενοῦσθον κενῶσθον κενοῖσθον κενοῦσθον2pd

κενοῦσθον κενῶσθον κενοί̄σθην κενούσθων3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Imperfect
ἐκενούμην1ps

ἐκενοῦ2ps

ἐκενοῦτο3ps

ἐκενούμεθα1pp

ἐκενοῦσθε2pp

ἐκενοῦντο3pp

ἐκενοῦσθον2pd

ἐκενούσθην3pd

Future
κενώσομαι κενωσοί̄μην1ps

κενώσει κενώσοῑο2ps

κενώσεται κενώσοῑτο3ps

κενωσόμεθα κενωσοί̄μεθα1pp

κενώσεσθε κενώσοῑσθε2pp

κενώσονται κενώσοῑντο3pp

κενώσεσθον κενώσοῑσθον2pd

κενώσεσθον κενωσοί̄σθην3pd

Aorist
ἐκενωσάμην κενώσωμαι κενωσαί̄μην1ps

ἐκενώσω κενώσῃ κενώσαῑο κένωσαι2ps

ἐκενώσατο κενώσηται κενώσαῑτο κενωσάσθω3ps

ἐκενωσάμεθα κενωσώμεθα κενωσαί̄μεθα1pp

ἐκενώσασθε κενώσησθε κενώσαῑσθε κενώσασθε2pp

ἐκενώσαντο κενώσωνται κενώσαῑντο κενωσάσθωσαν3pp

ἐκενώσασθον κενώσησθον κενώσαῑσθον κενώσασθον2pd

ἐκενωσάσθην κενώσησθον κενωσαί̄σθην κενωσάσθων3pd

Perfect
κεκένωμαι1ps

κεκένωσαι κεκένωσο2ps

κεκένωται κεκενώσθω3ps

κεκενώμεθα1pp

κεκένωσθε κεκένωσθε2pp

κεκένωνται κεκενώσθωσαν3pp

κεκένωσθον κεκένωσθον2pd

κεκένωσθον κεκενώσθων3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Pluperfect
ἐκεκενώμην1ps

ἐκεκένωσο2ps

ἐκεκένωτο3ps

ἐκεκενώμεθα1pp

ἐκεκένωσθε2pp

ἐκεκένωντο3pp

ἐκεκένωσθον2pd

ἐκεκενώσθην3pd

Passive voice

Future
κενωθήσομαι κενωθησοί̄μην1ps

κενωθήσει κενωθήσοῑο2ps

κενωθήσεται κενωθήσοῑτο3ps

κενωθησόμεθα κενωθησοί̄μεθα1pp

κενωθήσεσθε κενωθήσοῑσθε2pp

κενωθήσονται κενωθήσοῑντο3pp

κενωθήσεσθον κενωθήσοῑσθον2pd

κενωθήσεσθον κενωθησοί̄σθην3pd

Aorist
ἐκενώθην κενωθῶ κενωθείην1ps

ἐκενώθης κενωθῇς κενωθείης κενώθητι2ps

ἐκενώθη κενωθῇ κενωθείη κενωθήτω3ps

ἐκενώθημεν κενωθῶμεν κενωθεῖμεν1pp

ἐκενώθητε κενωθῆτε κενωθεῖτε κενώθητε2pp

ἐκενώθησαν κενωθῶσι κενωθεῖεν κενωθήτωσαν3pp

ἐκενώθητον κενωθῆτον κενωθεῖτον κενώθητον2pd

ἐκενωθήτην κενωθῆτον κενωθείτην κενωθήτων3pd



κενόω

empty.

Singular Plural Dual

Regular

Present

Active voice

Masculine

Nominative κενῶν κενοῦντες κενοῦντε

Vocative κενῶν κενοῦντες κενοῦντε

Accusative κενοῦντα κενοῦντας κενοῦντε

Genitive κενοῦντος κενούντων κενούντοῑν

Dative κενοῦντι κενοῦσι κενούντοῑν

Feminine

Nominative κενοῦσα κενοῦσαι κενούσᾱ

Vocative κενοῦσα κενοῦσαι κενούσᾱ

Accusative κενοῦσαν κενούσᾱς κενούσᾱ

Genitive κενούσης κενουσῶν κενούσαῑν

Dative κενούσῃ κενούσαῑς κενούσαῑν

Neuter

Nominative κενοῦν κενοῦντα κενοῦντε

Vocative κενοῦν κενοῦντα κενοῦντε

Accusative κενοῦν κενοῦντα κενοῦντε

Genitive κενοῦντος κενούντων κενούντοῑν

Dative κενοῦντι κενοῦσι κενούντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative κενούμενος κενούμενοι κενουμένω

Vocative κενούμενε κενούμενοι κενουμένω

Accusative κενούμενον κενουμένους κενουμένω

Genitive κενουμένου κενουμένων κενουμένοῑν

Dative κενουμένῳ κενουμένοῑς κενουμένοῑν

Feminine

Nominative κενουμένη κενουμέναι κενουμένᾱ

Vocative κενουμένη κενουμέναι κενουμένᾱ

Accusative κενουμένην κενουμένᾱς κενουμένᾱ

Genitive κενουμένης κενουμενῶν κενουμέναῑν

Dative κενουμένῃ κενουμέναῑς κενουμέναῑν



Singular Plural Dual

Neuter

Nominative κενούμενον κενούμενα κενουμένω

Vocative κενούμενον κενούμενα κενουμένω

Accusative κενούμενον κενούμενα κενουμένω

Genitive κενουμένου κενουμένων κενουμένοῑν

Dative κενουμένῳ κενουμένοῑς κενουμένοῑν

Future

Active voice

Masculine

Nominative κενώσων κενώσοντες κενώσοντε

Vocative κενώσον κενώσοντες κενώσοντε

Accusative κενώσοντα κενώσοντας κενώσοντε

Genitive κενώσοντος κενωσόντων κενωσόντοῑν

Dative κενώσοντι κενώσουσι κενωσόντοῑν

Feminine

Nominative κενώσουσα κενώσουσαι κενωσούσᾱ

Vocative κενώσουσα κενώσουσαι κενωσούσᾱ

Accusative κενώσουσαν κενωσούσᾱς κενωσούσᾱ

Genitive κενωσούσης κενωσουσῶν κενωσούσαῑν

Dative κενωσούσῃ κενωσούσαῑς κενωσούσαῑν

Neuter

Nominative κενῶσον κενώσοντα κενώσοντε

Vocative κενῶσον κενώσοντα κενώσοντε

Accusative κενῶσον κενώσοντα κενώσοντε

Genitive κενώσοντος κενωσόντων κενωσόντοῑν

Dative κενώσοντι κενώσουσι κενωσόντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative κενωσόμενος κενωσόμενοι κενωσομένω

Vocative κενωσόμενε κενωσόμενοι κενωσομένω

Accusative κενωσόμενον κενωσομένους κενωσομένω

Genitive κενωσομένου κενωσομένων κενωσομένοῑν

Dative κενωσομένῳ κενωσομένοῑς κενωσομένοῑν



Singular Plural Dual

Feminine

Nominative κενωσομένη κενωσομέναι κενωσομένᾱ

Vocative κενωσομένη κενωσομέναι κενωσομένᾱ

Accusative κενωσομένην κενωσομένᾱς κενωσομένᾱ

Genitive κενωσομένης κενωσομενῶν κενωσομέναῑν

Dative κενωσομένῃ κενωσομέναῑς κενωσομέναῑν

Neuter

Nominative κενωσόμενον κενωσόμενα κενωσομένω

Vocative κενωσόμενον κενωσόμενα κενωσομένω

Accusative κενωσόμενον κενωσόμενα κενωσομένω

Genitive κενωσομένου κενωσομένων κενωσομένοῑν

Dative κενωσομένῳ κενωσομένοῑς κενωσομένοῑν

Passive voice

Masculine

Nominative κενωθησόμενος κενωθησόμενοι κενωθησομένω

Vocative κενωθησόμενε κενωθησόμενοι κενωθησομένω

Accusative κενωθησόμενον κενωθησομένους κενωθησομένω

Genitive κενωθησομένου κενωθησομένων κενωθησομένοῑν

Dative κενωθησομένῳ κενωθησομένοῑς κενωθησομένοῑν

Feminine

Nominative κενωθησομένη κενωθησομέναι κενωθησομένᾱ

Vocative κενωθησομένη κενωθησομέναι κενωθησομένᾱ

Accusative κενωθησομένην κενωθησομένᾱς κενωθησομένᾱ

Genitive κενωθησομένης κενωθησομενῶν κενωθησομέναῑν

Dative κενωθησομένῃ κενωθησομέναῑς κενωθησομέναῑν

Neuter

Nominative κενωθησόμενον κενωθησόμενα κενωθησομένω

Vocative κενωθησόμενον κενωθησόμενα κενωθησομένω

Accusative κενωθησόμενον κενωθησόμενα κενωθησομένω

Genitive κενωθησομένου κενωθησομένων κενωθησομένοῑν

Dative κενωθησομένῳ κενωθησομένοῑς κενωθησομένοῑν



Singular Plural Dual

Aorist

Active voice

Masculine

Nominative κενώσᾱς κενώσαντες κενώσαντε

Vocative κενώσαν κενώσαντες κενώσαντε

Accusative κενώσαντα κενώσαντας κενώσαντε

Genitive κενώσαντος κενωσάντων κενωσάντοῑν

Dative κενώσαντι κενώσᾱσι κενωσάντοῑν

Feminine

Nominative κενώσᾱσα κενώσᾱσαι κενωσά̄σᾱ

Vocative κενώσᾱσα κενώσᾱσαι κενωσά̄σᾱ

Accusative κενώσᾱσαν κενωσά̄σᾱς κενωσά̄σᾱ

Genitive κενωσά̄σης κενωσᾱσῶν κενωσά̄σαῑν

Dative κενωσά̄σῃ κενωσά̄σαῑς κενωσά̄σαῑν

Neuter

Nominative κενῶσαν κενώσαντα κενώσαντε

Vocative κενῶσαν κενώσαντα κενώσαντε

Accusative κενῶσαν κενώσαντα κενώσαντε

Genitive κενώσαντος κενωσάντων κενωσάντοῑν

Dative κενώσαντι κενώσᾱσι κενωσάντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative κενωσάμενος κενωσάμενοι κενωσαμένω

Vocative κενωσάμενε κενωσάμενοι κενωσαμένω

Accusative κενωσάμενον κενωσαμένους κενωσαμένω

Genitive κενωσαμένου κενωσαμένων κενωσαμένοῑν

Dative κενωσαμένῳ κενωσαμένοῑς κενωσαμένοῑν

Feminine

Nominative κενωσαμένη κενωσαμέναι κενωσαμένᾱ

Vocative κενωσαμένη κενωσαμέναι κενωσαμένᾱ

Accusative κενωσαμένην κενωσαμένᾱς κενωσαμένᾱ

Genitive κενωσαμένης κενωσαμενῶν κενωσαμέναῑν

Dative κενωσαμένῃ κενωσαμέναῑς κενωσαμέναῑν



Singular Plural Dual

Neuter

Nominative κενωσάμενον κενωσάμενα κενωσαμένω

Vocative κενωσάμενον κενωσάμενα κενωσαμένω

Accusative κενωσάμενον κενωσάμενα κενωσαμένω

Genitive κενωσαμένου κενωσαμένων κενωσαμένοῑν

Dative κενωσαμένῳ κενωσαμένοῑς κενωσαμένοῑν

Passive voice

Masculine

Nominative κενωθείς κενωθέντες κενωθέντε

Vocative κενωθείς κενωθέντες κενωθέντε

Accusative κενωθέντα κενωθέντας κενωθέντε

Genitive κενωθέντος κενωθέντων κενωθέντοῑν

Dative κενωθέντι κενωθεῖσι κενωθέντοῑν

Feminine

Nominative κενωθεῖσα κενωθεῖσαι κενωθείσᾱ

Vocative κενωθεῖσα κενωθεῖσαι κενωθείσᾱ

Accusative κενωθεῖσαν κενωθείσᾱς κενωθείσᾱ

Genitive κενωθείσης κενωθεισῶν κενωθείσαῑν

Dative κενωθείσῃ κενωθείσαῑς κενωθείσαῑν

Neuter

Nominative κενωθέν κενωθέντα κενωθέντε

Vocative κενωθέν κενωθέντα κενωθέντε

Accusative κενωθέν κενωθέντα κενωθέντε

Genitive κενωθέντος κενωθέντων κενωθέντοῑν

Dative κενωθέντι κενωθεῖσι κενωθέντοῑν

Perfect

Active voice

Masculine

Nominative κεκενωκώς κεκενωκότες κεκενωκότε

Vocative κεκενωκώς κεκενωκότες κεκενωκότε

Accusative κεκενωκότα κεκενωκότας κεκενωκότε

Genitive κεκενωκότος κεκενωκότων κεκενωκότοῑν

Dative κεκενωκότι κεκενωκῶσι κεκενωκότοῑν



Singular Plural Dual

Feminine

Nominative κεκενωκυῖα κεκενωκυῖαι κεκενωκυίᾱ

Vocative κεκενωκυῖα κεκενωκυῖαι κεκενωκυίᾱ

Accusative κεκενωκυῖαν κεκενωκυίᾱς κεκενωκυίᾱ

Genitive κεκενωκυίᾱς κεκενωκυιῶν κεκενωκυίαῑν

Dative κεκενωκυίᾳ κεκενωκυίαῑς κεκενωκυίαῑν

Neuter

Nominative κεκενωκόν κεκενωκότες κεκενωκότε

Vocative κεκενωκός κεκενωκότες κεκενωκότε

Accusative κεκενωκότα κεκενωκότας κεκενωκότε

Genitive κεκενωκότος κεκενωκότων κεκενωκότοῑν

Dative κεκενωκότι κεκενωκῶσι κεκενωκότοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative κεκενωμένος κεκενωμένοι κεκενωμένω

Vocative κεκενωμένε κεκενωμένοι κεκενωμένω

Accusative κεκενωμένον κεκενωμένους κεκενωμένω

Genitive κεκενωμένου κεκενωμένων κεκενωμένοῑν

Dative κεκενωμένῳ κεκενωμένοῑς κεκενωμένοῑν

Feminine

Nominative κεκενωμένη κεκενωμέναι κεκενωμένᾱ

Vocative κεκενωμένη κεκενωμέναι κεκενωμένᾱ

Accusative κεκενωμένην κεκενωμένᾱς κεκενωμένᾱ

Genitive κεκενωμένης κεκενωμενῶν κεκενωμέναῑν

Dative κεκενωμένῃ κεκενωμέναῑς κεκενωμέναῑν

Neuter

Nominative κεκενωμένον κεκενωμένα κεκενωμένω

Vocative κεκενωμένον κεκενωμένα κεκενωμένω

Accusative κεκενωμένον κεκενωμένα κεκενωμένω

Genitive κεκενωμένου κεκενωμένων κεκενωμένοῑν

Dative κεκενωμένῳ κεκενωμένοῑς κεκενωμένοῑν



κενόω

empty.

Active Middle Passive

Regular

Present κενοῦν κενοῦσθαι

Future κενώσειν κενώσεσθαι κενωθήσεσθαι

Aorist κενῶσαι κενώσασθαι κενωθῆναι

Perfect κεκενωκέναι κεκενῶσθαι



νεκρόω

kill; paralize.

(Middle voice) die.

Indicative Subjunctive Optative Imperative

Regular

Active voice

Present
νεκρῶ νεκρῶ νεκροῖμι1ps

νεκροῖς νεκροῖς νεκροῖς νέκρου2ps

νεκροῖ νεκροῖ νεκροῖ νεκρούτω3ps

νεκροῦμεν νεκρῶμεν νεκροῖμεν1pp

νεκροῦτε νεκρῶτε νεκροῖτε νεκροῦτε2pp

νεκροῦσι νεκρῶσι νεκροῖεν νεκρούτωσαν3pp

νεκροῦτον νεκρῶτον νεκροῖτον νεκροῦτον2pd

νεκροῦτον νεκρῶτον νεκροί̄την νεκρούτων3pd

Imperfect
ἐνέκρουν1ps

ἐνέκρους2ps

ἐνέκρου3ps

ἐνεκροῦμεν1pp

ἐνεκροῦτε2pp

ἐνέκρουν3pp

ἐνεκροῦτον2pd

ἐνεκρούτην3pd

Future
νεκρώσω νεκρώσοῑμι1ps

νεκρώσεις νεκρώσοῑς2ps

νεκρώσει νεκρώσοῑ3ps

νεκρώσομεν νεκρώσοῑμεν1pp

νεκρώσετε νεκρώσοῑτε2pp

νεκρώσουσι νεκρώσοῑεν3pp

νεκρώσετον νεκρώσοῑτον2pd

νεκρώσετον νεκρωσοί̄την3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Aorist
ἐνέκρωσα νεκρώσω νεκρώσαῑμι1ps

ἐνέκρωσας νεκρώσῃς νεκρώσειας νέκρωσον2ps

ἐνέκρωσε νεκρώσῃ νεκρώσειε νεκρωσάτω3ps

ἐνεκρώσαμεν νεκρώσωμεν νεκρώσαῑμεν1pp

ἐνεκρώσατε νεκρώσητε νεκρώσαῑτε νεκρώσατε2pp

ἐνέκρωσαν νεκρώσωσι νεκρώσειαν νεκρωσάτωσαν3pp

ἐνεκρώσατον νεκρώσητον νεκρώσαῑτον νεκρώσατον2pd

ἐνεκρωσάτην νεκρώσητον νεκρωσαί̄την νεκρωσάτων3pd

Perfect
νενέκρωκα νενεκρώκω νενεκρώκοῑμι1ps

νενέκρωκας νενεκρώκῃς νενεκρώκοῑς νενέκρωκε2ps

νενέκρωκε νενεκρώκῃ νενεκρώκοῑ νενεκρωκέτω3ps

νενεκρώκαμεν νενεκρώκωμεν νενεκρώκοῑμεν1pp

νενεκρώκατε νενεκρώκητε νενεκρώκοῑτε νενεκρώκετε2pp

νενεκρώκασι νενεκρώκωσι νενεκρώκοῑεν νενεκρωκέτωσαν3pp

νενεκρώκατον νενεκρώκητον νενεκρώκοῑτον νενεκρώκετον2pd

νενεκρώκατον νενεκρώκητον νενεκρωκοί̄την νενεκρωκέτων3pd

Pluperfect
ἐνενεκρώκη1ps

ἐνενεκρώκης2ps

ἐνενεκρώκει3ps

ἐνενεκρώκεμεν1pp

ἐνενεκρώκετε2pp

ἐνενεκρώκεσαν3pp

ἐνενεκρώκειτον2pd

ἐνενεκρωκείτην3pd

Middle voice

Present
νεκροῦμαι νεκρῶμαι νεκροί̄μην1ps

νεκροῖ νεκροῖ νεκροῖο νεκροῦ2ps

νεκροῦται νεκρῶται νεκροῖτο νεκρούσθω3ps

νεκρούμεθα νεκρώμεθα νεκροί̄μεθα1pp

νεκροῦσθε νεκρῶσθε νεκροῖσθε νεκροῦσθε2pp

νεκροῦνται νεκρῶνται νεκροῖντο νεκρούσθωσαν3pp

νεκροῦσθον νεκρῶσθον νεκροῖσθον νεκροῦσθον2pd

νεκροῦσθον νεκρῶσθον νεκροί̄σθην νεκρούσθων3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Imperfect
ἐνεκρούμην1ps

ἐνεκροῦ2ps

ἐνεκροῦτο3ps

ἐνεκρούμεθα1pp

ἐνεκροῦσθε2pp

ἐνεκροῦντο3pp

ἐνεκροῦσθον2pd

ἐνεκρούσθην3pd

Future
νεκρώσομαι νεκρωσοί̄μην1ps

νεκρώσει νεκρώσοῑο2ps

νεκρώσεται νεκρώσοῑτο3ps

νεκρωσόμεθα νεκρωσοί̄μεθα1pp

νεκρώσεσθε νεκρώσοῑσθε2pp

νεκρώσονται νεκρώσοῑντο3pp

νεκρώσεσθον νεκρώσοῑσθον2pd

νεκρώσεσθον νεκρωσοί̄σθην3pd

Aorist
ἐνεκρωσάμην νεκρώσωμαι νεκρωσαί̄μην1ps

ἐνεκρώσω νεκρώσῃ νεκρώσαῑο νέκρωσαι2ps

ἐνεκρώσατο νεκρώσηται νεκρώσαῑτο νεκρωσάσθω3ps

ἐνεκρωσάμεθα νεκρωσώμεθα νεκρωσαί̄μεθα1pp

ἐνεκρώσασθε νεκρώσησθε νεκρώσαῑσθε νεκρώσασθε2pp

ἐνεκρώσαντο νεκρώσωνται νεκρώσαῑντο νεκρωσάσθωσαν3pp

ἐνεκρώσασθον νεκρώσησθον νεκρώσαῑσθον νεκρώσασθον2pd

ἐνεκρωσάσθην νεκρώσησθον νεκρωσαί̄σθην νεκρωσάσθων3pd

Perfect
νενέκρωμαι1ps

νενέκρωσαι νενέκρωσο2ps

νενέκρωται νενεκρώσθω3ps

νενεκρώμεθα1pp

νενέκρωσθε νενέκρωσθε2pp

νενέκρωνται νενεκρώσθωσαν3pp

νενέκρωσθον νενέκρωσθον2pd

νενέκρωσθον νενεκρώσθων3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Pluperfect
ἐνενεκρώμην1ps

ἐνενέκρωσο2ps

ἐνενέκρωτο3ps

ἐνενεκρώμεθα1pp

ἐνενέκρωσθε2pp

ἐνενέκρωντο3pp

ἐνενέκρωσθον2pd

ἐνενεκρώσθην3pd

Passive voice

Future
νεκρωθήσομαι νεκρωθησοί̄μην1ps

νεκρωθήσει νεκρωθήσοῑο2ps

νεκρωθήσεται νεκρωθήσοῑτο3ps

νεκρωθησόμεθα νεκρωθησοί̄μεθα1pp

νεκρωθήσεσθε νεκρωθήσοῑσθε2pp

νεκρωθήσονται νεκρωθήσοῑντο3pp

νεκρωθήσεσθον νεκρωθήσοῑσθον2pd

νεκρωθήσεσθον νεκρωθησοί̄σθην3pd

Aorist
ἐνεκρώθην νεκρωθῶ νεκρωθείην1ps

ἐνεκρώθης νεκρωθῇς νεκρωθείης νεκρώθητι2ps

ἐνεκρώθη νεκρωθῇ νεκρωθείη νεκρωθήτω3ps

ἐνεκρώθημεν νεκρωθῶμεν νεκρωθεῖμεν1pp

ἐνεκρώθητε νεκρωθῆτε νεκρωθεῖτε νεκρώθητε2pp

ἐνεκρώθησαν νεκρωθῶσι νεκρωθεῖεν νεκρωθήτωσαν3pp

ἐνεκρώθητον νεκρωθῆτον νεκρωθεῖτον νεκρώθητον2pd

ἐνεκρωθήτην νεκρωθῆτον νεκρωθείτην νεκρωθήτων3pd



νεκρόω

kill; paralize.

(Middle voice) die.

Singular Plural Dual

Regular

Present

Active voice

Masculine

Nominative νεκρῶν νεκροῦντες νεκροῦντε

Vocative νεκρῶν νεκροῦντες νεκροῦντε

Accusative νεκροῦντα νεκροῦντας νεκροῦντε

Genitive νεκροῦντος νεκρούντων νεκρούντοῑν

Dative νεκροῦντι νεκροῦσι νεκρούντοῑν

Feminine

Nominative νεκροῦσα νεκροῦσαι νεκρούσᾱ

Vocative νεκροῦσα νεκροῦσαι νεκρούσᾱ

Accusative νεκροῦσαν νεκρούσᾱς νεκρούσᾱ

Genitive νεκρούσης νεκρουσῶν νεκρούσαῑν

Dative νεκρούσῃ νεκρούσαῑς νεκρούσαῑν

Neuter

Nominative νεκροῦν νεκροῦντα νεκροῦντε

Vocative νεκροῦν νεκροῦντα νεκροῦντε

Accusative νεκροῦν νεκροῦντα νεκροῦντε

Genitive νεκροῦντος νεκρούντων νεκρούντοῑν

Dative νεκροῦντι νεκροῦσι νεκρούντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative νεκρούμενος νεκρούμενοι νεκρουμένω

Vocative νεκρούμενε νεκρούμενοι νεκρουμένω

Accusative νεκρούμενον νεκρουμένους νεκρουμένω

Genitive νεκρουμένου νεκρουμένων νεκρουμένοῑν

Dative νεκρουμένῳ νεκρουμένοῑς νεκρουμένοῑν

Feminine

Nominative νεκρουμένη νεκρουμέναι νεκρουμένᾱ

Vocative νεκρουμένη νεκρουμέναι νεκρουμένᾱ

Accusative νεκρουμένην νεκρουμένᾱς νεκρουμένᾱ

Genitive νεκρουμένης νεκρουμενῶν νεκρουμέναῑν

Dative νεκρουμένῃ νεκρουμέναῑς νεκρουμέναῑν



Singular Plural Dual

Neuter

Nominative νεκρούμενον νεκρούμενα νεκρουμένω

Vocative νεκρούμενον νεκρούμενα νεκρουμένω

Accusative νεκρούμενον νεκρούμενα νεκρουμένω

Genitive νεκρουμένου νεκρουμένων νεκρουμένοῑν

Dative νεκρουμένῳ νεκρουμένοῑς νεκρουμένοῑν

Future

Active voice

Masculine

Nominative νεκρώσων νεκρώσοντες νεκρώσοντε

Vocative νεκρώσον νεκρώσοντες νεκρώσοντε

Accusative νεκρώσοντα νεκρώσοντας νεκρώσοντε

Genitive νεκρώσοντος νεκρωσόντων νεκρωσόντοῑν

Dative νεκρώσοντι νεκρώσουσι νεκρωσόντοῑν

Feminine

Nominative νεκρώσουσα νεκρώσουσαι νεκρωσούσᾱ

Vocative νεκρώσουσα νεκρώσουσαι νεκρωσούσᾱ

Accusative νεκρώσουσαν νεκρωσούσᾱς νεκρωσούσᾱ

Genitive νεκρωσούσης νεκρωσουσῶν νεκρωσούσαῑν

Dative νεκρωσούσῃ νεκρωσούσαῑς νεκρωσούσαῑν

Neuter

Nominative νεκρῶσον νεκρώσοντα νεκρώσοντε

Vocative νεκρῶσον νεκρώσοντα νεκρώσοντε

Accusative νεκρῶσον νεκρώσοντα νεκρώσοντε

Genitive νεκρώσοντος νεκρωσόντων νεκρωσόντοῑν

Dative νεκρώσοντι νεκρώσουσι νεκρωσόντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative νεκρωσόμενος νεκρωσόμενοι νεκρωσομένω

Vocative νεκρωσόμενε νεκρωσόμενοι νεκρωσομένω

Accusative νεκρωσόμενον νεκρωσομένους νεκρωσομένω

Genitive νεκρωσομένου νεκρωσομένων νεκρωσομένοῑν

Dative νεκρωσομένῳ νεκρωσομένοῑς νεκρωσομένοῑν



Singular Plural Dual

Feminine

Nominative νεκρωσομένη νεκρωσομέναι νεκρωσομένᾱ

Vocative νεκρωσομένη νεκρωσομέναι νεκρωσομένᾱ

Accusative νεκρωσομένην νεκρωσομένᾱς νεκρωσομένᾱ

Genitive νεκρωσομένης νεκρωσομενῶν νεκρωσομέναῑν

Dative νεκρωσομένῃ νεκρωσομέναῑς νεκρωσομέναῑν

Neuter

Nominative νεκρωσόμενον νεκρωσόμενα νεκρωσομένω

Vocative νεκρωσόμενον νεκρωσόμενα νεκρωσομένω

Accusative νεκρωσόμενον νεκρωσόμενα νεκρωσομένω

Genitive νεκρωσομένου νεκρωσομένων νεκρωσομένοῑν

Dative νεκρωσομένῳ νεκρωσομένοῑς νεκρωσομένοῑν

Passive voice

Masculine

Nominative νεκρωθησόμενος νεκρωθησόμενοι νεκρωθησομένω

Vocative νεκρωθησόμενε νεκρωθησόμενοι νεκρωθησομένω

Accusative νεκρωθησόμενον νεκρωθησομένους νεκρωθησομένω

Genitive νεκρωθησομένου νεκρωθησομένων νεκρωθησομένοῑν

Dative νεκρωθησομένῳ νεκρωθησομένοῑς νεκρωθησομένοῑν

Feminine

Nominative νεκρωθησομένη νεκρωθησομέναι νεκρωθησομένᾱ

Vocative νεκρωθησομένη νεκρωθησομέναι νεκρωθησομένᾱ

Accusative νεκρωθησομένην νεκρωθησομένᾱς νεκρωθησομένᾱ

Genitive νεκρωθησομένης νεκρωθησομενῶν νεκρωθησομέναῑν

Dative νεκρωθησομένῃ νεκρωθησομέναῑς νεκρωθησομέναῑν

Neuter

Nominative νεκρωθησόμενον νεκρωθησόμενα νεκρωθησομένω

Vocative νεκρωθησόμενον νεκρωθησόμενα νεκρωθησομένω

Accusative νεκρωθησόμενον νεκρωθησόμενα νεκρωθησομένω

Genitive νεκρωθησομένου νεκρωθησομένων νεκρωθησομένοῑν

Dative νεκρωθησομένῳ νεκρωθησομένοῑς νεκρωθησομένοῑν



Singular Plural Dual

Aorist

Active voice

Masculine

Nominative νεκρώσᾱς νεκρώσαντες νεκρώσαντε

Vocative νεκρώσαν νεκρώσαντες νεκρώσαντε

Accusative νεκρώσαντα νεκρώσαντας νεκρώσαντε

Genitive νεκρώσαντος νεκρωσάντων νεκρωσάντοῑν

Dative νεκρώσαντι νεκρώσᾱσι νεκρωσάντοῑν

Feminine

Nominative νεκρώσᾱσα νεκρώσᾱσαι νεκρωσά̄σᾱ

Vocative νεκρώσᾱσα νεκρώσᾱσαι νεκρωσά̄σᾱ

Accusative νεκρώσᾱσαν νεκρωσά̄σᾱς νεκρωσά̄σᾱ

Genitive νεκρωσά̄σης νεκρωσᾱσῶν νεκρωσά̄σαῑν

Dative νεκρωσά̄σῃ νεκρωσά̄σαῑς νεκρωσά̄σαῑν

Neuter

Nominative νεκρῶσαν νεκρώσαντα νεκρώσαντε

Vocative νεκρῶσαν νεκρώσαντα νεκρώσαντε

Accusative νεκρῶσαν νεκρώσαντα νεκρώσαντε

Genitive νεκρώσαντος νεκρωσάντων νεκρωσάντοῑν

Dative νεκρώσαντι νεκρώσᾱσι νεκρωσάντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative νεκρωσάμενος νεκρωσάμενοι νεκρωσαμένω

Vocative νεκρωσάμενε νεκρωσάμενοι νεκρωσαμένω

Accusative νεκρωσάμενον νεκρωσαμένους νεκρωσαμένω

Genitive νεκρωσαμένου νεκρωσαμένων νεκρωσαμένοῑν

Dative νεκρωσαμένῳ νεκρωσαμένοῑς νεκρωσαμένοῑν

Feminine

Nominative νεκρωσαμένη νεκρωσαμέναι νεκρωσαμένᾱ

Vocative νεκρωσαμένη νεκρωσαμέναι νεκρωσαμένᾱ

Accusative νεκρωσαμένην νεκρωσαμένᾱς νεκρωσαμένᾱ

Genitive νεκρωσαμένης νεκρωσαμενῶν νεκρωσαμέναῑν

Dative νεκρωσαμένῃ νεκρωσαμέναῑς νεκρωσαμέναῑν



Singular Plural Dual

Neuter

Nominative νεκρωσάμενον νεκρωσάμενα νεκρωσαμένω

Vocative νεκρωσάμενον νεκρωσάμενα νεκρωσαμένω

Accusative νεκρωσάμενον νεκρωσάμενα νεκρωσαμένω

Genitive νεκρωσαμένου νεκρωσαμένων νεκρωσαμένοῑν

Dative νεκρωσαμένῳ νεκρωσαμένοῑς νεκρωσαμένοῑν

Passive voice

Masculine

Nominative νεκρωθείς νεκρωθέντες νεκρωθέντε

Vocative νεκρωθείς νεκρωθέντες νεκρωθέντε

Accusative νεκρωθέντα νεκρωθέντας νεκρωθέντε

Genitive νεκρωθέντος νεκρωθέντων νεκρωθέντοῑν

Dative νεκρωθέντι νεκρωθεῖσι νεκρωθέντοῑν

Feminine

Nominative νεκρωθεῖσα νεκρωθεῖσαι νεκρωθείσᾱ

Vocative νεκρωθεῖσα νεκρωθεῖσαι νεκρωθείσᾱ

Accusative νεκρωθεῖσαν νεκρωθείσᾱς νεκρωθείσᾱ

Genitive νεκρωθείσης νεκρωθεισῶν νεκρωθείσαῑν

Dative νεκρωθείσῃ νεκρωθείσαῑς νεκρωθείσαῑν

Neuter

Nominative νεκρωθέν νεκρωθέντα νεκρωθέντε

Vocative νεκρωθέν νεκρωθέντα νεκρωθέντε

Accusative νεκρωθέν νεκρωθέντα νεκρωθέντε

Genitive νεκρωθέντος νεκρωθέντων νεκρωθέντοῑν

Dative νεκρωθέντι νεκρωθεῖσι νεκρωθέντοῑν

Perfect

Active voice

Masculine

Nominative νενεκρωκώς νενεκρωκότες νενεκρωκότε

Vocative νενεκρωκώς νενεκρωκότες νενεκρωκότε

Accusative νενεκρωκότα νενεκρωκότας νενεκρωκότε

Genitive νενεκρωκότος νενεκρωκότων νενεκρωκότοῑν

Dative νενεκρωκότι νενεκρωκῶσι νενεκρωκότοῑν



Singular Plural Dual

Feminine

Nominative νενεκρωκυῖα νενεκρωκυῖαι νενεκρωκυίᾱ

Vocative νενεκρωκυῖα νενεκρωκυῖαι νενεκρωκυίᾱ

Accusative νενεκρωκυῖαν νενεκρωκυίᾱς νενεκρωκυίᾱ

Genitive νενεκρωκυίᾱς νενεκρωκυιῶν νενεκρωκυίαῑν

Dative νενεκρωκυίᾳ νενεκρωκυίαῑς νενεκρωκυίαῑν

Neuter

Nominative νενεκρωκόν νενεκρωκότες νενεκρωκότε

Vocative νενεκρωκός νενεκρωκότες νενεκρωκότε

Accusative νενεκρωκότα νενεκρωκότας νενεκρωκότε

Genitive νενεκρωκότος νενεκρωκότων νενεκρωκότοῑν

Dative νενεκρωκότι νενεκρωκῶσι νενεκρωκότοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative νενεκρωμένος νενεκρωμένοι νενεκρωμένω

Vocative νενεκρωμένε νενεκρωμένοι νενεκρωμένω

Accusative νενεκρωμένον νενεκρωμένους νενεκρωμένω

Genitive νενεκρωμένου νενεκρωμένων νενεκρωμένοῑν

Dative νενεκρωμένῳ νενεκρωμένοῑς νενεκρωμένοῑν

Feminine

Nominative νενεκρωμένη νενεκρωμέναι νενεκρωμένᾱ

Vocative νενεκρωμένη νενεκρωμέναι νενεκρωμένᾱ

Accusative νενεκρωμένην νενεκρωμένᾱς νενεκρωμένᾱ

Genitive νενεκρωμένης νενεκρωμενῶν νενεκρωμέναῑν

Dative νενεκρωμένῃ νενεκρωμέναῑς νενεκρωμέναῑν

Neuter

Nominative νενεκρωμένον νενεκρωμένα νενεκρωμένω

Vocative νενεκρωμένον νενεκρωμένα νενεκρωμένω

Accusative νενεκρωμένον νενεκρωμένα νενεκρωμένω

Genitive νενεκρωμένου νενεκρωμένων νενεκρωμένοῑν

Dative νενεκρωμένῳ νενεκρωμένοῑς νενεκρωμένοῑν



νεκρόω

kill; paralize.

(Middle voice) die.

Active Middle Passive

Regular

Present νεκροῦν νεκροῦσθαι

Future νεκρώσειν νεκρώσεσθαι νεκρωθήσεσθαι

Aorist νεκρῶσαι νεκρώσασθαι νεκρωθῆναι

Perfect νενεκρωκέναι νενεκρῶσθαι



οἴγω

open.

Indicative Subjunctive Optative Imperative

Regular

Active voice

Future
οἴξω οἴξοῑμι1ps

οἴξεις οἴξοῑς2ps

οἴξει οἴξοῑ3ps

οἴξομεν οἴξοῑμεν1pp

οἴξετε οἴξοῑτε2pp

οἴξουσι οἴξοῑεν3pp

οἴξετον οἴξοῑτον2pd

οἴξετον οἰξοί̄την3pd

Aorist
ἔῳξα οἰχθῶ οἰχθείην1ps

ἔῳξας οἰχθῇς οἰχθείης οἴχθητι2ps

ἔῳξε οἰχθῇ οἰχθείη οἰχθήτω3ps

ἐῴξαμεν οἰχθῶμεν οἰχθεῖμεν1pp

ἐῴξατε οἰχθῆτε οἰχθεῖτε οἴχθητε2pp

ἔῳξαν οἰχθῶσι οἰχθεῖεν οἰχθήτωσαν3pp

ᾤξατον οἰχθῆτον οἰχθεῖτον οἴχθητον2pd

ᾠξάτην οἰχθῆτον οἰχθείτην οἰχθήτων3pd

Perfect
ἔῳχα ἐῴχω ἐῴχοῑμι1ps

ἔῳχας ἐῴχῃς ἐῴχοῑς ἔῳχε2ps

ἔῳχε ἐῴχῃ ἐῴχοῑ ἐῳχέτω3ps

ἐῴχαμεν ἐῴχωμεν ἐῴχοῑμεν1pp

ἐῴχατε ἐῴχητε ἐῴχοῑτε ἐῴχετε2pp

ἐῴχασι ἐῴχωσι ἐῴχοῑεν ἐῳχέτωσαν3pp

ἐῴχατον ἐῴχητον ἐῴχοῑτον ἐῴχετον2pd

ἐῴχατον ἐῴχητον ἐῳχοί̄την ἐῳχέτων3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Pluperfect
ἐῴχη1ps

ἐῴχης2ps

ἐῴχει3ps

ἐῴχεμεν1pp

ἐῴχετε2pp

ἐῴχεσαν3pp

ἐῴχειτον2pd

ἐῳχείτην3pd

Middle voice

Future
οἴξομαι οἰξοί̄μην1ps

οἴξει οἴξοῑο2ps

οἴξεται οἴξοῑτο3ps

οἰξόμεθα οἰξοί̄μεθα1pp

οἴξεσθε οἴξοῑσθε2pp

οἴξονται οἴξοῑντο3pp

οἴξεσθον οἴξοῑσθον2pd

οἴξεσθον οἰξοί̄σθην3pd

Aorist
ἐῳξάμην οἴξωμαι οἰξαί̄μην1ps

ἐῴξω οἴξῃ οἴξαῑο οἴξαι2ps

ἐῴξατο οἴξηται οἴξαῑτο οἰξάσθω3ps

ἐῳξάμεθα οἰξώμεθα οἰξαί̄μεθα1pp

ἐῴξασθε οἴξησθε οἴξαῑσθε οἴξασθε2pp

ἐῴξαντο οἴξωνται οἴξαῑντο οἰξάσθωσαν3pp

ᾤξασθον οἴξησθον οἴξαῑσθον οἴξασθον2pd

ᾠξάσθην οἴξησθον οἰξαί̄σθην οἰξάσθων3pd

Perfect
ἔῳγμαι1ps

ἔῳξαι ἔῳξο2ps

ἔῳκται ἐῴχθω3ps

ἐῴγμεθα1pp

ἔῳχθε ἔῳχθε2pp

ἐῴχθωσαν3pp

ἔῳχθον ἔῳχθον2pd

ἔῳχθον ἐῴχθων3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Pluperfect
ἐῴγμην1ps

ἔῳξο2ps

ἔῳκτο3ps

ἐῴγμεθα1pp

ἔῳχθε2pp

ἔῳχθον2pd

ἐῴχθην3pd

Passive voice

Future
οἰχθήσομαι1ps

οἰχθήσει2ps

οἰχθήσεται3ps

οἰχθησόμεθα1pp

οἰχθήσεσθε2pp

οἰχθήσονται3pp

οἰχθήσεσθον2pd

οἰχθήσεσθον3pd

Aorist
οἰχθείην1ps

οἰχθείης2ps

οἰχθείη3ps

οἰχθεῖμεν1pp

οἰχθεῖτε2pp

οἰχθεῖεν3pp

οἰχθεῖτον2pd

οἰχθείτην3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Compound

Active voice

Present
οἴγω οἴγω οἴγοῑμι1ps

οἴγεις οἴγῃς οἴγοῑς οἴγε2ps

οἴγει οἴγῃ οἴγοῑ οἰγέτω3ps

οἴγομεν οἴγωμεν οἴγοῑμεν1pp

οἴγετε οἴγητε οἴγοῑτε οἴγετε2pp

οἴγουσι οἴγωσι οἴγοῑεν οἰγέτωσαν3pp

οἴγετον οἴγητον οἴγοῑτον οἴγετον2pd

οἴγετον οἴγητον οἰγοί̄την οἰγέτων3pd

Imperfect
ᾦγον1ps

ᾦγες2ps

ᾦγε3ps

ᾤγομεν1pp

ᾤγετε2pp

ᾦγον3pp

ᾤγετον2pd

ᾠγέτην3pd

Future
οἴξω οἴξοῑμι1ps

οἴξεις οἴξοῑς2ps

οἴξει οἴξοῑ3ps

οἴξομεν οἴξοῑμεν1pp

οἴξετε οἴξοῑτε2pp

οἴξουσι οἴξοῑεν3pp

οἴξετον οἴξοῑτον2pd

οἴξετον οἰξοί̄την3pd

Aorist
ᾦξα οἴξω οἴξαῑμι1ps

ᾦξας οἴξῃς οἴξειας οἴξον2ps

ᾦξε οἴξῃ οἴξειε οἰξάτω3ps

ᾤξαμεν οἴξωμεν οἴξαῑμεν1pp

ᾤξατε οἴξητε οἴξαῑτε οἴξατε2pp

ᾦξαν οἴξωσι οἴξειαν οἰξάτωσαν3pp

ᾤξατον οἴξητον οἴξαῑτον οἴξατον2pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

ᾠξάτην οἴξητον οἰξαί̄την οἰξάτων3pd

Perfect
ᾦχα ᾤχω ᾤχοῑμι1ps

ᾦχας ᾤχῃς ᾤχοῑς ᾦχε2ps

ᾦχε ᾤχῃ ᾤχοῑ ᾠχέτω3ps

ᾤχαμεν ᾤχωμεν ᾤχοῑμεν1pp

ᾤχατε ᾤχητε ᾤχοῑτε ᾤχετε2pp

ᾤχασι ᾤχωσι ᾤχοῑεν ᾠχέτωσαν3pp

ᾤχατον ᾤχητον ᾤχοῑτον ᾤχετον2pd

ᾤχατον ᾤχητον ᾠχοί̄την ᾠχέτων3pd

Pluperfect
ᾤχη1ps

ᾤχης2ps

ᾤχει3ps

ᾤχεμεν1pp

ᾤχετε2pp

ᾤχεσαν3pp

ᾤχειτον2pd

ᾠχείτην3pd

Middle voice

Present
οἴγομαι οἴγωμαι οἰγοί̄μην1ps

οἴγει οἴγῃ οἴγοῑο οἴγου2ps

οἴγεται οἴγηται οἴγοῑτο οἰγέσθω3ps

οἰγόμεθα οἰγώμεθα οἰγοί̄μεθα1pp

οἴγεσθε οἴγησθε οἴγοῑσθε οἴγεσθε2pp

οἴγονται οἴγωνται οἴγοῑντο οἰγέσθωσαν3pp

οἴγεσθον οἴγησθον οἴγοῑσθον οἴγεσθον2pd

οἴγεσθον οἴγησθον οἰγοί̄σθην οἰγέσθων3pd

Imperfect
ᾠγόμην1ps

ᾤγου2ps

ᾤγετο3ps

ᾠγόμεθα1pp

ᾤγεσθε2pp

ᾤγοντο3pp

ᾤγεσθον2pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

ᾠγέσθην3pd

Future
οἴξομαι οἰξοί̄μην1ps

οἴξει οἴξοῑο2ps

οἴξεται οἴξοῑτο3ps

οἰξόμεθα οἰξοί̄μεθα1pp

οἴξεσθε οἴξοῑσθε2pp

οἴξονται οἴξοῑντο3pp

οἴξεσθον οἴξοῑσθον2pd

οἴξεσθον οἰξοί̄σθην3pd

Aorist
ᾠξάμην οἴξωμαι οἰξαί̄μην1ps

ᾤξω οἴξῃ οἴξαῑο οἴξαι2ps

ᾤξατο οἴξηται οἴξαῑτο οἰξάσθω3ps

ᾠξάμεθα οἰξώμεθα οἰξαί̄μεθα1pp

ᾤξασθε οἴξησθε οἴξαῑσθε οἴξασθε2pp

ᾤξαντο οἴξωνται οἴξαῑντο οἰξάσθωσαν3pp

ᾤξασθον οἴξησθον οἴξαῑσθον οἴξασθον2pd

ᾠξάσθην οἴξησθον οἰξαί̄σθην οἰξάσθων3pd

Perfect
ᾦγμαι1ps

ᾦξαι ᾦξο2ps

ᾦκται ᾤχθω3ps

ᾤγμεθα1pp

ᾦχθε ᾦχθε2pp

ᾤχθωσαν3pp

ᾦχθον ᾦχθον2pd

ᾦχθον ᾤχθων3pd

Pluperfect
ᾤγμην1ps

ᾦξο2ps

ᾦκτο3ps

ᾤγμεθα1pp

ᾦχθε2pp

ᾦχθον2pd

ᾤχθην3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Passive voice

Future
οἰχθήσομαι οἰχθησοί̄μην1ps

οἰχθήσει οἰχθήσοῑο2ps

οἰχθήσεται οἰχθήσοῑτο3ps

οἰχθησόμεθα οἰχθησοί̄μεθα1pp

οἰχθήσεσθε οἰχθήσοῑσθε2pp

οἰχθήσονται οἰχθήσοῑντο3pp

οἰχθήσεσθον οἰχθήσοῑσθον2pd

οἰχθήσεσθον οἰχθησοί̄σθην3pd

Aorist
ᾤχθην οἰχθῶ οἰχθείην1ps

ᾤχθης οἰχθῇς οἰχθείης οἴχθητι2ps

ᾤχθη οἰχθῇ οἰχθείη οἰχθήτω3ps

ᾤχθημεν οἰχθῶμεν οἰχθεῖμεν1pp

ᾤχθητε οἰχθῆτε οἰχθεῖτε οἴχθητε2pp

ᾤχθησαν οἰχθῶσι οἰχθεῖεν οἰχθήτωσαν3pp

ᾤχθητον οἰχθῆτον οἰχθεῖτον οἴχθητον2pd

ᾠχθήτην οἰχθῆτον οἰχθείτην οἰχθήτων3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Epic

Active voice

Aorist
ώϊξα1ps

ώϊξας2ps

ώϊξε3ps

ωΐξαμεν1pp

ωΐξατε2pp

ώϊξαν3pp

ωΐξατον2pd

ωϊξάτην3pd



οἴγω

open.

Singular Plural Dual

Regular

Future

Active voice

Masculine

Nominative οἴξων οἴξοντες οἴξοντε

Vocative οἴξον οἴξοντες οἴξοντε

Accusative οἴξοντα οἴξοντας οἴξοντε

Genitive οἴξοντος οἰξόντων οἰξόντοῑν

Dative οἴξοντι οἴξουσι οἰξόντοῑν

Feminine

Nominative οἴξουσα οἴξουσαι οἰξούσᾱ

Vocative οἴξουσα οἴξουσαι οἰξούσᾱ

Accusative οἴξουσαν οἰξούσᾱς οἰξούσᾱ

Genitive οἰξούσης οἰξουσῶν οἰξούσαῑν

Dative οἰξούσῃ οἰξούσαῑς οἰξούσαῑν

Neuter

Nominative οἴξον οἴξοντα οἴξοντε

Vocative οἴξον οἴξοντα οἴξοντε

Accusative οἴξον οἴξοντα οἴξοντε

Genitive οἴξοντος οἰξόντων οἰξόντοῑν

Dative οἴξοντι οἴξουσι οἰξόντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative οἰξόμενος οἰξόμενοι οἰξομένω

Vocative οἰξόμενε οἰξόμενοι οἰξομένω

Accusative οἰξόμενον οἰξομένους οἰξομένω

Genitive οἰξομένου οἰξομένων οἰξομένοῑν

Dative οἰξομένῳ οἰξομένοῑς οἰξομένοῑν

Feminine

Nominative οἰξομένη οἰξομέναι οἰξομένᾱ

Vocative οἰξομένη οἰξομέναι οἰξομένᾱ

Accusative οἰξομένην οἰξομένᾱς οἰξομένᾱ

Genitive οἰξομένης οἰξομενῶν οἰξομέναῑν

Dative οἰξομένῃ οἰξομέναῑς οἰξομέναῑν



Singular Plural Dual

Neuter

Nominative οἰξόμενον οἰξόμενα οἰξομένω

Vocative οἰξόμενον οἰξόμενα οἰξομένω

Accusative οἰξόμενον οἰξόμενα οἰξομένω

Genitive οἰξομένου οἰξομένων οἰξομένοῑν

Dative οἰξομένῳ οἰξομένοῑς οἰξομένοῑν

Passive voice

Masculine

Nominative οἰχθησόμενος οἰχθησόμενοι οἰχθησομένω

Vocative οἰχθησόμενε οἰχθησόμενοι οἰχθησομένω

Accusative οἰχθησόμενον οἰχθησομένους οἰχθησομένω

Genitive οἰχθησομένου οἰχθησομένων οἰχθησομένοῑν

Dative οἰχθησομένῳ οἰχθησομένοῑς οἰχθησομένοῑν

Feminine

Nominative οἰχθησομένη οἰχθησομέναι οἰχθησομένᾱ

Vocative οἰχθησομένη οἰχθησομέναι οἰχθησομένᾱ

Accusative οἰχθησομένην οἰχθησομένᾱς οἰχθησομένᾱ

Genitive οἰχθησομένης οἰχθησομενῶν οἰχθησομέναῑν

Dative οἰχθησομένῃ οἰχθησομέναῑς οἰχθησομέναῑν

Neuter

Nominative οἰχθησόμενον οἰχθησόμενα οἰχθησομένω

Vocative οἰχθησόμενον οἰχθησόμενα οἰχθησομένω

Accusative οἰχθησόμενον οἰχθησόμενα οἰχθησομένω

Genitive οἰχθησομένου οἰχθησομένων οἰχθησομένοῑν

Dative οἰχθησομένῳ οἰχθησομένοῑς οἰχθησομένοῑν

Aorist

Active voice

Masculine

Nominative οἴξᾱς οἴξαντες οἴξαντε

Vocative οἴξαν οἴξαντες οἴξαντε

Accusative οἴξαντα οἴξαντας οἴξαντε

Genitive οἴξαντος οἰξάντων οἰξάντοῑν

Dative οἴξαντι οἴξᾱσι οἰξάντοῑν



Singular Plural Dual

Feminine

Nominative οἴξᾱσα οἴξᾱσαι οἰξά̄σᾱ

Vocative οἴξᾱσα οἴξᾱσαι οἰξά̄σᾱ

Accusative οἴξᾱσαν οἰξά̄σᾱς οἰξά̄σᾱ

Genitive οἰξά̄σης οἰξᾱσῶν οἰξά̄σαῑν

Dative οἰξά̄σῃ οἰξά̄σαῑς οἰξά̄σαῑν

Neuter

Nominative οἴξαν οἴξαντα οἴξαντε

Vocative οἴξαν οἴξαντα οἴξαντε

Accusative οἴξαν οἴξαντα οἴξαντε

Genitive οἴξαντος οἰξάντων οἰξάντοῑν

Dative οἴξαντι οἴξᾱσι οἰξάντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative οἰξάμενος οἰξάμενοι οἰξαμένω

Vocative οἰξάμενε οἰξάμενοι οἰξαμένω

Accusative οἰξάμενον οἰξαμένους οἰξαμένω

Genitive οἰξαμένου οἰξαμένων οἰξαμένοῑν

Dative οἰξαμένῳ οἰξαμένοῑς οἰξαμένοῑν

Feminine

Nominative οἰξαμένη οἰξαμέναι οἰξαμένᾱ

Vocative οἰξαμένη οἰξαμέναι οἰξαμένᾱ

Accusative οἰξαμένην οἰξαμένᾱς οἰξαμένᾱ

Genitive οἰξαμένης οἰξαμενῶν οἰξαμέναῑν

Dative οἰξαμένῃ οἰξαμέναῑς οἰξαμέναῑν

Neuter

Nominative οἰξάμενον οἰξάμενα οἰξαμένω

Vocative οἰξάμενον οἰξάμενα οἰξαμένω

Accusative οἰξάμενον οἰξάμενα οἰξαμένω

Genitive οἰξαμένου οἰξαμένων οἰξαμένοῑν

Dative οἰξαμένῳ οἰξαμένοῑς οἰξαμένοῑν



Singular Plural Dual

Perfect

Active voice

Masculine

Nominative ἐῳχώς ἐῳχότες ἐῳχότε

Vocative ἐῳχώς ἐῳχότες ἐῳχότε

Accusative ἐῳχότα ἐῳχότας ἐῳχότε

Genitive ἐῳχότος ἐῳχότων ἐῳχότοῑν

Dative ἐῳχότι ἐῳχῶσι ἐῳχότοῑν

Feminine

Nominative ἐῳχυῖα ἐῳχυῖαι ἐῳχυίᾱ

Vocative ἐῳχυῖα ἐῳχυῖαι ἐῳχυίᾱ

Accusative ἐῳχυῖαν ἐῳχυίᾱς ἐῳχυίᾱ

Genitive ἐῳχυίᾱς ἐῳχυιῶν ἐῳχυίαῑν

Dative ἐῳχυίᾳ ἐῳχυίαῑς ἐῳχυίαῑν

Neuter

Nominative ἐῳχός ἐῳχότα ἐῳχότε

Vocative ἐῳχός ἐῳχότα ἐῳχότε

Accusative ἐῳχός ἐῳχότα ἐῳχότε

Genitive ἐῳχότος ἐῳχότων ἐῳχότοῑν

Dative ἐῳχότι ἐῳχῶσι ἐῳχότοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative ἐῳγμένος ἐῳγμένοι ἐῳγμένω

Vocative ἐῳγμένε ἐῳγμένοι ἐῳγμένω

Accusative ἐῳγμένον ἐῳγμένους ἐῳγμένω

Genitive ἐῳγμένου ἐῳγμένων ἐῳγμένοῑν

Dative ἐῳγμένῳ ἐῳγμένοῑς ἐῳγμένοῑν

Feminine

Nominative ἐῳγμένη ἐῳγμέναι ἐῳγμένᾱ

Vocative ἐῳγμένη ἐῳγμέναι ἐῳγμένᾱ

Accusative ἐῳγμένην ἐῳγμένᾱς ἐῳγμένᾱ

Genitive ἐῳγμένης ἐῳγμενῶν ἐῳγμέναῑν

Dative ἐῳγμένῃ ἐῳγμέναῑς ἐῳγμέναῑν



Singular Plural Dual

Neuter

Nominative ἐῳγμένον ἐῳγμένα ἐῳγμένω

Vocative ἐῳγμένον ἐῳγμένα ἐῳγμένω

Accusative ἐῳγμένον ἐῳγμένα ἐῳγμένω

Genitive ἐῳγμένου ἐῳγμένων ἐῳγμένοῑν

Dative ἐῳγμένῳ ἐῳγμένοῑς ἐῳγμένοῑν



Singular Plural Dual

Compound

Present

Active voice

Masculine

Nominative οἴγων οἴγοντες οἴγοντε

Vocative οἴγον οἴγοντες οἴγοντε

Accusative οἴγοντα οἴγοντας οἴγοντε

Genitive οἴγοντος οἰγόντων οἰγόντοῑν

Dative οἴγοντι οἴγουσι οἰγόντοῑν

Feminine

Nominative οἴγουσα οἴγουσαι οἰγούσᾱ

Vocative οἴγουσα οἴγουσαι οἰγούσᾱ

Accusative οἴγουσαν οἰγούσᾱς οἰγούσᾱ

Genitive οἰγούσης οἰγουσῶν οἰγούσαῑν

Dative οἰγούσῃ οἰγούσαῑς οἰγούσαῑν

Neuter

Nominative οἴγον οἴγοντα οἴγοντε

Vocative οἴγον οἴγοντα οἴγοντε

Accusative οἴγον οἴγοντα οἴγοντε

Genitive οἴγοντος οἰγόντων οἰγόντοῑν

Dative οἴγοντι οἴγουσι οἰγόντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative οἰγόμενος οἰγόμενοι οἰγομένω

Vocative οἰγόμενε οἰγόμενοι οἰγομένω

Accusative οἰγόμενον οἰγομένους οἰγομένω

Genitive οἰγομένου οἰγομένων οἰγομένοῑν

Dative οἰγομένῳ οἰγομένοῑς οἰγομένοῑν

Feminine

Nominative οἰγομένη οἰγομέναι οἰγομένᾱ

Vocative οἰγομένη οἰγομέναι οἰγομένᾱ

Accusative οἰγομένην οἰγομένᾱς οἰγομένᾱ

Genitive οἰγομένης οἰγομενῶν οἰγομέναῑν

Dative οἰγομένῃ οἰγομέναῑς οἰγομέναῑν



Singular Plural Dual

Neuter

Nominative οἰγόμενον οἰγόμενα οἰγομένω

Vocative οἰγόμενον οἰγόμενα οἰγομένω

Accusative οἰγόμενον οἰγόμενα οἰγομένω

Genitive οἰγομένου οἰγομένων οἰγομένοῑν

Dative οἰγομένῳ οἰγομένοῑς οἰγομένοῑν

Future

Active voice

Masculine

Nominative οἴξων οἴξοντες οἴξοντε

Vocative οἴξον οἴξοντες οἴξοντε

Accusative οἴξοντα οἴξοντας οἴξοντε

Genitive οἴξοντος οἰξόντων οἰξόντοῑν

Dative οἴξοντι οἴξουσι οἰξόντοῑν

Feminine

Nominative οἴξουσα οἴξουσαι οἰξούσᾱ

Vocative οἴξουσα οἴξουσαι οἰξούσᾱ

Accusative οἴξουσαν οἰξούσᾱς οἰξούσᾱ

Genitive οἰξούσης οἰξουσῶν οἰξούσαῑν

Dative οἰξούσῃ οἰξούσαῑς οἰξούσαῑν

Neuter

Nominative οἴξον οἴξοντα οἴξοντε

Vocative οἴξον οἴξοντα οἴξοντε

Accusative οἴξον οἴξοντα οἴξοντε

Genitive οἴξοντος οἰξόντων οἰξόντοῑν

Dative οἴξοντι οἴξουσι οἰξόντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative οἰξόμενος οἰξόμενοι οἰξομένω

Vocative οἰξόμενε οἰξόμενοι οἰξομένω

Accusative οἰξόμενον οἰξομένους οἰξομένω

Genitive οἰξομένου οἰξομένων οἰξομένοῑν

Dative οἰξομένῳ οἰξομένοῑς οἰξομένοῑν



Singular Plural Dual

Feminine

Nominative οἰξομένη οἰξομέναι οἰξομένᾱ

Vocative οἰξομένη οἰξομέναι οἰξομένᾱ

Accusative οἰξομένην οἰξομένᾱς οἰξομένᾱ

Genitive οἰξομένης οἰξομενῶν οἰξομέναῑν

Dative οἰξομένῃ οἰξομέναῑς οἰξομέναῑν

Neuter

Nominative οἰξόμενον οἰξόμενα οἰξομένω

Vocative οἰξόμενον οἰξόμενα οἰξομένω

Accusative οἰξόμενον οἰξόμενα οἰξομένω

Genitive οἰξομένου οἰξομένων οἰξομένοῑν

Dative οἰξομένῳ οἰξομένοῑς οἰξομένοῑν

Passive voice

Masculine

Nominative οἰχθησόμενος οἰχθησόμενοι οἰχθησομένω

Vocative οἰχθησόμενε οἰχθησόμενοι οἰχθησομένω

Accusative οἰχθησόμενον οἰχθησομένους οἰχθησομένω

Genitive οἰχθησομένου οἰχθησομένων οἰχθησομένοῑν

Dative οἰχθησομένῳ οἰχθησομένοῑς οἰχθησομένοῑν

Feminine

Nominative οἰχθησομένη οἰχθησομέναι οἰχθησομένᾱ

Vocative οἰχθησομένη οἰχθησομέναι οἰχθησομένᾱ

Accusative οἰχθησομένην οἰχθησομένᾱς οἰχθησομένᾱ

Genitive οἰχθησομένης οἰχθησομενῶν οἰχθησομέναῑν

Dative οἰχθησομένῃ οἰχθησομέναῑς οἰχθησομέναῑν

Neuter

Nominative οἰχθησόμενον οἰχθησόμενα οἰχθησομένω

Vocative οἰχθησόμενον οἰχθησόμενα οἰχθησομένω

Accusative οἰχθησόμενον οἰχθησόμενα οἰχθησομένω

Genitive οἰχθησομένου οἰχθησομένων οἰχθησομένοῑν

Dative οἰχθησομένῳ οἰχθησομένοῑς οἰχθησομένοῑν



Singular Plural Dual

Aorist

Active voice

Masculine

Nominative οἴξᾱς οἴξαντες οἴξαντε

Vocative οἴξαν οἴξαντες οἴξαντε

Accusative οἴξαντα οἴξαντας οἴξαντε

Genitive οἴξαντος οἰξάντων οἰξάντοῑν

Dative οἴξαντι οἴξᾱσι οἰξάντοῑν

Feminine

Nominative οἴξᾱσα οἴξᾱσαι οἰξά̄σᾱ

Vocative οἴξᾱσα οἴξᾱσαι οἰξά̄σᾱ

Accusative οἴξᾱσαν οἰξά̄σᾱς οἰξά̄σᾱ

Genitive οἰξά̄σης οἰξᾱσῶν οἰξά̄σαῑν

Dative οἰξά̄σῃ οἰξά̄σαῑς οἰξά̄σαῑν

Neuter

Nominative οἴξαν οἴξαντα οἴξαντε

Vocative οἴξαν οἴξαντα οἴξαντε

Accusative οἴξαν οἴξαντα οἴξαντε

Genitive οἴξαντος οἰξάντων οἰξάντοῑν

Dative οἴξαντι οἴξᾱσι οἰξάντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative οἰξάμενος οἰξάμενοι οἰξαμένω

Vocative οἰξάμενε οἰξάμενοι οἰξαμένω

Accusative οἰξάμενον οἰξαμένους οἰξαμένω

Genitive οἰξαμένου οἰξαμένων οἰξαμένοῑν

Dative οἰξαμένῳ οἰξαμένοῑς οἰξαμένοῑν

Feminine

Nominative οἰξαμένη οἰξαμέναι οἰξαμένᾱ

Vocative οἰξαμένη οἰξαμέναι οἰξαμένᾱ

Accusative οἰξαμένην οἰξαμένᾱς οἰξαμένᾱ

Genitive οἰξαμένης οἰξαμενῶν οἰξαμέναῑν

Dative οἰξαμένῃ οἰξαμέναῑς οἰξαμέναῑν



Singular Plural Dual

Neuter

Nominative οἰξάμενον οἰξάμενα οἰξαμένω

Vocative οἰξάμενον οἰξάμενα οἰξαμένω

Accusative οἰξάμενον οἰξάμενα οἰξαμένω

Genitive οἰξαμένου οἰξαμένων οἰξαμένοῑν

Dative οἰξαμένῳ οἰξαμένοῑς οἰξαμένοῑν

Passive voice

Masculine

Nominative οἰχθείς οἰχθέντες οἰχθέντε

Vocative οἰχθείς οἰχθέντες οἰχθέντε

Accusative οἰχθέντα οἰχθέντας οἰχθέντε

Genitive οἰχθέντος οἰχθέντων οἰχθέντοῑν

Dative οἰχθέντι οἰχθεῖσι οἰχθέντοῑν

Feminine

Nominative οἰχθεῖσα οἰχθεῖσαι οἰχθείσᾱ

Vocative οἰχθεῖσα οἰχθεῖσαι οἰχθείσᾱ

Accusative οἰχθεῖσαν οἰχθείσᾱς οἰχθείσᾱ

Genitive οἰχθείσης οἰχθεισῶν οἰχθείσαῑν

Dative οἰχθείσῃ οἰχθείσαῑς οἰχθείσαῑν

Neuter

Nominative οἰχθέν οἰχθέντα οἰχθέντε

Vocative οἰχθέν οἰχθέντα οἰχθέντε

Accusative οἰχθέν οἰχθέντα οἰχθέντε

Genitive οἰχθέντος οἰχθέντων οἰχθέντοῑν

Dative οἰχθέντι οἰχθεῖσι οἰχθέντοῑν

Perfect

Active voice

Masculine

Nominative ᾠχώς ᾠχότες ᾠχότε

Vocative ᾠχώς ᾠχότες ᾠχότε

Accusative ᾠχότα ᾠχότας ᾠχότε

Genitive ᾠχότος ᾠχότων ᾠχότοῑν

Dative ᾠχότι ᾠχῶσι ᾠχότοῑν



Singular Plural Dual

Feminine

Nominative ᾠχυῖα ᾠχυῖαι ᾠχυίᾱ

Vocative ᾠχυῖα ᾠχυῖαι ᾠχυίᾱ

Accusative ᾠχυῖαν ᾠχυίᾱς ᾠχυίᾱ

Genitive ᾠχυίᾱς ᾠχυιῶν ᾠχυίαῑν

Dative ᾠχυίᾳ ᾠχυίαῑς ᾠχυίαῑν

Neuter

Nominative ᾠχόν ᾠχότες ᾠχότε

Vocative ᾠχός ᾠχότες ᾠχότε

Accusative ᾠχότα ᾠχότας ᾠχότε

Genitive ᾠχότος ᾠχότων ᾠχότοῑν

Dative ᾠχότι ᾠχῶσι ᾠχότοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative ᾠγμένος ᾠγμένοι ᾠγμένω

Vocative ᾠγμένε ᾠγμένοι ᾠγμένω

Accusative ᾠγμένον ᾠγμένους ᾠγμένω

Genitive ᾠγμένου ᾠγμένων ᾠγμένοῑν

Dative ᾠγμένῳ ᾠγμένοῑς ᾠγμένοῑν

Feminine

Nominative ᾠγμένη ᾠγμέναι ᾠγμένᾱ

Vocative ᾠγμένη ᾠγμέναι ᾠγμένᾱ

Accusative ᾠγμένην ᾠγμένᾱς ᾠγμένᾱ

Genitive ᾠγμένης ᾠγμενῶν ᾠγμέναῑν

Dative ᾠγμένῃ ᾠγμέναῑς ᾠγμέναῑν

Neuter

Nominative ᾠγμένον ᾠγμένα ᾠγμένω

Vocative ᾠγμένον ᾠγμένα ᾠγμένω

Accusative ᾠγμένον ᾠγμένα ᾠγμένω

Genitive ᾠγμένου ᾠγμένων ᾠγμένοῑν

Dative ᾠγμένῳ ᾠγμένοῑς ᾠγμένοῑν



οἴγω

open.

Active Middle Passive

Regular

Future οἴξειν οἴξεσθαι οἰχθήσεσθαι

Aorist οἴξαι οἴξασθαι

Perfect ἐῳχέναι ἐῷχθαι

Compound

Present οἴγειν οἴγεσθαι

Future οἴξειν οἴξεσθαι οἰχθήσεσθαι

Aorist οἴξαι οἴξασθαι οἰχθῆναι

Perfect ᾠχέναι ᾦχθαι



ὁρίζω

separate, mark boundaries.

Indicative Subjunctive Optative Imperative

Regular

Active voice

Present
ὁρίζω ὁρίζω ὁρίζοῑμι1ps

ὁρίζεις ὁρίζῃς ὁρίζοῑς ὅριζε2ps

ὁρίζει ὁρίζῃ ὁρίζοῑ ὁριζέτω3ps

ὁρίζομεν ὁρίζωμεν ὁρίζοῑμεν1pp

ὁρίζετε ὁρίζητε ὁρίζοῑτε ὁρίζετε2pp

ὁρίζουσι ὁρίζωσι ὁρίζοῑεν ὁριζέτωσαν3pp

ὁρίζετον ὁρίζητον ὁρίζοῑτον ὁρίζετον2pd

ὁρίζετον ὁρίζητον ὁριζοί̄την ὁριζέτων3pd

Imperfect
ὥριζον1ps

ὥριζες2ps

ὥριζε3ps

ὡρίζομεν1pp

ὡρίζετε2pp

ὥριζον3pp

ὡρίζετον2pd

ὡριζέτην3pd

Future
ὁριέσω ὁριέσοῑμι1ps

ὁριέσεις ὁριέσοῑς2ps

ὁριέσει ὁριέσοῑ3ps

ὁριέσομεν ὁριέσοῑμεν1pp

ὁριέσετε ὁριέσοῑτε2pp

ὁριέσουσι ὁριέσοῑεν3pp

ὁριέσετον ὁριέσοῑτον2pd

ὁριέσετον ὁριεσοί̄την3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Aorist
ὥρισα ὁρίσω ὁρίσαῑμι1ps

ὥρισας ὁρίσῃς ὁρίσειας ὅρισον2ps

ὥρισε ὁρίσῃ ὁρίσειε ὁρισάτω3ps

ὡρίσαμεν ὁρίσωμεν ὁρίσαῑμεν1pp

ὡρίσατε ὁρίσητε ὁρίσαῑτε ὁρίσατε2pp

ὥρισαν ὁρίσωσι ὁρίσειαν ὁρισάτωσαν3pp

ὡρίσατον ὁρίσητον ὁρίσαῑτον ὁρίσατον2pd

ὡρισάτην ὁρίσητον ὁρισαί̄την ὁρισάτων3pd

Perfect
ὥρικα ὡρίκω ὡρίκοῑμι1ps

ὥρικας ὡρίκῃς ὡρίκοῑς ὥρικε2ps

ὥρικε ὡρίκῃ ὡρίκοῑ ὡρικέτω3ps

ὡρίκαμεν ὡρίκωμεν ὡρίκοῑμεν1pp

ὡρίκατε ὡρίκητε ὡρίκοῑτε ὡρίκετε2pp

ὡρίκασι ὡρίκωσι ὡρίκοῑεν ὡρικέτωσαν3pp

ὡρίκατον ὡρίκητον ὡρίκοῑτον ὡρίκετον2pd

ὡρίκατον ὡρίκητον ὡρικοί̄την ὡρικέτων3pd

Pluperfect
ὡρίκη1ps

ὡρίκης2ps

ὡρίκει3ps

ὡρίκεμεν1pp

ὡρίκετε2pp

ὡρίκεσαν3pp

ὡρίκειτον2pd

ὡρικείτην3pd

Middle voice

Present
ὁρίζομαι ὁρίζωμαι ὁριζοί̄μην1ps

ὁρίζει ὁρίζῃ ὁρίζοῑο ὁρίζου2ps

ὁρίζεται ὁρίζηται ὁρίζοῑτο ὁριζέσθω3ps

ὁριζόμεθα ὁριζώμεθα ὁριζοί̄μεθα1pp

ὁρίζεσθε ὁρίζησθε ὁρίζοῑσθε ὁρίζεσθε2pp

ὁρίζονται ὁρίζωνται ὁρίζοῑντο ὁριζέσθωσαν3pp

ὁρίζεσθον ὁρίζησθον ὁρίζοῑσθον ὁρίζεσθον2pd

ὁρίζεσθον ὁρίζησθον ὁριζοί̄σθην ὁριζέσθων3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Imperfect
ὡριζόμην1ps

ὡρίζου2ps

ὡρίζετο3ps

ὡριζόμεθα1pp

ὡρίζεσθε2pp

ὡρίζοντο3pp

ὡρίζεσθον2pd

ὡριζέσθην3pd

Future
ὁριέσομαι ὁριεσοί̄μην1ps

ὁριέσει ὁριέσοῑο2ps

ὁριέσεται ὁριέσοῑτο3ps

ὁριεσόμεθα ὁριεσοί̄μεθα1pp

ὁριέσεσθε ὁριέσοῑσθε2pp

ὁριέσονται ὁριέσοῑντο3pp

ὁριέσεσθον ὁριέσοῑσθον2pd

ὁριέσεσθον ὁριεσοί̄σθην3pd

Aorist
ὡρισάμην ὁρίσωμαι ὁρισαί̄μην1ps

ὡρίσω ὁρίσῃ ὁρίσαῑο ὅρισαι2ps

ὡρίσατο ὁρίσηται ὁρίσαῑτο ὁρισάσθω3ps

ὡρισάμεθα ὁρισώμεθα ὁρισαί̄μεθα1pp

ὡρίσασθε ὁρίσησθε ὁρίσαῑσθε ὁρίσασθε2pp

ὡρίσαντο ὁρίσωνται ὁρίσαῑντο ὁρισάσθωσαν3pp

ὡρίσασθον ὁρίσησθον ὁρίσαῑσθον ὁρίσασθον2pd

ὡρισάσθην ὁρίσησθον ὁρισαί̄σθην ὁρισάσθων3pd

Perfect
ὥρισμαι1ps

ὥρισαι ὥρισο2ps

ὥρισται ὡρίσθω3ps

ὡρίσμεθα1pp

ὥρισθε ὥρισθε2pp

ὡρίσθωσαν3pp

ὥρισθον ὥρισθον2pd

ὥρισθον ὡρίσθων3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Pluperfect
ὡρίσμην1ps

ὥρισο2ps

ὥριστο3ps

ὡρίσμεθα1pp

ὥρισθε2pp

ὥρισθον2pd

ὡρίσθην3pd

Passive voice

Future
ὁρισθήσομαι ὁρισθησοί̄μην1ps

ὁρισθήσει ὁρισθήσοῑο2ps

ὁρισθήσεται ὁρισθήσοῑτο3ps

ὁρισθησόμεθα ὁρισθησοί̄μεθα1pp

ὁρισθήσεσθε ὁρισθήσοῑσθε2pp

ὁρισθήσονται ὁρισθήσοῑντο3pp

ὁρισθήσεσθον ὁρισθήσοῑσθον2pd

ὁρισθήσεσθον ὁρισθησοί̄σθην3pd

Aorist
ὡρίσθην ὁρισθῶ ὁρισθείην1ps

ὡρίσθης ὁρισθῇς ὁρισθείης ὁρίσθητι2ps

ὡρίσθη ὁρισθῇ ὁρισθείη ὁρισθήτω3ps

ὡρίσθημεν ὁρισθῶμεν ὁρισθεῖμεν1pp

ὡρίσθητε ὁρισθῆτε ὁρισθεῖτε ὁρίσθητε2pp

ὡρίσθησαν ὁρισθῶσι ὁρισθεῖεν ὁρισθήτωσαν3pp

ὡρίσθητον ὁρισθῆτον ὁρισθεῖτον ὁρίσθητον2pd

ὡρισθήτην ὁρισθῆτον ὁρισθείτην ὁρισθήτων3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Attic

Active voice

Future
ὁριέσω ὁριέσοῑμι1ps

ὁριέσεις ὁριέσοῑς2ps

ὁριέσει ὁριέσοῑ3ps

ὁριέσομεν ὁριέσοῑμεν1pp

ὁριέσετε ὁριέσοῑτε2pp

ὁριέσουσι ὁριέσοῑεν3pp

ὁριέσετον ὁριέσοῑτον2pd

ὁριέσετον ὁριεσοί̄την3pd

Middle voice

Future
ὁριέσομαι ὁριεσοί̄μην1ps

ὁριέσει ὁριέσοῑο2ps

ὁριέσεται ὁριέσοῑτο3ps

ὁριεσόμεθα ὁριεσοί̄μεθα1pp

ὁριέσεσθε ὁριέσοῑσθε2pp

ὁριέσονται ὁριέσοῑντο3pp

ὁριέσεσθον ὁριέσοῑσθον2pd

ὁριέσεσθον ὁριεσοί̄σθην3pd



ὁρίζω

separate, mark boundaries.

Nominative Genitive

Regular

Present

Active voice

Masculine ὁρίζων ὁρίζοντος

Feminine ὁρίζουσα ὁριζούσης

Neuter ὁρίζον ὁρίζοντος

Middle voice

Masculine ὁριζόμενος ὁριζομένου

Feminine ὁριζομένη ὁριζομένης

Neuter ὁριζόμενον ὁριζομένου

Future

Active voice

Masculine ὁριέσων ὁριέσοντος

Feminine ὁριέσουσα ὁριεσούσης

Neuter ὁριέσον ὁριέσοντος

Middle voice

Masculine ὁριεσόμενος ὁριεσομένου

Feminine ὁριεσομένη ὁριεσομένης

Neuter ὁριεσόμενον ὁριεσομένου

Passive voice

Masculine ὁρισθησόμενος ὁρισθησομένου

Feminine ὁρισθησομένη ὁρισθησομένης

Neuter ὁρισθησόμενον ὁρισθησομένου

Aorist

Active voice

Masculine ὁρίσᾱς ὁρίσαντος

Feminine ὁρίσᾱσα ὁρισά̄σης

Neuter ὁρίσαν ὁρίσαντος

Middle voice

Masculine ὁρισάμενος ὁρισαμένου

Feminine ὁρισαμένη ὁρισαμένης

Neuter ὁρισάμενον ὁρισαμένου



Nominative Genitive

Passive voice

Masculine ὁρισθείς ὁρισθέντος

Feminine ὁρισθεῖσα ὁρισθείσης

Neuter ὁρισθέν ὁρισθέντος

Perfect

Active voice

Masculine ὡρικώς ὡρικότος

Feminine ὡρικυῖα ὡρικυίᾱς

Neuter ὡρικόν ὡρικότος

Middle voice

Masculine ὡρισμένος ὡρισμένου

Feminine ὡρισμένη ὡρισμένης

Neuter ὡρισμένον ὡρισμένου



Nominative Genitive

Attic

Future

Active voice

Masculine ὁριέσων ὁριέσοντος

Feminine ὁριέσουσα ὁριεσούσης

Neuter ὁριέσον ὁριέσοντος

Middle voice

Masculine ὁριεσόμενος ὁριεσομένου

Feminine ὁριεσομένη ὁριεσομένης

Neuter ὁριεσόμενον ὁριεσομένου



ὁρίζω

separate, mark boundaries.

Active Middle Passive

Regular

Present ὁρίζειν ὁρίζεσθαι

Future ὁριέσειν ὁριέσεσθαι ὁρισθήσεσθαι

Aorist ὁρίσαι ὁρίσασθαι ὁρισθῆναι

Perfect ὡρικέναι ὡρίσθαι

Attic

Future ὁριέσειν ὁριέσεσθαι



πείθω

trans.: persuade, deceive; intr.: trust in, rely on.

Indicative Subjunctive Optative Imperative

Regular

Active voice

Present
πείθω πείθω πείθοῑμι1ps

πείθεις πείθῃς πείθοῑς πεῖθε2ps

πείθει πείθῃ πείθοῑ πειθέτω3ps

πείθομεν πείθωμεν πείθοῑμεν1pp

πείθετε πείθητε πείθοῑτε πείθετε2pp

πείθουσι πείθωσι πείθοῑεν πειθέτωσαν3pp

πείθετον πείθητον πείθοῑτον πείθετον2pd

πείθετον πείθητον πειθοί̄την πειθέτων3pd

Imperfect
ἔπειθον1ps

ἔπειθες2ps

ἔπειθε3ps

ἐπείθομεν1pp

ἐπείθετε2pp

ἔπειθον3pp

ἐπείθετον2pd

ἐπειθέτην3pd

Future
πείσω πείσοῑμι1ps

πείσεις πείσοῑς2ps

πείσει πείσοῑ3ps

πείσομεν πείσοῑμεν1pp

πείσετε πείσοῑτε2pp

πείσουσι πείσοῑεν3pp

πείσετον πείσοῑτον2pd

πείσετον πεισοί̄την3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Aorist
ἔπεισα πείσω πείσαῑμι1ps

ἔπεισας πείσῃς πείσειας πεῖσον2ps

ἔπεισε πείσῃ πείσειε πεισάτω3ps

ἐπείσαμεν πείσωμεν πείσαῑμεν1pp

ἐπείσατε πείσητε πείσαῑτε πείσατε2pp

ἔπεισαν πείσωσι πείσειαν πεισάτωσαν3pp

ἐπείσατον πείσητον πείσαῑτον πείσατον2pd

ἐπεισάτην πείσητον πεισαί̄την πεισάτων3pd

Strong aorist
ἔπιθον πίθω πίθοῑμι1ps

ἔπιθες πίθῃς πίθοῑς πίθε2ps

ἔπιθε πίθῃ πίθοῑ πιθέτω3ps

ἐπίθομεν πίθωμεν πίθοῑμεν1pp

ἐπίθετε πίθητε πίθοῑτε πίθετε2pp

ἔπιθον πίθωσι πίθοῑεν πιθέτωσαν3pp

ἐπίθετον πίθητον πίθοῑτον πίθετον2pd

ἐπιθέτην πίθητον πιθοί̄την πιθέτων3pd

Perfect
πέπεικα πεπείκω πεπείκοῑμι1ps

πέπεικας πεπείκῃς πεπείκοῑς πέπεικε2ps

πέπεικε πεπείκῃ πεπείκοῑ πεπεικέτω3ps

πεπείκαμεν πεπείκωμεν πεπείκοῑμεν1pp

πεπείκατε πεπείκητε πεπείκοῑτε πεπείκετε2pp

πεπείκασι πεπείκωσι πεπείκοῑεν πεπεικέτωσαν3pp

πεπείκατον πεπείκητον πεπείκοῑτον πεπείκετον2pd

πεπείκατον πεπείκητον πεπεικοί̄την πεπεικέτων3pd

Strong perfect
πέποιθα πεποίθω πεποίθοῑμι1ps

πέποιθας πεποίθῃς πεποίθοῑς πέποιθε2ps

πέποιθε πεποίθῃ πεποίθοῑ πεποιθέτω3ps

πεποίθαμεν πεποίθωμεν πεποίθοῑμεν1pp

πεποίθατε πεποίθητε πεποίθοῑτε πεποίθετε2pp

πεποίθασι πεποίθωσι πεποίθοῑεν πεποιθέτωσαν3pp

πεποιθάτην πεποιθήτην πεποιθοί̄την πεποιθέτην2pd

πεποίθατον πεποίθητον πεποιθοί̄την πεποιθέτων3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Pluperfect
ἐπεπείκη1ps

ἐπεπείκης2ps

ἐπεπείκει3ps

ἐπεπείκεμεν1pp

ἐπεπείκετε2pp

ἐπεπείκεσαν3pp

ἐπεπείκειτον2pd

ἐπεπεικείτην3pd

Strong pluperfect
πεποίθεα1ps

πεποίθεας2ps

πεποίθει3ps

πεποίθεμεν1pp

πεποίθετε2pp

πεποίθεισαν3pp

πεποιθείτην2pd

πεποιθείτην3pd

Middle voice

Present
πείθομαι πείθωμαι πειθοί̄μην1ps

πείθει πείθῃ πείθοῑο πείθου2ps

πείθεται πείθηται πείθοῑτο πειθέσθω3ps

πειθόμεθα πειθώμεθα πειθοί̄μεθα1pp

πείθεσθε πείθησθε πείθοῑσθε πείθεσθε2pp

πείθονται πείθωνται πείθοῑντο πειθέσθωσαν3pp

πείθεσθον πείθησθον πείθοῑσθον πείθεσθον2pd

πείθεσθον πείθησθον πειθοί̄σθην πειθέσθων3pd

Imperfect
ἐπειθόμην1ps

ἐπείθου2ps

ἐπείθετο3ps

ἐπειθόμεθα1pp

ἐπείθεσθε2pp

ἐπείθοντο3pp

ἐπείθεσθον2pd

ἐπειθέσθην3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Future
πείσομαι πεισοί̄μην1ps

πείσει πείσοῑο2ps

πείσεται πείσοῑτο3ps

πεισόμεθα πεισοί̄μεθα1pp

πείσεσθε πείσοῑσθε2pp

πείσονται πείσοῑντο3pp

πείσεσθον πείσοῑσθον2pd

πείσεσθον πεισοί̄σθην3pd

Aorist
ἐπεισάμην πείσωμαι πεισαί̄μην1ps

ἐπείσω πείσῃ πείσαῑο πεῖσαι2ps

ἐπείσατο πείσηται πείσαῑτο πεισάσθω3ps

ἐπεισάμεθα πεισώμεθα πεισαί̄μεθα1pp

ἐπείσασθε πείσησθε πείσαῑσθε πείσασθε2pp

ἐπείσαντο πείσωνται πείσαῑντο πεισάσθωσαν3pp

ἐπείσασθον πείσησθον πείσαῑσθον πείσασθον2pd

ἐπεισάσθην πείσησθον πεισαί̄σθην πεισάσθων3pd

Strong aorist
ἐπιθόμην πίθωμαι πιθοί̄μην1ps

ἐπίθου πίθῃ πίθοῑο πιθοῦ2ps

ἐπίθετο πίθηται πίθοῑτο πιθέσθω3ps

ἐπιθόμεθα πιθώμεθα πιθοί̄μεθα1pp

ἐπίθεσθε πίθησθε πίθοῑσθε πίθεσθε2pp

ἐπίθοντο πίθωνται πίθοῑντο πιθέσθωσαν3pp

ἐπίθεσθον πίθησθον πίθοῑσθον πίθεσθον2pd

ἐπιθέσθην πίθησθον πιθοί̄σθην πιθέσθων3pd

Perfect
πέπεισμαι1ps

πέπεισαι πέπεισο2ps

πέπεισται πεπείσθω3ps

πεπείσμεθα1pp

πέπεισθε πέπεισθε2pp

πεπείσθωσαν3pp

πέπεισθον πέπεισθον2pd

πέπεισθον πεπείσθων3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Strong perfect
πέποισμαι1ps

πέποισαι πέποισο2ps

πέποισται πεποίσθω3ps

πεποίσμεθα1pp

πέποισθε πέποισθε2pp

πεποίσθωσαν3pp

πέποισθον πέποισθον2pd

πέποισθον πεποίσθων3pd

Pluperfect
ἐπεπείσμην1ps

ἐπέπεισο2ps

ἐπέπειστο3ps

ἐπεπείσμεθα1pp

ἐπέπεισθε2pp

ἐπέπεισθον2pd

ἐπεπείσθην3pd

Strong pluperfect
πεποίσμην1ps

πέποισο2ps

πέποιστο3ps

πεποίσμεθα1pp

πέποισθε2pp

πέποισθον2pd

πεποίσθην3pd

Passive voice

Future
πεισθήσομαι πεισθησοί̄μην1ps

πεισθήσει πεισθήσοῑο2ps

πεισθήσεται πεισθήσοῑτο3ps

πεισθησόμεθα πεισθησοί̄μεθα1pp

πεισθήσεσθε πεισθήσοῑσθε2pp

πεισθήσονται πεισθήσοῑντο3pp

πεισθήσεσθον πεισθήσοῑσθον2pd

πεισθήσεσθον πεισθησοί̄σθην3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Aorist
ἐπείσθην πεισθῶ πεισθείην1ps

ἐπείσθης πεισθῇς πεισθείης πείσθητι2ps

ἐπείσθη πεισθῇ πεισθείη πεισθήτω3ps

ἐπείσθημεν πεισθῶμεν πεισθεῖμεν1pp

ἐπείσθητε πεισθῆτε πεισθεῖτε πείσθητε2pp

ἐπείσθησαν πεισθῶσι πεισθεῖεν πεισθήτωσαν3pp

ἐπείσθητον πεισθῆτον πεισθεῖτον πείσθητον2pd

ἐπεισθήτην πεισθῆτον πεισθείτην πεισθήτων3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Aeolian

Active voice

Present
πίθημι1ps

πίθης2ps

πίθησι3ps

πίθημεν1pp

πίθητε2pp

πιθήασι3pp

πίθητον2pd

πίθητον3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Epic

Active voice

Imperfect
πεῖθον1ps

πεῖθες2ps

πεῖθε3ps

πείθομεν1pp

πείθετε2pp

πεῖθον3pp

πείθετον2pd

πειθέτην3pd

Perfect
πέπεισθι2ps

πεποιθοίη3ps

πεπόιθομεν1pp

Pluperfect
πεποίθεα1ps

ἐπέπιθμεν1pp

Middle voice

Imperfect
πειθόμην1ps

πείθου2ps

πείθετο3ps

πειθόμεθα1pp

πείθεσθε2pp

πείθοντο3pp

πείθεσθον2pd

πειθέσθην3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Homeric

Active voice

Future
πιθήσω πιθήσοῑμι1ps

πιθήσεις πιθήσοῑς2ps

πιθήσει πιθήσοῑ3ps

πιθήσομεν πιθήσοῑμεν1pp

πιθήσετε πιθήσοῑτε2pp

πιθήσουσι πιθήσοῑεν3pp

πιθήσετον πιθήσοῑτον2pd

πιθήσετον πιθησοί̄την3pd

Aorist
πεπιθήσω1ps

Middle voice

Future
πιθήσομαι πιθησοί̄μην

πιθήσει πιθήσοῑο2ps

πιθήσεται πιθήσοῑτο3ps

πιθησόμεθα πιθησοί̄μεθα1pp

πιθήσεσθε πιθήσοῑσθε2pp

πιθήσονται πιθήσοῑντο3pp

πιθήσεσθον πιθήσοῑσθον2pd

πιθήσεσθον πιθησοί̄σθην3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Poetic

Active voice

Strong aorist
πίθον1ps

πίθες2ps

πίθε3ps

πίθομεν1pp

πίθετε2pp

πίθον3pp

πίθετον2pd

πιθέτην3pd

Middle voice

Strong aorist
πιθόμην1ps

πίθου2ps

πίθετο3ps

πιθόμεθα1pp

πίθεσθε2pp

πίθοντο3pp

πίθεσθον2pd

πιθέσθην3pd



πείθω

trans.: persuade, deceive; intr.: trust in, rely on.

Singular Plural Dual

Regular

Present

Active voice

Masculine

Nominative πείθων πείθοντες πείθοντε

Vocative πείθον πείθοντες πείθοντε

Accusative πείθοντα πείθοντας πείθοντε

Genitive πείθοντος πειθόντων πειθόντοῑν

Dative πείθοντι πείθουσι πειθόντοῑν

Feminine

Nominative πείθουσα πείθουσαι πειθούσᾱ

Vocative πείθουσα πείθουσαι πειθούσᾱ

Accusative πείθουσαν πειθούσᾱς πειθούσᾱ

Genitive πειθούσης πειθουσῶν πειθούσαῑν

Dative πειθούσῃ πειθούσαῑς πειθούσαῑν

Neuter

Nominative πεῖθον πείθοντα πείθοντε

Vocative πεῖθον πείθοντα πείθοντε

Accusative πεῖθον πείθοντα πείθοντε

Genitive πείθοντος πειθόντων πειθόντοῑν

Dative πείθοντι πείθουσι πειθόντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative πειθόμενος πειθόμενοι πειθομένω

Vocative πειθόμενε πειθόμενοι πειθομένω

Accusative πειθόμενον πειθομένους πειθομένω

Genitive πειθομένου πειθομένων πειθομένοῑν

Dative πειθομένῳ πειθομένοῑς πειθομένοῑν

Feminine

Nominative πειθομένη πειθομέναι πειθομένᾱ

Vocative πειθομένη πειθομέναι πειθομένᾱ

Accusative πειθομένην πειθομένᾱς πειθομένᾱ

Genitive πειθομένης πειθομενῶν πειθομέναῑν

Dative πειθομένῃ πειθομέναῑς πειθομέναῑν



Singular Plural Dual

Neuter

Nominative πειθόμενον πειθόμενα πειθομένω

Vocative πειθόμενον πειθόμενα πειθομένω

Accusative πειθόμενον πειθόμενα πειθομένω

Genitive πειθομένου πειθομένων πειθομένοῑν

Dative πειθομένῳ πειθομένοῑς πειθομένοῑν

Future

Active voice

Masculine

Nominative πείσων πείσοντες πείσοντε

Vocative πείσον πείσοντες πείσοντε

Accusative πείσοντα πείσοντας πείσοντε

Genitive πείσοντος πεισόντων πεισόντοῑν

Dative πείσοντι πείσουσι πεισόντοῑν

Feminine

Nominative πείσουσα πείσουσαι πεισούσᾱ

Vocative πείσουσα πείσουσαι πεισούσᾱ

Accusative πείσουσαν πεισούσᾱς πεισούσᾱ

Genitive πεισούσης πεισουσῶν πεισούσαῑν

Dative πεισούσῃ πεισούσαῑς πεισούσαῑν

Neuter

Nominative πεῖσον πείσοντα πείσοντε

Vocative πεῖσον πείσοντα πείσοντε

Accusative πεῖσον πείσοντα πείσοντε

Genitive πείσοντος πεισόντων πεισόντοῑν

Dative πείσοντι πείσουσι πεισόντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative πεισόμενος πεισόμενοι πεισομένω

Vocative πεισόμενε πεισόμενοι πεισομένω

Accusative πεισόμενον πεισομένους πεισομένω

Genitive πεισομένου πεισομένων πεισομένοῑν

Dative πεισομένῳ πεισομένοῑς πεισομένοῑν



Singular Plural Dual

Feminine

Nominative πεισομένη πεισομέναι πεισομένᾱ

Vocative πεισομένη πεισομέναι πεισομένᾱ

Accusative πεισομένην πεισομένᾱς πεισομένᾱ

Genitive πεισομένης πεισομενῶν πεισομέναῑν

Dative πεισομένῃ πεισομέναῑς πεισομέναῑν

Neuter

Nominative πεισόμενον πεισόμενα πεισομένω

Vocative πεισόμενον πεισόμενα πεισομένω

Accusative πεισόμενον πεισόμενα πεισομένω

Genitive πεισομένου πεισομένων πεισομένοῑν

Dative πεισομένῳ πεισομένοῑς πεισομένοῑν

Passive voice

Masculine

Nominative πεισθησόμενος πεισθησόμενοι πεισθησομένω

Vocative πεισθησόμενε πεισθησόμενοι πεισθησομένω

Accusative πεισθησόμενον πεισθησομένους πεισθησομένω

Genitive πεισθησομένου πεισθησομένων πεισθησομένοῑν

Dative πεισθησομένῳ πεισθησομένοῑς πεισθησομένοῑν

Feminine

Nominative πεισθησομένη πεισθησομέναι πεισθησομένᾱ

Vocative πεισθησομένη πεισθησομέναι πεισθησομένᾱ

Accusative πεισθησομένην πεισθησομένᾱς πεισθησομένᾱ

Genitive πεισθησομένης πεισθησομενῶν πεισθησομέναῑν

Dative πεισθησομένῃ πεισθησομέναῑς πεισθησομέναῑν

Neuter

Nominative πεισθησόμενον πεισθησόμενα πεισθησομένω

Vocative πεισθησόμενον πεισθησόμενα πεισθησομένω

Accusative πεισθησόμενον πεισθησόμενα πεισθησομένω

Genitive πεισθησομένου πεισθησομένων πεισθησομένοῑν

Dative πεισθησομένῳ πεισθησομένοῑς πεισθησομένοῑν



Singular Plural Dual

Aorist

Active voice

Masculine

Nominative πείσᾱς πείσαντες πείσαντε

Vocative πείσαν πείσαντες πείσαντε

Accusative πείσαντα πείσαντας πείσαντε

Genitive πείσαντος πεισάντων πεισάντοῑν

Dative πείσαντι πείσᾱσι πεισάντοῑν

Feminine

Nominative πείσᾱσα πείσᾱσαι πεισά̄σᾱ

Vocative πείσᾱσα πείσᾱσαι πεισά̄σᾱ

Accusative πείσᾱσαν πεισά̄σᾱς πεισά̄σᾱ

Genitive πεισά̄σης πεισᾱσῶν πεισά̄σαῑν

Dative πεισά̄σῃ πεισά̄σαῑς πεισά̄σαῑν

Neuter

Nominative πεῖσαν πείσαντα πείσαντε

Vocative πεῖσαν πείσαντα πείσαντε

Accusative πεῖσαν πείσαντα πείσαντε

Genitive πείσαντος πεισάντων πεισάντοῑν

Dative πείσαντι πείσᾱσι πεισάντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative πεισάμενος πεισάμενοι πεισαμένω

Vocative πεισάμενε πεισάμενοι πεισαμένω

Accusative πεισάμενον πεισαμένους πεισαμένω

Genitive πεισαμένου πεισαμένων πεισαμένοῑν

Dative πεισαμένῳ πεισαμένοῑς πεισαμένοῑν

Feminine

Nominative πεισαμένη πεισαμέναι πεισαμένᾱ

Vocative πεισαμένη πεισαμέναι πεισαμένᾱ

Accusative πεισαμένην πεισαμένᾱς πεισαμένᾱ

Genitive πεισαμένης πεισαμενῶν πεισαμέναῑν

Dative πεισαμένῃ πεισαμέναῑς πεισαμέναῑν



Singular Plural Dual

Neuter

Nominative πεισάμενον πεισάμενα πεισαμένω

Vocative πεισάμενον πεισάμενα πεισαμένω

Accusative πεισάμενον πεισάμενα πεισαμένω

Genitive πεισαμένου πεισαμένων πεισαμένοῑν

Dative πεισαμένῳ πεισαμένοῑς πεισαμένοῑν

Passive voice

Masculine

Nominative πεισθείς πεισθέντες πεισθέντε

Vocative πεισθείς πεισθέντες πεισθέντε

Accusative πεισθέντα πεισθέντας πεισθέντε

Genitive πεισθέντος πεισθέντων πεισθέντοῑν

Dative πεισθέντι πεισθεῖσι πεισθέντοῑν

Feminine

Nominative πεισθεῖσα πεισθεῖσαι πεισθείσᾱ

Vocative πεισθεῖσα πεισθεῖσαι πεισθείσᾱ

Accusative πεισθεῖσαν πεισθείσᾱς πεισθείσᾱ

Genitive πεισθείσης πεισθεισῶν πεισθείσαῑν

Dative πεισθείσῃ πεισθείσαῑς πεισθείσαῑν

Neuter

Nominative πεισθέν πεισθέντα πεισθέντε

Vocative πεισθέν πεισθέντα πεισθέντε

Accusative πεισθέν πεισθέντα πεισθέντε

Genitive πεισθέντος πεισθέντων πεισθέντοῑν

Dative πεισθέντι πεισθεῖσι πεισθέντοῑν

String Aorist

Active voice

Masculine

Nominative πιθών πιθόντες πιθόντε

Vocative πιθών πιθόντες πιθόντε

Accusative πιθόντα πιθόντας πιθόντε

Genitive πιθόντος πιθόντων πιθόντοῑν

Dative πιθόντι πιθοῦσι πιθόντοῑν



Singular Plural Dual

Feminine

Nominative πιθοῦσα πιθοῦσαι πιθούσᾱ

Vocative πιθοῦσα πιθοῦσαι πιθούσᾱ

Accusative πιθοῦσαν πιθούσᾱς πιθούσᾱ

Genitive πιθούσης πιθουσῶν πιθούσαῑν

Dative πιθούσῃ πιθούσαῑς πιθούσαῑν

Neuter

Nominative πιθόν πιθόντα πιθόντε

Vocative πιθόν πιθόντα πιθόντε

Accusative πιθόν πιθόντα πιθόντε

Genitive πιθόντος πιθόντων πιθόντοῑν

Dative πιθόντι πιθοῦσι πιθόντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative πιθόμενος πιθόμενοι πιθομένω

Vocative πιθόμενε πιθόμενοι πιθομένω

Accusative πιθόμενον πιθομένους πιθομένω

Genitive πιθομένου πιθομένων πιθομένοῑν

Dative πιθομένῳ πιθομένοῑς πιθομένοῑν

Feminine

Nominative πιθομένη πιθομέναι πιθομένᾱ

Vocative πιθομένη πιθομέναι πιθομένᾱ

Accusative πιθομένην πιθομένᾱς πιθομένᾱ

Genitive πιθομένης πιθομενῶν πιθομέναῑν

Dative πιθομένῃ πιθομέναῑς πιθομέναῑν

Neuter

Nominative πιθόμενον πιθόμενα πιθομένω

Vocative πιθόμενον πιθόμενα πιθομένω

Accusative πιθόμενον πιθόμενα πιθομένω

Genitive πιθομένου πιθομένων πιθομένοῑν

Dative πιθομένῳ πιθομένοῑς πιθομένοῑν



Singular Plural Dual

Perfect

Active voice

Masculine

Nominative πεπεικώς πεπεικότες πεπεικότε

Vocative πεπεικώς πεπεικότες πεπεικότε

Accusative πεπεικότα πεπεικότας πεπεικότε

Genitive πεπεικότος πεπεικότων πεπεικότοῑν

Dative πεπεικότι πεπεικῶσι πεπεικότοῑν

Feminine

Nominative πεπεικυῖα πεπεικυῖαι πεπεικυίᾱ

Vocative πεπεικυῖα πεπεικυῖαι πεπεικυίᾱ

Accusative πεπεικυῖαν πεπεικυίᾱς πεπεικυίᾱ

Genitive πεπεικυίᾱς πεπεικυιῶν πεπεικυίαῑν

Dative πεπεικυίᾳ πεπεικυίαῑς πεπεικυίαῑν

Neuter

Nominative πεπεικόν πεπεικότες πεπεικότε

Vocative πεπεικός πεπεικότες πεπεικότε

Accusative πεπεικότα πεπεικότας πεπεικότε

Genitive πεπεικότος πεπεικότων πεπεικότοῑν

Dative πεπεικότι πεπεικῶσι πεπεικότοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative πεπεισμένος πεπεισμένοι πεπεισμένω

Vocative πεπεισμένε πεπεισμένοι πεπεισμένω

Accusative πεπεισμένον πεπεισμένους πεπεισμένω

Genitive πεπεισμένου πεπεισμένων πεπεισμένοῑν

Dative πεπεισμένῳ πεπεισμένοῑς πεπεισμένοῑν

Feminine

Nominative πεπεισμένη πεπεισμέναι πεπεισμένᾱ

Vocative πεπεισμένη πεπεισμέναι πεπεισμένᾱ

Accusative πεπεισμένην πεπεισμένᾱς πεπεισμένᾱ

Genitive πεπεισμένης πεπεισμενῶν πεπεισμέναῑν

Dative πεπεισμένῃ πεπεισμέναῑς πεπεισμέναῑν



Singular Plural Dual

Neuter

Nominative πεπεισμένον πεπεισμένα πεπεισμένω

Vocative πεπεισμένον πεπεισμένα πεπεισμένω

Accusative πεπεισμένον πεπεισμένα πεπεισμένω

Genitive πεπεισμένου πεπεισμένων πεπεισμένοῑν

Dative πεπεισμένῳ πεπεισμένοῑς πεπεισμένοῑν

Strong perfect

Active voice

Masculine

Nominative πεποιθώς πεποιθότες πεποιθότε

Vocative πεποιθώς πεποιθότες πεποιθότε

Accusative πεποιθότα πεποιθότας πεποιθότε

Genitive πεποιθότος πεποιθότων πεποιθότοῑν

Dative πεποιθότι πεποιθῶσι πεποιθότοῑν

Feminine

Nominative πεποιθυῖα πεποιθυῖαι πεποιθυίᾱ

Vocative πεποιθυῖα πεποιθυῖαι πεποιθυίᾱ

Accusative πεποιθυῖαν πεποιθυίᾱς πεποιθυίᾱ

Genitive πεποιθυίᾱς πεποιθυιῶν πεποιθυίαῑν

Dative πεποιθυίᾳ πεποιθυίαῑς πεποιθυίαῑν

Neuter

Nominative πεποιθός πεποιθότα πεποιθότε

Vocative πεποιθός πεποιθότα πεποιθότε

Accusative πεποιθός πεποιθότα πεποιθότε

Genitive πεποιθότος πεποιθότων πεποιθότοῑν

Dative πεποιθότι πεποιθῶσι πεποιθότοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative πεποισμένος πεποισμένοι πεποισμένω

Vocative πεποισμένε πεποισμένοι πεποισμένω

Accusative πεποισμένον πεποισμένους πεποισμένω

Genitive πεποισμένου πεποισμένων πεποισμένοῑν

Dative πεποισμένῳ πεποισμένοῑς πεποισμένοῑν



Singular Plural Dual

Feminine

Nominative πεποισμένη πεποισμέναι πεποισμένᾱ

Vocative πεποισμένη πεποισμέναι πεποισμένᾱ

Accusative πεποισμένην πεποισμένᾱς πεποισμένᾱ

Genitive πεποισμένης πεποισμενῶν πεποισμέναῑν

Dative πεποισμένῃ πεποισμέναῑς πεποισμέναῑν

Neuter

Nominative πεποισμένον πεποισμένα πεποισμένω

Vocative πεποισμένον πεποισμένα πεποισμένω

Accusative πεποισμένον πεποισμένα πεποισμένω

Genitive πεποισμένου πεποισμένων πεποισμένοῑν

Dative πεποισμένῳ πεποισμένοῑς πεποισμένοῑν



Singular Plural Dual

Aeolian

Present

Active voice

Masculine

Nominative πιθείς πιθέντες πιθέντε

Vocative πιθείς πιθέντες πιθέντε

Accusative πιθέντα πιθέντας πιθέντε

Genitive πιθέντος πιθέντων πιθέντοῑν

Dative πιθέντι πιθεῖσι πιθέντοῑν

Feminine

Nominative πιθεῖσα πιθεῖσαι πιθείσᾱ

Vocative πιθεῖσα πιθεῖσαι πιθείσᾱ

Accusative πιθεῖσαν πιθείσᾱς πιθείσᾱ

Genitive πιθείσης πιθεισῶν πιθείσαῑν

Dative πιθείσῃ πιθείσαῑς πιθείσαῑν

Neuter

Nominative πιθέν πιθέντα πιθέντε

Vocative πιθέν πιθέντα πιθέντε

Accusative πιθέν πιθέντα πιθέντε

Genitive πιθέντος πιθέντων πιθέντοῑν

Dative πιθέντι πιθεῖσι πιθέντοῑν

Aorist

Active voice

Masculine

Nominative πείσαις

Vocative πείσαις



Singular Plural Dual

Homeric

Future

Active voice

Masculine

Nominative πιθήσων πιθήσοντες πιθήσοντε

Vocative πιθήσον πιθήσοντες πιθήσοντε

Accusative πιθήσοντα πιθήσοντας πιθήσοντε

Genitive πιθήσοντος πιθησόντων πιθησόντοῑν

Dative πιθήσοντι πιθήσουσι πιθησόντοῑν

Feminine

Nominative πιθήσουσα πιθήσουσαι πιθησούσᾱ

Vocative πιθήσουσα πιθήσουσαι πιθησούσᾱ

Accusative πιθήσουσαν πιθησούσᾱς πιθησούσᾱ

Genitive πιθησούσης πιθησουσῶν πιθησούσαῑν

Dative πιθησούσῃ πιθησούσαῑς πιθησούσαῑν

Neuter

Nominative πιθῆσον πιθήσοντα πιθήσοντε

Vocative πιθῆσον πιθήσοντα πιθήσοντε

Accusative πιθῆσον πιθήσοντα πιθήσοντε

Genitive πιθήσοντος πιθησόντων πιθησόντοῑν

Dative πιθήσοντι πιθήσουσι πιθησόντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative πιθησόμενος πιθησόμενοι πιθησομένω

Vocative πιθησόμενε πιθησόμενοι πιθησομένω

Accusative πιθησόμενον πιθησομένους πιθησομένω

Genitive πιθησομένου πιθησομένων πιθησομένοῑν

Dative πιθησομένῳ πιθησομένοῑς πιθησομένοῑν

Feminine

Nominative πιθησομένη πιθησομέναι πιθησομένᾱ

Vocative πιθησομένη πιθησομέναι πιθησομένᾱ

Accusative πιθησομένην πιθησομένᾱς πιθησομένᾱ

Genitive πιθησομένης πιθησομενῶν πιθησομέναῑν

Dative πιθησομένῃ πιθησομέναῑς πιθησομέναῑν



Singular Plural Dual

Neuter

Nominative πιθησόμενον πιθησόμενα πιθησομένω

Vocative πιθησόμενον πιθησόμενα πιθησομένω

Accusative πιθησόμενον πιθησόμενα πιθησομένω

Genitive πιθησομένου πιθησομένων πιθησομένοῑν

Dative πιθησομένῳ πιθησομένοῑς πιθησομένοῑν



πείθω

trans.: persuade, deceive; intr.: trust in, rely on.

Active Middle Passive

Regular

Present πείθειν πείθεσθαι

Future πείσειν πείσεσθαι πεισθήσεσθαι

Aorist πεῖσαι πείσασθαι πεισθῆναι

Aorist πιθεῖν πιθέσθαι

Perfect πεπεικέναι πεπεῖσθαι

Perfect πεποιθέναι πεποίσθαι

Epic

Future πεισέμεν

Homeric

Future πιθήσειν πιθήσεσθαι



πληρόω

fill; satiate.

Indicative Subjunctive Optative Imperative

Regular

Active voice

Present
πληρῶ πληρῶ πληροῖμι1ps

πληροῖς πληροῖς πληροῖς πλήρου2ps

πληροῖ πληροῖ πληροῖ πληρούτω3ps

πληροῦμεν πληρῶμεν πληροῖμεν1pp

πληροῦτε πληρῶτε πληροῖτε πληροῦτε2pp

πληροῦσι πληρῶσι πληροῖεν πληρούτωσαν3pp

πληροῦτον πληρῶτον πληροῖτον πληροῦτον2pd

πληροῦτον πληρῶτον πληροί̄την πληρούτων3pd

Imperfect
ἐπλήρουν1ps

ἐπλήρους2ps

ἐπλήρου3ps

ἐπληροῦμεν1pp

ἐπληροῦτε2pp

ἐπλήρουν3pp

ἐπληροῦτον2pd

ἐπληρούτην3pd

Future
πληρώσω πληρώσοῑμι1ps

πληρώσεις πληρώσοῑς2ps

πληρώσει πληρώσοῑ3ps

πληρώσομεν πληρώσοῑμεν1pp

πληρώσετε πληρώσοῑτε2pp

πληρώσουσι πληρώσοῑεν3pp

πληρώσετον πληρώσοῑτον2pd

πληρώσετον πληρωσοί̄την3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Aorist
ἐπλήρωσα πληρώσω πληρώσαῑμι1ps

ἐπλήρωσας πληρώσῃς πληρώσειας πλήρωσον2ps

ἐπλήρωσε πληρώσῃ πληρώσειε πληρωσάτω3ps

ἐπληρώσαμεν πληρώσωμεν πληρώσαῑμεν1pp

ἐπληρώσατε πληρώσητε πληρώσαῑτε πληρώσατε2pp

ἐπλήρωσαν πληρώσωσι πληρώσειαν πληρωσάτωσαν3pp

ἐπληρώσατον πληρώσητον πληρώσαῑτον πληρώσατον2pd

ἐπληρωσάτην πληρώσητον πληρωσαί̄την πληρωσάτων3pd

Perfect
πεπλήρωκα πεπληρώκω πεπληρώκοῑμι1ps

πεπλήρωκας πεπληρώκῃς πεπληρώκοῑς πεπλήρωκε2ps

πεπλήρωκε πεπληρώκῃ πεπληρώκοῑ πεπληρωκέτω3ps

πεπληρώκαμεν πεπληρώκωμεν πεπληρώκοῑμεν1pp

πεπληρώκατε πεπληρώκητε πεπληρώκοῑτε πεπληρώκετε2pp

πεπληρώκασι πεπληρώκωσι πεπληρώκοῑεν πεπληρωκέτωσα3pp

πεπληρώκατον πεπληρώκητον πεπληρώκοῑτον πεπληρώκετον2pd

πεπληρώκατον πεπληρώκητον πεπληρωκοί̄την πεπληρωκέτων3pd

Pluperfect
ἐπεπληρώκη1ps

ἐπεπληρώκης2ps

ἐπεπληρώκει3ps

ἐπεπληρώκεμεν1pp

ἐπεπληρώκετε2pp

ἐπεπληρώκεσαν3pp

ἐπεπληρώκειτον2pd

ἐπεπληρωκείτην3pd

Middle voice

Present
πληροῦμαι πληρῶμαι πληροί̄μην1ps

πληροῖ πληροῖ πληροῖο πληροῦ2ps

πληροῦται πληρῶται πληροῖτο πληρούσθω3ps

πληρούμεθα πληρώμεθα πληροί̄μεθα1pp

πληροῦσθε πληρῶσθε πληροῖσθε πληροῦσθε2pp

πληροῦνται πληρῶνται πληροῖντο πληρούσθωσαν3pp

πληροῦσθον πληρῶσθον πληροῖσθον πληροῦσθον2pd

πληροῦσθον πληρῶσθον πληροί̄σθην πληρούσθων3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Imperfect
ἐπληρούμην1ps

ἐπληροῦ2ps

ἐπληροῦτο3ps

ἐπληρούμεθα1pp

ἐπληροῦσθε2pp

ἐπληροῦντο3pp

ἐπληροῦσθον2pd

ἐπληρούσθην3pd

Future
πληρώσομαι πληρωσοί̄μην1ps

πληρώσει πληρώσοῑο2ps

πληρώσεται πληρώσοῑτο3ps

πληρωσόμεθα πληρωσοί̄μεθα1pp

πληρώσεσθε πληρώσοῑσθε2pp

πληρώσονται πληρώσοῑντο3pp

πληρώσεσθον πληρώσοῑσθον2pd

πληρώσεσθον πληρωσοί̄σθην3pd

Aorist
ἐπληρωσάμην πληρώσωμαι πληρωσαί̄μην1ps

ἐπληρώσω πληρώσῃ πληρώσαῑο πλήρωσαι2ps

ἐπληρώσατο πληρώσηται πληρώσαῑτο πληρωσάσθω3ps

ἐπληρωσάμεθα πληρωσώμεθα πληρωσαί̄μεθα1pp

ἐπληρώσασθε πληρώσησθε πληρώσαῑσθε πληρώσασθε2pp

ἐπληρώσαντο πληρώσωνται πληρώσαῑντο πληρωσάσθωσαν3pp

ἐπληρώσασθον πληρώσησθον πληρώσαῑσθον πληρώσασθον2pd

ἐπληρωσάσθην πληρώσησθον πληρωσαί̄σθην πληρωσάσθων3pd

Perfect
πεπλήρωμαι1ps

πεπλήρωσαι πεπλήρωσο2ps

πεπλήρωται πεπληρώσθω3ps

πεπληρώμεθα1pp

πεπλήρωσθε πεπλήρωσθε2pp

πεπλήρωνται πεπληρώσθωσαν3pp

πεπλήρωσθον πεπλήρωσθον2pd

πεπλήρωσθον πεπληρώσθων3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Pluperfect
ἐπεπληρώμην1ps

ἐπεπλήρωσο2ps

ἐπεπλήρωτο3ps

ἐπεπληρώμεθα1pp

ἐπεπλήρωσθε2pp

ἐπεπλήρωντο3pp

ἐπεπλήρωσθον2pd

ἐπεπληρώσθην3pd

Passive voice

Future
πληρωθήσομαι πληρωθησοί̄μην1ps

πληρωθήσει πληρωθήσοῑο2ps

πληρωθήσεται πληρωθήσοῑτο3ps

πληρωθησόμεθα πληρωθησοί̄μεθα1pp

πληρωθήσεσθε πληρωθήσοῑσθε2pp

πληρωθήσονται πληρωθήσοῑντο3pp

πληρωθήσεσθον πληρωθήσοῑσθον2pd

πληρωθήσεσθον πληρωθησοί̄σθην3pd

Aorist
ἐπληρώθην πληρωθῶ πληρωθείην1ps

ἐπληρώθης πληρωθῇς πληρωθείης πληρώθητι2ps

ἐπληρώθη πληρωθῇ πληρωθείη πληρωθήτω3ps

ἐπληρώθημεν πληρωθῶμεν πληρωθεῖμεν1pp

ἐπληρώθητε πληρωθῆτε πληρωθεῖτε πληρώθητε2pp

ἐπληρώθησαν πληρωθῶσι πληρωθεῖεν πληρωθήτωσαν3pp

ἐπληρώθητον πληρωθῆτον πληρωθεῖτον πληρώθητον2pd

ἐπληρωθήτην πληρωθῆτον πληρωθείτην πληρωθήτων3pd



πληρόω

fill; satiate.

Singular Plural Dual

Regular

Present

Active voice

Masculine

Nominative πληρῶν πληροῦντες πληροῦντε

Vocative πληρῶν πληροῦντες πληροῦντε

Accusative πληροῦντα πληροῦντας πληροῦντε

Genitive πληροῦντος πληρούντων πληρούντοῑν

Dative πληροῦντι πληροῦσι πληρούντοῑν

Feminine

Nominative πληροῦσα πληροῦσαι πληρούσᾱ

Vocative πληροῦσα πληροῦσαι πληρούσᾱ

Accusative πληροῦσαν πληρούσᾱς πληρούσᾱ

Genitive πληρούσης πληρουσῶν πληρούσαῑν

Dative πληρούσῃ πληρούσαῑς πληρούσαῑν

Neuter

Nominative πληροῦν πληροῦντα πληροῦντε

Vocative πληροῦν πληροῦντα πληροῦντε

Accusative πληροῦν πληροῦντα πληροῦντε

Genitive πληροῦντος πληρούντων πληρούντοῑν

Dative πληροῦντι πληροῦσι πληρούντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative πληρούμενος πληρούμενοι πληρουμένω

Vocative πληρούμενε πληρούμενοι πληρουμένω

Accusative πληρούμενον πληρουμένους πληρουμένω

Genitive πληρουμένου πληρουμένων πληρουμένοῑν

Dative πληρουμένῳ πληρουμένοῑς πληρουμένοῑν

Feminine

Nominative πληρουμένη πληρουμέναι πληρουμένᾱ

Vocative πληρουμένη πληρουμέναι πληρουμένᾱ

Accusative πληρουμένην πληρουμένᾱς πληρουμένᾱ

Genitive πληρουμένης πληρουμενῶν πληρουμέναῑν

Dative πληρουμένῃ πληρουμέναῑς πληρουμέναῑν



Singular Plural Dual

Neuter

Nominative πληρούμενον πληρούμενα πληρουμένω

Vocative πληρούμενον πληρούμενα πληρουμένω

Accusative πληρούμενον πληρούμενα πληρουμένω

Genitive πληρουμένου πληρουμένων πληρουμένοῑν

Dative πληρουμένῳ πληρουμένοῑς πληρουμένοῑν

Future

Active voice

Masculine

Nominative πληρώσων πληρώσοντες πληρώσοντε

Vocative πληρώσον πληρώσοντες πληρώσοντε

Accusative πληρώσοντα πληρώσοντας πληρώσοντε

Genitive πληρώσοντος πληρωσόντων πληρωσόντοῑν

Dative πληρώσοντι πληρώσουσι πληρωσόντοῑν

Feminine

Nominative πληρώσουσα πληρώσουσαι πληρωσούσᾱ

Vocative πληρώσουσα πληρώσουσαι πληρωσούσᾱ

Accusative πληρώσουσαν πληρωσούσᾱς πληρωσούσᾱ

Genitive πληρωσούσης πληρωσουσῶν πληρωσούσαῑν

Dative πληρωσούσῃ πληρωσούσαῑς πληρωσούσαῑν

Neuter

Nominative πληρῶσον πληρώσοντα πληρώσοντε

Vocative πληρῶσον πληρώσοντα πληρώσοντε

Accusative πληρῶσον πληρώσοντα πληρώσοντε

Genitive πληρώσοντος πληρωσόντων πληρωσόντοῑν

Dative πληρώσοντι πληρώσουσι πληρωσόντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative πληρωσόμενος πληρωσόμενοι πληρωσομένω

Vocative πληρωσόμενε πληρωσόμενοι πληρωσομένω

Accusative πληρωσόμενον πληρωσομένους πληρωσομένω

Genitive πληρωσομένου πληρωσομένων πληρωσομένοῑν

Dative πληρωσομένῳ πληρωσομένοῑς πληρωσομένοῑν



Singular Plural Dual

Feminine

Nominative πληρωσομένη πληρωσομέναι πληρωσομένᾱ

Vocative πληρωσομένη πληρωσομέναι πληρωσομένᾱ

Accusative πληρωσομένην πληρωσομένᾱς πληρωσομένᾱ

Genitive πληρωσομένης πληρωσομενῶν πληρωσομέναῑν

Dative πληρωσομένῃ πληρωσομέναῑς πληρωσομέναῑν

Neuter

Nominative πληρωσόμενον πληρωσόμενα πληρωσομένω

Vocative πληρωσόμενον πληρωσόμενα πληρωσομένω

Accusative πληρωσόμενον πληρωσόμενα πληρωσομένω

Genitive πληρωσομένου πληρωσομένων πληρωσομένοῑν

Dative πληρωσομένῳ πληρωσομένοῑς πληρωσομένοῑν

Passive voice

Masculine

Nominative πληρωθησόμενος πληρωθησόμενοι πληρωθησομένω

Vocative πληρωθησόμενε πληρωθησόμενοι πληρωθησομένω

Accusative πληρωθησόμενον πληρωθησομένους πληρωθησομένω

Genitive πληρωθησομένου πληρωθησομένων πληρωθησομένοῑν

Dative πληρωθησομένῳ πληρωθησομένοῑς πληρωθησομένοῑν

Feminine

Nominative πληρωθησομένη πληρωθησομέναι πληρωθησομένᾱ

Vocative πληρωθησομένη πληρωθησομέναι πληρωθησομένᾱ

Accusative πληρωθησομένην πληρωθησομένᾱς πληρωθησομένᾱ

Genitive πληρωθησομένης πληρωθησομενῶν πληρωθησομέναῑν

Dative πληρωθησομένῃ πληρωθησομέναῑς πληρωθησομέναῑν

Neuter

Nominative πληρωθησόμενον πληρωθησόμενα πληρωθησομένω

Vocative πληρωθησόμενον πληρωθησόμενα πληρωθησομένω

Accusative πληρωθησόμενον πληρωθησόμενα πληρωθησομένω

Genitive πληρωθησομένου πληρωθησομένων πληρωθησομένοῑν

Dative πληρωθησομένῳ πληρωθησομένοῑς πληρωθησομένοῑν



Singular Plural Dual

Aorist

Active voice

Masculine

Nominative πληρώσᾱς πληρώσαντες πληρώσαντε

Vocative πληρώσαν πληρώσαντες πληρώσαντε

Accusative πληρώσαντα πληρώσαντας πληρώσαντε

Genitive πληρώσαντος πληρωσάντων πληρωσάντοῑν

Dative πληρώσαντι πληρώσᾱσι πληρωσάντοῑν

Feminine

Nominative πληρώσᾱσα πληρώσᾱσαι πληρωσά̄σᾱ

Vocative πληρώσᾱσα πληρώσᾱσαι πληρωσά̄σᾱ

Accusative πληρώσᾱσαν πληρωσά̄σᾱς πληρωσά̄σᾱ

Genitive πληρωσά̄σης πληρωσᾱσῶν πληρωσά̄σαῑν

Dative πληρωσά̄σῃ πληρωσά̄σαῑς πληρωσά̄σαῑν

Neuter

Nominative πληρῶσαν πληρώσαντα πληρώσαντε

Vocative πληρῶσαν πληρώσαντα πληρώσαντε

Accusative πληρῶσαν πληρώσαντα πληρώσαντε

Genitive πληρώσαντος πληρωσάντων πληρωσάντοῑν

Dative πληρώσαντι πληρώσᾱσι πληρωσάντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative πληρωσάμενος πληρωσάμενοι πληρωσαμένω

Vocative πληρωσάμενε πληρωσάμενοι πληρωσαμένω

Accusative πληρωσάμενον πληρωσαμένους πληρωσαμένω

Genitive πληρωσαμένου πληρωσαμένων πληρωσαμένοῑν

Dative πληρωσαμένῳ πληρωσαμένοῑς πληρωσαμένοῑν

Feminine

Nominative πληρωσαμένη πληρωσαμέναι πληρωσαμένᾱ

Vocative πληρωσαμένη πληρωσαμέναι πληρωσαμένᾱ

Accusative πληρωσαμένην πληρωσαμένᾱς πληρωσαμένᾱ

Genitive πληρωσαμένης πληρωσαμενῶν πληρωσαμέναῑν

Dative πληρωσαμένῃ πληρωσαμέναῑς πληρωσαμέναῑν



Singular Plural Dual

Neuter

Nominative πληρωσάμενον πληρωσάμενα πληρωσαμένω

Vocative πληρωσάμενον πληρωσάμενα πληρωσαμένω

Accusative πληρωσάμενον πληρωσάμενα πληρωσαμένω

Genitive πληρωσαμένου πληρωσαμένων πληρωσαμένοῑν

Dative πληρωσαμένῳ πληρωσαμένοῑς πληρωσαμένοῑν

Passive voice

Masculine

Nominative πληρωθείς πληρωθέντες πληρωθέντε

Vocative πληρωθείς πληρωθέντες πληρωθέντε

Accusative πληρωθέντα πληρωθέντας πληρωθέντε

Genitive πληρωθέντος πληρωθέντων πληρωθέντοῑν

Dative πληρωθέντι πληρωθεῖσι πληρωθέντοῑν

Feminine

Nominative πληρωθεῖσα πληρωθεῖσαι πληρωθείσᾱ

Vocative πληρωθεῖσα πληρωθεῖσαι πληρωθείσᾱ

Accusative πληρωθεῖσαν πληρωθείσᾱς πληρωθείσᾱ

Genitive πληρωθείσης πληρωθεισῶν πληρωθείσαῑν

Dative πληρωθείσῃ πληρωθείσαῑς πληρωθείσαῑν

Neuter

Nominative πληρωθέν πληρωθέντα πληρωθέντε

Vocative πληρωθέν πληρωθέντα πληρωθέντε

Accusative πληρωθέν πληρωθέντα πληρωθέντε

Genitive πληρωθέντος πληρωθέντων πληρωθέντοῑν

Dative πληρωθέντι πληρωθεῖσι πληρωθέντοῑν

Perfect

Active voice

Masculine

Nominative πεπληρωκώς πεπληρωκότες πεπληρωκότε

Vocative πεπληρωκώς πεπληρωκότες πεπληρωκότε

Accusative πεπληρωκότα πεπληρωκότας πεπληρωκότε

Genitive πεπληρωκότος πεπληρωκότων πεπληρωκότοῑν

Dative πεπληρωκότι πεπληρωκῶσι πεπληρωκότοῑν



Singular Plural Dual

Feminine

Nominative πεπληρωκυῖα πεπληρωκυῖαι πεπληρωκυίᾱ

Vocative πεπληρωκυῖα πεπληρωκυῖαι πεπληρωκυίᾱ

Accusative πεπληρωκυῖαν πεπληρωκυίᾱς πεπληρωκυίᾱ

Genitive πεπληρωκυίᾱς πεπληρωκυιῶν πεπληρωκυίαῑν

Dative πεπληρωκυίᾳ πεπληρωκυίαῑς πεπληρωκυίαῑν

Neuter

Nominative πεπληρωκόν πεπληρωκότες πεπληρωκότε

Vocative πεπληρωκός πεπληρωκότες πεπληρωκότε

Accusative πεπληρωκότα πεπληρωκότας πεπληρωκότε

Genitive πεπληρωκότος πεπληρωκότων πεπληρωκότοῑν

Dative πεπληρωκότι πεπληρωκῶσι πεπληρωκότοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative πεπληρωμένος πεπληρωμένοι πεπληρωμένω

Vocative πεπληρωμένε πεπληρωμένοι πεπληρωμένω

Accusative πεπληρωμένον πεπληρωμένους πεπληρωμένω

Genitive πεπληρωμένου πεπληρωμένων πεπληρωμένοῑν

Dative πεπληρωμένῳ πεπληρωμένοῑς πεπληρωμένοῑν

Feminine

Nominative πεπληρωμένη πεπληρωμέναι πεπληρωμένᾱ

Vocative πεπληρωμένη πεπληρωμέναι πεπληρωμένᾱ

Accusative πεπληρωμένην πεπληρωμένᾱς πεπληρωμένᾱ

Genitive πεπληρωμένης πεπληρωμενῶν πεπληρωμέναῑν

Dative πεπληρωμένῃ πεπληρωμέναῑς πεπληρωμέναῑν

Neuter

Nominative πεπληρωμένον πεπληρωμένα πεπληρωμένω

Vocative πεπληρωμένον πεπληρωμένα πεπληρωμένω

Accusative πεπληρωμένον πεπληρωμένα πεπληρωμένω

Genitive πεπληρωμένου πεπληρωμένων πεπληρωμένοῑν

Dative πεπληρωμένῳ πεπληρωμένοῑς πεπληρωμένοῑν



πληρόω

fill; satiate.

Active Middle Passive

Regular

Present πληροῦν πληροῦσθαι

Future πληρώσειν πληρώσεσθαι πληρωθήσεσθαι

Aorist πληρῶσαι πληρώσασθαι πληρωθῆναι

Perfect πεπληρωκέναι πεπληρῶσθαι



ρέω

say.

Indicative Subjunctive Optative Imperative

Regular

Active voice

Future
ρηθησοί̄μην1ps

ρηθήσοῑο2ps

ρηθήσοῑτο3ps

ρηθησοί̄μεθα1pp

ρηθήσοῑσθε2pp

ρηθήσοῑντο3pp

ρηθήσοῑσθον2pd

ρηθησοί̄σθην3pd

Aorist
ρηθῶ ρηθείην1ps

ρεθῶ ρεθείην

ρηθῇς ρηθείης ρήθητι2ps

ρεθῇς ρεθείης ρέθητι

ρηθῇ ρηθείη ρηθήτω3ps

ρεθῇ ρεθείη ρεθήτω

ρηθῶμεν ρηθεῖμεν1pp

ρεθῶμεν ρεθεῖμεν

ρηθῆτε ρηθεῖτε ρήθητε2pp

ρεθῆτε ρεθεῖτε ρέθητε

ρηθῶσι ρηθεῖεν ρηθήτωσαν3pp

ρεθῶσι ρεθεῖεν ρεθήτωσαν

ρηθῆτον ρηθεῖτον ρήθητον2pd

ρεθῆτον ρεθεῖτον ρέθητον

ρηθῆτον ρηθείτην ρηθήτων3pd

ρεθῆτον ρεθείτην ρεθήτων



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Perfect
εἴρηκα εἰρήκω εἰρήκοῑμι1ps

εἴρηκας εἰρήκῃς εἰρήκοῑς εἴρησο2ps

εἴρηκε εἰρήκῃ εἰρήκοῑ εἰρήσθω3ps

εἰρήκαμεν εἰρήκωμεν εἰρήκοῑμεν1pp

εἰρήκατε εἰρήκητε εἰρήκοῑτε εἴρησθε2pp

εἰρήκασι εἰρήκωσι εἰρήκοῑεν εἰρήσθωσαν3pp

εἰρήκατον εἰρήκητον εἰρήκοῑτον εἴρησθον2pd

εἰρήκατον εἰρήκητον εἰρηκοί̄την εἰρήσθων3pd

Pluperfect
εἰρήκη1ps

εἰρήκης2ps

εἰρήκει3ps

εἰρήκεμεν1pp

εἰρήκετε2pp

εἰρήκεσαν3pp

εἰρήκειτον2pd

εἰρηκείτην3pd

Middle voice

Perfect
εἴρημαι1ps

εἴρησαι εἴρησο2ps

εἴρηται εἰρήσθω3ps

εἰρήμεθα1pp

εἴρησθε εἴρησθε2pp

εἴρηνται εἰρήσθωσαν3pp

εἴρησθον εἴρησθον2pd

εἴρησθον εἰρήσθων3pd

Pluperfect
εἰρήμην1ps

εἴρησο2ps

εἴρητο3ps

εἰρήμεθα1pp

εἴρησθε2pp

εἴρηντο3pp

εἴρησθον2pd

εἰρήσθην3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Passive voice

Future
ρηθήσομαι1ps

ρηθήσει2ps

ρηθήσεται3ps

ρηθησόμεθα1pp

ρηθήσεσθε2pp

ρηθήσονται3pp

ρηθήσεσθον2pd

ρηθήσεσθον3pd

Aorist
ἐρρήθην1ps

ἐρρέθην

ἐρρήθης2ps

ἐρρέθης

ἐρρήθη3ps

ἐρρέθη

ἐρρήθημεν1pp

ἐρρέθημεν

ἐρρήθητε2pp

ἐρρέθητε

ἐρρήθησαν3pp

ἐρρέθησαν

ἐρρήθητον2pd

ἐρρέθητον

ἐρρηθήτην3pd

ἐρρεθήτην



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Ionic

Passive voice

Aorist
εἰρέθην1ps

εἰρέθης2ps

εἰρέθη3ps

εἰρέθημεν1pp

εἰρέθητε2pp

εἰρέθησαν3pp

εἰρέθητον2pd

εἰρεθήτην3pd



ρέω

say.

Singular Plural Dual

Regular

Future

Passive voice

Masculine

Nominative ρηθησόμενος ρηθησόμενοι ρηθησομένω

Vocative ρηθησόμενε ρηθησόμενοι ρηθησομένω

Accusative ρηθησόμενον ρηθησομένους ρηθησομένω

Genitive ρηθησομένου ρηθησομένων ρηθησομένοῑν

Dative ρηθησομένῳ ρηθησομένοῑς ρηθησομένοῑν

Feminine

Nominative ρηθησομένη ρηθησομέναι ρηθησομένᾱ

Vocative ρηθησομένη ρηθησομέναι ρηθησομένᾱ

Accusative ρηθησομένην ρηθησομένᾱς ρηθησομένᾱ

Genitive ρηθησομένης ρηθησομενῶν ρηθησομέναῑν

Dative ρηθησομένῃ ρηθησομέναῑς ρηθησομέναῑν

Neuter

Nominative ρηθησόμενον ρηθησόμενα ρηθησομένω

Vocative ρηθησόμενον ρηθησόμενα ρηθησομένω

Accusative ρηθησόμενον ρηθησόμενα ρηθησομένω

Genitive ρηθησομένου ρηθησομένων ρηθησομένοῑν

Dative ρηθησομένῳ ρηθησομένοῑς ρηθησομένοῑν

Aorist

Passive voice

Masculine

Nominative ρηθείς ρηθέντες ρηθέντε

Nominative ρεθείς ρεθέντες ρεθέντε

Vocative ρηθείς ρηθέντες ρηθέντε

Vocative ρεθείς ρεθέντες ρεθέντε

Accusative ρηθέντα ρηθέντας ρηθέντε

Accusative ρεθέντα ρεθέντας ρεθέντε

Genitive ρηθέντος ρηθέντων ρηθέντοῑν

Genitive ρεθέντος ρεθέντων ρεθέντοῑν

Dative ρηθέντι ρηθεῖσι ρηθέντοῑν

Dative ρεθέντι ρεθεῖσι ρεθέντοῑν



Singular Plural Dual

Feminine

Nominative ρηθεῖσα ρηθεῖσαι ρηθείσᾱ

Nominative ρεθεῖσα ρεθεῖσαι ρεθείσᾱ

Vocative ρηθεῖσα ρηθεῖσαι ρηθείσᾱ

Vocative ρεθεῖσα ρεθεῖσαι ρεθείσᾱ

Accusative ρηθεῖσαν ρηθείσᾱς ρηθείσᾱ

Accusative ρεθεῖσαν ρεθείσᾱς ρεθείσᾱ

Genitive ρηθείσης ρηθεισῶν ρηθείσαῑν

Genitive ρεθείσης ρεθεισῶν ρεθείσαῑν

Dative ρηθείσῃ ρηθείσαῑς ρηθείσαῑν

Dative ρεθείσῃ ρεθείσαῑς ρεθείσαῑν

Neuter

Nominative ρηθέν ρηθέντα ρηθέντε

Nominative ρεθέν ρεθέντα ρεθέντε

Vocative ρηθέν ρηθέντα ρηθέντε

Vocative ρεθέν ρεθέντα ρεθέντε

Accusative ρηθέν ρηθέντα ρηθέντε

Accusative ρεθέν ρεθέντα ρεθέντε

Genitive ρηθέντος ρηθέντων ρηθέντοῑν

Genitive ρεθέντος ρεθέντων ρεθέντοῑν

Dative ρηθέντι ρηθεῖσι ρηθέντοῑν

Dative ρεθέντι ρεθεῖσι ρεθέντοῑν

Perfect

Active voice

Masculine

Nominative εἰρηκώς εἰρηκότες εἰρηκότε

Vocative εἰρηκώς εἰρηκότες εἰρηκότε

Accusative εἰρηκότα εἰρηκότας εἰρηκότε

Genitive εἰρηκότος εἰρηκότων εἰρηκότοῑν

Dative εἰρηκότι εἰρηκῶσι εἰρηκότοῑν

Feminine

Nominative εἰρηκυῖα εἰρηκυῖαι εἰρηκυίᾱ

Vocative εἰρηκυῖα εἰρηκυῖαι εἰρηκυίᾱ

Accusative εἰρηκυῖαν εἰρηκυίᾱς εἰρηκυίᾱ

Genitive εἰρηκυίᾱς εἰρηκυιῶν εἰρηκυίαῑν

Dative εἰρηκυίᾳ εἰρηκυίαῑς εἰρηκυίαῑν



Singular Plural Dual

Neuter

Nominative εἰρηκός εἰρηκότα εἰρηκότε

Vocative εἰρηκός εἰρηκότα εἰρηκότε

Accusative εἰρηκός εἰρηκότα εἰρηκότε

Genitive εἰρηκότος εἰρηκότων εἰρηκότοῑν

Dative εἰρηκότι εἰρηκῶσι εἰρηκότοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative εἰρημένος εἰρημένοι εἰρημένω

Vocative εἰρημένε εἰρημένοι εἰρημένω

Accusative εἰρημένον εἰρημένους εἰρημένω

Genitive εἰρημένου εἰρημένων εἰρημένοῑν

Dative εἰρημένῳ εἰρημένοῑς εἰρημένοῑν

Feminine

Nominative εἰρημένη εἰρημέναι εἰρημένᾱ

Vocative εἰρημένη εἰρημέναι εἰρημένᾱ

Accusative εἰρημένην εἰρημένᾱς εἰρημένᾱ

Genitive εἰρημένης εἰρημενῶν εἰρημέναῑν

Dative εἰρημένῃ εἰρημέναῑς εἰρημέναῑν

Neuter

Nominative εἰρημένον εἰρημένα εἰρημένω

Vocative εἰρημένον εἰρημένα εἰρημένω

Accusative εἰρημένον εἰρημένα εἰρημένω

Genitive εἰρημένου εἰρημένων εἰρημένοῑν

Dative εἰρημένῳ εἰρημένοῑς εἰρημένοῑν



ρέω

say.

Active Middle Passive

Regular

Future ρηθήσεσθαι

Aorist ρηθῆναι

Aorist ρεθῆναι

Perfect εἰρηκέναι εἰρῆσθαι



τίθημι

put, raise, set.

Indicative Subjunctive Optative Imperative

Regular

Active voice

Present
τίθημι τιθῶ τιθείην1ps

τίθης τιθῇς τιθείης τίθει2ps

τίθησι τιθῇ τιθείη τιθέτω3ps

τίθεμεν τιθῶμεν τιθείημεν1pp

τιθεῖμεν

τίθετε τιθῆτε τιθείητε τίθετε2pp

τιθεῖτε

τιθέασι τιθῶσι τιθείησαν τιθέντων3pp

τιθεῖεν τιθέτωσαν

τίθετον τιθῆτον τιθείητον2pd

τιθεῖτον

τίθετον τιθῆτον τιθειήτην3pd

τιθείτην

Imperfect
ἐτίθην1ps

ἐτίθεις2ps

ἐτίθει3ps

ἐτίθεμεν1pp

ἐτίθετε2pp

ἐτίθεσαν3pp

ἐτίθετον2pd

ἐτιθέτην3pd

Future
θήσω τεθησοί̄μην1ps

θήσεις τεθήσοῑο2ps

θήσει τεθήσοῑτο3ps

θήσομεν τεθησοί̄μεθα1pp

θήσετε τεθήσοῑσθε2pp

θήσουσι τεθήσοῑντο3pp

θήσετον τεθήσοῑσθον2pd

θήσετον τεθησοί̄σθην3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Aorist
ἔθηκα τεθῶ τεθείην1ps

ἔθηκας τεθῇς τεθείης τέθητι2ps

ἔθηκε τεθῇ τεθείη τεθήτω3ps

τεθῶμεν τεθεῖμεν1pp

θεῖμεν

τεθῆτε τεθεῖτε τέθητε2pp

θεῖτε

ἔθηκαν τεθῶσι τεθεῖεν τεθήτωσαν3pp

τεθῆτον τεθεῖτον τέθητον2pd

τεθῆτον τεθείτην τεθήτων3pd

Strong aorist
θῶ θείην1ps

θῇς θείης θές2ps

θῇ θείη θέτω3ps

ἔθεμεν θῶμεν θείημεν1pp

θεῖμεν

ἔθετε θῆτε θείητε θέτε2pp

θεῖτε

ἔθεσαν θῶσι θείησαν θέντων3pp

θεῖεν θέτωσαν

ἔθετον θῆτον θείητον θέτον2pd

θεῖτον

ἐθέτην θῆτον θειήτεν θέτων3pd

θείτην

Perfect
τέθηκα τεθήκω τεθήκοῑμι1ps

τέθεικα τεθείκω τεθείκοῑμι

τέθηκας τεθήκῃς τεθήκοῑς τέθηκε2ps

τέθεικας τεθείκῃς τεθείκοῑς τέθεικε

τέθηκε τεθήκῃ τεθήκοῑ τεθηκέτω3ps

τέθεικε τεθείκῃ τεθείκοῑ τεθεικέτω

τεθήκαμεν τεθήκωμεν τεθήκοῑμεν1pp

τεθείκαμεν τεθείκωμεν τεθείκοῑμεν

τεθήκατε τεθήκητε τεθήκοῑτε τεθήκετε2pp

τεθείκατε τεθείκητε τεθείκοῑτε τεθείκετε

τεθήκασι τεθήκωσι τεθήκοῑεν τεθηκέτωσαν3pp



Indicative Subjunctive Optative Imperative

τεθείκασι τεθείκωσι τεθείκοῑεν τεθεικέτωσαν

τεθήκατον τεθήκητον τεθήκοῑτον τεθήκετον2pd

τεθείκατον τεθείκητον τεθείκοῑτον τεθείκετον

τεθήκατον τεθήκητον τεθηκοί̄την τεθηκέτων3pd

τεθείκατον τεθείκητον τεθεικοί̄την τεθεικέτων

Pluperfect
ἐτεθήκη1ps

ἐτεθείκη

ἐτεθήκης2ps

ἐτεθείκης

ἐτεθήκει3ps

ἐτεθείκει

ἐτεθήκεμεν1pp

ἐτεθείκεμεν

ἐτεθήκετε2pp

ἐτεθείκετε

ἐτεθήκεσαν3pp

ἐτεθείκεσαν

ἐτεθήκειτον2pd

ἐτεθείκειτον

ἐτεθηκείτην3pd

ἐτεθεικείτην

Middle voice

Present
τίθεμαι τιθῶμαι τιθείμην1ps

τίθεσαι τιθῇ τιθεῖο τίθεσο2ps

τίθου

τίθεται τιθῆται τιθεῖτο τιθέσθω3ps

τιθέμεθα τιθώμεθα τιθείμεθα1pp

τίθεστε τιθῆσθε τιθεῖσθε τίθεσθε2pp

τίθενται τιθῶνται τιθεῖντο τιθέσθων3pp

τιθέσθωσαν

τίθεστον τιθῆσθον τιθεῖσθον τίθεσθον2pd

τίθεστον τιθῆσθον τιθείσθην τιθέσθων3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Imperfect
ἐτιθέμην1ps

ἐτίθεσο2ps

ἐτίθετο3ps

ἐτιθέμεθα1pp

ἐτίθεσθε2pp

ἐτίθεντο3pp

ἐτίθεσθον2pd

ἐτιθέσθην3pd

Future
θήσομαι θησοί̄μην1ps

θήσει θήσοῑο2ps

θήσεται θήσοῑτο3ps

θησόμεθα θησοί̄μεθα1pp

θήσεσθε θήσοῑσθε2pp

θήσονται θήσοῑντο3pp

θήσεσθον θήσοῑσθον2pd

θήσεσθον θησοί̄σθην3pd

Aorist
ἐθέμην1ps

ἔθου2ps

ἔθετο3ps

ἐθέμεθα1pp

ἔθεσθε2pp

ἔθεντο3pp

ἔθεσθον2pd

ἐθέσθην3pd

Strong aorist
ἐθέμην θῶμαι θείμην1ps

ἔθου θῇ θεῖο θοῦ2ps

ἔθετο θῆται θεῖτο θέσθω3ps

ἐθέμεθα θώμεθα θείμεθα1pp

ἔθεσθε θῆσθε θεῖσθε θέσθε2pp

ἔθεντο θῶνται θεῖντο θέσθων3pp

ἔθεσθον θῆσθον θεῖσθον θέσθον2pd

ἐθέσθην θῆσθον θείσθην θέσθων3pd

θέσθωσαν



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Perfect
ἐτέθημαι1ps

ἐτέθειμαι

ἐτέθησαι τυθεισο2ps

ἐτέθεισαι τέθεισο

ἐτέθηται τεθεῦσθω3ps

ἐτέθειται τεθείσθω

ἐτεθήμεθα1pp

ἐτεθείμεθα

ἐτέθησθε τυθεισθε2pp

ἐτέθεισθε τέθεισθε

ἐτέθηνται τεθεῦσθων3pp

ἐτέθεινται τεθείσθωσαν

ἐτέθησθον τέθησθον2pd

ἐτέθεισθον τέθεισθον

ἐτέθησθον τεθήσθων3pd

ἐτέθεισθον τεθείσθων

Pluperfect
ἐτεθήμην1ps

ἐτεθείμην

ἐτέθησο2ps

ἐτέθεισο

ἐτέθητο3ps

ἐτέθειτο

ἐτεθήμεθα1pp

ἐτεθείμεθα

ἐτέθησθε2pp

ἐτέθεισθε

ἐτέθηντο3pp

ἐτέθειντο

ἐτέθησθον2pd

ἐτέθεισθον

ἐτεθήσθην3pd

ἐτεθείσθην



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Passive voice

Future
τεθήσομαι1ps

τεθήσει2ps

τεθήσεται3ps

τεθησόμεθα1pp

τεθήσεσθε2pp

τεθήσονται3pp

τεθήσεσθον2pd

τεθήσεσθον3pd

Aorist
ἐτέθην1ps

ἐτέθης2ps

ἐτέθη3ps

ἐτέθημεν1pp

ἐτέθητε2pp

ἐτέθησαν3pp

ἐτέθητον2pd

ἐτεθήτην3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Doric

Active voice

Present
τίθητι3ps

τίθεντι3pp

Imperfect
τίθεν

Strong aorist
σέτω3ps

Middle voice

Present
τίθευσο2ps



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Aeolian

Active voice

Present
τίθεισι3pp

Strong aorist
θέω1ps



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Epic

Active voice

Imperfect
τίθει3ps

τίθεσαν3pp

τίθεν

Aorist
θήκαν

Strong aorist
θείω1ps

θήῃς2ps

θήῃ3ps

θέωμεν1pp

θέσαν3pp

Middle voice

Present
τίθεσσο2ps

Strong aorist
ἐθήκαο

θήκατο3ps



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Homeric

Active voice

Present
τίθει2ps



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Ionic

Active voice

Present
τίθεῖς

τιθεῖ3ps

τιθεῖσι3pp

Imperfect
τίθεσκον1ps

ἐτίθεα

τίθεσκες2ps

τίθεσκε3ps

τιθέσκομεν1pp

τιθέσκετε2pp

τίθεσκον3pp

τιθέσκετον2pd

τιθεσκέτην3pd

Middle voice

Imperfect
τιθεσκόμην1ps

τιθέσκου2ps

τιθέσκετο3ps

τιθεσκόμεθα1pp

τιθέσκεσθε2pp

τιθέσκοντο3pp

τιθέσκεσθον2pd

τιθεσκέσθην3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Later

Active voice

Imperfect
ἐτίθουν3pp



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Rare

Active voice

Strong aorist
ἔθην1ps

ἔθης2ps

ἔθη3ps

Middle voice

Aorist
ἐθηκάμην1ps

ἐθήκω2ps

ἐθήκατο3ps

ἐθηκάμεθα1pp

ἐθήκασθε2pp

ἐθήκαντο3pp

ἐθήκασθον2pd

ἐθηκάσθην3pd



τίθημι

put, raise, set.

Singular Plural Dual

Regular

Present

Active voice

Masculine

Nominative τιθείς τιθέντες τιθέντε

Vocative τιθείς τιθέντες τιθέντε

Accusative τιθέντα τιθέντας τιθέντε

Genitive τιθέντος τιθέντων τιθέντοῑν

Dative τιθέντι τιθεῖσι τιθέντοῑν

Feminine

Nominative τιθεῖσα τιθεῖσαι τιθείσᾱ

Vocative τιθεῖσα τιθεῖσαι τιθείσᾱ

Accusative τιθεῖσαν τιθείσᾱς τιθείσᾱ

Genitive τιθείσης τιθεισῶν τιθείσαῑν

Dative τιθείσῃ τιθείσαῑς τιθείσαῑν

Neuter

Nominative τιθέν τιθέντα τιθέντε

Vocative τιθέν τιθέντα τιθέντε

Accusative τιθέν τιθέντα τιθέντε

Genitive τιθέντος τιθέντων τιθέντοῑν

Dative τιθέντι τιθεῖσι τιθέντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative τιθέμενος τιθέμενοι τιθεμένω

Vocative τιθέμενε τιθέμενοι τιθεμένω

Accusative τιθέμενον τιθεμένους τιθεμένω

Genitive τιθεμένου τιθεμένων τιθεμένοῑν

Dative τιθεμένῳ τιθεμένοῑς τιθεμένοῑν

Feminine

Nominative τιθεμένη τιθεμέναι τιθεμένᾱ

Vocative τιθεμένη τιθεμέναι τιθεμένᾱ

Accusative τιθεμένην τιθεμένᾱς τιθεμένᾱ

Genitive τιθεμένης τιθεμενῶν τιθεμέναῑν

Dative τιθεμένῃ τιθεμέναῑς τιθεμέναῑν



Singular Plural Dual

Neuter

Nominative τιθέμενον τιθέμενα τιθεμένω

Vocative τιθέμενον τιθέμενα τιθεμένω

Accusative τιθέμενον τιθέμενα τιθεμένω

Genitive τιθεμένου τιθεμένων τιθεμένοῑν

Dative τιθεμένῳ τιθεμένοῑς τιθεμένοῑν

Future

Active voice

Masculine

Nominative θήσων θήσοντες θήσοντε

Vocative θήσον θήσοντες θήσοντε

Accusative θήσοντα θήσοντας θήσοντε

Genitive θήσοντος θησόντων θησόντοῑν

Dative θήσοντι θήσουσι θησόντοῑν

Feminine

Nominative θήσουσα θήσουσαι θησούσᾱ

Vocative θήσουσα θήσουσαι θησούσᾱ

Accusative θήσουσαν θησούσᾱς θησούσᾱ

Genitive θησούσης θησουσῶν θησούσαῑν

Dative θησούσῃ θησούσαῑς θησούσαῑν

Neuter

Nominative θῆσον θήσοντα θήσοντε

Vocative θῆσον θήσοντα θήσοντε

Accusative θῆσον θήσοντα θήσοντε

Genitive θήσοντος θησόντων θησόντοῑν

Dative θήσοντι θήσουσι θησόντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative θησόμενος θησόμενοι θησομένω

Vocative θησόμενε θησόμενοι θησομένω

Accusative θησόμενον θησομένους θησομένω

Genitive θησομένου θησομένων θησομένοῑν

Dative θησομένῳ θησομένοῑς θησομένοῑν



Singular Plural Dual

Feminine

Nominative θησομένη θησομέναι θησομένᾱ

Vocative θησομένη θησομέναι θησομένᾱ

Accusative θησομένην θησομένᾱς θησομένᾱ

Genitive θησομένης θησομενῶν θησομέναῑν

Dative θησομένῃ θησομέναῑς θησομέναῑν

Neuter

Nominative θησόμενον θησόμενα θησομένω

Vocative θησόμενον θησόμενα θησομένω

Accusative θησόμενον θησόμενα θησομένω

Genitive θησομένου θησομένων θησομένοῑν

Dative θησομένῳ θησομένοῑς θησομένοῑν

Passive voice

Masculine

Nominative τεθησόμενος τεθησόμενοι τεθησομένω

Vocative τεθησόμενε τεθησόμενοι τεθησομένω

Accusative τεθησόμενον τεθησομένους τεθησομένω

Genitive τεθησομένου τεθησομένων τεθησομένοῑν

Dative τεθησομένῳ τεθησομένοῑς τεθησομένοῑν

Feminine

Nominative τεθησομένη τεθησομέναι τεθησομένᾱ

Vocative τεθησομένη τεθησομέναι τεθησομένᾱ

Accusative τεθησομένην τεθησομένᾱς τεθησομένᾱ

Genitive τεθησομένης τεθησομενῶν τεθησομέναῑν

Dative τεθησομένῃ τεθησομέναῑς τεθησομέναῑν

Neuter

Nominative τεθησόμενον τεθησόμενα τεθησομένω

Vocative τεθησόμενον τεθησόμενα τεθησομένω

Accusative τεθησόμενον τεθησόμενα τεθησομένω

Genitive τεθησομένου τεθησομένων τεθησομένοῑν

Dative τεθησομένῳ τεθησομένοῑς τεθησομένοῑν



Singular Plural Dual

Aorist

Passive voice

Masculine

Nominative τεθείς τεθέντες τεθέντε

Vocative τεθείς τεθέντες τεθέντε

Accusative τεθέντα τεθέντας τεθέντε

Genitive τεθέντος τεθέντων τεθέντοῑν

Dative τεθέντι τεθεῖσι τεθέντοῑν

Feminine

Nominative τεθεῖσα τεθεῖσαι τεθείσᾱ

Vocative τεθεῖσα τεθεῖσαι τεθείσᾱ

Accusative τεθεῖσαν τεθείσᾱς τεθείσᾱ

Genitive τεθείσης τεθεισῶν τεθείσαῑν

Dative τεθείσῃ τεθείσαῑς τεθείσαῑν

Neuter

Nominative τεθέν τεθέντα τεθέντε

Vocative τεθέν τεθέντα τεθέντε

Accusative τεθέν τεθέντα τεθέντε

Genitive τεθέντος τεθέντων τεθέντοῑν

Dative τεθέντι τεθεῖσι τεθέντοῑν

String Aorist

Active voice

Masculine

Nominative θείς θέντες θέντε

Vocative θείς θέντες θέντε

Accusative θέντα θέντας θέντε

Genitive θέντος θέντων θέντοῑν

Dative θέντι θεῖσι θέντοῑν

Feminine

Nominative θεῖσα θεῖσαι θείσᾱ

Vocative θεῖσα θεῖσαι θείσᾱ

Accusative θεῖσαν θείσᾱς θείσᾱ

Genitive θείσης θεισῶν θείσαῑν

Dative θείσῃ θείσαῑς θείσαῑν



Singular Plural Dual

Neuter

Nominative θέν θέντα θέντε

Vocative θέν θέντα θέντε

Accusative θέν θέντα θέντε

Genitive θέντος θέντων θέντοῑν

Dative θέντι θεῖσι θέντοῑν

Perfect

Active voice

Masculine

Nominative τεθηκώς τεθηκότες τεθηκότε

Nominative τεθεικώς τεθεικότες τεθεικότε

Vocative τεθηκώς τεθηκότες τεθηκότε

Vocative τεθεικώς τεθεικότες τεθεικότε

Accusative τεθηκότα τεθηκότας τεθηκότε

Accusative τεθεικότα τεθεικότας τεθεικότε

Genitive τεθηκότος τεθηκότων τεθηκότοῑν

Genitive τεθεικότος τεθεικότων τεθεικότοῑν

Dative τεθηκότι τεθηκῶσι τεθηκότοῑν

Dative τεθεικότι τεθεικῶσι τεθεικότοῑν

Feminine

Nominative τεθηκυῖα τεθηκυῖαι τεθηκυίᾱ

Nominative τεθεικυῖα τεθεικυῖαι τεθεικυίᾱ

Vocative τεθηκυῖα τεθηκυῖαι τεθηκυίᾱ

Vocative τεθεικυῖα τεθεικυῖαι τεθεικυίᾱ

Accusative τεθηκυῖαν τεθηκυίᾱς τεθηκυίᾱ

Accusative τεθεικυῖαν τεθεικυίᾱς τεθεικυίᾱ

Genitive τεθηκυίᾱς τεθηκυιῶν τεθηκυίαῑν

Genitive τεθεικυίᾱς τεθεικυιῶν τεθεικυίαῑν

Dative τεθηκυίᾳ τεθηκυίαῑς τεθηκυίαῑν

Dative τεθεικυίᾳ τεθεικυίαῑς τεθεικυίαῑν

Neuter

Nominative τεθηκός τεθηκότα τεθηκότε

Nominative τεθεικός τεθεικότα τεθεικότε

Vocative τεθηκός τεθηκότα τεθηκότε

Vocative τεθεικός τεθεικότα τεθεικότε

Accusative τεθηκός τεθηκότα τεθηκότε

Accusative τεθεικός τεθεικότα τεθεικότε

Genitive τεθηκότος τεθηκότων τεθηκότοῑν



Singular Plural Dual

Genitive τεθεικότος τεθεικότων τεθεικότοῑν

Dative τεθηκότι τεθηκῶσι τεθηκότοῑν

Dative τεθεικότι τεθεικῶσι τεθεικότοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative τεθημένος τεθημένοι τεθημένω

Nominative τεθειμένος τεθειμένοι τεθειμένω

Vocative τεθημένε τεθημένοι τεθημένω

Vocative τεθειμένε τεθειμένοι τεθειμένω

Accusative τεθημένον τεθημένους τεθημένω

Accusative τεθειμένον τεθειμένους τεθειμένω

Genitive τεθημένου τεθημένων τεθημένοῑν

Genitive τεθειμένου τεθειμένων τεθειμένοῑν

Dative τεθημένῳ τεθημένοῑς τεθημένοῑν

Dative τεθειμένῳ τεθειμένοῑς τεθειμένοῑν

Feminine

Nominative τεθημένη τεθημέναι τεθημένᾱ

Nominative τεθειμένη τεθειμέναι τεθειμένᾱ

Vocative τεθημένη τεθημέναι τεθημένᾱ

Vocative τεθειμένη τεθειμέναι τεθειμένᾱ

Accusative τεθημένην τεθημένᾱς τεθημένᾱ

Accusative τεθειμένην τεθειμένᾱς τεθειμένᾱ

Genitive τεθημένης τεθημενῶν τεθημέναῑν

Genitive τεθειμένης τεθειμενῶν τεθειμέναῑν

Dative τεθημένῃ τεθημέναῑς τεθημέναῑν

Dative τεθειμένῃ τεθειμέναῑς τεθειμέναῑν

Neuter

Nominative τεθημένον τεθημένα τεθημένω

Nominative τεθειμένον τεθειμένα τεθειμένω

Vocative τεθημένον τεθημένα τεθημένω

Vocative τεθειμένον τεθειμένα τεθειμένω

Accusative τεθημένον τεθημένα τεθημένω

Accusative τεθειμένον τεθειμένα τεθειμένω

Genitive τεθημένου τεθημένων τεθημένοῑν

Genitive τεθειμένου τεθειμένων τεθειμένοῑν

Dative τεθημένῳ τεθημένοῑς τεθημένοῑν

Dative τεθειμένῳ τεθειμένοῑς τεθειμένοῑν



Singular Plural Dual

Epic

Aorist

Middle voice

Masculine

Nominative θηκάμενος θηκάμενοι θηκαμένω

Vocative θηκάμενε θηκάμενοι θηκαμένω

Accusative θηκάμενον θηκαμένους θηκαμένω

Genitive θηκαμένου θηκαμένων θηκαμένοῑν

Dative θηκαμένῳ θηκαμένοῑς θηκαμένοῑν

Feminine

Nominative θηκαμένη θηκαμέναι θηκαμένᾱ

Vocative θηκαμένη θηκαμέναι θηκαμένᾱ

Accusative θηκαμένην θηκαμένᾱς θηκαμένᾱ

Genitive θηκαμένης θηκαμενῶν θηκαμέναῑν

Dative θηκαμένῃ θηκαμέναῑς θηκαμέναῑν

Neuter

Nominative θηκάμενον θηκάμενα θηκαμένω

Vocative θηκάμενον θηκάμενα θηκαμένω

Accusative θηκάμενον θηκάμενα θηκαμένω

Genitive θηκαμένου θηκαμένων θηκαμένοῑν

Dative θηκαμένῳ θηκαμένοῑς θηκαμένοῑν



Singular Plural Dual

Ionic

Present

Active voice

Masculine

Nominative τιθεῦντες

Vocative τιθεῦντες



τίθημι

put, raise, set.

Active Middle Passive

Regular

Present τιθέναι τίθεσθαι

Future θήσειν θήσεσθαι τεθήσεσθαι

Aorist τεθῆναι

Aorist θεῖναι θέσθαι

Perfect τεθεικυναι τεθῆσθαι

Perfect τεθεικέναι τεθεῖσθαι

Doric

Aorist θέμειν

Epic

Present τιθήμεναι

Future θησέμεναι

Future θησέμεν

Aorist θέμεναι

Aorist θέμεν

Rare

Perfect τεθεῶσθαι



ἀγαπάω

love, be friend or be glad about.

Indicative Subjunctive Optative Imperative

Regular

Active voice

Present
ἀγαπῶ ἀγαπῶ ἀγαπῷμι1ps

ἀγαπᾷς ἀγαπᾷς ἀγαπῷς ἀγάπᾱ2ps

ἀγαπᾷ ἀγαπᾷ ἀγαπῷ ἀγαπά̄τω3ps

ἀγαπῶμεν ἀγαπῶμεν ἀγαπῷμεν1pp

ἀγαπᾶτε ἀγαπᾶτε ἀγαπῷτε ἀγαπᾶτε2pp

ἀγαπῶσι ἀγαπῶσι ἀγαπῷεν ἀγαπά̄τωσαν3pp

ἀγαπᾶτον ἀγαπᾶτον ἀγαπῷτον ἀγαπᾶτον2pd

ἀγαπᾶτον ἀγαπᾶτον ἀγαπῴτην ἀγαπά̄των3pd

Imperfect
ἠγάπων1ps

ἠγάπᾱς2ps

ἠγάπᾱ3ps

ἠγαπῶμεν1pp

ἠγαπᾶτε2pp

ἠγάπων3pp

ἠγαπᾶτον2pd

ἠγαπά̄την3pd

Future
ἀγαπήσω ἀγαπήσοῑμι1ps

ἀγαπήσεις ἀγαπήσοῑς2ps

ἀγαπήσει ἀγαπήσοῑ3ps

ἀγαπήσομεν ἀγαπήσοῑμεν1pp

ἀγαπήσετε ἀγαπήσοῑτε2pp

ἀγαπήσουσι ἀγαπήσοῑεν3pp

ἀγαπήσετον ἀγαπήσοῑτον2pd

ἀγαπήσετον ἀγαπησοί̄την3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Aorist
ἠγάπησα ἀγαπήσω ἀγαπήσαῑμι1ps

ἠγάπησας ἀγαπήσῃς ἀγαπήσειας ἀγάπησον2ps

ἠγάπησε ἀγαπήσῃ ἀγαπήσειε ἀγαπησάτω3ps

ἠγαπήσαμεν ἀγαπήσωμεν ἀγαπήσαῑμεν1pp

ἠγαπήσατε ἀγαπήσητε ἀγαπήσαῑτε ἀγαπήσατε2pp

ἠγάπησαν ἀγαπήσωσι ἀγαπήσειαν ἀγαπησάτωσαν3pp

ἠγαπήσατον ἀγαπήσητον ἀγαπήσαῑτον ἀγαπήσατον2pd

ἠγαπησάτην ἀγαπήσητον ἀγαπησαί̄την ἀγαπησάτων3pd

Perfect
ἠγάπηκα ἠγαπήκω ἠγαπήκοῑμι1ps

ἠγάπηκας ἠγαπήκῃς ἠγαπήκοῑς ἠγάπηκε2ps

ἠγάπηκε ἠγαπήκῃ ἠγαπήκοῑ ἠγαπηκέτω3ps

ἠγαπήκαμεν ἠγαπήκωμεν ἠγαπήκοῑμεν1pp

ἠγαπήκατε ἠγαπήκητε ἠγαπήκοῑτε ἠγαπήκετε2pp

ἠγαπήκασι ἠγαπήκωσι ἠγαπήκοῑεν ἠγαπηκέτωσαν3pp

ἠγαπήκατον ἠγαπήκητον ἠγαπήκοῑτον ἠγαπήκετον2pd

ἠγαπήκατον ἠγαπήκητον ἠγαπηκοί̄την ἠγαπηκέτων3pd

Pluperfect
ἠγαπήκη1ps

ἠγαπήκης2ps

ἠγαπήκει3ps

ἠγαπήκεμεν1pp

ἠγαπήκετε2pp

ἠγαπήκεσαν3pp

ἠγαπήκειτον2pd

ἠγαπηκείτην3pd

Middle voice

Present
ἀγαπῶμαι ἀγαπῶμαι ἀγαπῴμην1ps

ἀγαπᾷ ἀγαπᾷ ἀγαπῷο ἀγαπῶ2ps

ἀγαπᾶται ἀγαπᾶται ἀγαπῷτο ἀγαπά̄σθω3ps

ἀγαπώμεθα ἀγαπώμεθα ἀγαπῴμεθα1pp

ἀγαπᾶσθε ἀγαπᾶσθε ἀγαπῷσθε ἀγαπᾶσθε2pp

ἀγαπῶνται ἀγαπῶνται ἀγαπῷντο ἀγαπά̄σθωσαν3pp

ἀγαπᾶσθον ἀγαπᾶσθον ἀγαπῷσθον ἀγαπᾶσθον2pd

ἀγαπᾶσθον ἀγαπᾶσθον ἀγαπῴσθην ἀγαπά̄σθων3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Imperfect
ἠγαπώμην1ps

ἠγαπῶ2ps

ἠγαπᾶτο3ps

ἠγαπώμεθα1pp

ἠγαπᾶσθε2pp

ἠγαπῶντο3pp

ἠγαπᾶσθον2pd

ἠγαπά̄σθην3pd

Future
ἀγαπήσομαι ἀγαπησοί̄μην1ps

ἀγαπήσει ἀγαπήσοῑο2ps

ἀγαπήσεται ἀγαπήσοῑτο3ps

ἀγαπησόμεθα ἀγαπησοί̄μεθα1pp

ἀγαπήσεσθε ἀγαπήσοῑσθε2pp

ἀγαπήσονται ἀγαπήσοῑντο3pp

ἀγαπήσεσθον ἀγαπήσοῑσθον2pd

ἀγαπήσεσθον ἀγαπησοί̄σθην3pd

Aorist
ἠγαπησάμην ἀγαπήσωμαι ἀγαπησαί̄μην1ps

ἠγαπήσω ἀγαπήσῃ ἀγαπήσαῑο ἀγάπησαι2ps

ἠγαπήσατο ἀγαπήσηται ἀγαπήσαῑτο ἀγαπησάσθω3ps

ἠγαπησάμεθα ἀγαπησώμεθα ἀγαπησαί̄μεθα1pp

ἠγαπήσασθε ἀγαπήσησθε ἀγαπήσαῑσθε ἀγαπήσασθε2pp

ἠγαπήσαντο ἀγαπήσωνται ἀγαπήσαῑντο ἀγαπησάσθωσαν3pp

ἠγαπήσασθον ἀγαπήσησθον ἀγαπήσαῑσθον ἀγαπήσασθον2pd

ἠγαπησάσθην ἀγαπήσησθον ἀγαπησαί̄σθην ἀγαπησάσθων3pd

Perfect
ἠγάπημαι1ps

ἠγάπησαι ἠγάπησο2ps

ἠγάπηται ἠγαπήσθω3ps

ἠγαπήμεθα1pp

ἠγάπησθε ἠγάπησθε2pp

ἠγάπηνται ἠγαπήσθωσαν3pp

ἠγάπησθον ἠγάπησθον2pd

ἠγάπησθον ἠγαπήσθων3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Pluperfect
ἠγαπήμην1ps

ἠγάπησο2ps

ἠγάπητο3ps

ἠγαπήμεθα1pp

ἠγάπησθε2pp

ἠγάπηντο3pp

ἠγάπησθον2pd

ἠγαπήσθην3pd

Passive voice

Future
ἀγαπηθήσομαι ἀγαπηθησοί̄μην1ps

ἀγαπηθήσει ἀγαπηθήσοῑο2ps

ἀγαπηθήσεται ἀγαπηθήσοῑτο3ps

ἀγαπηθησόμεθα ἀγαπηθησοί̄μεθα1pp

ἀγαπηθήσεσθε ἀγαπηθήσοῑσθε2pp

ἀγαπηθήσονται ἀγαπηθήσοῑντο3pp

ἀγαπηθήσεσθον ἀγαπηθήσοῑσθον2pd

ἀγαπηθήσεσθον ἀγαπηθησοί̄σθην3pd

Aorist
ἠγαπήθην ἀγαπηθῶ ἀγαπηθείην1ps

ἠγαπήθης ἀγαπηθῇς ἀγαπηθείης ἀγαπήθητι2ps

ἠγαπήθη ἀγαπηθῇ ἀγαπηθείη ἀγαπηθήτω3ps

ἠγαπήθημεν ἀγαπηθῶμεν ἀγαπηθεῖμεν1pp

ἠγαπήθητε ἀγαπηθῆτε ἀγαπηθεῖτε ἀγαπήθητε2pp

ἠγαπήθησαν ἀγαπηθῶσι ἀγαπηθεῖεν ἀγαπηθήτωσαν3pp

ἠγαπήθητον ἀγαπηθῆτον ἀγαπηθεῖτον ἀγαπήθητον2pd

ἠγαπηθήτην ἀγαπηθῆτον ἀγαπηθείτην ἀγαπηθήτων3pd



ἀγαπάω

love, be friend or be glad about.

Singular Plural Dual

Regular

Present

Active voice

Masculine

Nominative ἀγαπῶν ἀγαπῶντες ἀγαπῶντε

Vocative ἀγαπῶν ἀγαπῶντες ἀγαπῶντε

Accusative ἀγαπῶντα ἀγαπῶντας ἀγαπῶντε

Genitive ἀγαπῶντος ἀγαπώντων ἀγαπώντοῑν

Dative ἀγαπῶντι ἀγαπῶσι ἀγαπώντοῑν

Feminine

Nominative ἀγαπῶσα ἀγαπῶσαι ἀγαπώσᾱ

Vocative ἀγαπῶσα ἀγαπῶσαι ἀγαπώσᾱ

Accusative ἀγαπῶσαν ἀγαπώσᾱς ἀγαπώσᾱ

Genitive ἀγαπώσης ἀγαπωσῶν ἀγαπώσαῑν

Dative ἀγαπώσῃ ἀγαπώσαῑς ἀγαπώσαῑν

Neuter

Nominative ἀγαπῶν ἀγαπῶντα ἀγαπῶντε

Vocative ἀγαπῶν ἀγαπῶντα ἀγαπῶντε

Accusative ἀγαπῶν ἀγαπῶντα ἀγαπῶντε

Genitive ἀγαπῶντος ἀγαπώντων ἀγαπώντοῑν

Dative ἀγαπῶντι ἀγαπῶσι ἀγαπώντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative ἀγαπώμενος ἀγαπώμενοι ἀγαπωμένω

Vocative ἀγαπώμενε ἀγαπώμενοι ἀγαπωμένω

Accusative ἀγαπώμενον ἀγαπωμένους ἀγαπωμένω

Genitive ἀγαπωμένου ἀγαπωμένων ἀγαπωμένοῑν

Dative ἀγαπωμένῳ ἀγαπωμένοῑς ἀγαπωμένοῑν

Feminine

Nominative ἀγαπωμένη ἀγαπωμέναι ἀγαπωμένᾱ

Vocative ἀγαπωμένη ἀγαπωμέναι ἀγαπωμένᾱ

Accusative ἀγαπωμένην ἀγαπωμένᾱς ἀγαπωμένᾱ

Genitive ἀγαπωμένης ἀγαπωμενῶν ἀγαπωμέναῑν

Dative ἀγαπωμένῃ ἀγαπωμέναῑς ἀγαπωμέναῑν



Singular Plural Dual

Neuter

Nominative ἀγαπώμενον ἀγαπώμενα ἀγαπωμένω

Vocative ἀγαπώμενον ἀγαπώμενα ἀγαπωμένω

Accusative ἀγαπώμενον ἀγαπώμενα ἀγαπωμένω

Genitive ἀγαπωμένου ἀγαπωμένων ἀγαπωμένοῑν

Dative ἀγαπωμένῳ ἀγαπωμένοῑς ἀγαπωμένοῑν

Future

Active voice

Masculine

Nominative ἀγαπήσων ἀγαπήσοντες ἀγαπήσοντε

Vocative ἀγαπήσον ἀγαπήσοντες ἀγαπήσοντε

Accusative ἀγαπήσοντα ἀγαπήσοντας ἀγαπήσοντε

Genitive ἀγαπήσοντος ἀγαπησόντων ἀγαπησόντοῑν

Dative ἀγαπήσοντι ἀγαπήσουσι ἀγαπησόντοῑν

Feminine

Nominative ἀγαπήσουσα ἀγαπήσουσαι ἀγαπησούσᾱ

Vocative ἀγαπήσουσα ἀγαπήσουσαι ἀγαπησούσᾱ

Accusative ἀγαπήσουσαν ἀγαπησούσᾱς ἀγαπησούσᾱ

Genitive ἀγαπησούσης ἀγαπησουσῶν ἀγαπησούσαῑν

Dative ἀγαπησούσῃ ἀγαπησούσαῑς ἀγαπησούσαῑν

Neuter

Nominative ἀγαπῆσον ἀγαπήσοντα ἀγαπήσοντε

Vocative ἀγαπῆσον ἀγαπήσοντα ἀγαπήσοντε

Accusative ἀγαπῆσον ἀγαπήσοντα ἀγαπήσοντε

Genitive ἀγαπήσοντος ἀγαπησόντων ἀγαπησόντοῑν

Dative ἀγαπήσοντι ἀγαπήσουσι ἀγαπησόντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative ἀγαπησόμενος ἀγαπησόμενοι ἀγαπησομένω

Vocative ἀγαπησόμενε ἀγαπησόμενοι ἀγαπησομένω

Accusative ἀγαπησόμενον ἀγαπησομένους ἀγαπησομένω

Genitive ἀγαπησομένου ἀγαπησομένων ἀγαπησομένοῑν

Dative ἀγαπησομένῳ ἀγαπησομένοῑς ἀγαπησομένοῑν



Singular Plural Dual

Feminine

Nominative ἀγαπησομένη ἀγαπησομέναι ἀγαπησομένᾱ

Vocative ἀγαπησομένη ἀγαπησομέναι ἀγαπησομένᾱ

Accusative ἀγαπησομένην ἀγαπησομένᾱς ἀγαπησομένᾱ

Genitive ἀγαπησομένης ἀγαπησομενῶν ἀγαπησομέναῑν

Dative ἀγαπησομένῃ ἀγαπησομέναῑς ἀγαπησομέναῑν

Neuter

Nominative ἀγαπησόμενον ἀγαπησόμενα ἀγαπησομένω

Vocative ἀγαπησόμενον ἀγαπησόμενα ἀγαπησομένω

Accusative ἀγαπησόμενον ἀγαπησόμενα ἀγαπησομένω

Genitive ἀγαπησομένου ἀγαπησομένων ἀγαπησομένοῑν

Dative ἀγαπησομένῳ ἀγαπησομένοῑς ἀγαπησομένοῑν

Passive voice

Masculine

Nominative ἀγαπηθησόμενος ἀγαπηθησόμενοι ἀγαπηθησομένω

Vocative ἀγαπηθησόμενε ἀγαπηθησόμενοι ἀγαπηθησομένω

Accusative ἀγαπηθησόμενον ἀγαπηθησομένους ἀγαπηθησομένω

Genitive ἀγαπηθησομένου ἀγαπηθησομένων ἀγαπηθησομένοῑν

Dative ἀγαπηθησομένῳ ἀγαπηθησομένοῑς ἀγαπηθησομένοῑν

Feminine

Nominative ἀγαπηθησομένη ἀγαπηθησομέναι ἀγαπηθησομένᾱ

Vocative ἀγαπηθησομένη ἀγαπηθησομέναι ἀγαπηθησομένᾱ

Accusative ἀγαπηθησομένην ἀγαπηθησομένᾱς ἀγαπηθησομένᾱ

Genitive ἀγαπηθησομένης ἀγαπηθησομενῶν ἀγαπηθησομέναῑν

Dative ἀγαπηθησομένῃ ἀγαπηθησομέναῑς ἀγαπηθησομέναῑν

Neuter

Nominative ἀγαπηθησόμενον ἀγαπηθησόμενα ἀγαπηθησομένω

Vocative ἀγαπηθησόμενον ἀγαπηθησόμενα ἀγαπηθησομένω

Accusative ἀγαπηθησόμενον ἀγαπηθησόμενα ἀγαπηθησομένω

Genitive ἀγαπηθησομένου ἀγαπηθησομένων ἀγαπηθησομένοῑν

Dative ἀγαπηθησομένῳ ἀγαπηθησομένοῑς ἀγαπηθησομένοῑν



Singular Plural Dual

Aorist

Active voice

Masculine

Nominative ἀγαπήσᾱς ἀγαπήσαντες ἀγαπήσαντε

Vocative ἀγαπήσαν ἀγαπήσαντες ἀγαπήσαντε

Accusative ἀγαπήσαντα ἀγαπήσαντας ἀγαπήσαντε

Genitive ἀγαπήσαντος ἀγαπησάντων ἀγαπησάντοῑν

Dative ἀγαπήσαντι ἀγαπήσᾱσι ἀγαπησάντοῑν

Feminine

Nominative ἀγαπήσᾱσα ἀγαπήσᾱσαι ἀγαπησά̄σᾱ

Vocative ἀγαπήσᾱσα ἀγαπήσᾱσαι ἀγαπησά̄σᾱ

Accusative ἀγαπήσᾱσαν ἀγαπησά̄σᾱς ἀγαπησά̄σᾱ

Genitive ἀγαπησά̄σης ἀγαπησᾱσῶν ἀγαπησά̄σαῑν

Dative ἀγαπησά̄σῃ ἀγαπησά̄σαῑς ἀγαπησά̄σαῑν

Neuter

Nominative ἀγαπῆσαν ἀγαπήσαντα ἀγαπήσαντε

Vocative ἀγαπῆσαν ἀγαπήσαντα ἀγαπήσαντε

Accusative ἀγαπῆσαν ἀγαπήσαντα ἀγαπήσαντε

Genitive ἀγαπήσαντος ἀγαπησάντων ἀγαπησάντοῑν

Dative ἀγαπήσαντι ἀγαπήσᾱσι ἀγαπησάντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative ἀγαπησάμενος ἀγαπησάμενοι ἀγαπησαμένω

Vocative ἀγαπησάμενε ἀγαπησάμενοι ἀγαπησαμένω

Accusative ἀγαπησάμενον ἀγαπησαμένους ἀγαπησαμένω

Genitive ἀγαπησαμένου ἀγαπησαμένων ἀγαπησαμένοῑν

Dative ἀγαπησαμένῳ ἀγαπησαμένοῑς ἀγαπησαμένοῑν

Feminine

Nominative ἀγαπησαμένη ἀγαπησαμέναι ἀγαπησαμένᾱ

Vocative ἀγαπησαμένη ἀγαπησαμέναι ἀγαπησαμένᾱ

Accusative ἀγαπησαμένην ἀγαπησαμένᾱς ἀγαπησαμένᾱ

Genitive ἀγαπησαμένης ἀγαπησαμενῶν ἀγαπησαμέναῑν

Dative ἀγαπησαμένῃ ἀγαπησαμέναῑς ἀγαπησαμέναῑν



Singular Plural Dual

Neuter

Nominative ἀγαπησάμενον ἀγαπησάμενα ἀγαπησαμένω

Vocative ἀγαπησάμενον ἀγαπησάμενα ἀγαπησαμένω

Accusative ἀγαπησάμενον ἀγαπησάμενα ἀγαπησαμένω

Genitive ἀγαπησαμένου ἀγαπησαμένων ἀγαπησαμένοῑν

Dative ἀγαπησαμένῳ ἀγαπησαμένοῑς ἀγαπησαμένοῑν

Passive voice

Masculine

Nominative ἀγαπηθείς ἀγαπηθέντες ἀγαπηθέντε

Vocative ἀγαπηθείς ἀγαπηθέντες ἀγαπηθέντε

Accusative ἀγαπηθέντα ἀγαπηθέντας ἀγαπηθέντε

Genitive ἀγαπηθέντος ἀγαπηθέντων ἀγαπηθέντοῑν

Dative ἀγαπηθέντι ἀγαπηθεῖσι ἀγαπηθέντοῑν

Feminine

Nominative ἀγαπηθεῖσα ἀγαπηθεῖσαι ἀγαπηθείσᾱ

Vocative ἀγαπηθεῖσα ἀγαπηθεῖσαι ἀγαπηθείσᾱ

Accusative ἀγαπηθεῖσαν ἀγαπηθείσᾱς ἀγαπηθείσᾱ

Genitive ἀγαπηθείσης ἀγαπηθεισῶν ἀγαπηθείσαῑν

Dative ἀγαπηθείσῃ ἀγαπηθείσαῑς ἀγαπηθείσαῑν

Neuter

Nominative ἀγαπηθέν ἀγαπηθέντα ἀγαπηθέντε

Vocative ἀγαπηθέν ἀγαπηθέντα ἀγαπηθέντε

Accusative ἀγαπηθέν ἀγαπηθέντα ἀγαπηθέντε

Genitive ἀγαπηθέντος ἀγαπηθέντων ἀγαπηθέντοῑν

Dative ἀγαπηθέντι ἀγαπηθεῖσι ἀγαπηθέντοῑν

Perfect

Active voice

Masculine

Nominative ἠγαπηκώς ἠγαπηκότες ἠγαπηκότε

Vocative ἠγαπηκώς ἠγαπηκότες ἠγαπηκότε

Accusative ἠγαπηκότα ἠγαπηκότας ἠγαπηκότε

Genitive ἠγαπηκότος ἠγαπηκότων ἠγαπηκότοῑν

Dative ἠγαπηκότι ἠγαπηκῶσι ἠγαπηκότοῑν



Singular Plural Dual

Feminine

Nominative ἠγαπηκυῖα ἠγαπηκυῖαι ἠγαπηκυίᾱ

Vocative ἠγαπηκυῖα ἠγαπηκυῖαι ἠγαπηκυίᾱ

Accusative ἠγαπηκυῖαν ἠγαπηκυίᾱς ἠγαπηκυίᾱ

Genitive ἠγαπηκυίᾱς ἠγαπηκυιῶν ἠγαπηκυίαῑν

Dative ἠγαπηκυίᾳ ἠγαπηκυίαῑς ἠγαπηκυίαῑν

Neuter

Nominative ἠγαπηκόν ἠγαπηκότες ἠγαπηκότε

Vocative ἠγαπηκός ἠγαπηκότες ἠγαπηκότε

Accusative ἠγαπηκότα ἠγαπηκότας ἠγαπηκότε

Genitive ἠγαπηκότος ἠγαπηκότων ἠγαπηκότοῑν

Dative ἠγαπηκότι ἠγαπηκῶσι ἠγαπηκότοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative ἠγαπημένος ἠγαπημένοι ἠγαπημένω

Vocative ἠγαπημένε ἠγαπημένοι ἠγαπημένω

Accusative ἠγαπημένον ἠγαπημένους ἠγαπημένω

Genitive ἠγαπημένου ἠγαπημένων ἠγαπημένοῑν

Dative ἠγαπημένῳ ἠγαπημένοῑς ἠγαπημένοῑν

Feminine

Nominative ἠγαπημένη ἠγαπημέναι ἠγαπημένᾱ

Vocative ἠγαπημένη ἠγαπημέναι ἠγαπημένᾱ

Accusative ἠγαπημένην ἠγαπημένᾱς ἠγαπημένᾱ

Genitive ἠγαπημένης ἠγαπημενῶν ἠγαπημέναῑν

Dative ἠγαπημένῃ ἠγαπημέναῑς ἠγαπημέναῑν

Neuter

Nominative ἠγαπημένον ἠγαπημένα ἠγαπημένω

Vocative ἠγαπημένον ἠγαπημένα ἠγαπημένω

Accusative ἠγαπημένον ἠγαπημένα ἠγαπημένω

Genitive ἠγαπημένου ἠγαπημένων ἠγαπημένοῑν

Dative ἠγαπημένῳ ἠγαπημένοῑς ἠγαπημένοῑν



ἀγαπάω

love, be friend or be glad about.

Active Middle Passive

Regular

Present ἀγαπᾶν ἀγαπᾶσθαι

Future ἀγαπήσειν ἀγαπήσεσθαι ἀγαπηθήσεσθαι

Aorist ἀγαπῆσαι ἀγαπήσασθαι ἀγαπηθῆναι

Perfect ἠγαπηκέναι ἠγαπῆσθαι



ἀκούω

listen, hear; understand; be called (up).

Indicative Subjunctive Optative Imperative

Regular

Active voice

Present
ἀκούω ἀκούω ἀκούοῑμι1ps

ἀκούεις ἀκούῃς ἀκούοῑς ἄκουε2ps

ἀκούει ἀκούῃ ἀκούοῑ ἀκουέτω3ps

ἀκούομεν ἀκούωμεν ἀκούοῑμεν1pp

ἀκούετε ἀκούητε ἀκούοῑτε ἀκούετε2pp

ἀκούουσι ἀκούωσι ἀκούοῑεν ἀκουέτωσαν3pp

ἀκούετον ἀκούητον ἀκούοῑτον ἀκούετον2pd

ἀκούετον ἀκούητον ἀκουοί̄την ἀκουέτων3pd

Imperfect
ἤκουον1ps

ἤκουες2ps

ἤκουε3ps

ἠκούομεν1pp

ἠκούετε2pp

ἤκουον3pp

ἠκούετον2pd

ἠκουέτην3pd

Future
ἀκούσω ἀκουσθησοί̄μην1ps

ἀκούσεις ἀκουσθήσοῑο2ps

ἀκούσει ἀκουσθήσοῑτο3ps

ἀκούσομεν ἀκουσθησοί̄μεθα1pp

ἀκούσετε ἀκουσθήσοῑσθε2pp

ἀκούσουσι ἀκουσθήσοῑντο3pp

ἀκούσετον ἀκουσθήσοῑσθον2pd

ἀκούσετον ἀκουσθησοί̄σθην3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Aorist
ἤκουσα ἀκουσθῶ ἀκουσθείην1ps

ἤκουσας ἀκουσθῇς ἀκουσθείης ἀκούσθητι2ps

ἤκουσε ἀκουσθῇ ἀκουσθείη ἀκουσθήτω3ps

ἠκούσαμεν ἀκουσθῶμεν ἀκουσθεῖμεν1pp

ἠκούσατε ἀκουσθῆτε ἀκουσθεῖτε ἀκούσθητε2pp

ἤκουσαν ἀκουσθῶσι ἀκουσθεῖεν ἀκουσθήτωσαν3pp

ἠκούσατον ἀκουσθῆτον ἀκουσθεῖτον ἀκούσθητον2pd

ἠκουσάτην ἀκουσθῆτον ἀκουσθείτην ἀκουσθήτων3pd

Perfect
ἤκουκα ἠκούκω ἠκούκοῑμι1ps

ἤκουκας ἠκούκῃς ἠκούκοῑς ἤκουκε2ps

ἤκουκε ἠκούκῃ ἠκούκοῑ ἠκουκέτω3ps

ἠκούκαμεν ἠκούκωμεν ἠκούκοῑμεν1pp

ἠκούκατε ἠκούκητε ἠκούκοῑτε ἠκούκετε2pp

ἠκούκασι ἠκούκωσι ἠκούκοῑεν ἠκουκέτωσαν3pp

ἠκούκατον ἠκούκητον ἠκούκοῑτον ἠκούκετον2pd

ἠκούκατον ἠκούκητον ἠκουκοί̄την ἠκουκέτων3pd

Strong perfect
ἀκήκοα ἀκηκόω ἀκηκόοῑμι1ps

ἀκήκοας ἀκηκόῃς ἀκηκόοῑς ἀκήκοε2ps

ἀκήκοε ἀκηκόῃ ἀκηκόοῑ ἀκηκοέτω3ps

ἀκηκόαμεν ἀκηκόωμεν ἀκηκόοῑμεν1pp

ἀκηκόατε ἀκηκόητε ἀκηκόοῑτε ἀκηκόετε2pp

ἀκηκόασι ἀκηκόωσι ἀκηκόοῑεν ἀκηκοέτωσαν3pp

ἀκηκοάτην ἀκηκοήτην ἀκηκοοί̄την ἀκηκοέτην2pd

ἀκηκόατον ἀκηκόητον ἀκηκοοί̄την ἀκηκοέτων3pd

Pluperfect
ἠκούκη1ps

ἠκούκης2ps

ἠκούκει3ps

ἠκούκεμεν1pp

ἠκούκετε2pp

ἠκούκεσαν3pp

ἠκούκειτον2pd

ἠκουκείτην3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Strong pluperfect
ἀκηκόεα1ps

ἀκηκόεας2ps

ἀκηκόει3ps

ἀκηκόεμεν1pp

ἀκηκόετε2pp

ἀκηκόεισαν3pp

ἀκηκοείτην2pd

ἀκηκοείτην3pd

Middle voice

Present
ἀκούομαι ἀκούωμαι ἀκουοί̄μην1ps

ἀκούει ἀκούῃ ἀκούοῑο ἀκούου2ps

ἀκούεται ἀκούηται ἀκούοῑτο ἀκουέσθω3ps

ἀκουόμεθα ἀκουώμεθα ἀκουοί̄μεθα1pp

ἀκούεσθε ἀκούησθε ἀκούοῑσθε ἀκούεσθε2pp

ἀκούονται ἀκούωνται ἀκούοῑντο ἀκουέσθωσαν3pp

ἀκούεσθον ἀκούησθον ἀκούοῑσθον ἀκούεσθον2pd

ἀκούεσθον ἀκούησθον ἀκουοί̄σθην ἀκουέσθων3pd

Imperfect
ἠκουόμην1ps

ἠκούου2ps

ἠκούετο3ps

ἠκουόμεθα1pp

ἠκούεσθε2pp

ἠκούοντο3pp

ἠκούεσθον2pd

ἠκουέσθην3pd

Future
ἀκούσομαι ἀκουσοί̄μην1ps

ἀκούσει ἀκούσοῑο2ps

ἀκούσεται ἀκούσοῑτο3ps

ἀκουσόμεθα ἀκουσοί̄μεθα1pp

ἀκούσεσθε ἀκούσοῑσθε2pp

ἀκούσονται ἀκούσοῑντο3pp

ἀκούσεσθον ἀκούσοῑσθον2pd

ἀκούσεσθον ἀκουσοί̄σθην3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Aorist
ἠκουσάμην ἀκούσωμαι ἀκουσαί̄μην1ps

ἠκούσω ἀκούσῃ ἀκούσαῑο ἄκουσαι2ps

ἠκούσατο ἀκούσηται ἀκούσαῑτο ἀκουσάσθω3ps

ἠκουσάμεθα ἀκουσώμεθα ἀκουσαί̄μεθα1pp

ἠκούσασθε ἀκούσησθε ἀκούσαῑσθε ἀκούσασθε2pp

ἠκούσαντο ἀκούσωνται ἀκούσαῑντο ἀκουσάσθωσαν3pp

ἠκούσασθον ἀκούσησθον ἀκούσαῑσθον ἀκούσασθον2pd

ἠκουσάσθην ἀκούσησθον ἀκουσαί̄σθην ἀκουσάσθων3pd

Perfect
ἤκουμαι1ps

ἤκουσαι ἤκουσο2ps

ἤκουται ἠκούσθω3ps

ἠκούμεθα1pp

ἤκουσθε ἤκουσθε2pp

ἤκουνται ἠκούσθωσαν3pp

ἤκουσθον ἤκουσθον2pd

ἤκουσθον ἠκούσθων3pd

Strong perfect
ἀκήκομαι1ps

ἀκήκοσαι ἀκήκοσο2ps

ἀκήκοται ἀκηκόσθω3ps

ἀκηκόμεθα1pp

ἀκήκοσθε ἀκήκοσθε2pp

ἀκήκονται ἀκηκόσθωσαν3pp

ἀκήκοσθον ἀκήκοσθον2pd

ἀκήκοσθον ἀκηκόσθων3pd

Pluperfect
ἠκούμην1ps

ἤκουσο2ps

ἤκουτο3ps

ἠκούμεθα1pp

ἤκουσθε2pp

ἤκουντο3pp

ἤκουσθον2pd

ἠκούσθην3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Strong pluperfect
ἀκηκόμην1ps

ἀκήκοσο2ps

ἀκήκοτο3ps

ἀκηκόμεθα1pp

ἀκήκοσθε2pp

ἀκήκοντο3pp

ἀκήκοσθον2pd

ἀκηκόσθην3pd

Passive voice

Future
ἀκουσθήσομαι ἀκουθησοί̄μην1ps

ἀκουσθήσει ἀκουθήσοῑο2ps

ἀκουσθήσεται ἀκουθήσοῑτο3ps

ἀκουσθησόμεθα ἀκουθησοί̄μεθα1pp

ἀκουσθήσεσθε ἀκουθήσοῑσθε2pp

ἀκουσθήσονται ἀκουθήσοῑντο3pp

ἀκουσθήσεσθον ἀκουθήσοῑσθον2pd

ἀκουσθήσεσθον ἀκουθησοί̄σθην3pd

Aorist
ἠκούσθην ἀκουθῶ ἀκουθείην1ps

ἠκούσθης ἀκουθῇς ἀκουθείης ἀκούθητι2ps

ἠκούσθη ἀκουθῇ ἀκουθείη ἀκουθήτω3ps

ἠκούσθημεν ἀκουθῶμεν ἀκουθεῖμεν1pp

ἠκούσθητε ἀκουθῆτε ἀκουθεῖτε ἀκούθητε2pp

ἠκούσθησαν ἀκουθῶσι ἀκουθεῖεν ἀκουθήτωσαν3pp

ἠκούσθητον ἀκουθῆτον ἀκουθεῖτον ἀκούθητον2pd

ἠκουσθήτην ἀκουθῆτον ἀκουθείτην ἀκουθήτων3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Doric

Active voice

Aorist
ἄκουσα1ps

ἄκουσας2ps

ἄκουσε3ps

ἀκούσαμεν1pp

ἀκούσατε2pp

ἄκουσαν3pp

ἀκούσατον2pd

ἀκουσάτην3pd

Perfect
ἄκουκα1ps

ἄκουκας2ps

ἄκουκε3ps

ἀκούκαμεν1pp

ἀκούκατε2pp

ἀκούκασι3pp

ἀκούκατον2pd

ἀκούκατον3pd

Middle voice

Aorist
ἀκουσάμην1ps

ἀκούσω2ps

ἀκούσατο3ps

ἀκουσάμεθα1pp

ἀκούσασθε2pp

ἀκούσαντο3pp

ἀκούσασθον2pd

ἀκουσάσθην3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Ionic

Active voice

Perfect
ἀκήκουκα1ps

ἀκήκουκας2ps

ἀκήκουκε3ps

ἀκηκούκαμεν1pp

ἀκηκούκατε2pp

ἀκηκούκασι3pp

ἀκηκούκατον2pd

ἀκηκούκατον3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Later

Active voice

Perfect
ἤκουκα1ps

ἤκουκας2ps

ἤκουκε3ps

ἠκούκαμεν1pp

ἠκούκατε2pp

ἠκούκασι3pp

ἠκούκατον2pd

ἠκούκατον3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Recent

Active voice

Perfect
ἤκουσσο2ps

ἠκούσω3ps

ἤκουσε2pp

ἠκούσωσαν3pp

ἤκουσον2pd

ἠκούσων3pd

Middle voice

Perfect
ἤκουσμαι1ps

ἤκουσσαι2ps

ἤκουσται3ps

ἠκούσμεθα1pp

ἤκουσε2pp

ἤκουσνται3pp

ἤκουσον2pd

ἤκουσον3pd

Pluperfect
ἠκούσμην1ps

ἤκουσσο2ps

ἤκουστο3ps

ἠκούσμεθα1pp

ἤκουσε2pp

ἤκουσντο3pp

ἤκουσον2pd

ἠκούσην3pd



ἀκούω

listen, hear; understand; be called (up).

Singular Plural Dual

Regular

Present

Active voice

Masculine

Nominative ἀκούων ἀκούοντες ἀκούοντε

Vocative ἀκούον ἀκούοντες ἀκούοντε

Accusative ἀκούοντα ἀκούοντας ἀκούοντε

Genitive ἀκούοντος ἀκουόντων ἀκουόντοῑν

Dative ἀκούοντι ἀκούουσι ἀκουόντοῑν

Feminine

Nominative ἀκούουσα ἀκούουσαι ἀκουούσᾱ

Vocative ἀκούουσα ἀκούουσαι ἀκουούσᾱ

Accusative ἀκούουσαν ἀκουούσᾱς ἀκουούσᾱ

Genitive ἀκουούσης ἀκουουσῶν ἀκουούσαῑν

Dative ἀκουούσῃ ἀκουούσαῑς ἀκουούσαῑν

Neuter

Nominative ἀκοῦον ἀκούοντα ἀκούοντε

Vocative ἀκοῦον ἀκούοντα ἀκούοντε

Accusative ἀκοῦον ἀκούοντα ἀκούοντε

Genitive ἀκούοντος ἀκουόντων ἀκουόντοῑν

Dative ἀκούοντι ἀκούουσι ἀκουόντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative ἀκουόμενος ἀκουόμενοι ἀκουομένω

Vocative ἀκουόμενε ἀκουόμενοι ἀκουομένω

Accusative ἀκουόμενον ἀκουομένους ἀκουομένω

Genitive ἀκουομένου ἀκουομένων ἀκουομένοῑν

Dative ἀκουομένῳ ἀκουομένοῑς ἀκουομένοῑν

Feminine

Nominative ἀκουομένη ἀκουομέναι ἀκουομένᾱ

Vocative ἀκουομένη ἀκουομέναι ἀκουομένᾱ

Accusative ἀκουομένην ἀκουομένᾱς ἀκουομένᾱ

Genitive ἀκουομένης ἀκουομενῶν ἀκουομέναῑν

Dative ἀκουομένῃ ἀκουομέναῑς ἀκουομέναῑν



Singular Plural Dual

Neuter

Nominative ἀκουόμενον ἀκουόμενα ἀκουομένω

Vocative ἀκουόμενον ἀκουόμενα ἀκουομένω

Accusative ἀκουόμενον ἀκουόμενα ἀκουομένω

Genitive ἀκουομένου ἀκουομένων ἀκουομένοῑν

Dative ἀκουομένῳ ἀκουομένοῑς ἀκουομένοῑν

Future

Active voice

Masculine

Nominative ἀκούσων ἀκούσοντες ἀκούσοντε

Vocative ἀκούσον ἀκούσοντες ἀκούσοντε

Accusative ἀκούσοντα ἀκούσοντας ἀκούσοντε

Genitive ἀκούσοντος ἀκουσόντων ἀκουσόντοῑν

Dative ἀκούσοντι ἀκούσουσι ἀκουσόντοῑν

Feminine

Nominative ἀκούσουσα ἀκούσουσαι ἀκουσούσᾱ

Vocative ἀκούσουσα ἀκούσουσαι ἀκουσούσᾱ

Accusative ἀκούσουσαν ἀκουσούσᾱς ἀκουσούσᾱ

Genitive ἀκουσούσης ἀκουσουσῶν ἀκουσούσαῑν

Dative ἀκουσούσῃ ἀκουσούσαῑς ἀκουσούσαῑν

Neuter

Nominative ἀκοῦσον ἀκούσοντα ἀκούσοντε

Vocative ἀκοῦσον ἀκούσοντα ἀκούσοντε

Accusative ἀκοῦσον ἀκούσοντα ἀκούσοντε

Genitive ἀκούσοντος ἀκουσόντων ἀκουσόντοῑν

Dative ἀκούσοντι ἀκούσουσι ἀκουσόντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative ἀκουσόμενος ἀκουσόμενοι ἀκουσομένω

Vocative ἀκουσόμενε ἀκουσόμενοι ἀκουσομένω

Accusative ἀκουσόμενον ἀκουσομένους ἀκουσομένω

Genitive ἀκουσομένου ἀκουσομένων ἀκουσομένοῑν

Dative ἀκουσομένῳ ἀκουσομένοῑς ἀκουσομένοῑν



Singular Plural Dual

Feminine

Nominative ἀκουσομένη ἀκουσομέναι ἀκουσομένᾱ

Vocative ἀκουσομένη ἀκουσομέναι ἀκουσομένᾱ

Accusative ἀκουσομένην ἀκουσομένᾱς ἀκουσομένᾱ

Genitive ἀκουσομένης ἀκουσομενῶν ἀκουσομέναῑν

Dative ἀκουσομένῃ ἀκουσομέναῑς ἀκουσομέναῑν

Neuter

Nominative ἀκουσόμενον ἀκουσόμενα ἀκουσομένω

Vocative ἀκουσόμενον ἀκουσόμενα ἀκουσομένω

Accusative ἀκουσόμενον ἀκουσόμενα ἀκουσομένω

Genitive ἀκουσομένου ἀκουσομένων ἀκουσομένοῑν

Dative ἀκουσομένῳ ἀκουσομένοῑς ἀκουσομένοῑν

Passive voice

Masculine

Nominative ἀκουσθησόμενος ἀκουσθησόμενοι ἀκουσθησομένω

Vocative ἀκουσθησόμενε ἀκουσθησόμενοι ἀκουσθησομένω

Accusative ἀκουσθησόμενον ἀκουσθησομένους ἀκουσθησομένω

Genitive ἀκουσθησομένου ἀκουσθησομένων ἀκουσθησομένοῑν

Dative ἀκουσθησομένῳ ἀκουσθησομένοῑς ἀκουσθησομένοῑν

Feminine

Nominative ἀκουσθησομένη ἀκουσθησομέναι ἀκουσθησομένᾱ

Vocative ἀκουσθησομένη ἀκουσθησομέναι ἀκουσθησομένᾱ

Accusative ἀκουσθησομένην ἀκουσθησομένᾱς ἀκουσθησομένᾱ

Genitive ἀκουσθησομένης ἀκουσθησομενῶν ἀκουσθησομέναῑν

Dative ἀκουσθησομένῃ ἀκουσθησομέναῑς ἀκουσθησομέναῑν

Neuter

Nominative ἀκουσθησόμενον ἀκουσθησόμενα ἀκουσθησομένω

Vocative ἀκουσθησόμενον ἀκουσθησόμενα ἀκουσθησομένω

Accusative ἀκουσθησόμενον ἀκουσθησόμενα ἀκουσθησομένω

Genitive ἀκουσθησομένου ἀκουσθησομένων ἀκουσθησομένοῑν

Dative ἀκουσθησομένῳ ἀκουσθησομένοῑς ἀκουσθησομένοῑν



Singular Plural Dual

Aorist

Active voice

Masculine

Nominative ἀκούσᾱς ἀκούσαντες ἀκούσαντε

Vocative ἀκούσαν ἀκούσαντες ἀκούσαντε

Accusative ἀκούσαντα ἀκούσαντας ἀκούσαντε

Genitive ἀκούσαντος ἀκουσάντων ἀκουσάντοῑν

Dative ἀκούσαντι ἀκούσᾱσι ἀκουσάντοῑν

Feminine

Nominative ἀκούσᾱσα ἀκούσᾱσαι ἀκουσά̄σᾱ

Vocative ἀκούσᾱσα ἀκούσᾱσαι ἀκουσά̄σᾱ

Accusative ἀκούσᾱσαν ἀκουσά̄σᾱς ἀκουσά̄σᾱ

Genitive ἀκουσά̄σης ἀκουσᾱσῶν ἀκουσά̄σαῑν

Dative ἀκουσά̄σῃ ἀκουσά̄σαῑς ἀκουσά̄σαῑν

Neuter

Nominative ἀκοῦσαν ἀκούσαντα ἀκούσαντε

Vocative ἀκοῦσαν ἀκούσαντα ἀκούσαντε

Accusative ἀκοῦσαν ἀκούσαντα ἀκούσαντε

Genitive ἀκούσαντος ἀκουσάντων ἀκουσάντοῑν

Dative ἀκούσαντι ἀκούσᾱσι ἀκουσάντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative ἀκουσάμενος ἀκουσάμενοι ἀκουσαμένω

Vocative ἀκουσάμενε ἀκουσάμενοι ἀκουσαμένω

Accusative ἀκουσάμενον ἀκουσαμένους ἀκουσαμένω

Genitive ἀκουσαμένου ἀκουσαμένων ἀκουσαμένοῑν

Dative ἀκουσαμένῳ ἀκουσαμένοῑς ἀκουσαμένοῑν

Feminine

Nominative ἀκουσαμένη ἀκουσαμέναι ἀκουσαμένᾱ

Vocative ἀκουσαμένη ἀκουσαμέναι ἀκουσαμένᾱ

Accusative ἀκουσαμένην ἀκουσαμένᾱς ἀκουσαμένᾱ

Genitive ἀκουσαμένης ἀκουσαμενῶν ἀκουσαμέναῑν

Dative ἀκουσαμένῃ ἀκουσαμέναῑς ἀκουσαμέναῑν



Singular Plural Dual

Neuter

Nominative ἀκουσάμενον ἀκουσάμενα ἀκουσαμένω

Vocative ἀκουσάμενον ἀκουσάμενα ἀκουσαμένω

Accusative ἀκουσάμενον ἀκουσάμενα ἀκουσαμένω

Genitive ἀκουσαμένου ἀκουσαμένων ἀκουσαμένοῑν

Dative ἀκουσαμένῳ ἀκουσαμένοῑς ἀκουσαμένοῑν

Passive voice

Masculine

Nominative ἀκουσθείς ἀκουσθέντες ἀκουσθέντε

Vocative ἀκουσθείς ἀκουσθέντες ἀκουσθέντε

Accusative ἀκουσθέντα ἀκουσθέντας ἀκουσθέντε

Genitive ἀκουσθέντος ἀκουσθέντων ἀκουσθέντοῑν

Dative ἀκουσθέντι ἀκουσθεῖσι ἀκουσθέντοῑν

Feminine

Nominative ἀκουσθεῖσα ἀκουσθεῖσαι ἀκουσθείσᾱ

Vocative ἀκουσθεῖσα ἀκουσθεῖσαι ἀκουσθείσᾱ

Accusative ἀκουσθεῖσαν ἀκουσθείσᾱς ἀκουσθείσᾱ

Genitive ἀκουσθείσης ἀκουσθεισῶν ἀκουσθείσαῑν

Dative ἀκουσθείσῃ ἀκουσθείσαῑς ἀκουσθείσαῑν

Neuter

Nominative ἀκουσθέν ἀκουσθέντα ἀκουσθέντε

Vocative ἀκουσθέν ἀκουσθέντα ἀκουσθέντε

Accusative ἀκουσθέν ἀκουσθέντα ἀκουσθέντε

Genitive ἀκουσθέντος ἀκουσθέντων ἀκουσθέντοῑν

Dative ἀκουσθέντι ἀκουσθεῖσι ἀκουσθέντοῑν

Perfect

Active voice

Masculine

Nominative ἠκουκώς ἠκουκότες ἠκουκότε

Vocative ἠκουκώς ἠκουκότες ἠκουκότε

Accusative ἠκουκότα ἠκουκότας ἠκουκότε

Genitive ἠκουκότος ἠκουκότων ἠκουκότοῑν

Dative ἠκουκότι ἠκουκῶσι ἠκουκότοῑν



Singular Plural Dual

Feminine

Nominative ἠκουκυῖα ἠκουκυῖαι ἠκουκυίᾱ

Vocative ἠκουκυῖα ἠκουκυῖαι ἠκουκυίᾱ

Accusative ἠκουκυῖαν ἠκουκυίᾱς ἠκουκυίᾱ

Genitive ἠκουκυίᾱς ἠκουκυιῶν ἠκουκυίαῑν

Dative ἠκουκυίᾳ ἠκουκυίαῑς ἠκουκυίαῑν

Neuter

Nominative ἠκουκόν ἠκουκότες ἠκουκότε

Vocative ἠκουκός ἠκουκότες ἠκουκότε

Accusative ἠκουκότα ἠκουκότας ἠκουκότε

Genitive ἠκουκότος ἠκουκότων ἠκουκότοῑν

Dative ἠκουκότι ἠκουκῶσι ἠκουκότοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative ἠκουμένος ἠκουμένοι ἠκουμένω

Vocative ἠκουμένε ἠκουμένοι ἠκουμένω

Accusative ἠκουμένον ἠκουμένους ἠκουμένω

Genitive ἠκουμένου ἠκουμένων ἠκουμένοῑν

Dative ἠκουμένῳ ἠκουμένοῑς ἠκουμένοῑν

Feminine

Nominative ἠκουμένη ἠκουμέναι ἠκουμένᾱ

Vocative ἠκουμένη ἠκουμέναι ἠκουμένᾱ

Accusative ἠκουμένην ἠκουμένᾱς ἠκουμένᾱ

Genitive ἠκουμένης ἠκουμενῶν ἠκουμέναῑν

Dative ἠκουμένῃ ἠκουμέναῑς ἠκουμέναῑν

Neuter

Nominative ἠκουμένον ἠκουμένα ἠκουμένω

Vocative ἠκουμένον ἠκουμένα ἠκουμένω

Accusative ἠκουμένον ἠκουμένα ἠκουμένω

Genitive ἠκουμένου ἠκουμένων ἠκουμένοῑν

Dative ἠκουμένῳ ἠκουμένοῑς ἠκουμένοῑν



Singular Plural Dual

Strong perfect

Active voice

Masculine

Nominative ἀκηκοώς ἀκηκοότες ἀκηκοότε

Vocative ἀκηκοώς ἀκηκοότες ἀκηκοότε

Accusative ἀκηκοότα ἀκηκοότας ἀκηκοότε

Genitive ἀκηκοότος ἀκηκοότων ἀκηκοότοῑν

Dative ἀκηκοότι ἀκηκοῶσι ἀκηκοότοῑν

Feminine

Nominative ἀκηκουῖα ἀκηκουῖαι ἀκηκουίᾱ

Vocative ἀκηκουῖα ἀκηκουῖαι ἀκηκουίᾱ

Accusative ἀκηκουῖαν ἀκηκουίᾱς ἀκηκουίᾱ

Genitive ἀκηκουίᾱς ἀκηκουιῶν ἀκηκουίαῑν

Dative ἀκηκουίᾳ ἀκηκουίαῑς ἀκηκουίαῑν

Neuter

Nominative ἀκηκοός ἀκηκοότα ἀκηκοότε

Vocative ἀκηκοός ἀκηκοότα ἀκηκοότε

Accusative ἀκηκοός ἀκηκοότα ἀκηκοότε

Genitive ἀκηκοότος ἀκηκοότων ἀκηκοότοῑν

Dative ἀκηκοότι ἀκηκοῶσι ἀκηκοότοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative ἀκηκομένος ἀκηκομένοι ἀκηκομένω

Vocative ἀκηκομένε ἀκηκομένοι ἀκηκομένω

Accusative ἀκηκομένον ἀκηκομένους ἀκηκομένω

Genitive ἀκηκομένου ἀκηκομένων ἀκηκομένοῑν

Dative ἀκηκομένῳ ἀκηκομένοῑς ἀκηκομένοῑν

Feminine

Nominative ἀκηκομένη ἀκηκομέναι ἀκηκομένᾱ

Vocative ἀκηκομένη ἀκηκομέναι ἀκηκομένᾱ

Accusative ἀκηκομένην ἀκηκομένᾱς ἀκηκομένᾱ

Genitive ἀκηκομένης ἀκηκομενῶν ἀκηκομέναῑν

Dative ἀκηκομένῃ ἀκηκομέναῑς ἀκηκομέναῑν



Singular Plural Dual

Neuter

Nominative ἀκηκομένον ἀκηκομένα ἀκηκομένω

Vocative ἀκηκομένον ἀκηκομένα ἀκηκομένω

Accusative ἀκηκομένον ἀκηκομένα ἀκηκομένω

Genitive ἀκηκομένου ἀκηκομένων ἀκηκομένοῑν

Dative ἀκηκομένῳ ἀκηκομένοῑς ἀκηκομένοῑν



Singular Plural Dual

Recent

Perfect

Middle voice

Masculine

Nominative ἠκουσμένος ἠκουσμένοι ἠκουσμένω

Vocative ἠκουσμένε ἠκουσμένοι ἠκουσμένω

Accusative ἠκουσμένον ἠκουσμένους ἠκουσμένω

Genitive ἠκουσμένου ἠκουσμένων ἠκουσμένοῑν

Dative ἠκουσμένῳ ἠκουσμένοῑς ἠκουσμένοῑν

Feminine

Nominative ἠκουσμένη ἠκουσμέναι ἠκουσμένᾱ

Vocative ἠκουσμένη ἠκουσμέναι ἠκουσμένᾱ

Accusative ἠκουσμένην ἠκουσμένᾱς ἠκουσμένᾱ

Genitive ἠκουσμένης ἠκουσμενῶν ἠκουσμέναῑν

Dative ἠκουσμένῃ ἠκουσμέναῑς ἠκουσμέναῑν

Neuter

Nominative ἠκουσμένον ἠκουσμένα ἠκουσμένω

Vocative ἠκουσμένον ἠκουσμένα ἠκουσμένω

Accusative ἠκουσμένον ἠκουσμένα ἠκουσμένω

Genitive ἠκουσμένου ἠκουσμένων ἠκουσμένοῑν

Dative ἠκουσμένῳ ἠκουσμένοῑς ἠκουσμένοῑν



ἀκούω

listen, hear; understand; be called (up).

Active Middle Passive

Regular

Present ἀκούειν ἀκούεσθαι

Future ἀκούσειν ἀκούσεσθαι ἀκουσθήσεσθαι

Aorist ἀκοῦσαι ἀκούσασθαι ἀκουσθῆναι

Perfect ἠκουκέναι ἠκοῦσθαι

Perfect ἀκηκοέναι ἀκηκόσθαι

Recent

Perfect ἠκοῦσθαι



ἀνθίστημι

resist, withstand.

Indicative Subjunctive Optative Imperative

Regular

Active voice

Present
ἀνθίστημι ἀνθιστάω ἀνθιστάοῑμι1ps

ἀνθίστης ἀνθιστάῃς ἀνθιστάοῑς ἀνθίστη2ps

ἀνθίστησι ἀνθιστάῃ ἀνθιστάοῑ ἀνθιστάτω3ps

ἀνθίσταμεν ἀνθιστάωμεν ἀνθιστάοῑμεν1pp

ἀνθίστατε ἀνθιστάητε ἀνθιστάοῑτε ἀνθίστατε2pp

ἀνθίστᾱσι ἀνθιστάωσι ἀνθιστάοῑεν ἀνθιστάτωσαν3pp

ἀνθίστατον ἀνθίστατον ἀνθιστάοῑθον ἀνθίστατον2pd

ἀνθίστατον ἀνθίστατον ἀνθισταοί̄θην ἀνθιστάτων3pd

Imperfect
ἀνθίστην1ps

ἀνθίστης2ps

ἀνθίστη3ps

ἀνθίσταμεν1pp

ἀνθίστατε2pp

ἀνθίστασαν3pp

ἀνθίστατον2pd

ἀνθιστάτην3pd

Future
ἀντιστήσω ἀντιστήσοῑμι1ps

ἀντιστήσεις ἀντιστήσοῑς2ps

ἀντιστήσει ἀντιστήσοῑ3ps

ἀντιστήσομεν ἀντιστήσοῑμεν1pp

ἀντιστήσετε ἀντιστήσοῑτε2pp

ἀντιστήσουσι ἀντιστήσοῑεν3pp

ἀντιστήσετον ἀντιστήσοῑτον2pd

ἀντιστήσετον ἀντιστησοί̄την3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Aorist
ἀντέστησα ἀντιστήσω ἀντιστήσαῑμι1ps

ἀντέστησας ἀντιστήσῃς ἀντιστήσειας ἀντίστησον2ps

ἀντέστησε ἀντιστήσῃ ἀντιστήσειε ἀντιστησάτω3ps

ἀντεστήσαμεν ἀντιστήσωμεν ἀντιστήσαῑμεν1pp

ἀντεστήσατε ἀντιστήσητε ἀντιστήσαῑτε ἀντιστήσατε2pp

ἀντέστησαν ἀντιστήσωσι ἀντιστήσειαν ἀντιστησάτωσαν3pp

ἀντεστήσατον ἀντιστήσητον ἀντιστήσαῑτον ἀντιστήσατον2pd

ἀντεστησάτην ἀντιστήσητον ἀντιστησαί̄την ἀντιστησάτων3pd

Strong aorist
ἀντέστην ἀντιστῶ ἀντιστήοῑμι1ps

ἀντέστης ἀντιστῇς ἀντιστήοῑς ἀντίστη2ps

ἀντέστη ἀντιστῇ ἀντιστήοῑ ἀντιστήτω3ps

ἀντέστημεν ἀντιστῶμεν ἀντιστήοῑμεν1pp

ἀντέστητε ἀντιστῆτε ἀντιστήοῑτε ἀντίστητε2pp

ἀντέστησαν ἀντιστῶσι ἀντιστήοῑεν ἀντιστήτωσαν3pp

ἀντέστητον ἀντιστῆτον ἀντιστήοῑθον ἀντίστητον2pd

ἀντεστήτην ἀντιστῆτον ἀντιστηοί̄θην ἀντιστήτων3pd

Perfect
ἀντέστηκα ἀντεστήκω ἀντεστήκοῑμι1ps

ἀνθέστηκα ἀνθεστήκω ἀνθεστήκοῑμι

ἀντέστηκας ἀντεστήκῃς ἀντεστήκοῑς ἀνθέστασο2ps

ἀνθέστηκας ἀνθεστήκῃς ἀνθεστήκοῑς ἀνθέστηκε

ἀντέστηκε ἀντεστήκῃ ἀντεστήκοῑ ἀνθεστάσθω3ps

ἀνθέστηκε ἀνθεστήκῃ ἀνθεστήκοῑ ἀνθεστηκέτω

ἀντεστήκαμεν ἀντεστήκωμεν ἀντεστήκοῑμεν1pp

ἀνθεστήκαμεν ἀνθεστήκωμεν ἀνθεστήκοῑμεν

ἀντεστήκατε ἀντεστήκητε ἀντεστήκοῑτε ἀνθέστασθε2pp

ἀνθεστήκατε ἀνθεστήκητε ἀνθεστήκοῑτε ἀνθεστήκετε

ἀντεστήκασι ἀντεστήκωσι ἀντεστήκοῑεν ἀνθεστάσθωσαν3pp

ἀνθεστήκασι ἀνθεστήκωσι ἀνθεστήκοῑεν ἀνθεστηκέτωσαν

ἀντεστήκατον ἀντεστήκητον ἀντεστήκοῑτον ἀνθέστασθον2pd

ἀνθεστήκατον ἀνθεστήκητον ἀνθεστήκοῑτον ἀνθεστήκετον

ἀντεστήκατον ἀντεστήκητον ἀντεστηκοί̄την ἀνθεστάσθων3pd

ἀνθεστήκατον ἀνθεστήκητον ἀνθεστηκοί̄την ἀνθεστηκέτων



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Strong perfect
ἀνθεσταίην1ps

ἀνθέσταθι2ps

ἀνθεστάτω3ps

ἀνθέσταμεν ἀνθέστωμεν1pp

ἀνθέστατε2pp

ἀνθέστᾱσι ἀνθέστωσι3pp

ἀνθέστατον2pd

ἀνθέστατον3pd

Pluperfect
ἀντεστήκη1ps

ἀνθεστήκη

ἀντεστήκης2ps

ἀνθεστήκης

ἀντεστήκει3ps

ἀνθεστήκει

ἀντεστήκεμεν1pp

ἀνθεστήκεμεν

ἀντεστήκετε2pp

ἀνθεστήκετε

ἀντεστήκεσαν3pp

ἀνθεστήκεσαν

ἀντεστήκειτον2pd

ἀνθεστήκειτον

ἀντεστηκείτην3pd

ἀνθεστηκείτην

Middle voice

Present
ἀνθίσταμαι ἀνθιστάωμαι ἀνθισταοί̄μην1ps

ἀνθίστασαι ἀνθιστάῃ ἀνθιστάοῑο ἀνθίστασο2ps

ἀνθίσταται ἀνθιστάηται ἀνθιστάοῑτο ἀνθιστάσθω3ps

ἀνθιστάμεθα ἀνθισταώμεθα ἀνθισταοί̄μεθα1pp

ἀνθίστασθε ἀνθιστάησθε ἀνθιστάοῑσθε ἀνθίστασθε2pp

ἀνθίστανται ἀνθιστάωνται ἀνθιστάοῑντο ἀνθιστάσθωσαν3pp

ἀνθίστασθον ἀνθίστασθον ἀνθιστάοῑσθον ἀνθίστασθον2pd

ἀνθίστασθον ἀνθίστασθον ἀνθισταοί̄σθην ἀνθιστάσθων3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Imperfect
ἀνθιστάμην1ps

ἀνθίστασο2ps

ἀνθίστατο3ps

ἀνθιστάμεθα1pp

ἀνθίστασθε2pp

ἀνθίσταντο3pp

ἀνθίστασθον2pd

ἀνθιστάσθην3pd

Future
ἀντιστήσομαι ἀντιστησοί̄μην1ps

ἀντιστήσει ἀντιστήσοῑο2ps

ἀντιστήσεται ἀντιστήσοῑτο3ps

ἀντιστησόμεθα ἀντιστησοί̄μεθα1pp

ἀντιστήσεσθε ἀντιστήσοῑσθε2pp

ἀντιστήσονται ἀντιστήσοῑντο3pp

ἀντιστήσεσθον ἀντιστήσοῑσθον2pd

ἀντιστήσεσθον ἀντιστησοί̄σθην3pd

Aorist
ἀντεστησάμην ἀντιστήσωμαι ἀντιστησαί̄μην1ps

ἀντεστήσω ἀντιστήσῃ ἀντιστήσαῑο ἀντίστησαι2ps

ἀντεστήσατο ἀντιστήσηται ἀντιστήσαῑτο ἀντιστησάσθω3ps

ἀντεστησάμεθα ἀντιστησώμεθα ἀντιστησαί̄μεθα1pp

ἀντεστήσασθε ἀντιστήσησθε ἀντιστήσαῑσθε ἀντιστήσασθε2pp

ἀντεστήσαντο ἀντιστήσωνται ἀντιστήσαῑντο ἀντιστησάσθωσα3pp

ἀντεστήσασθον ἀντιστήσησθον ἀντιστήσαῑσθον ἀντιστήσασθον2pd

ἀντεστησάσθην ἀντιστήσησθον ἀντιστησαί̄σθην ἀντιστησάσθων3pd

Strong aorist
ἀντιστήμην ἀντιστήωμαι ἀντιστηοί̄μην1ps

ἀντίστησο ἀντιστήῃ ἀντιστήοῑο ἀντίστησο2ps

ἀντίστητο ἀντιστήηται ἀντιστήοῑτο ἀντιστήσθω3ps

ἀντιστήμεθα ἀντιστηώμεθα ἀντιστηοί̄μεθα1pp

ἀντίστησθε ἀντιστήησθε ἀντιστήοῑσθε ἀντίστησθε2pp

ἀντίστηντο ἀντιστήωνται ἀντιστήοῑντο ἀντιστήσθωσαν3pp

ἀντίστησθον ἀντίστησθον ἀντιστήοῑσθον ἀντίστησθον2pd

ἀντιστήσθην ἀντίστησθον ἀντιστηοί̄σθην ἀντιστήσθων3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Perfect
ἀνθέσταμαι1ps

ἀνθέστημαι

ἀνθέστασαι ἀντέστησο2ps

ἀνθέστησαι ἀνθέστησο

ἀνθέσταται ἀντεστήσθω3ps

ἀνθέστηται ἀνθεστήσθω

ἀνθεστάμεθα1pp

ἀνθεστήμεθα

ἀνθέστασθε ἀντέστησθε2pp

ἀνθέστησθε ἀνθέστησθε

ἀνθέστανται ἀντεστήσθωσαν3pp

ἀνθέστηνται ἀνθεστήσθωσαν

ἀνθέστασθον ἀντέστησθον2pd

ἀνθέστησθον ἀνθέστησθον

ἀνθέστασθον ἀντεστήσθων3pd

ἀνθέστησθον ἀνθεστήσθων

Pluperfect
ἀνθεστάμην1ps

ἀνθεστήμην

ἀνθέστασο2ps

ἀνθέστησο

ἀνθέστατο3ps

ἀνθέστητο

ἀνθεστάμεθα1pp

ἀνθεστήμεθα

ἀνθέστασθε2pp

ἀνθέστησθε

ἀνθέσταντο3pp

ἀνθέστηντο

ἀνθέστασθον2pd

ἀνθέστησθον

ἀνθεστάσθην3pd

ἀνθεστήσθην



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Passive voice

Future
ἀντισταθήσομαι1ps

ἀντισταθήσει2ps

ἀντισταθήσεται3ps

ἀντισταθησόμεθα1pp

ἀντισταθήσεσθε2pp

ἀντισταθήσονται3pp

ἀντισταθήσεσθον2pd

ἀντισταθήσεσθον3pd

Aorist
ἀντεστάθην1ps

ἀντεστάθης2ps

ἀντεστάθη3ps

ἀντεστάθημεν1pp

ἀντεστάθητε2pp

ἀντεστάθησαν3pp

ἀντεστάθητον2pd

ἀντεσταθήτην3pd

Strong aorist
ἀντέστην1ps

ἀντέστης2ps

ἀντέστη3ps

ἀντέστημεν1pp

ἀντέστητε2pp

ἀντέστησαν3pp

ἀντέστητον2pd

ἀντεστήτην3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Attic

Active voice

Pluperfect
ἀνθειστήκη1ps

ἀνθειστήκης2ps

ἀνθειστήκει3ps

ἀνθειστήκεμεν1pp

ἀνθειστήκετε2pp

ἀνθειστήκεσαν3pp

ἀνθειστήκειτον2pd

ἀνθειστηκείτην3pd

Middle voice

Pluperfect
ἀνθειστήμην1ps

ἀνθείστησο2ps

ἀνθείστητο3ps

ἀνθειστήμεθα1pp

ἀνθείστησθε2pp

ἀνθείστηντο3pp

ἀνθείστησθον2pd

ἀνθειστήσθην3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Doric

Active voice

Future
ἀντιστασῶ ἀντιστασῶ ἀντιστασοῖμι1ps

ἀντιστᾱσοί̄μην

ἀντιστασεῖς ἀντιστασῇς ἀντιστασοῖς ἀντιστάσει2ps

ἀντιστά̄σοῑο

ἀντιστασεῖ ἀντιστασῇ ἀντιστασοῖ ἀντιστασείτω3ps

ἀντιστά̄σοῑτο

ἀντιστασοῦμεν ἀντιστασῶμεν ἀντιστασοῖμεν1pp

ἀντιστᾱσοί̄μεθα

ἀντιστασεῖτε ἀντιστασῆτε ἀντιστασοῖτε ἀντιστασεῖτε2pp

ἀντιστά̄σοῑσθε

ἀντιστασοῦσι ἀντιστασῶσι ἀντιστασοῖεν ἀντιστασείτωσαν3pp

ἀντιστά̄σοῑντο

ἀντιστασεῖτον ἀντιστασῆτον ἀντιστασοῖτον ἀντιστασεῖτον2pd

ἀντιστά̄σοῑσθον

ἀντιστασεῖτον ἀντιστασῆτον ἀντιστασοί̄την ἀντιστασείτων3pd

ἀντιστᾱσοί̄σθην

Aorist
ἀντέστασα ἀντιστάσω ἀντιστάσαῑμι1ps

ἀντίστᾱσα

ἀντέστασας ἀντιστάσῃς ἀντιστάσειας ἀντίστασον2ps

ἀντίστᾱσας

ἀντέστασε ἀντιστάσῃ ἀντιστάσειε ἀντιστασάτω3ps

ἀντίστᾱσε

ἀντεστάσαμεν ἀντιστάσωμεν ἀντιστάσαῑμεν1pp

ἀντιστά̄σαμεν

ἀντεστάσατε ἀντιστάσητε ἀντιστάσαῑτε ἀντιστάσατε2pp

ἀντιστά̄σατε

ἀντέστασαν ἀντιστάσωσι ἀντιστάσειαν ἀντιστασάτωσαν3pp

ἀντίστᾱσαν

ἀντεστάσατον ἀντιστάσητον ἀντιστάσαῑτον ἀντιστάσατον2pd

ἀντιστά̄σατον

ἀντεστασάτην ἀντιστάσητον ἀντιστασαί̄την ἀντιστασάτων3pd

ἀντιστᾱσάτην



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Perfect
ἀνθέστακα ἀνθεστάκω ἀνθεστάκοῑμι1ps

ἀνθέστακας ἀνθεστάκῃς ἀνθεστάκοῑς ἀνθέστακε2ps

ἀνθέστακε ἀνθεστάκῃ ἀνθεστάκοῑ ἀνθεστακέτω3ps

ἀνθεστάκαμεν ἀνθεστάκωμεν ἀνθεστάκοῑμεν1pp

ἀνθεστάκατε ἀνθεστάκητε ἀνθεστάκοῑτε ἀνθεστάκετε2pp

ἀνθεστάκασι ἀνθεστάκωσι ἀνθεστάκοῑεν ἀνθεστακέτωσαν3pp

ἀνθεστάκατον ἀνθεστάκητον ἀνθεστάκοῑτον ἀνθεστάκετον2pd

ἀνθεστάκατον ἀνθεστάκητον ἀνθεστακοί̄την ἀνθεστακέτων3pd

Pluperfect
ἀνθεστάκη1ps

ἀνθεστάκης2ps

ἀνθεστάκει3ps

ἀνθεστάκεμεν1pp

ἀνθεστάκετε2pp

ἀνθεστάκεσαν3pp

ἀνθεστάκειτον2pd

ἀνθεστακείτην3pd

Middle voice

Future
ἀντιστασοῦμαι ἀντιστασῶμαι ἀντιστασοί̄μην1ps

ἀντιστά̄σομαι

ἀντιστασεῖ ἀντιστασῇ ἀντιστασοῖο ἀντιστασοῦ2ps

ἀντιστά̄σει

ἀντιστασεῖται ἀντιστασῆται ἀντιστασοῖτο ἀντιστασείσθω3ps

ἀντιστά̄σεται

ἀντιστασούμεθα ἀντιστασώμεθα ἀντιστασοί̄μεθα1pp

ἀντιστᾱσόμεθα

ἀντιστασεῖσθε ἀντιστασῆσθε ἀντιστασοῖσθε ἀντιστασεῖσθε2pp

ἀντιστά̄σεσθε

ἀντιστασοῦνται ἀντιστασῶνται ἀντιστασοῖντο ἀντιστασείσθωσα3pp

ἀντιστά̄σονται

ἀντιστασεῖσθον ἀντιστασῆσθον ἀντιστασοῖσθον ἀντιστασεῖσθον2pd

ἀντιστά̄σεσθον

ἀντιστασεῖσθον ἀντιστασῆσθον ἀντιστασοί̄σθην ἀντιστασείσθων3pd

ἀντιστά̄σεσθον



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Aorist
ἀντεστασάμην ἀντιστάσωμαι ἀντιστασαί̄μην1ps

ἀντιστᾱσάμην

ἀντεστάσω ἀντιστάσῃ ἀντιστάσαῑο ἀντίστασαι2ps

ἀντιστά̄σω

ἀντεστάσατο ἀντιστάσηται ἀντιστάσαῑτο ἀντιστασάσθω3ps

ἀντιστά̄σατο

ἀντεστασάμεθα ἀντιστασώμεθα ἀντιστασαί̄μεθα1pp

ἀντιστᾱσάμεθα

ἀντεστάσασθε ἀντιστάσησθε ἀντιστάσαῑσθε ἀντιστάσασθε2pp

ἀντιστά̄σασθε

ἀντεστάσαντο ἀντιστάσωνται ἀντιστάσαῑντο ἀντιστασάσθωσα3pp

ἀντιστά̄σαντο

ἀντεστάσασθον ἀντιστάσησθον ἀντιστάσαῑσθον ἀντιστάσασθον2pd

ἀντιστά̄σασθον

ἀντεστασάσθην ἀντιστάσησθον ἀντιστασαί̄σθην ἀντιστασάσθων3pd

ἀντιστᾱσάσθην

Perfect
ἀνθέσταμαι1ps

ἀνθέστασαι ἀνθέστασο2ps

ἀνθέσταται ἀνθεστάσθω3ps

ἀνθεστάμεθα1pp

ἀνθέστασθε ἀνθέστασθε2pp

ἀνθέστανται ἀνθεστάσθωσαν3pp

ἀνθέστασθον ἀνθέστασθον2pd

ἀνθέστασθον ἀνθεστάσθων3pd

Pluperfect
ἀνθεστάμην1ps

ἀνθέστασο2ps

ἀνθέστατο3ps

ἀνθεστάμεθα1pp

ἀνθέστασθε2pp

ἀνθέσταντο3pp

ἀνθέστασθον2pd

ἀνθεστάσθην3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Passive voice

Strong aorist
ἄντεσταν1ps

ἄντεστας2ps

ἄντεστα3ps

ἀντέσταμεν1pp

ἀντέστατε2pp

ἀντέστασαν3pp

ἀντέστατον2pd

ἀντεστάτην3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Aeolian

Active voice

Imperfect
ἀντίστᾱν1ps

ἄντισταν3pp



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Poetic

Active voice

Strong aorist
ἀντίστηον1ps

ἀντίστηες2ps

ἀντίστηε3ps

ἀντιστήομεν1pp

ἀντιστήετε2pp

ἀντίστηον3pp

ἀντιστήετον2pd

ἀντιστηέτην3pd

Middle voice

Strong aorist
ἀντιστηόμην1ps

ἀντιστήου2ps

ἀντιστήετο3ps

ἀντιστηόμεθα1pp

ἀντιστήεσθε2pp

ἀντιστήοντο3pp

ἀντιστήεσθον2pd

ἀντιστηέσθην3pd

Passive voice

Strong aorist
ἀντίστησαν3pp



ἀνθίστημι

resist, withstand.

Singular Plural Dual

Regular

Present

Active voice

Masculine

Nominative ἀνθιστά̄ς ἀνθιστάντες ἀνθιστάντε

Vocative ἀνθιστά̄ς ἀνθιστάντες ἀνθιστάντε

Accusative ἀνθιστάντα ἀνθιστάντας ἀνθιστάντε

Genitive ἀνθιστάντος ἀνθιστάντων ἀνθιστάντοῑν

Dative ἀνθιστάντι ἀνθιστᾶσι ἀνθιστάντοῑν

Feminine

Nominative ἀνθιστᾶσα ἀνθιστᾶσαι ἀνθιστά̄σᾱ

Vocative ἀνθιστᾶσα ἀνθιστᾶσαι ἀνθιστά̄σᾱ

Accusative ἀνθιστᾶσαν ἀνθιστά̄σᾱς ἀνθιστά̄σᾱ

Genitive ἀνθιστά̄σης ἀνθιστᾱσῶν ἀνθιστά̄σαῑν

Dative ἀνθιστά̄σῃ ἀνθιστά̄σαῑς ἀνθιστά̄σαῑν

Neuter

Nominative ἀνθιστάν ἀνθιστάντα ἀνθιστάντε

Vocative ἀνθιστάν ἀνθιστάντα ἀνθιστάντε

Accusative ἀνθιστάν ἀνθιστάντα ἀνθιστάντε

Genitive ἀνθιστάντος ἀνθιστάντων ἀνθιστάντοῑν

Dative ἀνθιστάντι ἀνθιστᾶσι ἀνθιστάντοῑν

Future

Active voice

Masculine

Nominative ἀντιστήσων ἀντιστήσοντες ἀντιστήσοντε

Vocative ἀντιστήσον ἀντιστήσοντες ἀντιστήσοντε

Accusative ἀντιστήσοντα ἀντιστήσοντας ἀντιστήσοντε

Genitive ἀντιστήσοντος ἀντιστησόντων ἀντιστησόντοῑν

Dative ἀντιστήσοντι ἀντιστήσουσι ἀντιστησόντοῑν

Feminine

Nominative ἀντιστήσουσα ἀντιστήσουσαι ἀντιστησούσᾱ

Vocative ἀντιστήσουσα ἀντιστήσουσαι ἀντιστησούσᾱ

Accusative ἀντιστήσουσαν ἀντιστησούσᾱς ἀντιστησούσᾱ

Genitive ἀντιστησούσης ἀντιστησουσῶν ἀντιστησούσαῑν

Dative ἀντιστησούσῃ ἀντιστησούσαῑς ἀντιστησούσαῑν



Singular Plural Dual

Neuter

Nominative ἀντιστῆσον ἀντιστήσοντα ἀντιστήσοντε

Vocative ἀντιστῆσον ἀντιστήσοντα ἀντιστήσοντε

Accusative ἀντιστῆσον ἀντιστήσοντα ἀντιστήσοντε

Genitive ἀντιστήσοντος ἀντιστησόντων ἀντιστησόντοῑν

Dative ἀντιστήσοντι ἀντιστήσουσι ἀντιστησόντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative ἀντιστησόμενος ἀντιστησόμενοι ἀντιστησομένω

Vocative ἀντιστησόμενε ἀντιστησόμενοι ἀντιστησομένω

Accusative ἀντιστησόμενον ἀντιστησομένους ἀντιστησομένω

Genitive ἀντιστησομένου ἀντιστησομένων ἀντιστησομένοῑν

Dative ἀντιστησομένῳ ἀντιστησομένοῑς ἀντιστησομένοῑν

Feminine

Nominative ἀντιστησομένη ἀντιστησομέναι ἀντιστησομένᾱ

Vocative ἀντιστησομένη ἀντιστησομέναι ἀντιστησομένᾱ

Accusative ἀντιστησομένην ἀντιστησομένᾱς ἀντιστησομένᾱ

Genitive ἀντιστησομένης ἀντιστησομενῶν ἀντιστησομέναῑν

Dative ἀντιστησομένῃ ἀντιστησομέναῑς ἀντιστησομέναῑν

Neuter

Nominative ἀντιστησόμενον ἀντιστησόμενα ἀντιστησομένω

Vocative ἀντιστησόμενον ἀντιστησόμενα ἀντιστησομένω

Accusative ἀντιστησόμενον ἀντιστησόμενα ἀντιστησομένω

Genitive ἀντιστησομένου ἀντιστησομένων ἀντιστησομένοῑν

Dative ἀντιστησομένῳ ἀντιστησομένοῑς ἀντιστησομένοῑν

Passive voice

Masculine

Nominative ἀντισταθησόμενος ἀντισταθησόμενοι ἀντισταθησομένω

Vocative ἀντισταθησόμενε ἀντισταθησόμενοι ἀντισταθησομένω

Accusative ἀντισταθησόμενον ἀντισταθησομένους ἀντισταθησομένω

Genitive ἀντισταθησομένου ἀντισταθησομένων ἀντισταθησομένοῑν

Dative ἀντισταθησομένῳ ἀντισταθησομένοῑς ἀντισταθησομένοῑν

Feminine

Nominative ἀντισταθησομένη ἀντισταθησομέναι ἀντισταθησομένᾱ

Vocative ἀντισταθησομένη ἀντισταθησομέναι ἀντισταθησομένᾱ

Accusative ἀντισταθησομένην ἀντισταθησομένᾱς ἀντισταθησομένᾱ

Genitive ἀντισταθησομένης ἀντισταθησομενῶν ἀντισταθησομέναῑν

Dative ἀντισταθησομένῃ ἀντισταθησομέναῑς ἀντισταθησομέναῑν



Singular Plural Dual

Neuter

Nominative ἀντισταθησόμενον ἀντισταθησόμενα ἀντισταθησομένω

Vocative ἀντισταθησόμενον ἀντισταθησόμενα ἀντισταθησομένω

Accusative ἀντισταθησόμενον ἀντισταθησόμενα ἀντισταθησομένω

Genitive ἀντισταθησομένου ἀντισταθησομένων ἀντισταθησομένοῑν

Dative ἀντισταθησομένῳ ἀντισταθησομένοῑς ἀντισταθησομένοῑν

Aorist

Active voice

Masculine

Nominative ἀντιστήσᾱς ἀντιστήσαντες ἀντιστήσαντε

Vocative ἀντιστήσαν ἀντιστήσαντες ἀντιστήσαντε

Accusative ἀντιστήσαντα ἀντιστήσαντας ἀντιστήσαντε

Genitive ἀντιστήσαντος ἀντιστησάντων ἀντιστησάντοῑν

Dative ἀντιστήσαντι ἀντιστήσᾱσι ἀντιστησάντοῑν

Feminine

Nominative ἀντιστήσᾱσα ἀντιστήσᾱσαι ἀντιστησά̄σᾱ

Vocative ἀντιστήσᾱσα ἀντιστήσᾱσαι ἀντιστησά̄σᾱ

Accusative ἀντιστήσᾱσαν ἀντιστησά̄σᾱς ἀντιστησά̄σᾱ

Genitive ἀντιστησά̄σης ἀντιστησᾱσῶν ἀντιστησά̄σαῑν

Dative ἀντιστησά̄σῃ ἀντιστησά̄σαῑς ἀντιστησά̄σαῑν

Neuter

Nominative ἀντιστῆσαν ἀντιστήσαντα ἀντιστήσαντε

Vocative ἀντιστῆσαν ἀντιστήσαντα ἀντιστήσαντε

Accusative ἀντιστῆσαν ἀντιστήσαντα ἀντιστήσαντε

Genitive ἀντιστήσαντος ἀντιστησάντων ἀντιστησάντοῑν

Dative ἀντιστήσαντι ἀντιστήσᾱσι ἀντιστησάντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative ἀντιστησάμενος ἀντιστησάμενοι ἀντιστησαμένω

Vocative ἀντιστησάμενε ἀντιστησάμενοι ἀντιστησαμένω

Accusative ἀντιστησάμενον ἀντιστησαμένους ἀντιστησαμένω

Genitive ἀντιστησαμένου ἀντιστησαμένων ἀντιστησαμένοῑν

Dative ἀντιστησαμένῳ ἀντιστησαμένοῑς ἀντιστησαμένοῑν



Singular Plural Dual

Feminine

Nominative ἀντιστησαμένη ἀντιστησαμέναι ἀντιστησαμένᾱ

Vocative ἀντιστησαμένη ἀντιστησαμέναι ἀντιστησαμένᾱ

Accusative ἀντιστησαμένην ἀντιστησαμένᾱς ἀντιστησαμένᾱ

Genitive ἀντιστησαμένης ἀντιστησαμενῶν ἀντιστησαμέναῑν

Dative ἀντιστησαμένῃ ἀντιστησαμέναῑς ἀντιστησαμέναῑν

Neuter

Nominative ἀντιστησάμενον ἀντιστησάμενα ἀντιστησαμένω

Vocative ἀντιστησάμενον ἀντιστησάμενα ἀντιστησαμένω

Accusative ἀντιστησάμενον ἀντιστησάμενα ἀντιστησαμένω

Genitive ἀντιστησαμένου ἀντιστησαμένων ἀντιστησαμένοῑν

Dative ἀντιστησαμένῳ ἀντιστησαμένοῑς ἀντιστησαμένοῑν

Passive voice

Masculine

Nominative ἀντισταθείς ἀντισταθέντες ἀντισταθέντε

Vocative ἀντισταθείς ἀντισταθέντες ἀντισταθέντε

Accusative ἀντισταθέντα ἀντισταθέντας ἀντισταθέντε

Genitive ἀντισταθέντος ἀντισταθέντων ἀντισταθέντοῑν

Dative ἀντισταθέντι ἀντισταθεῖσι ἀντισταθέντοῑν

Feminine

Nominative ἀντισταθεῖσα ἀντισταθεῖσαι ἀντισταθείσᾱ

Vocative ἀντισταθεῖσα ἀντισταθεῖσαι ἀντισταθείσᾱ

Accusative ἀντισταθεῖσαν ἀντισταθείσᾱς ἀντισταθείσᾱ

Genitive ἀντισταθείσης ἀντισταθεισῶν ἀντισταθείσαῑν

Dative ἀντισταθείσῃ ἀντισταθείσαῑς ἀντισταθείσαῑν

Neuter

Nominative ἀντισταθέν ἀντισταθέντα ἀντισταθέντε

Vocative ἀντισταθέν ἀντισταθέντα ἀντισταθέντε

Accusative ἀντισταθέν ἀντισταθέντα ἀντισταθέντε

Genitive ἀντισταθέντος ἀντισταθέντων ἀντισταθέντοῑν

Dative ἀντισταθέντι ἀντισταθεῖσι ἀντισταθέντοῑν



Singular Plural Dual

String Aorist

Active voice

Masculine

Nominative ἀντιστά̄ς ἀντιστάντες ἀντιστάντε

Vocative ἀντιστά̄ς ἀντιστάντες ἀντιστάντε

Accusative ἀντιστάντα ἀντιστάντας ἀντιστάντε

Genitive ἀντιστάντος ἀντιστάντων ἀντιστάντοῑν

Dative ἀντιστάντι ἀντιστᾶσι ἀντιστάντοῑν

Feminine

Nominative ἀντιστᾶσα ἀντιστάσαι ἀντιστά̄σᾱ

Vocative ἀντιστᾶσα ἀντιστᾶσαι ἀντιστά̄σᾱ

Accusative ἀντιστᾶσαν ἀντιστά̄σᾱς ἀντιστά̄σᾱ

Genitive ἀντιστάσης ἀντιστασῶν ἀντιστάσαῑν

Dative ἀντιστάσῃ ἀντιστάσαῑς ἀντιστάσαῑν

Neuter

Nominative ἀντιστάν ἀντιστάντα ἀντιστάντε

Vocative ἀντιστάν ἀντιστάντα ἀντιστάντε

Accusative ἀντιστάν ἀντιστάντα ἀντιστάντε

Genitive ἀντιστάντος ἀντιστάντων ἀντιστάντοῑν

Dative ἀντιστάντι ἀντιστᾶσι ἀντιστάντοῑν

Passive voice

Masculine

Nominative ἀντιστείς ἀντιστέντες ἀντιστέντε

Vocative ἀντιστείς ἀντιστέντες ἀντιστέντε

Accusative ἀντιστέντα ἀντιστέντας ἀντιστέντε

Genitive ἀντιστέντος ἀντιστέντων ἀντιστέντοῑν

Dative ἀντιστέντι ἀντιστεῖσι ἀντιστέντοῑν

Feminine

Nominative ἀντιστεῖσα ἀντιστεῖσαι ἀντιστείσᾱ

Vocative ἀντιστεῖσα ἀντιστεῖσαι ἀντιστείσᾱ

Accusative ἀντιστεῖσαν ἀντιστείσᾱς ἀντιστείσᾱ

Genitive ἀντιστείσης ἀντιστεισῶν ἀντιστείσαῑν

Dative ἀντιστείσῃ ἀντιστείσαῑς ἀντιστείσαῑν



Singular Plural Dual

Neuter

Nominative ἀντιστέν ἀντιστέντα ἀντιστέντε

Vocative ἀντιστέν ἀντιστέντα ἀντιστέντε

Accusative ἀντιστέν ἀντιστέντα ἀντιστέντε

Genitive ἀντιστέντος ἀντιστέντων ἀντιστέντοῑν

Dative ἀντιστέντι ἀντιστεῖσι ἀντιστέντοῑν

Perfect

Active voice

Masculine

Nominative ἀντεστηκώς ἀντεστηκότες ἀντεστηκότε

Nominative ἀνθεστηκώς ἀνθεστηκότες ἀνθεστηκότε

Vocative ἀντεστηκώς ἀντεστηκότες ἀντεστηκότε

Vocative ἀνθεστηκώς ἀνθεστηκότες ἀνθεστηκότε

Accusative ἀντεστηκότα ἀντεστηκότας ἀντεστηκότε

Accusative ἀνθεστηκότα ἀνθεστηκότας ἀνθεστηκότε

Genitive ἀντεστηκότος ἀντεστηκότων ἀντεστηκότοῑν

Genitive ἀνθεστηκότος ἀνθεστηκότων ἀνθεστηκότοῑν

Dative ἀντεστηκότι ἀντεστηκῶσι ἀντεστηκότοῑν

Dative ἀνθεστηκότι ἀνθεστηκῶσι ἀνθεστηκότοῑν

Feminine

Nominative ἀντεστηκυῖα ἀντεστηκυῖαι ἀντεστηκυίᾱ

Nominative ἀνθεστηκυῖα ἀνθεστηκυῖαι ἀνθεστηκυίᾱ

Vocative ἀντεστηκυῖα ἀντεστηκυῖαι ἀντεστηκυίᾱ

Vocative ἀνθεστηκυῖα ἀνθεστηκυῖαι ἀνθεστηκυίᾱ

Accusative ἀντεστηκυῖαν ἀντεστηκυίᾱς ἀντεστηκυίᾱ

Accusative ἀνθεστηκυῖαν ἀνθεστηκυίᾱς ἀνθεστηκυίᾱ

Genitive ἀντεστηκυίᾱς ἀντεστηκυιῶν ἀντεστηκυίαῑν

Genitive ἀνθεστηκυίᾱς ἀνθεστηκυιῶν ἀνθεστηκυίαῑν

Dative ἀντεστηκυίᾳ ἀντεστηκυίαῑς ἀντεστηκυίαῑν

Dative ἀνθεστηκυίᾳ ἀνθεστηκυίαῑς ἀνθεστηκυίαῑν

Neuter

Nominative ἀντεστηκός ἀντεστηκότα ἀντεστηκότε

Nominative ἀνθεστηκός ἀνθεστηκότα ἀνθεστηκότε

Vocative ἀντεστηκός ἀντεστηκότα ἀντεστηκότε

Vocative ἀνθεστηκός ἀνθεστηκότα ἀνθεστηκότε

Accusative ἀντεστηκός ἀντεστηκότα ἀντεστηκότε

Accusative ἀνθεστηκός ἀνθεστηκότα ἀνθεστηκότε

Genitive ἀντεστηκότος ἀντεστηκότων ἀντεστηκότοῑν



Singular Plural Dual

Genitive ἀνθεστηκότος ἀνθεστηκότων ἀνθεστηκότοῑν

Dative ἀντεστηκότι ἀντεστηκῶσι ἀντεστηκότοῑν

Dative ἀνθεστηκότι ἀνθεστηκῶσι ἀνθεστηκότοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative ἀνθεσταμένος ἀνθεσταμένοι ἀνθεσταμένω

Nominative ἀνθεστημένος ἀνθεστημένοι ἀνθεστημένω

Vocative ἀνθεσταμένε ἀνθεσταμένοι ἀνθεσταμένω

Vocative ἀνθεστημένε ἀνθεστημένοι ἀνθεστημένω

Accusative ἀνθεσταμένον ἀνθεσταμένους ἀνθεσταμένω

Accusative ἀνθεστημένον ἀνθεστημένους ἀνθεστημένω

Genitive ἀνθεσταμένου ἀνθεσταμένων ἀνθεσταμένοῑν

Genitive ἀνθεστημένου ἀνθεστημένων ἀνθεστημένοῑν

Dative ἀνθεσταμένῳ ἀνθεσταμένοῑς ἀνθεσταμένοῑν

Dative ἀνθεστημένῳ ἀνθεστημένοῑς ἀνθεστημένοῑν

Feminine

Nominative ἀνθεσταμένη ἀνθεσταμέναι ἀνθεσταμένᾱ

Nominative ἀνθεστημένη ἀνθεστημέναι ἀνθεστημένᾱ

Vocative ἀνθεσταμένη ἀνθεσταμέναι ἀνθεσταμένᾱ

Vocative ἀνθεστημένη ἀνθεστημέναι ἀνθεστημένᾱ

Accusative ἀνθεσταμένην ἀνθεσταμένᾱς ἀνθεσταμένᾱ

Accusative ἀνθεστημένην ἀνθεστημένᾱς ἀνθεστημένᾱ

Genitive ἀνθεσταμένης ἀνθεσταμενῶν ἀνθεσταμέναῑν

Genitive ἀνθεστημένης ἀνθεστημενῶν ἀνθεστημέναῑν

Dative ἀνθεσταμένῃ ἀνθεσταμέναῑς ἀνθεσταμέναῑν

Dative ἀνθεστημένῃ ἀνθεστημέναῑς ἀνθεστημέναῑν

Neuter

Nominative ἀνθεσταμένον ἀνθεσταμένα ἀνθεσταμένω

Nominative ἀνθεστημένον ἀνθεστημένα ἀνθεστημένω

Vocative ἀνθεσταμένον ἀνθεσταμένα ἀνθεσταμένω

Vocative ἀνθεστημένον ἀνθεστημένα ἀνθεστημένω

Accusative ἀνθεσταμένον ἀνθεσταμένα ἀνθεσταμένω

Accusative ἀνθεστημένον ἀνθεστημένα ἀνθεστημένω

Genitive ἀνθεσταμένου ἀνθεσταμένων ἀνθεσταμένοῑν

Genitive ἀνθεστημένου ἀνθεστημένων ἀνθεστημένοῑν

Dative ἀνθεσταμένῳ ἀνθεσταμένοῑς ἀνθεσταμένοῑν

Dative ἀνθεστημένῳ ἀνθεστημένοῑς ἀνθεστημένοῑν



Singular Plural Dual

Strong perfect

Active voice

Masculine

Nominative ἀνθεστώς ἀνθεστότες ἀνθεστότε

Vocative ἀνθεστώς ἀνθεστότες ἀνθεστότε

Accusative ἀνθεστότα ἀνθεστότας ἀνθεστότε

Genitive ἀνθεστότος ἀνθεστότων ἀνθεστότοῑν

Dative ἀνθεστότι ἀνθεστῶσι ἀνθεστότοῑν

Feminine

Nominative ἀνθεστῶσα ἀνθεστῶσαι ἀνθεστώσᾱ

Vocative ἀνθεστῶσα ἀνθεστῶσαι ἀνθεστώσᾱ

Accusative ἀνθεστῶσαν ἀνθεστώσᾱς ἀνθεστώσᾱ

Genitive ἀνθεστώσης ἀνθεστωσῶν ἀνθεστώσαῑν

Dative ἀνθεστώσῃ ἀνθεστώσαῑς ἀνθεστώσαῑν

Neuter

Nominative ἀνθεστός ἀνθεστότα ἀνθεστότε

Vocative ἀνθεστός ἀνθεστότα ἀνθεστότε

Accusative ἀνθεστός ἀνθεστότα ἀνθεστότε

Genitive ἀνθεστότος ἀνθεστότων ἀνθεστότοῑν

Dative ἀνθεστότι ἀνθεστῶσι ἀνθεστότοῑν



Singular Plural Dual

Doric

Future

Active voice

Masculine

Nominative ἀντιστασῶν ἀντιστασοῦντες ἀντιστασοῦντε

Vocative ἀντιστασῶν ἀντιστασοῦντες ἀντιστασοῦντε

Accusative ἀντιστασοῦντα ἀντιστασοῦντας ἀντιστασοῦντε

Genitive ἀντιστασοῦντος ἀντιστασούντων ἀντιστασούντοῑν

Dative ἀντιστασοῦντι ἀντιστασοῦσι ἀντιστασούντοῑν

Feminine

Nominative ἀντιστασοῦσα ἀντιστασοῦσαι ἀντιστασούσᾱ

Vocative ἀντιστασοῦσα ἀντιστασοῦσαι ἀντιστασούσᾱ

Accusative ἀντιστασοῦσαν ἀντιστασούσᾱς ἀντιστασούσᾱ

Genitive ἀντιστασούσης ἀντιστασουσῶν ἀντιστασούσαῑν

Dative ἀντιστασούσῃ ἀντιστασούσαῑς ἀντιστασούσαῑν

Neuter

Nominative ἀντιστασοῦν ἀντιστασοῦντα ἀντιστασοῦντε

Vocative ἀντιστασοῦν ἀντιστασοῦντα ἀντιστασοῦντε

Accusative ἀντιστασοῦν ἀντιστασοῦντα ἀντιστασοῦντε

Genitive ἀντιστασοῦντος ἀντιστασούντων ἀντιστασούντοῑν

Dative ἀντιστασοῦντι ἀντιστασοῦσι ἀντιστασούντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative ἀντιστασούμενος ἀντιστασούμενοι ἀντιστασουμένω

Nominative ἀντιστᾱσόμενος ἀντιστᾱσόμενοι ἀντιστᾱσομένω

Vocative ἀντιστασούμενε ἀντιστασούμενοι ἀντιστασουμένω

Vocative ἀντιστᾱσόμενε ἀντιστᾱσόμενοι ἀντιστᾱσομένω

Accusative ἀντιστασούμενον ἀντιστασουμένους ἀντιστασουμένω

Accusative ἀντιστᾱσόμενον ἀντιστᾱσομένους ἀντιστᾱσομένω

Genitive ἀντιστασουμένου ἀντιστασουμένων ἀντιστασουμένοῑν

Genitive ἀντιστᾱσομένου ἀντιστᾱσομένων ἀντιστᾱσομένοῑν

Dative ἀντιστασουμένῳ ἀντιστασουμένοῑς ἀντιστασουμένοῑν

Dative ἀντιστᾱσομένῳ ἀντιστᾱσομένοῑς ἀντιστᾱσομένοῑν



Singular Plural Dual

Feminine

Nominative ἀντιστασουμένη ἀντιστασουμέναι ἀντιστασουμένᾱ

Nominative ἀντιστᾱσομένη ἀντιστᾱσομέναι ἀντιστᾱσομένᾱ

Vocative ἀντιστασουμένη ἀντιστασουμέναι ἀντιστασουμένᾱ

Vocative ἀντιστᾱσομένη ἀντιστᾱσομέναι ἀντιστᾱσομένᾱ

Accusative ἀντιστασουμένην ἀντιστασουμένᾱς ἀντιστασουμένᾱ

Accusative ἀντιστᾱσομένην ἀντιστᾱσομένᾱς ἀντιστᾱσομένᾱ

Genitive ἀντιστασουμένης ἀντιστασουμενῶν ἀντιστασουμέναῑν

Genitive ἀντιστᾱσομένης ἀντιστᾱσομενῶν ἀντιστᾱσομέναῑν

Dative ἀντιστασουμένῃ ἀντιστασουμέναῑς ἀντιστασουμέναῑν

Dative ἀντιστᾱσομένῃ ἀντιστᾱσομέναῑς ἀντιστᾱσομέναῑν

Neuter

Nominative ἀντιστασούμενον ἀντιστασούμενα ἀντιστασουμένω

Nominative ἀντιστᾱσόμενον ἀντιστᾱσόμενα ἀντιστᾱσομένω

Vocative ἀντιστασούμενον ἀντιστασούμενα ἀντιστασουμένω

Vocative ἀντιστᾱσόμενον ἀντιστᾱσόμενα ἀντιστᾱσομένω

Accusative ἀντιστασούμενον ἀντιστασούμενα ἀντιστασουμένω

Accusative ἀντιστᾱσόμενον ἀντιστᾱσόμενα ἀντιστᾱσομένω

Genitive ἀντιστασουμένου ἀντιστασουμένων ἀντιστασουμένοῑν

Genitive ἀντιστᾱσομένου ἀντιστᾱσομένων ἀντιστᾱσομένοῑν

Dative ἀντιστασουμένῳ ἀντιστασουμένοῑς ἀντιστασουμένοῑν

Dative ἀντιστᾱσομένῳ ἀντιστᾱσομένοῑς ἀντιστᾱσομένοῑν

Aorist

Active voice

Masculine

Nominative ἀντιστά̄σᾱς ἀντιστά̄σαντες ἀντιστά̄σαντε

Vocative ἀντιστά̄σαν ἀντιστά̄σαντες ἀντιστά̄σαντε

Accusative ἀντιστά̄σαντα ἀντιστά̄σαντας ἀντιστά̄σαντε

Genitive ἀντιστά̄σαντος ἀντιστᾱσάντων ἀντιστᾱσάντοῑν

Dative ἀντιστά̄σαντι ἀντιστά̄σᾱσι ἀντιστᾱσάντοῑν

Feminine

Nominative ἀντιστά̄σᾱσα ἀντιστά̄σᾱσαι ἀντιστᾱσά̄σᾱ

Vocative ἀντιστά̄σᾱσα ἀντιστά̄σᾱσαι ἀντιστᾱσά̄σᾱ

Accusative ἀντιστά̄σᾱσαν ἀντιστᾱσά̄σᾱς ἀντιστᾱσά̄σᾱ

Genitive ἀντιστᾱσά̄σης ἀντιστᾱσᾱσῶν ἀντιστᾱσά̄σαῑν

Dative ἀντιστᾱσά̄σῃ ἀντιστᾱσά̄σαῑς ἀντιστᾱσά̄σαῑν



Singular Plural Dual

Neuter

Nominative ἀντιστᾶσαν ἀντιστά̄σαντα ἀντιστά̄σαντε

Vocative ἀντιστᾶσαν ἀντιστά̄σαντα ἀντιστά̄σαντε

Accusative ἀντιστᾶσαν ἀντιστά̄σαντα ἀντιστά̄σαντε

Genitive ἀντιστά̄σαντος ἀντιστᾱσάντων ἀντιστᾱσάντοῑν

Dative ἀντιστά̄σαντι ἀντιστά̄σᾱσι ἀντιστᾱσάντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative ἀντιστᾱσάμενος ἀντιστᾱσάμενοι ἀντιστᾱσαμένω

Vocative ἀντιστᾱσάμενε ἀντιστᾱσάμενοι ἀντιστᾱσαμένω

Accusative ἀντιστᾱσάμενον ἀντιστᾱσαμένους ἀντιστᾱσαμένω

Genitive ἀντιστᾱσαμένου ἀντιστᾱσαμένων ἀντιστᾱσαμένοῑν

Dative ἀντιστᾱσαμένῳ ἀντιστᾱσαμένοῑς ἀντιστᾱσαμένοῑν

Feminine

Nominative ἀντιστᾱσαμένη ἀντιστᾱσαμέναι ἀντιστᾱσαμένᾱ

Vocative ἀντιστᾱσαμένη ἀντιστᾱσαμέναι ἀντιστᾱσαμένᾱ

Accusative ἀντιστᾱσαμένην ἀντιστᾱσαμένᾱς ἀντιστᾱσαμένᾱ

Genitive ἀντιστᾱσαμένης ἀντιστᾱσαμενῶν ἀντιστᾱσαμέναῑν

Dative ἀντιστᾱσαμένῃ ἀντιστᾱσαμέναῑς ἀντιστᾱσαμέναῑν

Neuter

Nominative ἀντιστᾱσάμενον ἀντιστᾱσάμενα ἀντιστᾱσαμένω

Vocative ἀντιστᾱσάμενον ἀντιστᾱσάμενα ἀντιστᾱσαμένω

Accusative ἀντιστᾱσάμενον ἀντιστᾱσάμενα ἀντιστᾱσαμένω

Genitive ἀντιστᾱσαμένου ἀντιστᾱσαμένων ἀντιστᾱσαμένοῑν

Dative ἀντιστᾱσαμένῳ ἀντιστᾱσαμένοῑς ἀντιστᾱσαμένοῑν

Perfect

Active voice

Masculine

Nominative ἀνθεστακώς ἀνθεστακότες ἀνθεστακότε

Vocative ἀνθεστακώς ἀνθεστακότες ἀνθεστακότε

Accusative ἀνθεστακότα ἀνθεστακότας ἀνθεστακότε

Genitive ἀνθεστακότος ἀνθεστακότων ἀνθεστακότοῑν

Dative ἀνθεστακότι ἀνθεστακῶσι ἀνθεστακότοῑν



Singular Plural Dual

Feminine

Nominative ἀνθεστακυῖα ἀνθεστακυῖαι ἀνθεστακυίᾱ

Vocative ἀνθεστακυῖα ἀνθεστακυῖαι ἀνθεστακυίᾱ

Accusative ἀνθεστακυῖαν ἀνθεστακυίᾱς ἀνθεστακυίᾱ

Genitive ἀνθεστακυίᾱς ἀνθεστακυιῶν ἀνθεστακυίαῑν

Dative ἀνθεστακυίᾳ ἀνθεστακυίαῑς ἀνθεστακυίαῑν

Neuter

Nominative ἀνθεστακός ἀνθεστακότα ἀνθεστακότε

Vocative ἀνθεστακός ἀνθεστακότα ἀνθεστακότε

Accusative ἀνθεστακός ἀνθεστακότα ἀνθεστακότε

Genitive ἀνθεστακότος ἀνθεστακότων ἀνθεστακότοῑν

Dative ἀνθεστακότι ἀνθεστακῶσι ἀνθεστακότοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative ἀνθεσταμένος ἀνθεσταμένοι ἀνθεσταμένω

Vocative ἀνθεσταμένε ἀνθεσταμένοι ἀνθεσταμένω

Accusative ἀνθεσταμένον ἀνθεσταμένους ἀνθεσταμένω

Genitive ἀνθεσταμένου ἀνθεσταμένων ἀνθεσταμένοῑν

Dative ἀνθεσταμένῳ ἀνθεσταμένοῑς ἀνθεσταμένοῑν

Feminine

Nominative ἀνθεσταμένη ἀνθεσταμέναι ἀνθεσταμένᾱ

Vocative ἀνθεσταμένη ἀνθεσταμέναι ἀνθεσταμένᾱ

Accusative ἀνθεσταμένην ἀνθεσταμένᾱς ἀνθεσταμένᾱ

Genitive ἀνθεσταμένης ἀνθεσταμενῶν ἀνθεσταμέναῑν

Dative ἀνθεσταμένῃ ἀνθεσταμέναῑς ἀνθεσταμέναῑν

Neuter

Nominative ἀνθεσταμένον ἀνθεσταμένα ἀνθεσταμένω

Vocative ἀνθεσταμένον ἀνθεσταμένα ἀνθεσταμένω

Accusative ἀνθεσταμένον ἀνθεσταμένα ἀνθεσταμένω

Genitive ἀνθεσταμένου ἀνθεσταμένων ἀνθεσταμένοῑν

Dative ἀνθεσταμένῳ ἀνθεσταμένοῑς ἀνθεσταμένοῑν



ἀνθίστημι

resist, withstand.

Active Middle Passive

Regular

Present ἀνθιστάναι ἀνθιστασθαι

Future ἀντιστήσειν ἀντιστήσεσθαι ἀντισταθήσεσθαι

Aorist ἀντιστῆσαι ἀντιστήσασθαι ἀντισταθῆναι

Aorist ἀντιστῆναι ἀντιστῆναι

Perfect ἀνθεστάσθαι ἀνθεστάσθαι

Perfect ἀνθεστηκέναι ἀνθεστῆσθαι

Perfect ἀνθεστάναι

Doric

Present ἀντιστασεῖν ἀντιστασεῖσθαι

Future ἀντιστά̄σεσθαι

Aorist ἀντιστάσαι ἀντιστάσασθαι

Perfect ἀνθεστακέναι ἀνθεστάσθαι



ἀρτίζω

set, prepare.

Indicative Subjunctive Optative Imperative

Regular

Active voice

Present
ἀρτίζω ἀρτίζω ἀρτίζοῑμι1ps

ἀρτίζεις ἀρτίζῃς ἀρτίζοῑς ἄρτιζε2ps

ἀρτίζει ἀρτίζῃ ἀρτίζοῑ ἀρτιζέτω3ps

ἀρτίζομεν ἀρτίζωμεν ἀρτίζοῑμεν1pp

ἀρτίζετε ἀρτίζητε ἀρτίζοῑτε ἀρτίζετε2pp

ἀρτίζουσι ἀρτίζωσι ἀρτίζοῑεν ἀρτιζέτωσαν3pp

ἀρτίζετον ἀρτίζητον ἀρτίζοῑτον ἀρτίζετον2pd

ἀρτίζετον ἀρτίζητον ἀρτιζοί̄την ἀρτιζέτων3pd

Imperfect
ἤρτιζον1ps

ἤρτιζες2ps

ἤρτιζε3ps

ἠρτίζομεν1pp

ἠρτίζετε2pp

ἤρτιζον3pp

ἠρτίζετον2pd

ἠρτιζέτην3pd

Future
ἀρτίσω ἀρτίσοῑμι1ps

ἀρτίσεις ἀρτίσοῑς2ps

ἀρτίσει ἀρτίσοῑ3ps

ἀρτίσομεν ἀρτίσοῑμεν1pp

ἀρτίσετε ἀρτίσοῑτε2pp

ἀρτίσουσι ἀρτίσοῑεν3pp

ἀρτίσετον ἀρτίσοῑτον2pd

ἀρτίσετον ἀρτισοί̄την3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Aorist
ἤρτισα ἀρτίσω ἀρτίσαῑμι1ps

ἤρτισας ἀρτίσῃς ἀρτίσειας ἄρτισον2ps

ἤρτισε ἀρτίσῃ ἀρτίσειε ἀρτισάτω3ps

ἠρτίσαμεν ἀρτίσωμεν ἀρτίσαῑμεν1pp

ἠρτίσατε ἀρτίσητε ἀρτίσαῑτε ἀρτίσατε2pp

ἤρτισαν ἀρτίσωσι ἀρτίσειαν ἀρτισάτωσαν3pp

ἠρτίσατον ἀρτίσητον ἀρτίσαῑτον ἀρτίσατον2pd

ἠρτισάτην ἀρτίσητον ἀρτισαί̄την ἀρτισάτων3pd

Perfect
ἤρτικα ἠρτίκω ἠρτίκοῑμι1ps

ἤρτικας ἠρτίκῃς ἠρτίκοῑς ἤρτικε2ps

ἤρτικε ἠρτίκῃ ἠρτίκοῑ ἠρτικέτω3ps

ἠρτίκαμεν ἠρτίκωμεν ἠρτίκοῑμεν1pp

ἠρτίκατε ἠρτίκητε ἠρτίκοῑτε ἠρτίκετε2pp

ἠρτίκασι ἠρτίκωσι ἠρτίκοῑεν ἠρτικέτωσαν3pp

ἠρτίκατον ἠρτίκητον ἠρτίκοῑτον ἠρτίκετον2pd

ἠρτίκατον ἠρτίκητον ἠρτικοί̄την ἠρτικέτων3pd

Pluperfect
ἠρτίκη1ps

ἠρτίκης2ps

ἠρτίκει3ps

ἠρτίκεμεν1pp

ἠρτίκετε2pp

ἠρτίκεσαν3pp

ἠρτίκειτον2pd

ἠρτικείτην3pd

Middle voice

Present
ἀρτίζομαι ἀρτίζωμαι ἀρτιζοί̄μην1ps

ἀρτίζει ἀρτίζῃ ἀρτίζοῑο ἀρτίζου2ps

ἀρτίζεται ἀρτίζηται ἀρτίζοῑτο ἀρτιζέσθω3ps

ἀρτιζόμεθα ἀρτιζώμεθα ἀρτιζοί̄μεθα1pp

ἀρτίζεσθε ἀρτίζησθε ἀρτίζοῑσθε ἀρτίζεσθε2pp

ἀρτίζονται ἀρτίζωνται ἀρτίζοῑντο ἀρτιζέσθωσαν3pp

ἀρτίζεσθον ἀρτίζησθον ἀρτίζοῑσθον ἀρτίζεσθον2pd

ἀρτίζεσθον ἀρτίζησθον ἀρτιζοί̄σθην ἀρτιζέσθων3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Imperfect
ἠρτιζόμην1ps

ἠρτίζου2ps

ἠρτίζετο3ps

ἠρτιζόμεθα1pp

ἠρτίζεσθε2pp

ἠρτίζοντο3pp

ἠρτίζεσθον2pd

ἠρτιζέσθην3pd

Future
ἀρτίσομαι ἀρτισοί̄μην1ps

ἀρτίσει ἀρτίσοῑο2ps

ἀρτίσεται ἀρτίσοῑτο3ps

ἀρτισόμεθα ἀρτισοί̄μεθα1pp

ἀρτίσεσθε ἀρτίσοῑσθε2pp

ἀρτίσονται ἀρτίσοῑντο3pp

ἀρτίσεσθον ἀρτίσοῑσθον2pd

ἀρτίσεσθον ἀρτισοί̄σθην3pd

Aorist
ἠρτισάμην ἀρτίσωμαι ἀρτισαί̄μην1ps

ἠρτίσω ἀρτίσῃ ἀρτίσαῑο ἄρτισαι2ps

ἠρτίσατο ἀρτίσηται ἀρτίσαῑτο ἀρτισάσθω3ps

ἠρτισάμεθα ἀρτισώμεθα ἀρτισαί̄μεθα1pp

ἠρτίσασθε ἀρτίσησθε ἀρτίσαῑσθε ἀρτίσασθε2pp

ἠρτίσαντο ἀρτίσωνται ἀρτίσαῑντο ἀρτισάσθωσαν3pp

ἠρτίσασθον ἀρτίσησθον ἀρτίσαῑσθον ἀρτίσασθον2pd

ἠρτισάσθην ἀρτίσησθον ἀρτισαί̄σθην ἀρτισάσθων3pd

Perfect
ἤρτισμαι1ps

ἤρτισαι ἤρτισο2ps

ἤρτισται ἠρτίσθω3ps

ἠρτίσμεθα1pp

ἤρτισθε ἤρτισθε2pp

ἠρτίσθωσαν3pp

ἤρτισθον ἤρτισθον2pd

ἤρτισθον ἠρτίσθων3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Pluperfect
ἠρτίσμην1ps

ἤρτισο2ps

ἤρτιστο3ps

ἠρτίσμεθα1pp

ἤρτισθε2pp

ἤρτισθον2pd

ἠρτίσθην3pd

Passive voice

Future
ἀρτισθήσομαι ἀρτισθησοί̄μην1ps

ἀρτισθήσει ἀρτισθήσοῑο2ps

ἀρτισθήσεται ἀρτισθήσοῑτο3ps

ἀρτισθησόμεθα ἀρτισθησοί̄μεθα1pp

ἀρτισθήσεσθε ἀρτισθήσοῑσθε2pp

ἀρτισθήσονται ἀρτισθήσοῑντο3pp

ἀρτισθήσεσθον ἀρτισθήσοῑσθον2pd

ἀρτισθήσεσθον ἀρτισθησοί̄σθην3pd

Aorist
ἠρτίσθην ἀρτισθῶ ἀρτισθείην1ps

ἠρτίσθης ἀρτισθῇς ἀρτισθείης ἀρτίσθητι2ps

ἠρτίσθη ἀρτισθῇ ἀρτισθείη ἀρτισθήτω3ps

ἠρτίσθημεν ἀρτισθῶμεν ἀρτισθεῖμεν1pp

ἠρτίσθητε ἀρτισθῆτε ἀρτισθεῖτε ἀρτίσθητε2pp

ἠρτίσθησαν ἀρτισθῶσι ἀρτισθεῖεν ἀρτισθήτωσαν3pp

ἠρτίσθητον ἀρτισθῆτον ἀρτισθεῖτον ἀρτίσθητον2pd

ἠρτισθήτην ἀρτισθῆτον ἀρτισθείτην ἀρτισθήτων3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Attic

Active voice

Future
ἀρτιῶ ἀρτιῶ ἀρτιοῖμι1ps

ἀρτιεῖς ἀρτιῇς ἀρτιοῖς ἀρτίει2ps

ἀρτιεῖ ἀρτιῇ ἀρτιοῖ ἀρτιείτω3ps

ἀρτιοῦμεν ἀρτιῶμεν ἀρτιοῖμεν1pp

ἀρτιεῖτε ἀρτιῆτε ἀρτιοῖτε ἀρτιεῖτε2pp

ἀρτιοῦσι ἀρτιῶσι ἀρτιοῖεν ἀρτιείτωσαν3pp

ἀρτιεῖτον ἀρτιῆτον ἀρτιοῖτον ἀρτιεῖτον2pd

ἀρτιεῖτον ἀρτιῆτον ἀρτιοί̄την ἀρτιείτων3pd

Middle voice

Future
ἀρτιοῦμαι ἀρτιῶμαι ἀρτιοί̄μην1ps

ἀρτιεῖ ἀρτιῇ ἀρτιοῖο ἀρτιοῦ2ps

ἀρτιεῖται ἀρτιῆται ἀρτιοῖτο ἀρτιείσθω3ps

ἀρτιούμεθα ἀρτιώμεθα ἀρτιοί̄μεθα1pp

ἀρτιεῖσθε ἀρτιῆσθε ἀρτιοῖσθε ἀρτιεῖσθε2pp

ἀρτιοῦνται ἀρτιῶνται ἀρτιοῖντο ἀρτιείσθωσαν3pp

ἀρτιεῖσθον ἀρτιῆσθον ἀρτιοῖσθον ἀρτιεῖσθον2pd

ἀρτιεῖσθον ἀρτιῆσθον ἀρτιοί̄σθην ἀρτιείσθων3pd



ἀρτίζω

set, prepare.

Singular Plural Dual

Regular

Present

Active voice

Masculine

Nominative ἀρτίζων ἀρτίζοντες ἀρτίζοντε

Vocative ἀρτίζον ἀρτίζοντες ἀρτίζοντε

Accusative ἀρτίζοντα ἀρτίζοντας ἀρτίζοντε

Genitive ἀρτίζοντος ἀρτιζόντων ἀρτιζόντοῑν

Dative ἀρτίζοντι ἀρτίζουσι ἀρτιζόντοῑν

Feminine

Nominative ἀρτίζουσα ἀρτίζουσαι ἀρτιζούσᾱ

Vocative ἀρτίζουσα ἀρτίζουσαι ἀρτιζούσᾱ

Accusative ἀρτίζουσαν ἀρτιζούσᾱς ἀρτιζούσᾱ

Genitive ἀρτιζούσης ἀρτιζουσῶν ἀρτιζούσαῑν

Dative ἀρτιζούσῃ ἀρτιζούσαῑς ἀρτιζούσαῑν

Neuter

Nominative ἀρτίζον ἀρτίζοντα ἀρτίζοντε

Vocative ἀρτίζον ἀρτίζοντα ἀρτίζοντε

Accusative ἀρτίζον ἀρτίζοντα ἀρτίζοντε

Genitive ἀρτίζοντος ἀρτιζόντων ἀρτιζόντοῑν

Dative ἀρτίζοντι ἀρτίζουσι ἀρτιζόντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative ἀρτιζόμενος ἀρτιζόμενοι ἀρτιζομένω

Vocative ἀρτιζόμενε ἀρτιζόμενοι ἀρτιζομένω

Accusative ἀρτιζόμενον ἀρτιζομένους ἀρτιζομένω

Genitive ἀρτιζομένου ἀρτιζομένων ἀρτιζομένοῑν

Dative ἀρτιζομένῳ ἀρτιζομένοῑς ἀρτιζομένοῑν

Feminine

Nominative ἀρτιζομένη ἀρτιζομέναι ἀρτιζομένᾱ

Vocative ἀρτιζομένη ἀρτιζομέναι ἀρτιζομένᾱ

Accusative ἀρτιζομένην ἀρτιζομένᾱς ἀρτιζομένᾱ

Genitive ἀρτιζομένης ἀρτιζομενῶν ἀρτιζομέναῑν

Dative ἀρτιζομένῃ ἀρτιζομέναῑς ἀρτιζομέναῑν



Singular Plural Dual

Neuter

Nominative ἀρτιζόμενον ἀρτιζόμενα ἀρτιζομένω

Vocative ἀρτιζόμενον ἀρτιζόμενα ἀρτιζομένω

Accusative ἀρτιζόμενον ἀρτιζόμενα ἀρτιζομένω

Genitive ἀρτιζομένου ἀρτιζομένων ἀρτιζομένοῑν

Dative ἀρτιζομένῳ ἀρτιζομένοῑς ἀρτιζομένοῑν

Future

Active voice

Masculine

Nominative ἀρτίσων ἀρτίσοντες ἀρτίσοντε

Vocative ἀρτίσον ἀρτίσοντες ἀρτίσοντε

Accusative ἀρτίσοντα ἀρτίσοντας ἀρτίσοντε

Genitive ἀρτίσοντος ἀρτισόντων ἀρτισόντοῑν

Dative ἀρτίσοντι ἀρτίσουσι ἀρτισόντοῑν

Feminine

Nominative ἀρτίσουσα ἀρτίσουσαι ἀρτισούσᾱ

Vocative ἀρτίσουσα ἀρτίσουσαι ἀρτισούσᾱ

Accusative ἀρτίσουσαν ἀρτισούσᾱς ἀρτισούσᾱ

Genitive ἀρτισούσης ἀρτισουσῶν ἀρτισούσαῑν

Dative ἀρτισούσῃ ἀρτισούσαῑς ἀρτισούσαῑν

Neuter

Nominative ἀρτίσον ἀρτίσοντα ἀρτίσοντε

Vocative ἀρτίσον ἀρτίσοντα ἀρτίσοντε

Accusative ἀρτίσον ἀρτίσοντα ἀρτίσοντε

Genitive ἀρτίσοντος ἀρτισόντων ἀρτισόντοῑν

Dative ἀρτίσοντι ἀρτίσουσι ἀρτισόντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative ἀρτισόμενος ἀρτισόμενοι ἀρτισομένω

Vocative ἀρτισόμενε ἀρτισόμενοι ἀρτισομένω

Accusative ἀρτισόμενον ἀρτισομένους ἀρτισομένω

Genitive ἀρτισομένου ἀρτισομένων ἀρτισομένοῑν

Dative ἀρτισομένῳ ἀρτισομένοῑς ἀρτισομένοῑν



Singular Plural Dual

Feminine

Nominative ἀρτισομένη ἀρτισομέναι ἀρτισομένᾱ

Vocative ἀρτισομένη ἀρτισομέναι ἀρτισομένᾱ

Accusative ἀρτισομένην ἀρτισομένᾱς ἀρτισομένᾱ

Genitive ἀρτισομένης ἀρτισομενῶν ἀρτισομέναῑν

Dative ἀρτισομένῃ ἀρτισομέναῑς ἀρτισομέναῑν

Neuter

Nominative ἀρτισόμενον ἀρτισόμενα ἀρτισομένω

Vocative ἀρτισόμενον ἀρτισόμενα ἀρτισομένω

Accusative ἀρτισόμενον ἀρτισόμενα ἀρτισομένω

Genitive ἀρτισομένου ἀρτισομένων ἀρτισομένοῑν

Dative ἀρτισομένῳ ἀρτισομένοῑς ἀρτισομένοῑν

Passive voice

Masculine

Nominative ἀρτισθησόμενος ἀρτισθησόμενοι ἀρτισθησομένω

Vocative ἀρτισθησόμενε ἀρτισθησόμενοι ἀρτισθησομένω

Accusative ἀρτισθησόμενον ἀρτισθησομένους ἀρτισθησομένω

Genitive ἀρτισθησομένου ἀρτισθησομένων ἀρτισθησομένοῑν

Dative ἀρτισθησομένῳ ἀρτισθησομένοῑς ἀρτισθησομένοῑν

Feminine

Nominative ἀρτισθησομένη ἀρτισθησομέναι ἀρτισθησομένᾱ

Vocative ἀρτισθησομένη ἀρτισθησομέναι ἀρτισθησομένᾱ

Accusative ἀρτισθησομένην ἀρτισθησομένᾱς ἀρτισθησομένᾱ

Genitive ἀρτισθησομένης ἀρτισθησομενῶν ἀρτισθησομέναῑν

Dative ἀρτισθησομένῃ ἀρτισθησομέναῑς ἀρτισθησομέναῑν

Neuter

Nominative ἀρτισθησόμενον ἀρτισθησόμενα ἀρτισθησομένω

Vocative ἀρτισθησόμενον ἀρτισθησόμενα ἀρτισθησομένω

Accusative ἀρτισθησόμενον ἀρτισθησόμενα ἀρτισθησομένω

Genitive ἀρτισθησομένου ἀρτισθησομένων ἀρτισθησομένοῑν

Dative ἀρτισθησομένῳ ἀρτισθησομένοῑς ἀρτισθησομένοῑν



Singular Plural Dual

Aorist

Active voice

Masculine

Nominative ἀρτίσᾱς ἀρτίσαντες ἀρτίσαντε

Vocative ἀρτίσαν ἀρτίσαντες ἀρτίσαντε

Accusative ἀρτίσαντα ἀρτίσαντας ἀρτίσαντε

Genitive ἀρτίσαντος ἀρτισάντων ἀρτισάντοῑν

Dative ἀρτίσαντι ἀρτίσᾱσι ἀρτισάντοῑν

Feminine

Nominative ἀρτίσᾱσα ἀρτίσᾱσαι ἀρτισά̄σᾱ

Vocative ἀρτίσᾱσα ἀρτίσᾱσαι ἀρτισά̄σᾱ

Accusative ἀρτίσᾱσαν ἀρτισά̄σᾱς ἀρτισά̄σᾱ

Genitive ἀρτισά̄σης ἀρτισᾱσῶν ἀρτισά̄σαῑν

Dative ἀρτισά̄σῃ ἀρτισά̄σαῑς ἀρτισά̄σαῑν

Neuter

Nominative ἀρτίσαν ἀρτίσαντα ἀρτίσαντε

Vocative ἀρτίσαν ἀρτίσαντα ἀρτίσαντε

Accusative ἀρτίσαν ἀρτίσαντα ἀρτίσαντε

Genitive ἀρτίσαντος ἀρτισάντων ἀρτισάντοῑν

Dative ἀρτίσαντι ἀρτίσᾱσι ἀρτισάντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative ἀρτισάμενος ἀρτισάμενοι ἀρτισαμένω

Vocative ἀρτισάμενε ἀρτισάμενοι ἀρτισαμένω

Accusative ἀρτισάμενον ἀρτισαμένους ἀρτισαμένω

Genitive ἀρτισαμένου ἀρτισαμένων ἀρτισαμένοῑν

Dative ἀρτισαμένῳ ἀρτισαμένοῑς ἀρτισαμένοῑν

Feminine

Nominative ἀρτισαμένη ἀρτισαμέναι ἀρτισαμένᾱ

Vocative ἀρτισαμένη ἀρτισαμέναι ἀρτισαμένᾱ

Accusative ἀρτισαμένην ἀρτισαμένᾱς ἀρτισαμένᾱ

Genitive ἀρτισαμένης ἀρτισαμενῶν ἀρτισαμέναῑν

Dative ἀρτισαμένῃ ἀρτισαμέναῑς ἀρτισαμέναῑν



Singular Plural Dual

Neuter

Nominative ἀρτισάμενον ἀρτισάμενα ἀρτισαμένω

Vocative ἀρτισάμενον ἀρτισάμενα ἀρτισαμένω

Accusative ἀρτισάμενον ἀρτισάμενα ἀρτισαμένω

Genitive ἀρτισαμένου ἀρτισαμένων ἀρτισαμένοῑν

Dative ἀρτισαμένῳ ἀρτισαμένοῑς ἀρτισαμένοῑν

Passive voice

Masculine

Nominative ἀρτισθείς ἀρτισθέντες ἀρτισθέντε

Vocative ἀρτισθείς ἀρτισθέντες ἀρτισθέντε

Accusative ἀρτισθέντα ἀρτισθέντας ἀρτισθέντε

Genitive ἀρτισθέντος ἀρτισθέντων ἀρτισθέντοῑν

Dative ἀρτισθέντι ἀρτισθεῖσι ἀρτισθέντοῑν

Feminine

Nominative ἀρτισθεῖσα ἀρτισθεῖσαι ἀρτισθείσᾱ

Vocative ἀρτισθεῖσα ἀρτισθεῖσαι ἀρτισθείσᾱ

Accusative ἀρτισθεῖσαν ἀρτισθείσᾱς ἀρτισθείσᾱ

Genitive ἀρτισθείσης ἀρτισθεισῶν ἀρτισθείσαῑν

Dative ἀρτισθείσῃ ἀρτισθείσαῑς ἀρτισθείσαῑν

Neuter

Nominative ἀρτισθέν ἀρτισθέντα ἀρτισθέντε

Vocative ἀρτισθέν ἀρτισθέντα ἀρτισθέντε

Accusative ἀρτισθέν ἀρτισθέντα ἀρτισθέντε

Genitive ἀρτισθέντος ἀρτισθέντων ἀρτισθέντοῑν

Dative ἀρτισθέντι ἀρτισθεῖσι ἀρτισθέντοῑν

Perfect

Active voice

Masculine

Nominative ἠρτικώς ἠρτικότες ἠρτικότε

Vocative ἠρτικώς ἠρτικότες ἠρτικότε

Accusative ἠρτικότα ἠρτικότας ἠρτικότε

Genitive ἠρτικότος ἠρτικότων ἠρτικότοῑν

Dative ἠρτικότι ἠρτικῶσι ἠρτικότοῑν



Singular Plural Dual

Feminine

Nominative ἠρτικυῖα ἠρτικυῖαι ἠρτικυίᾱ

Vocative ἠρτικυῖα ἠρτικυῖαι ἠρτικυίᾱ

Accusative ἠρτικυῖαν ἠρτικυίᾱς ἠρτικυίᾱ

Genitive ἠρτικυίᾱς ἠρτικυιῶν ἠρτικυίαῑν

Dative ἠρτικυίᾳ ἠρτικυίαῑς ἠρτικυίαῑν

Neuter

Nominative ἠρτικόν ἠρτικότες ἠρτικότε

Vocative ἠρτικός ἠρτικότες ἠρτικότε

Accusative ἠρτικότα ἠρτικότας ἠρτικότε

Genitive ἠρτικότος ἠρτικότων ἠρτικότοῑν

Dative ἠρτικότι ἠρτικῶσι ἠρτικότοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative ἠρτισμένος ἠρτισμένοι ἠρτισμένω

Vocative ἠρτισμένε ἠρτισμένοι ἠρτισμένω

Accusative ἠρτισμένον ἠρτισμένους ἠρτισμένω

Genitive ἠρτισμένου ἠρτισμένων ἠρτισμένοῑν

Dative ἠρτισμένῳ ἠρτισμένοῑς ἠρτισμένοῑν

Feminine

Nominative ἠρτισμένη ἠρτισμέναι ἠρτισμένᾱ

Vocative ἠρτισμένη ἠρτισμέναι ἠρτισμένᾱ

Accusative ἠρτισμένην ἠρτισμένᾱς ἠρτισμένᾱ

Genitive ἠρτισμένης ἠρτισμενῶν ἠρτισμέναῑν

Dative ἠρτισμένῃ ἠρτισμέναῑς ἠρτισμέναῑν

Neuter

Nominative ἠρτισμένον ἠρτισμένα ἠρτισμένω

Vocative ἠρτισμένον ἠρτισμένα ἠρτισμένω

Accusative ἠρτισμένον ἠρτισμένα ἠρτισμένω

Genitive ἠρτισμένου ἠρτισμένων ἠρτισμένοῑν

Dative ἠρτισμένῳ ἠρτισμένοῑς ἠρτισμένοῑν



Singular Plural Dual

Attic

Future

Active voice

Masculine

Nominative ἀρτιῶν ἀρτιοῦντες ἀρτιοῦντε

Vocative ἀρτιῶν ἀρτιοῦντες ἀρτιοῦντε

Accusative ἀρτιοῦντα ἀρτιοῦντας ἀρτιοῦντε

Genitive ἀρτιοῦντος ἀρτιούντων ἀρτιούντοῑν

Dative ἀρτιοῦντι ἀρτιοῦσι ἀρτιούντοῑν

Feminine

Nominative ἀρτιοῦσα ἀρτιοῦσαι ἀρτιούσᾱ

Vocative ἀρτιοῦσα ἀρτιοῦσαι ἀρτιούσᾱ

Accusative ἀρτιοῦσαν ἀρτιούσᾱς ἀρτιούσᾱ

Genitive ἀρτιούσης ἀρτιουσῶν ἀρτιούσαῑν

Dative ἀρτιούσῃ ἀρτιούσαῑς ἀρτιούσαῑν

Neuter

Nominative ἀρτιοῦν ἀρτιοῦντα ἀρτιοῦντε

Vocative ἀρτιοῦν ἀρτιοῦντα ἀρτιοῦντε

Accusative ἀρτιοῦν ἀρτιοῦντα ἀρτιοῦντε

Genitive ἀρτιοῦντος ἀρτιούντων ἀρτιούντοῑν

Dative ἀρτιοῦντι ἀρτιοῦσι ἀρτιούντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative ἀρτιούμενος ἀρτιούμενοι ἀρτιουμένω

Vocative ἀρτιούμενε ἀρτιούμενοι ἀρτιουμένω

Accusative ἀρτιούμενον ἀρτιουμένους ἀρτιουμένω

Genitive ἀρτιουμένου ἀρτιουμένων ἀρτιουμένοῑν

Dative ἀρτιουμένῳ ἀρτιουμένοῑς ἀρτιουμένοῑν

Feminine

Nominative ἀρτιουμένη ἀρτιουμέναι ἀρτιουμένᾱ

Vocative ἀρτιουμένη ἀρτιουμέναι ἀρτιουμένᾱ

Accusative ἀρτιουμένην ἀρτιουμένᾱς ἀρτιουμένᾱ

Genitive ἀρτιουμένης ἀρτιουμενῶν ἀρτιουμέναῑν

Dative ἀρτιουμένῃ ἀρτιουμέναῑς ἀρτιουμέναῑν



Singular Plural Dual

Neuter

Nominative ἀρτιούμενον ἀρτιούμενα ἀρτιουμένω

Vocative ἀρτιούμενον ἀρτιούμενα ἀρτιουμένω

Accusative ἀρτιούμενον ἀρτιούμενα ἀρτιουμένω

Genitive ἀρτιουμένου ἀρτιουμένων ἀρτιουμένοῑν

Dative ἀρτιουμένῳ ἀρτιουμένοῑς ἀρτιουμένοῑν



ἀρτίζω

set, prepare.

Active Middle Passive

Regular

Present ἀρτίζειν ἀρτίζεσθαι

Future ἀρτίσειν ἀρτίσεσθαι ἀρτισθήσεσθαι

Aorist ἀρτίσαι ἀρτίσασθαι ἀρτισθῆναι

Perfect ἠρτικέναι ἠρτίσθαι

Attic

Present ἀρτιεῖν ἀρτιεῖσθαι



χέω

pour.

Indicative Subjunctive Optative Imperative

Regular

Active voice

Present
χέω χέω χέοιμι1ps

χεῖς χέῃς χέοις χεῖ2ps

χεῖ χέῃ χέοι χείτω3ps

χέομεν χέωμεν χέοιμεν1pp

χεῖτε χέητε χέοιτε χεῖτε2pp

χέουσι χέωσι χέοιεν χείτωσαν3pp

χεῖτον χέητον χέοιτον χεῖτον2pd

χεῖτον χέητον χεοίτην χείτων3pd

Imperfect
ἔχεον1ps

ἔχεις2ps

ἔχει3ps

ἐχέομεν1pp

ἐχεῖτε2pp

ἔχεον3pp

ἐχεῖτον2pd

ἐχείτην3pd

Future
χέω χέω χέοῑμι1ps

χέεις χέῃς χέοῑς χέε2ps

χέει χέῃ χέοῑ χεέτω3ps

χέομεν χέωμεν χέοῑμεν1pp

χέετε χέητε χέοῑτε χέετε2pp

χέουσι χέωσι χέοῑεν χεέτωσαν3pp

χέετον χέητον χέοῑτον χέετον2pd

χέετον χέητον χεοί̄την χεέτων3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Aorist
ἔχεα χυθῶ χυθείην1ps

ἔχεας χυθῇς χυθείης χύθητι2ps

ἔχεε χυθῇ χυθείη χυθήτω3ps

ἐχέαμεν χυθῶμεν χυθεῖμεν1pp

ἐχέατε χυθῆτε χυθεῖτε χύθητε2pp

ἔχεαν χυθῶσι χυθεῖεν χυθήτωσαν3pp

ἐχέατον χυθῆτον χυθεῖτον χύθητον2pd

ἐχεάτην χυθῆτον χυθείτην χυθήτων3pd

Strong aorist
χύωμαι χυοί̄μην1ps

χύῃ χύοῑο χύσο2ps

χύηται χύοῑτο χύσθω3ps

χυώμεθα χυοί̄μεθα1pp

χύησθε χύοῑσθε χύσθε2pp

χύωνται χύοῑντο χύσθωσαν3pp

χύσθον χύοῑσθον χύσθον2pd

χύσθον χυοί̄σθην χύσθων3pd

Perfect
κέχυκα κεχύκω κεχύκοῑμι1ps

κέχυκας κεχύκῃς κεχύκοῑς κέχυκε2ps

κέχυκε κεχύκῃ κεχύκοῑ κεχυκέτω3ps

κεχύκαμεν κεχύκωμεν κεχύκοῑμεν1pp

κεχύκατε κεχύκητε κεχύκοῑτε κεχύκετε2pp

κεχύκασι κεχύκωσι κεχύκοῑεν κεχυκέτωσαν3pp

κεχύκατον κεχύκητον κεχύκοῑτον κεχύκετον2pd

κεχύκατον κεχύκητον κεχυκοί̄την κεχυκέτων3pd

Pluperfect
ἐκεχύκη1ps

ἐκεχύκης2ps

ἐκεχύκει3ps

ἐκεχύκεμεν1pp

ἐκεχύκετε2pp

ἐκεχύκεσαν3pp

ἐκεχύκειτον2pd

ἐκεχυκείτην3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Middle voice

Present
ἐχέομαι χέωμαι χεοίμην1ps

ἐχεῖ χέῃ χέοιο χέου2ps

ἐχεῖται χέηται χέοιτο χείσθω3ps

ἐχεόμεθα χεώμεθα χεοίμεθα1pp

ἐχεῖσθε χέησθε χέοισθε χεῖσθε2pp

ἐχέονται χέωνται χέοιντο χείσθωσαν3pp

ἐχεῖσθον χέησθον χέοισθον χεῖσθον2pd

ἐχεῖσθον χέησθον χεοίσθην χείσθων3pd

Imperfect
ἐχεόμην1ps

ἐχέου2ps

ἐχεῖτο3ps

ἐχεόμεθα1pp

ἐχεῖσθε2pp

ἐχέοντο3pp

ἐχεῖσθον2pd

ἐχείσθην3pd

Future
χέομαι χέωμαι χεοί̄μην1ps

χέει χέῃ χέοῑο χέου2ps

χέεται χέηται χέοῑτο χεέσθω3ps

χεόμεθα χεώμεθα χεοί̄μεθα1pp

χέεσθε χέησθε χέοῑσθε χέεσθε2pp

χέονται χέωνται χέοῑντο χεέσθωσαν3pp

χέεσθον χέησθον χέοῑσθον χέεσθον2pd

χέεσθον χέησθον χεοί̄σθην χεέσθων3pd

Aorist
ἐχεάμην χέωμαι χεαί̄μην1ps

ἐχέω χέῃ χέαῑο χέαι2ps

ἐχέατο χέηται χέαῑτο χεάσθω3ps

ἐχεάμεθα χεώμεθα χεαί̄μεθα1pp

ἐχέασθε χέησθε χέαῑσθε χέασθε2pp

ἐχέαντο χέωνται χέαῑντο χεάσθωσαν3pp

ἐχέασθον χέησθον χέαῑσθον χέασθον2pd

ἐχεάσθην χέησθον χεαί̄σθην χεάσθων3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Strong aorist
ἐχύμην1ps

ἔχυσο2ps

ἔχυτο3ps

ἐχύμεθα1pp

ἔχυσθε2pp

ἔχυντο3pp

ἔχυσθον2pd

ἐχύσθην3pd

Perfect
ἐκέχυμαι1ps

ἐκέχυσαι κέχυσο2ps

ἐκέχυται κεχύσθω3ps

ἐκεχύμεθα1pp

ἐκέχυσθε κέχυσθε2pp

ἐκέχυνται κεχύσθωσαν3pp

ἐκέχυσθον κέχυσθον2pd

ἐκέχυσθον κεχύσθων3pd

Pluperfect
ἐκεχύμην1ps

ἐκέχυσο2ps

ἐκέχυτο3ps

ἐκεχύμεθα1pp

ἐκέχυσθε2pp

ἐκέχυντο3pp

ἐκέχυσθον2pd

ἐκεχύσθην3pd

Passive voice

Future
χυθήσομαι1ps

χυθήσει2ps

χυθήσεται3ps

χυθησόμεθα1pp

χυθήσεσθε2pp

χυθήσονται3pp

χυθήσεσθον2pd

χυθήσεσθον3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Aorist
ἐχύθην1ps

ἐχύθης2ps

ἐχύθη3ps

ἐχύθημεν1pp

ἐχύθητε2pp

ἐχύθησαν3pp

ἐχύθητον2pd

ἐχυθήτην3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Epic

Active voice

Future
χεύω χεύω χεύοῑμι1ps

χεύεις χεύῃς χεύοῑς χεῦε2ps

χεύει χεύῃ χεύοῑ χευέτω3ps

χεύομεν χεύωμεν χεύοῑμεν1pp

χεύετε χεύητε χεύοῑτε χεύετε2pp

χεύουσι χεύωσι χεύοῑεν χευέτωσαν3pp

χεύετον χεύητον χεύοῑτον χεύετον2pd

χεύετον χεύητον χευοί̄την χευέτων3pd

Aorist
ἔχευα χεύω χεύαῑμι1ps

ἔχευας χεύῃς χεύειας χεῦον2ps

ἔχευε χεύῃ χεύειε χευάτω3ps

ἐχεύαμεν χεύωμεν χεύαῑμεν1pp

ἐχεύατε χεύητε χεύαῑτε χεύατε2pp

ἔχευαν χεύωσι χεύειαν χευάτωσαν3pp

ἐχεύατον χεύητον χεύαῑτον χεύατον2pd

ἐχευάτην χεύητον χευαί̄την χευάτων3pd

Middle voice

Future
χεύομαι χεύωμαι χευοί̄μην1ps

χεύει χεύῃ χεύοῑο χεύου2ps

χεύεται χεύηται χεύοῑτο χευέσθω3ps

χευόμεθα χευώμεθα χευοί̄μεθα1pp

χεύεσθε χεύησθε χεύοῑσθε χεύεσθε2pp

χεύονται χεύωνται χεύοῑντο χευέσθωσαν3pp

χεύεσθον χεύησθον χεύοῑσθον χεύεσθον2pd

χεύεσθον χεύησθον χευοί̄σθην χευέσθων3pd

Aorist
ἐχευάμην χεύωμαι χευαί̄μην1ps

ἐχεύω χεύῃ χεύαῑο χεῦαι2ps

ἐχεύατο χεύηται χεύαῑτο χευάσθω3ps

ἐχευάμεθα χευώμεθα χευαί̄μεθα1pp

ἐχεύασθε χεύησθε χεύαῑσθε χεύασθε2pp

ἐχεύαντο χεύωνται χεύαῑντο χευάσθωσαν3pp



Indicative Subjunctive Optative Imperative

ἐχεύασθον χεύησθον χεύαῑσθον χεύασθον2pd

ἐχευάσθην χεύησθον χευαί̄σθην χευάσθων3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Rare

Active voice

Future
χεῶ χεῶ χεοῖμι1ps

χεεῖς χεῇς χεοῖς χέει2ps

χεεῖ χεῇ χεοῖ χεείτω3ps

χεοῦμεν χεῶμεν χεοῖμεν1pp

χεεῖτε χεῆτε χεοῖτε χεεῖτε2pp

χεοῦσι χεῶσι χεοῖεν χεείτωσαν3pp

χεεῖτον χεῆτον χεοῖτον χεεῖτον2pd

χεεῖτον χεῆτον χεοί̄την χεείτων3pd

Middle voice

Future
χεοῦμαι χεῶμαι χεοί̄μην1ps

χεεῖ χεῇ χεοῖο χεοῦ2ps

χεεῖται χεῆται χεοῖτο χεείσθω3ps

χεούμεθα χεώμεθα χεοί̄μεθα1pp

χεεῖσθε χεῆσθε χεοῖσθε χεεῖσθε2pp

χεοῦνται χεῶνται χεοῖντο χεείσθωσαν3pp

χεεῖσθον χεῆσθον χεοῖσθον χεεῖσθον2pd

χεεῖσθον χεῆσθον χεοί̄σθην χεείσθων3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Recent

Active voice

Aorist
ἔχευσα χεύσω χεύσαῑμι1ps

ἔχευσας χεύσῃς χεύσειας χεῦσον2ps

ἔχευσε χεύσῃ χεύσειε χευσάτω3ps

ἐχεύσαμεν χεύσωμεν χεύσαῑμεν1pp

ἐχεύσατε χεύσητε χεύσαῑτε χεύσατε2pp

ἔχευσαν χεύσωσι χεύσειαν χευσάτωσαν3pp

ἐχεύσατον χεύσητον χεύσαῑτον χεύσατον2pd

ἐχευσάτην χεύσητον χευσαί̄την χευσάτων3pd

Middle voice

Aorist
ἐχευσάμην χεύσωμαι χευσαί̄μην1ps

ἐχεύσω χεύσῃ χεύσαῑο χεῦσαι2ps

ἐχεύσατο χεύσηται χεύσαῑτο χευσάσθω3ps

ἐχευσάμεθα χευσώμεθα χευσαί̄μεθα1pp

ἐχεύσασθε χεύσησθε χεύσαῑσθε χεύσασθε2pp

ἐχεύσαντο χεύσωνται χεύσαῑντο χευσάσθωσαν3pp

ἐχεύσασθον χεύσησθον χεύσαῑσθον χεύσασθον2pd

ἐχευσάσθην χεύσησθον χευσαί̄σθην χευσάσθων3pd



χέω

pour.

Singular Plural Dual

Regular

Present

Active voice

Masculine

Nominative χέων χέοντες χέοντε

Vocative χέον χέοντες χέοντε

Accusative χέοντα χέοντας χέοντε

Genitive χέοντος χεόντων χεόντοῑν

Dative χέοντι χέουσι χεόντοῑν

Feminine

Nominative χέουσα χέουσαι χεούσᾱ

Vocative χέουσα χέουσαι χεούσᾱ

Accusative χέουσαν χεούσᾱς χεούσᾱ

Genitive χεούσης χεουσῶν χεούσαῑν

Dative χεούσῃ χεούσαῑς χεούσαῑν

Neuter

Nominative χέον χέοντα χέοντε

Vocative χέον χέοντα χέοντε

Accusative χέον χέοντα χέοντε

Genitive χέοντος χεόντων χεόντοῑν

Dative χέοντι χέουσι χεόντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative χεόμενος χεόμενοι χεομένω

Vocative χεόμενε χεόμενοι χεομένω

Accusative χεόμενον χεομένους χεομένω

Genitive χεομένου χεομένων χεομένοῑν

Dative χεομένῳ χεομένοῑς χεομένοῑν

Feminine

Nominative χεομένη χεομέναι χεομένᾱ

Vocative χεομένη χεομέναι χεομένᾱ

Accusative χεομένην χεομένᾱς χεομένᾱ

Genitive χεομένης χεομενῶν χεομέναῑν

Dative χεομένῃ χεομέναῑς χεομέναῑν



Singular Plural Dual

Neuter

Nominative χεόμενον χεόμενα χεομένω

Vocative χεόμενον χεόμενα χεομένω

Accusative χεόμενον χεόμενα χεομένω

Genitive χεομένου χεομένων χεομένοῑν

Dative χεομένῳ χεομένοῑς χεομένοῑν

Future

Active voice

Masculine

Nominative χέσων χέσοντες χέσοντε

Vocative χέσον χέσοντες χέσοντε

Accusative χέσοντα χέσοντας χέσοντε

Genitive χέσοντος χεσόντων χεσόντοῑν

Dative χέσοντι χέσουσι χεσόντοῑν

Feminine

Nominative χέσουσα χέσουσαι χεσούσᾱ

Vocative χέσουσα χέσουσαι χεσούσᾱ

Accusative χέσουσαν χεσούσᾱς χεσούσᾱ

Genitive χεσούσης χεσουσῶν χεσούσαῑν

Dative χεσούσῃ χεσούσαῑς χεσούσαῑν

Neuter

Nominative χέσον χέσοντα χέσοντε

Vocative χέσον χέσοντα χέσοντε

Accusative χέσον χέσοντα χέσοντε

Genitive χέσοντος χεσόντων χεσόντοῑν

Dative χέσοντι χέσουσι χεσόντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative χεσόμενος χεσόμενοι χεσομένω

Vocative χεσόμενε χεσόμενοι χεσομένω

Accusative χεσόμενον χεσομένους χεσομένω

Genitive χεσομένου χεσομένων χεσομένοῑν

Dative χεσομένῳ χεσομένοῑς χεσομένοῑν



Singular Plural Dual

Feminine

Nominative χεσομένη χεσομέναι χεσομένᾱ

Vocative χεσομένη χεσομέναι χεσομένᾱ

Accusative χεσομένην χεσομένᾱς χεσομένᾱ

Genitive χεσομένης χεσομενῶν χεσομέναῑν

Dative χεσομένῃ χεσομέναῑς χεσομέναῑν

Neuter

Nominative χεσόμενον χεσόμενα χεσομένω

Vocative χεσόμενον χεσόμενα χεσομένω

Accusative χεσόμενον χεσόμενα χεσομένω

Genitive χεσομένου χεσομένων χεσομένοῑν

Dative χεσομένῳ χεσομένοῑς χεσομένοῑν

Passive voice

Masculine

Nominative χυθησόμενος χυθησόμενοι χυθησομένω

Vocative χυθησόμενε χυθησόμενοι χυθησομένω

Accusative χυθησόμενον χυθησομένους χυθησομένω

Genitive χυθησομένου χυθησομένων χυθησομένοῑν

Dative χυθησομένῳ χυθησομένοῑς χυθησομένοῑν

Feminine

Nominative χυθησομένη χυθησομέναι χυθησομένᾱ

Vocative χυθησομένη χυθησομέναι χυθησομένᾱ

Accusative χυθησομένην χυθησομένᾱς χυθησομένᾱ

Genitive χυθησομένης χυθησομενῶν χυθησομέναῑν

Dative χυθησομένῃ χυθησομέναῑς χυθησομέναῑν

Neuter

Nominative χυθησόμενον χυθησόμενα χυθησομένω

Vocative χυθησόμενον χυθησόμενα χυθησομένω

Accusative χυθησόμενον χυθησόμενα χυθησομένω

Genitive χυθησομένου χυθησομένων χυθησομένοῑν

Dative χυθησομένῳ χυθησομένοῑς χυθησομένοῑν



Singular Plural Dual

Aorist

Active voice

Masculine

Nominative χέᾱς χέαντες χέαντε

Vocative χέαν χέαντες χέαντε

Accusative χέαντα χέαντας χέαντε

Genitive χέαντος χεάντων χεάντοῑν

Dative χέαντι χέᾱσι χεάντοῑν

Feminine

Nominative χέᾱσα χέᾱσαι χεά̄σᾱ

Vocative χέᾱσα χέᾱσαι χεά̄σᾱ

Accusative χέᾱσαν χεά̄σᾱς χεά̄σᾱ

Genitive χεά̄σης χεᾱσῶν χεά̄σαῑν

Dative χεά̄σῃ χεά̄σαῑς χεά̄σαῑν

Neuter

Nominative χέαν χέαντα χέαντε

Vocative χέαν χέαντα χέαντε

Accusative χέαν χέαντα χέαντε

Genitive χέαντος χεάντων χεάντοῑν

Dative χέαντι χέᾱσι χεάντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative χεάμενος χεάμενοι χεαμένω

Vocative χεάμενε χεάμενοι χεαμένω

Accusative χεάμενον χεαμένους χεαμένω

Genitive χεαμένου χεαμένων χεαμένοῑν

Dative χεαμένῳ χεαμένοῑς χεαμένοῑν

Feminine

Nominative χεαμένη χεαμέναι χεαμένᾱ

Vocative χεαμένη χεαμέναι χεαμένᾱ

Accusative χεαμένην χεαμένᾱς χεαμένᾱ

Genitive χεαμένης χεαμενῶν χεαμέναῑν

Dative χεαμένῃ χεαμέναῑς χεαμέναῑν



Singular Plural Dual

Neuter

Nominative χεάμενον χεάμενα χεαμένω

Vocative χεάμενον χεάμενα χεαμένω

Accusative χεάμενον χεάμενα χεαμένω

Genitive χεαμένου χεαμένων χεαμένοῑν

Dative χεαμένῳ χεαμένοῑς χεαμένοῑν

Passive voice

Masculine

Nominative χυθείς χυθέντες χυθέντε

Vocative χυθείς χυθέντες χυθέντε

Accusative χυθέντα χυθέντας χυθέντε

Genitive χυθέντος χυθέντων χυθέντοῑν

Dative χυθέντι χυθεῖσι χυθέντοῑν

Feminine

Nominative χυθεῖσα χυθεῖσαι χυθείσᾱ

Vocative χυθεῖσα χυθεῖσαι χυθείσᾱ

Accusative χυθεῖσαν χυθείσᾱς χυθείσᾱ

Genitive χυθείσης χυθεισῶν χυθείσαῑν

Dative χυθείσῃ χυθείσαῑς χυθείσαῑν

Neuter

Nominative χυθέν χυθέντα χυθέντε

Vocative χυθέν χυθέντα χυθέντε

Accusative χυθέν χυθέντα χυθέντε

Genitive χυθέντος χυθέντων χυθέντοῑν

Dative χυθέντι χυθεῖσι χυθέντοῑν

String Aorist

Middle voice

Masculine

Nominative χύμενος χύμενοι χυμένω

Vocative χύμενε χύμενοι χυμένω

Accusative χύμενον χυμένους χυμένω

Genitive χυμένου χυμένων χυμένοῑν

Dative χυμένῳ χυμένοῑς χυμένοῑν



Singular Plural Dual

Feminine

Nominative χυμένη χυμέναι χυμένᾱ

Vocative χυμένη χυμέναι χυμένᾱ

Accusative χυμένην χυμένᾱς χυμένᾱ

Genitive χυμένης χυμενῶν χυμέναῑν

Dative χυμένῃ χυμέναῑς χυμέναῑν

Neuter

Nominative χύμενον χύμενα χυμένω

Vocative χύμενον χύμενα χυμένω

Accusative χύμενον χύμενα χυμένω

Genitive χυμένου χυμένων χυμένοῑν

Dative χυμένῳ χυμένοῑς χυμένοῑν

Perfect

Active voice

Masculine

Nominative κεχυκώς κεχυκότες κεχυκότε

Vocative κεχυκώς κεχυκότες κεχυκότε

Accusative κεχυκότα κεχυκότας κεχυκότε

Genitive κεχυκότος κεχυκότων κεχυκότοῑν

Dative κεχυκότι κεχυκῶσι κεχυκότοῑν

Feminine

Nominative κεχυκυῖα κεχυκυῖαι κεχυκυίᾱ

Vocative κεχυκυῖα κεχυκυῖαι κεχυκυίᾱ

Accusative κεχυκυῖαν κεχυκυίᾱς κεχυκυίᾱ

Genitive κεχυκυίᾱς κεχυκυιῶν κεχυκυίαῑν

Dative κεχυκυίᾳ κεχυκυίαῑς κεχυκυίαῑν

Neuter

Nominative κεχυκός κεχυκότα κεχυκότε

Vocative κεχυκός κεχυκότα κεχυκότε

Accusative κεχυκός κεχυκότα κεχυκότε

Genitive κεχυκότος κεχυκότων κεχυκότοῑν

Dative κεχυκότι κεχυκῶσι κεχυκότοῑν



Singular Plural Dual

Middle voice

Masculine

Nominative κεχυμένος κεχυμένοι κεχυμένω

Vocative κεχυμένε κεχυμένοι κεχυμένω

Accusative κεχυμένον κεχυμένους κεχυμένω

Genitive κεχυμένου κεχυμένων κεχυμένοῑν

Dative κεχυμένῳ κεχυμένοῑς κεχυμένοῑν

Feminine

Nominative κεχυμένη κεχυμέναι κεχυμένᾱ

Vocative κεχυμένη κεχυμέναι κεχυμένᾱ

Accusative κεχυμένην κεχυμένᾱς κεχυμένᾱ

Genitive κεχυμένης κεχυμενῶν κεχυμέναῑν

Dative κεχυμένῃ κεχυμέναῑς κεχυμέναῑν

Neuter

Nominative κεχυμένον κεχυμένα κεχυμένω

Vocative κεχυμένον κεχυμένα κεχυμένω

Accusative κεχυμένον κεχυμένα κεχυμένω

Genitive κεχυμένου κεχυμένων κεχυμένοῑν

Dative κεχυμένῳ κεχυμένοῑς κεχυμένοῑν



Singular Plural Dual

Epic

Future

Active voice

Masculine

Nominative χεύσων χεύσοντες χεύσοντε

Vocative χεύσον χεύσοντες χεύσοντε

Accusative χεύσοντα χεύσοντας χεύσοντε

Genitive χεύσοντος χευσόντων χευσόντοῑν

Dative χεύσοντι χεύσουσι χευσόντοῑν

Feminine

Nominative χεύσουσα χεύσουσαι χευσούσᾱ

Vocative χεύσουσα χεύσουσαι χευσούσᾱ

Accusative χεύσουσαν χευσούσᾱς χευσούσᾱ

Genitive χευσούσης χευσουσῶν χευσούσαῑν

Dative χευσούσῃ χευσούσαῑς χευσούσαῑν

Neuter

Nominative χεῦσον χεύσοντα χεύσοντε

Vocative χεῦσον χεύσοντα χεύσοντε

Accusative χεῦσον χεύσοντα χεύσοντε

Genitive χεύσοντος χευσόντων χευσόντοῑν

Dative χεύσοντι χεύσουσι χευσόντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative χευσόμενος χευσόμενοι χευσομένω

Vocative χευσόμενε χευσόμενοι χευσομένω

Accusative χευσόμενον χευσομένους χευσομένω

Genitive χευσομένου χευσομένων χευσομένοῑν

Dative χευσομένῳ χευσομένοῑς χευσομένοῑν

Feminine

Nominative χευσομένη χευσομέναι χευσομένᾱ

Vocative χευσομένη χευσομέναι χευσομένᾱ

Accusative χευσομένην χευσομένᾱς χευσομένᾱ

Genitive χευσομένης χευσομενῶν χευσομέναῑν

Dative χευσομένῃ χευσομέναῑς χευσομέναῑν



Singular Plural Dual

Neuter

Nominative χευσόμενον χευσόμενα χευσομένω

Vocative χευσόμενον χευσόμενα χευσομένω

Accusative χευσόμενον χευσόμενα χευσομένω

Genitive χευσομένου χευσομένων χευσομένοῑν

Dative χευσομένῳ χευσομένοῑς χευσομένοῑν

Aorist

Active voice

Masculine

Nominative χεύᾱς χεύαντες χεύαντε

Vocative χεύαν χεύαντες χεύαντε

Accusative χεύαντα χεύαντας χεύαντε

Genitive χεύαντος χευάντων χευάντοῑν

Dative χεύαντι χεύᾱσι χευάντοῑν

Feminine

Nominative χεύᾱσα χεύᾱσαι χευά̄σᾱ

Vocative χεύᾱσα χεύᾱσαι χευά̄σᾱ

Accusative χεύᾱσαν χευά̄σᾱς χευά̄σᾱ

Genitive χευά̄σης χευᾱσῶν χευά̄σαῑν

Dative χευά̄σῃ χευά̄σαῑς χευά̄σαῑν

Neuter

Nominative χεῦαν χεύαντα χεύαντε

Vocative χεῦαν χεύαντα χεύαντε

Accusative χεῦαν χεύαντα χεύαντε

Genitive χεύαντος χευάντων χευάντοῑν

Dative χεύαντι χεύᾱσι χευάντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative χευάμενος χευάμενοι χευαμένω

Vocative χευάμενε χευάμενοι χευαμένω

Accusative χευάμενον χευαμένους χευαμένω

Genitive χευαμένου χευαμένων χευαμένοῑν

Dative χευαμένῳ χευαμένοῑς χευαμένοῑν



Singular Plural Dual

Feminine

Nominative χευαμένη χευαμέναι χευαμένᾱ

Vocative χευαμένη χευαμέναι χευαμένᾱ

Accusative χευαμένην χευαμένᾱς χευαμένᾱ

Genitive χευαμένης χευαμενῶν χευαμέναῑν

Dative χευαμένῃ χευαμέναῑς χευαμέναῑν

Neuter

Nominative χευάμενον χευάμενα χευαμένω

Vocative χευάμενον χευάμενα χευαμένω

Accusative χευάμενον χευάμενα χευαμένω

Genitive χευαμένου χευαμένων χευαμένοῑν

Dative χευαμένῳ χευαμένοῑς χευαμένοῑν



Singular Plural Dual

Rare

Future

Active voice

Masculine

Nominative χεῶν χεοῦντες χεοῦντε

Vocative χεῶν χεοῦντες χεοῦντε

Accusative χεοῦντα χεοῦντας χεοῦντε

Genitive χεοῦντος χεούντων χεούντοῑν

Dative χεοῦντι χεοῦσι χεούντοῑν

Feminine

Nominative χεοῦσα χεοῦσαι χεούσᾱ

Vocative χεοῦσα χεοῦσαι χεούσᾱ

Accusative χεοῦσαν χεούσᾱς χεούσᾱ

Genitive χεούσης χεουσῶν χεούσαῑν

Dative χεούσῃ χεούσαῑς χεούσαῑν

Neuter

Nominative χεοῦν χεοῦντα χεοῦντε

Vocative χεοῦν χεοῦντα χεοῦντε

Accusative χεοῦν χεοῦντα χεοῦντε

Genitive χεοῦντος χεούντων χεούντοῑν

Dative χεοῦντι χεοῦσι χεούντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative χεούμενος χεούμενοι χεουμένω

Vocative χεούμενε χεούμενοι χεουμένω

Accusative χεούμενον χεουμένους χεουμένω

Genitive χεουμένου χεουμένων χεουμένοῑν

Dative χεουμένῳ χεουμένοῑς χεουμένοῑν

Feminine

Nominative χεουμένη χεουμέναι χεουμένᾱ

Vocative χεουμένη χεουμέναι χεουμένᾱ

Accusative χεουμένην χεουμένᾱς χεουμένᾱ

Genitive χεουμένης χεουμενῶν χεουμέναῑν

Dative χεουμένῃ χεουμέναῑς χεουμέναῑν



Singular Plural Dual

Neuter

Nominative χεούμενον χεούμενα χεουμένω

Vocative χεούμενον χεούμενα χεουμένω

Accusative χεούμενον χεούμενα χεουμένω

Genitive χεουμένου χεουμένων χεουμένοῑν

Dative χεουμένῳ χεουμένοῑς χεουμένοῑν



Singular Plural Dual

Recent

Aorist

Active voice

Masculine

Nominative χεύσᾱς χεύσαντες χεύσαντε

Vocative χεύσαν χεύσαντες χεύσαντε

Accusative χεύσαντα χεύσαντας χεύσαντε

Genitive χεύσαντος χευσάντων χευσάντοῑν

Dative χεύσαντι χεύσᾱσι χευσάντοῑν

Feminine

Nominative χεύσᾱσα χεύσᾱσαι χευσά̄σᾱ

Vocative χεύσᾱσα χεύσᾱσαι χευσά̄σᾱ

Accusative χεύσᾱσαν χευσά̄σᾱς χευσά̄σᾱ

Genitive χευσά̄σης χευσᾱσῶν χευσά̄σαῑν

Dative χευσά̄σῃ χευσά̄σαῑς χευσά̄σαῑν

Neuter

Nominative χεῦσαν χεύσαντα χεύσαντε

Vocative χεῦσαν χεύσαντα χεύσαντε

Accusative χεῦσαν χεύσαντα χεύσαντε

Genitive χεύσαντος χευσάντων χευσάντοῑν

Dative χεύσαντι χεύσᾱσι χευσάντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative χευσάμενος χευσάμενοι χευσαμένω

Vocative χευσάμενε χευσάμενοι χευσαμένω

Accusative χευσάμενον χευσαμένους χευσαμένω

Genitive χευσαμένου χευσαμένων χευσαμένοῑν

Dative χευσαμένῳ χευσαμένοῑς χευσαμένοῑν

Feminine

Nominative χευσαμένη χευσαμέναι χευσαμένᾱ

Vocative χευσαμένη χευσαμέναι χευσαμένᾱ

Accusative χευσαμένην χευσαμένᾱς χευσαμένᾱ

Genitive χευσαμένης χευσαμενῶν χευσαμέναῑν

Dative χευσαμένῃ χευσαμέναῑς χευσαμέναῑν



Singular Plural Dual

Neuter

Nominative χευσάμενον χευσάμενα χευσαμένω

Vocative χευσάμενον χευσάμενα χευσαμένω

Accusative χευσάμενον χευσάμενα χευσαμένω

Genitive χευσαμένου χευσαμένων χευσαμένοῑν

Dative χευσαμένῳ χευσαμένοῑς χευσαμένοῑν



χέω

pour.

Active Middle Passive

Regular

Present χέειν χέεσθαι

Future χυθήσεσθαι

Aorist χέαι χέασθαι χυθῆναι

Aorist χύσθαι

Perfect κεχυκέναι κεχύσθαι

Epic

Present χεύειν χεύεσθαι

Aorist χεῦαι χεύασθαι

Rare

Present χεεῖν χεεῖσθαι

Recent

Aorist χεῦσαι χεύσασθαι



δέω

tie, bind.

Indicative Subjunctive Optative Imperative

Regular

Active voice

Present
δέω δέω δέοιμι1ps

δεῖς δέῃς δέοις δεῖ2ps

δεῖ δέῃ δέοι δείτω3ps

δέομεν δέωμεν δέοιμεν1pp

δεῖτε δέητε δέοιτε δεῖτε2pp

δέουσι δέωσι δέοιεν δείτωσαν3pp

δεῖτον δέητον δέοιτον δεῖτον2pd

δεῖτον δέητον δεοίτην δείτων3pd

Imperfect
ἔδεον1ps

ἔδεις2ps

ἔδει3ps

ἐδέομεν1pp

ἐδεῖτε2pp

ἔδεον3pp

ἐδεῖτον2pd

ἐδείτην3pd

Future
δήσω δήσοῑμι1ps

δήσεις δήσοῑς2ps

δήσει δήσοῑ3ps

δήσομεν δήσοῑμεν1pp

δήσετε δήσοῑτε2pp

δήσουσι δήσοῑεν3pp

δήσετον δήσοῑτον2pd

δήσετον δησοί̄την3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Aorist
ἔδησα δήσω δήσαῑμι1ps

ἔδησας δήσῃς δήσειας δῆσον2ps

ἔδησε δήσῃ δήσειε δησάτω3ps

ἐδήσαμεν δήσωμεν δήσαῑμεν1pp

ἐδήσατε δήσητε δήσαῑτε δήσατε2pp

ἔδησαν δήσωσι δήσειαν δησάτωσαν3pp

ἐδήσατον δήσητον δήσαῑτον δήσατον2pd

ἐδησάτην δήσητον δησαί̄την δησάτων3pd

Perfect
δέδηκα δεδήκω δεδήκοῑμι1ps

δέδεκα δεδέκω δεδέκοῑμι

δέδηκας δεδήκῃς δεδήκοῑς δέδηκε2ps

δέδεκας δεδέκῃς δεδέκοῑς δέδεκε

δέδηκε δεδήκῃ δεδήκοῑ δεδηκέτω3ps

δέδεκε δεδέκῃ δεδέκοῑ δεδεκέτω

δεδήκαμεν δεδήκωμεν δεδήκοῑμεν1pp

δεδέκαμεν δεδέκωμεν δεδέκοῑμεν

δεδήκατε δεδήκητε δεδήκοῑτε δεδήκετε2pp

δεδέκατε δεδέκητε δεδέκοῑτε δεδέκετε

δεδήκασι δεδήκωσι δεδήκοῑεν δεδηκέτωσαν3pp

δεδέκασι δεδέκωσι δεδέκοῑεν δεδεκέτωσαν

δεδήκατον δεδήκητον δεδήκοῑτον δεδήκετον2pd

δεδέκατον δεδέκητον δεδέκοῑτον δεδέκετον

δεδήκατον δεδήκητον δεδηκοί̄την δεδηκέτων3pd

δεδέκατον δεδέκητον δεδεκοί̄την δεδεκέτων

Pluperfect
ἐδεδήκη1ps

ἐδεδέκη

ἐδεδήκης2ps

ἐδεδέκης

ἐδεδήκει3ps

ἐδεδέκει

ἐδεδήκεμεν1pp

ἐδεδέκεμεν

ἐδεδήκετε2pp

ἐδεδέκετε



Indicative Subjunctive Optative Imperative

ἐδεδήκεσαν3pp

ἐδεδέκεσαν

ἐδεδήκειτον2pd

ἐδεδέκειτον

ἐδεδηκείτην3pd

ἐδεδεκείτην

Middle voice

Present
ἐδέομαι δέωμαι δεοίμην1ps

ἐδεῖ δέῃ δέοιο δέου2ps

ἐδεῖται δέηται δέοιτο δείσθω3ps

ἐδεόμεθα δεώμεθα δεοίμεθα1pp

ἐδεῖσθε δέησθε δέοισθε δεῖσθε2pp

ἐδέονται δέωνται δέοιντο δείσθωσαν3pp

ἐδεῖσθον δέησθον δέοισθον δεῖσθον2pd

ἐδεῖσθον δέησθον δεοίσθην δείσθων3pd

Imperfect
ἐδεόμην1ps

ἐδέου2ps

ἐδεῖτο3ps

ἐδεόμεθα1pp

ἐδεῖσθε2pp

ἐδέοντο3pp

ἐδεῖσθον2pd

ἐδείσθην3pd

Future
δήσομαι δησοί̄μην1ps

δήσει δήσοῑο2ps

δήσεται δήσοῑτο3ps

δησόμεθα δησοί̄μεθα1pp

δήσεσθε δήσοῑσθε2pp

δήσονται δήσοῑντο3pp

δήσεσθον δήσοῑσθον2pd

δήσεσθον δησοί̄σθην3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Aorist
ἐδησάμην δήσωμαι δησαί̄μην1ps

ἐδήσω δήσῃ δήσαῑο δῆσαι2ps

ἐδήσατο δήσηται δήσαῑτο δησάσθω3ps

ἐδησάμεθα δησώμεθα δησαί̄μεθα1pp

ἐδήσασθε δήσησθε δήσαῑσθε δήσασθε2pp

ἐδήσαντο δήσωνται δήσαῑντο δησάσθωσαν3pp

ἐδήσασθον δήσησθον δήσαῑσθον δήσασθον2pd

ἐδησάσθην δήσησθον δησαί̄σθην δησάσθων3pd

Perfect
ἐδέδημαι1ps

ἐδέδεμαι

ἐδέδησαι δέδησο2ps

ἐδέδεσαι δέδεσο

ἐδέδηται δεδήσθω3ps

ἐδέδεται δεδέσθω

ἐδεδήμεθα1pp

ἐδεδέμεθα

ἐδέδησθε δέδησθε2pp

ἐδέδεσθε δέδεσθε

ἐδέδηνται δεδήσθωσαν3pp

ἐδέδενται δεδέσθωσαν

ἐδέδησθον δέδησθον2pd

ἐδέδεσθον δέδεσθον

ἐδέδησθον δεδήσθων3pd

ἐδέδεσθον δεδέσθων

Pluperfect
ἐδεδήμην1ps

ἐδεδέμην

ἐδέδησο2ps

ἐδέδεσο

ἐδέδητο3ps

ἐδέδετο

ἐδεδήμεθα1pp

ἐδεδέμεθα

ἐδέδησθε2pp

ἐδέδεσθε



Indicative Subjunctive Optative Imperative

ἐδέδηντο3pp

ἐδέδεντο

ἐδέδησθον2pd

ἐδέδεσθον

ἐδεδήσθην3pd

ἐδεδέσθην

Passive voice

Future
δεθήσομαι1ps

δεθήσει2ps

δεθήσεται3ps

δεθησόμεθα1pp

δεθήσεσθε2pp

δεθήσονται3pp

δεθήσεσθον2pd

δεθήσεσθον3pd

Aorist
ἐδέθην1ps

ἐδέθης2ps

ἐδέθη3ps

ἐδέθημεν1pp

ἐδέθητε2pp

ἐδέθησαν3pp

ἐδέθητον2pd

ἐδεθήτην3pd



δέω

tie, bind.

Singular Plural Dual

Regular

Present

Active voice

Masculine

Nominative δέων δέοντες δέοντε

Vocative δέον δέοντες δέοντε

Accusative δέοντα δέοντας δέοντε

Genitive δέοντος δεόντων δεόντοῑν

Dative δέοντι δέουσι δεόντοῑν

Feminine

Nominative δέουσα δέουσαι δεούσᾱ

Vocative δέουσα δέουσαι δεούσᾱ

Accusative δέουσαν δεούσᾱς δεούσᾱ

Genitive δεούσης δεουσῶν δεούσαῑν

Dative δεούσῃ δεούσαῑς δεούσαῑν

Neuter

Nominative δέον δέοντα δέοντε

Vocative δέον δέοντα δέοντε

Accusative δέον δέοντα δέοντε

Genitive δέοντος δεόντων δεόντοῑν

Dative δέοντι δέουσι δεόντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative δεόμενος δεόμενοι δεομένω

Vocative δεόμενε δεόμενοι δεομένω

Accusative δεόμενον δεομένους δεομένω

Genitive δεομένου δεομένων δεομένοῑν

Dative δεομένῳ δεομένοῑς δεομένοῑν

Feminine

Nominative δεομένη δεομέναι δεομένᾱ

Vocative δεομένη δεομέναι δεομένᾱ

Accusative δεομένην δεομένᾱς δεομένᾱ

Genitive δεομένης δεομενῶν δεομέναῑν

Dative δεομένῃ δεομέναῑς δεομέναῑν



Singular Plural Dual

Neuter

Nominative δεόμενον δεόμενα δεομένω

Vocative δεόμενον δεόμενα δεομένω

Accusative δεόμενον δεόμενα δεομένω

Genitive δεομένου δεομένων δεομένοῑν

Dative δεομένῳ δεομένοῑς δεομένοῑν

Future

Active voice

Masculine

Nominative δήσων δήσοντες δήσοντε

Vocative δήσον δήσοντες δήσοντε

Accusative δήσοντα δήσοντας δήσοντε

Genitive δήσοντος δησόντων δησόντοῑν

Dative δήσοντι δήσουσι δησόντοῑν

Feminine

Nominative δήσουσα δήσουσαι δησούσᾱ

Vocative δήσουσα δήσουσαι δησούσᾱ

Accusative δήσουσαν δησούσᾱς δησούσᾱ

Genitive δησούσης δησουσῶν δησούσαῑν

Dative δησούσῃ δησούσαῑς δησούσαῑν

Neuter

Nominative δῆσον δήσοντα δήσοντε

Vocative δῆσον δήσοντα δήσοντε

Accusative δῆσον δήσοντα δήσοντε

Genitive δήσοντος δησόντων δησόντοῑν

Dative δήσοντι δήσουσι δησόντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative δησόμενος δησόμενοι δησομένω

Vocative δησόμενε δησόμενοι δησομένω

Accusative δησόμενον δησομένους δησομένω

Genitive δησομένου δησομένων δησομένοῑν

Dative δησομένῳ δησομένοῑς δησομένοῑν



Singular Plural Dual

Feminine

Nominative δησομένη δησομέναι δησομένᾱ

Vocative δησομένη δησομέναι δησομένᾱ

Accusative δησομένην δησομένᾱς δησομένᾱ

Genitive δησομένης δησομενῶν δησομέναῑν

Dative δησομένῃ δησομέναῑς δησομέναῑν

Neuter

Nominative δησόμενον δησόμενα δησομένω

Vocative δησόμενον δησόμενα δησομένω

Accusative δησόμενον δησόμενα δησομένω

Genitive δησομένου δησομένων δησομένοῑν

Dative δησομένῳ δησομένοῑς δησομένοῑν

Passive voice

Masculine

Nominative δεθησόμενος δεθησόμενοι δεθησομένω

Vocative δεθησόμενε δεθησόμενοι δεθησομένω

Accusative δεθησόμενον δεθησομένους δεθησομένω

Genitive δεθησομένου δεθησομένων δεθησομένοῑν

Dative δεθησομένῳ δεθησομένοῑς δεθησομένοῑν

Feminine

Nominative δεθησομένη δεθησομέναι δεθησομένᾱ

Vocative δεθησομένη δεθησομέναι δεθησομένᾱ

Accusative δεθησομένην δεθησομένᾱς δεθησομένᾱ

Genitive δεθησομένης δεθησομενῶν δεθησομέναῑν

Dative δεθησομένῃ δεθησομέναῑς δεθησομέναῑν

Neuter

Nominative δεθησόμενον δεθησόμενα δεθησομένω

Vocative δεθησόμενον δεθησόμενα δεθησομένω

Accusative δεθησόμενον δεθησόμενα δεθησομένω

Genitive δεθησομένου δεθησομένων δεθησομένοῑν

Dative δεθησομένῳ δεθησομένοῑς δεθησομένοῑν



Singular Plural Dual

Aorist

Active voice

Masculine

Nominative δήσᾱς δήσαντες δήσαντε

Vocative δήσαν δήσαντες δήσαντε

Accusative δήσαντα δήσαντας δήσαντε

Genitive δήσαντος δησάντων δησάντοῑν

Dative δήσαντι δήσᾱσι δησάντοῑν

Feminine

Nominative δήσᾱσα δήσᾱσαι δησά̄σᾱ

Vocative δήσᾱσα δήσᾱσαι δησά̄σᾱ

Accusative δήσᾱσαν δησά̄σᾱς δησά̄σᾱ

Genitive δησά̄σης δησᾱσῶν δησά̄σαῑν

Dative δησά̄σῃ δησά̄σαῑς δησά̄σαῑν

Neuter

Nominative δῆσαν δήσαντα δήσαντε

Vocative δῆσαν δήσαντα δήσαντε

Accusative δῆσαν δήσαντα δήσαντε

Genitive δήσαντος δησάντων δησάντοῑν

Dative δήσαντι δήσᾱσι δησάντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative δησάμενος δησάμενοι δησαμένω

Vocative δησάμενε δησάμενοι δησαμένω

Accusative δησάμενον δησαμένους δησαμένω

Genitive δησαμένου δησαμένων δησαμένοῑν

Dative δησαμένῳ δησαμένοῑς δησαμένοῑν

Feminine

Nominative δησαμένη δησαμέναι δησαμένᾱ

Vocative δησαμένη δησαμέναι δησαμένᾱ

Accusative δησαμένην δησαμένᾱς δησαμένᾱ

Genitive δησαμένης δησαμενῶν δησαμέναῑν

Dative δησαμένῃ δησαμέναῑς δησαμέναῑν



Singular Plural Dual

Neuter

Nominative δησάμενον δησάμενα δησαμένω

Vocative δησάμενον δησάμενα δησαμένω

Accusative δησάμενον δησάμενα δησαμένω

Genitive δησαμένου δησαμένων δησαμένοῑν

Dative δησαμένῳ δησαμένοῑς δησαμένοῑν

Passive voice

Masculine

Nominative δεθείς δεθέντες δεθέντε

Vocative δεθείς δεθέντες δεθέντε

Accusative δεθέντα δεθέντας δεθέντε

Genitive δεθέντος δεθέντων δεθέντοῑν

Dative δεθέντι δεθεῖσι δεθέντοῑν

Feminine

Nominative δεθεῖσα δεθεῖσαι δεθείσᾱ

Vocative δεθεῖσα δεθεῖσαι δεθείσᾱ

Accusative δεθεῖσαν δεθείσᾱς δεθείσᾱ

Genitive δεθείσης δεθεισῶν δεθείσαῑν

Dative δεθείσῃ δεθείσαῑς δεθείσαῑν

Neuter

Nominative δεθέν δεθέντα δεθέντε

Vocative δεθέν δεθέντα δεθέντε

Accusative δεθέν δεθέντα δεθέντε

Genitive δεθέντος δεθέντων δεθέντοῑν

Dative δεθέντι δεθεῖσι δεθέντοῑν

Perfect

Active voice

Masculine

Nominative δεδηκώς δεδηκότες δεδηκότε

Nominative δεδεκώς δεδεκότες δεδεκότε

Vocative δεδηκώς δεδηκότες δεδηκότε

Vocative δεδεκώς δεδεκότες δεδεκότε

Accusative δεδηκότα δεδηκότας δεδηκότε

Accusative δεδεκότα δεδεκότας δεδεκότε

Genitive δεδηκότος δεδηκότων δεδηκότοῑν

Genitive δεδεκότος δεδεκότων δεδεκότοῑν

Dative δεδηκότι δεδηκῶσι δεδηκότοῑν

Dative δεδεκότι δεδεκῶσι δεδεκότοῑν



Singular Plural Dual

Feminine

Nominative δεδηκυῖα δεδηκυῖαι δεδηκυίᾱ

Nominative δεδεκυῖα δεδεκυῖαι δεδεκυίᾱ

Vocative δεδηκυῖα δεδηκυῖαι δεδηκυίᾱ

Vocative δεδεκυῖα δεδεκυῖαι δεδεκυίᾱ

Accusative δεδηκυῖαν δεδηκυίᾱς δεδηκυίᾱ

Accusative δεδεκυῖαν δεδεκυίᾱς δεδεκυίᾱ

Genitive δεδηκυίᾱς δεδηκυιῶν δεδηκυίαῑν

Genitive δεδεκυίᾱς δεδεκυιῶν δεδεκυίαῑν

Dative δεδηκυίᾳ δεδηκυίαῑς δεδηκυίαῑν

Dative δεδεκυίᾳ δεδεκυίαῑς δεδεκυίαῑν

Neuter

Nominative δεδηκός δεδηκότα δεδηκότε

Nominative δεδεκός δεδεκότα δεδεκότε

Vocative δεδηκός δεδηκότα δεδηκότε

Vocative δεδεκός δεδεκότα δεδεκότε

Accusative δεδηκός δεδηκότα δεδηκότε

Accusative δεδεκός δεδεκότα δεδεκότε

Genitive δεδηκότος δεδηκότων δεδηκότοῑν

Genitive δεδεκότος δεδεκότων δεδεκότοῑν

Dative δεδηκότι δεδηκῶσι δεδηκότοῑν

Dative δεδεκότι δεδεκῶσι δεδεκότοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative δεδημένος δεδημένοι δεδημένω

Nominative δεδεμένος δεδεμένοι δεδεμένω

Vocative δεδημένε δεδημένοι δεδημένω

Vocative δεδεμένε δεδεμένοι δεδεμένω

Accusative δεδημένον δεδημένους δεδημένω

Accusative δεδεμένον δεδεμένους δεδεμένω

Genitive δεδημένου δεδημένων δεδημένοῑν

Genitive δεδεμένου δεδεμένων δεδεμένοῑν

Dative δεδημένῳ δεδημένοῑς δεδημένοῑν

Dative δεδεμένῳ δεδεμένοῑς δεδεμένοῑν



Singular Plural Dual

Feminine

Nominative δεδημένη δεδημέναι δεδημένᾱ

Nominative δεδεμένη δεδεμέναι δεδεμένᾱ

Vocative δεδημένη δεδημέναι δεδημένᾱ

Vocative δεδεμένη δεδεμέναι δεδεμένᾱ

Accusative δεδημένην δεδημένᾱς δεδημένᾱ

Accusative δεδεμένην δεδεμένᾱς δεδεμένᾱ

Genitive δεδημένης δεδημενῶν δεδημέναῑν

Genitive δεδεμένης δεδεμενῶν δεδεμέναῑν

Dative δεδημένῃ δεδημέναῑς δεδημέναῑν

Dative δεδεμένῃ δεδεμέναῑς δεδεμέναῑν

Neuter

Nominative δεδημένον δεδημένα δεδημένω

Nominative δεδεμένον δεδεμένα δεδεμένω

Vocative δεδημένον δεδημένα δεδημένω

Vocative δεδεμένον δεδεμένα δεδεμένω

Accusative δεδημένον δεδημένα δεδημένω

Accusative δεδεμένον δεδεμένα δεδεμένω

Genitive δεδημένου δεδημένων δεδημένοῑν

Genitive δεδεμένου δεδεμένων δεδεμένοῑν

Dative δεδημένῳ δεδημένοῑς δεδημένοῑν

Dative δεδεμένῳ δεδεμένοῑς δεδεμένοῑν



δέω

tie, bind.

Active Middle Passive

Regular

Present δεῖν δεῖσθαι

Future δήσειν δήσεσθαι δεθήσεσθαι

Aorist δῆσαι δήσασθαι δεθῆναι

Perfect δεδηκέναι δεδῆσθαι

Perfect δεδεκέναι δεδέσθαι



δικαιόω

justify; consider just.

Indicative Subjunctive Optative Imperative

Regular

Active voice

Present
δικαιῶ δικαιῶ δικαιοῖμι1ps

δικαιοῖς δικαιοῖς δικαιοῖς δικαίου2ps

δικαιοῖ δικαιοῖ δικαιοῖ δικαιούτω3ps

δικαιοῦμεν δικαιῶμεν δικαιοῖμεν1pp

δικαιοῦτε δικαιῶτε δικαιοῖτε δικαιοῦτε2pp

δικαιοῦσι δικαιῶσι δικαιοῖεν δικαιούτωσαν3pp

δικαιοῦτον δικαιῶτον δικαιοῖτον δικαιοῦτον2pd

δικαιοῦτον δικαιῶτον δικαιοί̄την δικαιούτων3pd

Imperfect
ἐδικαίουν1ps

ἐδικαίους2ps

ἐδικαίου3ps

ἐδικαιοῦμεν1pp

ἐδικαιοῦτε2pp

ἐδικαίουν3pp

ἐδικαιοῦτον2pd

ἐδικαιούτην3pd

Future
δικαιώσω δικαιώσοῑμι1ps

δικαιώσεις δικαιώσοῑς2ps

δικαιώσει δικαιώσοῑ3ps

δικαιώσομεν δικαιώσοῑμεν1pp

δικαιώσετε δικαιώσοῑτε2pp

δικαιώσουσι δικαιώσοῑεν3pp

δικαιώσετον δικαιώσοῑτον2pd

δικαιώσετον δικαιωσοί̄την3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Aorist
ἐδικαίωσα δικαιώσω δικαιώσαῑμι1ps

ἐδικαίωσας δικαιώσῃς δικαιώσειας δικαίωσον2ps

ἐδικαίωσε δικαιώσῃ δικαιώσειε δικαιωσάτω3ps

ἐδικαιώσαμεν δικαιώσωμεν δικαιώσαῑμεν1pp

ἐδικαιώσατε δικαιώσητε δικαιώσαῑτε δικαιώσατε2pp

ἐδικαίωσαν δικαιώσωσι δικαιώσειαν δικαιωσάτωσαν3pp

ἐδικαιώσατον δικαιώσητον δικαιώσαῑτον δικαιώσατον2pd

ἐδικαιωσάτην δικαιώσητον δικαιωσαί̄την δικαιωσάτων3pd

Perfect
δεδικαίωκα δεδικαιώκω δεδικαιώκοῑμι1ps

δεδικαίωκας δεδικαιώκῃς δεδικαιώκοῑς δεδικαίωκε2ps

δεδικαίωκε δεδικαιώκῃ δεδικαιώκοῑ δεδικαιωκέτω3ps

δεδικαιώκαμεν δεδικαιώκωμεν δεδικαιώκοῑμεν1pp

δεδικαιώκατε δεδικαιώκητε δεδικαιώκοῑτε δεδικαιώκετε2pp

δεδικαιώκασι δεδικαιώκωσι δεδικαιώκοῑεν δεδικαιωκέτωσαν3pp

δεδικαιώκατον δεδικαιώκητον δεδικαιώκοῑτον δεδικαιώκετον2pd

δεδικαιώκατον δεδικαιώκητον δεδικαιωκοί̄την δεδικαιωκέτων3pd

Pluperfect
ἐδεδικαιώκη1ps

ἐδεδικαιώκης2ps

ἐδεδικαιώκει3ps

ἐδεδικαιώκεμεν1pp

ἐδεδικαιώκετε2pp

ἐδεδικαιώκεσαν3pp

ἐδεδικαιώκειτον2pd

ἐδεδικαιωκείτην3pd

Middle voice

Present
δικαιοῦμαι δικαιῶμαι δικαιοί̄μην1ps

δικαιοῖ δικαιοῖ δικαιοῖο δικαιοῦ2ps

δικαιοῦται δικαιῶται δικαιοῖτο δικαιούσθω3ps

δικαιούμεθα δικαιώμεθα δικαιοί̄μεθα1pp

δικαιοῦσθε δικαιῶσθε δικαιοῖσθε δικαιοῦσθε2pp

δικαιοῦνται δικαιῶνται δικαιοῖντο δικαιούσθωσαν3pp

δικαιοῦσθον δικαιῶσθον δικαιοῖσθον δικαιοῦσθον2pd

δικαιοῦσθον δικαιῶσθον δικαιοί̄σθην δικαιούσθων3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Imperfect
ἐδικαιούμην1ps

ἐδικαιοῦ2ps

ἐδικαιοῦτο3ps

ἐδικαιούμεθα1pp

ἐδικαιοῦσθε2pp

ἐδικαιοῦντο3pp

ἐδικαιοῦσθον2pd

ἐδικαιούσθην3pd

Future
δικαιώσομαι δικαιωσοί̄μην1ps

δικαιώσει δικαιώσοῑο2ps

δικαιώσεται δικαιώσοῑτο3ps

δικαιωσόμεθα δικαιωσοί̄μεθα1pp

δικαιώσεσθε δικαιώσοῑσθε2pp

δικαιώσονται δικαιώσοῑντο3pp

δικαιώσεσθον δικαιώσοῑσθον2pd

δικαιώσεσθον δικαιωσοί̄σθην3pd

Aorist
ἐδικαιωσάμην δικαιώσωμαι δικαιωσαί̄μην1ps

ἐδικαιώσω δικαιώσῃ δικαιώσαῑο δικαίωσαι2ps

ἐδικαιώσατο δικαιώσηται δικαιώσαῑτο δικαιωσάσθω3ps

ἐδικαιωσάμεθα δικαιωσώμεθα δικαιωσαί̄μεθα1pp

ἐδικαιώσασθε δικαιώσησθε δικαιώσαῑσθε δικαιώσασθε2pp

ἐδικαιώσαντο δικαιώσωνται δικαιώσαῑντο δικαιωσάσθωσαν3pp

ἐδικαιώσασθον δικαιώσησθον δικαιώσαῑσθον δικαιώσασθον2pd

ἐδικαιωσάσθην δικαιώσησθον δικαιωσαί̄σθην δικαιωσάσθων3pd

Perfect
δεδικαίωμαι1ps

δεδικαίωσαι δεδικαίωσο2ps

δεδικαίωται δεδικαιώσθω3ps

δεδικαιώμεθα1pp

δεδικαίωσθε δεδικαίωσθε2pp

δεδικαίωνται δεδικαιώσθωσαν3pp

δεδικαίωσθον δεδικαίωσθον2pd

δεδικαίωσθον δεδικαιώσθων3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Pluperfect
ἐδεδικαιώμην1ps

ἐδεδικαίωσο2ps

ἐδεδικαίωτο3ps

ἐδεδικαιώμεθα1pp

ἐδεδικαίωσθε2pp

ἐδεδικαίωντο3pp

ἐδεδικαίωσθον2pd

ἐδεδικαιώσθην3pd

Passive voice

Future
δικαιωθήσομαι δικαιωθησοί̄μην1ps

δικαιωθήσει δικαιωθήσοῑο2ps

δικαιωθήσεται δικαιωθήσοῑτο3ps

δικαιωθησόμεθα δικαιωθησοί̄μεθα1pp

δικαιωθήσεσθε δικαιωθήσοῑσθε2pp

δικαιωθήσονται δικαιωθήσοῑντο3pp

δικαιωθήσεσθον δικαιωθήσοῑσθον2pd

δικαιωθήσεσθον δικαιωθησοί̄σθην3pd

Aorist
ἐδικαιώθην δικαιωθῶ δικαιωθείην1ps

ἐδικαιώθης δικαιωθῇς δικαιωθείης δικαιώθητι2ps

ἐδικαιώθη δικαιωθῇ δικαιωθείη δικαιωθήτω3ps

ἐδικαιώθημεν δικαιωθῶμεν δικαιωθεῖμεν1pp

ἐδικαιώθητε δικαιωθῆτε δικαιωθεῖτε δικαιώθητε2pp

ἐδικαιώθησαν δικαιωθῶσι δικαιωθεῖεν δικαιωθήτωσαν3pp

ἐδικαιώθητον δικαιωθῆτον δικαιωθεῖτον δικαιώθητον2pd

ἐδικαιωθήτην δικαιωθῆτον δικαιωθείτην δικαιωθήτων3pd



δικαιόω

justify; consider just.

Singular Plural Dual

Regular

Present

Active voice

Masculine

Nominative δικαιῶν δικαιοῦντες δικαιοῦντε

Vocative δικαιῶν δικαιοῦντες δικαιοῦντε

Accusative δικαιοῦντα δικαιοῦντας δικαιοῦντε

Genitive δικαιοῦντος δικαιούντων δικαιούντοῑν

Dative δικαιοῦντι δικαιοῦσι δικαιούντοῑν

Feminine

Nominative δικαιοῦσα δικαιοῦσαι δικαιούσᾱ

Vocative δικαιοῦσα δικαιοῦσαι δικαιούσᾱ

Accusative δικαιοῦσαν δικαιούσᾱς δικαιούσᾱ

Genitive δικαιούσης δικαιουσῶν δικαιούσαῑν

Dative δικαιούσῃ δικαιούσαῑς δικαιούσαῑν

Neuter

Nominative δικαιοῦν δικαιοῦντα δικαιοῦντε

Vocative δικαιοῦν δικαιοῦντα δικαιοῦντε

Accusative δικαιοῦν δικαιοῦντα δικαιοῦντε

Genitive δικαιοῦντος δικαιούντων δικαιούντοῑν

Dative δικαιοῦντι δικαιοῦσι δικαιούντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative δικαιούμενος δικαιούμενοι δικαιουμένω

Vocative δικαιούμενε δικαιούμενοι δικαιουμένω

Accusative δικαιούμενον δικαιουμένους δικαιουμένω

Genitive δικαιουμένου δικαιουμένων δικαιουμένοῑν

Dative δικαιουμένῳ δικαιουμένοῑς δικαιουμένοῑν

Feminine

Nominative δικαιουμένη δικαιουμέναι δικαιουμένᾱ

Vocative δικαιουμένη δικαιουμέναι δικαιουμένᾱ

Accusative δικαιουμένην δικαιουμένᾱς δικαιουμένᾱ

Genitive δικαιουμένης δικαιουμενῶν δικαιουμέναῑν

Dative δικαιουμένῃ δικαιουμέναῑς δικαιουμέναῑν



Singular Plural Dual

Neuter

Nominative δικαιούμενον δικαιούμενα δικαιουμένω

Vocative δικαιούμενον δικαιούμενα δικαιουμένω

Accusative δικαιούμενον δικαιούμενα δικαιουμένω

Genitive δικαιουμένου δικαιουμένων δικαιουμένοῑν

Dative δικαιουμένῳ δικαιουμένοῑς δικαιουμένοῑν

Future

Active voice

Masculine

Nominative δικαιώσων δικαιώσοντες δικαιώσοντε

Vocative δικαιώσον δικαιώσοντες δικαιώσοντε

Accusative δικαιώσοντα δικαιώσοντας δικαιώσοντε

Genitive δικαιώσοντος δικαιωσόντων δικαιωσόντοῑν

Dative δικαιώσοντι δικαιώσουσι δικαιωσόντοῑν

Feminine

Nominative δικαιώσουσα δικαιώσουσαι δικαιωσούσᾱ

Vocative δικαιώσουσα δικαιώσουσαι δικαιωσούσᾱ

Accusative δικαιώσουσαν δικαιωσούσᾱς δικαιωσούσᾱ

Genitive δικαιωσούσης δικαιωσουσῶν δικαιωσούσαῑν

Dative δικαιωσούσῃ δικαιωσούσαῑς δικαιωσούσαῑν

Neuter

Nominative δικαιῶσον δικαιώσοντα δικαιώσοντε

Vocative δικαιῶσον δικαιώσοντα δικαιώσοντε

Accusative δικαιῶσον δικαιώσοντα δικαιώσοντε

Genitive δικαιώσοντος δικαιωσόντων δικαιωσόντοῑν

Dative δικαιώσοντι δικαιώσουσι δικαιωσόντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative δικαιωσόμενος δικαιωσόμενοι δικαιωσομένω

Vocative δικαιωσόμενε δικαιωσόμενοι δικαιωσομένω

Accusative δικαιωσόμενον δικαιωσομένους δικαιωσομένω

Genitive δικαιωσομένου δικαιωσομένων δικαιωσομένοῑν

Dative δικαιωσομένῳ δικαιωσομένοῑς δικαιωσομένοῑν



Singular Plural Dual

Feminine

Nominative δικαιωσομένη δικαιωσομέναι δικαιωσομένᾱ

Vocative δικαιωσομένη δικαιωσομέναι δικαιωσομένᾱ

Accusative δικαιωσομένην δικαιωσομένᾱς δικαιωσομένᾱ

Genitive δικαιωσομένης δικαιωσομενῶν δικαιωσομέναῑν

Dative δικαιωσομένῃ δικαιωσομέναῑς δικαιωσομέναῑν

Neuter

Nominative δικαιωσόμενον δικαιωσόμενα δικαιωσομένω

Vocative δικαιωσόμενον δικαιωσόμενα δικαιωσομένω

Accusative δικαιωσόμενον δικαιωσόμενα δικαιωσομένω

Genitive δικαιωσομένου δικαιωσομένων δικαιωσομένοῑν

Dative δικαιωσομένῳ δικαιωσομένοῑς δικαιωσομένοῑν

Passive voice

Masculine

Nominative δικαιωθησόμενος δικαιωθησόμενοι δικαιωθησομένω

Vocative δικαιωθησόμενε δικαιωθησόμενοι δικαιωθησομένω

Accusative δικαιωθησόμενον δικαιωθησομένους δικαιωθησομένω

Genitive δικαιωθησομένου δικαιωθησομένων δικαιωθησομένοῑν

Dative δικαιωθησομένῳ δικαιωθησομένοῑς δικαιωθησομένοῑν

Feminine

Nominative δικαιωθησομένη δικαιωθησομέναι δικαιωθησομένᾱ

Vocative δικαιωθησομένη δικαιωθησομέναι δικαιωθησομένᾱ

Accusative δικαιωθησομένην δικαιωθησομένᾱς δικαιωθησομένᾱ

Genitive δικαιωθησομένης δικαιωθησομενῶν δικαιωθησομέναῑν

Dative δικαιωθησομένῃ δικαιωθησομέναῑς δικαιωθησομέναῑν

Neuter

Nominative δικαιωθησόμενον δικαιωθησόμενα δικαιωθησομένω

Vocative δικαιωθησόμενον δικαιωθησόμενα δικαιωθησομένω

Accusative δικαιωθησόμενον δικαιωθησόμενα δικαιωθησομένω

Genitive δικαιωθησομένου δικαιωθησομένων δικαιωθησομένοῑν

Dative δικαιωθησομένῳ δικαιωθησομένοῑς δικαιωθησομένοῑν



Singular Plural Dual

Aorist

Active voice

Masculine

Nominative δικαιώσᾱς δικαιώσαντες δικαιώσαντε

Vocative δικαιώσαν δικαιώσαντες δικαιώσαντε

Accusative δικαιώσαντα δικαιώσαντας δικαιώσαντε

Genitive δικαιώσαντος δικαιωσάντων δικαιωσάντοῑν

Dative δικαιώσαντι δικαιώσᾱσι δικαιωσάντοῑν

Feminine

Nominative δικαιώσᾱσα δικαιώσᾱσαι δικαιωσά̄σᾱ

Vocative δικαιώσᾱσα δικαιώσᾱσαι δικαιωσά̄σᾱ

Accusative δικαιώσᾱσαν δικαιωσά̄σᾱς δικαιωσά̄σᾱ

Genitive δικαιωσά̄σης δικαιωσᾱσῶν δικαιωσά̄σαῑν

Dative δικαιωσά̄σῃ δικαιωσά̄σαῑς δικαιωσά̄σαῑν

Neuter

Nominative δικαιῶσαν δικαιώσαντα δικαιώσαντε

Vocative δικαιῶσαν δικαιώσαντα δικαιώσαντε

Accusative δικαιῶσαν δικαιώσαντα δικαιώσαντε

Genitive δικαιώσαντος δικαιωσάντων δικαιωσάντοῑν

Dative δικαιώσαντι δικαιώσᾱσι δικαιωσάντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative δικαιωσάμενος δικαιωσάμενοι δικαιωσαμένω

Vocative δικαιωσάμενε δικαιωσάμενοι δικαιωσαμένω

Accusative δικαιωσάμενον δικαιωσαμένους δικαιωσαμένω

Genitive δικαιωσαμένου δικαιωσαμένων δικαιωσαμένοῑν

Dative δικαιωσαμένῳ δικαιωσαμένοῑς δικαιωσαμένοῑν

Feminine

Nominative δικαιωσαμένη δικαιωσαμέναι δικαιωσαμένᾱ

Vocative δικαιωσαμένη δικαιωσαμέναι δικαιωσαμένᾱ

Accusative δικαιωσαμένην δικαιωσαμένᾱς δικαιωσαμένᾱ

Genitive δικαιωσαμένης δικαιωσαμενῶν δικαιωσαμέναῑν

Dative δικαιωσαμένῃ δικαιωσαμέναῑς δικαιωσαμέναῑν



Singular Plural Dual

Neuter

Nominative δικαιωσάμενον δικαιωσάμενα δικαιωσαμένω

Vocative δικαιωσάμενον δικαιωσάμενα δικαιωσαμένω

Accusative δικαιωσάμενον δικαιωσάμενα δικαιωσαμένω

Genitive δικαιωσαμένου δικαιωσαμένων δικαιωσαμένοῑν

Dative δικαιωσαμένῳ δικαιωσαμένοῑς δικαιωσαμένοῑν

Passive voice

Masculine

Nominative δικαιωθείς δικαιωθέντες δικαιωθέντε

Vocative δικαιωθείς δικαιωθέντες δικαιωθέντε

Accusative δικαιωθέντα δικαιωθέντας δικαιωθέντε

Genitive δικαιωθέντος δικαιωθέντων δικαιωθέντοῑν

Dative δικαιωθέντι δικαιωθεῖσι δικαιωθέντοῑν

Feminine

Nominative δικαιωθεῖσα δικαιωθεῖσαι δικαιωθείσᾱ

Vocative δικαιωθεῖσα δικαιωθεῖσαι δικαιωθείσᾱ

Accusative δικαιωθεῖσαν δικαιωθείσᾱς δικαιωθείσᾱ

Genitive δικαιωθείσης δικαιωθεισῶν δικαιωθείσαῑν

Dative δικαιωθείσῃ δικαιωθείσαῑς δικαιωθείσαῑν

Neuter

Nominative δικαιωθέν δικαιωθέντα δικαιωθέντε

Vocative δικαιωθέν δικαιωθέντα δικαιωθέντε

Accusative δικαιωθέν δικαιωθέντα δικαιωθέντε

Genitive δικαιωθέντος δικαιωθέντων δικαιωθέντοῑν

Dative δικαιωθέντι δικαιωθεῖσι δικαιωθέντοῑν

Perfect

Active voice

Masculine

Nominative δεδικαιωκώς δεδικαιωκότες δεδικαιωκότε

Vocative δεδικαιωκώς δεδικαιωκότες δεδικαιωκότε

Accusative δεδικαιωκότα δεδικαιωκότας δεδικαιωκότε

Genitive δεδικαιωκότος δεδικαιωκότων δεδικαιωκότοῑν

Dative δεδικαιωκότι δεδικαιωκῶσι δεδικαιωκότοῑν



Singular Plural Dual

Feminine

Nominative δεδικαιωκυῖα δεδικαιωκυῖαι δεδικαιωκυίᾱ

Vocative δεδικαιωκυῖα δεδικαιωκυῖαι δεδικαιωκυίᾱ

Accusative δεδικαιωκυῖαν δεδικαιωκυίᾱς δεδικαιωκυίᾱ

Genitive δεδικαιωκυίᾱς δεδικαιωκυιῶν δεδικαιωκυίαῑν

Dative δεδικαιωκυίᾳ δεδικαιωκυίαῑς δεδικαιωκυίαῑν

Neuter

Nominative δεδικαιωκόν δεδικαιωκότες δεδικαιωκότε

Vocative δεδικαιωκός δεδικαιωκότες δεδικαιωκότε

Accusative δεδικαιωκότα δεδικαιωκότας δεδικαιωκότε

Genitive δεδικαιωκότος δεδικαιωκότων δεδικαιωκότοῑν

Dative δεδικαιωκότι δεδικαιωκῶσι δεδικαιωκότοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative δεδικαιωμένος δεδικαιωμένοι δεδικαιωμένω

Vocative δεδικαιωμένε δεδικαιωμένοι δεδικαιωμένω

Accusative δεδικαιωμένον δεδικαιωμένους δεδικαιωμένω

Genitive δεδικαιωμένου δεδικαιωμένων δεδικαιωμένοῑν

Dative δεδικαιωμένῳ δεδικαιωμένοῑς δεδικαιωμένοῑν

Feminine

Nominative δεδικαιωμένη δεδικαιωμέναι δεδικαιωμένᾱ

Vocative δεδικαιωμένη δεδικαιωμέναι δεδικαιωμένᾱ

Accusative δεδικαιωμένην δεδικαιωμένᾱς δεδικαιωμένᾱ

Genitive δεδικαιωμένης δεδικαιωμενῶν δεδικαιωμέναῑν

Dative δεδικαιωμένῃ δεδικαιωμέναῑς δεδικαιωμέναῑν

Neuter

Nominative δεδικαιωμένον δεδικαιωμένα δεδικαιωμένω

Vocative δεδικαιωμένον δεδικαιωμένα δεδικαιωμένω

Accusative δεδικαιωμένον δεδικαιωμένα δεδικαιωμένω

Genitive δεδικαιωμένου δεδικαιωμένων δεδικαιωμένοῑν

Dative δεδικαιωμένῳ δεδικαιωμένοῑς δεδικαιωμένοῑν



δικαιόω

justify; consider just.

Active Middle Passive

Regular

Present δικαιοῦν δικαιοῦσθαι

Future δικαιώσειν δικαιώσεσθαι δικαιωθήσεσθαι

Aorist δικαιῶσαι δικαιώσασθαι δικαιωθῆναι

Perfect δεδικαιωκέναι δεδικαιῶσθαι



ἐκχέω

spill, pour; lose.

Indicative Subjunctive Optative Imperative

Regular

Active voice

Present
ἐκχέω ἐκχέω ἐκχέοιμι1ps

ἔκχεις ἐκχέῃς ἔκχεοις ἔκχει2ps

ἔκχει ἐκχέῃ ἔκχεοι ἐκχείτω3ps

ἐκχέομεν ἐκχέωμεν ἐκχέοιμεν1pp

ἔκχειτε ἐκχέητε ἐκχέοιτε ἔκχειτε2pp

ἐκχέουσι ἐκχέωσι ἐκχέοιεν ἐκχείτωσαν3pp

ἔκχειτον ἐκχέητον ἐκχέοιτον ἔκχειτον2pd

ἔκχειτον ἐκχέητον ἐκχεοίτην ἐκχείτων3pd

Imperfect
ἐξέχεον1ps

ἐξέχεις2ps

ἐξέχει3ps

ἐξεχέομεν1pp

ἐξέχειτε2pp

ἐξέχεον3pp

ἐξέχειτον2pd

ἐξεχείτην3pd

Future
ἐκχέω ἐκχέω ἐκχέοῑμι1ps

ἐκχέεις ἐκχέῃς ἐκχέοῑς ἔκχεε2ps

ἐκχέει ἐκχέῃ ἐκχέοῑ ἐκχεέτω3ps

ἐκχέομεν ἐκχέωμεν ἐκχέοῑμεν1pp

ἐκχέετε ἐκχέητε ἐκχέοῑτε ἐκχέετε2pp

ἐκχέουσι ἐκχέωσι ἐκχέοῑεν ἐκχεέτωσαν3pp

ἐκχέετον ἐκχέητον ἐκχέοῑτον ἐκχέετον2pd

ἐκχέετον ἐκχέητον ἐκχεοί̄την ἐκχεέτων3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Aorist
ἐξέχεα ἐκχυθῶ ἐκχυθείην1ps

ἐξέχεας ἐκχυθῇς ἐκχυθείης ἐκχύθητι2ps

ἐξέχεε ἐκχυθῇ ἐκχυθείη ἐκχυθήτω3ps

ἐξεχέαμεν ἐκχυθῶμεν ἐκχυθεῖμεν1pp

ἐξεχέατε ἐκχυθῆτε ἐκχυθεῖτε ἐκχύθητε2pp

ἐξέχεαν ἐκχυθῶσι ἐκχυθεῖεν ἐκχυθήτωσαν3pp

ἐξεχέατον ἐκχυθῆτον ἐκχυθεῖτον ἐκχύθητον2pd

ἐξεχεάτην ἐκχυθῆτον ἐκχυθείτην ἐκχυθήτων3pd

Strong aorist
ἐκχύωμαι ἐκχυοί̄μην1ps

ἐκχύῃ ἐκχύοῑο ἔκχυσο2ps

ἐκχύηται ἐκχύοῑτο ἐκχύσθω3ps

ἐκχυώμεθα ἐκχυοί̄μεθα1pp

ἐκχύησθε ἐκχύοῑσθε ἔκχυσθε2pp

ἐκχύωνται ἐκχύοῑντο ἐκχύσθωσαν3pp

ἔκχυσθον ἐκχύοῑσθον ἔκχυσθον2pd

ἔκχυσθον ἐκχυοί̄σθην ἐκχύσθων3pd

Perfect
ἐκκέχυκα ἐκκεχύκω ἐκκεχύκοῑμι1ps

ἐκκέχυκας ἐκκεχύκῃς ἐκκεχύκοῑς ἐκκέχυκε2ps

ἐκκέχυκε ἐκκεχύκῃ ἐκκεχύκοῑ ἐκκεχυκέτω3ps

ἐκκεχύκαμεν ἐκκεχύκωμεν ἐκκεχύκοῑμεν1pp

ἐκκεχύκατε ἐκκεχύκητε ἐκκεχύκοῑτε ἐκκεχύκετε2pp

ἐκκεχύκασι ἐκκεχύκωσι ἐκκεχύκοῑεν ἐκκεχυκέτωσαν3pp

ἐκκεχύκατον ἐκκεχύκητον ἐκκεχύκοῑτον ἐκκεχύκετον2pd

ἐκκεχύκατον ἐκκεχύκητον ἐκκεχυκοί̄την ἐκκεχυκέτων3pd

Pluperfect
ἐξεκεχύκη1ps

ἐξεκεχύκης2ps

ἐξεκεχύκει3ps

ἐξεκεχύκεμεν1pp

ἐξεκεχύκετε2pp

ἐξεκεχύκεσαν3pp

ἐξεκεχύκειτον2pd

ἐξεκεχυκείτην3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Middle voice

Present
ἐξεχέομαι ἐκχέωμαι ἐκχεοίμην1ps

ἐξέχει ἐκχέῃ ἐκχέοιο ἐκχέου2ps

ἐξέχειται ἐκχέηται ἐκχέοιτο ἐκχείσθω3ps

ἐξεχεόμεθα ἐκχεώμεθα ἐκχεοίμεθα1pp

ἐξέχεισθε ἐκχέησθε ἐκχέοισθε ἔκχεισθε2pp

ἐξεχέονται ἐκχέωνται ἐκχέοιντο ἐκχείσθωσαν3pp

ἐξέχεισθον ἐκχέησθον ἐκχέοισθον ἔκχεισθον2pd

ἐξέχεισθον ἐκχέησθον ἐκχεοίσθην ἐκχείσθων3pd

Imperfect
ἐξεχεόμην1ps

ἐξεχέου2ps

ἐξέχειτο3ps

ἐξεχεόμεθα1pp

ἐξέχεισθε2pp

ἐξεχέοντο3pp

ἐξέχεισθον2pd

ἐξεχείσθην3pd

Future
ἐκχέομαι ἐκχέωμαι ἐκχεοί̄μην1ps

ἐκχέει ἐκχέῃ ἐκχέοῑο ἐκχέου2ps

ἐκχέεται ἐκχέηται ἐκχέοῑτο ἐκχεέσθω3ps

ἐκχεόμεθα ἐκχεώμεθα ἐκχεοί̄μεθα1pp

ἐκχέεσθε ἐκχέησθε ἐκχέοῑσθε ἐκχέεσθε2pp

ἐκχέονται ἐκχέωνται ἐκχέοῑντο ἐκχεέσθωσαν3pp

ἐκχέεσθον ἐκχέησθον ἐκχέοῑσθον ἐκχέεσθον2pd

ἐκχέεσθον ἐκχέησθον ἐκχεοί̄σθην ἐκχεέσθων3pd

Aorist
ἐξεχεάμην ἐκχέωμαι ἐκχεαί̄μην1ps

ἐξεχέω ἐκχέῃ ἐκχέαῑο ἔκχεαι2ps

ἐξεχέατο ἐκχέηται ἐκχέαῑτο ἐκχεάσθω3ps

ἐξεχεάμεθα ἐκχεώμεθα ἐκχεαί̄μεθα1pp

ἐξεχέασθε ἐκχέησθε ἐκχέαῑσθε ἐκχέασθε2pp

ἐξεχέαντο ἐκχέωνται ἐκχέαῑντο ἐκχεάσθωσαν3pp

ἐξεχέασθον ἐκχέησθον ἐκχέαῑσθον ἐκχέασθον2pd

ἐξεχεάσθην ἐκχέησθον ἐκχεαί̄σθην ἐκχεάσθων3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Strong aorist
ἐξεχύμην1ps

ἐξέχυσο2ps

ἐξέχυτο3ps

ἐξεχύμεθα1pp

ἐξέχυσθε2pp

ἐξέχυντο3pp

ἐξέχυσθον2pd

ἐξεχύσθην3pd

Perfect
ἐξεκέχυμαι1ps

ἐξεκέχυσαι ἐκκέχυσο2ps

ἐξεκέχυται ἐκκεχύσθω3ps

ἐξεκεχύμεθα1pp

ἐξεκέχυσθε ἐκκέχυσθε2pp

ἐξεκέχυνται ἐκκεχύσθωσαν3pp

ἐξεκέχυσθον ἐκκέχυσθον2pd

ἐξεκέχυσθον ἐκκεχύσθων3pd

Pluperfect
ἐξεκεχύμην1ps

ἐξεκέχυσο2ps

ἐξεκέχυτο3ps

ἐξεκεχύμεθα1pp

ἐξεκέχυσθε2pp

ἐξεκέχυντο3pp

ἐξεκέχυσθον2pd

ἐξεκεχύσθην3pd

Passive voice

Future
ἐκχυθήσομαι1ps

ἐκχυθήσει2ps

ἐκχυθήσεται3ps

ἐκχυθησόμεθα1pp

ἐκχυθήσεσθε2pp

ἐκχυθήσονται3pp

ἐκχυθήσεσθον2pd

ἐκχυθήσεσθον3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Aorist
ἐξεχύθην1ps

ἐξεχύθης2ps

ἐξεχύθη3ps

ἐξεχύθημεν1pp

ἐξεχύθητε2pp

ἐξεχύθησαν3pp

ἐξεχύθητον2pd

ἐξεχυθήτην3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Epic

Active voice

Future
ἐκχεύω ἐκχεύω ἐκχεύοῑμι1ps

ἐκχεύεις ἐκχεύῃς ἐκχεύοῑς ἔκχευε2ps

ἐκχεύει ἐκχεύῃ ἐκχεύοῑ ἐκχευέτω3ps

ἐκχεύομεν ἐκχεύωμεν ἐκχεύοῑμεν1pp

ἐκχεύετε ἐκχεύητε ἐκχεύοῑτε ἐκχεύετε2pp

ἐκχεύουσι ἐκχεύωσι ἐκχεύοῑεν ἐκχευέτωσαν3pp

ἐκχεύετον ἐκχεύητον ἐκχεύοῑτον ἐκχεύετον2pd

ἐκχεύετον ἐκχεύητον ἐκχευοί̄την ἐκχευέτων3pd

Aorist
ἐξέχευα ἐκχεύω ἐκχεύαῑμι1ps

ἐξέχευας ἐκχεύῃς ἐκχεύειας ἔκχευον2ps

ἐξέχευε ἐκχεύῃ ἐκχεύειε ἐκχευάτω3ps

ἐξεχεύαμεν ἐκχεύωμεν ἐκχεύαῑμεν1pp

ἐξεχεύατε ἐκχεύητε ἐκχεύαῑτε ἐκχεύατε2pp

ἐξέχευαν ἐκχεύωσι ἐκχεύειαν ἐκχευάτωσαν3pp

ἐξεχεύατον ἐκχεύητον ἐκχεύαῑτον ἐκχεύατον2pd

ἐξεχευάτην ἐκχεύητον ἐκχευαί̄την ἐκχευάτων3pd

Middle voice

Future
ἐκχεύομαι ἐκχεύωμαι ἐκχευοί̄μην1ps

ἐκχεύει ἐκχεύῃ ἐκχεύοῑο ἐκχεύου2ps

ἐκχεύεται ἐκχεύηται ἐκχεύοῑτο ἐκχευέσθω3ps

ἐκχευόμεθα ἐκχευώμεθα ἐκχευοί̄μεθα1pp

ἐκχεύεσθε ἐκχεύησθε ἐκχεύοῑσθε ἐκχεύεσθε2pp

ἐκχεύονται ἐκχεύωνται ἐκχεύοῑντο ἐκχευέσθωσαν3pp

ἐκχεύεσθον ἐκχεύησθον ἐκχεύοῑσθον ἐκχεύεσθον2pd

ἐκχεύεσθον ἐκχεύησθον ἐκχευοί̄σθην ἐκχευέσθων3pd

Aorist
ἐξεχευάμην ἐκχεύωμαι ἐκχευαί̄μην1ps

ἐξεχεύω ἐκχεύῃ ἐκχεύαῑο ἔκχευαι2ps

ἐξεχεύατο ἐκχεύηται ἐκχεύαῑτο ἐκχευάσθω3ps

ἐξεχευάμεθα ἐκχευώμεθα ἐκχευαί̄μεθα1pp

ἐξεχεύασθε ἐκχεύησθε ἐκχεύαῑσθε ἐκχεύασθε2pp

ἐξεχεύαντο ἐκχεύωνται ἐκχεύαῑντο ἐκχευάσθωσαν3pp



Indicative Subjunctive Optative Imperative

ἐξεχεύασθον ἐκχεύησθον ἐκχεύαῑσθον ἐκχεύασθον2pd

ἐξεχευάσθην ἐκχεύησθον ἐκχευαί̄σθην ἐκχευάσθων3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Rare

Active voice

Future
ἐκχεῶ ἐκχεῶ ἐκχεοῖμι1ps

ἐκχεεῖς ἐκχεῇς ἐκχεοῖς ἐκχέει2ps

ἐκχεεῖ ἐκχεῇ ἐκχεοῖ ἐκχεείτω3ps

ἐκχεοῦμεν ἐκχεῶμεν ἐκχεοῖμεν1pp

ἐκχεεῖτε ἐκχεῆτε ἐκχεοῖτε ἐκχεεῖτε2pp

ἐκχεοῦσι ἐκχεῶσι ἐκχεοῖεν ἐκχεείτωσαν3pp

ἐκχεεῖτον ἐκχεῆτον ἐκχεοῖτον ἐκχεεῖτον2pd

ἐκχεεῖτον ἐκχεῆτον ἐκχεοί̄την ἐκχεείτων3pd

Middle voice

Future
ἐκχεοῦμαι ἐκχεῶμαι ἐκχεοί̄μην1ps

ἐκχεεῖ ἐκχεῇ ἐκχεοῖο ἐκχεοῦ2ps

ἐκχεεῖται ἐκχεῆται ἐκχεοῖτο ἐκχεείσθω3ps

ἐκχεούμεθα ἐκχεώμεθα ἐκχεοί̄μεθα1pp

ἐκχεεῖσθε ἐκχεῆσθε ἐκχεοῖσθε ἐκχεεῖσθε2pp

ἐκχεοῦνται ἐκχεῶνται ἐκχεοῖντο ἐκχεείσθωσαν3pp

ἐκχεεῖσθον ἐκχεῆσθον ἐκχεοῖσθον ἐκχεεῖσθον2pd

ἐκχεεῖσθον ἐκχεῆσθον ἐκχεοί̄σθην ἐκχεείσθων3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Recent

Active voice

Aorist
ἐξέχευσα ἐκχεύσω ἐκχεύσαῑμι1ps

ἐξέχευσας ἐκχεύσῃς ἐκχεύσειας ἔκχευσον2ps

ἐξέχευσε ἐκχεύσῃ ἐκχεύσειε ἐκχευσάτω3ps

ἐξεχεύσαμεν ἐκχεύσωμεν ἐκχεύσαῑμεν1pp

ἐξεχεύσατε ἐκχεύσητε ἐκχεύσαῑτε ἐκχεύσατε2pp

ἐξέχευσαν ἐκχεύσωσι ἐκχεύσειαν ἐκχευσάτωσαν3pp

ἐξεχεύσατον ἐκχεύσητον ἐκχεύσαῑτον ἐκχεύσατον2pd

ἐξεχευσάτην ἐκχεύσητον ἐκχευσαί̄την ἐκχευσάτων3pd

Middle voice

Aorist
ἐξεχευσάμην ἐκχεύσωμαι ἐκχευσαί̄μην1ps

ἐξεχεύσω ἐκχεύσῃ ἐκχεύσαῑο ἔκχευσαι2ps

ἐξεχεύσατο ἐκχεύσηται ἐκχεύσαῑτο ἐκχευσάσθω3ps

ἐξεχευσάμεθα ἐκχευσώμεθα ἐκχευσαί̄μεθα1pp

ἐξεχεύσασθε ἐκχεύσησθε ἐκχεύσαῑσθε ἐκχεύσασθε2pp

ἐξεχεύσαντο ἐκχεύσωνται ἐκχεύσαῑντο ἐκχευσάσθωσαν3pp

ἐξεχεύσασθον ἐκχεύσησθον ἐκχεύσαῑσθον ἐκχεύσασθον2pd

ἐξεχευσάσθην ἐκχεύσησθον ἐκχευσαί̄σθην ἐκχευσάσθων3pd



ἐκχέω

spill, pour; lose.

Singular Plural Dual

Regular

Present

Active voice

Masculine

Nominative ἐκχέων ἐκχέοντες ἐκχέοντε

Vocative ἐκχέον ἐκχέοντες ἐκχέοντε

Accusative ἐκχέοντα ἐκχέοντας ἐκχέοντε

Genitive ἐκχέοντος ἐκχεόντων ἐκχεόντοῑν

Dative ἐκχέοντι ἐκχέουσι ἐκχεόντοῑν

Feminine

Nominative ἐκχέουσα ἐκχέουσαι ἐκχεούσᾱ

Vocative ἐκχέουσα ἐκχέουσαι ἐκχεούσᾱ

Accusative ἐκχέουσαν ἐκχεούσᾱς ἐκχεούσᾱ

Genitive ἐκχεούσης ἐκχεουσῶν ἐκχεούσαῑν

Dative ἐκχεούσῃ ἐκχεούσαῑς ἐκχεούσαῑν

Neuter

Nominative ἐκχέον ἐκχέοντα ἐκχέοντε

Vocative ἐκχέον ἐκχέοντα ἐκχέοντε

Accusative ἐκχέον ἐκχέοντα ἐκχέοντε

Genitive ἐκχέοντος ἐκχεόντων ἐκχεόντοῑν

Dative ἐκχέοντι ἐκχέουσι ἐκχεόντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative ἐκχεόμενος ἐκχεόμενοι ἐκχεομένω

Vocative ἐκχεόμενε ἐκχεόμενοι ἐκχεομένω

Accusative ἐκχεόμενον ἐκχεομένους ἐκχεομένω

Genitive ἐκχεομένου ἐκχεομένων ἐκχεομένοῑν

Dative ἐκχεομένῳ ἐκχεομένοῑς ἐκχεομένοῑν

Feminine

Nominative ἐκχεομένη ἐκχεομέναι ἐκχεομένᾱ

Vocative ἐκχεομένη ἐκχεομέναι ἐκχεομένᾱ

Accusative ἐκχεομένην ἐκχεομένᾱς ἐκχεομένᾱ

Genitive ἐκχεομένης ἐκχεομενῶν ἐκχεομέναῑν

Dative ἐκχεομένῃ ἐκχεομέναῑς ἐκχεομέναῑν



Singular Plural Dual

Neuter

Nominative ἐκχεόμενον ἐκχεόμενα ἐκχεομένω

Vocative ἐκχεόμενον ἐκχεόμενα ἐκχεομένω

Accusative ἐκχεόμενον ἐκχεόμενα ἐκχεομένω

Genitive ἐκχεομένου ἐκχεομένων ἐκχεομένοῑν

Dative ἐκχεομένῳ ἐκχεομένοῑς ἐκχεομένοῑν

Future

Active voice

Masculine

Nominative ἐκχέσων ἐκχέσοντες ἐκχέσοντε

Vocative ἐκχέσον ἐκχέσοντες ἐκχέσοντε

Accusative ἐκχέσοντα ἐκχέσοντας ἐκχέσοντε

Genitive ἐκχέσοντος ἐκχεσόντων ἐκχεσόντοῑν

Dative ἐκχέσοντι ἐκχέσουσι ἐκχεσόντοῑν

Feminine

Nominative ἐκχέσουσα ἐκχέσουσαι ἐκχεσούσᾱ

Vocative ἐκχέσουσα ἐκχέσουσαι ἐκχεσούσᾱ

Accusative ἐκχέσουσαν ἐκχεσούσᾱς ἐκχεσούσᾱ

Genitive ἐκχεσούσης ἐκχεσουσῶν ἐκχεσούσαῑν

Dative ἐκχεσούσῃ ἐκχεσούσαῑς ἐκχεσούσαῑν

Neuter

Nominative ἐκχέσον ἐκχέσοντα ἐκχέσοντε

Vocative ἐκχέσον ἐκχέσοντα ἐκχέσοντε

Accusative ἐκχέσον ἐκχέσοντα ἐκχέσοντε

Genitive ἐκχέσοντος ἐκχεσόντων ἐκχεσόντοῑν

Dative ἐκχέσοντι ἐκχέσουσι ἐκχεσόντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative ἐκχεσόμενος ἐκχεσόμενοι ἐκχεσομένω

Vocative ἐκχεσόμενε ἐκχεσόμενοι ἐκχεσομένω

Accusative ἐκχεσόμενον ἐκχεσομένους ἐκχεσομένω

Genitive ἐκχεσομένου ἐκχεσομένων ἐκχεσομένοῑν

Dative ἐκχεσομένῳ ἐκχεσομένοῑς ἐκχεσομένοῑν



Singular Plural Dual

Feminine

Nominative ἐκχεσομένη ἐκχεσομέναι ἐκχεσομένᾱ

Vocative ἐκχεσομένη ἐκχεσομέναι ἐκχεσομένᾱ

Accusative ἐκχεσομένην ἐκχεσομένᾱς ἐκχεσομένᾱ

Genitive ἐκχεσομένης ἐκχεσομενῶν ἐκχεσομέναῑν

Dative ἐκχεσομένῃ ἐκχεσομέναῑς ἐκχεσομέναῑν

Neuter

Nominative ἐκχεσόμενον ἐκχεσόμενα ἐκχεσομένω

Vocative ἐκχεσόμενον ἐκχεσόμενα ἐκχεσομένω

Accusative ἐκχεσόμενον ἐκχεσόμενα ἐκχεσομένω

Genitive ἐκχεσομένου ἐκχεσομένων ἐκχεσομένοῑν

Dative ἐκχεσομένῳ ἐκχεσομένοῑς ἐκχεσομένοῑν

Passive voice

Masculine

Nominative ἐκχυθησόμενος ἐκχυθησόμενοι ἐκχυθησομένω

Vocative ἐκχυθησόμενε ἐκχυθησόμενοι ἐκχυθησομένω

Accusative ἐκχυθησόμενον ἐκχυθησομένους ἐκχυθησομένω

Genitive ἐκχυθησομένου ἐκχυθησομένων ἐκχυθησομένοῑν

Dative ἐκχυθησομένῳ ἐκχυθησομένοῑς ἐκχυθησομένοῑν

Feminine

Nominative ἐκχυθησομένη ἐκχυθησομέναι ἐκχυθησομένᾱ

Vocative ἐκχυθησομένη ἐκχυθησομέναι ἐκχυθησομένᾱ

Accusative ἐκχυθησομένην ἐκχυθησομένᾱς ἐκχυθησομένᾱ

Genitive ἐκχυθησομένης ἐκχυθησομενῶν ἐκχυθησομέναῑν

Dative ἐκχυθησομένῃ ἐκχυθησομέναῑς ἐκχυθησομέναῑν

Neuter

Nominative ἐκχυθησόμενον ἐκχυθησόμενα ἐκχυθησομένω

Vocative ἐκχυθησόμενον ἐκχυθησόμενα ἐκχυθησομένω

Accusative ἐκχυθησόμενον ἐκχυθησόμενα ἐκχυθησομένω

Genitive ἐκχυθησομένου ἐκχυθησομένων ἐκχυθησομένοῑν

Dative ἐκχυθησομένῳ ἐκχυθησομένοῑς ἐκχυθησομένοῑν



Singular Plural Dual

Aorist

Active voice

Masculine

Nominative ἐκχέᾱς ἐκχέαντες ἐκχέαντε

Vocative ἐκχέαν ἐκχέαντες ἐκχέαντε

Accusative ἐκχέαντα ἐκχέαντας ἐκχέαντε

Genitive ἐκχέαντος ἐκχεάντων ἐκχεάντοῑν

Dative ἐκχέαντι ἐκχέᾱσι ἐκχεάντοῑν

Feminine

Nominative ἐκχέᾱσα ἐκχέᾱσαι ἐκχεά̄σᾱ

Vocative ἐκχέᾱσα ἐκχέᾱσαι ἐκχεά̄σᾱ

Accusative ἐκχέᾱσαν ἐκχεά̄σᾱς ἐκχεά̄σᾱ

Genitive ἐκχεά̄σης ἐκχεᾱσῶν ἐκχεά̄σαῑν

Dative ἐκχεά̄σῃ ἐκχεά̄σαῑς ἐκχεά̄σαῑν

Neuter

Nominative ἐκχέαν ἐκχέαντα ἐκχέαντε

Vocative ἐκχέαν ἐκχέαντα ἐκχέαντε

Accusative ἐκχέαν ἐκχέαντα ἐκχέαντε

Genitive ἐκχέαντος ἐκχεάντων ἐκχεάντοῑν

Dative ἐκχέαντι ἐκχέᾱσι ἐκχεάντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative ἐκχεάμενος ἐκχεάμενοι ἐκχεαμένω

Vocative ἐκχεάμενε ἐκχεάμενοι ἐκχεαμένω

Accusative ἐκχεάμενον ἐκχεαμένους ἐκχεαμένω

Genitive ἐκχεαμένου ἐκχεαμένων ἐκχεαμένοῑν

Dative ἐκχεαμένῳ ἐκχεαμένοῑς ἐκχεαμένοῑν

Feminine

Nominative ἐκχεαμένη ἐκχεαμέναι ἐκχεαμένᾱ

Vocative ἐκχεαμένη ἐκχεαμέναι ἐκχεαμένᾱ

Accusative ἐκχεαμένην ἐκχεαμένᾱς ἐκχεαμένᾱ

Genitive ἐκχεαμένης ἐκχεαμενῶν ἐκχεαμέναῑν

Dative ἐκχεαμένῃ ἐκχεαμέναῑς ἐκχεαμέναῑν



Singular Plural Dual

Neuter

Nominative ἐκχεάμενον ἐκχεάμενα ἐκχεαμένω

Vocative ἐκχεάμενον ἐκχεάμενα ἐκχεαμένω

Accusative ἐκχεάμενον ἐκχεάμενα ἐκχεαμένω

Genitive ἐκχεαμένου ἐκχεαμένων ἐκχεαμένοῑν

Dative ἐκχεαμένῳ ἐκχεαμένοῑς ἐκχεαμένοῑν

Passive voice

Masculine

Nominative ἐκχυθείς ἐκχυθέντες ἐκχυθέντε

Vocative ἐκχυθείς ἐκχυθέντες ἐκχυθέντε

Accusative ἐκχυθέντα ἐκχυθέντας ἐκχυθέντε

Genitive ἐκχυθέντος ἐκχυθέντων ἐκχυθέντοῑν

Dative ἐκχυθέντι ἐκχυθεῖσι ἐκχυθέντοῑν

Feminine

Nominative ἐκχυθεῖσα ἐκχυθεῖσαι ἐκχυθείσᾱ

Vocative ἐκχυθεῖσα ἐκχυθεῖσαι ἐκχυθείσᾱ

Accusative ἐκχυθεῖσαν ἐκχυθείσᾱς ἐκχυθείσᾱ

Genitive ἐκχυθείσης ἐκχυθεισῶν ἐκχυθείσαῑν

Dative ἐκχυθείσῃ ἐκχυθείσαῑς ἐκχυθείσαῑν

Neuter

Nominative ἐκχυθέν ἐκχυθέντα ἐκχυθέντε

Vocative ἐκχυθέν ἐκχυθέντα ἐκχυθέντε

Accusative ἐκχυθέν ἐκχυθέντα ἐκχυθέντε

Genitive ἐκχυθέντος ἐκχυθέντων ἐκχυθέντοῑν

Dative ἐκχυθέντι ἐκχυθεῖσι ἐκχυθέντοῑν

String Aorist

Middle voice

Masculine

Nominative ἐκχύμενος ἐκχύμενοι ἐκχυμένω

Vocative ἐκχύμενε ἐκχύμενοι ἐκχυμένω

Accusative ἐκχύμενον ἐκχυμένους ἐκχυμένω

Genitive ἐκχυμένου ἐκχυμένων ἐκχυμένοῑν

Dative ἐκχυμένῳ ἐκχυμένοῑς ἐκχυμένοῑν



Singular Plural Dual

Feminine

Nominative ἐκχυμένη ἐκχυμέναι ἐκχυμένᾱ

Vocative ἐκχυμένη ἐκχυμέναι ἐκχυμένᾱ

Accusative ἐκχυμένην ἐκχυμένᾱς ἐκχυμένᾱ

Genitive ἐκχυμένης ἐκχυμενῶν ἐκχυμέναῑν

Dative ἐκχυμένῃ ἐκχυμέναῑς ἐκχυμέναῑν

Neuter

Nominative ἐκχύμενον ἐκχύμενα ἐκχυμένω

Vocative ἐκχύμενον ἐκχύμενα ἐκχυμένω

Accusative ἐκχύμενον ἐκχύμενα ἐκχυμένω

Genitive ἐκχυμένου ἐκχυμένων ἐκχυμένοῑν

Dative ἐκχυμένῳ ἐκχυμένοῑς ἐκχυμένοῑν

Perfect

Active voice

Masculine

Nominative ἐκκεχυκώς ἐκκεχυκότες ἐκκεχυκότε

Vocative ἐκκεχυκώς ἐκκεχυκότες ἐκκεχυκότε

Accusative ἐκκεχυκότα ἐκκεχυκότας ἐκκεχυκότε

Genitive ἐκκεχυκότος ἐκκεχυκότων ἐκκεχυκότοῑν

Dative ἐκκεχυκότι ἐκκεχυκῶσι ἐκκεχυκότοῑν

Feminine

Nominative ἐκκεχυκυῖα ἐκκεχυκυῖαι ἐκκεχυκυίᾱ

Vocative ἐκκεχυκυῖα ἐκκεχυκυῖαι ἐκκεχυκυίᾱ

Accusative ἐκκεχυκυῖαν ἐκκεχυκυίᾱς ἐκκεχυκυίᾱ

Genitive ἐκκεχυκυίᾱς ἐκκεχυκυιῶν ἐκκεχυκυίαῑν

Dative ἐκκεχυκυίᾳ ἐκκεχυκυίαῑς ἐκκεχυκυίαῑν

Neuter

Nominative ἐκκεχυκός ἐκκεχυκότα ἐκκεχυκότε

Vocative ἐκκεχυκός ἐκκεχυκότα ἐκκεχυκότε

Accusative ἐκκεχυκός ἐκκεχυκότα ἐκκεχυκότε

Genitive ἐκκεχυκότος ἐκκεχυκότων ἐκκεχυκότοῑν

Dative ἐκκεχυκότι ἐκκεχυκῶσι ἐκκεχυκότοῑν



Singular Plural Dual

Middle voice

Masculine

Nominative ἐκκεχυμένος ἐκκεχυμένοι ἐκκεχυμένω

Vocative ἐκκεχυμένε ἐκκεχυμένοι ἐκκεχυμένω

Accusative ἐκκεχυμένον ἐκκεχυμένους ἐκκεχυμένω

Genitive ἐκκεχυμένου ἐκκεχυμένων ἐκκεχυμένοῑν

Dative ἐκκεχυμένῳ ἐκκεχυμένοῑς ἐκκεχυμένοῑν

Feminine

Nominative ἐκκεχυμένη ἐκκεχυμέναι ἐκκεχυμένᾱ

Vocative ἐκκεχυμένη ἐκκεχυμέναι ἐκκεχυμένᾱ

Accusative ἐκκεχυμένην ἐκκεχυμένᾱς ἐκκεχυμένᾱ

Genitive ἐκκεχυμένης ἐκκεχυμενῶν ἐκκεχυμέναῑν

Dative ἐκκεχυμένῃ ἐκκεχυμέναῑς ἐκκεχυμέναῑν

Neuter

Nominative ἐκκεχυμένον ἐκκεχυμένα ἐκκεχυμένω

Vocative ἐκκεχυμένον ἐκκεχυμένα ἐκκεχυμένω

Accusative ἐκκεχυμένον ἐκκεχυμένα ἐκκεχυμένω

Genitive ἐκκεχυμένου ἐκκεχυμένων ἐκκεχυμένοῑν

Dative ἐκκεχυμένῳ ἐκκεχυμένοῑς ἐκκεχυμένοῑν



Singular Plural Dual

Epic

Future

Active voice

Masculine

Nominative ἐκχεύσων ἐκχεύσοντες ἐκχεύσοντε

Vocative ἐκχεύσον ἐκχεύσοντες ἐκχεύσοντε

Accusative ἐκχεύσοντα ἐκχεύσοντας ἐκχεύσοντε

Genitive ἐκχεύσοντος ἐκχευσόντων ἐκχευσόντοῑν

Dative ἐκχεύσοντι ἐκχεύσουσι ἐκχευσόντοῑν

Feminine

Nominative ἐκχεύσουσα ἐκχεύσουσαι ἐκχευσούσᾱ

Vocative ἐκχεύσουσα ἐκχεύσουσαι ἐκχευσούσᾱ

Accusative ἐκχεύσουσαν ἐκχευσούσᾱς ἐκχευσούσᾱ

Genitive ἐκχευσούσης ἐκχευσουσῶν ἐκχευσούσαῑν

Dative ἐκχευσούσῃ ἐκχευσούσαῑς ἐκχευσούσαῑν

Neuter

Nominative ἐκχεῦσον ἐκχεύσοντα ἐκχεύσοντε

Vocative ἐκχεῦσον ἐκχεύσοντα ἐκχεύσοντε

Accusative ἐκχεῦσον ἐκχεύσοντα ἐκχεύσοντε

Genitive ἐκχεύσοντος ἐκχευσόντων ἐκχευσόντοῑν

Dative ἐκχεύσοντι ἐκχεύσουσι ἐκχευσόντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative ἐκχευσόμενος ἐκχευσόμενοι ἐκχευσομένω

Vocative ἐκχευσόμενε ἐκχευσόμενοι ἐκχευσομένω

Accusative ἐκχευσόμενον ἐκχευσομένους ἐκχευσομένω

Genitive ἐκχευσομένου ἐκχευσομένων ἐκχευσομένοῑν

Dative ἐκχευσομένῳ ἐκχευσομένοῑς ἐκχευσομένοῑν

Feminine

Nominative ἐκχευσομένη ἐκχευσομέναι ἐκχευσομένᾱ

Vocative ἐκχευσομένη ἐκχευσομέναι ἐκχευσομένᾱ

Accusative ἐκχευσομένην ἐκχευσομένᾱς ἐκχευσομένᾱ

Genitive ἐκχευσομένης ἐκχευσομενῶν ἐκχευσομέναῑν

Dative ἐκχευσομένῃ ἐκχευσομέναῑς ἐκχευσομέναῑν



Singular Plural Dual

Neuter

Nominative ἐκχευσόμενον ἐκχευσόμενα ἐκχευσομένω

Vocative ἐκχευσόμενον ἐκχευσόμενα ἐκχευσομένω

Accusative ἐκχευσόμενον ἐκχευσόμενα ἐκχευσομένω

Genitive ἐκχευσομένου ἐκχευσομένων ἐκχευσομένοῑν

Dative ἐκχευσομένῳ ἐκχευσομένοῑς ἐκχευσομένοῑν

Aorist

Active voice

Masculine

Nominative ἐκχεύᾱς ἐκχεύαντες ἐκχεύαντε

Vocative ἐκχεύαν ἐκχεύαντες ἐκχεύαντε

Accusative ἐκχεύαντα ἐκχεύαντας ἐκχεύαντε

Genitive ἐκχεύαντος ἐκχευάντων ἐκχευάντοῑν

Dative ἐκχεύαντι ἐκχεύᾱσι ἐκχευάντοῑν

Feminine

Nominative ἐκχεύᾱσα ἐκχεύᾱσαι ἐκχευά̄σᾱ

Vocative ἐκχεύᾱσα ἐκχεύᾱσαι ἐκχευά̄σᾱ

Accusative ἐκχεύᾱσαν ἐκχευά̄σᾱς ἐκχευά̄σᾱ

Genitive ἐκχευά̄σης ἐκχευᾱσῶν ἐκχευά̄σαῑν

Dative ἐκχευά̄σῃ ἐκχευά̄σαῑς ἐκχευά̄σαῑν

Neuter

Nominative ἐκχεῦαν ἐκχεύαντα ἐκχεύαντε

Vocative ἐκχεῦαν ἐκχεύαντα ἐκχεύαντε

Accusative ἐκχεῦαν ἐκχεύαντα ἐκχεύαντε

Genitive ἐκχεύαντος ἐκχευάντων ἐκχευάντοῑν

Dative ἐκχεύαντι ἐκχεύᾱσι ἐκχευάντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative ἐκχευάμενος ἐκχευάμενοι ἐκχευαμένω

Vocative ἐκχευάμενε ἐκχευάμενοι ἐκχευαμένω

Accusative ἐκχευάμενον ἐκχευαμένους ἐκχευαμένω

Genitive ἐκχευαμένου ἐκχευαμένων ἐκχευαμένοῑν

Dative ἐκχευαμένῳ ἐκχευαμένοῑς ἐκχευαμένοῑν



Singular Plural Dual

Feminine

Nominative ἐκχευαμένη ἐκχευαμέναι ἐκχευαμένᾱ

Vocative ἐκχευαμένη ἐκχευαμέναι ἐκχευαμένᾱ

Accusative ἐκχευαμένην ἐκχευαμένᾱς ἐκχευαμένᾱ

Genitive ἐκχευαμένης ἐκχευαμενῶν ἐκχευαμέναῑν

Dative ἐκχευαμένῃ ἐκχευαμέναῑς ἐκχευαμέναῑν

Neuter

Nominative ἐκχευάμενον ἐκχευάμενα ἐκχευαμένω

Vocative ἐκχευάμενον ἐκχευάμενα ἐκχευαμένω

Accusative ἐκχευάμενον ἐκχευάμενα ἐκχευαμένω

Genitive ἐκχευαμένου ἐκχευαμένων ἐκχευαμένοῑν

Dative ἐκχευαμένῳ ἐκχευαμένοῑς ἐκχευαμένοῑν



Singular Plural Dual

Rare

Future

Active voice

Masculine

Nominative ἐκχεῶν ἐκχεοῦντες ἐκχεοῦντε

Vocative ἐκχεῶν ἐκχεοῦντες ἐκχεοῦντε

Accusative ἐκχεοῦντα ἐκχεοῦντας ἐκχεοῦντε

Genitive ἐκχεοῦντος ἐκχεούντων ἐκχεούντοῑν

Dative ἐκχεοῦντι ἐκχεοῦσι ἐκχεούντοῑν

Feminine

Nominative ἐκχεοῦσα ἐκχεοῦσαι ἐκχεούσᾱ

Vocative ἐκχεοῦσα ἐκχεοῦσαι ἐκχεούσᾱ

Accusative ἐκχεοῦσαν ἐκχεούσᾱς ἐκχεούσᾱ

Genitive ἐκχεούσης ἐκχεουσῶν ἐκχεούσαῑν

Dative ἐκχεούσῃ ἐκχεούσαῑς ἐκχεούσαῑν

Neuter

Nominative ἐκχεοῦν ἐκχεοῦντα ἐκχεοῦντε

Vocative ἐκχεοῦν ἐκχεοῦντα ἐκχεοῦντε

Accusative ἐκχεοῦν ἐκχεοῦντα ἐκχεοῦντε

Genitive ἐκχεοῦντος ἐκχεούντων ἐκχεούντοῑν

Dative ἐκχεοῦντι ἐκχεοῦσι ἐκχεούντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative ἐκχεούμενος ἐκχεούμενοι ἐκχεουμένω

Vocative ἐκχεούμενε ἐκχεούμενοι ἐκχεουμένω

Accusative ἐκχεούμενον ἐκχεουμένους ἐκχεουμένω

Genitive ἐκχεουμένου ἐκχεουμένων ἐκχεουμένοῑν

Dative ἐκχεουμένῳ ἐκχεουμένοῑς ἐκχεουμένοῑν

Feminine

Nominative ἐκχεουμένη ἐκχεουμέναι ἐκχεουμένᾱ

Vocative ἐκχεουμένη ἐκχεουμέναι ἐκχεουμένᾱ

Accusative ἐκχεουμένην ἐκχεουμένᾱς ἐκχεουμένᾱ

Genitive ἐκχεουμένης ἐκχεουμενῶν ἐκχεουμέναῑν

Dative ἐκχεουμένῃ ἐκχεουμέναῑς ἐκχεουμέναῑν



Singular Plural Dual

Neuter

Nominative ἐκχεούμενον ἐκχεούμενα ἐκχεουμένω

Vocative ἐκχεούμενον ἐκχεούμενα ἐκχεουμένω

Accusative ἐκχεούμενον ἐκχεούμενα ἐκχεουμένω

Genitive ἐκχεουμένου ἐκχεουμένων ἐκχεουμένοῑν

Dative ἐκχεουμένῳ ἐκχεουμένοῑς ἐκχεουμένοῑν



Singular Plural Dual

Recent

Aorist

Active voice

Masculine

Nominative ἐκχεύσᾱς ἐκχεύσαντες ἐκχεύσαντε

Vocative ἐκχεύσαν ἐκχεύσαντες ἐκχεύσαντε

Accusative ἐκχεύσαντα ἐκχεύσαντας ἐκχεύσαντε

Genitive ἐκχεύσαντος ἐκχευσάντων ἐκχευσάντοῑν

Dative ἐκχεύσαντι ἐκχεύσᾱσι ἐκχευσάντοῑν

Feminine

Nominative ἐκχεύσᾱσα ἐκχεύσᾱσαι ἐκχευσά̄σᾱ

Vocative ἐκχεύσᾱσα ἐκχεύσᾱσαι ἐκχευσά̄σᾱ

Accusative ἐκχεύσᾱσαν ἐκχευσά̄σᾱς ἐκχευσά̄σᾱ

Genitive ἐκχευσά̄σης ἐκχευσᾱσῶν ἐκχευσά̄σαῑν

Dative ἐκχευσά̄σῃ ἐκχευσά̄σαῑς ἐκχευσά̄σαῑν

Neuter

Nominative ἐκχεῦσαν ἐκχεύσαντα ἐκχεύσαντε

Vocative ἐκχεῦσαν ἐκχεύσαντα ἐκχεύσαντε

Accusative ἐκχεῦσαν ἐκχεύσαντα ἐκχεύσαντε

Genitive ἐκχεύσαντος ἐκχευσάντων ἐκχευσάντοῑν

Dative ἐκχεύσαντι ἐκχεύσᾱσι ἐκχευσάντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative ἐκχευσάμενος ἐκχευσάμενοι ἐκχευσαμένω

Vocative ἐκχευσάμενε ἐκχευσάμενοι ἐκχευσαμένω

Accusative ἐκχευσάμενον ἐκχευσαμένους ἐκχευσαμένω

Genitive ἐκχευσαμένου ἐκχευσαμένων ἐκχευσαμένοῑν

Dative ἐκχευσαμένῳ ἐκχευσαμένοῑς ἐκχευσαμένοῑν

Feminine

Nominative ἐκχευσαμένη ἐκχευσαμέναι ἐκχευσαμένᾱ

Vocative ἐκχευσαμένη ἐκχευσαμέναι ἐκχευσαμένᾱ

Accusative ἐκχευσαμένην ἐκχευσαμένᾱς ἐκχευσαμένᾱ

Genitive ἐκχευσαμένης ἐκχευσαμενῶν ἐκχευσαμέναῑν

Dative ἐκχευσαμένῃ ἐκχευσαμέναῑς ἐκχευσαμέναῑν



Singular Plural Dual

Neuter

Nominative ἐκχευσάμενον ἐκχευσάμενα ἐκχευσαμένω

Vocative ἐκχευσάμενον ἐκχευσάμενα ἐκχευσαμένω

Accusative ἐκχευσάμενον ἐκχευσάμενα ἐκχευσαμένω

Genitive ἐκχευσαμένου ἐκχευσαμένων ἐκχευσαμένοῑν

Dative ἐκχευσαμένῳ ἐκχευσαμένοῑς ἐκχευσαμένοῑν



ἐκχέω

spill, pour; lose.

Active Middle Passive

Regular

Present ἐκχέειν ἐκχέεσθαι

Future ἐκχυθήσεσθαι

Aorist ἐκχέαι ἐκχέασθαι ἐκχυθῆναι

Aorist ἔκχυσθαι

Perfect ἐκκεχυκέναι ἐκκεχύσθαι

Epic

Present ἐκχεύειν ἐκχεύεσθαι

Aorist ἐκχεῦαι ἐκχεύασθαι

Rare

Present ἐκχεεῖν ἐκχεεῖσθαι

Recent

Aorist ἐκχεῦσαι ἐκχεύσασθαι



ἐκπίπτω

drop away, dislocate, to be shipwrecked.

Indicative Subjunctive Optative Imperative

Regular

Active voice

Present
ἐκπίπτω ἐκπίπτω ἐκπίπτοῑμι1ps

ἐκπίπτεις ἐκπίπτῃς ἐκπίπτοῑς ἔκπιπτε2ps

ἐκπίπτει ἐκπίπτῃ ἐκπίπτοῑ ἐκπιπτέτω3ps

ἐκπίπτομεν ἐκπίπτωμεν ἐκπίπτοῑμεν1pp

ἐκπίπτετε ἐκπίπτητε ἐκπίπτοῑτε ἐκπίπτετε2pp

ἐκπίπτουσι ἐκπίπτωσι ἐκπίπτοῑεν ἐκπιπτέτωσαν3pp

ἐκπίπτετον ἐκπίπτητον ἐκπίπτοῑτον ἐκπίπτετον2pd

ἐκπίπτετον ἐκπίπτητον ἐκπιπτοί̄την ἐκπιπτέτων3pd

Imperfect
ἐξέπιπτον1ps

ἐξέπιπτες2ps

ἐξέπιπτε3ps

ἐξεπίπτομεν1pp

ἐξεπίπτετε2pp

ἐξέπιπτον3pp

ἐξεπίπτετον2pd

ἐξεπιπτέτην3pd

Future
ἐκπεσοῦμαι ἐκπεσῶμαι ἐκπεσοί̄μην1ps

ἐκπεσεῖ ἐκπεσῇ ἐκπεσοῖο ἐκπεσοῦ2ps

ἐκπεσεῖται ἐκπεσῆται ἐκπεσοῖτο ἐκπεσείσθω3ps

ἐκπεσούμεθα ἐκπεσώμεθα ἐκπεσοί̄μεθα1pp

ἐκπεσεῖσθε ἐκπεσῆσθε ἐκπεσοῖσθε ἐκπεσεῖσθε2pp

ἐκπεσοῦνται ἐκπεσῶνται ἐκπεσοῖντο ἐκπεσείσθωσαν3pp

ἐκπεσεῖσθον ἐκπεσῆσθον ἐκπεσοῖσθον ἐκπεσεῖσθον2pd

ἐκπεσεῖσθον ἐκπεσῆσθον ἐκπεσοί̄σθην ἐκπεσείσθων3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Aorist
ἐξέπεσα ἐκπέσω ἐκπέσαῑμι1ps

ἐξέπεσας ἐκπέσῃς ἐκπέσειας ἔκπεσον2ps

ἐξέπεσε ἐκπέσῃ ἐκπέσειε ἐκπεσάτω3ps

ἐξεπέσαμεν ἐκπέσωμεν ἐκπέσαῑμεν1pp

ἐξεπέσατε ἐκπέσητε ἐκπέσαῑτε ἐκπέσατε2pp

ἐξέπεσαν ἐκπέσωσι ἐκπέσειαν ἐκπεσάτωσαν3pp

ἐξεπέσατον ἐκπέσητον ἐκπέσαῑτον ἐκπέσατον2pd

ἐξεπεσάτην ἐκπέσητον ἐκπεσαί̄την ἐκπεσάτων3pd

Strong aorist
ἐξέπεσον ἐκπέσω ἐκπέσοῑμι1ps

ἐξέπεσες ἐκπέσῃς ἐκπέσοῑς ἔκπεσε2ps

ἐξέπεσε ἐκπέσῃ ἐκπέσοῑ ἐκπεσέτω3ps

ἐξεπέσομεν ἐκπέσωμεν ἐκπέσοῑμεν1pp

ἐξεπέσετε ἐκπέσητε ἐκπέσοῑτε ἐκπέσετε2pp

ἐξέπεσον ἐκπέσωσι ἐκπέσοῑεν ἐκπεσέτωσαν3pp

ἐξεπέσετον ἐκπέσητον ἐκπέσοῑτον ἐκπέσετον2pd

ἐξεπεσέτην ἐκπέσητον ἐκπεσοί̄την ἐκπεσέτων3pd

Perfect
ἐκπέπτωκα ἐκπεπτώκω ἐκπεπτώκοῑμι1ps

ἐκπέπτωκας ἐκπεπτώκῃς ἐκπεπτώκοῑς ἐκπέπτωκε2ps

ἐκπέπτωκε ἐκπεπτώκῃ ἐκπεπτώκοῑ ἐκπεπτωκέτω3ps

ἐκπεπτώκαμεν ἐκπεπτώκωμεν ἐκπεπτώκοῑμεν1pp

ἐκπεπτώκατε ἐκπεπτώκητε ἐκπεπτώκοῑτε ἐκπεπτώκετε2pp

ἐκπεπτώκασι ἐκπεπτώκωσι ἐκπεπτώκοῑεν ἐκπεπτωκέτωσαν3pp

ἐκπεπτώκατον ἐκπεπτώκητον ἐκπεπτώκοῑτον ἐκπεπτώκετον2pd

ἐκπεπτώκατον ἐκπεπτώκητον ἐκπεπτωκοί̄την ἐκπεπτωκέτων3pd

Pluperfect
ἐξεπεπτώκη1ps

ἐξεπεπτώκης2ps

ἐξεπεπτώκει3ps

ἐξεπεπτώκεμεν1pp

ἐξεπεπτώκετε2pp

ἐξεπεπτώκεσαν3pp

ἐξεπεπτώκειτον2pd

ἐξεπεπτωκείτην3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Middle voice

Present
ἐξεπίπτομαι ἐκπίπτωμαι ἐκπιπτοί̄μην1ps

ἐξεπίπτει ἐκπίπτῃ ἐκπίπτοῑο ἐκπίπτου2ps

ἐξεπίπτεται ἐκπίπτηται ἐκπίπτοῑτο ἐκπιπτέσθω3ps

ἐξεπιπτόμεθα ἐκπιπτώμεθα ἐκπιπτοί̄μεθα1pp

ἐξεπίπτεσθε ἐκπίπτησθε ἐκπίπτοῑσθε ἐκπίπτεσθε2pp

ἐξεπίπτονται ἐκπίπτωνται ἐκπίπτοῑντο ἐκπιπτέσθωσαν3pp

ἐξεπίπτεσθον ἐκπίπτησθον ἐκπίπτοῑσθον ἐκπίπτεσθον2pd

ἐξεπίπτεσθον ἐκπίπτησθον ἐκπιπτοί̄σθην ἐκπιπτέσθων3pd

Imperfect
ἐξεπιπτόμην1ps

ἐξεπίπτου2ps

ἐξεπίπτετο3ps

ἐξεπιπτόμεθα1pp

ἐξεπίπτεσθε2pp

ἐξεπίπτοντο3pp

ἐξεπίπτεσθον2pd

ἐξεπιπτέσθην3pd

Aorist
ἐξεπεσάμην ἐκπέσωμαι ἐκπεσαί̄μην1ps

ἐξεπέσω ἐκπέσῃ ἐκπέσαῑο ἔκπεσαι2ps

ἐξεπέσατο ἐκπέσηται ἐκπέσαῑτο ἐκπεσάσθω3ps

ἐξεπεσάμεθα ἐκπεσώμεθα ἐκπεσαί̄μεθα1pp

ἐξεπέσασθε ἐκπέσησθε ἐκπέσαῑσθε ἐκπέσασθε2pp

ἐξεπέσαντο ἐκπέσωνται ἐκπέσαῑντο ἐκπεσάσθωσαν3pp

ἐξεπέσασθον ἐκπέσησθον ἐκπέσαῑσθον ἐκπέσασθον2pd

ἐξεπεσάσθην ἐκπέσησθον ἐκπεσαί̄σθην ἐκπεσάσθων3pd

Strong aorist
ἐξεπεσόμην ἐκπέσωμαι ἐκπεσοί̄μην1ps

ἐξεπέσου ἐκπέσῃ ἐκπέσοῑο ἐκπεσοῦ2ps

ἐξεπέσετο ἐκπέσηται ἐκπέσοῑτο ἐκπεσέσθω3ps

ἐξεπεσόμεθα ἐκπεσώμεθα ἐκπεσοί̄μεθα1pp

ἐξεπέσεσθε ἐκπέσησθε ἐκπέσοῑσθε ἐκπέσεσθε2pp

ἐξεπέσοντο ἐκπέσωνται ἐκπέσοῑντο ἐκπεσέσθωσαν3pp

ἐξεπέσεσθον ἐκπέσησθον ἐκπέσοῑσθον ἐκπέσεσθον2pd

ἐξεπεσέσθην ἐκπέσησθον ἐκπεσοί̄σθην ἐκπεσέσθων3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Perfect
ἐξεπέπτωμαι1ps

ἐξεπέπτωσαι ἐκπέπτωσο2ps

ἐξεπέπτωται ἐκπεπτώσθω3ps

ἐξεπεπτώμεθα1pp

ἐξεπέπτωσθε ἐκπέπτωσθε2pp

ἐξεπέπτωνται ἐκπεπτώσθωσαν3pp

ἐξεπέπτωσθον ἐκπέπτωσθον2pd

ἐξεπέπτωσθον ἐκπεπτώσθων3pd

Pluperfect
ἐξεπεπτώμην1ps

ἐξεπέπτωσο2ps

ἐξεπέπτωτο3ps

ἐξεπεπτώμεθα1pp

ἐξεπέπτωσθε2pp

ἐξεπέπτωντο3pp

ἐξεπέπτωσθον2pd

ἐξεπεπτώσθην3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Doric

Active voice

Strong aorist
ἐξέπετον ἐκπέτω ἐκπέτοῑμι1ps

ἐξέπετες ἐκπέτῃς ἐκπέτοῑς ἔκπετε2ps

ἐξέπετε ἐκπέτῃ ἐκπέτοῑ ἐκπετέτω3ps

ἐξεπέτομεν ἐκπέτωμεν ἐκπέτοῑμεν1pp

ἐξεπέτετε ἐκπέτητε ἐκπέτοῑτε ἐκπέτετε2pp

ἐξέπετον ἐκπέτωσι ἐκπέτοῑεν ἐκπετέτωσαν3pp

ἐξεπέτετον ἐκπέτητον ἐκπέτοῑτον ἐκπέτετον2pd

ἐξεπετέτην ἐκπέτητον ἐκπετοί̄την ἐκπετέτων3pd

Middle voice

Strong aorist
ἐξεπετόμην ἐκπέτωμαι ἐκπετοί̄μην1ps

ἐξεπέτου ἐκπέτῃ ἐκπέτοῑο ἐκπετοῦ2ps

ἐξεπέτετο ἐκπέτηται ἐκπέτοῑτο ἐκπετέσθω3ps

ἐξεπετόμεθα ἐκπετώμεθα ἐκπετοί̄μεθα1pp

ἐξεπέτεσθε ἐκπέτησθε ἐκπέτοῑσθε ἐκπέτεσθε2pp

ἐξεπέτοντο ἐκπέτωνται ἐκπέτοῑντο ἐκπετέσθωσαν3pp

ἐξεπέτεσθον ἐκπέτησθον ἐκπέτοῑσθον ἐκπέτεσθον2pd

ἐξεπετέσθην ἐκπέτησθον ἐκπετοί̄σθην ἐκπετέσθων3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Aeolian

Active voice

Present
ἐκπίσσω ἐκπίσσω ἐκπίσσοῑμι1ps

ἐκπίσσεις ἐκπίσσῃς ἐκπίσσοῑς ἔκπισσε2ps

ἐκπίσσει ἐκπίσσῃ ἐκπίσσοῑ ἐκπισσέτω3ps

ἐκπίσσομεν ἐκπίσσωμεν ἐκπίσσοῑμεν1pp

ἐκπίσσετε ἐκπίσσητε ἐκπίσσοῑτε ἐκπίσσετε2pp

ἐκπίσσουσι ἐκπίσσωσι ἐκπίσσοῑεν ἐκπισσέτωσαν3pp

ἐκπίσσετον ἐκπίσσητον ἐκπίσσοῑτον ἐκπίσσετον2pd

ἐκπίσσετον ἐκπίσσητον ἐκπισσοί̄την ἐκπισσέτων3pd

Imperfect
ἐξέπισσον1ps

ἐξέπισσες2ps

ἐξέπισσε3ps

ἐξεπίσσομεν1pp

ἐξεπίσσετε2pp

ἐξέπισσον3pp

ἐξεπίσσετον2pd

ἐξεπισσέτην3pd

Strong aorist
ἐξέπετον ἐκπέτω ἐκπέτοῑμι1ps

ἐξέπετες ἐκπέτῃς ἐκπέτοῑς ἔκπετε2ps

ἐξέπετε ἐκπέτῃ ἐκπέτοῑ ἐκπετέτω3ps

ἐξεπέτομεν ἐκπέτωμεν ἐκπέτοῑμεν1pp

ἐξεπέτετε ἐκπέτητε ἐκπέτοῑτε ἐκπέτετε2pp

ἐξέπετον ἐκπέτωσι ἐκπέτοῑεν ἐκπετέτωσαν3pp

ἐξεπέτετον ἐκπέτητον ἐκπέτοῑτον ἐκπέτετον2pd

ἐξεπετέτην ἐκπέτητον ἐκπετοί̄την ἐκπετέτων3pd

Middle voice

Present
ἐξεπίσσομαι ἐκπίσσωμαι ἐκπισσοί̄μην1ps

ἐξεπίσσει ἐκπίσσῃ ἐκπίσσοῑο ἐκπίσσου2ps

ἐξεπίσσεται ἐκπίσσηται ἐκπίσσοῑτο ἐκπισσέσθω3ps

ἐξεπισσόμεθα ἐκπισσώμεθα ἐκπισσοί̄μεθα1pp

ἐξεπίσσεσθε ἐκπίσσησθε ἐκπίσσοῑσθε ἐκπίσσεσθε2pp

ἐξεπίσσονται ἐκπίσσωνται ἐκπίσσοῑντο ἐκπισσέσθωσαν3pp



Indicative Subjunctive Optative Imperative

ἐξεπίσσεσθον ἐκπίσσησθον ἐκπίσσοῑσθον ἐκπίσσεσθον2pd

ἐξεπίσσεσθον ἐκπίσσησθον ἐκπισσοί̄σθην ἐκπισσέσθων3pd

Imperfect
ἐξεπισσόμην1ps

ἐξεπίσσου2ps

ἐξεπίσσετο3ps

ἐξεπισσόμεθα1pp

ἐξεπίσσεσθε2pp

ἐξεπίσσοντο3pp

ἐξεπίσσεσθον2pd

ἐξεπισσέσθην3pd

Strong aorist
ἐξεπετόμην ἐκπέτωμαι ἐκπετοί̄μην1ps

ἐξεπέτου ἐκπέτῃ ἐκπέτοῑο ἐκπετοῦ2ps

ἐξεπέτετο ἐκπέτηται ἐκπέτοῑτο ἐκπετέσθω3ps

ἐξεπετόμεθα ἐκπετώμεθα ἐκπετοί̄μεθα1pp

ἐξεπέτεσθε ἐκπέτησθε ἐκπέτοῑσθε ἐκπέτεσθε2pp

ἐξεπέτοντο ἐκπέτωνται ἐκπέτοῑντο ἐκπετέσθωσαν3pp

ἐξεπέτεσθον ἐκπέτησθον ἐκπέτοῑσθον ἐκπέτεσθον2pd

ἐξεπετέσθην ἐκπέτησθον ἐκπετοί̄σθην ἐκπετέσθων3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Ionic

Active voice

Future
ἐκπεσέομαι ἐκπεσέωμαι ἐκπεσεοί̄μην1ps

ἐκπεσέει ἐκπεσέῃ ἐκπεσέοῑο ἐκπεσέου2ps

ἐκπεσέεται ἐκπεσέηται ἐκπεσέοῑτο ἐκπεσεέσθω3ps

ἐκπεσεόμεθα ἐκπεσεώμεθα ἐκπεσεοί̄μεθα1pp

ἐκπεσέεσθε ἐκπεσέησθε ἐκπεσέοῑσθε ἐκπεσέεσθε2pp

ἐκπεσέονται ἐκπεσέωνται ἐκπεσέοῑντο ἐκπεσεέσθωσαν3pp

ἐκπεσέεσθον ἐκπεσέησθον ἐκπεσέοῑσθον ἐκπεσέεσθον2pd

ἐκπεσέεσθον ἐκπεσέησθον ἐκπεσεοί̄σθην ἐκπεσεέσθων3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Poetic

Active voice

Present
ἐκπίπτῃσι3ps

Future
ἐκπεσσέομαι ἐκπεσσέωμαι ἐκπεσσεοί̄μην1ps

ἐκπέσσομαι ἐκπεσσοί̄μην

ἐκπεσσέει ἐκπεσσέῃ ἐκπεσσέοῑο ἐκπεσσέου2ps

ἐκπέσσει ἐκπέσσοῑο

ἐκπεσσέεται ἐκπεσσέηται ἐκπεσσέοῑτο ἐκπεσσεέσθω3ps

ἐκπέσσεται ἐκπέσσοῑτο

ἐκπεσσεόμεθα ἐκπεσσεώμεθα ἐκπεσσεοί̄μεθα1pp

ἐκπεσσόμεθα ἐκπεσσοί̄μεθα

ἐκπεσσέεσθε ἐκπεσσέησθε ἐκπεσσέοῑσθε ἐκπεσσέεσθε2pp

ἐκπέσσεσθε ἐκπέσσοῑσθε

ἐκπεσσέονται ἐκπεσσέωνται ἐκπεσσέοῑντο ἐκπεσσεέσθωσαν3pp

ἐκπέσσονται ἐκπέσσοῑντο

ἐκπεσσέεσθον ἐκπεσσέησθον ἐκπεσσέοῑσθον ἐκπεσσέεσθον2pd

ἐκπέσσεσθον ἐκπέσσοῑσθον

ἐκπεσσέεσθον ἐκπεσσέησθον ἐκπεσσεοί̄σθην ἐκπεσσεέσθων3pd

ἐκπέσσεσθον ἐκπεσσοί̄σθην



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Recent

Active voice

Future
ἐκπέσομαι ἐκπεσοί̄μην1ps

ἐκπέσει ἐκπέσοῑο2ps

ἐκπέσεται ἐκπέσοῑτο3ps

ἐκπεσόμεθα ἐκπεσοί̄μεθα1pp

ἐκπέσεσθε ἐκπέσοῑσθε2pp

ἐκπέσονται ἐκπέσοῑντο3pp

ἐκπέσεσθον ἐκπέσοῑσθον2pd

ἐκπέσεσθον ἐκπεσοί̄σθην3pd

Perfect
ἐκπέπτηκα ἐκπεπτήκω ἐκπεπτήκοῑμι1ps

ἐκπέπτηκας ἐκπεπτήκῃς ἐκπεπτήκοῑς ἐκπέπτηκε2ps

ἐκπέπτηκε ἐκπεπτήκῃ ἐκπεπτήκοῑ ἐκπεπτηκέτω3ps

ἐκπεπτήκαμεν ἐκπεπτήκωμεν ἐκπεπτήκοῑμεν1pp

ἐκπεπτήκατε ἐκπεπτήκητε ἐκπεπτήκοῑτε ἐκπεπτήκετε2pp

ἐκπεπτήκασι ἐκπεπτήκωσι ἐκπεπτήκοῑεν ἐκπεπτηκέτωσαν3pp

ἐκπεπτήκατον ἐκπεπτήκητον ἐκπεπτήκοῑτον ἐκπεπτήκετον2pd

ἐκπεπτήκατον ἐκπεπτήκητον ἐκπεπτηκοί̄την ἐκπεπτηκέτων3pd

Pluperfect
ἐξεπεπτήκη1ps

ἐξεπεπτήκης2ps

ἐξεπεπτήκει3ps

ἐξεπεπτήκεμεν1pp

ἐξεπεπτήκετε2pp

ἐξεπεπτήκεσαν3pp

ἐξεπεπτήκειτον2pd

ἐξεπεπτηκείτην3pd

Middle voice

Perfect
ἐξεπέπτημαι1ps

ἐξεπέπτησαι ἐκπέπτησο2ps

ἐξεπέπτηται ἐκπεπτήσθω3ps

ἐξεπεπτήμεθα1pp

ἐξεπέπτησθε ἐκπέπτησθε2pp

ἐξεπέπτηνται ἐκπεπτήσθωσαν3pp



Indicative Subjunctive Optative Imperative

ἐξεπέπτησθον ἐκπέπτησθον2pd

ἐξεπέπτησθον ἐκπεπτήσθων3pd

Pluperfect
ἐξεπεπτήμην1ps

ἐξεπέπτησο2ps

ἐξεπέπτητο3ps

ἐξεπεπτήμεθα1pp

ἐξεπέπτησθε2pp

ἐξεπέπτηντο3pp

ἐξεπέπτησθον2pd

ἐξεπεπτήσθην3pd



ἐκπίπτω

drop away, dislocate, to be shipwrecked.

Singular Plural Dual

Regular

Present

Active voice

Masculine

Nominative ἐκπίπτων ἐκπίπτοντες ἐκπίπτοντε

Vocative ἐκπίπτον ἐκπίπτοντες ἐκπίπτοντε

Accusative ἐκπίπτοντα ἐκπίπτοντας ἐκπίπτοντε

Genitive ἐκπίπτοντος ἐκπιπτόντων ἐκπιπτόντοῑν

Dative ἐκπίπτοντι ἐκπίπτουσι ἐκπιπτόντοῑν

Feminine

Nominative ἐκπίπτουσα ἐκπίπτουσαι ἐκπιπτούσᾱ

Vocative ἐκπίπτουσα ἐκπίπτουσαι ἐκπιπτούσᾱ

Accusative ἐκπίπτουσαν ἐκπιπτούσᾱς ἐκπιπτούσᾱ

Genitive ἐκπιπτούσης ἐκπιπτουσῶν ἐκπιπτούσαῑν

Dative ἐκπιπτούσῃ ἐκπιπτούσαῑς ἐκπιπτούσαῑν

Neuter

Nominative ἐκπίπτον ἐκπίπτοντα ἐκπίπτοντε

Vocative ἐκπίπτον ἐκπίπτοντα ἐκπίπτοντε

Accusative ἐκπίπτον ἐκπίπτοντα ἐκπίπτοντε

Genitive ἐκπίπτοντος ἐκπιπτόντων ἐκπιπτόντοῑν

Dative ἐκπίπτοντι ἐκπίπτουσι ἐκπιπτόντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative ἐκπιπτόμενος ἐκπιπτόμενοι ἐκπιπτομένω

Vocative ἐκπιπτόμενε ἐκπιπτόμενοι ἐκπιπτομένω

Accusative ἐκπιπτόμενον ἐκπιπτομένους ἐκπιπτομένω

Genitive ἐκπιπτομένου ἐκπιπτομένων ἐκπιπτομένοῑν

Dative ἐκπιπτομένῳ ἐκπιπτομένοῑς ἐκπιπτομένοῑν

Feminine

Nominative ἐκπιπτομένη ἐκπιπτομέναι ἐκπιπτομένᾱ

Vocative ἐκπιπτομένη ἐκπιπτομέναι ἐκπιπτομένᾱ

Accusative ἐκπιπτομένην ἐκπιπτομένᾱς ἐκπιπτομένᾱ

Genitive ἐκπιπτομένης ἐκπιπτομενῶν ἐκπιπτομέναῑν

Dative ἐκπιπτομένῃ ἐκπιπτομέναῑς ἐκπιπτομέναῑν



Singular Plural Dual

Neuter

Nominative ἐκπιπτόμενον ἐκπιπτόμενα ἐκπιπτομένω

Vocative ἐκπιπτόμενον ἐκπιπτόμενα ἐκπιπτομένω

Accusative ἐκπιπτόμενον ἐκπιπτόμενα ἐκπιπτομένω

Genitive ἐκπιπτομένου ἐκπιπτομένων ἐκπιπτομένοῑν

Dative ἐκπιπτομένῳ ἐκπιπτομένοῑς ἐκπιπτομένοῑν

Future

Active voice

Masculine

Nominative ἐκπεσούμενος ἐκπεσούμενοι ἐκπεσουμένω

Vocative ἐκπεσούμενε ἐκπεσούμενοι ἐκπεσουμένω

Accusative ἐκπεσούμενον ἐκπεσουμένους ἐκπεσουμένω

Genitive ἐκπεσουμένου ἐκπεσουμένων ἐκπεσουμένοῑν

Dative ἐκπεσουμένῳ ἐκπεσουμένοῑς ἐκπεσουμένοῑν

Feminine

Nominative ἐκπεσουμένη ἐκπεσουμέναι ἐκπεσουμένᾱ

Vocative ἐκπεσουμένη ἐκπεσουμέναι ἐκπεσουμένᾱ

Accusative ἐκπεσουμένην ἐκπεσουμένᾱς ἐκπεσουμένᾱ

Genitive ἐκπεσουμένης ἐκπεσουμενῶν ἐκπεσουμέναῑν

Dative ἐκπεσουμένῃ ἐκπεσουμέναῑς ἐκπεσουμέναῑν

Neuter

Nominative ἐκπεσούμενον ἐκπεσούμενα ἐκπεσουμένω

Vocative ἐκπεσούμενον ἐκπεσούμενα ἐκπεσουμένω

Accusative ἐκπεσούμενον ἐκπεσούμενα ἐκπεσουμένω

Genitive ἐκπεσουμένου ἐκπεσουμένων ἐκπεσουμένοῑν

Dative ἐκπεσουμένῳ ἐκπεσουμένοῑς ἐκπεσουμένοῑν

Aorist

Active voice

Masculine

Nominative ἐκπέσᾱς ἐκπέσαντες ἐκπέσαντε

Vocative ἐκπέσαν ἐκπέσαντες ἐκπέσαντε

Accusative ἐκπέσαντα ἐκπέσαντας ἐκπέσαντε

Genitive ἐκπέσαντος ἐκπεσάντων ἐκπεσάντοῑν

Dative ἐκπέσαντι ἐκπέσᾱσι ἐκπεσάντοῑν



Singular Plural Dual

Feminine

Nominative ἐκπέσᾱσα ἐκπέσᾱσαι ἐκπεσά̄σᾱ

Vocative ἐκπέσᾱσα ἐκπέσᾱσαι ἐκπεσά̄σᾱ

Accusative ἐκπέσᾱσαν ἐκπεσά̄σᾱς ἐκπεσά̄σᾱ

Genitive ἐκπεσά̄σης ἐκπεσᾱσῶν ἐκπεσά̄σαῑν

Dative ἐκπεσά̄σῃ ἐκπεσά̄σαῑς ἐκπεσά̄σαῑν

Neuter

Nominative ἐκπέσαν ἐκπέσαντα ἐκπέσαντε

Vocative ἐκπέσαν ἐκπέσαντα ἐκπέσαντε

Accusative ἐκπέσαν ἐκπέσαντα ἐκπέσαντε

Genitive ἐκπέσαντος ἐκπεσάντων ἐκπεσάντοῑν

Dative ἐκπέσαντι ἐκπέσᾱσι ἐκπεσάντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative ἐκπεσάμενος ἐκπεσάμενοι ἐκπεσαμένω

Vocative ἐκπεσάμενε ἐκπεσάμενοι ἐκπεσαμένω

Accusative ἐκπεσάμενον ἐκπεσαμένους ἐκπεσαμένω

Genitive ἐκπεσαμένου ἐκπεσαμένων ἐκπεσαμένοῑν

Dative ἐκπεσαμένῳ ἐκπεσαμένοῑς ἐκπεσαμένοῑν

Feminine

Nominative ἐκπεσαμένη ἐκπεσαμέναι ἐκπεσαμένᾱ

Vocative ἐκπεσαμένη ἐκπεσαμέναι ἐκπεσαμένᾱ

Accusative ἐκπεσαμένην ἐκπεσαμένᾱς ἐκπεσαμένᾱ

Genitive ἐκπεσαμένης ἐκπεσαμενῶν ἐκπεσαμέναῑν

Dative ἐκπεσαμένῃ ἐκπεσαμέναῑς ἐκπεσαμέναῑν

Neuter

Nominative ἐκπεσάμενον ἐκπεσάμενα ἐκπεσαμένω

Vocative ἐκπεσάμενον ἐκπεσάμενα ἐκπεσαμένω

Accusative ἐκπεσάμενον ἐκπεσάμενα ἐκπεσαμένω

Genitive ἐκπεσαμένου ἐκπεσαμένων ἐκπεσαμένοῑν

Dative ἐκπεσαμένῳ ἐκπεσαμένοῑς ἐκπεσαμένοῑν



Singular Plural Dual

String Aorist

Active voice

Masculine

Nominative ἐκπεσών ἐκπεσόντες ἐκπεσόντε

Vocative ἐκπεσών ἐκπεσόντες ἐκπεσόντε

Accusative ἐκπεσόντα ἐκπεσόντας ἐκπεσόντε

Genitive ἐκπεσόντος ἐκπεσόντων ἐκπεσόντοῑν

Dative ἐκπεσόντι ἐκπεσοῦσι ἐκπεσόντοῑν

Feminine

Nominative ἐκπεσοῦσα ἐκπεσοῦσαι ἐκπεσούσᾱ

Vocative ἐκπεσοῦσα ἐκπεσοῦσαι ἐκπεσούσᾱ

Accusative ἐκπεσοῦσαν ἐκπεσούσᾱς ἐκπεσούσᾱ

Genitive ἐκπεσούσης ἐκπεσουσῶν ἐκπεσούσαῑν

Dative ἐκπεσούσῃ ἐκπεσούσαῑς ἐκπεσούσαῑν

Neuter

Nominative ἐκπεσόν ἐκπεσόντα ἐκπεσόντε

Vocative ἐκπεσόν ἐκπεσόντα ἐκπεσόντε

Accusative ἐκπεσόν ἐκπεσόντα ἐκπεσόντε

Genitive ἐκπεσόντος ἐκπεσόντων ἐκπεσόντοῑν

Dative ἐκπεσόντι ἐκπεσοῦσι ἐκπεσόντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative ἐκπεσόμενος ἐκπεσόμενοι ἐκπεσομένω

Vocative ἐκπεσόμενε ἐκπεσόμενοι ἐκπεσομένω

Accusative ἐκπεσόμενον ἐκπεσομένους ἐκπεσομένω

Genitive ἐκπεσομένου ἐκπεσομένων ἐκπεσομένοῑν

Dative ἐκπεσομένῳ ἐκπεσομένοῑς ἐκπεσομένοῑν

Feminine

Nominative ἐκπεσομένη ἐκπεσομέναι ἐκπεσομένᾱ

Vocative ἐκπεσομένη ἐκπεσομέναι ἐκπεσομένᾱ

Accusative ἐκπεσομένην ἐκπεσομένᾱς ἐκπεσομένᾱ

Genitive ἐκπεσομένης ἐκπεσομενῶν ἐκπεσομέναῑν

Dative ἐκπεσομένῃ ἐκπεσομέναῑς ἐκπεσομέναῑν



Singular Plural Dual

Neuter

Nominative ἐκπεσόμενον ἐκπεσόμενα ἐκπεσομένω

Vocative ἐκπεσόμενον ἐκπεσόμενα ἐκπεσομένω

Accusative ἐκπεσόμενον ἐκπεσόμενα ἐκπεσομένω

Genitive ἐκπεσομένου ἐκπεσομένων ἐκπεσομένοῑν

Dative ἐκπεσομένῳ ἐκπεσομένοῑς ἐκπεσομένοῑν

Perfect

Active voice

Masculine

Nominative ἐκπεπτωκώς ἐκπεπτωκότες ἐκπεπτωκότε

Vocative ἐκπεπτωκώς ἐκπεπτωκότες ἐκπεπτωκότε

Accusative ἐκπεπτωκότα ἐκπεπτωκότας ἐκπεπτωκότε

Genitive ἐκπεπτωκότος ἐκπεπτωκότων ἐκπεπτωκότοῑν

Dative ἐκπεπτωκότι ἐκπεπτωκῶσι ἐκπεπτωκότοῑν

Feminine

Nominative ἐκπεπτωκυῖα ἐκπεπτωκυῖαι ἐκπεπτωκυίᾱ

Vocative ἐκπεπτωκυῖα ἐκπεπτωκυῖαι ἐκπεπτωκυίᾱ

Accusative ἐκπεπτωκυῖαν ἐκπεπτωκυίᾱς ἐκπεπτωκυίᾱ

Genitive ἐκπεπτωκυίᾱς ἐκπεπτωκυιῶν ἐκπεπτωκυίαῑν

Dative ἐκπεπτωκυίᾳ ἐκπεπτωκυίαῑς ἐκπεπτωκυίαῑν

Neuter

Nominative ἐκπεπτωκός ἐκπεπτωκότα ἐκπεπτωκότε

Vocative ἐκπεπτωκός ἐκπεπτωκότα ἐκπεπτωκότε

Accusative ἐκπεπτωκός ἐκπεπτωκότα ἐκπεπτωκότε

Genitive ἐκπεπτωκότος ἐκπεπτωκότων ἐκπεπτωκότοῑν

Dative ἐκπεπτωκότι ἐκπεπτωκῶσι ἐκπεπτωκότοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative ἐκπεπτωμένος ἐκπεπτωμένοι ἐκπεπτωμένω

Vocative ἐκπεπτωμένε ἐκπεπτωμένοι ἐκπεπτωμένω

Accusative ἐκπεπτωμένον ἐκπεπτωμένους ἐκπεπτωμένω

Genitive ἐκπεπτωμένου ἐκπεπτωμένων ἐκπεπτωμένοῑν

Dative ἐκπεπτωμένῳ ἐκπεπτωμένοῑς ἐκπεπτωμένοῑν



Singular Plural Dual

Feminine

Nominative ἐκπεπτωμένη ἐκπεπτωμέναι ἐκπεπτωμένᾱ

Vocative ἐκπεπτωμένη ἐκπεπτωμέναι ἐκπεπτωμένᾱ

Accusative ἐκπεπτωμένην ἐκπεπτωμένᾱς ἐκπεπτωμένᾱ

Genitive ἐκπεπτωμένης ἐκπεπτωμενῶν ἐκπεπτωμέναῑν

Dative ἐκπεπτωμένῃ ἐκπεπτωμέναῑς ἐκπεπτωμέναῑν

Neuter

Nominative ἐκπεπτωμένον ἐκπεπτωμένα ἐκπεπτωμένω

Vocative ἐκπεπτωμένον ἐκπεπτωμένα ἐκπεπτωμένω

Accusative ἐκπεπτωμένον ἐκπεπτωμένα ἐκπεπτωμένω

Genitive ἐκπεπτωμένου ἐκπεπτωμένων ἐκπεπτωμένοῑν

Dative ἐκπεπτωμένῳ ἐκπεπτωμένοῑς ἐκπεπτωμένοῑν



Singular Plural Dual

Doric

String Aorist

Active voice

Masculine

Nominative ἐκπετών ἐκπετόντες ἐκπετόντε

Vocative ἐκπετών ἐκπετόντες ἐκπετόντε

Accusative ἐκπετόντα ἐκπετόντας ἐκπετόντε

Genitive ἐκπετόντος ἐκπετόντων ἐκπετόντοῑν

Dative ἐκπετόντι ἐκπετοῦσι ἐκπετόντοῑν

Feminine

Nominative ἐκπετοῦσα ἐκπετοῦσαι ἐκπετούσᾱ

Vocative ἐκπετοῦσα ἐκπετοῦσαι ἐκπετούσᾱ

Accusative ἐκπετοῦσαν ἐκπετούσᾱς ἐκπετούσᾱ

Genitive ἐκπετούσης ἐκπετουσῶν ἐκπετούσαῑν

Dative ἐκπετούσῃ ἐκπετούσαῑς ἐκπετούσαῑν

Neuter

Nominative ἐκπετόν ἐκπετόντα ἐκπετόντε

Vocative ἐκπετόν ἐκπετόντα ἐκπετόντε

Accusative ἐκπετόν ἐκπετόντα ἐκπετόντε

Genitive ἐκπετόντος ἐκπετόντων ἐκπετόντοῑν

Dative ἐκπετόντι ἐκπετοῦσι ἐκπετόντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative ἐκπετόμενος ἐκπετόμενοι ἐκπετομένω

Vocative ἐκπετόμενε ἐκπετόμενοι ἐκπετομένω

Accusative ἐκπετόμενον ἐκπετομένους ἐκπετομένω

Genitive ἐκπετομένου ἐκπετομένων ἐκπετομένοῑν

Dative ἐκπετομένῳ ἐκπετομένοῑς ἐκπετομένοῑν

Feminine

Nominative ἐκπετομένη ἐκπετομέναι ἐκπετομένᾱ

Vocative ἐκπετομένη ἐκπετομέναι ἐκπετομένᾱ

Accusative ἐκπετομένην ἐκπετομένᾱς ἐκπετομένᾱ

Genitive ἐκπετομένης ἐκπετομενῶν ἐκπετομέναῑν

Dative ἐκπετομένῃ ἐκπετομέναῑς ἐκπετομέναῑν



Singular Plural Dual

Neuter

Nominative ἐκπετόμενον ἐκπετόμενα ἐκπετομένω

Vocative ἐκπετόμενον ἐκπετόμενα ἐκπετομένω

Accusative ἐκπετόμενον ἐκπετόμενα ἐκπετομένω

Genitive ἐκπετομένου ἐκπετομένων ἐκπετομένοῑν

Dative ἐκπετομένῳ ἐκπετομένοῑς ἐκπετομένοῑν



Singular Plural Dual

Aeolian

Present

Active voice

Masculine

Nominative ἐκπίσσων ἐκπίσσοντες ἐκπίσσοντε

Vocative ἐκπίσσον ἐκπίσσοντες ἐκπίσσοντε

Accusative ἐκπίσσοντα ἐκπίσσοντας ἐκπίσσοντε

Genitive ἐκπίσσοντος ἐκπισσόντων ἐκπισσόντοῑν

Dative ἐκπίσσοντι ἐκπίσσουσι ἐκπισσόντοῑν

Feminine

Nominative ἐκπίσσουσα ἐκπίσσουσαι ἐκπισσούσᾱ

Vocative ἐκπίσσουσα ἐκπίσσουσαι ἐκπισσούσᾱ

Accusative ἐκπίσσουσαν ἐκπισσούσᾱς ἐκπισσούσᾱ

Genitive ἐκπισσούσης ἐκπισσουσῶν ἐκπισσούσαῑν

Dative ἐκπισσούσῃ ἐκπισσούσαῑς ἐκπισσούσαῑν

Neuter

Nominative ἐκπίσσον ἐκπίσσοντα ἐκπίσσοντε

Vocative ἐκπίσσον ἐκπίσσοντα ἐκπίσσοντε

Accusative ἐκπίσσον ἐκπίσσοντα ἐκπίσσοντε

Genitive ἐκπίσσοντος ἐκπισσόντων ἐκπισσόντοῑν

Dative ἐκπίσσοντι ἐκπίσσουσι ἐκπισσόντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative ἐκπισσόμενος ἐκπισσόμενοι ἐκπισσομένω

Vocative ἐκπισσόμενε ἐκπισσόμενοι ἐκπισσομένω

Accusative ἐκπισσόμενον ἐκπισσομένους ἐκπισσομένω

Genitive ἐκπισσομένου ἐκπισσομένων ἐκπισσομένοῑν

Dative ἐκπισσομένῳ ἐκπισσομένοῑς ἐκπισσομένοῑν

Feminine

Nominative ἐκπισσομένη ἐκπισσομέναι ἐκπισσομένᾱ

Vocative ἐκπισσομένη ἐκπισσομέναι ἐκπισσομένᾱ

Accusative ἐκπισσομένην ἐκπισσομένᾱς ἐκπισσομένᾱ

Genitive ἐκπισσομένης ἐκπισσομενῶν ἐκπισσομέναῑν

Dative ἐκπισσομένῃ ἐκπισσομέναῑς ἐκπισσομέναῑν



Singular Plural Dual

Neuter

Nominative ἐκπισσόμενον ἐκπισσόμενα ἐκπισσομένω

Vocative ἐκπισσόμενον ἐκπισσόμενα ἐκπισσομένω

Accusative ἐκπισσόμενον ἐκπισσόμενα ἐκπισσομένω

Genitive ἐκπισσομένου ἐκπισσομένων ἐκπισσομένοῑν

Dative ἐκπισσομένῳ ἐκπισσομένοῑς ἐκπισσομένοῑν

String Aorist

Active voice

Masculine

Nominative ἐκπετών ἐκπετόντες ἐκπετόντε

Vocative ἐκπετών ἐκπετόντες ἐκπετόντε

Accusative ἐκπετόντα ἐκπετόντας ἐκπετόντε

Genitive ἐκπετόντος ἐκπετόντων ἐκπετόντοῑν

Dative ἐκπετόντι ἐκπετοῦσι ἐκπετόντοῑν

Feminine

Nominative ἐκπετοῦσα ἐκπετοῦσαι ἐκπετούσᾱ

Vocative ἐκπετοῦσα ἐκπετοῦσαι ἐκπετούσᾱ

Accusative ἐκπετοῦσαν ἐκπετούσᾱς ἐκπετούσᾱ

Genitive ἐκπετούσης ἐκπετουσῶν ἐκπετούσαῑν

Dative ἐκπετούσῃ ἐκπετούσαῑς ἐκπετούσαῑν

Neuter

Nominative ἐκπετόν ἐκπετόντα ἐκπετόντε

Vocative ἐκπετόν ἐκπετόντα ἐκπετόντε

Accusative ἐκπετόν ἐκπετόντα ἐκπετόντε

Genitive ἐκπετόντος ἐκπετόντων ἐκπετόντοῑν

Dative ἐκπετόντι ἐκπετοῦσι ἐκπετόντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative ἐκπετόμενος ἐκπετόμενοι ἐκπετομένω

Vocative ἐκπετόμενε ἐκπετόμενοι ἐκπετομένω

Accusative ἐκπετόμενον ἐκπετομένους ἐκπετομένω

Genitive ἐκπετομένου ἐκπετομένων ἐκπετομένοῑν

Dative ἐκπετομένῳ ἐκπετομένοῑς ἐκπετομένοῑν



Singular Plural Dual

Feminine

Nominative ἐκπετομένη ἐκπετομέναι ἐκπετομένᾱ

Vocative ἐκπετομένη ἐκπετομέναι ἐκπετομένᾱ

Accusative ἐκπετομένην ἐκπετομένᾱς ἐκπετομένᾱ

Genitive ἐκπετομένης ἐκπετομενῶν ἐκπετομέναῑν

Dative ἐκπετομένῃ ἐκπετομέναῑς ἐκπετομέναῑν

Neuter

Nominative ἐκπετόμενον ἐκπετόμενα ἐκπετομένω

Vocative ἐκπετόμενον ἐκπετόμενα ἐκπετομένω

Accusative ἐκπετόμενον ἐκπετόμενα ἐκπετομένω

Genitive ἐκπετομένου ἐκπετομένων ἐκπετομένοῑν

Dative ἐκπετομένῳ ἐκπετομένοῑς ἐκπετομένοῑν



Singular Plural Dual

Ionic

Future

Active voice

Masculine

Nominative ἐκπεσεσόμενος ἐκπεσεσόμενοι ἐκπεσεσομένω

Vocative ἐκπεσεσόμενε ἐκπεσεσόμενοι ἐκπεσεσομένω

Accusative ἐκπεσεσόμενον ἐκπεσεσομένους ἐκπεσεσομένω

Genitive ἐκπεσεσομένου ἐκπεσεσομένων ἐκπεσεσομένοῑν

Dative ἐκπεσεσομένῳ ἐκπεσεσομένοῑς ἐκπεσεσομένοῑν

Feminine

Nominative ἐκπεσεσομένη ἐκπεσεσομέναι ἐκπεσεσομένᾱ

Vocative ἐκπεσεσομένη ἐκπεσεσομέναι ἐκπεσεσομένᾱ

Accusative ἐκπεσεσομένην ἐκπεσεσομένᾱς ἐκπεσεσομένᾱ

Genitive ἐκπεσεσομένης ἐκπεσεσομενῶν ἐκπεσεσομέναῑν

Dative ἐκπεσεσομένῃ ἐκπεσεσομέναῑς ἐκπεσεσομέναῑν

Neuter

Nominative ἐκπεσεσόμενον ἐκπεσεσόμενα ἐκπεσεσομένω

Vocative ἐκπεσεσόμενον ἐκπεσεσόμενα ἐκπεσεσομένω

Accusative ἐκπεσεσόμενον ἐκπεσεσόμενα ἐκπεσεσομένω

Genitive ἐκπεσεσομένου ἐκπεσεσομένων ἐκπεσεσομένοῑν

Dative ἐκπεσεσομένῳ ἐκπεσεσομένοῑς ἐκπεσεσομένοῑν



Singular Plural Dual

Poetic

Future

Active voice

Masculine

Nominative ἐκπεσσεσόμενος ἐκπεσσεσόμενοι ἐκπεσσεσομένω

Nominative ἐκπεσσόμενος ἐκπεσσόμενοι ἐκπεσσομένω

Vocative ἐκπεσσεσόμενε ἐκπεσσεσόμενοι ἐκπεσσεσομένω

Vocative ἐκπεσσόμενε ἐκπεσσόμενοι ἐκπεσσομένω

Accusative ἐκπεσσεσόμενον ἐκπεσσεσομένους ἐκπεσσεσομένω

Accusative ἐκπεσσόμενον ἐκπεσσομένους ἐκπεσσομένω

Genitive ἐκπεσσεσομένου ἐκπεσσεσομένων ἐκπεσσεσομένοῑν

Genitive ἐκπεσσομένου ἐκπεσσομένων ἐκπεσσομένοῑν

Dative ἐκπεσσεσομένῳ ἐκπεσσεσομένοῑς ἐκπεσσεσομένοῑν

Dative ἐκπεσσομένῳ ἐκπεσσομένοῑς ἐκπεσσομένοῑν

Feminine

Nominative ἐκπεσσεσομένη ἐκπεσσεσομέναι ἐκπεσσεσομένᾱ

Nominative ἐκπεσσομένη ἐκπεσσομέναι ἐκπεσσομένᾱ

Vocative ἐκπεσσεσομένη ἐκπεσσεσομέναι ἐκπεσσεσομένᾱ

Vocative ἐκπεσσομένη ἐκπεσσομέναι ἐκπεσσομένᾱ

Accusative ἐκπεσσεσομένην ἐκπεσσεσομένᾱς ἐκπεσσεσομένᾱ

Accusative ἐκπεσσομένην ἐκπεσσομένᾱς ἐκπεσσομένᾱ

Genitive ἐκπεσσεσομένης ἐκπεσσεσομενῶν ἐκπεσσεσομέναῑν

Genitive ἐκπεσσομένης ἐκπεσσομενῶν ἐκπεσσομέναῑν

Dative ἐκπεσσεσομένῃ ἐκπεσσεσομέναῑς ἐκπεσσεσομέναῑν

Dative ἐκπεσσομένῃ ἐκπεσσομέναῑς ἐκπεσσομέναῑν

Neuter

Nominative ἐκπεσσεσόμενον ἐκπεσσεσόμενα ἐκπεσσεσομένω

Nominative ἐκπεσσόμενον ἐκπεσσόμενα ἐκπεσσομένω

Vocative ἐκπεσσεσόμενον ἐκπεσσεσόμενα ἐκπεσσεσομένω

Vocative ἐκπεσσόμενον ἐκπεσσόμενα ἐκπεσσομένω

Accusative ἐκπεσσεσόμενον ἐκπεσσεσόμενα ἐκπεσσεσομένω

Accusative ἐκπεσσόμενον ἐκπεσσόμενα ἐκπεσσομένω

Genitive ἐκπεσσεσομένου ἐκπεσσεσομένων ἐκπεσσεσομένοῑν

Genitive ἐκπεσσομένου ἐκπεσσομένων ἐκπεσσομένοῑν

Dative ἐκπεσσεσομένῳ ἐκπεσσεσομένοῑς ἐκπεσσεσομένοῑν

Dative ἐκπεσσομένῳ ἐκπεσσομένοῑς ἐκπεσσομένοῑν



Singular Plural Dual

Recent

Future

Active voice

Masculine

Nominative ἐκπεσόμενος ἐκπεσόμενοι ἐκπεσομένω

Vocative ἐκπεσόμενε ἐκπεσόμενοι ἐκπεσομένω

Accusative ἐκπεσόμενον ἐκπεσομένους ἐκπεσομένω

Genitive ἐκπεσομένου ἐκπεσομένων ἐκπεσομένοῑν

Dative ἐκπεσομένῳ ἐκπεσομένοῑς ἐκπεσομένοῑν

Feminine

Nominative ἐκπεσομένη ἐκπεσομέναι ἐκπεσομένᾱ

Vocative ἐκπεσομένη ἐκπεσομέναι ἐκπεσομένᾱ

Accusative ἐκπεσομένην ἐκπεσομένᾱς ἐκπεσομένᾱ

Genitive ἐκπεσομένης ἐκπεσομενῶν ἐκπεσομέναῑν

Dative ἐκπεσομένῃ ἐκπεσομέναῑς ἐκπεσομέναῑν

Neuter

Nominative ἐκπεσόμενον ἐκπεσόμενα ἐκπεσομένω

Vocative ἐκπεσόμενον ἐκπεσόμενα ἐκπεσομένω

Accusative ἐκπεσόμενον ἐκπεσόμενα ἐκπεσομένω

Genitive ἐκπεσομένου ἐκπεσομένων ἐκπεσομένοῑν

Dative ἐκπεσομένῳ ἐκπεσομένοῑς ἐκπεσομένοῑν

Perfect

Active voice

Masculine

Nominative ἐκπεπτηκώς ἐκπεπτηκότες ἐκπεπτηκότε

Vocative ἐκπεπτηκώς ἐκπεπτηκότες ἐκπεπτηκότε

Accusative ἐκπεπτηκότα ἐκπεπτηκότας ἐκπεπτηκότε

Genitive ἐκπεπτηκότος ἐκπεπτηκότων ἐκπεπτηκότοῑν

Dative ἐκπεπτηκότι ἐκπεπτηκῶσι ἐκπεπτηκότοῑν

Feminine

Nominative ἐκπεπτηκυῖα ἐκπεπτηκυῖαι ἐκπεπτηκυίᾱ

Vocative ἐκπεπτηκυῖα ἐκπεπτηκυῖαι ἐκπεπτηκυίᾱ

Accusative ἐκπεπτηκυῖαν ἐκπεπτηκυίᾱς ἐκπεπτηκυίᾱ

Genitive ἐκπεπτηκυίᾱς ἐκπεπτηκυιῶν ἐκπεπτηκυίαῑν

Dative ἐκπεπτηκυίᾳ ἐκπεπτηκυίαῑς ἐκπεπτηκυίαῑν



Singular Plural Dual

Neuter

Nominative ἐκπεπτηκός ἐκπεπτηκότα ἐκπεπτηκότε

Vocative ἐκπεπτηκός ἐκπεπτηκότα ἐκπεπτηκότε

Accusative ἐκπεπτηκός ἐκπεπτηκότα ἐκπεπτηκότε

Genitive ἐκπεπτηκότος ἐκπεπτηκότων ἐκπεπτηκότοῑν

Dative ἐκπεπτηκότι ἐκπεπτηκῶσι ἐκπεπτηκότοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative ἐκπεπτημένος ἐκπεπτημένοι ἐκπεπτημένω

Vocative ἐκπεπτημένε ἐκπεπτημένοι ἐκπεπτημένω

Accusative ἐκπεπτημένον ἐκπεπτημένους ἐκπεπτημένω

Genitive ἐκπεπτημένου ἐκπεπτημένων ἐκπεπτημένοῑν

Dative ἐκπεπτημένῳ ἐκπεπτημένοῑς ἐκπεπτημένοῑν

Feminine

Nominative ἐκπεπτημένη ἐκπεπτημέναι ἐκπεπτημένᾱ

Vocative ἐκπεπτημένη ἐκπεπτημέναι ἐκπεπτημένᾱ

Accusative ἐκπεπτημένην ἐκπεπτημένᾱς ἐκπεπτημένᾱ

Genitive ἐκπεπτημένης ἐκπεπτημενῶν ἐκπεπτημέναῑν

Dative ἐκπεπτημένῃ ἐκπεπτημέναῑς ἐκπεπτημέναῑν

Neuter

Nominative ἐκπεπτημένον ἐκπεπτημένα ἐκπεπτημένω

Vocative ἐκπεπτημένον ἐκπεπτημένα ἐκπεπτημένω

Accusative ἐκπεπτημένον ἐκπεπτημένα ἐκπεπτημένω

Genitive ἐκπεπτημένου ἐκπεπτημένων ἐκπεπτημένοῑν

Dative ἐκπεπτημένῳ ἐκπεπτημένοῑς ἐκπεπτημένοῑν



ἐκπίπτω

drop away, dislocate, to be shipwrecked.

Active Middle Passive

Regular

Present ἐκπεσεῖσθαι ἐκπίπτεσθαι

Aorist ἐκπέσαι ἐκπέσασθαι

Aorist ἐκπεσεῖν ἐκπεσέσθαι

Perfect ἐκπεπτωκέναι ἐκπεπτῶσθαι

Doric

Aorist ἐκπετεῖν ἐκπετέσθαι

Aeolian

Present ἐκπίσσειν ἐκπίσσεσθαι

Aorist ἐκπετεῖν ἐκπετέσθαι

Ionic

Present ἐκπεσέεσθαι

Poetic

Present ἐκπεσσέεσθαι

Future ἐκπέσσεσθαι

Recent

Future ἐκπέσεσθαι

Perfect ἐκπεπτηκέναι ἐκπεπτῆσθαι



ἐγγίζω

get close to.

Indicative Subjunctive Optative Imperative

Regular

Active voice

Present
ἐγγίζω ἐγγίζω ἐγγίζοῑμι1ps

ἐγγίζεις ἐγγίζῃς ἐγγίζοῑς ἔγγιζε2ps

ἐγγίζει ἐγγίζῃ ἐγγίζοῑ ἐγγιζέτω3ps

ἐγγίζομεν ἐγγίζωμεν ἐγγίζοῑμεν1pp

ἐγγίζετε ἐγγίζητε ἐγγίζοῑτε ἐγγίζετε2pp

ἐγγίζουσι ἐγγίζωσι ἐγγίζοῑεν ἐγγιζέτωσαν3pp

ἐγγίζετον ἐγγίζητον ἐγγίζοῑτον ἐγγίζετον2pd

ἐγγίζετον ἐγγίζητον ἐγγιζοί̄την ἐγγιζέτων3pd

Imperfect
ἤγγιζον1ps

ἤγγιζες2ps

ἤγγιζε3ps

ἠγγίζομεν1pp

ἠγγίζετε2pp

ἤγγιζον3pp

ἠγγίζετον2pd

ἠγγιζέτην3pd

Future
ἐγγίσω ἐγγίσοῑμι1ps

ἐγγίσεις ἐγγίσοῑς2ps

ἐγγίσει ἐγγίσοῑ3ps

ἐγγίσομεν ἐγγίσοῑμεν1pp

ἐγγίσετε ἐγγίσοῑτε2pp

ἐγγίσουσι ἐγγίσοῑεν3pp

ἐγγίσετον ἐγγίσοῑτον2pd

ἐγγίσετον ἐγγισοί̄την3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Aorist
ἤγγισα ἐγγίσω ἐγγίσαῑμι1ps

ἤγγισας ἐγγίσῃς ἐγγίσειας ἔγγισον2ps

ἤγγισε ἐγγίσῃ ἐγγίσειε ἐγγισάτω3ps

ἠγγίσαμεν ἐγγίσωμεν ἐγγίσαῑμεν1pp

ἠγγίσατε ἐγγίσητε ἐγγίσαῑτε ἐγγίσατε2pp

ἤγγισαν ἐγγίσωσι ἐγγίσειαν ἐγγισάτωσαν3pp

ἠγγίσατον ἐγγίσητον ἐγγίσαῑτον ἐγγίσατον2pd

ἠγγισάτην ἐγγίσητον ἐγγισαί̄την ἐγγισάτων3pd

Perfect
ἤγγικα ἠγγίκω ἠγγίκοῑμι1ps

ἤγγικας ἠγγίκῃς ἠγγίκοῑς ἤγγικε2ps

ἤγγικε ἠγγίκῃ ἠγγίκοῑ ἠγγικέτω3ps

ἠγγίκαμεν ἠγγίκωμεν ἠγγίκοῑμεν1pp

ἠγγίκατε ἠγγίκητε ἠγγίκοῑτε ἠγγίκετε2pp

ἠγγίκασι ἠγγίκωσι ἠγγίκοῑεν ἠγγικέτωσαν3pp

ἠγγίκατον ἠγγίκητον ἠγγίκοῑτον ἠγγίκετον2pd

ἠγγίκατον ἠγγίκητον ἠγγικοί̄την ἠγγικέτων3pd

Pluperfect
ἠγγίκη1ps

ἠγγίκης2ps

ἠγγίκει3ps

ἠγγίκεμεν1pp

ἠγγίκετε2pp

ἠγγίκεσαν3pp

ἠγγίκειτον2pd

ἠγγικείτην3pd

Middle voice

Present
ἐγγίζομαι ἐγγίζωμαι ἐγγιζοί̄μην1ps

ἐγγίζει ἐγγίζῃ ἐγγίζοῑο ἐγγίζου2ps

ἐγγίζεται ἐγγίζηται ἐγγίζοῑτο ἐγγιζέσθω3ps

ἐγγιζόμεθα ἐγγιζώμεθα ἐγγιζοί̄μεθα1pp

ἐγγίζεσθε ἐγγίζησθε ἐγγίζοῑσθε ἐγγίζεσθε2pp

ἐγγίζονται ἐγγίζωνται ἐγγίζοῑντο ἐγγιζέσθωσαν3pp

ἐγγίζεσθον ἐγγίζησθον ἐγγίζοῑσθον ἐγγίζεσθον2pd

ἐγγίζεσθον ἐγγίζησθον ἐγγιζοί̄σθην ἐγγιζέσθων3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Imperfect
ἠγγιζόμην1ps

ἠγγίζου2ps

ἠγγίζετο3ps

ἠγγιζόμεθα1pp

ἠγγίζεσθε2pp

ἠγγίζοντο3pp

ἠγγίζεσθον2pd

ἠγγιζέσθην3pd

Future
ἐγγίσομαι ἐγγισοί̄μην1ps

ἐγγίσει ἐγγίσοῑο2ps

ἐγγίσεται ἐγγίσοῑτο3ps

ἐγγισόμεθα ἐγγισοί̄μεθα1pp

ἐγγίσεσθε ἐγγίσοῑσθε2pp

ἐγγίσονται ἐγγίσοῑντο3pp

ἐγγίσεσθον ἐγγίσοῑσθον2pd

ἐγγίσεσθον ἐγγισοί̄σθην3pd

Aorist
ἠγγισάμην ἐγγίσωμαι ἐγγισαί̄μην1ps

ἠγγίσω ἐγγίσῃ ἐγγίσαῑο ἔγγισαι2ps

ἠγγίσατο ἐγγίσηται ἐγγίσαῑτο ἐγγισάσθω3ps

ἠγγισάμεθα ἐγγισώμεθα ἐγγισαί̄μεθα1pp

ἠγγίσασθε ἐγγίσησθε ἐγγίσαῑσθε ἐγγίσασθε2pp

ἠγγίσαντο ἐγγίσωνται ἐγγίσαῑντο ἐγγισάσθωσαν3pp

ἠγγίσασθον ἐγγίσησθον ἐγγίσαῑσθον ἐγγίσασθον2pd

ἠγγισάσθην ἐγγίσησθον ἐγγισαί̄σθην ἐγγισάσθων3pd

Perfect
ἤγγισμαι1ps

ἤγγισαι ἤγγισο2ps

ἤγγισται ἠγγίσθω3ps

ἠγγίσμεθα1pp

ἤγγισθε ἤγγισθε2pp

ἠγγίσθωσαν3pp

ἤγγισθον ἤγγισθον2pd

ἤγγισθον ἠγγίσθων3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Pluperfect
ἠγγίσμην1ps

ἤγγισο2ps

ἤγγιστο3ps

ἠγγίσμεθα1pp

ἤγγισθε2pp

ἤγγισθον2pd

ἠγγίσθην3pd

Passive voice

Future
ἐγγισθήσομαι ἐγγισθησοί̄μην1ps

ἐγγισθήσει ἐγγισθήσοῑο2ps

ἐγγισθήσεται ἐγγισθήσοῑτο3ps

ἐγγισθησόμεθα ἐγγισθησοί̄μεθα1pp

ἐγγισθήσεσθε ἐγγισθήσοῑσθε2pp

ἐγγισθήσονται ἐγγισθήσοῑντο3pp

ἐγγισθήσεσθον ἐγγισθήσοῑσθον2pd

ἐγγισθήσεσθον ἐγγισθησοί̄σθην3pd

Aorist
ἠγγίσθην ἐγγισθῶ ἐγγισθείην1ps

ἠγγίσθης ἐγγισθῇς ἐγγισθείης ἐγγίσθητι2ps

ἠγγίσθη ἐγγισθῇ ἐγγισθείη ἐγγισθήτω3ps

ἠγγίσθημεν ἐγγισθῶμεν ἐγγισθεῖμεν1pp

ἠγγίσθητε ἐγγισθῆτε ἐγγισθεῖτε ἐγγίσθητε2pp

ἠγγίσθησαν ἐγγισθῶσι ἐγγισθεῖεν ἐγγισθήτωσαν3pp

ἠγγίσθητον ἐγγισθῆτον ἐγγισθεῖτον ἐγγίσθητον2pd

ἠγγισθήτην ἐγγισθῆτον ἐγγισθείτην ἐγγισθήτων3pd



ἐγγίζω

get close to.

Singular Plural Dual

Regular

Present

Active voice

Masculine

Nominative ἐγγίζων ἐγγίζοντες ἐγγίζοντε

Vocative ἐγγίζον ἐγγίζοντες ἐγγίζοντε

Accusative ἐγγίζοντα ἐγγίζοντας ἐγγίζοντε

Genitive ἐγγίζοντος ἐγγιζόντων ἐγγιζόντοῑν

Dative ἐγγίζοντι ἐγγίζουσι ἐγγιζόντοῑν

Feminine

Nominative ἐγγίζουσα ἐγγίζουσαι ἐγγιζούσᾱ

Vocative ἐγγίζουσα ἐγγίζουσαι ἐγγιζούσᾱ

Accusative ἐγγίζουσαν ἐγγιζούσᾱς ἐγγιζούσᾱ

Genitive ἐγγιζούσης ἐγγιζουσῶν ἐγγιζούσαῑν

Dative ἐγγιζούσῃ ἐγγιζούσαῑς ἐγγιζούσαῑν

Neuter

Nominative ἐγγίζον ἐγγίζοντα ἐγγίζοντε

Vocative ἐγγίζον ἐγγίζοντα ἐγγίζοντε

Accusative ἐγγίζον ἐγγίζοντα ἐγγίζοντε

Genitive ἐγγίζοντος ἐγγιζόντων ἐγγιζόντοῑν

Dative ἐγγίζοντι ἐγγίζουσι ἐγγιζόντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative ἐγγιζόμενος ἐγγιζόμενοι ἐγγιζομένω

Vocative ἐγγιζόμενε ἐγγιζόμενοι ἐγγιζομένω

Accusative ἐγγιζόμενον ἐγγιζομένους ἐγγιζομένω

Genitive ἐγγιζομένου ἐγγιζομένων ἐγγιζομένοῑν

Dative ἐγγιζομένῳ ἐγγιζομένοῑς ἐγγιζομένοῑν

Feminine

Nominative ἐγγιζομένη ἐγγιζομέναι ἐγγιζομένᾱ

Vocative ἐγγιζομένη ἐγγιζομέναι ἐγγιζομένᾱ

Accusative ἐγγιζομένην ἐγγιζομένᾱς ἐγγιζομένᾱ

Genitive ἐγγιζομένης ἐγγιζομενῶν ἐγγιζομέναῑν

Dative ἐγγιζομένῃ ἐγγιζομέναῑς ἐγγιζομέναῑν



Singular Plural Dual

Neuter

Nominative ἐγγιζόμενον ἐγγιζόμενα ἐγγιζομένω

Vocative ἐγγιζόμενον ἐγγιζόμενα ἐγγιζομένω

Accusative ἐγγιζόμενον ἐγγιζόμενα ἐγγιζομένω

Genitive ἐγγιζομένου ἐγγιζομένων ἐγγιζομένοῑν

Dative ἐγγιζομένῳ ἐγγιζομένοῑς ἐγγιζομένοῑν

Future

Active voice

Masculine

Nominative ἐγγίσων ἐγγίσοντες ἐγγίσοντε

Vocative ἐγγίσον ἐγγίσοντες ἐγγίσοντε

Accusative ἐγγίσοντα ἐγγίσοντας ἐγγίσοντε

Genitive ἐγγίσοντος ἐγγισόντων ἐγγισόντοῑν

Dative ἐγγίσοντι ἐγγίσουσι ἐγγισόντοῑν

Feminine

Nominative ἐγγίσουσα ἐγγίσουσαι ἐγγισούσᾱ

Vocative ἐγγίσουσα ἐγγίσουσαι ἐγγισούσᾱ

Accusative ἐγγίσουσαν ἐγγισούσᾱς ἐγγισούσᾱ

Genitive ἐγγισούσης ἐγγισουσῶν ἐγγισούσαῑν

Dative ἐγγισούσῃ ἐγγισούσαῑς ἐγγισούσαῑν

Neuter

Nominative ἐγγίσον ἐγγίσοντα ἐγγίσοντε

Vocative ἐγγίσον ἐγγίσοντα ἐγγίσοντε

Accusative ἐγγίσον ἐγγίσοντα ἐγγίσοντε

Genitive ἐγγίσοντος ἐγγισόντων ἐγγισόντοῑν

Dative ἐγγίσοντι ἐγγίσουσι ἐγγισόντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative ἐγγισόμενος ἐγγισόμενοι ἐγγισομένω

Vocative ἐγγισόμενε ἐγγισόμενοι ἐγγισομένω

Accusative ἐγγισόμενον ἐγγισομένους ἐγγισομένω

Genitive ἐγγισομένου ἐγγισομένων ἐγγισομένοῑν

Dative ἐγγισομένῳ ἐγγισομένοῑς ἐγγισομένοῑν



Singular Plural Dual

Feminine

Nominative ἐγγισομένη ἐγγισομέναι ἐγγισομένᾱ

Vocative ἐγγισομένη ἐγγισομέναι ἐγγισομένᾱ

Accusative ἐγγισομένην ἐγγισομένᾱς ἐγγισομένᾱ

Genitive ἐγγισομένης ἐγγισομενῶν ἐγγισομέναῑν

Dative ἐγγισομένῃ ἐγγισομέναῑς ἐγγισομέναῑν

Neuter

Nominative ἐγγισόμενον ἐγγισόμενα ἐγγισομένω

Vocative ἐγγισόμενον ἐγγισόμενα ἐγγισομένω

Accusative ἐγγισόμενον ἐγγισόμενα ἐγγισομένω

Genitive ἐγγισομένου ἐγγισομένων ἐγγισομένοῑν

Dative ἐγγισομένῳ ἐγγισομένοῑς ἐγγισομένοῑν

Passive voice

Masculine

Nominative ἐγγισθησόμενος ἐγγισθησόμενοι ἐγγισθησομένω

Vocative ἐγγισθησόμενε ἐγγισθησόμενοι ἐγγισθησομένω

Accusative ἐγγισθησόμενον ἐγγισθησομένους ἐγγισθησομένω

Genitive ἐγγισθησομένου ἐγγισθησομένων ἐγγισθησομένοῑν

Dative ἐγγισθησομένῳ ἐγγισθησομένοῑς ἐγγισθησομένοῑν

Feminine

Nominative ἐγγισθησομένη ἐγγισθησομέναι ἐγγισθησομένᾱ

Vocative ἐγγισθησομένη ἐγγισθησομέναι ἐγγισθησομένᾱ

Accusative ἐγγισθησομένην ἐγγισθησομένᾱς ἐγγισθησομένᾱ

Genitive ἐγγισθησομένης ἐγγισθησομενῶν ἐγγισθησομέναῑν

Dative ἐγγισθησομένῃ ἐγγισθησομέναῑς ἐγγισθησομέναῑν

Neuter

Nominative ἐγγισθησόμενον ἐγγισθησόμενα ἐγγισθησομένω

Vocative ἐγγισθησόμενον ἐγγισθησόμενα ἐγγισθησομένω

Accusative ἐγγισθησόμενον ἐγγισθησόμενα ἐγγισθησομένω

Genitive ἐγγισθησομένου ἐγγισθησομένων ἐγγισθησομένοῑν

Dative ἐγγισθησομένῳ ἐγγισθησομένοῑς ἐγγισθησομένοῑν



Singular Plural Dual

Aorist

Active voice

Masculine

Nominative ἐγγίσᾱς ἐγγίσαντες ἐγγίσαντε

Vocative ἐγγίσαν ἐγγίσαντες ἐγγίσαντε

Accusative ἐγγίσαντα ἐγγίσαντας ἐγγίσαντε

Genitive ἐγγίσαντος ἐγγισάντων ἐγγισάντοῑν

Dative ἐγγίσαντι ἐγγίσᾱσι ἐγγισάντοῑν

Feminine

Nominative ἐγγίσᾱσα ἐγγίσᾱσαι ἐγγισά̄σᾱ

Vocative ἐγγίσᾱσα ἐγγίσᾱσαι ἐγγισά̄σᾱ

Accusative ἐγγίσᾱσαν ἐγγισά̄σᾱς ἐγγισά̄σᾱ

Genitive ἐγγισά̄σης ἐγγισᾱσῶν ἐγγισά̄σαῑν

Dative ἐγγισά̄σῃ ἐγγισά̄σαῑς ἐγγισά̄σαῑν

Neuter

Nominative ἐγγίσαν ἐγγίσαντα ἐγγίσαντε

Vocative ἐγγίσαν ἐγγίσαντα ἐγγίσαντε

Accusative ἐγγίσαν ἐγγίσαντα ἐγγίσαντε

Genitive ἐγγίσαντος ἐγγισάντων ἐγγισάντοῑν

Dative ἐγγίσαντι ἐγγίσᾱσι ἐγγισάντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative ἐγγισάμενος ἐγγισάμενοι ἐγγισαμένω

Vocative ἐγγισάμενε ἐγγισάμενοι ἐγγισαμένω

Accusative ἐγγισάμενον ἐγγισαμένους ἐγγισαμένω

Genitive ἐγγισαμένου ἐγγισαμένων ἐγγισαμένοῑν

Dative ἐγγισαμένῳ ἐγγισαμένοῑς ἐγγισαμένοῑν

Feminine

Nominative ἐγγισαμένη ἐγγισαμέναι ἐγγισαμένᾱ

Vocative ἐγγισαμένη ἐγγισαμέναι ἐγγισαμένᾱ

Accusative ἐγγισαμένην ἐγγισαμένᾱς ἐγγισαμένᾱ

Genitive ἐγγισαμένης ἐγγισαμενῶν ἐγγισαμέναῑν

Dative ἐγγισαμένῃ ἐγγισαμέναῑς ἐγγισαμέναῑν



Singular Plural Dual

Neuter

Nominative ἐγγισάμενον ἐγγισάμενα ἐγγισαμένω

Vocative ἐγγισάμενον ἐγγισάμενα ἐγγισαμένω

Accusative ἐγγισάμενον ἐγγισάμενα ἐγγισαμένω

Genitive ἐγγισαμένου ἐγγισαμένων ἐγγισαμένοῑν

Dative ἐγγισαμένῳ ἐγγισαμένοῑς ἐγγισαμένοῑν

Passive voice

Masculine

Nominative ἐγγισθείς ἐγγισθέντες ἐγγισθέντε

Vocative ἐγγισθείς ἐγγισθέντες ἐγγισθέντε

Accusative ἐγγισθέντα ἐγγισθέντας ἐγγισθέντε

Genitive ἐγγισθέντος ἐγγισθέντων ἐγγισθέντοῑν

Dative ἐγγισθέντι ἐγγισθεῖσι ἐγγισθέντοῑν

Feminine

Nominative ἐγγισθεῖσα ἐγγισθεῖσαι ἐγγισθείσᾱ

Vocative ἐγγισθεῖσα ἐγγισθεῖσαι ἐγγισθείσᾱ

Accusative ἐγγισθεῖσαν ἐγγισθείσᾱς ἐγγισθείσᾱ

Genitive ἐγγισθείσης ἐγγισθεισῶν ἐγγισθείσαῑν

Dative ἐγγισθείσῃ ἐγγισθείσαῑς ἐγγισθείσαῑν

Neuter

Nominative ἐγγισθέν ἐγγισθέντα ἐγγισθέντε

Vocative ἐγγισθέν ἐγγισθέντα ἐγγισθέντε

Accusative ἐγγισθέν ἐγγισθέντα ἐγγισθέντε

Genitive ἐγγισθέντος ἐγγισθέντων ἐγγισθέντοῑν

Dative ἐγγισθέντι ἐγγισθεῖσι ἐγγισθέντοῑν

Perfect

Active voice

Masculine

Nominative ἠγγικώς ἠγγικότες ἠγγικότε

Vocative ἠγγικώς ἠγγικότες ἠγγικότε

Accusative ἠγγικότα ἠγγικότας ἠγγικότε

Genitive ἠγγικότος ἠγγικότων ἠγγικότοῑν

Dative ἠγγικότι ἠγγικῶσι ἠγγικότοῑν



Singular Plural Dual

Feminine

Nominative ἠγγικυῖα ἠγγικυῖαι ἠγγικυίᾱ

Vocative ἠγγικυῖα ἠγγικυῖαι ἠγγικυίᾱ

Accusative ἠγγικυῖαν ἠγγικυίᾱς ἠγγικυίᾱ

Genitive ἠγγικυίᾱς ἠγγικυιῶν ἠγγικυίαῑν

Dative ἠγγικυίᾳ ἠγγικυίαῑς ἠγγικυίαῑν

Neuter

Nominative ἠγγικόν ἠγγικότες ἠγγικότε

Vocative ἠγγικός ἠγγικότες ἠγγικότε

Accusative ἠγγικότα ἠγγικότας ἠγγικότε

Genitive ἠγγικότος ἠγγικότων ἠγγικότοῑν

Dative ἠγγικότι ἠγγικῶσι ἠγγικότοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative ἠγγισμένος ἠγγισμένοι ἠγγισμένω

Vocative ἠγγισμένε ἠγγισμένοι ἠγγισμένω

Accusative ἠγγισμένον ἠγγισμένους ἠγγισμένω

Genitive ἠγγισμένου ἠγγισμένων ἠγγισμένοῑν

Dative ἠγγισμένῳ ἠγγισμένοῑς ἠγγισμένοῑν

Feminine

Nominative ἠγγισμένη ἠγγισμέναι ἠγγισμένᾱ

Vocative ἠγγισμένη ἠγγισμέναι ἠγγισμένᾱ

Accusative ἠγγισμένην ἠγγισμένᾱς ἠγγισμένᾱ

Genitive ἠγγισμένης ἠγγισμενῶν ἠγγισμέναῑν

Dative ἠγγισμένῃ ἠγγισμέναῑς ἠγγισμέναῑν

Neuter

Nominative ἠγγισμένον ἠγγισμένα ἠγγισμένω

Vocative ἠγγισμένον ἠγγισμένα ἠγγισμένω

Accusative ἠγγισμένον ἠγγισμένα ἠγγισμένω

Genitive ἠγγισμένου ἠγγισμένων ἠγγισμένοῑν

Dative ἠγγισμένῳ ἠγγισμένοῑς ἠγγισμένοῑν



ἐγγίζω

get close to.

Active Middle Passive

Regular

Present ἐγγίζειν ἐγγίζεσθαι

Future ἐγγίσειν ἐγγίσεσθαι ἐγγισθήσεσθαι

Aorist ἐγγίσαι ἐγγίσασθαι ἐγγισθῆναι

Perfect ἠγγικέναι ἠγγίσθαι



γεννάω

gave birth, generate.

Indicative Subjunctive Optative Imperative

Regular

Active voice

Present
γεννῶ γεννῶ γεννῷμι1ps

γεννᾷς γεννᾷς γεννῷς γέννᾱ2ps

γεννᾷ γεννᾷ γεννῷ γεννά̄τω3ps

γεννῶμεν γεννῶμεν γεννῷμεν1pp

γεννᾶτε γεννᾶτε γεννῷτε γεννᾶτε2pp

γεννῶσι γεννῶσι γεννῷεν γεννά̄τωσαν3pp

γεννᾶτον γεννᾶτον γεννῷτον γεννᾶτον2pd

γεννᾶτον γεννᾶτον γεννῴτην γεννά̄των3pd

Imperfect
ἐγέννων1ps

ἐγέννᾱς2ps

ἐγέννᾱ3ps

ἐγεννῶμεν1pp

ἐγεννᾶτε2pp

ἐγέννων3pp

ἐγεννᾶτον2pd

ἐγεννά̄την3pd

Future
γεννήσω γεννήσοῑμι1ps

γεννήσεις γεννήσοῑς2ps

γεννήσει γεννήσοῑ3ps

γεννήσομεν γεννήσοῑμεν1pp

γεννήσετε γεννήσοῑτε2pp

γεννήσουσι γεννήσοῑεν3pp

γεννήσετον γεννήσοῑτον2pd

γεννήσετον γεννησοί̄την3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Aorist
ἐγέννησα γεννήσω γεννήσαῑμι1ps

ἐγέννησας γεννήσῃς γεννήσειας γέννησον2ps

ἐγέννησε γεννήσῃ γεννήσειε γεννησάτω3ps

ἐγεννήσαμεν γεννήσωμεν γεννήσαῑμεν1pp

ἐγεννήσατε γεννήσητε γεννήσαῑτε γεννήσατε2pp

ἐγέννησαν γεννήσωσι γεννήσειαν γεννησάτωσαν3pp

ἐγεννήσατον γεννήσητον γεννήσαῑτον γεννήσατον2pd

ἐγεννησάτην γεννήσητον γεννησαί̄την γεννησάτων3pd

Perfect
γεγέννηκα γεγεννήκω γεγεννήκοῑμι1ps

γεγέννηκας γεγεννήκῃς γεγεννήκοῑς γεγέννηκε2ps

γεγέννηκε γεγεννήκῃ γεγεννήκοῑ γεγεννηκέτω3ps

γεγεννήκαμεν γεγεννήκωμεν γεγεννήκοῑμεν1pp

γεγεννήκατε γεγεννήκητε γεγεννήκοῑτε γεγεννήκετε2pp

γεγεννήκασι γεγεννήκωσι γεγεννήκοῑεν γεγεννηκέτωσαν3pp

γεγεννήκατον γεγεννήκητον γεγεννήκοῑτον γεγεννήκετον2pd

γεγεννήκατον γεγεννήκητον γεγεννηκοί̄την γεγεννηκέτων3pd

Pluperfect
ἐγεγεννήκη1ps

ἐγεγεννήκης2ps

ἐγεγεννήκει3ps

ἐγεγεννήκεμεν1pp

ἐγεγεννήκετε2pp

ἐγεγεννήκεσαν3pp

ἐγεγεννήκειτον2pd

ἐγεγεννηκείτην3pd

Middle voice

Present
γεννῶμαι γεννῶμαι γεννῴμην1ps

γεννᾷ γεννᾷ γεννῷο γεννῶ2ps

γεννᾶται γεννᾶται γεννῷτο γεννά̄σθω3ps

γεννώμεθα γεννώμεθα γεννῴμεθα1pp

γεννᾶσθε γεννᾶσθε γεννῷσθε γεννᾶσθε2pp

γεννῶνται γεννῶνται γεννῷντο γεννά̄σθωσαν3pp

γεννᾶσθον γεννᾶσθον γεννῷσθον γεννᾶσθον2pd

γεννᾶσθον γεννᾶσθον γεννῴσθην γεννά̄σθων3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Imperfect
ἐγεννώμην1ps

ἐγεννῶ2ps

ἐγεννᾶτο3ps

ἐγεννώμεθα1pp

ἐγεννᾶσθε2pp

ἐγεννῶντο3pp

ἐγεννᾶσθον2pd

ἐγεννά̄σθην3pd

Future
γεννήσομαι γεννησοί̄μην1ps

γεννήσει γεννήσοῑο2ps

γεννήσεται γεννήσοῑτο3ps

γεννησόμεθα γεννησοί̄μεθα1pp

γεννήσεσθε γεννήσοῑσθε2pp

γεννήσονται γεννήσοῑντο3pp

γεννήσεσθον γεννήσοῑσθον2pd

γεννήσεσθον γεννησοί̄σθην3pd

Aorist
ἐγεννησάμην γεννήσωμαι γεννησαί̄μην1ps

ἐγεννήσω γεννήσῃ γεννήσαῑο γέννησαι2ps

ἐγεννήσατο γεννήσηται γεννήσαῑτο γεννησάσθω3ps

ἐγεννησάμεθα γεννησώμεθα γεννησαί̄μεθα1pp

ἐγεννήσασθε γεννήσησθε γεννήσαῑσθε γεννήσασθε2pp

ἐγεννήσαντο γεννήσωνται γεννήσαῑντο γεννησάσθωσαν3pp

ἐγεννήσασθον γεννήσησθον γεννήσαῑσθον γεννήσασθον2pd

ἐγεννησάσθην γεννήσησθον γεννησαί̄σθην γεννησάσθων3pd

Perfect
γεγέννημαι1ps

γεγέννησαι γεγέννησο2ps

γεγέννηται γεγεννήσθω3ps

γεγεννήμεθα1pp

γεγέννησθε γεγέννησθε2pp

γεγέννηνται γεγεννήσθωσαν3pp

γεγέννησθον γεγέννησθον2pd

γεγέννησθον γεγεννήσθων3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Pluperfect
ἐγεγεννήμην1ps

ἐγεγέννησο2ps

ἐγεγέννητο3ps

ἐγεγεννήμεθα1pp

ἐγεγέννησθε2pp

ἐγεγέννηντο3pp

ἐγεγέννησθον2pd

ἐγεγεννήσθην3pd

Passive voice

Future
γεννηθήσομαι γεννηθησοί̄μην1ps

γεννηθήσει γεννηθήσοῑο2ps

γεννηθήσεται γεννηθήσοῑτο3ps

γεννηθησόμεθα γεννηθησοί̄μεθα1pp

γεννηθήσεσθε γεννηθήσοῑσθε2pp

γεννηθήσονται γεννηθήσοῑντο3pp

γεννηθήσεσθον γεννηθήσοῑσθον2pd

γεννηθήσεσθον γεννηθησοί̄σθην3pd

Aorist
ἐγεννήθην γεννηθῶ γεννηθείην1ps

ἐγεννήθης γεννηθῇς γεννηθείης γεννήθητι2ps

ἐγεννήθη γεννηθῇ γεννηθείη γεννηθήτω3ps

ἐγεννήθημεν γεννηθῶμεν γεννηθεῖμεν1pp

ἐγεννήθητε γεννηθῆτε γεννηθεῖτε γεννήθητε2pp

ἐγεννήθησαν γεννηθῶσι γεννηθεῖεν γεννηθήτωσαν3pp

ἐγεννήθητον γεννηθῆτον γεννηθεῖτον γεννήθητον2pd

ἐγεννηθήτην γεννηθῆτον γεννηθείτην γεννηθήτων3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Doric

Active voice

Future
γεννάσω γεννάσοῑμι1ps

γεννάσεις γεννάσοῑς2ps

γεννάσει γεννάσοῑ3ps

γεννάσομεν γεννάσοῑμεν1pp

γεννάσετε γεννάσοῑτε2pp

γεννάσουσι γεννάσοῑεν3pp

γεννάσετον γεννάσοῑτον2pd

γεννάσετον γεννασοί̄την3pd

Aorist
ἐγέννασα γεννάσω γεννάσαῑμι1ps

ἐγέννασας γεννάσῃς γεννάσειας γέννασον2ps

ἐγέννασε γεννάσῃ γεννάσειε γεννασάτω3ps

ἐγεννάσαμεν γεννάσωμεν γεννάσαῑμεν1pp

ἐγεννάσατε γεννάσητε γεννάσαῑτε γεννάσατε2pp

ἐγέννασαν γεννάσωσι γεννάσειαν γεννασάτωσαν3pp

ἐγεννάσατον γεννάσητον γεννάσαῑτον γεννάσατον2pd

ἐγεννασάτην γεννάσητον γεννασαί̄την γεννασάτων3pd

Middle voice

Future
γεννάσομαι γεννασοί̄μην1ps

γεννάσει γεννάσοῑο2ps

γεννάσεται γεννάσοῑτο3ps

γεννασόμεθα γεννασοί̄μεθα1pp

γεννάσεσθε γεννάσοῑσθε2pp

γεννάσονται γεννάσοῑντο3pp

γεννάσεσθον γεννάσοῑσθον2pd

γεννάσεσθον γεννασοί̄σθην3pd

Aorist
ἐγεννασάμην γεννάσωμαι γεννασαί̄μην1ps

ἐγεννάσω γεννάσῃ γεννάσαῑο γέννασαι2ps

ἐγεννάσατο γεννάσηται γεννάσαῑτο γεννασάσθω3ps

ἐγεννασάμεθα γεννασώμεθα γεννασαί̄μεθα1pp

ἐγεννάσασθε γεννάσησθε γεννάσαῑσθε γεννάσασθε2pp

ἐγεννάσαντο γεννάσωνται γεννάσαῑντο γεννασάσθωσαν3pp



Indicative Subjunctive Optative Imperative

ἐγεννάσασθον γεννάσησθον γεννάσαῑσθον γεννάσασθον2pd

ἐγεννασάσθην γεννάσησθον γεννασαί̄σθην γεννασάσθων3pd



γεννάω

gave birth, generate.

Singular Plural Dual

Regular

Present

Active voice

Masculine

Nominative γεννῶν γεννῶντες γεννῶντε

Vocative γεννῶν γεννῶντες γεννῶντε

Accusative γεννῶντα γεννῶντας γεννῶντε

Genitive γεννῶντος γεννώντων γεννώντοῑν

Dative γεννῶντι γεννῶσι γεννώντοῑν

Feminine

Nominative γεννῶσα γεννῶσαι γεννώσᾱ

Vocative γεννῶσα γεννῶσαι γεννώσᾱ

Accusative γεννῶσαν γεννώσᾱς γεννώσᾱ

Genitive γεννώσης γεννωσῶν γεννώσαῑν

Dative γεννώσῃ γεννώσαῑς γεννώσαῑν

Neuter

Nominative γεννῶν γεννῶντα γεννῶντε

Vocative γεννῶν γεννῶντα γεννῶντε

Accusative γεννῶν γεννῶντα γεννῶντε

Genitive γεννῶντος γεννώντων γεννώντοῑν

Dative γεννῶντι γεννῶσι γεννώντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative γεννώμενος γεννώμενοι γεννωμένω

Vocative γεννώμενε γεννώμενοι γεννωμένω

Accusative γεννώμενον γεννωμένους γεννωμένω

Genitive γεννωμένου γεννωμένων γεννωμένοῑν

Dative γεννωμένῳ γεννωμένοῑς γεννωμένοῑν

Feminine

Nominative γεννωμένη γεννωμέναι γεννωμένᾱ

Vocative γεννωμένη γεννωμέναι γεννωμένᾱ

Accusative γεννωμένην γεννωμένᾱς γεννωμένᾱ

Genitive γεννωμένης γεννωμενῶν γεννωμέναῑν

Dative γεννωμένῃ γεννωμέναῑς γεννωμέναῑν



Singular Plural Dual

Neuter

Nominative γεννώμενον γεννώμενα γεννωμένω

Vocative γεννώμενον γεννώμενα γεννωμένω

Accusative γεννώμενον γεννώμενα γεννωμένω

Genitive γεννωμένου γεννωμένων γεννωμένοῑν

Dative γεννωμένῳ γεννωμένοῑς γεννωμένοῑν

Future

Active voice

Masculine

Nominative γεννήσων γεννήσοντες γεννήσοντε

Vocative γεννήσον γεννήσοντες γεννήσοντε

Accusative γεννήσοντα γεννήσοντας γεννήσοντε

Genitive γεννήσοντος γεννησόντων γεννησόντοῑν

Dative γεννήσοντι γεννήσουσι γεννησόντοῑν

Feminine

Nominative γεννήσουσα γεννήσουσαι γεννησούσᾱ

Vocative γεννήσουσα γεννήσουσαι γεννησούσᾱ

Accusative γεννήσουσαν γεννησούσᾱς γεννησούσᾱ

Genitive γεννησούσης γεννησουσῶν γεννησούσαῑν

Dative γεννησούσῃ γεννησούσαῑς γεννησούσαῑν

Neuter

Nominative γεννῆσον γεννήσοντα γεννήσοντε

Vocative γεννῆσον γεννήσοντα γεννήσοντε

Accusative γεννῆσον γεννήσοντα γεννήσοντε

Genitive γεννήσοντος γεννησόντων γεννησόντοῑν

Dative γεννήσοντι γεννήσουσι γεννησόντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative γεννησόμενος γεννησόμενοι γεννησομένω

Vocative γεννησόμενε γεννησόμενοι γεννησομένω

Accusative γεννησόμενον γεννησομένους γεννησομένω

Genitive γεννησομένου γεννησομένων γεννησομένοῑν

Dative γεννησομένῳ γεννησομένοῑς γεννησομένοῑν



Singular Plural Dual

Feminine

Nominative γεννησομένη γεννησομέναι γεννησομένᾱ

Vocative γεννησομένη γεννησομέναι γεννησομένᾱ

Accusative γεννησομένην γεννησομένᾱς γεννησομένᾱ

Genitive γεννησομένης γεννησομενῶν γεννησομέναῑν

Dative γεννησομένῃ γεννησομέναῑς γεννησομέναῑν

Neuter

Nominative γεννησόμενον γεννησόμενα γεννησομένω

Vocative γεννησόμενον γεννησόμενα γεννησομένω

Accusative γεννησόμενον γεννησόμενα γεννησομένω

Genitive γεννησομένου γεννησομένων γεννησομένοῑν

Dative γεννησομένῳ γεννησομένοῑς γεννησομένοῑν

Passive voice

Masculine

Nominative γεννηθησόμενος γεννηθησόμενοι γεννηθησομένω

Vocative γεννηθησόμενε γεννηθησόμενοι γεννηθησομένω

Accusative γεννηθησόμενον γεννηθησομένους γεννηθησομένω

Genitive γεννηθησομένου γεννηθησομένων γεννηθησομένοῑν

Dative γεννηθησομένῳ γεννηθησομένοῑς γεννηθησομένοῑν

Feminine

Nominative γεννηθησομένη γεννηθησομέναι γεννηθησομένᾱ

Vocative γεννηθησομένη γεννηθησομέναι γεννηθησομένᾱ

Accusative γεννηθησομένην γεννηθησομένᾱς γεννηθησομένᾱ

Genitive γεννηθησομένης γεννηθησομενῶν γεννηθησομέναῑν

Dative γεννηθησομένῃ γεννηθησομέναῑς γεννηθησομέναῑν

Neuter

Nominative γεννηθησόμενον γεννηθησόμενα γεννηθησομένω

Vocative γεννηθησόμενον γεννηθησόμενα γεννηθησομένω

Accusative γεννηθησόμενον γεννηθησόμενα γεννηθησομένω

Genitive γεννηθησομένου γεννηθησομένων γεννηθησομένοῑν

Dative γεννηθησομένῳ γεννηθησομένοῑς γεννηθησομένοῑν



Singular Plural Dual

Aorist

Active voice

Masculine

Nominative γεννήσᾱς γεννήσαντες γεννήσαντε

Vocative γεννήσαν γεννήσαντες γεννήσαντε

Accusative γεννήσαντα γεννήσαντας γεννήσαντε

Genitive γεννήσαντος γεννησάντων γεννησάντοῑν

Dative γεννήσαντι γεννήσᾱσι γεννησάντοῑν

Feminine

Nominative γεννήσᾱσα γεννήσᾱσαι γεννησά̄σᾱ

Vocative γεννήσᾱσα γεννήσᾱσαι γεννησά̄σᾱ

Accusative γεννήσᾱσαν γεννησά̄σᾱς γεννησά̄σᾱ

Genitive γεννησά̄σης γεννησᾱσῶν γεννησά̄σαῑν

Dative γεννησά̄σῃ γεννησά̄σαῑς γεννησά̄σαῑν

Neuter

Nominative γεννῆσαν γεννήσαντα γεννήσαντε

Vocative γεννῆσαν γεννήσαντα γεννήσαντε

Accusative γεννῆσαν γεννήσαντα γεννήσαντε

Genitive γεννήσαντος γεννησάντων γεννησάντοῑν

Dative γεννήσαντι γεννήσᾱσι γεννησάντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative γεννησάμενος γεννησάμενοι γεννησαμένω

Vocative γεννησάμενε γεννησάμενοι γεννησαμένω

Accusative γεννησάμενον γεννησαμένους γεννησαμένω

Genitive γεννησαμένου γεννησαμένων γεννησαμένοῑν

Dative γεννησαμένῳ γεννησαμένοῑς γεννησαμένοῑν

Feminine

Nominative γεννησαμένη γεννησαμέναι γεννησαμένᾱ

Vocative γεννησαμένη γεννησαμέναι γεννησαμένᾱ

Accusative γεννησαμένην γεννησαμένᾱς γεννησαμένᾱ

Genitive γεννησαμένης γεννησαμενῶν γεννησαμέναῑν

Dative γεννησαμένῃ γεννησαμέναῑς γεννησαμέναῑν



Singular Plural Dual

Neuter

Nominative γεννησάμενον γεννησάμενα γεννησαμένω

Vocative γεννησάμενον γεννησάμενα γεννησαμένω

Accusative γεννησάμενον γεννησάμενα γεννησαμένω

Genitive γεννησαμένου γεννησαμένων γεννησαμένοῑν

Dative γεννησαμένῳ γεννησαμένοῑς γεννησαμένοῑν

Passive voice

Masculine

Nominative γεννηθείς γεννηθέντες γεννηθέντε

Vocative γεννηθείς γεννηθέντες γεννηθέντε

Accusative γεννηθέντα γεννηθέντας γεννηθέντε

Genitive γεννηθέντος γεννηθέντων γεννηθέντοῑν

Dative γεννηθέντι γεννηθεῖσι γεννηθέντοῑν

Feminine

Nominative γεννηθεῖσα γεννηθεῖσαι γεννηθείσᾱ

Vocative γεννηθεῖσα γεννηθεῖσαι γεννηθείσᾱ

Accusative γεννηθεῖσαν γεννηθείσᾱς γεννηθείσᾱ

Genitive γεννηθείσης γεννηθεισῶν γεννηθείσαῑν

Dative γεννηθείσῃ γεννηθείσαῑς γεννηθείσαῑν

Neuter

Nominative γεννηθέν γεννηθέντα γεννηθέντε

Vocative γεννηθέν γεννηθέντα γεννηθέντε

Accusative γεννηθέν γεννηθέντα γεννηθέντε

Genitive γεννηθέντος γεννηθέντων γεννηθέντοῑν

Dative γεννηθέντι γεννηθεῖσι γεννηθέντοῑν

Perfect

Active voice

Masculine

Nominative γεγεννηκώς γεγεννηκότες γεγεννηκότε

Vocative γεγεννηκώς γεγεννηκότες γεγεννηκότε

Accusative γεγεννηκότα γεγεννηκότας γεγεννηκότε

Genitive γεγεννηκότος γεγεννηκότων γεγεννηκότοῑν

Dative γεγεννηκότι γεγεννηκῶσι γεγεννηκότοῑν



Singular Plural Dual

Feminine

Nominative γεγεννηκυῖα γεγεννηκυῖαι γεγεννηκυίᾱ

Vocative γεγεννηκυῖα γεγεννηκυῖαι γεγεννηκυίᾱ

Accusative γεγεννηκυῖαν γεγεννηκυίᾱς γεγεννηκυίᾱ

Genitive γεγεννηκυίᾱς γεγεννηκυιῶν γεγεννηκυίαῑν

Dative γεγεννηκυίᾳ γεγεννηκυίαῑς γεγεννηκυίαῑν

Neuter

Nominative γεγεννηκόν γεγεννηκότες γεγεννηκότε

Vocative γεγεννηκός γεγεννηκότες γεγεννηκότε

Accusative γεγεννηκότα γεγεννηκότας γεγεννηκότε

Genitive γεγεννηκότος γεγεννηκότων γεγεννηκότοῑν

Dative γεγεννηκότι γεγεννηκῶσι γεγεννηκότοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative γεγεννημένος γεγεννημένοι γεγεννημένω

Vocative γεγεννημένε γεγεννημένοι γεγεννημένω

Accusative γεγεννημένον γεγεννημένους γεγεννημένω

Genitive γεγεννημένου γεγεννημένων γεγεννημένοῑν

Dative γεγεννημένῳ γεγεννημένοῑς γεγεννημένοῑν

Feminine

Nominative γεγεννημένη γεγεννημέναι γεγεννημένᾱ

Vocative γεγεννημένη γεγεννημέναι γεγεννημένᾱ

Accusative γεγεννημένην γεγεννημένᾱς γεγεννημένᾱ

Genitive γεγεννημένης γεγεννημενῶν γεγεννημέναῑν

Dative γεγεννημένῃ γεγεννημέναῑς γεγεννημέναῑν

Neuter

Nominative γεγεννημένον γεγεννημένα γεγεννημένω

Vocative γεγεννημένον γεγεννημένα γεγεννημένω

Accusative γεγεννημένον γεγεννημένα γεγεννημένω

Genitive γεγεννημένου γεγεννημένων γεγεννημένοῑν

Dative γεγεννημένῳ γεγεννημένοῑς γεγεννημένοῑν



Singular Plural Dual

Doric

Future

Active voice

Masculine

Nominative γεννά̄σων γεννάσοντες γεννάσοντε

Vocative γεννάσον γεννάσοντες γεννάσοντε

Accusative γεννάσοντα γεννάσοντας γεννάσοντε

Genitive γεννάσοντος γεννασόντων γεννασόντοῑν

Dative γεννάσοντι γεννάσουσι γεννασόντοῑν

Feminine

Nominative γεννάσουσα γεννάσουσαι γεννασούσᾱ

Vocative γεννάσουσα γεννάσουσαι γεννασούσᾱ

Accusative γεννάσουσαν γεννασούσᾱς γεννασούσᾱ

Genitive γεννασούσης γεννασουσῶν γεννασούσαῑν

Dative γεννασούσῃ γεννασούσαῑς γεννασούσαῑν

Neuter

Nominative γεννᾶσον γεννάσοντα γεννάσοντε

Vocative γεννᾶσον γεννάσοντα γεννάσοντε

Accusative γεννᾶσον γεννάσοντα γεννάσοντε

Genitive γεννάσοντος γεννασόντων γεννασόντοῑν

Dative γεννάσοντι γεννάσουσι γεννασόντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative γεννασόμενος γεννασόμενοι γεννασομένω

Vocative γεννασόμενε γεννασόμενοι γεννασομένω

Accusative γεννασόμενον γεννασομένους γεννασομένω

Genitive γεννασομένου γεννασομένων γεννασομένοῑν

Dative γεννασομένῳ γεννασομένοῑς γεννασομένοῑν

Feminine

Nominative γεννασομένη γεννασομέναι γεννασομένᾱ

Vocative γεννασομένη γεννασομέναι γεννασομένᾱ

Accusative γεννασομένην γεννασομένᾱς γεννασομένᾱ

Genitive γεννασομένης γεννασομενῶν γεννασομέναῑν

Dative γεννασομένῃ γεννασομέναῑς γεννασομέναῑν



Singular Plural Dual

Neuter

Nominative γεννασόμενον γεννασόμενα γεννασομένω

Vocative γεννασόμενον γεννασόμενα γεννασομένω

Accusative γεννασόμενον γεννασόμενα γεννασομένω

Genitive γεννασομένου γεννασομένων γεννασομένοῑν

Dative γεννασομένῳ γεννασομένοῑς γεννασομένοῑν

Aorist

Active voice

Masculine

Nominative γεννά̄σᾱς γεννά̄σαντες γεννά̄σαντε

Vocative γεννά̄σαν γεννά̄σαντες γεννά̄σαντε

Accusative γεννά̄σαντα γεννά̄σαντας γεννά̄σαντε

Genitive γεννά̄σαντος γεννᾱσάντων γεννᾱσάντοῑν

Dative γεννά̄σαντι γεννά̄σᾱσι γεννᾱσάντοῑν

Feminine

Nominative γεννά̄σᾱσα γεννά̄σᾱσαι γεννᾱσά̄σᾱ

Vocative γεννά̄σᾱσα γεννά̄σᾱσαι γεννᾱσά̄σᾱ

Accusative γεννά̄σᾱσαν γεννᾱσά̄σᾱς γεννᾱσά̄σᾱ

Genitive γεννᾱσά̄σης γεννᾱσᾱσῶν γεννᾱσά̄σαῑν

Dative γεννᾱσά̄σῃ γεννᾱσά̄σαῑς γεννᾱσά̄σαῑν

Neuter

Nominative γεννᾶσαν γεννά̄σαντα γεννά̄σαντε

Vocative γεννᾶσαν γεννά̄σαντα γεννά̄σαντε

Accusative γεννᾶσαν γεννά̄σαντα γεννά̄σαντε

Genitive γεννά̄σαντος γεννᾱσάντων γεννᾱσάντοῑν

Dative γεννά̄σαντι γεννά̄σᾱσι γεννᾱσάντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative γεννᾱσάμενος γεννᾱσάμενοι γεννᾱσαμένω

Vocative γεννᾱσάμενε γεννᾱσάμενοι γεννᾱσαμένω

Accusative γεννᾱσάμενον γεννᾱσαμένους γεννᾱσαμένω

Genitive γεννᾱσαμένου γεννᾱσαμένων γεννᾱσαμένοῑν

Dative γεννᾱσαμένῳ γεννᾱσαμένοῑς γεννᾱσαμένοῑν



Singular Plural Dual

Feminine

Nominative γεννᾱσαμένη γεννᾱσαμέναι γεννᾱσαμένᾱ

Vocative γεννᾱσαμένη γεννᾱσαμέναι γεννᾱσαμένᾱ

Accusative γεννᾱσαμένην γεννᾱσαμένᾱς γεννᾱσαμένᾱ

Genitive γεννᾱσαμένης γεννᾱσαμενῶν γεννᾱσαμέναῑν

Dative γεννᾱσαμένῃ γεννᾱσαμέναῑς γεννᾱσαμέναῑν

Neuter

Nominative γεννᾱσάμενον γεννᾱσάμενα γεννᾱσαμένω

Vocative γεννᾱσάμενον γεννᾱσάμενα γεννᾱσαμένω

Accusative γεννᾱσάμενον γεννᾱσάμενα γεννᾱσαμένω

Genitive γεννᾱσαμένου γεννᾱσαμένων γεννᾱσαμένοῑν

Dative γεννᾱσαμένῳ γεννᾱσαμένοῑς γεννᾱσαμένοῑν



γεννάω

gave birth, generate.

Active Middle Passive

Regular

Present γεννᾶν γεννᾶσθαι

Future γεννήσειν γεννήσεσθαι γεννηθήσεσθαι

Aorist γεννῆσαι γεννήσασθαι γεννηθῆναι

Perfect γεγεννηκέναι γεγεννῆσθαι

Doric

Future γεννάσειν γεννάσεσθαι

Aorist γεννάσαι γεννάσασθαι



ἁγιάζω

sanctify, consecrate; med.: worship.

Indicative Subjunctive Optative Imperative

Regular

Active voice

Present
ἁγιάζω ἁγιάζω ἁγιάζοῑμι1ps

ἁγιάζεις ἁγιάζῃς ἁγιάζοῑς ἁγίαζε2ps

ἁγιάζει ἁγιάζῃ ἁγιάζοῑ ἁγιαζέτω3ps

ἁγιάζομεν ἁγιάζωμεν ἁγιάζοῑμεν1pp

ἁγιάζετε ἁγιάζητε ἁγιάζοῑτε ἁγιάζετε2pp

ἁγιάζουσι ἁγιάζωσι ἁγιάζοῑεν ἁγιαζέτωσαν3pp

ἁγιάζετον ἁγιάζητον ἁγιάζοῑτον ἁγιάζετον2pd

ἁγιάζετον ἁγιάζητον ἁγιαζοί̄την ἁγιαζέτων3pd

Imperfect
ἡγίαζον1ps

ἡγίαζες2ps

ἡγίαζε3ps

ἡγιάζομεν1pp

ἡγιάζετε2pp

ἡγίαζον3pp

ἡγιάζετον2pd

ἡγιαζέτην3pd

Future
ἁγιάσω ἁγιάσοῑμι1ps

ἁγιάσεις ἁγιάσοῑς2ps

ἁγιάσει ἁγιάσοῑ3ps

ἁγιάσομεν ἁγιάσοῑμεν1pp

ἁγιάσετε ἁγιάσοῑτε2pp

ἁγιάσουσι ἁγιάσοῑεν3pp

ἁγιάσετον ἁγιάσοῑτον2pd

ἁγιάσετον ἁγιασοί̄την3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Aorist
ἡγίασα ἁγιάσω ἁγιάσαῑμι1ps

ἡγίασας ἁγιάσῃς ἁγιάσειας ἁγίασον2ps

ἡγίασε ἁγιάσῃ ἁγιάσειε ἁγιασάτω3ps

ἡγιάσαμεν ἁγιάσωμεν ἁγιάσαῑμεν1pp

ἡγιάσατε ἁγιάσητε ἁγιάσαῑτε ἁγιάσατε2pp

ἡγίασαν ἁγιάσωσι ἁγιάσειαν ἁγιασάτωσαν3pp

ἡγιάσατον ἁγιάσητον ἁγιάσαῑτον ἁγιάσατον2pd

ἡγιασάτην ἁγιάσητον ἁγιασαί̄την ἁγιασάτων3pd

Perfect
ἡγίακα ἡγιάκω ἡγιάκοῑμι1ps

ἡγίακας ἡγιάκῃς ἡγιάκοῑς ἡγίακε2ps

ἡγίακε ἡγιάκῃ ἡγιάκοῑ ἡγιακέτω3ps

ἡγιάκαμεν ἡγιάκωμεν ἡγιάκοῑμεν1pp

ἡγιάκατε ἡγιάκητε ἡγιάκοῑτε ἡγιάκετε2pp

ἡγιάκασι ἡγιάκωσι ἡγιάκοῑεν ἡγιακέτωσαν3pp

ἡγιάκατον ἡγιάκητον ἡγιάκοῑτον ἡγιάκετον2pd

ἡγιάκατον ἡγιάκητον ἡγιακοί̄την ἡγιακέτων3pd

Pluperfect
ἡγιάκη1ps

ἡγιάκης2ps

ἡγιάκει3ps

ἡγιάκεμεν1pp

ἡγιάκετε2pp

ἡγιάκεσαν3pp

ἡγιάκειτον2pd

ἡγιακείτην3pd

Middle voice

Present
ἁγιάζομαι ἁγιάζωμαι ἁγιαζοί̄μην1ps

ἁγιάζει ἁγιάζῃ ἁγιάζοῑο ἁγιάζου2ps

ἁγιάζεται ἁγιάζηται ἁγιάζοῑτο ἁγιαζέσθω3ps

ἁγιαζόμεθα ἁγιαζώμεθα ἁγιαζοί̄μεθα1pp

ἁγιάζεσθε ἁγιάζησθε ἁγιάζοῑσθε ἁγιάζεσθε2pp

ἁγιάζονται ἁγιάζωνται ἁγιάζοῑντο ἁγιαζέσθωσαν3pp

ἁγιάζεσθον ἁγιάζησθον ἁγιάζοῑσθον ἁγιάζεσθον2pd

ἁγιάζεσθον ἁγιάζησθον ἁγιαζοί̄σθην ἁγιαζέσθων3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Imperfect
ἡγιαζόμην1ps

ἡγιάζου2ps

ἡγιάζετο3ps

ἡγιαζόμεθα1pp

ἡγιάζεσθε2pp

ἡγιάζοντο3pp

ἡγιάζεσθον2pd

ἡγιαζέσθην3pd

Future
ἁγιάσομαι ἁγιασοί̄μην1ps

ἁγιάσει ἁγιάσοῑο2ps

ἁγιάσεται ἁγιάσοῑτο3ps

ἁγιασόμεθα ἁγιασοί̄μεθα1pp

ἁγιάσεσθε ἁγιάσοῑσθε2pp

ἁγιάσονται ἁγιάσοῑντο3pp

ἁγιάσεσθον ἁγιάσοῑσθον2pd

ἁγιάσεσθον ἁγιασοί̄σθην3pd

Aorist
ἡγιασάμην ἁγιάσωμαι ἁγιασαί̄μην1ps

ἡγιάσω ἁγιάσῃ ἁγιάσαῑο ἁγίασαι2ps

ἡγιάσατο ἁγιάσηται ἁγιάσαῑτο ἁγιασάσθω3ps

ἡγιασάμεθα ἁγιασώμεθα ἁγιασαί̄μεθα1pp

ἡγιάσασθε ἁγιάσησθε ἁγιάσαῑσθε ἁγιάσασθε2pp

ἡγιάσαντο ἁγιάσωνται ἁγιάσαῑντο ἁγιασάσθωσαν3pp

ἡγιάσασθον ἁγιάσησθον ἁγιάσαῑσθον ἁγιάσασθον2pd

ἡγιασάσθην ἁγιάσησθον ἁγιασαί̄σθην ἁγιασάσθων3pd

Perfect
ἡγίασμαι1ps

ἡγίασαι ἡγίασο2ps

ἡγίασται ἡγιάσθω3ps

ἡγιάσμεθα1pp

ἡγίασθε ἡγίασθε2pp

ἡγιάσθωσαν3pp

ἡγίασθον ἡγίασθον2pd

ἡγίασθον ἡγιάσθων3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Pluperfect
ἡγιάσμην1ps

ἡγίασο2ps

ἡγίαστο3ps

ἡγιάσμεθα1pp

ἡγίασθε2pp

ἡγίασθον2pd

ἡγιάσθην3pd

Passive voice

Future
ἁγιασθήσομαι ἁγιασθησοί̄μην1ps

ἁγιασθήσει ἁγιασθήσοῑο2ps

ἁγιασθήσεται ἁγιασθήσοῑτο3ps

ἁγιασθησόμεθα ἁγιασθησοί̄μεθα1pp

ἁγιασθήσεσθε ἁγιασθήσοῑσθε2pp

ἁγιασθήσονται ἁγιασθήσοῑντο3pp

ἁγιασθήσεσθον ἁγιασθήσοῑσθον2pd

ἁγιασθήσεσθον ἁγιασθησοί̄σθην3pd

Aorist
ἡγιάσθην ἁγιασθῶ ἁγιασθείην1ps

ἡγιάσθης ἁγιασθῇς ἁγιασθείης ἁγιάσθητι2ps

ἡγιάσθη ἁγιασθῇ ἁγιασθείη ἁγιασθήτω3ps

ἡγιάσθημεν ἁγιασθῶμεν ἁγιασθεῖμεν1pp

ἡγιάσθητε ἁγιασθῆτε ἁγιασθεῖτε ἁγιάσθητε2pp

ἡγιάσθησαν ἁγιασθῶσι ἁγιασθεῖεν ἁγιασθήτωσαν3pp

ἡγιάσθητον ἁγιασθῆτον ἁγιασθεῖτον ἁγιάσθητον2pd

ἡγιασθήτην ἁγιασθῆτον ἁγιασθείτην ἁγιασθήτων3pd



ἁγιάζω

sanctify, consecrate; med.: worship.

Singular Plural Dual

Regular

Present

Active voice

Masculine

Nominative ἁγιάζων ἁγιάζοντες ἁγιάζοντε

Vocative ἁγιάζον ἁγιάζοντες ἁγιάζοντε

Accusative ἁγιάζοντα ἁγιάζοντας ἁγιάζοντε

Genitive ἁγιάζοντος ἁγιαζόντων ἁγιαζόντοῑν

Dative ἁγιάζοντι ἁγιάζουσι ἁγιαζόντοῑν

Feminine

Nominative ἁγιάζουσα ἁγιάζουσαι ἁγιαζούσᾱ

Vocative ἁγιάζουσα ἁγιάζουσαι ἁγιαζούσᾱ

Accusative ἁγιάζουσαν ἁγιαζούσᾱς ἁγιαζούσᾱ

Genitive ἁγιαζούσης ἁγιαζουσῶν ἁγιαζούσαῑν

Dative ἁγιαζούσῃ ἁγιαζούσαῑς ἁγιαζούσαῑν

Neuter

Nominative ἁγιάζον ἁγιάζοντα ἁγιάζοντε

Vocative ἁγιάζον ἁγιάζοντα ἁγιάζοντε

Accusative ἁγιάζον ἁγιάζοντα ἁγιάζοντε

Genitive ἁγιάζοντος ἁγιαζόντων ἁγιαζόντοῑν

Dative ἁγιάζοντι ἁγιάζουσι ἁγιαζόντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative ἁγιαζόμενος ἁγιαζόμενοι ἁγιαζομένω

Vocative ἁγιαζόμενε ἁγιαζόμενοι ἁγιαζομένω

Accusative ἁγιαζόμενον ἁγιαζομένους ἁγιαζομένω

Genitive ἁγιαζομένου ἁγιαζομένων ἁγιαζομένοῑν

Dative ἁγιαζομένῳ ἁγιαζομένοῑς ἁγιαζομένοῑν

Feminine

Nominative ἁγιαζομένη ἁγιαζομέναι ἁγιαζομένᾱ

Vocative ἁγιαζομένη ἁγιαζομέναι ἁγιαζομένᾱ

Accusative ἁγιαζομένην ἁγιαζομένᾱς ἁγιαζομένᾱ

Genitive ἁγιαζομένης ἁγιαζομενῶν ἁγιαζομέναῑν

Dative ἁγιαζομένῃ ἁγιαζομέναῑς ἁγιαζομέναῑν



Singular Plural Dual

Neuter

Nominative ἁγιαζόμενον ἁγιαζόμενα ἁγιαζομένω

Vocative ἁγιαζόμενον ἁγιαζόμενα ἁγιαζομένω

Accusative ἁγιαζόμενον ἁγιαζόμενα ἁγιαζομένω

Genitive ἁγιαζομένου ἁγιαζομένων ἁγιαζομένοῑν

Dative ἁγιαζομένῳ ἁγιαζομένοῑς ἁγιαζομένοῑν

Future

Active voice

Masculine

Nominative ἁγιάσων ἁγιάσοντες ἁγιάσοντε

Vocative ἁγιάσον ἁγιάσοντες ἁγιάσοντε

Accusative ἁγιάσοντα ἁγιάσοντας ἁγιάσοντε

Genitive ἁγιάσοντος ἁγιασόντων ἁγιασόντοῑν

Dative ἁγιάσοντι ἁγιάσουσι ἁγιασόντοῑν

Feminine

Nominative ἁγιάσουσα ἁγιάσουσαι ἁγιασούσᾱ

Vocative ἁγιάσουσα ἁγιάσουσαι ἁγιασούσᾱ

Accusative ἁγιάσουσαν ἁγιασούσᾱς ἁγιασούσᾱ

Genitive ἁγιασούσης ἁγιασουσῶν ἁγιασούσαῑν

Dative ἁγιασούσῃ ἁγιασούσαῑς ἁγιασούσαῑν

Neuter

Nominative ἁγιάσον ἁγιάσοντα ἁγιάσοντε

Vocative ἁγιάσον ἁγιάσοντα ἁγιάσοντε

Accusative ἁγιάσον ἁγιάσοντα ἁγιάσοντε

Genitive ἁγιάσοντος ἁγιασόντων ἁγιασόντοῑν

Dative ἁγιάσοντι ἁγιάσουσι ἁγιασόντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative ἁγιασόμενος ἁγιασόμενοι ἁγιασομένω

Vocative ἁγιασόμενε ἁγιασόμενοι ἁγιασομένω

Accusative ἁγιασόμενον ἁγιασομένους ἁγιασομένω

Genitive ἁγιασομένου ἁγιασομένων ἁγιασομένοῑν

Dative ἁγιασομένῳ ἁγιασομένοῑς ἁγιασομένοῑν



Singular Plural Dual

Feminine

Nominative ἁγιασομένη ἁγιασομέναι ἁγιασομένᾱ

Vocative ἁγιασομένη ἁγιασομέναι ἁγιασομένᾱ

Accusative ἁγιασομένην ἁγιασομένᾱς ἁγιασομένᾱ

Genitive ἁγιασομένης ἁγιασομενῶν ἁγιασομέναῑν

Dative ἁγιασομένῃ ἁγιασομέναῑς ἁγιασομέναῑν

Neuter

Nominative ἁγιασόμενον ἁγιασόμενα ἁγιασομένω

Vocative ἁγιασόμενον ἁγιασόμενα ἁγιασομένω

Accusative ἁγιασόμενον ἁγιασόμενα ἁγιασομένω

Genitive ἁγιασομένου ἁγιασομένων ἁγιασομένοῑν

Dative ἁγιασομένῳ ἁγιασομένοῑς ἁγιασομένοῑν

Passive voice

Masculine

Nominative ἁγιασθησόμενος ἁγιασθησόμενοι ἁγιασθησομένω

Vocative ἁγιασθησόμενε ἁγιασθησόμενοι ἁγιασθησομένω

Accusative ἁγιασθησόμενον ἁγιασθησομένους ἁγιασθησομένω

Genitive ἁγιασθησομένου ἁγιασθησομένων ἁγιασθησομένοῑν

Dative ἁγιασθησομένῳ ἁγιασθησομένοῑς ἁγιασθησομένοῑν

Feminine

Nominative ἁγιασθησομένη ἁγιασθησομέναι ἁγιασθησομένᾱ

Vocative ἁγιασθησομένη ἁγιασθησομέναι ἁγιασθησομένᾱ

Accusative ἁγιασθησομένην ἁγιασθησομένᾱς ἁγιασθησομένᾱ

Genitive ἁγιασθησομένης ἁγιασθησομενῶν ἁγιασθησομέναῑν

Dative ἁγιασθησομένῃ ἁγιασθησομέναῑς ἁγιασθησομέναῑν

Neuter

Nominative ἁγιασθησόμενον ἁγιασθησόμενα ἁγιασθησομένω

Vocative ἁγιασθησόμενον ἁγιασθησόμενα ἁγιασθησομένω

Accusative ἁγιασθησόμενον ἁγιασθησόμενα ἁγιασθησομένω

Genitive ἁγιασθησομένου ἁγιασθησομένων ἁγιασθησομένοῑν

Dative ἁγιασθησομένῳ ἁγιασθησομένοῑς ἁγιασθησομένοῑν



Singular Plural Dual

Aorist

Active voice

Masculine

Nominative ἁγιάσᾱς ἁγιάσαντες ἁγιάσαντε

Vocative ἁγιάσαν ἁγιάσαντες ἁγιάσαντε

Accusative ἁγιάσαντα ἁγιάσαντας ἁγιάσαντε

Genitive ἁγιάσαντος ἁγιασάντων ἁγιασάντοῑν

Dative ἁγιάσαντι ἁγιάσᾱσι ἁγιασάντοῑν

Feminine

Nominative ἁγιάσᾱσα ἁγιάσᾱσαι ἁγιασά̄σᾱ

Vocative ἁγιάσᾱσα ἁγιάσᾱσαι ἁγιασά̄σᾱ

Accusative ἁγιάσᾱσαν ἁγιασά̄σᾱς ἁγιασά̄σᾱ

Genitive ἁγιασά̄σης ἁγιασᾱσῶν ἁγιασά̄σαῑν

Dative ἁγιασά̄σῃ ἁγιασά̄σαῑς ἁγιασά̄σαῑν

Neuter

Nominative ἁγιάσαν ἁγιάσαντα ἁγιάσαντε

Vocative ἁγιάσαν ἁγιάσαντα ἁγιάσαντε

Accusative ἁγιάσαν ἁγιάσαντα ἁγιάσαντε

Genitive ἁγιάσαντος ἁγιασάντων ἁγιασάντοῑν

Dative ἁγιάσαντι ἁγιάσᾱσι ἁγιασάντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative ἁγιασάμενος ἁγιασάμενοι ἁγιασαμένω

Vocative ἁγιασάμενε ἁγιασάμενοι ἁγιασαμένω

Accusative ἁγιασάμενον ἁγιασαμένους ἁγιασαμένω

Genitive ἁγιασαμένου ἁγιασαμένων ἁγιασαμένοῑν

Dative ἁγιασαμένῳ ἁγιασαμένοῑς ἁγιασαμένοῑν

Feminine

Nominative ἁγιασαμένη ἁγιασαμέναι ἁγιασαμένᾱ

Vocative ἁγιασαμένη ἁγιασαμέναι ἁγιασαμένᾱ

Accusative ἁγιασαμένην ἁγιασαμένᾱς ἁγιασαμένᾱ

Genitive ἁγιασαμένης ἁγιασαμενῶν ἁγιασαμέναῑν

Dative ἁγιασαμένῃ ἁγιασαμέναῑς ἁγιασαμέναῑν



Singular Plural Dual

Neuter

Nominative ἁγιασάμενον ἁγιασάμενα ἁγιασαμένω

Vocative ἁγιασάμενον ἁγιασάμενα ἁγιασαμένω

Accusative ἁγιασάμενον ἁγιασάμενα ἁγιασαμένω

Genitive ἁγιασαμένου ἁγιασαμένων ἁγιασαμένοῑν

Dative ἁγιασαμένῳ ἁγιασαμένοῑς ἁγιασαμένοῑν

Passive voice

Masculine

Nominative ἁγιασθείς ἁγιασθέντες ἁγιασθέντε

Vocative ἁγιασθείς ἁγιασθέντες ἁγιασθέντε

Accusative ἁγιασθέντα ἁγιασθέντας ἁγιασθέντε

Genitive ἁγιασθέντος ἁγιασθέντων ἁγιασθέντοῑν

Dative ἁγιασθέντι ἁγιασθεῖσι ἁγιασθέντοῑν

Feminine

Nominative ἁγιασθεῖσα ἁγιασθεῖσαι ἁγιασθείσᾱ

Vocative ἁγιασθεῖσα ἁγιασθεῖσαι ἁγιασθείσᾱ

Accusative ἁγιασθεῖσαν ἁγιασθείσᾱς ἁγιασθείσᾱ

Genitive ἁγιασθείσης ἁγιασθεισῶν ἁγιασθείσαῑν

Dative ἁγιασθείσῃ ἁγιασθείσαῑς ἁγιασθείσαῑν

Neuter

Nominative ἁγιασθέν ἁγιασθέντα ἁγιασθέντε

Vocative ἁγιασθέν ἁγιασθέντα ἁγιασθέντε

Accusative ἁγιασθέν ἁγιασθέντα ἁγιασθέντε

Genitive ἁγιασθέντος ἁγιασθέντων ἁγιασθέντοῑν

Dative ἁγιασθέντι ἁγιασθεῖσι ἁγιασθέντοῑν

Perfect

Active voice

Masculine

Nominative ἡγιακώς ἡγιακότες ἡγιακότε

Vocative ἡγιακώς ἡγιακότες ἡγιακότε

Accusative ἡγιακότα ἡγιακότας ἡγιακότε

Genitive ἡγιακότος ἡγιακότων ἡγιακότοῑν

Dative ἡγιακότι ἡγιακῶσι ἡγιακότοῑν



Singular Plural Dual

Feminine

Nominative ἡγιακυῖα ἡγιακυῖαι ἡγιακυίᾱ

Vocative ἡγιακυῖα ἡγιακυῖαι ἡγιακυίᾱ

Accusative ἡγιακυῖαν ἡγιακυίᾱς ἡγιακυίᾱ

Genitive ἡγιακυίᾱς ἡγιακυιῶν ἡγιακυίαῑν

Dative ἡγιακυίᾳ ἡγιακυίαῑς ἡγιακυίαῑν

Neuter

Nominative ἡγιακόν ἡγιακότες ἡγιακότε

Vocative ἡγιακός ἡγιακότες ἡγιακότε

Accusative ἡγιακότα ἡγιακότας ἡγιακότε

Genitive ἡγιακότος ἡγιακότων ἡγιακότοῑν

Dative ἡγιακότι ἡγιακῶσι ἡγιακότοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative ἡγιασμένος ἡγιασμένοι ἡγιασμένω

Vocative ἡγιασμένε ἡγιασμένοι ἡγιασμένω

Accusative ἡγιασμένον ἡγιασμένους ἡγιασμένω

Genitive ἡγιασμένου ἡγιασμένων ἡγιασμένοῑν

Dative ἡγιασμένῳ ἡγιασμένοῑς ἡγιασμένοῑν

Feminine

Nominative ἡγιασμένη ἡγιασμέναι ἡγιασμένᾱ

Vocative ἡγιασμένη ἡγιασμέναι ἡγιασμένᾱ

Accusative ἡγιασμένην ἡγιασμένᾱς ἡγιασμένᾱ

Genitive ἡγιασμένης ἡγιασμενῶν ἡγιασμέναῑν

Dative ἡγιασμένῃ ἡγιασμέναῑς ἡγιασμέναῑν

Neuter

Nominative ἡγιασμένον ἡγιασμένα ἡγιασμένω

Vocative ἡγιασμένον ἡγιασμένα ἡγιασμένω

Accusative ἡγιασμένον ἡγιασμένα ἡγιασμένω

Genitive ἡγιασμένου ἡγιασμένων ἡγιασμένοῑν

Dative ἡγιασμένῳ ἡγιασμένοῑς ἡγιασμένοῑν



ἁγιάζω

sanctify, consecrate; med.: worship.

Active Middle Passive

Regular

Present ἁγιάζειν ἁγιάζεσθαι

Future ἁγιάσειν ἁγιάσεσθαι ἁγιασθήσεσθαι

Aorist ἁγιάσαι ἁγιάσασθαι ἁγιασθῆναι

Perfect ἡγιακέναι ἡγιάσθαι



κατακρί̄νω

to give as sentence against.

Indicative Subjunctive Optative Imperative

Regular

Active voice

Present
κατακρί̄νω κατακρί̄νω κατακρί̄νοῑμι1ps

κατακρί̄νεις κατακρί̄νῃς κατακρί̄νοῑς κατάκρῑνε2ps

κατακρί̄νει κατακρί̄νῃ κατακρί̄νοῑ κατακρῑνέτω3ps

κατακρί̄νομεν κατακρί̄νωμεν κατακρί̄νοῑμεν1pp

κατακρί̄νετε κατακρί̄νητε κατακρί̄νοῑτε κατακρί̄νετε2pp

κατακρί̄νουσι κατακρί̄νωσι κατακρί̄νοῑεν κατακρῑνέτωσαν3pp

κατακρί̄νετον κατακρί̄νητον κατακρί̄νοῑτον κατακρί̄νετον2pd

κατακρί̄νετον κατακρί̄νητον κατακρῑνοί̄την κατακρῑνέτων3pd

Imperfect
κατέκρῑνον1ps

κατέκρῑνες2ps

κατέκρῑνε3ps

κατεκρί̄νομεν1pp

κατεκρί̄νετε2pp

κατέκρῑνον3pp

κατεκρί̄νετον2pd

κατεκρῑνέτην3pd

Future
κατακρινῶ κατακρινῶ κατακριθησοί̄μην1ps

κατακρινεῖς κατακρινῇς κατακριθήσοῑο κατακρίνει2ps

κατακρινεῖ κατακρινῇ κατακριθήσοῑτο κατακρινείτω3ps

κατακρινοῦμεν κατακρινῶμεν κατακριθησοί̄μεθ1pp

κατακρινεῖτε κατακρινῆτε κατακριθήσοῑσθε κατακρινεῖτε2pp

κατακρινοῦσι κατακρινῶσι κατακριθήσοῑντο κατακρινείτωσαν3pp

κατακρινεῖτον κατακρινῆτον κατακριθήσοῑσθο κατακρινεῖτον2pd

κατακρινεῖτον κατακρινῆτον κατακριθησοί̄σθη κατακρινείτων3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Aorist
κατέκρῑνα κατακρί̄νω κατακρί̄ναῑμι1ps

κατέκρῑνας κατακρί̄νῃς κατακρί̄νειας κατάκρῑνον2ps

κατέκρῑνε κατακρί̄νῃ κατακρί̄νειε κατακρῑνάτω3ps

κατεκρί̄ναμεν κατακρί̄νωμεν κατακρί̄ναῑμεν1pp

κατεκρί̄νατε κατακρί̄νητε κατακρί̄ναῑτε κατακρί̄νατε2pp

κατέκρῑναν κατακρί̄νωσι κατακρί̄νειαν κατακρῑνάτωσαν3pp

κατεκρί̄νατον κατακρί̄νητον κατακρί̄ναῑτον κατακρί̄νατον2pd

κατεκρῑνάτην κατακρί̄νητον κατακρῑναί̄την κατακρῑνάτων3pd

Perfect
κατακέκρικα κατακεκρίκω κατακεκρίκοῑμι1ps

κατακέκρικας κατακεκρίκῃς κατακεκρίκοῑς κατακέκρικε2ps

κατακέκρικε κατακεκρίκῃ κατακεκρίκοῑ κατακεκρικέτω3ps

κατακεκρίκαμεν κατακεκρίκωμεν κατακεκρίκοῑμεν1pp

κατακεκρίκατε κατακεκρίκητε κατακεκρίκοῑτε κατακεκρίκετε2pp

κατακεκρίκασι κατακεκρίκωσι κατακεκρίκοῑεν κατακεκρικέτωσα3pp

κατακεκρίκατον κατακεκρίκητον κατακεκρίκοῑτον κατακεκρίκετον2pd

κατακεκρίκατον κατακεκρίκητον κατακεκρικοί̄την κατακεκρικέτων3pd

Pluperfect
κατεκεκρίκη1ps

κατεκεκρίκης2ps

κατεκεκρίκει3ps

κατεκεκρίκεμεν1pp

κατεκεκρίκετε2pp

κατεκεκρίκεσαν3pp

κατεκεκρίκειτον2pd

κατεκεκρικείτην3pd

Middle voice

Present
κατεκρί̄νομαι κατακρί̄νωμαι κατακρῑνοί̄μην1ps

κατεκρί̄νει κατακρί̄νῃ κατακρί̄νοῑο κατακρί̄νου2ps

κατεκρί̄νεται κατακρί̄νηται κατακρί̄νοῑτο κατακρῑνέσθω3ps

κατεκρῑνόμεθα κατακρῑνώμεθα κατακρῑνοί̄μεθα1pp

κατεκρί̄νεσθε κατακρί̄νησθε κατακρί̄νοῑσθε κατακρί̄νεσθε2pp

κατεκρί̄νονται κατακρί̄νωνται κατακρί̄νοῑντο κατακρῑνέσθωσα3pp

κατεκρί̄νεσθον κατακρί̄νησθον κατακρί̄νοῑσθον κατακρί̄νεσθον2pd

κατεκρί̄νεσθον κατακρί̄νησθον κατακρῑνοί̄σθην κατακρῑνέσθων3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Imperfect
κατεκρῑνόμην1ps

κατεκρί̄νου2ps

κατεκρί̄νετο3ps

κατεκρῑνόμεθα1pp

κατεκρί̄νεσθε2pp

κατεκρί̄νοντο3pp

κατεκρί̄νεσθον2pd

κατεκρῑνέσθην3pd

Future
κατακρινοῦμαι κατακρινῶμαι κατακρινοί̄μην1ps

κατακρινεῖ κατακρινῇ κατακρινοῖο κατακρινοῦ2ps

κατακρινεῖται κατακρινῆται κατακρινοῖτο κατακρινείσθω3ps

κατακρινούμεθα κατακρινώμεθα κατακρινοί̄μεθα1pp

κατακρινεῖσθε κατακρινῆσθε κατακρινοῖσθε κατακρινεῖσθε2pp

κατακρινοῦνται κατακρινῶνται κατακρινοῖντο κατακρινείσθωσα3pp

κατακρινεῖσθον κατακρινῆσθον κατακρινοῖσθον κατακρινεῖσθον2pd

κατακρινεῖσθον κατακρινῆσθον κατακρινοί̄σθην κατακρινείσθων3pd

Aorist
κατεκρῑνάμην κατακρί̄νωμαι κατακρῑναί̄μην1ps

κατεκρί̄νω κατακρί̄νῃ κατακρί̄ναῑο κατάκρῑναι2ps

κατεκρί̄νατο κατακρί̄νηται κατακρί̄ναῑτο κατακρῑνάσθω3ps

κατεκρῑνάμεθα κατακρῑνώμεθα κατακρῑναί̄μεθα1pp

κατεκρί̄νασθε κατακρί̄νησθε κατακρί̄ναῑσθε κατακρί̄νασθε2pp

κατεκρί̄ναντο κατακρί̄νωνται κατακρί̄ναῑντο κατακρῑνάσθωσα3pp

κατεκρί̄νασθον κατακρί̄νησθον κατακρί̄ναῑσθον κατακρί̄νασθον2pd

κατεκρῑνάσθην κατακρί̄νησθον κατακρῑναί̄σθην κατακρῑνάσθων3pd

Perfect
κατεκέκριμαι1ps

κατεκέκρισαι κατακέκρισο2ps

κατεκέκριται κατακεκρίσθω3ps

κατεκεκρίμεθα1pp

κατεκέκρισθε κατακέκρισθε2pp

κατεκέκρινται κατακεκρίσθωσα3pp

κατεκέκρισθον κατακέκρισθον2pd

κατεκέκρισθον κατακεκρίσθων3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Pluperfect
κατεκεκρίμην1ps

κατεκέκρισο2ps

κατεκέκριτο3ps

κατεκεκρίμεθα1pp

κατεκέκρισθε2pp

κατεκέκριντο3pp

κατεκέκρισθον2pd

κατεκεκρίσθην3pd

Passive voice

Future
κατακριθήσομαι1ps

κατακριθήσει2ps

κατακριθήσεται3ps

κατακριθησόμεθα1pp

κατακριθήσεσθε2pp

κατακριθήσονται3pp

κατακριθήσεσθον2pd

κατακριθήσεσθον3pd

Aorist
κατεκρίθην1ps

κατεκρίθης2ps

κατεκρίθη3ps

κατεκρίθημεν1pp

κατεκρίθητε2pp

κατεκρίθησαν3pp

κατεκρίθητον2pd

κατεκριθήτην3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Ionic

Active voice

Future
κατακρινέω κατακρινέω κατακρινέοῑμι1ps

κατακρινέεις κατακρινέῃς κατακρινέοῑς κατακρίνεε2ps

κατακρινέει κατακρινέῃ κατακρινέοῑ κατακρινεέτω3ps

κατακρινέομεν κατακρινέωμεν κατακρινέοῑμεν1pp

κατακρινέετε κατακρινέητε κατακρινέοῑτε κατακρινέετε2pp

κατακρινέουσι κατακρινέωσι κατακρινέοῑεν κατακρινεέτωσαν3pp

κατακρινέετον κατακρινέητον κατακρινέοῑτον κατακρινέετον2pd

κατακρινέετον κατακρινέητον κατακρινεοί̄την κατακρινεέτων3pd

Middle voice

Future
κατακρινέομαι κατακρινέωμαι κατακρινεοί̄μην1ps

κατακρινέει κατακρινέῃ κατακρινέοῑο κατακρινέου2ps

κατακρινέεται κατακρινέηται κατακρινέοῑτο κατακρινεέσθω3ps

κατακρινεόμεθα κατακρινεώμεθα κατακρινεοί̄μεθα1pp

κατακρινέεσθε κατακρινέησθε κατακρινέοῑσθε κατακρινέεσθε2pp

κατακρινέονται κατακρινέωνται κατακρινέοῑντο κατακρινεέσθωσ3pp

κατακρινέεσθον κατακρινέησθον κατακρινέοῑσθον κατακρινέεσθον2pd

κατακρινέεσθον κατακρινέησθον κατακρινεοί̄σθην κατακρινεέσθων3pd



κατακρί̄νω

to give as sentence against.

Singular Plural Dual

Regular

Present

Active voice

Masculine

Nominative κατακρί̄νων κατακρί̄νοντες κατακρί̄νοντε

Vocative κατακρί̄νον κατακρί̄νοντες κατακρί̄νοντε

Accusative κατακρί̄νοντα κατακρί̄νοντας κατακρί̄νοντε

Genitive κατακρί̄νοντος κατακρῑνόντων κατακρῑνόντοῑν

Dative κατακρί̄νοντι κατακρί̄νουσι κατακρῑνόντοῑν

Feminine

Nominative κατακρί̄νουσα κατακρί̄νουσαι κατακρῑνούσᾱ

Vocative κατακρί̄νουσα κατακρί̄νουσαι κατακρῑνούσᾱ

Accusative κατακρί̄νουσαν κατακρῑνούσᾱς κατακρῑνούσᾱ

Genitive κατακρῑνούσης κατακρῑνουσῶν κατακρῑνούσαῑν

Dative κατακρῑνούσῃ κατακρῑνούσαῑς κατακρῑνούσαῑν

Neuter

Nominative κατακρῖνον κατακρί̄νοντα κατακρί̄νοντε

Vocative κατακρῖνον κατακρί̄νοντα κατακρί̄νοντε

Accusative κατακρῖνον κατακρί̄νοντα κατακρί̄νοντε

Genitive κατακρί̄νοντος κατακρῑνόντων κατακρῑνόντοῑν

Dative κατακρί̄νοντι κατακρί̄νουσι κατακρῑνόντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative κατακρῑνόμενος κατακρῑνόμενοι κατακρῑνομένω

Vocative κατακρῑνόμενε κατακρῑνόμενοι κατακρῑνομένω

Accusative κατακρῑνόμενον κατακρῑνομένους κατακρῑνομένω

Genitive κατακρῑνομένου κατακρῑνομένων κατακρῑνομένοῑν

Dative κατακρῑνομένῳ κατακρῑνομένοῑς κατακρῑνομένοῑν

Feminine

Nominative κατακρῑνομένη κατακρῑνομέναι κατακρῑνομένᾱ

Vocative κατακρῑνομένη κατακρῑνομέναι κατακρῑνομένᾱ

Accusative κατακρῑνομένην κατακρῑνομένᾱς κατακρῑνομένᾱ

Genitive κατακρῑνομένης κατακρῑνομενῶν κατακρῑνομέναῑν

Dative κατακρῑνομένῃ κατακρῑνομέναῑς κατακρῑνομέναῑν



Singular Plural Dual

Neuter

Nominative κατακρῑνόμενον κατακρῑνόμενα κατακρῑνομένω

Vocative κατακρῑνόμενον κατακρῑνόμενα κατακρῑνομένω

Accusative κατακρῑνόμενον κατακρῑνόμενα κατακρῑνομένω

Genitive κατακρῑνομένου κατακρῑνομένων κατακρῑνομένοῑν

Dative κατακρῑνομένῳ κατακρῑνομένοῑς κατακρῑνομένοῑν

Future

Active voice

Masculine

Nominative κατακρινῶν κατακρινοῦντες κατακρινοῦντε

Vocative κατακρινῶν κατακρινοῦντες κατακρινοῦντε

Accusative κατακρινοῦντα κατακρινοῦντας κατακρινοῦντε

Genitive κατακρινοῦντος κατακρινούντων κατακρινούντοῑν

Dative κατακρινοῦντι κατακρινοῦσι κατακρινούντοῑν

Feminine

Nominative κατακρινοῦσα κατακρινοῦσαι κατακρινούσᾱ

Vocative κατακρινοῦσα κατακρινοῦσαι κατακρινούσᾱ

Accusative κατακρινοῦσαν κατακρινούσᾱς κατακρινούσᾱ

Genitive κατακρινούσης κατακρινουσῶν κατακρινούσαῑν

Dative κατακρινούσῃ κατακρινούσαῑς κατακρινούσαῑν

Neuter

Nominative κατακρινοῦν κατακρινοῦντα κατακρινοῦντε

Vocative κατακρινοῦν κατακρινοῦντα κατακρινοῦντε

Accusative κατακρινοῦν κατακρινοῦντα κατακρινοῦντε

Genitive κατακρινοῦντος κατακρινούντων κατακρινούντοῑν

Dative κατακρινοῦντι κατακρινοῦσι κατακρινούντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative κατακρινούμενος κατακρινούμενοι κατακρινουμένω

Vocative κατακρινούμενε κατακρινούμενοι κατακρινουμένω

Accusative κατακρινούμενον κατακρινουμένους κατακρινουμένω

Genitive κατακρινουμένου κατακρινουμένων κατακρινουμένοῑν

Dative κατακρινουμένῳ κατακρινουμένοῑς κατακρινουμένοῑν



Singular Plural Dual

Feminine

Nominative κατακρινουμένη κατακρινουμέναι κατακρινουμένᾱ

Vocative κατακρινουμένη κατακρινουμέναι κατακρινουμένᾱ

Accusative κατακρινουμένην κατακρινουμένᾱς κατακρινουμένᾱ

Genitive κατακρινουμένης κατακρινουμενῶν κατακρινουμέναῑν

Dative κατακρινουμένῃ κατακρινουμέναῑς κατακρινουμέναῑν

Neuter

Nominative κατακρινούμενον κατακρινούμενα κατακρινουμένω

Vocative κατακρινούμενον κατακρινούμενα κατακρινουμένω

Accusative κατακρινούμενον κατακρινούμενα κατακρινουμένω

Genitive κατακρινουμένου κατακρινουμένων κατακρινουμένοῑν

Dative κατακρινουμένῳ κατακρινουμένοῑς κατακρινουμένοῑν

Passive voice

Masculine

Nominative κατακριθησόμενος κατακριθησόμενοι κατακριθησομένω

Vocative κατακριθησόμενε κατακριθησόμενοι κατακριθησομένω

Accusative κατακριθησόμενον κατακριθησομένους κατακριθησομένω

Genitive κατακριθησομένου κατακριθησομένων κατακριθησομένοῑν

Dative κατακριθησομένῳ κατακριθησομένοῑς κατακριθησομένοῑν

Feminine

Nominative κατακριθησομένη κατακριθησομέναι κατακριθησομένᾱ

Vocative κατακριθησομένη κατακριθησομέναι κατακριθησομένᾱ

Accusative κατακριθησομένην κατακριθησομένᾱς κατακριθησομένᾱ

Genitive κατακριθησομένης κατακριθησομενῶν κατακριθησομέναῑν

Dative κατακριθησομένῃ κατακριθησομέναῑς κατακριθησομέναῑν

Neuter

Nominative κατακριθησόμενον κατακριθησόμενα κατακριθησομένω

Vocative κατακριθησόμενον κατακριθησόμενα κατακριθησομένω

Accusative κατακριθησόμενον κατακριθησόμενα κατακριθησομένω

Genitive κατακριθησομένου κατακριθησομένων κατακριθησομένοῑν

Dative κατακριθησομένῳ κατακριθησομένοῑς κατακριθησομένοῑν



Singular Plural Dual

Aorist

Active voice

Masculine

Nominative κατακρί̄νᾱς κατακρί̄ναντες κατακρί̄ναντε

Vocative κατακρί̄ναν κατακρί̄ναντες κατακρί̄ναντε

Accusative κατακρί̄ναντα κατακρί̄ναντας κατακρί̄ναντε

Genitive κατακρί̄ναντος κατακρῑνάντων κατακρῑνάντοῑν

Dative κατακρί̄ναντι κατακρί̄νᾱσι κατακρῑνάντοῑν

Feminine

Nominative κατακρί̄νᾱσα κατακρί̄νᾱσαι κατακρῑνά̄σᾱ

Vocative κατακρί̄νᾱσα κατακρί̄νᾱσαι κατακρῑνά̄σᾱ

Accusative κατακρί̄νᾱσαν κατακρῑνά̄σᾱς κατακρῑνά̄σᾱ

Genitive κατακρῑνά̄σης κατακρῑνᾱσῶν κατακρῑνά̄σαῑν

Dative κατακρῑνά̄σῃ κατακρῑνά̄σαῑς κατακρῑνά̄σαῑν

Neuter

Nominative κατακρῖναν κατακρί̄ναντα κατακρί̄ναντε

Vocative κατακρῖναν κατακρί̄ναντα κατακρί̄ναντε

Accusative κατακρῖναν κατακρί̄ναντα κατακρί̄ναντε

Genitive κατακρί̄ναντος κατακρῑνάντων κατακρῑνάντοῑν

Dative κατακρί̄ναντι κατακρί̄νᾱσι κατακρῑνάντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative κατακρῑνάμενος κατακρῑνάμενοι κατακρῑναμένω

Vocative κατακρῑνάμενε κατακρῑνάμενοι κατακρῑναμένω

Accusative κατακρῑνάμενον κατακρῑναμένους κατακρῑναμένω

Genitive κατακρῑναμένου κατακρῑναμένων κατακρῑναμένοῑν

Dative κατακρῑναμένῳ κατακρῑναμένοῑς κατακρῑναμένοῑν

Feminine

Nominative κατακρῑναμένη κατακρῑναμέναι κατακρῑναμένᾱ

Vocative κατακρῑναμένη κατακρῑναμέναι κατακρῑναμένᾱ

Accusative κατακρῑναμένην κατακρῑναμένᾱς κατακρῑναμένᾱ

Genitive κατακρῑναμένης κατακρῑναμενῶν κατακρῑναμέναῑν

Dative κατακρῑναμένῃ κατακρῑναμέναῑς κατακρῑναμέναῑν



Singular Plural Dual

Neuter

Nominative κατακρῑνάμενον κατακρῑνάμενα κατακρῑναμένω

Vocative κατακρῑνάμενον κατακρῑνάμενα κατακρῑναμένω

Accusative κατακρῑνάμενον κατακρῑνάμενα κατακρῑναμένω

Genitive κατακρῑναμένου κατακρῑναμένων κατακρῑναμένοῑν

Dative κατακρῑναμένῳ κατακρῑναμένοῑς κατακρῑναμένοῑν

Passive voice

Masculine

Nominative κατακριθείς κατακριθέντες κατακριθέντε

Vocative κατακριθείς κατακριθέντες κατακριθέντε

Accusative κατακριθέντα κατακριθέντας κατακριθέντε

Genitive κατακριθέντος κατακριθέντων κατακριθέντοῑν

Dative κατακριθέντι κατακριθεῖσι κατακριθέντοῑν

Feminine

Nominative κατακριθεῖσα κατακριθεῖσαι κατακριθείσᾱ

Vocative κατακριθεῖσα κατακριθεῖσαι κατακριθείσᾱ

Accusative κατακριθεῖσαν κατακριθείσᾱς κατακριθείσᾱ

Genitive κατακριθείσης κατακριθεισῶν κατακριθείσαῑν

Dative κατακριθείσῃ κατακριθείσαῑς κατακριθείσαῑν

Neuter

Nominative κατακριθέν κατακριθέντα κατακριθέντε

Vocative κατακριθέν κατακριθέντα κατακριθέντε

Accusative κατακριθέν κατακριθέντα κατακριθέντε

Genitive κατακριθέντος κατακριθέντων κατακριθέντοῑν

Dative κατακριθέντι κατακριθεῖσι κατακριθέντοῑν

Perfect

Active voice

Masculine

Nominative κατακεκρικώς κατακεκρικότες κατακεκρικότε

Vocative κατακεκρικώς κατακεκρικότες κατακεκρικότε

Accusative κατακεκρικότα κατακεκρικότας κατακεκρικότε

Genitive κατακεκρικότος κατακεκρικότων κατακεκρικότοῑν

Dative κατακεκρικότι κατακεκρικῶσι κατακεκρικότοῑν



Singular Plural Dual

Feminine

Nominative κατακεκρικυῖα κατακεκρικυῖαι κατακεκρικυίᾱ

Vocative κατακεκρικυῖα κατακεκρικυῖαι κατακεκρικυίᾱ

Accusative κατακεκρικυῖαν κατακεκρικυίᾱς κατακεκρικυίᾱ

Genitive κατακεκρικυίᾱς κατακεκρικυιῶν κατακεκρικυίαῑν

Dative κατακεκρικυίᾳ κατακεκρικυίαῑς κατακεκρικυίαῑν

Neuter

Nominative κατακεκρικός κατακεκρικότα κατακεκρικότε

Vocative κατακεκρικός κατακεκρικότα κατακεκρικότε

Accusative κατακεκρικός κατακεκρικότα κατακεκρικότε

Genitive κατακεκρικότος κατακεκρικότων κατακεκρικότοῑν

Dative κατακεκρικότι κατακεκρικῶσι κατακεκρικότοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative κατακεκριμένος κατακεκριμένοι κατακεκριμένω

Vocative κατακεκριμένε κατακεκριμένοι κατακεκριμένω

Accusative κατακεκριμένον κατακεκριμένους κατακεκριμένω

Genitive κατακεκριμένου κατακεκριμένων κατακεκριμένοῑν

Dative κατακεκριμένῳ κατακεκριμένοῑς κατακεκριμένοῑν

Feminine

Nominative κατακεκριμένη κατακεκριμέναι κατακεκριμένᾱ

Vocative κατακεκριμένη κατακεκριμέναι κατακεκριμένᾱ

Accusative κατακεκριμένην κατακεκριμένᾱς κατακεκριμένᾱ

Genitive κατακεκριμένης κατακεκριμενῶν κατακεκριμέναῑν

Dative κατακεκριμένῃ κατακεκριμέναῑς κατακεκριμέναῑν

Neuter

Nominative κατακεκριμένον κατακεκριμένα κατακεκριμένω

Vocative κατακεκριμένον κατακεκριμένα κατακεκριμένω

Accusative κατακεκριμένον κατακεκριμένα κατακεκριμένω

Genitive κατακεκριμένου κατακεκριμένων κατακεκριμένοῑν

Dative κατακεκριμένῳ κατακεκριμένοῑς κατακεκριμένοῑν



Singular Plural Dual

Ionic

Future

Active voice

Masculine

Nominative κατακρινέσων κατακρινέσοντες κατακρινέσοντε

Vocative κατακρινέσον κατακρινέσοντες κατακρινέσοντε

Accusative κατακρινέσοντα κατακρινέσοντας κατακρινέσοντε

Genitive κατακρινέσοντος κατακρινεσόντων κατακρινεσόντοῑν

Dative κατακρινέσοντι κατακρινέσουσι κατακρινεσόντοῑν

Feminine

Nominative κατακρινέσουσα κατακρινέσουσαι κατακρινεσούσᾱ

Vocative κατακρινέσουσα κατακρινέσουσαι κατακρινεσούσᾱ

Accusative κατακρινέσουσαν κατακρινεσούσᾱς κατακρινεσούσᾱ

Genitive κατακρινεσούσης κατακρινεσουσῶν κατακρινεσούσαῑν

Dative κατακρινεσούσῃ κατακρινεσούσαῑς κατακρινεσούσαῑν

Neuter

Nominative κατακρινέσον κατακρινέσοντα κατακρινέσοντε

Vocative κατακρινέσον κατακρινέσοντα κατακρινέσοντε

Accusative κατακρινέσον κατακρινέσοντα κατακρινέσοντε

Genitive κατακρινέσοντος κατακρινεσόντων κατακρινεσόντοῑν

Dative κατακρινέσοντι κατακρινέσουσι κατακρινεσόντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative κατακρινεσόμενος κατακρινεσόμενοι κατακρινεσομένω

Vocative κατακρινεσόμενε κατακρινεσόμενοι κατακρινεσομένω

Accusative κατακρινεσόμενον κατακρινεσομένους κατακρινεσομένω

Genitive κατακρινεσομένου κατακρινεσομένων κατακρινεσομένοῑν

Dative κατακρινεσομένῳ κατακρινεσομένοῑς κατακρινεσομένοῑν

Feminine

Nominative κατακρινεσομένη κατακρινεσομέναι κατακρινεσομένᾱ

Vocative κατακρινεσομένη κατακρινεσομέναι κατακρινεσομένᾱ

Accusative κατακρινεσομένην κατακρινεσομένᾱς κατακρινεσομένᾱ

Genitive κατακρινεσομένης κατακρινεσομενῶν κατακρινεσομέναῑν

Dative κατακρινεσομένῃ κατακρινεσομέναῑς κατακρινεσομέναῑν



Singular Plural Dual

Neuter

Nominative κατακρινεσόμενον κατακρινεσόμενα κατακρινεσομένω

Vocative κατακρινεσόμενον κατακρινεσόμενα κατακρινεσομένω

Accusative κατακρινεσόμενον κατακρινεσόμενα κατακρινεσομένω

Genitive κατακρινεσομένου κατακρινεσομένων κατακρινεσομένοῑν

Dative κατακρινεσομένῳ κατακρινεσομένοῑς κατακρινεσομένοῑν



κατακρί̄νω

to give as sentence against.

Active Middle Passive

Regular

Present κατακρινεῖν κατακρινεῖσθαι

Future κατακριθήσεσθαι

Aorist κατακρῖναι κατακρί̄νασθαι κατακριθῆναι

Perfect κατακεκρικέναι κατακεκρίσθαι

Ionic

Present κατακρινέειν κατακρινέεσθαι



καταρτίζω

adjust, arrange, restore.

Indicative Subjunctive Optative Imperative

Regular

Active voice

Present
καταρτίζω καταρτίζω καταρτίζοῑμι1ps

καταρτίζεις καταρτίζῃς καταρτίζοῑς κατάρτιζε2ps

καταρτίζει καταρτίζῃ καταρτίζοῑ καταρτιζέτω3ps

καταρτίζομεν καταρτίζωμεν καταρτίζοῑμεν1pp

καταρτίζετε καταρτίζητε καταρτίζοῑτε καταρτίζετε2pp

καταρτίζουσι καταρτίζωσι καταρτίζοῑεν καταρτιζέτωσαν3pp

καταρτίζετον καταρτίζητον καταρτίζοῑτον καταρτίζετον2pd

καταρτίζετον καταρτίζητον καταρτιζοί̄την καταρτιζέτων3pd

Imperfect
κατήρτιζον1ps

κατήρτιζες2ps

κατήρτιζε3ps

κατηρτίζομεν1pp

κατηρτίζετε2pp

κατήρτιζον3pp

κατηρτίζετον2pd

κατηρτιζέτην3pd

Future
καταρτίσω καταρτίσοῑμι1ps

καταρτίσεις καταρτίσοῑς2ps

καταρτίσει καταρτίσοῑ3ps

καταρτίσομεν καταρτίσοῑμεν1pp

καταρτίσετε καταρτίσοῑτε2pp

καταρτίσουσι καταρτίσοῑεν3pp

καταρτίσετον καταρτίσοῑτον2pd

καταρτίσετον καταρτισοί̄την3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Aorist
κατήρτισα καταρτίσω καταρτίσαῑμι1ps

κατήρτισας καταρτίσῃς καταρτίσειας κατάρτισον2ps

κατήρτισε καταρτίσῃ καταρτίσειε καταρτισάτω3ps

κατηρτίσαμεν καταρτίσωμεν καταρτίσαῑμεν1pp

κατηρτίσατε καταρτίσητε καταρτίσαῑτε καταρτίσατε2pp

κατήρτισαν καταρτίσωσι καταρτίσειαν καταρτισάτωσαν3pp

κατηρτίσατον καταρτίσητον καταρτίσαῑτον καταρτίσατον2pd

κατηρτισάτην καταρτίσητον καταρτισαί̄την καταρτισάτων3pd

Perfect
κατήρτικα κατηρτίκω κατηρτίκοῑμι1ps

κατήρτικας κατηρτίκῃς κατηρτίκοῑς κατήρτικε2ps

κατήρτικε κατηρτίκῃ κατηρτίκοῑ κατηρτικέτω3ps

κατηρτίκαμεν κατηρτίκωμεν κατηρτίκοῑμεν1pp

κατηρτίκατε κατηρτίκητε κατηρτίκοῑτε κατηρτίκετε2pp

κατηρτίκασι κατηρτίκωσι κατηρτίκοῑεν κατηρτικέτωσαν3pp

κατηρτίκατον κατηρτίκητον κατηρτίκοῑτον κατηρτίκετον2pd

κατηρτίκατον κατηρτίκητον κατηρτικοί̄την κατηρτικέτων3pd

Pluperfect
κατηρτίκη1ps

κατηρτίκης2ps

κατηρτίκει3ps

κατηρτίκεμεν1pp

κατηρτίκετε2pp

κατηρτίκεσαν3pp

κατηρτίκειτον2pd

κατηρτικείτην3pd

Middle voice

Present
καταρτίζομαι καταρτίζωμαι καταρτιζοί̄μην1ps

καταρτίζει καταρτίζῃ καταρτίζοῑο καταρτίζου2ps

καταρτίζεται καταρτίζηται καταρτίζοῑτο καταρτιζέσθω3ps

καταρτιζόμεθα καταρτιζώμεθα καταρτιζοί̄μεθα1pp

καταρτίζεσθε καταρτίζησθε καταρτίζοῑσθε καταρτίζεσθε2pp

καταρτίζονται καταρτίζωνται καταρτίζοῑντο καταρτιζέσθωσαν3pp

καταρτίζεσθον καταρτίζησθον καταρτίζοῑσθον καταρτίζεσθον2pd

καταρτίζεσθον καταρτίζησθον καταρτιζοί̄σθην καταρτιζέσθων3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Imperfect
κατηρτιζόμην1ps

κατηρτίζου2ps

κατηρτίζετο3ps

κατηρτιζόμεθα1pp

κατηρτίζεσθε2pp

κατηρτίζοντο3pp

κατηρτίζεσθον2pd

κατηρτιζέσθην3pd

Future
καταρτίσομαι καταρτισοί̄μην1ps

καταρτίσει καταρτίσοῑο2ps

καταρτίσεται καταρτίσοῑτο3ps

καταρτισόμεθα καταρτισοί̄μεθα1pp

καταρτίσεσθε καταρτίσοῑσθε2pp

καταρτίσονται καταρτίσοῑντο3pp

καταρτίσεσθον καταρτίσοῑσθον2pd

καταρτίσεσθον καταρτισοί̄σθην3pd

Aorist
κατηρτισάμην καταρτίσωμαι καταρτισαί̄μην1ps

κατηρτίσω καταρτίσῃ καταρτίσαῑο κατάρτισαι2ps

κατηρτίσατο καταρτίσηται καταρτίσαῑτο καταρτισάσθω3ps

κατηρτισάμεθα καταρτισώμεθα καταρτισαί̄μεθα1pp

κατηρτίσασθε καταρτίσησθε καταρτίσαῑσθε καταρτίσασθε2pp

κατηρτίσαντο καταρτίσωνται καταρτίσαῑντο καταρτισάσθωσα3pp

κατηρτίσασθον καταρτίσησθον καταρτίσαῑσθον καταρτίσασθον2pd

κατηρτισάσθην καταρτίσησθον καταρτισαί̄σθην καταρτισάσθων3pd

Perfect
κατήρτισμαι1ps

κατήρτισαι κατήρτισο2ps

κατήρτισται κατηρτίσθω3ps

κατηρτίσμεθα1pp

κατήρτισθε κατήρτισθε2pp

κατηρτίσθωσαν3pp

κατήρτισθον κατήρτισθον2pd

κατήρτισθον κατηρτίσθων3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Pluperfect
κατηρτίσμην1ps

κατήρτισο2ps

κατήρτιστο3ps

κατηρτίσμεθα1pp

κατήρτισθε2pp

κατήρτισθον2pd

κατηρτίσθην3pd

Passive voice

Future
καταρτισθήσομαι καταρτισθησοί̄μη1ps

καταρτισθήσει καταρτισθήσοῑο2ps

καταρτισθήσεται καταρτισθήσοῑτο3ps

καταρτισθησόμεθ καταρτισθησοί̄με1pp

καταρτισθήσεσθε καταρτισθήσοῑσθ2pp

καταρτισθήσονται καταρτισθήσοῑντο3pp

καταρτισθήσεσθο καταρτισθήσοῑσθ2pd

καταρτισθήσεσθο καταρτισθησοί̄σθ3pd

Aorist
κατηρτίσθην καταρτισθῶ καταρτισθείην1ps

κατηρτίσθης καταρτισθῇς καταρτισθείης καταρτίσθητι2ps

κατηρτίσθη καταρτισθῇ καταρτισθείη καταρτισθήτω3ps

κατηρτίσθημεν καταρτισθῶμεν καταρτισθεῖμεν1pp

κατηρτίσθητε καταρτισθῆτε καταρτισθεῖτε καταρτίσθητε2pp

κατηρτίσθησαν καταρτισθῶσι καταρτισθεῖεν καταρτισθήτωσαν3pp

κατηρτίσθητον καταρτισθῆτον καταρτισθεῖτον καταρτίσθητον2pd

κατηρτισθήτην καταρτισθῆτον καταρτισθείτην καταρτισθήτων3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Attic

Active voice

Future
καταρτιῶ καταρτιῶ καταρτιοῖμι1ps

καταρτιεῖς καταρτιῇς καταρτιοῖς καταρτίει2ps

καταρτιεῖ καταρτιῇ καταρτιοῖ καταρτιείτω3ps

καταρτιοῦμεν καταρτιῶμεν καταρτιοῖμεν1pp

καταρτιεῖτε καταρτιῆτε καταρτιοῖτε καταρτιεῖτε2pp

καταρτιοῦσι καταρτιῶσι καταρτιοῖεν καταρτιείτωσαν3pp

καταρτιεῖτον καταρτιῆτον καταρτιοῖτον καταρτιεῖτον2pd

καταρτιεῖτον καταρτιῆτον καταρτιοί̄την καταρτιείτων3pd

Middle voice

Future
καταρτιοῦμαι καταρτιῶμαι καταρτιοί̄μην1ps

καταρτιεῖ καταρτιῇ καταρτιοῖο καταρτιοῦ2ps

καταρτιεῖται καταρτιῆται καταρτιοῖτο καταρτιείσθω3ps

καταρτιούμεθα καταρτιώμεθα καταρτιοί̄μεθα1pp

καταρτιεῖσθε καταρτιῆσθε καταρτιοῖσθε καταρτιεῖσθε2pp

καταρτιοῦνται καταρτιῶνται καταρτιοῖντο καταρτιείσθωσαν3pp

καταρτιεῖσθον καταρτιῆσθον καταρτιοῖσθον καταρτιεῖσθον2pd

καταρτιεῖσθον καταρτιῆσθον καταρτιοί̄σθην καταρτιείσθων3pd



καταρτίζω

adjust, arrange, restore.

Singular Plural Dual

Regular

Present

Active voice

Masculine

Nominative καταρτίζων καταρτίζοντες καταρτίζοντε

Vocative καταρτίζον καταρτίζοντες καταρτίζοντε

Accusative καταρτίζοντα καταρτίζοντας καταρτίζοντε

Genitive καταρτίζοντος καταρτιζόντων καταρτιζόντοῑν

Dative καταρτίζοντι καταρτίζουσι καταρτιζόντοῑν

Feminine

Nominative καταρτίζουσα καταρτίζουσαι καταρτιζούσᾱ

Vocative καταρτίζουσα καταρτίζουσαι καταρτιζούσᾱ

Accusative καταρτίζουσαν καταρτιζούσᾱς καταρτιζούσᾱ

Genitive καταρτιζούσης καταρτιζουσῶν καταρτιζούσαῑν

Dative καταρτιζούσῃ καταρτιζούσαῑς καταρτιζούσαῑν

Neuter

Nominative καταρτίζον καταρτίζοντα καταρτίζοντε

Vocative καταρτίζον καταρτίζοντα καταρτίζοντε

Accusative καταρτίζον καταρτίζοντα καταρτίζοντε

Genitive καταρτίζοντος καταρτιζόντων καταρτιζόντοῑν

Dative καταρτίζοντι καταρτίζουσι καταρτιζόντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative καταρτιζόμενος καταρτιζόμενοι καταρτιζομένω

Vocative καταρτιζόμενε καταρτιζόμενοι καταρτιζομένω

Accusative καταρτιζόμενον καταρτιζομένους καταρτιζομένω

Genitive καταρτιζομένου καταρτιζομένων καταρτιζομένοῑν

Dative καταρτιζομένῳ καταρτιζομένοῑς καταρτιζομένοῑν

Feminine

Nominative καταρτιζομένη καταρτιζομέναι καταρτιζομένᾱ

Vocative καταρτιζομένη καταρτιζομέναι καταρτιζομένᾱ

Accusative καταρτιζομένην καταρτιζομένᾱς καταρτιζομένᾱ

Genitive καταρτιζομένης καταρτιζομενῶν καταρτιζομέναῑν

Dative καταρτιζομένῃ καταρτιζομέναῑς καταρτιζομέναῑν



Singular Plural Dual

Neuter

Nominative καταρτιζόμενον καταρτιζόμενα καταρτιζομένω

Vocative καταρτιζόμενον καταρτιζόμενα καταρτιζομένω

Accusative καταρτιζόμενον καταρτιζόμενα καταρτιζομένω

Genitive καταρτιζομένου καταρτιζομένων καταρτιζομένοῑν

Dative καταρτιζομένῳ καταρτιζομένοῑς καταρτιζομένοῑν

Future

Active voice

Masculine

Nominative καταρτίσων καταρτίσοντες καταρτίσοντε

Vocative καταρτίσον καταρτίσοντες καταρτίσοντε

Accusative καταρτίσοντα καταρτίσοντας καταρτίσοντε

Genitive καταρτίσοντος καταρτισόντων καταρτισόντοῑν

Dative καταρτίσοντι καταρτίσουσι καταρτισόντοῑν

Feminine

Nominative καταρτίσουσα καταρτίσουσαι καταρτισούσᾱ

Vocative καταρτίσουσα καταρτίσουσαι καταρτισούσᾱ

Accusative καταρτίσουσαν καταρτισούσᾱς καταρτισούσᾱ

Genitive καταρτισούσης καταρτισουσῶν καταρτισούσαῑν

Dative καταρτισούσῃ καταρτισούσαῑς καταρτισούσαῑν

Neuter

Nominative καταρτίσον καταρτίσοντα καταρτίσοντε

Vocative καταρτίσον καταρτίσοντα καταρτίσοντε

Accusative καταρτίσον καταρτίσοντα καταρτίσοντε

Genitive καταρτίσοντος καταρτισόντων καταρτισόντοῑν

Dative καταρτίσοντι καταρτίσουσι καταρτισόντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative καταρτισόμενος καταρτισόμενοι καταρτισομένω

Vocative καταρτισόμενε καταρτισόμενοι καταρτισομένω

Accusative καταρτισόμενον καταρτισομένους καταρτισομένω

Genitive καταρτισομένου καταρτισομένων καταρτισομένοῑν

Dative καταρτισομένῳ καταρτισομένοῑς καταρτισομένοῑν



Singular Plural Dual

Feminine

Nominative καταρτισομένη καταρτισομέναι καταρτισομένᾱ

Vocative καταρτισομένη καταρτισομέναι καταρτισομένᾱ

Accusative καταρτισομένην καταρτισομένᾱς καταρτισομένᾱ

Genitive καταρτισομένης καταρτισομενῶν καταρτισομέναῑν

Dative καταρτισομένῃ καταρτισομέναῑς καταρτισομέναῑν

Neuter

Nominative καταρτισόμενον καταρτισόμενα καταρτισομένω

Vocative καταρτισόμενον καταρτισόμενα καταρτισομένω

Accusative καταρτισόμενον καταρτισόμενα καταρτισομένω

Genitive καταρτισομένου καταρτισομένων καταρτισομένοῑν

Dative καταρτισομένῳ καταρτισομένοῑς καταρτισομένοῑν

Passive voice

Masculine

Nominative καταρτισθησόμενος καταρτισθησόμενοι καταρτισθησομένω

Vocative καταρτισθησόμενε καταρτισθησόμενοι καταρτισθησομένω

Accusative καταρτισθησόμενον καταρτισθησομένους καταρτισθησομένω

Genitive καταρτισθησομένου καταρτισθησομένων καταρτισθησομένοῑν

Dative καταρτισθησομένῳ καταρτισθησομένοῑς καταρτισθησομένοῑν

Feminine

Nominative καταρτισθησομένη καταρτισθησομέναι καταρτισθησομένᾱ

Vocative καταρτισθησομένη καταρτισθησομέναι καταρτισθησομένᾱ

Accusative καταρτισθησομένην καταρτισθησομένᾱς καταρτισθησομένᾱ

Genitive καταρτισθησομένης καταρτισθησομενῶν καταρτισθησομέναῑν

Dative καταρτισθησομένῃ καταρτισθησομέναῑς καταρτισθησομέναῑν

Neuter

Nominative καταρτισθησόμενον καταρτισθησόμενα καταρτισθησομένω

Vocative καταρτισθησόμενον καταρτισθησόμενα καταρτισθησομένω

Accusative καταρτισθησόμενον καταρτισθησόμενα καταρτισθησομένω

Genitive καταρτισθησομένου καταρτισθησομένων καταρτισθησομένοῑν

Dative καταρτισθησομένῳ καταρτισθησομένοῑς καταρτισθησομένοῑν



Singular Plural Dual

Aorist

Active voice

Masculine

Nominative καταρτίσᾱς καταρτίσαντες καταρτίσαντε

Vocative καταρτίσαν καταρτίσαντες καταρτίσαντε

Accusative καταρτίσαντα καταρτίσαντας καταρτίσαντε

Genitive καταρτίσαντος καταρτισάντων καταρτισάντοῑν

Dative καταρτίσαντι καταρτίσᾱσι καταρτισάντοῑν

Feminine

Nominative καταρτίσᾱσα καταρτίσᾱσαι καταρτισά̄σᾱ

Vocative καταρτίσᾱσα καταρτίσᾱσαι καταρτισά̄σᾱ

Accusative καταρτίσᾱσαν καταρτισά̄σᾱς καταρτισά̄σᾱ

Genitive καταρτισά̄σης καταρτισᾱσῶν καταρτισά̄σαῑν

Dative καταρτισά̄σῃ καταρτισά̄σαῑς καταρτισά̄σαῑν

Neuter

Nominative καταρτίσαν καταρτίσαντα καταρτίσαντε

Vocative καταρτίσαν καταρτίσαντα καταρτίσαντε

Accusative καταρτίσαν καταρτίσαντα καταρτίσαντε

Genitive καταρτίσαντος καταρτισάντων καταρτισάντοῑν

Dative καταρτίσαντι καταρτίσᾱσι καταρτισάντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative καταρτισάμενος καταρτισάμενοι καταρτισαμένω

Vocative καταρτισάμενε καταρτισάμενοι καταρτισαμένω

Accusative καταρτισάμενον καταρτισαμένους καταρτισαμένω

Genitive καταρτισαμένου καταρτισαμένων καταρτισαμένοῑν

Dative καταρτισαμένῳ καταρτισαμένοῑς καταρτισαμένοῑν

Feminine

Nominative καταρτισαμένη καταρτισαμέναι καταρτισαμένᾱ

Vocative καταρτισαμένη καταρτισαμέναι καταρτισαμένᾱ

Accusative καταρτισαμένην καταρτισαμένᾱς καταρτισαμένᾱ

Genitive καταρτισαμένης καταρτισαμενῶν καταρτισαμέναῑν

Dative καταρτισαμένῃ καταρτισαμέναῑς καταρτισαμέναῑν



Singular Plural Dual

Neuter

Nominative καταρτισάμενον καταρτισάμενα καταρτισαμένω

Vocative καταρτισάμενον καταρτισάμενα καταρτισαμένω

Accusative καταρτισάμενον καταρτισάμενα καταρτισαμένω

Genitive καταρτισαμένου καταρτισαμένων καταρτισαμένοῑν

Dative καταρτισαμένῳ καταρτισαμένοῑς καταρτισαμένοῑν

Passive voice

Masculine

Nominative καταρτισθείς καταρτισθέντες καταρτισθέντε

Vocative καταρτισθείς καταρτισθέντες καταρτισθέντε

Accusative καταρτισθέντα καταρτισθέντας καταρτισθέντε

Genitive καταρτισθέντος καταρτισθέντων καταρτισθέντοῑν

Dative καταρτισθέντι καταρτισθεῖσι καταρτισθέντοῑν

Feminine

Nominative καταρτισθεῖσα καταρτισθεῖσαι καταρτισθείσᾱ

Vocative καταρτισθεῖσα καταρτισθεῖσαι καταρτισθείσᾱ

Accusative καταρτισθεῖσαν καταρτισθείσᾱς καταρτισθείσᾱ

Genitive καταρτισθείσης καταρτισθεισῶν καταρτισθείσαῑν

Dative καταρτισθείσῃ καταρτισθείσαῑς καταρτισθείσαῑν

Neuter

Nominative καταρτισθέν καταρτισθέντα καταρτισθέντε

Vocative καταρτισθέν καταρτισθέντα καταρτισθέντε

Accusative καταρτισθέν καταρτισθέντα καταρτισθέντε

Genitive καταρτισθέντος καταρτισθέντων καταρτισθέντοῑν

Dative καταρτισθέντι καταρτισθεῖσι καταρτισθέντοῑν

Perfect

Active voice

Masculine

Nominative κατηρτικώς κατηρτικότες κατηρτικότε

Vocative κατηρτικώς κατηρτικότες κατηρτικότε

Accusative κατηρτικότα κατηρτικότας κατηρτικότε

Genitive κατηρτικότος κατηρτικότων κατηρτικότοῑν

Dative κατηρτικότι κατηρτικῶσι κατηρτικότοῑν



Singular Plural Dual

Feminine

Nominative κατηρτικυῖα κατηρτικυῖαι κατηρτικυίᾱ

Vocative κατηρτικυῖα κατηρτικυῖαι κατηρτικυίᾱ

Accusative κατηρτικυῖαν κατηρτικυίᾱς κατηρτικυίᾱ

Genitive κατηρτικυίᾱς κατηρτικυιῶν κατηρτικυίαῑν

Dative κατηρτικυίᾳ κατηρτικυίαῑς κατηρτικυίαῑν

Neuter

Nominative κατηρτικόν κατηρτικότες κατηρτικότε

Vocative κατηρτικός κατηρτικότες κατηρτικότε

Accusative κατηρτικότα κατηρτικότας κατηρτικότε

Genitive κατηρτικότος κατηρτικότων κατηρτικότοῑν

Dative κατηρτικότι κατηρτικῶσι κατηρτικότοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative κατηρτισμένος κατηρτισμένοι κατηρτισμένω

Vocative κατηρτισμένε κατηρτισμένοι κατηρτισμένω

Accusative κατηρτισμένον κατηρτισμένους κατηρτισμένω

Genitive κατηρτισμένου κατηρτισμένων κατηρτισμένοῑν

Dative κατηρτισμένῳ κατηρτισμένοῑς κατηρτισμένοῑν

Feminine

Nominative κατηρτισμένη κατηρτισμέναι κατηρτισμένᾱ

Vocative κατηρτισμένη κατηρτισμέναι κατηρτισμένᾱ

Accusative κατηρτισμένην κατηρτισμένᾱς κατηρτισμένᾱ

Genitive κατηρτισμένης κατηρτισμενῶν κατηρτισμέναῑν

Dative κατηρτισμένῃ κατηρτισμέναῑς κατηρτισμέναῑν

Neuter

Nominative κατηρτισμένον κατηρτισμένα κατηρτισμένω

Vocative κατηρτισμένον κατηρτισμένα κατηρτισμένω

Accusative κατηρτισμένον κατηρτισμένα κατηρτισμένω

Genitive κατηρτισμένου κατηρτισμένων κατηρτισμένοῑν

Dative κατηρτισμένῳ κατηρτισμένοῑς κατηρτισμένοῑν



Singular Plural Dual

Attic

Future

Active voice

Masculine

Nominative καταρτιῶν καταρτιοῦντες καταρτιοῦντε

Vocative καταρτιῶν καταρτιοῦντες καταρτιοῦντε

Accusative καταρτιοῦντα καταρτιοῦντας καταρτιοῦντε

Genitive καταρτιοῦντος καταρτιούντων καταρτιούντοῑν

Dative καταρτιοῦντι καταρτιοῦσι καταρτιούντοῑν

Feminine

Nominative καταρτιοῦσα καταρτιοῦσαι καταρτιούσᾱ

Vocative καταρτιοῦσα καταρτιοῦσαι καταρτιούσᾱ

Accusative καταρτιοῦσαν καταρτιούσᾱς καταρτιούσᾱ

Genitive καταρτιούσης καταρτιουσῶν καταρτιούσαῑν

Dative καταρτιούσῃ καταρτιούσαῑς καταρτιούσαῑν

Neuter

Nominative καταρτιοῦν καταρτιοῦντα καταρτιοῦντε

Vocative καταρτιοῦν καταρτιοῦντα καταρτιοῦντε

Accusative καταρτιοῦν καταρτιοῦντα καταρτιοῦντε

Genitive καταρτιοῦντος καταρτιούντων καταρτιούντοῑν

Dative καταρτιοῦντι καταρτιοῦσι καταρτιούντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative καταρτιούμενος καταρτιούμενοι καταρτιουμένω

Vocative καταρτιούμενε καταρτιούμενοι καταρτιουμένω

Accusative καταρτιούμενον καταρτιουμένους καταρτιουμένω

Genitive καταρτιουμένου καταρτιουμένων καταρτιουμένοῑν

Dative καταρτιουμένῳ καταρτιουμένοῑς καταρτιουμένοῑν

Feminine

Nominative καταρτιουμένη καταρτιουμέναι καταρτιουμένᾱ

Vocative καταρτιουμένη καταρτιουμέναι καταρτιουμένᾱ

Accusative καταρτιουμένην καταρτιουμένᾱς καταρτιουμένᾱ

Genitive καταρτιουμένης καταρτιουμενῶν καταρτιουμέναῑν

Dative καταρτιουμένῃ καταρτιουμέναῑς καταρτιουμέναῑν



Singular Plural Dual

Neuter

Nominative καταρτιούμενον καταρτιούμενα καταρτιουμένω

Vocative καταρτιούμενον καταρτιούμενα καταρτιουμένω

Accusative καταρτιούμενον καταρτιούμενα καταρτιουμένω

Genitive καταρτιουμένου καταρτιουμένων καταρτιουμένοῑν

Dative καταρτιουμένῳ καταρτιουμένοῑς καταρτιουμένοῑν



καταρτίζω

adjust, arrange, restore.

Active Middle Passive

Regular

Present καταρτίζειν καταρτίζεσθαι

Future καταρτίσειν καταρτίσεσθαι καταρτισθήσεσθαι

Aorist καταρτίσαι καταρτίσασθαι καταρτισθῆναι

Perfect κατηρτικέναι κατηρτίσθαι

Attic

Present καταρτιεῖν καταρτιεῖσθαι



κρί̄νω

pick out, distinguish, choose, discriminate, judge.

Indicative Subjunctive Optative Imperative

Regular

Active voice

Present
κρί̄νω κρί̄νω κρί̄νοῑμι1ps

κρί̄νεις κρί̄νῃς κρί̄νοῑς κρῖνε2ps

κρί̄νει κρί̄νῃ κρί̄νοῑ κρῑνέτω3ps

κρί̄νομεν κρί̄νωμεν κρί̄νοῑμεν1pp

κρί̄νετε κρί̄νητε κρί̄νοῑτε κρί̄νετε2pp

κρί̄νουσι κρί̄νωσι κρί̄νοῑεν κρῑνέτωσαν3pp

κρί̄νετον κρί̄νητον κρί̄νοῑτον κρί̄νετον2pd

κρί̄νετον κρί̄νητον κρῑνοί̄την κρῑνέτων3pd

Imperfect
ἔκρῑνον1ps

ἔκρῑνες2ps

ἔκρῑνε3ps

ἐκρί̄νομεν1pp

ἐκρί̄νετε2pp

ἔκρῑνον3pp

ἐκρί̄νετον2pd

ἐκρῑνέτην3pd

Future
κρινῶ κρινῶ κριθησοί̄μην1ps

κρινεῖς κρινῇς κριθήσοῑο κρίνει2ps

κρινεῖ κρινῇ κριθήσοῑτο κρινείτω3ps

κρινοῦμεν κρινῶμεν κριθησοί̄μεθα1pp

κρινεῖτε κρινῆτε κριθήσοῑσθε κρινεῖτε2pp

κρινοῦσι κρινῶσι κριθήσοῑντο κρινείτωσαν3pp

κρινεῖτον κρινῆτον κριθήσοῑσθον κρινεῖτον2pd

κρινεῖτον κρινῆτον κριθησοί̄σθην κρινείτων3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Aorist
ἔκρῑνα κρί̄νω κρί̄ναῑμι1ps

ἔκρῑνας κρί̄νῃς κρί̄νειας κρῖνον2ps

ἔκρῑνε κρί̄νῃ κρί̄νειε κρῑνάτω3ps

ἐκρί̄ναμεν κρί̄νωμεν κρί̄ναῑμεν1pp

ἐκρί̄νατε κρί̄νητε κρί̄ναῑτε κρί̄νατε2pp

ἔκρῑναν κρί̄νωσι κρί̄νειαν κρῑνάτωσαν3pp

ἐκρί̄νατον κρί̄νητον κρί̄ναῑτον κρί̄νατον2pd

ἐκρῑνάτην κρί̄νητον κρῑναί̄την κρῑνάτων3pd

Perfect
κέκρικα κεκρίκω κεκρίκοῑμι1ps

κέκρικας κεκρίκῃς κεκρίκοῑς κέκρικε2ps

κέκρικε κεκρίκῃ κεκρίκοῑ κεκρικέτω3ps

κεκρίκαμεν κεκρίκωμεν κεκρίκοῑμεν1pp

κεκρίκατε κεκρίκητε κεκρίκοῑτε κεκρίκετε2pp

κεκρίκασι κεκρίκωσι κεκρίκοῑεν κεκρικέτωσαν3pp

κεκρίκατον κεκρίκητον κεκρίκοῑτον κεκρίκετον2pd

κεκρίκατον κεκρίκητον κεκρικοί̄την κεκρικέτων3pd

Pluperfect
ἐκεκρίκη1ps

ἐκεκρίκης2ps

ἐκεκρίκει3ps

ἐκεκρίκεμεν1pp

ἐκεκρίκετε2pp

ἐκεκρίκεσαν3pp

ἐκεκρίκειτον2pd

ἐκεκρικείτην3pd

Middle voice

Present
ἐκρί̄νομαι κρί̄νωμαι κρῑνοί̄μην1ps

ἐκρί̄νει κρί̄νῃ κρί̄νοῑο κρί̄νου2ps

ἐκρί̄νεται κρί̄νηται κρί̄νοῑτο κρῑνέσθω3ps

ἐκρῑνόμεθα κρῑνώμεθα κρῑνοί̄μεθα1pp

ἐκρί̄νεσθε κρί̄νησθε κρί̄νοῑσθε κρί̄νεσθε2pp

ἐκρί̄νονται κρί̄νωνται κρί̄νοῑντο κρῑνέσθωσαν3pp

ἐκρί̄νεσθον κρί̄νησθον κρί̄νοῑσθον κρί̄νεσθον2pd

ἐκρί̄νεσθον κρί̄νησθον κρῑνοί̄σθην κρῑνέσθων3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Imperfect
ἐκρῑνόμην1ps

ἐκρί̄νου2ps

ἐκρί̄νετο3ps

ἐκρῑνόμεθα1pp

ἐκρί̄νεσθε2pp

ἐκρί̄νοντο3pp

ἐκρί̄νεσθον2pd

ἐκρῑνέσθην3pd

Future
κρινοῦμαι κρινῶμαι κρινοί̄μην1ps

κρινεῖ κρινῇ κρινοῖο κρινοῦ2ps

κρινεῖται κρινῆται κρινοῖτο κρινείσθω3ps

κρινούμεθα κρινώμεθα κρινοί̄μεθα1pp

κρινεῖσθε κρινῆσθε κρινοῖσθε κρινεῖσθε2pp

κρινοῦνται κρινῶνται κρινοῖντο κρινείσθωσαν3pp

κρινεῖσθον κρινῆσθον κρινοῖσθον κρινεῖσθον2pd

κρινεῖσθον κρινῆσθον κρινοί̄σθην κρινείσθων3pd

Aorist
ἐκρῑνάμην κρί̄νωμαι κρῑναί̄μην1ps

ἐκρί̄νω κρί̄νῃ κρί̄ναῑο κρῖναι2ps

ἐκρί̄νατο κρί̄νηται κρί̄ναῑτο κρῑνάσθω3ps

ἐκρῑνάμεθα κρῑνώμεθα κρῑναί̄μεθα1pp

ἐκρί̄νασθε κρί̄νησθε κρί̄ναῑσθε κρί̄νασθε2pp

ἐκρί̄ναντο κρί̄νωνται κρί̄ναῑντο κρῑνάσθωσαν3pp

ἐκρί̄νασθον κρί̄νησθον κρί̄ναῑσθον κρί̄νασθον2pd

ἐκρῑνάσθην κρί̄νησθον κρῑναί̄σθην κρῑνάσθων3pd

Perfect
ἐκέκριμαι1ps

ἐκέκρισαι κέκρισο2ps

ἐκέκριται κεκρίσθω3ps

ἐκεκρίμεθα1pp

ἐκέκρισθε κέκρισθε2pp

ἐκέκρινται κεκρίσθωσαν3pp

ἐκέκρισθον κέκρισθον2pd

ἐκέκρισθον κεκρίσθων3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Pluperfect
ἐκεκρίμην1ps

ἐκέκρισο2ps

ἐκέκριτο3ps

ἐκεκρίμεθα1pp

ἐκέκρισθε2pp

ἐκέκριντο3pp

ἐκέκρισθον2pd

ἐκεκρίσθην3pd

Passive voice

Future
κριθήσομαι1ps

κριθήσει2ps

κριθήσεται3ps

κριθησόμεθα1pp

κριθήσεσθε2pp

κριθήσονται3pp

κριθήσεσθον2pd

κριθήσεσθον3pd

Aorist
ἐκρίθην1ps

ἐκρίθης2ps

ἐκρίθη3ps

ἐκρίθημεν1pp

ἐκρίθητε2pp

ἐκρίθησαν3pp

ἐκρίθητον2pd

ἐκριθήτην3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Ionic

Active voice

Future
κρινέω κρινέω κρινέοῑμι1ps

κρινέεις κρινέῃς κρινέοῑς κρίνεε2ps

κρινέει κρινέῃ κρινέοῑ κρινεέτω3ps

κρινέομεν κρινέωμεν κρινέοῑμεν1pp

κρινέετε κρινέητε κρινέοῑτε κρινέετε2pp

κρινέουσι κρινέωσι κρινέοῑεν κρινεέτωσαν3pp

κρινέετον κρινέητον κρινέοῑτον κρινέετον2pd

κρινέετον κρινέητον κρινεοί̄την κρινεέτων3pd

Middle voice

Future
κρινέομαι κρινέωμαι κρινεοί̄μην1ps

κρινέει κρινέῃ κρινέοῑο κρινέου2ps

κρινέεται κρινέηται κρινέοῑτο κρινεέσθω3ps

κρινεόμεθα κρινεώμεθα κρινεοί̄μεθα1pp

κρινέεσθε κρινέησθε κρινέοῑσθε κρινέεσθε2pp

κρινέονται κρινέωνται κρινέοῑντο κρινεέσθωσαν3pp

κρινέεσθον κρινέησθον κρινέοῑσθον κρινέεσθον2pd

κρινέεσθον κρινέησθον κρινεοί̄σθην κρινεέσθων3pd



κρί̄νω

pick out, distinguish, choose, discriminate, judge.

Singular Plural Dual

Regular

Present

Active voice

Masculine

Nominative κρί̄νων κρί̄νοντες κρί̄νοντε

Vocative κρί̄νον κρί̄νοντες κρί̄νοντε

Accusative κρί̄νοντα κρί̄νοντας κρί̄νοντε

Genitive κρί̄νοντος κρῑνόντων κρῑνόντοῑν

Dative κρί̄νοντι κρί̄νουσι κρῑνόντοῑν

Feminine

Nominative κρί̄νουσα κρί̄νουσαι κρῑνούσᾱ

Vocative κρί̄νουσα κρί̄νουσαι κρῑνούσᾱ

Accusative κρί̄νουσαν κρῑνούσᾱς κρῑνούσᾱ

Genitive κρῑνούσης κρῑνουσῶν κρῑνούσαῑν

Dative κρῑνούσῃ κρῑνούσαῑς κρῑνούσαῑν

Neuter

Nominative κρῖνον κρί̄νοντα κρί̄νοντε

Vocative κρῖνον κρί̄νοντα κρί̄νοντε

Accusative κρῖνον κρί̄νοντα κρί̄νοντε

Genitive κρί̄νοντος κρῑνόντων κρῑνόντοῑν

Dative κρί̄νοντι κρί̄νουσι κρῑνόντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative κρῑνόμενος κρῑνόμενοι κρῑνομένω

Vocative κρῑνόμενε κρῑνόμενοι κρῑνομένω

Accusative κρῑνόμενον κρῑνομένους κρῑνομένω

Genitive κρῑνομένου κρῑνομένων κρῑνομένοῑν

Dative κρῑνομένῳ κρῑνομένοῑς κρῑνομένοῑν

Feminine

Nominative κρῑνομένη κρῑνομέναι κρῑνομένᾱ

Vocative κρῑνομένη κρῑνομέναι κρῑνομένᾱ

Accusative κρῑνομένην κρῑνομένᾱς κρῑνομένᾱ

Genitive κρῑνομένης κρῑνομενῶν κρῑνομέναῑν

Dative κρῑνομένῃ κρῑνομέναῑς κρῑνομέναῑν



Singular Plural Dual

Neuter

Nominative κρῑνόμενον κρῑνόμενα κρῑνομένω

Vocative κρῑνόμενον κρῑνόμενα κρῑνομένω

Accusative κρῑνόμενον κρῑνόμενα κρῑνομένω

Genitive κρῑνομένου κρῑνομένων κρῑνομένοῑν

Dative κρῑνομένῳ κρῑνομένοῑς κρῑνομένοῑν

Future

Active voice

Masculine

Nominative κρινῶν κρινοῦντες κρινοῦντε

Vocative κρινῶν κρινοῦντες κρινοῦντε

Accusative κρινοῦντα κρινοῦντας κρινοῦντε

Genitive κρινοῦντος κρινούντων κρινούντοῑν

Dative κρινοῦντι κρινοῦσι κρινούντοῑν

Feminine

Nominative κρινοῦσα κρινοῦσαι κρινούσᾱ

Vocative κρινοῦσα κρινοῦσαι κρινούσᾱ

Accusative κρινοῦσαν κρινούσᾱς κρινούσᾱ

Genitive κρινούσης κρινουσῶν κρινούσαῑν

Dative κρινούσῃ κρινούσαῑς κρινούσαῑν

Neuter

Nominative κρινοῦν κρινοῦντα κρινοῦντε

Vocative κρινοῦν κρινοῦντα κρινοῦντε

Accusative κρινοῦν κρινοῦντα κρινοῦντε

Genitive κρινοῦντος κρινούντων κρινούντοῑν

Dative κρινοῦντι κρινοῦσι κρινούντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative κρινούμενος κρινούμενοι κρινουμένω

Vocative κρινούμενε κρινούμενοι κρινουμένω

Accusative κρινούμενον κρινουμένους κρινουμένω

Genitive κρινουμένου κρινουμένων κρινουμένοῑν

Dative κρινουμένῳ κρινουμένοῑς κρινουμένοῑν



Singular Plural Dual

Feminine

Nominative κρινουμένη κρινουμέναι κρινουμένᾱ

Vocative κρινουμένη κρινουμέναι κρινουμένᾱ

Accusative κρινουμένην κρινουμένᾱς κρινουμένᾱ

Genitive κρινουμένης κρινουμενῶν κρινουμέναῑν

Dative κρινουμένῃ κρινουμέναῑς κρινουμέναῑν

Neuter

Nominative κρινούμενον κρινούμενα κρινουμένω

Vocative κρινούμενον κρινούμενα κρινουμένω

Accusative κρινούμενον κρινούμενα κρινουμένω

Genitive κρινουμένου κρινουμένων κρινουμένοῑν

Dative κρινουμένῳ κρινουμένοῑς κρινουμένοῑν

Passive voice

Masculine

Nominative κριθησόμενος κριθησόμενοι κριθησομένω

Vocative κριθησόμενε κριθησόμενοι κριθησομένω

Accusative κριθησόμενον κριθησομένους κριθησομένω

Genitive κριθησομένου κριθησομένων κριθησομένοῑν

Dative κριθησομένῳ κριθησομένοῑς κριθησομένοῑν

Feminine

Nominative κριθησομένη κριθησομέναι κριθησομένᾱ

Vocative κριθησομένη κριθησομέναι κριθησομένᾱ

Accusative κριθησομένην κριθησομένᾱς κριθησομένᾱ

Genitive κριθησομένης κριθησομενῶν κριθησομέναῑν

Dative κριθησομένῃ κριθησομέναῑς κριθησομέναῑν

Neuter

Nominative κριθησόμενον κριθησόμενα κριθησομένω

Vocative κριθησόμενον κριθησόμενα κριθησομένω

Accusative κριθησόμενον κριθησόμενα κριθησομένω

Genitive κριθησομένου κριθησομένων κριθησομένοῑν

Dative κριθησομένῳ κριθησομένοῑς κριθησομένοῑν



Singular Plural Dual

Aorist

Active voice

Masculine

Nominative κρί̄νᾱς κρί̄ναντες κρί̄ναντε

Vocative κρί̄ναν κρί̄ναντες κρί̄ναντε

Accusative κρί̄ναντα κρί̄ναντας κρί̄ναντε

Genitive κρί̄ναντος κρῑνάντων κρῑνάντοῑν

Dative κρί̄ναντι κρί̄νᾱσι κρῑνάντοῑν

Feminine

Nominative κρί̄νᾱσα κρί̄νᾱσαι κρῑνά̄σᾱ

Vocative κρί̄νᾱσα κρί̄νᾱσαι κρῑνά̄σᾱ

Accusative κρί̄νᾱσαν κρῑνά̄σᾱς κρῑνά̄σᾱ

Genitive κρῑνά̄σης κρῑνᾱσῶν κρῑνά̄σαῑν

Dative κρῑνά̄σῃ κρῑνά̄σαῑς κρῑνά̄σαῑν

Neuter

Nominative κρῖναν κρί̄ναντα κρί̄ναντε

Vocative κρῖναν κρί̄ναντα κρί̄ναντε

Accusative κρῖναν κρί̄ναντα κρί̄ναντε

Genitive κρί̄ναντος κρῑνάντων κρῑνάντοῑν

Dative κρί̄ναντι κρί̄νᾱσι κρῑνάντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative κρῑνάμενος κρῑνάμενοι κρῑναμένω

Vocative κρῑνάμενε κρῑνάμενοι κρῑναμένω

Accusative κρῑνάμενον κρῑναμένους κρῑναμένω

Genitive κρῑναμένου κρῑναμένων κρῑναμένοῑν

Dative κρῑναμένῳ κρῑναμένοῑς κρῑναμένοῑν

Feminine

Nominative κρῑναμένη κρῑναμέναι κρῑναμένᾱ

Vocative κρῑναμένη κρῑναμέναι κρῑναμένᾱ

Accusative κρῑναμένην κρῑναμένᾱς κρῑναμένᾱ

Genitive κρῑναμένης κρῑναμενῶν κρῑναμέναῑν

Dative κρῑναμένῃ κρῑναμέναῑς κρῑναμέναῑν



Singular Plural Dual

Neuter

Nominative κρῑνάμενον κρῑνάμενα κρῑναμένω

Vocative κρῑνάμενον κρῑνάμενα κρῑναμένω

Accusative κρῑνάμενον κρῑνάμενα κρῑναμένω

Genitive κρῑναμένου κρῑναμένων κρῑναμένοῑν

Dative κρῑναμένῳ κρῑναμένοῑς κρῑναμένοῑν

Passive voice

Masculine

Nominative κριθείς κριθέντες κριθέντε

Vocative κριθείς κριθέντες κριθέντε

Accusative κριθέντα κριθέντας κριθέντε

Genitive κριθέντος κριθέντων κριθέντοῑν

Dative κριθέντι κριθεῖσι κριθέντοῑν

Feminine

Nominative κριθεῖσα κριθεῖσαι κριθείσᾱ

Vocative κριθεῖσα κριθεῖσαι κριθείσᾱ

Accusative κριθεῖσαν κριθείσᾱς κριθείσᾱ

Genitive κριθείσης κριθεισῶν κριθείσαῑν

Dative κριθείσῃ κριθείσαῑς κριθείσαῑν

Neuter

Nominative κριθέν κριθέντα κριθέντε

Vocative κριθέν κριθέντα κριθέντε

Accusative κριθέν κριθέντα κριθέντε

Genitive κριθέντος κριθέντων κριθέντοῑν

Dative κριθέντι κριθεῖσι κριθέντοῑν

Perfect

Active voice

Masculine

Nominative κεκρικώς κεκρικότες κεκρικότε

Vocative κεκρικώς κεκρικότες κεκρικότε

Accusative κεκρικότα κεκρικότας κεκρικότε

Genitive κεκρικότος κεκρικότων κεκρικότοῑν

Dative κεκρικότι κεκρικῶσι κεκρικότοῑν



Singular Plural Dual

Feminine

Nominative κεκρικυῖα κεκρικυῖαι κεκρικυίᾱ

Vocative κεκρικυῖα κεκρικυῖαι κεκρικυίᾱ

Accusative κεκρικυῖαν κεκρικυίᾱς κεκρικυίᾱ

Genitive κεκρικυίᾱς κεκρικυιῶν κεκρικυίαῑν

Dative κεκρικυίᾳ κεκρικυίαῑς κεκρικυίαῑν

Neuter

Nominative κεκρικός κεκρικότα κεκρικότε

Vocative κεκρικός κεκρικότα κεκρικότε

Accusative κεκρικός κεκρικότα κεκρικότε

Genitive κεκρικότος κεκρικότων κεκρικότοῑν

Dative κεκρικότι κεκρικῶσι κεκρικότοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative κεκριμένος κεκριμένοι κεκριμένω

Vocative κεκριμένε κεκριμένοι κεκριμένω

Accusative κεκριμένον κεκριμένους κεκριμένω

Genitive κεκριμένου κεκριμένων κεκριμένοῑν

Dative κεκριμένῳ κεκριμένοῑς κεκριμένοῑν

Feminine

Nominative κεκριμένη κεκριμέναι κεκριμένᾱ

Vocative κεκριμένη κεκριμέναι κεκριμένᾱ

Accusative κεκριμένην κεκριμένᾱς κεκριμένᾱ

Genitive κεκριμένης κεκριμενῶν κεκριμέναῑν

Dative κεκριμένῃ κεκριμέναῑς κεκριμέναῑν

Neuter

Nominative κεκριμένον κεκριμένα κεκριμένω

Vocative κεκριμένον κεκριμένα κεκριμένω

Accusative κεκριμένον κεκριμένα κεκριμένω

Genitive κεκριμένου κεκριμένων κεκριμένοῑν

Dative κεκριμένῳ κεκριμένοῑς κεκριμένοῑν



Singular Plural Dual

Ionic

Future

Active voice

Masculine

Nominative κρινέσων κρινέσοντες κρινέσοντε

Vocative κρινέσον κρινέσοντες κρινέσοντε

Accusative κρινέσοντα κρινέσοντας κρινέσοντε

Genitive κρινέσοντος κρινεσόντων κρινεσόντοῑν

Dative κρινέσοντι κρινέσουσι κρινεσόντοῑν

Feminine

Nominative κρινέσουσα κρινέσουσαι κρινεσούσᾱ

Vocative κρινέσουσα κρινέσουσαι κρινεσούσᾱ

Accusative κρινέσουσαν κρινεσούσᾱς κρινεσούσᾱ

Genitive κρινεσούσης κρινεσουσῶν κρινεσούσαῑν

Dative κρινεσούσῃ κρινεσούσαῑς κρινεσούσαῑν

Neuter

Nominative κρινέσον κρινέσοντα κρινέσοντε

Vocative κρινέσον κρινέσοντα κρινέσοντε

Accusative κρινέσον κρινέσοντα κρινέσοντε

Genitive κρινέσοντος κρινεσόντων κρινεσόντοῑν

Dative κρινέσοντι κρινέσουσι κρινεσόντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative κρινεσόμενος κρινεσόμενοι κρινεσομένω

Vocative κρινεσόμενε κρινεσόμενοι κρινεσομένω

Accusative κρινεσόμενον κρινεσομένους κρινεσομένω

Genitive κρινεσομένου κρινεσομένων κρινεσομένοῑν

Dative κρινεσομένῳ κρινεσομένοῑς κρινεσομένοῑν

Feminine

Nominative κρινεσομένη κρινεσομέναι κρινεσομένᾱ

Vocative κρινεσομένη κρινεσομέναι κρινεσομένᾱ

Accusative κρινεσομένην κρινεσομένᾱς κρινεσομένᾱ

Genitive κρινεσομένης κρινεσομενῶν κρινεσομέναῑν

Dative κρινεσομένῃ κρινεσομέναῑς κρινεσομέναῑν



Singular Plural Dual

Neuter

Nominative κρινεσόμενον κρινεσόμενα κρινεσομένω

Vocative κρινεσόμενον κρινεσόμενα κρινεσομένω

Accusative κρινεσόμενον κρινεσόμενα κρινεσομένω

Genitive κρινεσομένου κρινεσομένων κρινεσομένοῑν

Dative κρινεσομένῳ κρινεσομένοῑς κρινεσομένοῑν



κρί̄νω

pick out, distinguish, choose, discriminate, judge.

Active Middle Passive

Regular

Present κρινεῖν κρινεῖσθαι

Future κριθήσεσθαι

Aorist κρῖναι κρί̄νασθαι κριθῆναι

Perfect κεκρικέναι κεκρίσθαι

Ionic

Present κρινέειν κρινέεσθαι



πιπράσκω

transport in order to sell or export; betray.

Indicative Subjunctive Optative Imperative

Regular

Active voice

Present
πιπράσκω πιπράσκω πιπράσκοῑμι1ps

πιπράσκεις πιπράσκῃς πιπράσκοῑς πίπρασκε2ps

πιπράσκει πιπράσκῃ πιπράσκοῑ πιπρασκέτω3ps

πιπράσκομεν πιπράσκωμεν πιπράσκοῑμεν1pp

πιπράσκετε πιπράσκητε πιπράσκοῑτε πιπράσκετε2pp

πιπράσκουσι πιπράσκωσι πιπράσκοῑεν πιπρασκέτωσαν3pp

πιπράσκετον πιπράσκητον πιπράσκοῑτον πιπράσκετον2pd

πιπράσκετον πιπράσκητον πιπρασκοί̄την πιπρασκέτων3pd

Imperfect
ἐπίπρασκον1ps

ἐπίπρασκες2ps

ἐπίπρασκε3ps

ἐπιπράσκομεν1pp

ἐπιπράσκετε2pp

ἐπίπρασκον3pp

ἐπιπράσκετον2pd

ἐπιπρασκέτην3pd

Future
περάσω πραθησοί̄μην1ps

περάσεις πραθήσοῑο2ps

περάσει πραθήσοῑτο3ps

περάσομεν πραθησοί̄μεθα1pp

περάσετε πραθήσοῑσθε2pp

περάσουσι πραθήσοῑντο3pp

περάσετον πραθήσοῑσθον2pd

περάσετον πραθησοί̄σθην3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Aorist
ἐπέρασα περάσω περάσαῑμι1ps

ἐπέρασας περάσῃς περάσειας πέρασον2ps

ἐπέρασε περάσῃ περάσειε περασάτω3ps

ἐπεράσαμεν περάσωμεν περάσαῑμεν1pp

ἐπεράσατε περάσητε περάσαῑτε περάσατε2pp

ἐπέρασαν περάσωσι περάσειαν περασάτωσαν3pp

ἐπεράσατον περάσητον περάσαῑτον περάσατον2pd

ἐπερασάτην περάσητον περασαί̄την περασάτων3pd

Perfect
πέπρακα πεπράκω πεπράκοῑμι1ps

πέπρακας πεπράκῃς πεπράκοῑς πέπρακε2ps

πέπρακε πεπράκῃ πεπράκοῑ πεπρακέτω3ps

πεπράκαμεν πεπράκωμεν πεπράκοῑμεν1pp

πεπράκατε πεπράκητε πεπράκοῑτε πεπράκετε2pp

πεπράκασι πεπράκωσι πεπράκοῑεν πεπρακέτωσαν3pp

πεπράκατον πεπράκητον πεπράκοῑτον πεπράκετον2pd

πεπράκατον πεπράκητον πεπρακοί̄την πεπρακέτων3pd

Pluperfect
ἐπεπράκη1ps

ἐπεπράκης2ps

ἐπεπράκει3ps

ἐπεπράκεμεν1pp

ἐπεπράκετε2pp

ἐπεπράκεσαν3pp

ἐπεπράκειτον2pd

ἐπεπρακείτην3pd

Middle voice

Present
ἐπιπράσκομαι πιπράσκωμαι πιπρασκοί̄μην1ps

ἐπιπράσκει πιπράσκῃ πιπράσκοῑο πιπράσκου2ps

ἐπιπράσκεται πιπράσκηται πιπράσκοῑτο πιπρασκέσθω3ps

ἐπιπρασκόμεθα πιπρασκώμεθα πιπρασκοί̄μεθα1pp

ἐπιπράσκεσθε πιπράσκησθε πιπράσκοῑσθε πιπράσκεσθε2pp

ἐπιπράσκονται πιπράσκωνται πιπράσκοῑντο πιπρασκέσθωσα3pp

ἐπιπράσκεσθον πιπράσκησθον πιπράσκοῑσθον πιπράσκεσθον2pd

ἐπιπράσκεσθον πιπράσκησθον πιπρασκοί̄σθην πιπρασκέσθων3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Imperfect
ἐπιπρασκόμην1ps

ἐπιπράσκου2ps

ἐπιπράσκετο3ps

ἐπιπρασκόμεθα1pp

ἐπιπράσκεσθε2pp

ἐπιπράσκοντο3pp

ἐπιπράσκεσθον2pd

ἐπιπρασκέσθην3pd

Aorist
ἐπερασάμην περάσωμαι περασαί̄μην1ps

ἐπεράσω περάσῃ περάσαῑο πέρασαι2ps

ἐπεράσατο περάσηται περάσαῑτο περασάσθω3ps

ἐπερασάμεθα περασώμεθα περασαί̄μεθα1pp

ἐπεράσασθε περάσησθε περάσαῑσθε περάσασθε2pp

ἐπεράσαντο περάσωνται περάσαῑντο περασάσθωσαν3pp

ἐπεράσασθον περάσησθον περάσαῑσθον περάσασθον2pd

ἐπερασάσθην περάσησθον περασαί̄σθην περασάσθων3pd

Perfect
ἐπέπραμαι1ps

ἐπέπρασαι πέπρασο2ps

ἐπέπραται πεπράσθω3ps

ἐπεπράμεθα1pp

ἐπέπρασθε πέπρασθε2pp

ἐπέπρανται πεπράσθωσαν3pp

ἐπέπρασθον πέπρασθον2pd

ἐπέπρασθον πεπράσθων3pd

Pluperfect
ἐπεπράμην1ps

ἐπέπρασο2ps

ἐπέπρατο3ps

ἐπεπράμεθα1pp

ἐπέπρασθε2pp

ἐπέπραντο3pp

ἐπέπρασθον2pd

ἐπεπράσθην3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Passive voice

Future
πραθήσομαι1ps

πραθήσει2ps

πραθήσεται3ps

πραθησόμεθα1pp

πραθήσεσθε2pp

πραθήσονται3pp

πραθήσεσθον2pd

πραθήσεσθον3pd

Aorist
ἐπράθην1ps

ἐπράθης2ps

ἐπράθη3ps

ἐπράθημεν1pp

ἐπράθητε2pp

ἐπράθησαν3pp

ἐπράθητον2pd

ἐπραθήτην3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Attic

Active voice

Future
περῶ περῶ περοῖμι1ps

περεῖς περῇς περοῖς πέρει2ps

περεῖ περῇ περοῖ περείτω3ps

περοῦμεν περῶμεν περοῖμεν1pp

περεῖτε περῆτε περοῖτε περεῖτε2pp

περοῦσι περῶσι περοῖεν περείτωσαν3pp

περεῖτον περῆτον περοῖτον περεῖτον2pd

περεῖτον περῆτον περοί̄την περείτων3pd

Middle voice

Future
περοῦμαι περῶμαι περοί̄μην1ps

περεῖ περῇ περοῖο περοῦ2ps

περεῖται περῆται περοῖτο περείσθω3ps

περούμεθα περώμεθα περοί̄μεθα1pp

περεῖσθε περῆσθε περοῖσθε περεῖσθε2pp

περοῦνται περῶνται περοῖντο περείσθωσαν3pp

περεῖσθον περῆσθον περοῖσθον περεῖσθον2pd

περεῖσθον περῆσθον περοί̄σθην περείσθων3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Ionic

Active voice

Present
πιπρήσκω πιπρήσκω πιπρήσκοῑμι1ps

πιπρήσκεις πιπρήσκῃς πιπρήσκοῑς πίπρησκε2ps

πιπρήσκει πιπρήσκῃ πιπρήσκοῑ πιπρησκέτω3ps

πιπρήσκομεν πιπρήσκωμεν πιπρήσκοῑμεν1pp

πιπρήσκετε πιπρήσκητε πιπρήσκοῑτε πιπρήσκετε2pp

πιπρήσκουσι πιπρήσκωσι πιπρήσκοῑεν πιπρησκέτωσαν3pp

πιπρήσκετον πιπρήσκητον πιπρήσκοῑτον πιπρήσκετον2pd

πιπρήσκετον πιπρήσκητον πιπρησκοί̄την πιπρησκέτων3pd

Imperfect
ἐπίπρησκον1ps

ἐπίπρησκες2ps

ἐπίπρησκε3ps

ἐπιπρήσκομεν1pp

ἐπιπρήσκετε2pp

ἐπίπρησκον3pp

ἐπιπρήσκετον2pd

ἐπιπρησκέτην3pd

Aorist
πρηθῶ πρηθείην1ps

πρηθῇς πρηθείης πρήθητι2ps

πρηθῇ πρηθείη πρηθήτω3ps

πρηθῶμεν πρηθεῖμεν1pp

πρηθῆτε πρηθεῖτε πρήθητε2pp

πρηθῶσι πρηθεῖεν πρηθήτωσαν3pp

πρηθῆτον πρηθεῖτον πρήθητον2pd

πρηθῆτον πρηθείτην πρηθήτων3pd

Perfect
πέπρησο2ps

πεπρήσθω3ps

πέπρησθε2pp

πεπρήσθωσαν3pp

πέπρησθον2pd

πεπρήσθων3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Middle voice

Present
ἐπιπρήσκομαι πιπρήσκωμαι πιπρησκοί̄μην1ps

ἐπιπρήσκει πιπρήσκῃ πιπρήσκοῑο πιπρήσκου2ps

ἐπιπρήσκεται πιπρήσκηται πιπρήσκοῑτο πιπρησκέσθω3ps

ἐπιπρησκόμεθα πιπρησκώμεθα πιπρησκοί̄μεθα1pp

ἐπιπρήσκεσθε πιπρήσκησθε πιπρήσκοῑσθε πιπρήσκεσθε2pp

ἐπιπρήσκονται πιπρήσκωνται πιπρήσκοῑντο πιπρησκέσθωσα3pp

ἐπιπρήσκεσθον πιπρήσκησθον πιπρήσκοῑσθον πιπρήσκεσθον2pd

ἐπιπρήσκεσθον πιπρήσκησθον πιπρησκοί̄σθην πιπρησκέσθων3pd

Imperfect
ἐπιπρησκόμην1ps

ἐπιπρήσκου2ps

ἐπιπρήσκετο3ps

ἐπιπρησκόμεθα1pp

ἐπιπρήσκεσθε2pp

ἐπιπρήσκοντο3pp

ἐπιπρήσκεσθον2pd

ἐπιπρησκέσθην3pd

Perfect
πέπρημαι1ps

πέπρησαι2ps

πέπρηται3ps

πεπρήμεθα1pp

πέπρησθε2pp

πέπρηνται3pp

πέπρησθον2pd

πέπρησθον3pd

Pluperfect
ἐπεπρήμην1ps

ἐπέπρησο2ps

ἐπέπρητο3ps

ἐπεπρήμεθα1pp

ἐπέπρησθε2pp

ἐπέπρηντο3pp

ἐπέπρησθον2pd

ἐπεπρήσθην3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Passive voice

Aorist
ἐπρήθην1ps

ἐπρήθης2ps

ἐπρήθη3ps

ἐπρήθημεν1pp

ἐπρήθητε2pp

ἐπρήθησαν3pp

ἐπρήθητον2pd

ἐπρηθήτην3pd



πιπράσκω

transport in order to sell or export; betray.

Singular Plural Dual

Regular

Present

Active voice

Masculine

Nominative πιπράσκων πιπράσκοντες πιπράσκοντε

Vocative πιπράσκον πιπράσκοντες πιπράσκοντε

Accusative πιπράσκοντα πιπράσκοντας πιπράσκοντε

Genitive πιπράσκοντος πιπρασκόντων πιπρασκόντοῑν

Dative πιπράσκοντι πιπράσκουσι πιπρασκόντοῑν

Feminine

Nominative πιπράσκουσα πιπράσκουσαι πιπρασκούσᾱ

Vocative πιπράσκουσα πιπράσκουσαι πιπρασκούσᾱ

Accusative πιπράσκουσαν πιπρασκούσᾱς πιπρασκούσᾱ

Genitive πιπρασκούσης πιπρασκουσῶν πιπρασκούσαῑν

Dative πιπρασκούσῃ πιπρασκούσαῑς πιπρασκούσαῑν

Neuter

Nominative πιπράσκον πιπράσκοντα πιπράσκοντε

Vocative πιπράσκον πιπράσκοντα πιπράσκοντε

Accusative πιπράσκον πιπράσκοντα πιπράσκοντε

Genitive πιπράσκοντος πιπρασκόντων πιπρασκόντοῑν

Dative πιπράσκοντι πιπράσκουσι πιπρασκόντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative πιπρασκόμενος πιπρασκόμενοι πιπρασκομένω

Vocative πιπρασκόμενε πιπρασκόμενοι πιπρασκομένω

Accusative πιπρασκόμενον πιπρασκομένους πιπρασκομένω

Genitive πιπρασκομένου πιπρασκομένων πιπρασκομένοῑν

Dative πιπρασκομένῳ πιπρασκομένοῑς πιπρασκομένοῑν

Feminine

Nominative πιπρασκομένη πιπρασκομέναι πιπρασκομένᾱ

Vocative πιπρασκομένη πιπρασκομέναι πιπρασκομένᾱ

Accusative πιπρασκομένην πιπρασκομένᾱς πιπρασκομένᾱ

Genitive πιπρασκομένης πιπρασκομενῶν πιπρασκομέναῑν

Dative πιπρασκομένῃ πιπρασκομέναῑς πιπρασκομέναῑν



Singular Plural Dual

Neuter

Nominative πιπρασκόμενον πιπρασκόμενα πιπρασκομένω

Vocative πιπρασκόμενον πιπρασκόμενα πιπρασκομένω

Accusative πιπρασκόμενον πιπρασκόμενα πιπρασκομένω

Genitive πιπρασκομένου πιπρασκομένων πιπρασκομένοῑν

Dative πιπρασκομένῳ πιπρασκομένοῑς πιπρασκομένοῑν

Future

Passive voice

Masculine

Nominative πραθησόμενος πραθησόμενοι πραθησομένω

Vocative πραθησόμενε πραθησόμενοι πραθησομένω

Accusative πραθησόμενον πραθησομένους πραθησομένω

Genitive πραθησομένου πραθησομένων πραθησομένοῑν

Dative πραθησομένῳ πραθησομένοῑς πραθησομένοῑν

Feminine

Nominative πραθησομένη πραθησομέναι πραθησομένᾱ

Vocative πραθησομένη πραθησομέναι πραθησομένᾱ

Accusative πραθησομένην πραθησομένᾱς πραθησομένᾱ

Genitive πραθησομένης πραθησομενῶν πραθησομέναῑν

Dative πραθησομένῃ πραθησομέναῑς πραθησομέναῑν

Neuter

Nominative πραθησόμενον πραθησόμενα πραθησομένω

Vocative πραθησόμενον πραθησόμενα πραθησομένω

Accusative πραθησόμενον πραθησόμενα πραθησομένω

Genitive πραθησομένου πραθησομένων πραθησομένοῑν

Dative πραθησομένῳ πραθησομένοῑς πραθησομένοῑν

Aorist

Active voice

Masculine

Nominative περά̄σᾱς περά̄σαντες περά̄σαντε

Vocative περά̄σαν περά̄σαντες περά̄σαντε

Accusative περά̄σαντα περά̄σαντας περά̄σαντε

Genitive περά̄σαντος περᾱσάντων περᾱσάντοῑν

Dative περά̄σαντι περά̄σᾱσι περᾱσάντοῑν



Singular Plural Dual

Feminine

Nominative περά̄σᾱσα περά̄σᾱσαι περᾱσά̄σᾱ

Vocative περά̄σᾱσα περά̄σᾱσαι περᾱσά̄σᾱ

Accusative περά̄σᾱσαν περᾱσά̄σᾱς περᾱσά̄σᾱ

Genitive περᾱσά̄σης περᾱσᾱσῶν περᾱσά̄σαῑν

Dative περᾱσά̄σῃ περᾱσά̄σαῑς περᾱσά̄σαῑν

Neuter

Nominative περᾶσαν περά̄σαντα περά̄σαντε

Vocative περᾶσαν περά̄σαντα περά̄σαντε

Accusative περᾶσαν περά̄σαντα περά̄σαντε

Genitive περά̄σαντος περᾱσάντων περᾱσάντοῑν

Dative περά̄σαντι περά̄σᾱσι περᾱσάντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative περᾱσάμενος περᾱσάμενοι περᾱσαμένω

Vocative περᾱσάμενε περᾱσάμενοι περᾱσαμένω

Accusative περᾱσάμενον περᾱσαμένους περᾱσαμένω

Genitive περᾱσαμένου περᾱσαμένων περᾱσαμένοῑν

Dative περᾱσαμένῳ περᾱσαμένοῑς περᾱσαμένοῑν

Feminine

Nominative περᾱσαμένη περᾱσαμέναι περᾱσαμένᾱ

Vocative περᾱσαμένη περᾱσαμέναι περᾱσαμένᾱ

Accusative περᾱσαμένην περᾱσαμένᾱς περᾱσαμένᾱ

Genitive περᾱσαμένης περᾱσαμενῶν περᾱσαμέναῑν

Dative περᾱσαμένῃ περᾱσαμέναῑς περᾱσαμέναῑν

Neuter

Nominative περᾱσάμενον περᾱσάμενα περᾱσαμένω

Vocative περᾱσάμενον περᾱσάμενα περᾱσαμένω

Accusative περᾱσάμενον περᾱσάμενα περᾱσαμένω

Genitive περᾱσαμένου περᾱσαμένων περᾱσαμένοῑν

Dative περᾱσαμένῳ περᾱσαμένοῑς περᾱσαμένοῑν

Passive voice

Masculine

Nominative πραθείς πραθέντες πραθέντε

Vocative πραθείς πραθέντες πραθέντε

Accusative πραθέντα πραθέντας πραθέντε

Genitive πραθέντος πραθέντων πραθέντοῑν

Dative πραθέντι πραθεῖσι πραθέντοῑν



Singular Plural Dual

Feminine

Nominative πραθεῖσα πραθεῖσαι πραθείσᾱ

Vocative πραθεῖσα πραθεῖσαι πραθείσᾱ

Accusative πραθεῖσαν πραθείσᾱς πραθείσᾱ

Genitive πραθείσης πραθεισῶν πραθείσαῑν

Dative πραθείσῃ πραθείσαῑς πραθείσαῑν

Neuter

Nominative πραθέν πραθέντα πραθέντε

Vocative πραθέν πραθέντα πραθέντε

Accusative πραθέν πραθέντα πραθέντε

Genitive πραθέντος πραθέντων πραθέντοῑν

Dative πραθέντι πραθεῖσι πραθέντοῑν

Perfect

Active voice

Masculine

Nominative πεπρακώς πεπρακότες πεπρακότε

Vocative πεπρακώς πεπρακότες πεπρακότε

Accusative πεπρακότα πεπρακότας πεπρακότε

Genitive πεπρακότος πεπρακότων πεπρακότοῑν

Dative πεπρακότι πεπρακῶσι πεπρακότοῑν

Feminine

Nominative πεπρακυῖα πεπρακυῖαι πεπρακυίᾱ

Vocative πεπρακυῖα πεπρακυῖαι πεπρακυίᾱ

Accusative πεπρακυῖαν πεπρακυίᾱς πεπρακυίᾱ

Genitive πεπρακυίᾱς πεπρακυιῶν πεπρακυίαῑν

Dative πεπρακυίᾳ πεπρακυίαῑς πεπρακυίαῑν

Neuter

Nominative πεπρακός πεπρακότα πεπρακότε

Vocative πεπρακός πεπρακότα πεπρακότε

Accusative πεπρακός πεπρακότα πεπρακότε

Genitive πεπρακότος πεπρακότων πεπρακότοῑν

Dative πεπρακότι πεπρακῶσι πεπρακότοῑν



Singular Plural Dual

Middle voice

Masculine

Nominative πεπραμένος πεπραμένοι πεπραμένω

Vocative πεπραμένε πεπραμένοι πεπραμένω

Accusative πεπραμένον πεπραμένους πεπραμένω

Genitive πεπραμένου πεπραμένων πεπραμένοῑν

Dative πεπραμένῳ πεπραμένοῑς πεπραμένοῑν

Feminine

Nominative πεπραμένη πεπραμέναι πεπραμένᾱ

Vocative πεπραμένη πεπραμέναι πεπραμένᾱ

Accusative πεπραμένην πεπραμένᾱς πεπραμένᾱ

Genitive πεπραμένης πεπραμενῶν πεπραμέναῑν

Dative πεπραμένῃ πεπραμέναῑς πεπραμέναῑν

Neuter

Nominative πεπραμένον πεπραμένα πεπραμένω

Vocative πεπραμένον πεπραμένα πεπραμένω

Accusative πεπραμένον πεπραμένα πεπραμένω

Genitive πεπραμένου πεπραμένων πεπραμένοῑν

Dative πεπραμένῳ πεπραμένοῑς πεπραμένοῑν



Singular Plural Dual

Attic

Future

Active voice

Masculine

Nominative περῶν περοῦντες περοῦντε

Vocative περῶν περοῦντες περοῦντε

Accusative περοῦντα περοῦντας περοῦντε

Genitive περοῦντος περούντων περούντοῑν

Dative περοῦντι περοῦσι περούντοῑν

Feminine

Nominative περοῦσα περοῦσαι περούσᾱ

Vocative περοῦσα περοῦσαι περούσᾱ

Accusative περοῦσαν περούσᾱς περούσᾱ

Genitive περούσης περουσῶν περούσαῑν

Dative περούσῃ περούσαῑς περούσαῑν

Neuter

Nominative περοῦν περοῦντα περοῦντε

Vocative περοῦν περοῦντα περοῦντε

Accusative περοῦν περοῦντα περοῦντε

Genitive περοῦντος περούντων περούντοῑν

Dative περοῦντι περοῦσι περούντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative περούμενος περούμενοι περουμένω

Vocative περούμενε περούμενοι περουμένω

Accusative περούμενον περουμένους περουμένω

Genitive περουμένου περουμένων περουμένοῑν

Dative περουμένῳ περουμένοῑς περουμένοῑν

Feminine

Nominative περουμένη περουμέναι περουμένᾱ

Vocative περουμένη περουμέναι περουμένᾱ

Accusative περουμένην περουμένᾱς περουμένᾱ

Genitive περουμένης περουμενῶν περουμέναῑν

Dative περουμένῃ περουμέναῑς περουμέναῑν



Singular Plural Dual

Neuter

Nominative περούμενον περούμενα περουμένω

Vocative περούμενον περούμενα περουμένω

Accusative περούμενον περούμενα περουμένω

Genitive περουμένου περουμένων περουμένοῑν

Dative περουμένῳ περουμένοῑς περουμένοῑν



Singular Plural Dual

Ionic

Present

Active voice

Masculine

Nominative πιπρήσκων πιπρήσκοντες πιπρήσκοντε

Vocative πιπρήσκον πιπρήσκοντες πιπρήσκοντε

Accusative πιπρήσκοντα πιπρήσκοντας πιπρήσκοντε

Genitive πιπρήσκοντος πιπρησκόντων πιπρησκόντοῑν

Dative πιπρήσκοντι πιπρήσκουσι πιπρησκόντοῑν

Feminine

Nominative πιπρήσκουσα πιπρήσκουσαι πιπρησκούσᾱ

Vocative πιπρήσκουσα πιπρήσκουσαι πιπρησκούσᾱ

Accusative πιπρήσκουσαν πιπρησκούσᾱς πιπρησκούσᾱ

Genitive πιπρησκούσης πιπρησκουσῶν πιπρησκούσαῑν

Dative πιπρησκούσῃ πιπρησκούσαῑς πιπρησκούσαῑν

Neuter

Nominative πιπρῆσκον πιπρήσκοντα πιπρήσκοντε

Vocative πιπρῆσκον πιπρήσκοντα πιπρήσκοντε

Accusative πιπρῆσκον πιπρήσκοντα πιπρήσκοντε

Genitive πιπρήσκοντος πιπρησκόντων πιπρησκόντοῑν

Dative πιπρήσκοντι πιπρήσκουσι πιπρησκόντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative πιπρησκόμενος πιπρησκόμενοι πιπρησκομένω

Vocative πιπρησκόμενε πιπρησκόμενοι πιπρησκομένω

Accusative πιπρησκόμενον πιπρησκομένους πιπρησκομένω

Genitive πιπρησκομένου πιπρησκομένων πιπρησκομένοῑν

Dative πιπρησκομένῳ πιπρησκομένοῑς πιπρησκομένοῑν

Feminine

Nominative πιπρησκομένη πιπρησκομέναι πιπρησκομένᾱ

Vocative πιπρησκομένη πιπρησκομέναι πιπρησκομένᾱ

Accusative πιπρησκομένην πιπρησκομένᾱς πιπρησκομένᾱ

Genitive πιπρησκομένης πιπρησκομενῶν πιπρησκομέναῑν

Dative πιπρησκομένῃ πιπρησκομέναῑς πιπρησκομέναῑν



Singular Plural Dual

Neuter

Nominative πιπρησκόμενον πιπρησκόμενα πιπρησκομένω

Vocative πιπρησκόμενον πιπρησκόμενα πιπρησκομένω

Accusative πιπρησκόμενον πιπρησκόμενα πιπρησκομένω

Genitive πιπρησκομένου πιπρησκομένων πιπρησκομένοῑν

Dative πιπρησκομένῳ πιπρησκομένοῑς πιπρησκομένοῑν

Aorist

Passive voice

Masculine

Nominative πρηθείς πρηθέντες πρηθέντε

Vocative πρηθείς πρηθέντες πρηθέντε

Accusative πρηθέντα πρηθέντας πρηθέντε

Genitive πρηθέντος πρηθέντων πρηθέντοῑν

Dative πρηθέντι πρηθεῖσι πρηθέντοῑν

Feminine

Nominative πρηθεῖσα πρηθεῖσαι πρηθείσᾱ

Vocative πρηθεῖσα πρηθεῖσαι πρηθείσᾱ

Accusative πρηθεῖσαν πρηθείσᾱς πρηθείσᾱ

Genitive πρηθείσης πρηθεισῶν πρηθείσαῑν

Dative πρηθείσῃ πρηθείσαῑς πρηθείσαῑν

Neuter

Nominative πρηθέν πρηθέντα πρηθέντε

Vocative πρηθέν πρηθέντα πρηθέντε

Accusative πρηθέν πρηθέντα πρηθέντε

Genitive πρηθέντος πρηθέντων πρηθέντοῑν

Dative πρηθέντι πρηθεῖσι πρηθέντοῑν

Perfect

Middle voice

Masculine

Nominative πεπρημένος πεπρημένοι πεπρημένω

Vocative πεπρημένε πεπρημένοι πεπρημένω

Accusative πεπρημένον πεπρημένους πεπρημένω

Genitive πεπρημένου πεπρημένων πεπρημένοῑν

Dative πεπρημένῳ πεπρημένοῑς πεπρημένοῑν



Singular Plural Dual

Feminine

Nominative πεπρημένη πεπρημέναι πεπρημένᾱ

Vocative πεπρημένη πεπρημέναι πεπρημένᾱ

Accusative πεπρημένην πεπρημένᾱς πεπρημένᾱ

Genitive πεπρημένης πεπρημενῶν πεπρημέναῑν

Dative πεπρημένῃ πεπρημέναῑς πεπρημέναῑν

Neuter

Nominative πεπρημένον πεπρημένα πεπρημένω

Vocative πεπρημένον πεπρημένα πεπρημένω

Accusative πεπρημένον πεπρημένα πεπρημένω

Genitive πεπρημένου πεπρημένων πεπρημένοῑν

Dative πεπρημένῳ πεπρημένοῑς πεπρημένοῑν



πιπράσκω

transport in order to sell or export; betray.

Active Middle Passive

Regular

Present πιπράσκειν πιπράσκεσθαι

Future πραθήσεσθαι

Aorist περάσαι περάσασθαι πραθῆναι

Perfect πεπρακέναι πεπράσθαι

Attic

Present περεῖν περεῖσθαι

Ionic

Present πιπρήσκειν πιπρήσκεσθαι

Aorist πρηθῆναι

Perfect πεπρῆσθαι



πίπτω

fall, die; calm; happen.

Indicative Subjunctive Optative Imperative

Regular

Active voice

Present
πίπτω πίπτω πίπτοῑμι1ps

πίπτεις πίπτῃς πίπτοῑς πίπτε2ps

πίπτει πίπτῃ πίπτοῑ πιπτέτω3ps

πίπτομεν πίπτωμεν πίπτοῑμεν1pp

πίπτετε πίπτητε πίπτοῑτε πίπτετε2pp

πίπτουσι πίπτωσι πίπτοῑεν πιπτέτωσαν3pp

πίπτετον πίπτητον πίπτοῑτον πίπτετον2pd

πίπτετον πίπτητον πιπτοί̄την πιπτέτων3pd

Imperfect
ἔπιπτον1ps

ἔπιπτες2ps

ἔπιπτε3ps

ἐπίπτομεν1pp

ἐπίπτετε2pp

ἔπιπτον3pp

ἐπίπτετον2pd

ἐπιπτέτην3pd

Future
πεσοῦμαι πεσῶμαι πεσοί̄μην1ps

πεσεῖ πεσῇ πεσοῖο πεσοῦ2ps

πεσεῖται πεσῆται πεσοῖτο πεσείσθω3ps

πεσούμεθα πεσώμεθα πεσοί̄μεθα1pp

πεσεῖσθε πεσῆσθε πεσοῖσθε πεσεῖσθε2pp

πεσοῦνται πεσῶνται πεσοῖντο πεσείσθωσαν3pp

πεσεῖσθον πεσῆσθον πεσοῖσθον πεσεῖσθον2pd

πεσεῖσθον πεσῆσθον πεσοί̄σθην πεσείσθων3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Aorist
ἔπεσα πέσω πέσαῑμι1ps

ἔπεσας πέσῃς πέσειας πέσον2ps

ἔπεσε πέσῃ πέσειε πεσάτω3ps

ἐπέσαμεν πέσωμεν πέσαῑμεν1pp

ἐπέσατε πέσητε πέσαῑτε πέσατε2pp

ἔπεσαν πέσωσι πέσειαν πεσάτωσαν3pp

ἐπέσατον πέσητον πέσαῑτον πέσατον2pd

ἐπεσάτην πέσητον πεσαί̄την πεσάτων3pd

Strong aorist
ἔπεσον πέσω πέσοῑμι1ps

ἔπεσες πέσῃς πέσοῑς πέσε2ps

ἔπεσε πέσῃ πέσοῑ πεσέτω3ps

ἐπέσομεν πέσωμεν πέσοῑμεν1pp

ἐπέσετε πέσητε πέσοῑτε πέσετε2pp

ἔπεσον πέσωσι πέσοῑεν πεσέτωσαν3pp

ἐπέσετον πέσητον πέσοῑτον πέσετον2pd

ἐπεσέτην πέσητον πεσοί̄την πεσέτων3pd

Perfect
πέπτωκα πεπτώκω πεπτώκοῑμι1ps

πέπτωκας πεπτώκῃς πεπτώκοῑς πέπτωκε2ps

πέπτωκε πεπτώκῃ πεπτώκοῑ πεπτωκέτω3ps

πεπτώκαμεν πεπτώκωμεν πεπτώκοῑμεν1pp

πεπτώκατε πεπτώκητε πεπτώκοῑτε πεπτώκετε2pp

πεπτώκασι πεπτώκωσι πεπτώκοῑεν πεπτωκέτωσαν3pp

πεπτώκατον πεπτώκητον πεπτώκοῑτον πεπτώκετον2pd

πεπτώκατον πεπτώκητον πεπτωκοί̄την πεπτωκέτων3pd

Pluperfect
ἐπεπτώκη1ps

ἐπεπτώκης2ps

ἐπεπτώκει3ps

ἐπεπτώκεμεν1pp

ἐπεπτώκετε2pp

ἐπεπτώκεσαν3pp

ἐπεπτώκειτον2pd

ἐπεπτωκείτην3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Middle voice

Present
ἐπίπτομαι πίπτωμαι πιπτοί̄μην1ps

ἐπίπτει πίπτῃ πίπτοῑο πίπτου2ps

ἐπίπτεται πίπτηται πίπτοῑτο πιπτέσθω3ps

ἐπιπτόμεθα πιπτώμεθα πιπτοί̄μεθα1pp

ἐπίπτεσθε πίπτησθε πίπτοῑσθε πίπτεσθε2pp

ἐπίπτονται πίπτωνται πίπτοῑντο πιπτέσθωσαν3pp

ἐπίπτεσθον πίπτησθον πίπτοῑσθον πίπτεσθον2pd

ἐπίπτεσθον πίπτησθον πιπτοί̄σθην πιπτέσθων3pd

Imperfect
ἐπιπτόμην1ps

ἐπίπτου2ps

ἐπίπτετο3ps

ἐπιπτόμεθα1pp

ἐπίπτεσθε2pp

ἐπίπτοντο3pp

ἐπίπτεσθον2pd

ἐπιπτέσθην3pd

Aorist
ἐπεσάμην πέσωμαι πεσαί̄μην1ps

ἐπέσω πέσῃ πέσαῑο πέσαι2ps

ἐπέσατο πέσηται πέσαῑτο πεσάσθω3ps

ἐπεσάμεθα πεσώμεθα πεσαί̄μεθα1pp

ἐπέσασθε πέσησθε πέσαῑσθε πέσασθε2pp

ἐπέσαντο πέσωνται πέσαῑντο πεσάσθωσαν3pp

ἐπέσασθον πέσησθον πέσαῑσθον πέσασθον2pd

ἐπεσάσθην πέσησθον πεσαί̄σθην πεσάσθων3pd

Strong aorist
ἐπεσόμην πέσωμαι πεσοί̄μην1ps

ἐπέσου πέσῃ πέσοῑο πεσοῦ2ps

ἐπέσετο πέσηται πέσοῑτο πεσέσθω3ps

ἐπεσόμεθα πεσώμεθα πεσοί̄μεθα1pp

ἐπέσεσθε πέσησθε πέσοῑσθε πέσεσθε2pp

ἐπέσοντο πέσωνται πέσοῑντο πεσέσθωσαν3pp

ἐπέσεσθον πέσησθον πέσοῑσθον πέσεσθον2pd

ἐπεσέσθην πέσησθον πεσοί̄σθην πεσέσθων3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Perfect
ἐπέπτωμαι1ps

ἐπέπτωσαι πέπτωσο2ps

ἐπέπτωται πεπτώσθω3ps

ἐπεπτώμεθα1pp

ἐπέπτωσθε πέπτωσθε2pp

ἐπέπτωνται πεπτώσθωσαν3pp

ἐπέπτωσθον πέπτωσθον2pd

ἐπέπτωσθον πεπτώσθων3pd

Pluperfect
ἐπεπτώμην1ps

ἐπέπτωσο2ps

ἐπέπτωτο3ps

ἐπεπτώμεθα1pp

ἐπέπτωσθε2pp

ἐπέπτωντο3pp

ἐπέπτωσθον2pd

ἐπεπτώσθην3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Doric

Active voice

Strong aorist
ἔπετον πέτω πέτοῑμι1ps

ἔπετες πέτῃς πέτοῑς πέτε2ps

ἔπετε πέτῃ πέτοῑ πετέτω3ps

ἐπέτομεν πέτωμεν πέτοῑμεν1pp

ἐπέτετε πέτητε πέτοῑτε πέτετε2pp

ἔπετον πέτωσι πέτοῑεν πετέτωσαν3pp

ἐπέτετον πέτητον πέτοῑτον πέτετον2pd

ἐπετέτην πέτητον πετοί̄την πετέτων3pd

Middle voice

Strong aorist
ἐπετόμην πέτωμαι πετοί̄μην1ps

ἐπέτου πέτῃ πέτοῑο πετοῦ2ps

ἐπέτετο πέτηται πέτοῑτο πετέσθω3ps

ἐπετόμεθα πετώμεθα πετοί̄μεθα1pp

ἐπέτεσθε πέτησθε πέτοῑσθε πέτεσθε2pp

ἐπέτοντο πέτωνται πέτοῑντο πετέσθωσαν3pp

ἐπέτεσθον πέτησθον πέτοῑσθον πέτεσθον2pd

ἐπετέσθην πέτησθον πετοί̄σθην πετέσθων3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Aeolian

Active voice

Present
πίσσω πίσσω πίσσοῑμι1ps

πίσσεις πίσσῃς πίσσοῑς πίσσε2ps

πίσσει πίσσῃ πίσσοῑ πισσέτω3ps

πίσσομεν πίσσωμεν πίσσοῑμεν1pp

πίσσετε πίσσητε πίσσοῑτε πίσσετε2pp

πίσσουσι πίσσωσι πίσσοῑεν πισσέτωσαν3pp

πίσσετον πίσσητον πίσσοῑτον πίσσετον2pd

πίσσετον πίσσητον πισσοί̄την πισσέτων3pd

Imperfect
ἔπισσον1ps

ἔπισσες2ps

ἔπισσε3ps

ἐπίσσομεν1pp

ἐπίσσετε2pp

ἔπισσον3pp

ἐπίσσετον2pd

ἐπισσέτην3pd

Strong aorist
ἔπετον πέτω πέτοῑμι1ps

ἔπετες πέτῃς πέτοῑς πέτε2ps

ἔπετε πέτῃ πέτοῑ πετέτω3ps

ἐπέτομεν πέτωμεν πέτοῑμεν1pp

ἐπέτετε πέτητε πέτοῑτε πέτετε2pp

ἔπετον πέτωσι πέτοῑεν πετέτωσαν3pp

ἐπέτετον πέτητον πέτοῑτον πέτετον2pd

ἐπετέτην πέτητον πετοί̄την πετέτων3pd

Middle voice

Present
ἐπίσσομαι πίσσωμαι πισσοί̄μην1ps

ἐπίσσει πίσσῃ πίσσοῑο πίσσου2ps

ἐπίσσεται πίσσηται πίσσοῑτο πισσέσθω3ps

ἐπισσόμεθα πισσώμεθα πισσοί̄μεθα1pp

ἐπίσσεσθε πίσσησθε πίσσοῑσθε πίσσεσθε2pp

ἐπίσσονται πίσσωνται πίσσοῑντο πισσέσθωσαν3pp



Indicative Subjunctive Optative Imperative

ἐπίσσεσθον πίσσησθον πίσσοῑσθον πίσσεσθον2pd

ἐπίσσεσθον πίσσησθον πισσοί̄σθην πισσέσθων3pd

Imperfect
ἐπισσόμην1ps

ἐπίσσου2ps

ἐπίσσετο3ps

ἐπισσόμεθα1pp

ἐπίσσεσθε2pp

ἐπίσσοντο3pp

ἐπίσσεσθον2pd

ἐπισσέσθην3pd

Strong aorist
ἐπετόμην πέτωμαι πετοί̄μην1ps

ἐπέτου πέτῃ πέτοῑο πετοῦ2ps

ἐπέτετο πέτηται πέτοῑτο πετέσθω3ps

ἐπετόμεθα πετώμεθα πετοί̄μεθα1pp

ἐπέτεσθε πέτησθε πέτοῑσθε πέτεσθε2pp

ἐπέτοντο πέτωνται πέτοῑντο πετέσθωσαν3pp

ἐπέτεσθον πέτησθον πέτοῑσθον πέτεσθον2pd

ἐπετέσθην πέτησθον πετοί̄σθην πετέσθων3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Ionic

Active voice

Future
πεσέομαι πεσέωμαι πεσεοί̄μην1ps

πεσέει πεσέῃ πεσέοῑο πεσέου2ps

πεσέεται πεσέηται πεσέοῑτο πεσεέσθω3ps

πεσεόμεθα πεσεώμεθα πεσεοί̄μεθα1pp

πεσέεσθε πεσέησθε πεσέοῑσθε πεσέεσθε2pp

πεσέονται πεσέωνται πεσέοῑντο πεσεέσθωσαν3pp

πεσέεσθον πεσέησθον πεσέοῑσθον πεσέεσθον2pd

πεσέεσθον πεσέησθον πεσεοί̄σθην πεσεέσθων3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Poetic

Active voice

Present
πίπτῃσι3ps

Future
πεσσέομαι πεσσέωμαι πεσσεοί̄μην1ps

πέσσομαι πεσσοί̄μην

πεσσέει πεσσέῃ πεσσέοῑο πεσσέου2ps

πέσσει πέσσοῑο

πεσσέεται πεσσέηται πεσσέοῑτο πεσσεέσθω3ps

πέσσεται πέσσοῑτο

πεσσεόμεθα πεσσεώμεθα πεσσεοί̄μεθα1pp

πεσσόμεθα πεσσοί̄μεθα

πεσσέεσθε πεσσέησθε πεσσέοῑσθε πεσσέεσθε2pp

πέσσεσθε πέσσοῑσθε

πεσσέονται πεσσέωνται πεσσέοῑντο πεσσεέσθωσαν3pp

πέσσονται πέσσοῑντο

πεσσέεσθον πεσσέησθον πεσσέοῑσθον πεσσέεσθον2pd

πέσσεσθον πέσσοῑσθον

πεσσέεσθον πεσσέησθον πεσσεοί̄σθην πεσσεέσθων3pd

πέσσεσθον πεσσοί̄σθην



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Recent

Active voice

Future
πέσομαι πεσοί̄μην1ps

πέσει πέσοῑο2ps

πέσεται πέσοῑτο3ps

πεσόμεθα πεσοί̄μεθα1pp

πέσεσθε πέσοῑσθε2pp

πέσονται πέσοῑντο3pp

πέσεσθον πέσοῑσθον2pd

πέσεσθον πεσοί̄σθην3pd

Perfect
πέπτηκα πεπτήκω πεπτήκοῑμι1ps

πέπτηκας πεπτήκῃς πεπτήκοῑς πέπτηκε2ps

πέπτηκε πεπτήκῃ πεπτήκοῑ πεπτηκέτω3ps

πεπτήκαμεν πεπτήκωμεν πεπτήκοῑμεν1pp

πεπτήκατε πεπτήκητε πεπτήκοῑτε πεπτήκετε2pp

πεπτήκασι πεπτήκωσι πεπτήκοῑεν πεπτηκέτωσαν3pp

πεπτήκατον πεπτήκητον πεπτήκοῑτον πεπτήκετον2pd

πεπτήκατον πεπτήκητον πεπτηκοί̄την πεπτηκέτων3pd

Pluperfect
ἐπεπτήκη1ps

ἐπεπτήκης2ps

ἐπεπτήκει3ps

ἐπεπτήκεμεν1pp

ἐπεπτήκετε2pp

ἐπεπτήκεσαν3pp

ἐπεπτήκειτον2pd

ἐπεπτηκείτην3pd

Middle voice

Perfect
ἐπέπτημαι1ps

ἐπέπτησαι πέπτησο2ps

ἐπέπτηται πεπτήσθω3ps

ἐπεπτήμεθα1pp

ἐπέπτησθε πέπτησθε2pp

ἐπέπτηνται πεπτήσθωσαν3pp



Indicative Subjunctive Optative Imperative

ἐπέπτησθον πέπτησθον2pd

ἐπέπτησθον πεπτήσθων3pd

Pluperfect
ἐπεπτήμην1ps

ἐπέπτησο2ps

ἐπέπτητο3ps

ἐπεπτήμεθα1pp

ἐπέπτησθε2pp

ἐπέπτηντο3pp

ἐπέπτησθον2pd

ἐπεπτήσθην3pd



πίπτω

fall, die; calm; happen.

Singular Plural Dual

Regular

Present

Active voice

Masculine

Nominative πίπτων πίπτοντες πίπτοντε

Vocative πίπτον πίπτοντες πίπτοντε

Accusative πίπτοντα πίπτοντας πίπτοντε

Genitive πίπτοντος πιπτόντων πιπτόντοῑν

Dative πίπτοντι πίπτουσι πιπτόντοῑν

Feminine

Nominative πίπτουσα πίπτουσαι πιπτούσᾱ

Vocative πίπτουσα πίπτουσαι πιπτούσᾱ

Accusative πίπτουσαν πιπτούσᾱς πιπτούσᾱ

Genitive πιπτούσης πιπτουσῶν πιπτούσαῑν

Dative πιπτούσῃ πιπτούσαῑς πιπτούσαῑν

Neuter

Nominative πίπτον πίπτοντα πίπτοντε

Vocative πίπτον πίπτοντα πίπτοντε

Accusative πίπτον πίπτοντα πίπτοντε

Genitive πίπτοντος πιπτόντων πιπτόντοῑν

Dative πίπτοντι πίπτουσι πιπτόντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative πιπτόμενος πιπτόμενοι πιπτομένω

Vocative πιπτόμενε πιπτόμενοι πιπτομένω

Accusative πιπτόμενον πιπτομένους πιπτομένω

Genitive πιπτομένου πιπτομένων πιπτομένοῑν

Dative πιπτομένῳ πιπτομένοῑς πιπτομένοῑν

Feminine

Nominative πιπτομένη πιπτομέναι πιπτομένᾱ

Vocative πιπτομένη πιπτομέναι πιπτομένᾱ

Accusative πιπτομένην πιπτομένᾱς πιπτομένᾱ

Genitive πιπτομένης πιπτομενῶν πιπτομέναῑν

Dative πιπτομένῃ πιπτομέναῑς πιπτομέναῑν



Singular Plural Dual

Neuter

Nominative πιπτόμενον πιπτόμενα πιπτομένω

Vocative πιπτόμενον πιπτόμενα πιπτομένω

Accusative πιπτόμενον πιπτόμενα πιπτομένω

Genitive πιπτομένου πιπτομένων πιπτομένοῑν

Dative πιπτομένῳ πιπτομένοῑς πιπτομένοῑν

Future

Active voice

Masculine

Nominative πεσούμενος πεσούμενοι πεσουμένω

Vocative πεσούμενε πεσούμενοι πεσουμένω

Accusative πεσούμενον πεσουμένους πεσουμένω

Genitive πεσουμένου πεσουμένων πεσουμένοῑν

Dative πεσουμένῳ πεσουμένοῑς πεσουμένοῑν

Feminine

Nominative πεσουμένη πεσουμέναι πεσουμένᾱ

Vocative πεσουμένη πεσουμέναι πεσουμένᾱ

Accusative πεσουμένην πεσουμένᾱς πεσουμένᾱ

Genitive πεσουμένης πεσουμενῶν πεσουμέναῑν

Dative πεσουμένῃ πεσουμέναῑς πεσουμέναῑν

Neuter

Nominative πεσούμενον πεσούμενα πεσουμένω

Vocative πεσούμενον πεσούμενα πεσουμένω

Accusative πεσούμενον πεσούμενα πεσουμένω

Genitive πεσουμένου πεσουμένων πεσουμένοῑν

Dative πεσουμένῳ πεσουμένοῑς πεσουμένοῑν

Aorist

Active voice

Masculine

Nominative πέσᾱς πέσαντες πέσαντε

Vocative πέσαν πέσαντες πέσαντε

Accusative πέσαντα πέσαντας πέσαντε

Genitive πέσαντος πεσάντων πεσάντοῑν

Dative πέσαντι πέσᾱσι πεσάντοῑν



Singular Plural Dual

Feminine

Nominative πέσᾱσα πέσᾱσαι πεσά̄σᾱ

Vocative πέσᾱσα πέσᾱσαι πεσά̄σᾱ

Accusative πέσᾱσαν πεσά̄σᾱς πεσά̄σᾱ

Genitive πεσά̄σης πεσᾱσῶν πεσά̄σαῑν

Dative πεσά̄σῃ πεσά̄σαῑς πεσά̄σαῑν

Neuter

Nominative πέσαν πέσαντα πέσαντε

Vocative πέσαν πέσαντα πέσαντε

Accusative πέσαν πέσαντα πέσαντε

Genitive πέσαντος πεσάντων πεσάντοῑν

Dative πέσαντι πέσᾱσι πεσάντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative πεσάμενος πεσάμενοι πεσαμένω

Vocative πεσάμενε πεσάμενοι πεσαμένω

Accusative πεσάμενον πεσαμένους πεσαμένω

Genitive πεσαμένου πεσαμένων πεσαμένοῑν

Dative πεσαμένῳ πεσαμένοῑς πεσαμένοῑν

Feminine

Nominative πεσαμένη πεσαμέναι πεσαμένᾱ

Vocative πεσαμένη πεσαμέναι πεσαμένᾱ

Accusative πεσαμένην πεσαμένᾱς πεσαμένᾱ

Genitive πεσαμένης πεσαμενῶν πεσαμέναῑν

Dative πεσαμένῃ πεσαμέναῑς πεσαμέναῑν

Neuter

Nominative πεσάμενον πεσάμενα πεσαμένω

Vocative πεσάμενον πεσάμενα πεσαμένω

Accusative πεσάμενον πεσάμενα πεσαμένω

Genitive πεσαμένου πεσαμένων πεσαμένοῑν

Dative πεσαμένῳ πεσαμένοῑς πεσαμένοῑν



Singular Plural Dual

String Aorist

Active voice

Masculine

Nominative πεσών πεσόντες πεσόντε

Vocative πεσών πεσόντες πεσόντε

Accusative πεσόντα πεσόντας πεσόντε

Genitive πεσόντος πεσόντων πεσόντοῑν

Dative πεσόντι πεσοῦσι πεσόντοῑν

Feminine

Nominative πεσοῦσα πεσοῦσαι πεσούσᾱ

Vocative πεσοῦσα πεσοῦσαι πεσούσᾱ

Accusative πεσοῦσαν πεσούσᾱς πεσούσᾱ

Genitive πεσούσης πεσουσῶν πεσούσαῑν

Dative πεσούσῃ πεσούσαῑς πεσούσαῑν

Neuter

Nominative πεσόν πεσόντα πεσόντε

Vocative πεσόν πεσόντα πεσόντε

Accusative πεσόν πεσόντα πεσόντε

Genitive πεσόντος πεσόντων πεσόντοῑν

Dative πεσόντι πεσοῦσι πεσόντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative πεσόμενος πεσόμενοι πεσομένω

Vocative πεσόμενε πεσόμενοι πεσομένω

Accusative πεσόμενον πεσομένους πεσομένω

Genitive πεσομένου πεσομένων πεσομένοῑν

Dative πεσομένῳ πεσομένοῑς πεσομένοῑν

Feminine

Nominative πεσομένη πεσομέναι πεσομένᾱ

Vocative πεσομένη πεσομέναι πεσομένᾱ

Accusative πεσομένην πεσομένᾱς πεσομένᾱ

Genitive πεσομένης πεσομενῶν πεσομέναῑν

Dative πεσομένῃ πεσομέναῑς πεσομέναῑν



Singular Plural Dual

Neuter

Nominative πεσόμενον πεσόμενα πεσομένω

Vocative πεσόμενον πεσόμενα πεσομένω

Accusative πεσόμενον πεσόμενα πεσομένω

Genitive πεσομένου πεσομένων πεσομένοῑν

Dative πεσομένῳ πεσομένοῑς πεσομένοῑν

Perfect

Active voice

Masculine

Nominative πεπτωκώς πεπτωκότες πεπτωκότε

Vocative πεπτωκώς πεπτωκότες πεπτωκότε

Accusative πεπτωκότα πεπτωκότας πεπτωκότε

Genitive πεπτωκότος πεπτωκότων πεπτωκότοῑν

Dative πεπτωκότι πεπτωκῶσι πεπτωκότοῑν

Feminine

Nominative πεπτωκυῖα πεπτωκυῖαι πεπτωκυίᾱ

Vocative πεπτωκυῖα πεπτωκυῖαι πεπτωκυίᾱ

Accusative πεπτωκυῖαν πεπτωκυίᾱς πεπτωκυίᾱ

Genitive πεπτωκυίᾱς πεπτωκυιῶν πεπτωκυίαῑν

Dative πεπτωκυίᾳ πεπτωκυίαῑς πεπτωκυίαῑν

Neuter

Nominative πεπτωκός πεπτωκότα πεπτωκότε

Vocative πεπτωκός πεπτωκότα πεπτωκότε

Accusative πεπτωκός πεπτωκότα πεπτωκότε

Genitive πεπτωκότος πεπτωκότων πεπτωκότοῑν

Dative πεπτωκότι πεπτωκῶσι πεπτωκότοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative πεπτωμένος πεπτωμένοι πεπτωμένω

Vocative πεπτωμένε πεπτωμένοι πεπτωμένω

Accusative πεπτωμένον πεπτωμένους πεπτωμένω

Genitive πεπτωμένου πεπτωμένων πεπτωμένοῑν

Dative πεπτωμένῳ πεπτωμένοῑς πεπτωμένοῑν



Singular Plural Dual

Feminine

Nominative πεπτωμένη πεπτωμέναι πεπτωμένᾱ

Vocative πεπτωμένη πεπτωμέναι πεπτωμένᾱ

Accusative πεπτωμένην πεπτωμένᾱς πεπτωμένᾱ

Genitive πεπτωμένης πεπτωμενῶν πεπτωμέναῑν

Dative πεπτωμένῃ πεπτωμέναῑς πεπτωμέναῑν

Neuter

Nominative πεπτωμένον πεπτωμένα πεπτωμένω

Vocative πεπτωμένον πεπτωμένα πεπτωμένω

Accusative πεπτωμένον πεπτωμένα πεπτωμένω

Genitive πεπτωμένου πεπτωμένων πεπτωμένοῑν

Dative πεπτωμένῳ πεπτωμένοῑς πεπτωμένοῑν



Singular Plural Dual

Doric

String Aorist

Active voice

Masculine

Nominative πετών πετόντες πετόντε

Vocative πετών πετόντες πετόντε

Accusative πετόντα πετόντας πετόντε

Genitive πετόντος πετόντων πετόντοῑν

Dative πετόντι πετοῦσι πετόντοῑν

Feminine

Nominative πετοῦσα πετοῦσαι πετούσᾱ

Vocative πετοῦσα πετοῦσαι πετούσᾱ

Accusative πετοῦσαν πετούσᾱς πετούσᾱ

Genitive πετούσης πετουσῶν πετούσαῑν

Dative πετούσῃ πετούσαῑς πετούσαῑν

Neuter

Nominative πετόν πετόντα πετόντε

Vocative πετόν πετόντα πετόντε

Accusative πετόν πετόντα πετόντε

Genitive πετόντος πετόντων πετόντοῑν

Dative πετόντι πετοῦσι πετόντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative πετόμενος πετόμενοι πετομένω

Vocative πετόμενε πετόμενοι πετομένω

Accusative πετόμενον πετομένους πετομένω

Genitive πετομένου πετομένων πετομένοῑν

Dative πετομένῳ πετομένοῑς πετομένοῑν

Feminine

Nominative πετομένη πετομέναι πετομένᾱ

Vocative πετομένη πετομέναι πετομένᾱ

Accusative πετομένην πετομένᾱς πετομένᾱ

Genitive πετομένης πετομενῶν πετομέναῑν

Dative πετομένῃ πετομέναῑς πετομέναῑν



Singular Plural Dual

Neuter

Nominative πετόμενον πετόμενα πετομένω

Vocative πετόμενον πετόμενα πετομένω

Accusative πετόμενον πετόμενα πετομένω

Genitive πετομένου πετομένων πετομένοῑν

Dative πετομένῳ πετομένοῑς πετομένοῑν



Singular Plural Dual

Aeolian

Present

Active voice

Masculine

Nominative πίσσων πίσσοντες πίσσοντε

Vocative πίσσον πίσσοντες πίσσοντε

Accusative πίσσοντα πίσσοντας πίσσοντε

Genitive πίσσοντος πισσόντων πισσόντοῑν

Dative πίσσοντι πίσσουσι πισσόντοῑν

Feminine

Nominative πίσσουσα πίσσουσαι πισσούσᾱ

Vocative πίσσουσα πίσσουσαι πισσούσᾱ

Accusative πίσσουσαν πισσούσᾱς πισσούσᾱ

Genitive πισσούσης πισσουσῶν πισσούσαῑν

Dative πισσούσῃ πισσούσαῑς πισσούσαῑν

Neuter

Nominative πίσσον πίσσοντα πίσσοντε

Vocative πίσσον πίσσοντα πίσσοντε

Accusative πίσσον πίσσοντα πίσσοντε

Genitive πίσσοντος πισσόντων πισσόντοῑν

Dative πίσσοντι πίσσουσι πισσόντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative πισσόμενος πισσόμενοι πισσομένω

Vocative πισσόμενε πισσόμενοι πισσομένω

Accusative πισσόμενον πισσομένους πισσομένω

Genitive πισσομένου πισσομένων πισσομένοῑν

Dative πισσομένῳ πισσομένοῑς πισσομένοῑν

Feminine

Nominative πισσομένη πισσομέναι πισσομένᾱ

Vocative πισσομένη πισσομέναι πισσομένᾱ

Accusative πισσομένην πισσομένᾱς πισσομένᾱ

Genitive πισσομένης πισσομενῶν πισσομέναῑν

Dative πισσομένῃ πισσομέναῑς πισσομέναῑν



Singular Plural Dual

Neuter

Nominative πισσόμενον πισσόμενα πισσομένω

Vocative πισσόμενον πισσόμενα πισσομένω

Accusative πισσόμενον πισσόμενα πισσομένω

Genitive πισσομένου πισσομένων πισσομένοῑν

Dative πισσομένῳ πισσομένοῑς πισσομένοῑν

String Aorist

Active voice

Masculine

Nominative πετών πετόντες πετόντε

Vocative πετών πετόντες πετόντε

Accusative πετόντα πετόντας πετόντε

Genitive πετόντος πετόντων πετόντοῑν

Dative πετόντι πετοῦσι πετόντοῑν

Feminine

Nominative πετοῦσα πετοῦσαι πετούσᾱ

Vocative πετοῦσα πετοῦσαι πετούσᾱ

Accusative πετοῦσαν πετούσᾱς πετούσᾱ

Genitive πετούσης πετουσῶν πετούσαῑν

Dative πετούσῃ πετούσαῑς πετούσαῑν

Neuter

Nominative πετόν πετόντα πετόντε

Vocative πετόν πετόντα πετόντε

Accusative πετόν πετόντα πετόντε

Genitive πετόντος πετόντων πετόντοῑν

Dative πετόντι πετοῦσι πετόντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative πετόμενος πετόμενοι πετομένω

Vocative πετόμενε πετόμενοι πετομένω

Accusative πετόμενον πετομένους πετομένω

Genitive πετομένου πετομένων πετομένοῑν

Dative πετομένῳ πετομένοῑς πετομένοῑν



Singular Plural Dual

Feminine

Nominative πετομένη πετομέναι πετομένᾱ

Vocative πετομένη πετομέναι πετομένᾱ

Accusative πετομένην πετομένᾱς πετομένᾱ

Genitive πετομένης πετομενῶν πετομέναῑν

Dative πετομένῃ πετομέναῑς πετομέναῑν

Neuter

Nominative πετόμενον πετόμενα πετομένω

Vocative πετόμενον πετόμενα πετομένω

Accusative πετόμενον πετόμενα πετομένω

Genitive πετομένου πετομένων πετομένοῑν

Dative πετομένῳ πετομένοῑς πετομένοῑν



Singular Plural Dual

Ionic

Future

Active voice

Masculine

Nominative πεσεσόμενος πεσεσόμενοι πεσεσομένω

Vocative πεσεσόμενε πεσεσόμενοι πεσεσομένω

Accusative πεσεσόμενον πεσεσομένους πεσεσομένω

Genitive πεσεσομένου πεσεσομένων πεσεσομένοῑν

Dative πεσεσομένῳ πεσεσομένοῑς πεσεσομένοῑν

Feminine

Nominative πεσεσομένη πεσεσομέναι πεσεσομένᾱ

Vocative πεσεσομένη πεσεσομέναι πεσεσομένᾱ

Accusative πεσεσομένην πεσεσομένᾱς πεσεσομένᾱ

Genitive πεσεσομένης πεσεσομενῶν πεσεσομέναῑν

Dative πεσεσομένῃ πεσεσομέναῑς πεσεσομέναῑν

Neuter

Nominative πεσεσόμενον πεσεσόμενα πεσεσομένω

Vocative πεσεσόμενον πεσεσόμενα πεσεσομένω

Accusative πεσεσόμενον πεσεσόμενα πεσεσομένω

Genitive πεσεσομένου πεσεσομένων πεσεσομένοῑν

Dative πεσεσομένῳ πεσεσομένοῑς πεσεσομένοῑν



Singular Plural Dual

Poetic

Future

Active voice

Masculine

Nominative πεσσεσόμενος πεσσεσόμενοι πεσσεσομένω

Nominative πεσσόμενος πεσσόμενοι πεσσομένω

Vocative πεσσεσόμενε πεσσεσόμενοι πεσσεσομένω

Vocative πεσσόμενε πεσσόμενοι πεσσομένω

Accusative πεσσεσόμενον πεσσεσομένους πεσσεσομένω

Accusative πεσσόμενον πεσσομένους πεσσομένω

Genitive πεσσεσομένου πεσσεσομένων πεσσεσομένοῑν

Genitive πεσσομένου πεσσομένων πεσσομένοῑν

Dative πεσσεσομένῳ πεσσεσομένοῑς πεσσεσομένοῑν

Dative πεσσομένῳ πεσσομένοῑς πεσσομένοῑν

Feminine

Nominative πεσσεσομένη πεσσεσομέναι πεσσεσομένᾱ

Nominative πεσσομένη πεσσομέναι πεσσομένᾱ

Vocative πεσσεσομένη πεσσεσομέναι πεσσεσομένᾱ

Vocative πεσσομένη πεσσομέναι πεσσομένᾱ

Accusative πεσσεσομένην πεσσεσομένᾱς πεσσεσομένᾱ

Accusative πεσσομένην πεσσομένᾱς πεσσομένᾱ

Genitive πεσσεσομένης πεσσεσομενῶν πεσσεσομέναῑν

Genitive πεσσομένης πεσσομενῶν πεσσομέναῑν

Dative πεσσεσομένῃ πεσσεσομέναῑς πεσσεσομέναῑν

Dative πεσσομένῃ πεσσομέναῑς πεσσομέναῑν

Neuter

Nominative πεσσεσόμενον πεσσεσόμενα πεσσεσομένω

Nominative πεσσόμενον πεσσόμενα πεσσομένω

Vocative πεσσεσόμενον πεσσεσόμενα πεσσεσομένω

Vocative πεσσόμενον πεσσόμενα πεσσομένω

Accusative πεσσεσόμενον πεσσεσόμενα πεσσεσομένω

Accusative πεσσόμενον πεσσόμενα πεσσομένω

Genitive πεσσεσομένου πεσσεσομένων πεσσεσομένοῑν

Genitive πεσσομένου πεσσομένων πεσσομένοῑν

Dative πεσσεσομένῳ πεσσεσομένοῑς πεσσεσομένοῑν

Dative πεσσομένῳ πεσσομένοῑς πεσσομένοῑν



Singular Plural Dual

Recent

Future

Active voice

Masculine

Nominative πεσόμενος πεσόμενοι πεσομένω

Vocative πεσόμενε πεσόμενοι πεσομένω

Accusative πεσόμενον πεσομένους πεσομένω

Genitive πεσομένου πεσομένων πεσομένοῑν

Dative πεσομένῳ πεσομένοῑς πεσομένοῑν

Feminine

Nominative πεσομένη πεσομέναι πεσομένᾱ

Vocative πεσομένη πεσομέναι πεσομένᾱ

Accusative πεσομένην πεσομένᾱς πεσομένᾱ

Genitive πεσομένης πεσομενῶν πεσομέναῑν

Dative πεσομένῃ πεσομέναῑς πεσομέναῑν

Neuter

Nominative πεσόμενον πεσόμενα πεσομένω

Vocative πεσόμενον πεσόμενα πεσομένω

Accusative πεσόμενον πεσόμενα πεσομένω

Genitive πεσομένου πεσομένων πεσομένοῑν

Dative πεσομένῳ πεσομένοῑς πεσομένοῑν

Perfect

Active voice

Masculine

Nominative πεπτηκώς πεπτηκότες πεπτηκότε

Vocative πεπτηκώς πεπτηκότες πεπτηκότε

Accusative πεπτηκότα πεπτηκότας πεπτηκότε

Genitive πεπτηκότος πεπτηκότων πεπτηκότοῑν

Dative πεπτηκότι πεπτηκῶσι πεπτηκότοῑν

Feminine

Nominative πεπτηκυῖα πεπτηκυῖαι πεπτηκυίᾱ

Vocative πεπτηκυῖα πεπτηκυῖαι πεπτηκυίᾱ

Accusative πεπτηκυῖαν πεπτηκυίᾱς πεπτηκυίᾱ

Genitive πεπτηκυίᾱς πεπτηκυιῶν πεπτηκυίαῑν

Dative πεπτηκυίᾳ πεπτηκυίαῑς πεπτηκυίαῑν



Singular Plural Dual

Neuter

Nominative πεπτηκός πεπτηκότα πεπτηκότε

Vocative πεπτηκός πεπτηκότα πεπτηκότε

Accusative πεπτηκός πεπτηκότα πεπτηκότε

Genitive πεπτηκότος πεπτηκότων πεπτηκότοῑν

Dative πεπτηκότι πεπτηκῶσι πεπτηκότοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative πεπτημένος πεπτημένοι πεπτημένω

Vocative πεπτημένε πεπτημένοι πεπτημένω

Accusative πεπτημένον πεπτημένους πεπτημένω

Genitive πεπτημένου πεπτημένων πεπτημένοῑν

Dative πεπτημένῳ πεπτημένοῑς πεπτημένοῑν

Feminine

Nominative πεπτημένη πεπτημέναι πεπτημένᾱ

Vocative πεπτημένη πεπτημέναι πεπτημένᾱ

Accusative πεπτημένην πεπτημένᾱς πεπτημένᾱ

Genitive πεπτημένης πεπτημενῶν πεπτημέναῑν

Dative πεπτημένῃ πεπτημέναῑς πεπτημέναῑν

Neuter

Nominative πεπτημένον πεπτημένα πεπτημένω

Vocative πεπτημένον πεπτημένα πεπτημένω

Accusative πεπτημένον πεπτημένα πεπτημένω

Genitive πεπτημένου πεπτημένων πεπτημένοῑν

Dative πεπτημένῳ πεπτημένοῑς πεπτημένοῑν



πίπτω

fall, die; calm; happen.

Active Middle Passive

Regular

Present πεσεῖσθαι πίπτεσθαι

Aorist πέσαι πέσασθαι

Aorist πεσεῖν πεσέσθαι

Perfect πεπτωκέναι πεπτῶσθαι

Doric

Aorist πετεῖν πετέσθαι

Aeolian

Present πίσσειν πίσσεσθαι

Aorist πετεῖν πετέσθαι

Ionic

Present πεσέεσθαι

Poetic

Present πεσσέεσθαι

Future πέσσεσθαι

Recent

Future πέσεσθαι

Perfect πεπτηκέναι πεπτῆσθαι



σιγάω

shut up; keep silent.

Indicative Subjunctive Optative Imperative

Regular

Active voice

Present
σιγῶ σιγῶ σιγῷμι1ps

σιγᾷς σιγᾷς σιγῷς σίγᾱ2ps

σιγᾷ σιγᾷ σιγῷ σιγά̄τω3ps

σιγῶμεν σιγῶμεν σιγῷμεν1pp

σιγᾶτε σιγᾶτε σιγῷτε σιγᾶτε2pp

σιγῶσι σιγῶσι σιγῷεν σιγά̄τωσαν3pp

σιγᾶτον σιγᾶτον σιγῷτον σιγᾶτον2pd

σιγᾶτον σιγᾶτον σιγῴτην σιγά̄των3pd

Imperfect
ἐσίγων1ps

ἐσίγᾱς2ps

ἐσίγᾱ3ps

ἐσιγῶμεν1pp

ἐσιγᾶτε2pp

ἐσίγων3pp

ἐσιγᾶτον2pd

ἐσιγά̄την3pd

Future
σιγήσω σιγήσοῑμι1ps

σιγήσεις σιγήσοῑς2ps

σιγήσει σιγήσοῑ3ps

σιγήσομεν σιγήσοῑμεν1pp

σιγήσετε σιγήσοῑτε2pp

σιγήσουσι σιγήσοῑεν3pp

σιγήσετον σιγήσοῑτον2pd

σιγήσετον σιγησοί̄την3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Aorist
ἐσίγησα σιγήσω σιγήσαῑμι1ps

ἐσίγησας σιγήσῃς σιγήσειας σίγησον2ps

ἐσίγησε σιγήσῃ σιγήσειε σιγησάτω3ps

ἐσιγήσαμεν σιγήσωμεν σιγήσαῑμεν1pp

ἐσιγήσατε σιγήσητε σιγήσαῑτε σιγήσατε2pp

ἐσίγησαν σιγήσωσι σιγήσειαν σιγησάτωσαν3pp

ἐσιγήσατον σιγήσητον σιγήσαῑτον σιγήσατον2pd

ἐσιγησάτην σιγήσητον σιγησαί̄την σιγησάτων3pd

Perfect
σεσίγηκα σεσιγήκω σεσιγήκοῑμι1ps

σεσίγηκας σεσιγήκῃς σεσιγήκοῑς σεσίγηκε2ps

σεσίγηκε σεσιγήκῃ σεσιγήκοῑ σεσιγηκέτω3ps

σεσιγήκαμεν σεσιγήκωμεν σεσιγήκοῑμεν1pp

σεσιγήκατε σεσιγήκητε σεσιγήκοῑτε σεσιγήκετε2pp

σεσιγήκασι σεσιγήκωσι σεσιγήκοῑεν σεσιγηκέτωσαν3pp

σεσιγήκατον σεσιγήκητον σεσιγήκοῑτον σεσιγήκετον2pd

σεσιγήκατον σεσιγήκητον σεσιγηκοί̄την σεσιγηκέτων3pd

Pluperfect
ἐσεσιγήκη1ps

ἐσεσιγήκης2ps

ἐσεσιγήκει3ps

ἐσεσιγήκεμεν1pp

ἐσεσιγήκετε2pp

ἐσεσιγήκεσαν3pp

ἐσεσιγήκειτον2pd

ἐσεσιγηκείτην3pd

Middle voice

Present
σιγῶμαι σιγῶμαι σιγῴμην1ps

σιγᾷ σιγᾷ σιγῷο σιγῶ2ps

σιγᾶται σιγᾶται σιγῷτο σιγά̄σθω3ps

σιγώμεθα σιγώμεθα σιγῴμεθα1pp

σιγᾶσθε σιγᾶσθε σιγῷσθε σιγᾶσθε2pp

σιγῶνται σιγῶνται σιγῷντο σιγά̄σθωσαν3pp

σιγᾶσθον σιγᾶσθον σιγῷσθον σιγᾶσθον2pd

σιγᾶσθον σιγᾶσθον σιγῴσθην σιγά̄σθων3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Imperfect
ἐσιγώμην1ps

ἐσιγῶ2ps

ἐσιγᾶτο3ps

ἐσιγώμεθα1pp

ἐσιγᾶσθε2pp

ἐσιγῶντο3pp

ἐσιγᾶσθον2pd

ἐσιγά̄σθην3pd

Future
σιγήσομαι σιγησοί̄μην1ps

σιγήσει σιγήσοῑο2ps

σιγήσεται σιγήσοῑτο3ps

σιγησόμεθα σιγησοί̄μεθα1pp

σιγήσεσθε σιγήσοῑσθε2pp

σιγήσονται σιγήσοῑντο3pp

σιγήσεσθον σιγήσοῑσθον2pd

σιγήσεσθον σιγησοί̄σθην3pd

Aorist
ἐσιγησάμην σιγήσωμαι σιγησαί̄μην1ps

ἐσιγήσω σιγήσῃ σιγήσαῑο σίγησαι2ps

ἐσιγήσατο σιγήσηται σιγήσαῑτο σιγησάσθω3ps

ἐσιγησάμεθα σιγησώμεθα σιγησαί̄μεθα1pp

ἐσιγήσασθε σιγήσησθε σιγήσαῑσθε σιγήσασθε2pp

ἐσιγήσαντο σιγήσωνται σιγήσαῑντο σιγησάσθωσαν3pp

ἐσιγήσασθον σιγήσησθον σιγήσαῑσθον σιγήσασθον2pd

ἐσιγησάσθην σιγήσησθον σιγησαί̄σθην σιγησάσθων3pd

Perfect
σεσίγημαι1ps

σεσίγησαι σεσίγησο2ps

σεσίγηται σεσιγήσθω3ps

σεσιγήμεθα1pp

σεσίγησθε σεσίγησθε2pp

σεσίγηνται σεσιγήσθωσαν3pp

σεσίγησθον σεσίγησθον2pd

σεσίγησθον σεσιγήσθων3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Pluperfect
ἐσεσιγήμην1ps

ἐσεσίγησο2ps

ἐσεσίγητο3ps

ἐσεσιγήμεθα1pp

ἐσεσίγησθε2pp

ἐσεσίγηντο3pp

ἐσεσίγησθον2pd

ἐσεσιγήσθην3pd

Passive voice

Future
σιγηθήσομαι σιγηθησοί̄μην1ps

σιγηθήσει σιγηθήσοῑο2ps

σιγηθήσεται σιγηθήσοῑτο3ps

σιγηθησόμεθα σιγηθησοί̄μεθα1pp

σιγηθήσεσθε σιγηθήσοῑσθε2pp

σιγηθήσονται σιγηθήσοῑντο3pp

σιγηθήσεσθον σιγηθήσοῑσθον2pd

σιγηθήσεσθον σιγηθησοί̄σθην3pd

Aorist
ἐσιγήθην σιγηθῶ σιγηθείην1ps

ἐσιγήθης σιγηθῇς σιγηθείης σιγήθητι2ps

ἐσιγήθη σιγηθῇ σιγηθείη σιγηθήτω3ps

ἐσιγήθημεν σιγηθῶμεν σιγηθεῖμεν1pp

ἐσιγήθητε σιγηθῆτε σιγηθεῖτε σιγήθητε2pp

ἐσιγήθησαν σιγηθῶσι σιγηθεῖεν σιγηθήτωσαν3pp

ἐσιγήθητον σιγηθῆτον σιγηθεῖτον σιγήθητον2pd

ἐσιγηθήτην σιγηθῆτον σιγηθείτην σιγηθήτων3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Doric

Active voice

Aorist
σιγαθῶ σιγαθείην1ps

σιγαθῇς σιγαθείης σιγάθητι2ps

σιγαθῇ σιγαθείη σιγαθήτω3ps

σιγαθῶμεν σιγαθεῖμεν1pp

σιγαθῆτε σιγαθεῖτε σιγάθητε2pp

σιγαθῶσι σιγαθεῖεν σιγαθήτωσαν3pp

σιγαθῆτον σιγαθεῖτον σιγάθητον2pd

σιγαθῆτον σιγαθείτην σιγαθήτων3pd

Passive voice

Aorist
ἐσιγάθην1ps

ἐσιγάθης2ps

ἐσιγάθη3ps

ἐσιγάθημεν1pp

ἐσιγάθητε2pp

ἐσιγάθησαν3pp

ἐσιγάθητον2pd

ἐσιγαθήτην3pd



σιγάω

shut up; keep silent.

Singular Plural Dual

Regular

Present

Active voice

Masculine

Nominative σιγῶν σιγῶντες σιγῶντε

Vocative σιγῶν σιγῶντες σιγῶντε

Accusative σιγῶντα σιγῶντας σιγῶντε

Genitive σιγῶντος σιγώντων σιγώντοῑν

Dative σιγῶντι σιγῶσι σιγώντοῑν

Feminine

Nominative σιγῶσα σιγῶσαι σιγώσᾱ

Vocative σιγῶσα σιγῶσαι σιγώσᾱ

Accusative σιγῶσαν σιγώσᾱς σιγώσᾱ

Genitive σιγώσης σιγωσῶν σιγώσαῑν

Dative σιγώσῃ σιγώσαῑς σιγώσαῑν

Neuter

Nominative σιγῶν σιγῶντα σιγῶντε

Vocative σιγῶν σιγῶντα σιγῶντε

Accusative σιγῶν σιγῶντα σιγῶντε

Genitive σιγῶντος σιγώντων σιγώντοῑν

Dative σιγῶντι σιγῶσι σιγώντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative σιγώμενος σιγώμενοι σιγωμένω

Vocative σιγώμενε σιγώμενοι σιγωμένω

Accusative σιγώμενον σιγωμένους σιγωμένω

Genitive σιγωμένου σιγωμένων σιγωμένοῑν

Dative σιγωμένῳ σιγωμένοῑς σιγωμένοῑν

Feminine

Nominative σιγωμένη σιγωμέναι σιγωμένᾱ

Vocative σιγωμένη σιγωμέναι σιγωμένᾱ

Accusative σιγωμένην σιγωμένᾱς σιγωμένᾱ

Genitive σιγωμένης σιγωμενῶν σιγωμέναῑν

Dative σιγωμένῃ σιγωμέναῑς σιγωμέναῑν



Singular Plural Dual

Neuter

Nominative σιγώμενον σιγώμενα σιγωμένω

Vocative σιγώμενον σιγώμενα σιγωμένω

Accusative σιγώμενον σιγώμενα σιγωμένω

Genitive σιγωμένου σιγωμένων σιγωμένοῑν

Dative σιγωμένῳ σιγωμένοῑς σιγωμένοῑν

Future

Active voice

Masculine

Nominative σιγήσων σιγήσοντες σιγήσοντε

Vocative σιγήσον σιγήσοντες σιγήσοντε

Accusative σιγήσοντα σιγήσοντας σιγήσοντε

Genitive σιγήσοντος σιγησόντων σιγησόντοῑν

Dative σιγήσοντι σιγήσουσι σιγησόντοῑν

Feminine

Nominative σιγήσουσα σιγήσουσαι σιγησούσᾱ

Vocative σιγήσουσα σιγήσουσαι σιγησούσᾱ

Accusative σιγήσουσαν σιγησούσᾱς σιγησούσᾱ

Genitive σιγησούσης σιγησουσῶν σιγησούσαῑν

Dative σιγησούσῃ σιγησούσαῑς σιγησούσαῑν

Neuter

Nominative σιγῆσον σιγήσοντα σιγήσοντε

Vocative σιγῆσον σιγήσοντα σιγήσοντε

Accusative σιγῆσον σιγήσοντα σιγήσοντε

Genitive σιγήσοντος σιγησόντων σιγησόντοῑν

Dative σιγήσοντι σιγήσουσι σιγησόντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative σιγησόμενος σιγησόμενοι σιγησομένω

Vocative σιγησόμενε σιγησόμενοι σιγησομένω

Accusative σιγησόμενον σιγησομένους σιγησομένω

Genitive σιγησομένου σιγησομένων σιγησομένοῑν

Dative σιγησομένῳ σιγησομένοῑς σιγησομένοῑν



Singular Plural Dual

Feminine

Nominative σιγησομένη σιγησομέναι σιγησομένᾱ

Vocative σιγησομένη σιγησομέναι σιγησομένᾱ

Accusative σιγησομένην σιγησομένᾱς σιγησομένᾱ

Genitive σιγησομένης σιγησομενῶν σιγησομέναῑν

Dative σιγησομένῃ σιγησομέναῑς σιγησομέναῑν

Neuter

Nominative σιγησόμενον σιγησόμενα σιγησομένω

Vocative σιγησόμενον σιγησόμενα σιγησομένω

Accusative σιγησόμενον σιγησόμενα σιγησομένω

Genitive σιγησομένου σιγησομένων σιγησομένοῑν

Dative σιγησομένῳ σιγησομένοῑς σιγησομένοῑν

Passive voice

Masculine

Nominative σιγηθησόμενος σιγηθησόμενοι σιγηθησομένω

Vocative σιγηθησόμενε σιγηθησόμενοι σιγηθησομένω

Accusative σιγηθησόμενον σιγηθησομένους σιγηθησομένω

Genitive σιγηθησομένου σιγηθησομένων σιγηθησομένοῑν

Dative σιγηθησομένῳ σιγηθησομένοῑς σιγηθησομένοῑν

Feminine

Nominative σιγηθησομένη σιγηθησομέναι σιγηθησομένᾱ

Vocative σιγηθησομένη σιγηθησομέναι σιγηθησομένᾱ

Accusative σιγηθησομένην σιγηθησομένᾱς σιγηθησομένᾱ

Genitive σιγηθησομένης σιγηθησομενῶν σιγηθησομέναῑν

Dative σιγηθησομένῃ σιγηθησομέναῑς σιγηθησομέναῑν

Neuter

Nominative σιγηθησόμενον σιγηθησόμενα σιγηθησομένω

Vocative σιγηθησόμενον σιγηθησόμενα σιγηθησομένω

Accusative σιγηθησόμενον σιγηθησόμενα σιγηθησομένω

Genitive σιγηθησομένου σιγηθησομένων σιγηθησομένοῑν

Dative σιγηθησομένῳ σιγηθησομένοῑς σιγηθησομένοῑν



Singular Plural Dual

Aorist

Active voice

Masculine

Nominative σιγήσᾱς σιγήσαντες σιγήσαντε

Vocative σιγήσαν σιγήσαντες σιγήσαντε

Accusative σιγήσαντα σιγήσαντας σιγήσαντε

Genitive σιγήσαντος σιγησάντων σιγησάντοῑν

Dative σιγήσαντι σιγήσᾱσι σιγησάντοῑν

Feminine

Nominative σιγήσᾱσα σιγήσᾱσαι σιγησά̄σᾱ

Vocative σιγήσᾱσα σιγήσᾱσαι σιγησά̄σᾱ

Accusative σιγήσᾱσαν σιγησά̄σᾱς σιγησά̄σᾱ

Genitive σιγησά̄σης σιγησᾱσῶν σιγησά̄σαῑν

Dative σιγησά̄σῃ σιγησά̄σαῑς σιγησά̄σαῑν

Neuter

Nominative σιγῆσαν σιγήσαντα σιγήσαντε

Vocative σιγῆσαν σιγήσαντα σιγήσαντε

Accusative σιγῆσαν σιγήσαντα σιγήσαντε

Genitive σιγήσαντος σιγησάντων σιγησάντοῑν

Dative σιγήσαντι σιγήσᾱσι σιγησάντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative σιγησάμενος σιγησάμενοι σιγησαμένω

Vocative σιγησάμενε σιγησάμενοι σιγησαμένω

Accusative σιγησάμενον σιγησαμένους σιγησαμένω

Genitive σιγησαμένου σιγησαμένων σιγησαμένοῑν

Dative σιγησαμένῳ σιγησαμένοῑς σιγησαμένοῑν

Feminine

Nominative σιγησαμένη σιγησαμέναι σιγησαμένᾱ

Vocative σιγησαμένη σιγησαμέναι σιγησαμένᾱ

Accusative σιγησαμένην σιγησαμένᾱς σιγησαμένᾱ

Genitive σιγησαμένης σιγησαμενῶν σιγησαμέναῑν

Dative σιγησαμένῃ σιγησαμέναῑς σιγησαμέναῑν



Singular Plural Dual

Neuter

Nominative σιγησάμενον σιγησάμενα σιγησαμένω

Vocative σιγησάμενον σιγησάμενα σιγησαμένω

Accusative σιγησάμενον σιγησάμενα σιγησαμένω

Genitive σιγησαμένου σιγησαμένων σιγησαμένοῑν

Dative σιγησαμένῳ σιγησαμένοῑς σιγησαμένοῑν

Passive voice

Masculine

Nominative σιγηθείς σιγηθέντες σιγηθέντε

Vocative σιγηθείς σιγηθέντες σιγηθέντε

Accusative σιγηθέντα σιγηθέντας σιγηθέντε

Genitive σιγηθέντος σιγηθέντων σιγηθέντοῑν

Dative σιγηθέντι σιγηθεῖσι σιγηθέντοῑν

Feminine

Nominative σιγηθεῖσα σιγηθεῖσαι σιγηθείσᾱ

Vocative σιγηθεῖσα σιγηθεῖσαι σιγηθείσᾱ

Accusative σιγηθεῖσαν σιγηθείσᾱς σιγηθείσᾱ

Genitive σιγηθείσης σιγηθεισῶν σιγηθείσαῑν

Dative σιγηθείσῃ σιγηθείσαῑς σιγηθείσαῑν

Neuter

Nominative σιγηθέν σιγηθέντα σιγηθέντε

Vocative σιγηθέν σιγηθέντα σιγηθέντε

Accusative σιγηθέν σιγηθέντα σιγηθέντε

Genitive σιγηθέντος σιγηθέντων σιγηθέντοῑν

Dative σιγηθέντι σιγηθεῖσι σιγηθέντοῑν

Perfect

Active voice

Masculine

Nominative σεσιγηκώς σεσιγηκότες σεσιγηκότε

Vocative σεσιγηκώς σεσιγηκότες σεσιγηκότε

Accusative σεσιγηκότα σεσιγηκότας σεσιγηκότε

Genitive σεσιγηκότος σεσιγηκότων σεσιγηκότοῑν

Dative σεσιγηκότι σεσιγηκῶσι σεσιγηκότοῑν



Singular Plural Dual

Feminine

Nominative σεσιγηκυῖα σεσιγηκυῖαι σεσιγηκυίᾱ

Vocative σεσιγηκυῖα σεσιγηκυῖαι σεσιγηκυίᾱ

Accusative σεσιγηκυῖαν σεσιγηκυίᾱς σεσιγηκυίᾱ

Genitive σεσιγηκυίᾱς σεσιγηκυιῶν σεσιγηκυίαῑν

Dative σεσιγηκυίᾳ σεσιγηκυίαῑς σεσιγηκυίαῑν

Neuter

Nominative σεσιγηκόν σεσιγηκότες σεσιγηκότε

Vocative σεσιγηκός σεσιγηκότες σεσιγηκότε

Accusative σεσιγηκότα σεσιγηκότας σεσιγηκότε

Genitive σεσιγηκότος σεσιγηκότων σεσιγηκότοῑν

Dative σεσιγηκότι σεσιγηκῶσι σεσιγηκότοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative σεσιγημένος σεσιγημένοι σεσιγημένω

Vocative σεσιγημένε σεσιγημένοι σεσιγημένω

Accusative σεσιγημένον σεσιγημένους σεσιγημένω

Genitive σεσιγημένου σεσιγημένων σεσιγημένοῑν

Dative σεσιγημένῳ σεσιγημένοῑς σεσιγημένοῑν

Feminine

Nominative σεσιγημένη σεσιγημέναι σεσιγημένᾱ

Vocative σεσιγημένη σεσιγημέναι σεσιγημένᾱ

Accusative σεσιγημένην σεσιγημένᾱς σεσιγημένᾱ

Genitive σεσιγημένης σεσιγημενῶν σεσιγημέναῑν

Dative σεσιγημένῃ σεσιγημέναῑς σεσιγημέναῑν

Neuter

Nominative σεσιγημένον σεσιγημένα σεσιγημένω

Vocative σεσιγημένον σεσιγημένα σεσιγημένω

Accusative σεσιγημένον σεσιγημένα σεσιγημένω

Genitive σεσιγημένου σεσιγημένων σεσιγημένοῑν

Dative σεσιγημένῳ σεσιγημένοῑς σεσιγημένοῑν



Singular Plural Dual

Doric

Aorist

Passive voice

Masculine

Nominative σιγαθείς σιγαθέντες σιγαθέντε

Vocative σιγαθείς σιγαθέντες σιγαθέντε

Accusative σιγαθέντα σιγαθέντας σιγαθέντε

Genitive σιγαθέντος σιγαθέντων σιγαθέντοῑν

Dative σιγαθέντι σιγαθεῖσι σιγαθέντοῑν

Feminine

Nominative σιγαθεῖσα σιγαθεῖσαι σιγαθείσᾱ

Vocative σιγαθεῖσα σιγαθεῖσαι σιγαθείσᾱ

Accusative σιγαθεῖσαν σιγαθείσᾱς σιγαθείσᾱ

Genitive σιγαθείσης σιγαθεισῶν σιγαθείσαῑν

Dative σιγαθείσῃ σιγαθείσαῑς σιγαθείσαῑν

Neuter

Nominative σιγαθέν σιγαθέντα σιγαθέντε

Vocative σιγαθέν σιγαθέντα σιγαθέντε

Accusative σιγαθέν σιγαθέντα σιγαθέντε

Genitive σιγαθέντος σιγαθέντων σιγαθέντοῑν

Dative σιγαθέντι σιγαθεῖσι σιγαθέντοῑν



σιγάω

shut up; keep silent.

Active Middle Passive

Regular

Present σιγᾶν σιγᾶσθαι

Future σιγήσειν σιγήσεσθαι σιγηθήσεσθαι

Aorist σιγῆσαι σιγήσασθαι σιγηθῆναι

Perfect σεσιγηκέναι σεσιγῆσθαι

Doric

Aorist σιγαθῆναι



τάσσω

arrange, order.

Indicative Subjunctive Optative Imperative

Regular

Active voice

Present
τάσσω τάσσω τάσσοῑμι1ps

τάσσεις τάσσῃς τάσσοῑς τάσσε2ps

τάσσει τάσσῃ τάσσοῑ τασσέτω3ps

τάσσομεν τάσσωμεν τάσσοῑμεν1pp

τάσσετε τάσσητε τάσσοῑτε τάσσετε2pp

τάσσουσι τάσσωσι τάσσοῑεν τασσέτωσαν3pp

τάσσετον τάσσητον τάσσοῑτον τάσσετον2pd

τάσσετον τάσσητον τασσοί̄την τασσέτων3pd

Imperfect
ἔτασσον1ps

ἔτασσες2ps

ἔτασσε3ps

ἐτάσσομεν1pp

ἐτάσσετε2pp

ἔτασσον3pp

ἐτάσσετον2pd

ἐτασσέτην3pd

Future
τάξω τάξοῑμι1ps

τάξεις τάξοῑς2ps

τάξει τάξοῑ3ps

τάξομεν τάξοῑμεν1pp

τάξετε τάξοῑτε2pp

τάξουσι τάξοῑεν3pp

τάξετον τάξοῑτον2pd

τάξετον ταξοί̄την3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Strong future
ταγησοί̄μην1ps

ταγήσοῑο2ps

ταγήσοῑτο3ps

ταγησοί̄μεθα1pp

ταγήσοῑσθε2pp

ταγήσοῑντο3pp

ταγήσοῑσθον2pd

ταγησοί̄σθην3pd

Aorist
ἔταξα τάξω τάξαῑμι1ps

ἔταξας τάξῃς τάξειας τάξον2ps

ἔταξε τάξῃ τάξειε ταξάτω3ps

ἐτάξαμεν τάξωμεν τάξαῑμεν1pp

ἐτάξατε τάξητε τάξαῑτε τάξατε2pp

ἔταξαν τάξωσι τάξειαν ταξάτωσαν3pp

ἐτάξατον τάξητον τάξαῑτον τάξατον2pd

ἐταξάτην τάξητον ταξαί̄την ταξάτων3pd

Strong aorist
ταγῶ ταγείην1ps

ταγῇς ταγείης τάγητι2ps

ταγῇ ταγείη ταγήτω3ps

ταγῶμεν ταγεῖμεν1pp

ταγῆτε ταγεῖτε τάγητε2pp

ταγῶσι ταγεῖεν ταγήτωσαν3pp

ταγῆτον ταγεῖτον τάγητον2pd

ταγῆτον ταγείτην ταγήτων3pd

Perfect
τέταχα τετάχω τετάχοῑμι1ps

τέταχας τετάχῃς τετάχοῑς τέταχε2ps

τέταχε τετάχῃ τετάχοῑ τεταχέτω3ps

τετάχαμεν τετάχωμεν τετάχοῑμεν1pp

τετάχατε τετάχητε τετάχοῑτε τετάχετε2pp

τετάχασι τετάχωσι τετάχοῑεν τεταχέτωσαν3pp

τετάχατον τετάχητον τετάχοῑτον τετάχετον2pd

τετάχατον τετάχητον τεταχοί̄την τεταχέτων3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Pluperfect
ἐτετάχη1ps

ἐτετάχης2ps

ἐτετάχει3ps

ἐτετάχεμεν1pp

ἐτετάχετε2pp

ἐτετάχεσαν3pp

ἐτετάχειτον2pd

ἐτεταχείτην3pd

Middle voice

Present
τάσσομαι τάσσωμαι τασσοί̄μην1ps

τάσσει τάσσῃ τάσσοῑο τάσσου2ps

τάσσεται τάσσηται τάσσοῑτο τασσέσθω3ps

τασσόμεθα τασσώμεθα τασσοί̄μεθα1pp

τάσσεσθε τάσσησθε τάσσοῑσθε τάσσεσθε2pp

τάσσονται τάσσωνται τάσσοῑντο τασσέσθωσαν3pp

τάσσεσθον τάσσησθον τάσσοῑσθον τάσσεσθον2pd

τάσσεσθον τάσσησθον τασσοί̄σθην τασσέσθων3pd

Imperfect
ἐτασσόμην1ps

ἐτάσσου2ps

ἐτάσσετο3ps

ἐτασσόμεθα1pp

ἐτάσσεσθε2pp

ἐτάσσοντο3pp

ἐτάσσεσθον2pd

ἐτασσέσθην3pd

Future
τάξομαι ταξοί̄μην1ps

τάξει τάξοῑο2ps

τάξεται τάξοῑτο3ps

ταξόμεθα ταξοί̄μεθα1pp

τάξεσθε τάξοῑσθε2pp

τάξονται τάξοῑντο3pp

τάξεσθον τάξοῑσθον2pd

τάξεσθον ταξοί̄σθην3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Aorist
ἐταξάμην τάξωμαι ταξαί̄μην1ps

ἐτάξω τάξῃ τάξαῑο τάξαι2ps

ἐτάξατο τάξηται τάξαῑτο ταξάσθω3ps

ἐταξάμεθα ταξώμεθα ταξαί̄μεθα1pp

ἐτάξασθε τάξησθε τάξαῑσθε τάξασθε2pp

ἐτάξαντο τάξωνται τάξαῑντο ταξάσθωσαν3pp

ἐτάξασθον τάξησθον τάξαῑσθον τάξασθον2pd

ἐταξάσθην τάξησθον ταξαί̄σθην ταξάσθων3pd

Perfect
ἐτέταγμαι1ps

ἐτέταξαι τέταξο2ps

ἐτέτακται τετάχθω3ps

ἐτετάγμεθα1pp

ἐτέταχθε τέταχθε2pp

τετάχθωσαν3pp

ἐτέταχθον τέταχθον2pd

ἐτέταχθον τετάχθων3pd

Pluperfect
ἐτετάγμην1ps

ἐτέταξο2ps

ἐτέτακτο3ps

ἐτετάγμεθα1pp

ἐτέταχθε2pp

ἐτέταχθον2pd

ἐτετάχθην3pd

Passive voice

Future
ταχθήσομαι ταχθησοί̄μην1ps

ταχθήσει ταχθήσοῑο2ps

ταχθήσεται ταχθήσοῑτο3ps

ταχθησόμεθα ταχθησοί̄μεθα1pp

ταχθήσεσθε ταχθήσοῑσθε2pp

ταχθήσονται ταχθήσοῑντο3pp

ταχθήσεσθον ταχθήσοῑσθον2pd

ταχθήσεσθον ταχθησοί̄σθην3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Strong future
ταγήσομαι1ps

ταγήσει2ps

ταγήσεται3ps

ταγησόμεθα1pp

ταγήσεσθε2pp

ταγήσονται3pp

ταγήσεσθον2pd

ταγήσεσθον3pd

Aorist
ἐτάχθην ταχθῶ ταχθείην1ps

ἐτάχθης ταχθῇς ταχθείης τάχθητι2ps

ἐτάχθη ταχθῇ ταχθείη ταχθήτω3ps

ἐτάχθημεν ταχθῶμεν ταχθεῖμεν1pp

ἐτάχθητε ταχθῆτε ταχθεῖτε τάχθητε2pp

ἐτάχθησαν ταχθῶσι ταχθεῖεν ταχθήτωσαν3pp

ἐτάχθητον ταχθῆτον ταχθεῖτον τάχθητον2pd

ἐταχθήτην ταχθῆτον ταχθείτην ταχθήτων3pd

Strong aorist
ἐτάγην1ps

ἐτάγης2ps

ἐτάγη3ps

ἐτάγημεν1pp

ἐτάγητε2pp

ἐτάγησαν3pp

ἐτάγητον2pd

ἐταγήτην3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Attic

Active voice

Present
τάττω τάττω τάττοῑμι1ps

τάττεις τάττῃς τάττοῑς τάττε2ps

τάττει τάττῃ τάττοῑ ταττέτω3ps

τάττομεν τάττωμεν τάττοῑμεν1pp

τάττετε τάττητε τάττοῑτε τάττετε2pp

τάττουσι τάττωσι τάττοῑεν ταττέτωσαν3pp

τάττετον τάττητον τάττοῑτον τάττετον2pd

τάττετον τάττητον ταττοί̄την ταττέτων3pd

Imperfect
ἔταττον1ps

ἔταττες2ps

ἔταττε3ps

ἐτάττομεν1pp

ἐτάττετε2pp

ἔταττον3pp

ἐτάττετον2pd

ἐταττέτην3pd

Middle voice

Present
ἐτάττομαι τάττωμαι ταττοί̄μην1ps

ἐτάττει τάττῃ τάττοῑο τάττου2ps

ἐτάττεται τάττηται τάττοῑτο ταττέσθω3ps

ἐταττόμεθα ταττώμεθα ταττοί̄μεθα1pp

ἐτάττεσθε τάττησθε τάττοῑσθε τάττεσθε2pp

ἐτάττονται τάττωνται τάττοῑντο ταττέσθωσαν3pp

ἐτάττεσθον τάττησθον τάττοῑσθον τάττεσθον2pd

ἐτάττεσθον τάττησθον ταττοί̄σθην ταττέσθων3pd

Imperfect
ἐταττόμην1ps

ἐτάττου2ps

ἐτάττετο3ps

ἐταττόμεθα1pp

ἐτάττεσθε2pp

ἐτάττοντο3pp



Indicative Subjunctive Optative Imperative

ἐτάττεσθον2pd

ἐταττέσθην3pd



τάσσω

arrange, order.

Singular Plural Dual

Regular

Present

Active voice

Masculine

Nominative τάσσων τάσσοντες τάσσοντε

Vocative τάσσον τάσσοντες τάσσοντε

Accusative τάσσοντα τάσσοντας τάσσοντε

Genitive τάσσοντος τασσόντων τασσόντοῑν

Dative τάσσοντι τάσσουσι τασσόντοῑν

Feminine

Nominative τάσσουσα τάσσουσαι τασσούσᾱ

Vocative τάσσουσα τάσσουσαι τασσούσᾱ

Accusative τάσσουσαν τασσούσᾱς τασσούσᾱ

Genitive τασσούσης τασσουσῶν τασσούσαῑν

Dative τασσούσῃ τασσούσαῑς τασσούσαῑν

Neuter

Nominative τάσσον τάσσοντα τάσσοντε

Vocative τάσσον τάσσοντα τάσσοντε

Accusative τάσσον τάσσοντα τάσσοντε

Genitive τάσσοντος τασσόντων τασσόντοῑν

Dative τάσσοντι τάσσουσι τασσόντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative τασσόμενος τασσόμενοι τασσομένω

Vocative τασσόμενε τασσόμενοι τασσομένω

Accusative τασσόμενον τασσομένους τασσομένω

Genitive τασσομένου τασσομένων τασσομένοῑν

Dative τασσομένῳ τασσομένοῑς τασσομένοῑν

Feminine

Nominative τασσομένη τασσομέναι τασσομένᾱ

Vocative τασσομένη τασσομέναι τασσομένᾱ

Accusative τασσομένην τασσομένᾱς τασσομένᾱ

Genitive τασσομένης τασσομενῶν τασσομέναῑν

Dative τασσομένῃ τασσομέναῑς τασσομέναῑν



Singular Plural Dual

Neuter

Nominative τασσόμενον τασσόμενα τασσομένω

Vocative τασσόμενον τασσόμενα τασσομένω

Accusative τασσόμενον τασσόμενα τασσομένω

Genitive τασσομένου τασσομένων τασσομένοῑν

Dative τασσομένῳ τασσομένοῑς τασσομένοῑν

Future

Active voice

Masculine

Nominative τάξων τάξοντες τάξοντε

Vocative τάξον τάξοντες τάξοντε

Accusative τάξοντα τάξοντας τάξοντε

Genitive τάξοντος ταξόντων ταξόντοῑν

Dative τάξοντι τάξουσι ταξόντοῑν

Feminine

Nominative τάξουσα τάξουσαι ταξούσᾱ

Vocative τάξουσα τάξουσαι ταξούσᾱ

Accusative τάξουσαν ταξούσᾱς ταξούσᾱ

Genitive ταξούσης ταξουσῶν ταξούσαῑν

Dative ταξούσῃ ταξούσαῑς ταξούσαῑν

Neuter

Nominative τάξον τάξοντα τάξοντε

Vocative τάξον τάξοντα τάξοντε

Accusative τάξον τάξοντα τάξοντε

Genitive τάξοντος ταξόντων ταξόντοῑν

Dative τάξοντι τάξουσι ταξόντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative ταξόμενος ταξόμενοι ταξομένω

Vocative ταξόμενε ταξόμενοι ταξομένω

Accusative ταξόμενον ταξομένους ταξομένω

Genitive ταξομένου ταξομένων ταξομένοῑν

Dative ταξομένῳ ταξομένοῑς ταξομένοῑν



Singular Plural Dual

Feminine

Nominative ταξομένη ταξομέναι ταξομένᾱ

Vocative ταξομένη ταξομέναι ταξομένᾱ

Accusative ταξομένην ταξομένᾱς ταξομένᾱ

Genitive ταξομένης ταξομενῶν ταξομέναῑν

Dative ταξομένῃ ταξομέναῑς ταξομέναῑν

Neuter

Nominative ταξόμενον ταξόμενα ταξομένω

Vocative ταξόμενον ταξόμενα ταξομένω

Accusative ταξόμενον ταξόμενα ταξομένω

Genitive ταξομένου ταξομένων ταξομένοῑν

Dative ταξομένῳ ταξομένοῑς ταξομένοῑν

Passive voice

Masculine

Nominative ταχθησόμενος ταχθησόμενοι ταχθησομένω

Vocative ταχθησόμενε ταχθησόμενοι ταχθησομένω

Accusative ταχθησόμενον ταχθησομένους ταχθησομένω

Genitive ταχθησομένου ταχθησομένων ταχθησομένοῑν

Dative ταχθησομένῳ ταχθησομένοῑς ταχθησομένοῑν

Feminine

Nominative ταχθησομένη ταχθησομέναι ταχθησομένᾱ

Vocative ταχθησομένη ταχθησομέναι ταχθησομένᾱ

Accusative ταχθησομένην ταχθησομένᾱς ταχθησομένᾱ

Genitive ταχθησομένης ταχθησομενῶν ταχθησομέναῑν

Dative ταχθησομένῃ ταχθησομέναῑς ταχθησομέναῑν

Neuter

Nominative ταχθησόμενον ταχθησόμενα ταχθησομένω

Vocative ταχθησόμενον ταχθησόμενα ταχθησομένω

Accusative ταχθησόμενον ταχθησόμενα ταχθησομένω

Genitive ταχθησομένου ταχθησομένων ταχθησομένοῑν

Dative ταχθησομένῳ ταχθησομένοῑς ταχθησομένοῑν



Singular Plural Dual

Strong future

Passive voice

Masculine

Nominative ταγθησόμενος ταγθησόμενοι ταγθησομένω

Vocative ταγθησόμενε ταγθησόμενοι ταγθησομένω

Accusative ταγθησόμενον ταγθησομένους ταγθησομένω

Genitive ταγθησομένου ταγθησομένων ταγθησομένοῑν

Dative ταγθησομένῳ ταγθησομένοῑς ταγθησομένοῑν

Feminine

Nominative ταγθησομένη ταγθησομέναι ταγθησομένᾱ

Vocative ταγθησομένη ταγθησομέναι ταγθησομένᾱ

Accusative ταγθησομένην ταγθησομένᾱς ταγθησομένᾱ

Genitive ταγθησομένης ταγθησομενῶν ταγθησομέναῑν

Dative ταγθησομένῃ ταγθησομέναῑς ταγθησομέναῑν

Neuter

Nominative ταγθησόμενον ταγθησόμενα ταγθησομένω

Vocative ταγθησόμενον ταγθησόμενα ταγθησομένω

Accusative ταγθησόμενον ταγθησόμενα ταγθησομένω

Genitive ταγθησομένου ταγθησομένων ταγθησομένοῑν

Dative ταγθησομένῳ ταγθησομένοῑς ταγθησομένοῑν

Aorist

Active voice

Masculine

Nominative τάξᾱς τάξαντες τάξαντε

Vocative τάξαν τάξαντες τάξαντε

Accusative τάξαντα τάξαντας τάξαντε

Genitive τάξαντος ταξάντων ταξάντοῑν

Dative τάξαντι τάξᾱσι ταξάντοῑν

Feminine

Nominative τάξᾱσα τάξᾱσαι ταξά̄σᾱ

Vocative τάξᾱσα τάξᾱσαι ταξά̄σᾱ

Accusative τάξᾱσαν ταξά̄σᾱς ταξά̄σᾱ

Genitive ταξά̄σης ταξᾱσῶν ταξά̄σαῑν

Dative ταξά̄σῃ ταξά̄σαῑς ταξά̄σαῑν



Singular Plural Dual

Neuter

Nominative τάξαν τάξαντα τάξαντε

Vocative τάξαν τάξαντα τάξαντε

Accusative τάξαν τάξαντα τάξαντε

Genitive τάξαντος ταξάντων ταξάντοῑν

Dative τάξαντι τάξᾱσι ταξάντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative ταξάμενος ταξάμενοι ταξαμένω

Vocative ταξάμενε ταξάμενοι ταξαμένω

Accusative ταξάμενον ταξαμένους ταξαμένω

Genitive ταξαμένου ταξαμένων ταξαμένοῑν

Dative ταξαμένῳ ταξαμένοῑς ταξαμένοῑν

Feminine

Nominative ταξαμένη ταξαμέναι ταξαμένᾱ

Vocative ταξαμένη ταξαμέναι ταξαμένᾱ

Accusative ταξαμένην ταξαμένᾱς ταξαμένᾱ

Genitive ταξαμένης ταξαμενῶν ταξαμέναῑν

Dative ταξαμένῃ ταξαμέναῑς ταξαμέναῑν

Neuter

Nominative ταξάμενον ταξάμενα ταξαμένω

Vocative ταξάμενον ταξάμενα ταξαμένω

Accusative ταξάμενον ταξάμενα ταξαμένω

Genitive ταξαμένου ταξαμένων ταξαμένοῑν

Dative ταξαμένῳ ταξαμένοῑς ταξαμένοῑν

Passive voice

Masculine

Nominative ταχθείς ταχθέντες ταχθέντε

Vocative ταχθείς ταχθέντες ταχθέντε

Accusative ταχθέντα ταχθέντας ταχθέντε

Genitive ταχθέντος ταχθέντων ταχθέντοῑν

Dative ταχθέντι ταχθεῖσι ταχθέντοῑν

Feminine

Nominative ταχθεῖσα ταχθεῖσαι ταχθείσᾱ

Vocative ταχθεῖσα ταχθεῖσαι ταχθείσᾱ

Accusative ταχθεῖσαν ταχθείσᾱς ταχθείσᾱ

Genitive ταχθείσης ταχθεισῶν ταχθείσαῑν

Dative ταχθείσῃ ταχθείσαῑς ταχθείσαῑν



Singular Plural Dual

Neuter

Nominative ταχθέν ταχθέντα ταχθέντε

Vocative ταχθέν ταχθέντα ταχθέντε

Accusative ταχθέν ταχθέντα ταχθέντε

Genitive ταχθέντος ταχθέντων ταχθέντοῑν

Dative ταχθέντι ταχθεῖσι ταχθέντοῑν

String Aorist

Passive voice

Masculine

Nominative ταγείς ταγέντες ταγέντε

Vocative ταγείς ταγέντες ταγέντε

Accusative ταγέντα ταγέντας ταγέντε

Genitive ταγέντος ταγέντων ταγέντοῑν

Dative ταγέντι ταγεῖσι ταγέντοῑν

Feminine

Nominative ταγεῖσα ταγεῖσαι ταγείσᾱ

Vocative ταγεῖσα ταγεῖσαι ταγείσᾱ

Accusative ταγεῖσαν ταγείσᾱς ταγείσᾱ

Genitive ταγείσης ταγεισῶν ταγείσαῑν

Dative ταγείσῃ ταγείσαῑς ταγείσαῑν

Neuter

Nominative ταγέν ταγέντα ταγέντε

Vocative ταγέν ταγέντα ταγέντε

Accusative ταγέν ταγέντα ταγέντε

Genitive ταγέντος ταγέντων ταγέντοῑν

Dative ταγέντι ταγεῖσι ταγέντοῑν

Perfect

Active voice

Masculine

Nominative τεταχώς τεταχότες τεταχότε

Vocative τεταχώς τεταχότες τεταχότε

Accusative τεταχότα τεταχότας τεταχότε

Genitive τεταχότος τεταχότων τεταχότοῑν

Dative τεταχότι τεταχῶσι τεταχότοῑν



Singular Plural Dual

Feminine

Nominative τεταχυῖα τεταχυῖαι τεταχυίᾱ

Vocative τεταχυῖα τεταχυῖαι τεταχυίᾱ

Accusative τεταχυῖαν τεταχυίᾱς τεταχυίᾱ

Genitive τεταχυίᾱς τεταχυιῶν τεταχυίαῑν

Dative τεταχυίᾳ τεταχυίαῑς τεταχυίαῑν

Neuter

Nominative τεταχός τεταχότα τεταχότε

Vocative τεταχός τεταχότα τεταχότε

Accusative τεταχός τεταχότα τεταχότε

Genitive τεταχότος τεταχότων τεταχότοῑν

Dative τεταχότι τεταχῶσι τεταχότοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative τεταγμένος τεταγμένοι τεταγμένω

Vocative τεταγμένε τεταγμένοι τεταγμένω

Accusative τεταγμένον τεταγμένους τεταγμένω

Genitive τεταγμένου τεταγμένων τεταγμένοῑν

Dative τεταγμένῳ τεταγμένοῑς τεταγμένοῑν

Feminine

Nominative τεταγμένη τεταγμέναι τεταγμένᾱ

Vocative τεταγμένη τεταγμέναι τεταγμένᾱ

Accusative τεταγμένην τεταγμένᾱς τεταγμένᾱ

Genitive τεταγμένης τεταγμενῶν τεταγμέναῑν

Dative τεταγμένῃ τεταγμέναῑς τεταγμέναῑν

Neuter

Nominative τεταγμένον τεταγμένα τεταγμένω

Vocative τεταγμένον τεταγμένα τεταγμένω

Accusative τεταγμένον τεταγμένα τεταγμένω

Genitive τεταγμένου τεταγμένων τεταγμένοῑν

Dative τεταγμένῳ τεταγμένοῑς τεταγμένοῑν



Singular Plural Dual

Attic

Present

Active voice

Masculine

Nominative τάττων τάττοντες τάττοντε

Vocative τάττον τάττοντες τάττοντε

Accusative τάττοντα τάττοντας τάττοντε

Genitive τάττοντος ταττόντων ταττόντοῑν

Dative τάττοντι τάττουσι ταττόντοῑν

Feminine

Nominative τάττουσα τάττουσαι ταττούσᾱ

Vocative τάττουσα τάττουσαι ταττούσᾱ

Accusative τάττουσαν ταττούσᾱς ταττούσᾱ

Genitive ταττούσης ταττουσῶν ταττούσαῑν

Dative ταττούσῃ ταττούσαῑς ταττούσαῑν

Neuter

Nominative τάττον τάττοντα τάττοντε

Vocative τάττον τάττοντα τάττοντε

Accusative τάττον τάττοντα τάττοντε

Genitive τάττοντος ταττόντων ταττόντοῑν

Dative τάττοντι τάττουσι ταττόντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative ταττόμενος ταττόμενοι ταττομένω

Vocative ταττόμενε ταττόμενοι ταττομένω

Accusative ταττόμενον ταττομένους ταττομένω

Genitive ταττομένου ταττομένων ταττομένοῑν

Dative ταττομένῳ ταττομένοῑς ταττομένοῑν

Feminine

Nominative ταττομένη ταττομέναι ταττομένᾱ

Vocative ταττομένη ταττομέναι ταττομένᾱ

Accusative ταττομένην ταττομένᾱς ταττομένᾱ

Genitive ταττομένης ταττομενῶν ταττομέναῑν

Dative ταττομένῃ ταττομέναῑς ταττομέναῑν



Singular Plural Dual

Neuter

Nominative ταττόμενον ταττόμενα ταττομένω

Vocative ταττόμενον ταττόμενα ταττομένω

Accusative ταττόμενον ταττόμενα ταττομένω

Genitive ταττομένου ταττομένων ταττομένοῑν

Dative ταττομένῳ ταττομένοῑς ταττομένοῑν



τάσσω

arrange, order.

Active Middle Passive

Regular

Present τάσσειν τάσσεσθαι

Future τάξειν τάξεσθαι ταχθήσεσθαι

Future ταγήσεσθαι

Aorist τάξαι τάξασθαι ταχθῆναι

Aorist ταγῆναι

Perfect τεταχέναι τετάχθαι

Attic

Present τάττειν τάττεσθαι



ὑποτάσσω

fix or arrange below; subject, submit.

Indicative Subjunctive Optative Imperative

Regular

Active voice

Present
ὑποτάσσω ὑποτάσσω ὑποτάσσοῑμι1ps

ὑποτάσσεις ὑποτάσσῃς ὑποτάσσοῑς ὑπότασσε2ps

ὑποτάσσει ὑποτάσσῃ ὑποτάσσοῑ ὑποτασσέτω3ps

ὑποτάσσομεν ὑποτάσσωμεν ὑποτάσσοῑμεν1pp

ὑποτάσσετε ὑποτάσσητε ὑποτάσσοῑτε ὑποτάσσετε2pp

ὑποτάσσουσι ὑποτάσσωσι ὑποτάσσοῑεν ὑποτασσέτωσαν3pp

ὑποτάσσετον ὑποτάσσητον ὑποτάσσοῑτον ὑποτάσσετον2pd

ὑποτάσσετον ὑποτάσσητον ὑποτασσοί̄την ὑποτασσέτων3pd

Imperfect
ὑπέτασσον1ps

ὑπέτασσες2ps

ὑπέτασσε3ps

ὑπετάσσομεν1pp

ὑπετάσσετε2pp

ὑπέτασσον3pp

ὑπετάσσετον2pd

ὑπετασσέτην3pd

Future
ὑποτάξω ὑποτάξοῑμι1ps

ὑποτάξεις ὑποτάξοῑς2ps

ὑποτάξει ὑποτάξοῑ3ps

ὑποτάξομεν ὑποτάξοῑμεν1pp

ὑποτάξετε ὑποτάξοῑτε2pp

ὑποτάξουσι ὑποτάξοῑεν3pp

ὑποτάξετον ὑποτάξοῑτον2pd

ὑποτάξετον ὑποταξοί̄την3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Strong future
ὑποταγησοί̄μην1ps

ὑποταγήσοῑο2ps

ὑποταγήσοῑτο3ps

ὑποταγησοί̄μεθα1pp

ὑποταγήσοῑσθε2pp

ὑποταγήσοῑντο3pp

ὑποταγήσοῑσθον2pd

ὑποταγησοί̄σθην3pd

Aorist
ὑπέταξα ὑποτάξω ὑποτάξαῑμι1ps

ὑπέταξας ὑποτάξῃς ὑποτάξειας ὑπόταξον2ps

ὑπέταξε ὑποτάξῃ ὑποτάξειε ὑποταξάτω3ps

ὑπετάξαμεν ὑποτάξωμεν ὑποτάξαῑμεν1pp

ὑπετάξατε ὑποτάξητε ὑποτάξαῑτε ὑποτάξατε2pp

ὑπέταξαν ὑποτάξωσι ὑποτάξειαν ὑποταξάτωσαν3pp

ὑπετάξατον ὑποτάξητον ὑποτάξαῑτον ὑποτάξατον2pd

ὑπεταξάτην ὑποτάξητον ὑποταξαί̄την ὑποταξάτων3pd

Strong aorist
ὑποταγῶ ὑποταγείην1ps

ὑποταγῇς ὑποταγείης ὑποτάγητι2ps

ὑποταγῇ ὑποταγείη ὑποταγήτω3ps

ὑποταγῶμεν ὑποταγεῖμεν1pp

ὑποταγῆτε ὑποταγεῖτε ὑποτάγητε2pp

ὑποταγῶσι ὑποταγεῖεν ὑποταγήτωσαν3pp

ὑποταγῆτον ὑποταγεῖτον ὑποτάγητον2pd

ὑποταγῆτον ὑποταγείτην ὑποταγήτων3pd

Perfect
ὑποτέταχα ὑποτετάχω ὑποτετάχοῑμι1ps

ὑποτέταχας ὑποτετάχῃς ὑποτετάχοῑς ὑποτέταχε2ps

ὑποτέταχε ὑποτετάχῃ ὑποτετάχοῑ ὑποτεταχέτω3ps

ὑποτετάχαμεν ὑποτετάχωμεν ὑποτετάχοῑμεν1pp

ὑποτετάχατε ὑποτετάχητε ὑποτετάχοῑτε ὑποτετάχετε2pp

ὑποτετάχασι ὑποτετάχωσι ὑποτετάχοῑεν ὑποτεταχέτωσαν3pp

ὑποτετάχατον ὑποτετάχητον ὑποτετάχοῑτον ὑποτετάχετον2pd

ὑποτετάχατον ὑποτετάχητον ὑποτεταχοί̄την ὑποτεταχέτων3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Pluperfect
ὑπετετάχη1ps

ὑπετετάχης2ps

ὑπετετάχει3ps

ὑπετετάχεμεν1pp

ὑπετετάχετε2pp

ὑπετετάχεσαν3pp

ὑπετετάχειτον2pd

ὑπετεταχείτην3pd

Middle voice

Present
ὑποτάσσομαι ὑποτάσσωμαι ὑποτασσοί̄μην1ps

ὑποτάσσει ὑποτάσσῃ ὑποτάσσοῑο ὑποτάσσου2ps

ὑποτάσσεται ὑποτάσσηται ὑποτάσσοῑτο ὑποτασσέσθω3ps

ὑποτασσόμεθα ὑποτασσώμεθα ὑποτασσοί̄μεθα1pp

ὑποτάσσεσθε ὑποτάσσησθε ὑποτάσσοῑσθε ὑποτάσσεσθε2pp

ὑποτάσσονται ὑποτάσσωνται ὑποτάσσοῑντο ὑποτασσέσθωσα3pp

ὑποτάσσεσθον ὑποτάσσησθον ὑποτάσσοῑσθον ὑποτάσσεσθον2pd

ὑποτάσσεσθον ὑποτάσσησθον ὑποτασσοί̄σθην ὑποτασσέσθων3pd

Imperfect
ὑπετασσόμην1ps

ὑπετάσσου2ps

ὑπετάσσετο3ps

ὑπετασσόμεθα1pp

ὑπετάσσεσθε2pp

ὑπετάσσοντο3pp

ὑπετάσσεσθον2pd

ὑπετασσέσθην3pd

Future
ὑποτάξομαι ὑποταξοί̄μην1ps

ὑποτάξει ὑποτάξοῑο2ps

ὑποτάξεται ὑποτάξοῑτο3ps

ὑποταξόμεθα ὑποταξοί̄μεθα1pp

ὑποτάξεσθε ὑποτάξοῑσθε2pp

ὑποτάξονται ὑποτάξοῑντο3pp

ὑποτάξεσθον ὑποτάξοῑσθον2pd

ὑποτάξεσθον ὑποταξοί̄σθην3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Aorist
ὑπεταξάμην ὑποτάξωμαι ὑποταξαί̄μην1ps

ὑπετάξω ὑποτάξῃ ὑποτάξαῑο ὑπόταξαι2ps

ὑπετάξατο ὑποτάξηται ὑποτάξαῑτο ὑποταξάσθω3ps

ὑπεταξάμεθα ὑποταξώμεθα ὑποταξαί̄μεθα1pp

ὑπετάξασθε ὑποτάξησθε ὑποτάξαῑσθε ὑποτάξασθε2pp

ὑπετάξαντο ὑποτάξωνται ὑποτάξαῑντο ὑποταξάσθωσαν3pp

ὑπετάξασθον ὑποτάξησθον ὑποτάξαῑσθον ὑποτάξασθον2pd

ὑπεταξάσθην ὑποτάξησθον ὑποταξαί̄σθην ὑποταξάσθων3pd

Perfect
ὑπετέταγμαι1ps

ὑπετέταξαι ὑποτέταξο2ps

ὑπετέτακται ὑποτετάχθω3ps

ὑπετετάγμεθα1pp

ὑπετέταχθε ὑποτέταχθε2pp

ὑποτετάχθωσαν3pp

ὑπετέταχθον ὑποτέταχθον2pd

ὑπετέταχθον ὑποτετάχθων3pd

Pluperfect
ὑπετετάγμην1ps

ὑπετέταξο2ps

ὑπετέτακτο3ps

ὑπετετάγμεθα1pp

ὑπετέταχθε2pp

ὑπετέταχθον2pd

ὑπετετάχθην3pd

Passive voice

Future
ὑποταχθήσομαι ὑποταχθησοί̄μην1ps

ὑποταχθήσει ὑποταχθήσοῑο2ps

ὑποταχθήσεται ὑποταχθήσοῑτο3ps

ὑποταχθησόμεθα ὑποταχθησοί̄μεθ1pp

ὑποταχθήσεσθε ὑποταχθήσοῑσθε2pp

ὑποταχθήσονται ὑποταχθήσοῑντο3pp

ὑποταχθήσεσθον ὑποταχθήσοῑσθο2pd

ὑποταχθήσεσθον ὑποταχθησοί̄σθη3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Strong future
ὑποταγήσομαι1ps

ὑποταγήσει2ps

ὑποταγήσεται3ps

ὑποταγησόμεθα1pp

ὑποταγήσεσθε2pp

ὑποταγήσονται3pp

ὑποταγήσεσθον2pd

ὑποταγήσεσθον3pd

Aorist
ὑπετάχθην ὑποταχθῶ ὑποταχθείην1ps

ὑπετάχθης ὑποταχθῇς ὑποταχθείης ὑποτάχθητι2ps

ὑπετάχθη ὑποταχθῇ ὑποταχθείη ὑποταχθήτω3ps

ὑπετάχθημεν ὑποταχθῶμεν ὑποταχθεῖμεν1pp

ὑπετάχθητε ὑποταχθῆτε ὑποταχθεῖτε ὑποτάχθητε2pp

ὑπετάχθησαν ὑποταχθῶσι ὑποταχθεῖεν ὑποταχθήτωσαν3pp

ὑπετάχθητον ὑποταχθῆτον ὑποταχθεῖτον ὑποτάχθητον2pd

ὑπεταχθήτην ὑποταχθῆτον ὑποταχθείτην ὑποταχθήτων3pd

Strong aorist
ὑπετάγην1ps

ὑπετάγης2ps

ὑπετάγη3ps

ὑπετάγημεν1pp

ὑπετάγητε2pp

ὑπετάγησαν3pp

ὑπετάγητον2pd

ὑπεταγήτην3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Attic

Active voice

Present
ὑποτάττω ὑποτάττω ὑποτάττοῑμι1ps

ὑποτάττεις ὑποτάττῃς ὑποτάττοῑς ὑπόταττε2ps

ὑποτάττει ὑποτάττῃ ὑποτάττοῑ ὑποταττέτω3ps

ὑποτάττομεν ὑποτάττωμεν ὑποτάττοῑμεν1pp

ὑποτάττετε ὑποτάττητε ὑποτάττοῑτε ὑποτάττετε2pp

ὑποτάττουσι ὑποτάττωσι ὑποτάττοῑεν ὑποταττέτωσαν3pp

ὑποτάττετον ὑποτάττητον ὑποτάττοῑτον ὑποτάττετον2pd

ὑποτάττετον ὑποτάττητον ὑποταττοί̄την ὑποταττέτων3pd

Imperfect
ὑπέταττον1ps

ὑπέταττες2ps

ὑπέταττε3ps

ὑπετάττομεν1pp

ὑπετάττετε2pp

ὑπέταττον3pp

ὑπετάττετον2pd

ὑπεταττέτην3pd

Middle voice

Present
ὑπετάττομαι ὑποτάττωμαι ὑποταττοί̄μην1ps

ὑπετάττει ὑποτάττῃ ὑποτάττοῑο ὑποτάττου2ps

ὑπετάττεται ὑποτάττηται ὑποτάττοῑτο ὑποταττέσθω3ps

ὑπεταττόμεθα ὑποταττώμεθα ὑποταττοί̄μεθα1pp

ὑπετάττεσθε ὑποτάττησθε ὑποτάττοῑσθε ὑποτάττεσθε2pp

ὑπετάττονται ὑποτάττωνται ὑποτάττοῑντο ὑποταττέσθωσαν3pp

ὑπετάττεσθον ὑποτάττησθον ὑποτάττοῑσθον ὑποτάττεσθον2pd

ὑπετάττεσθον ὑποτάττησθον ὑποταττοί̄σθην ὑποταττέσθων3pd

Imperfect
ὑπεταττόμην1ps

ὑπετάττου2ps

ὑπετάττετο3ps

ὑπεταττόμεθα1pp

ὑπετάττεσθε2pp

ὑπετάττοντο3pp



Indicative Subjunctive Optative Imperative

ὑπετάττεσθον2pd

ὑπεταττέσθην3pd



ὑποτάσσω

fix or arrange below; subject, submit.

Singular Plural Dual

Regular

Present

Active voice

Masculine

Nominative ὑποτάσσων ὑποτάσσοντες ὑποτάσσοντε

Vocative ὑποτάσσον ὑποτάσσοντες ὑποτάσσοντε

Accusative ὑποτάσσοντα ὑποτάσσοντας ὑποτάσσοντε

Genitive ὑποτάσσοντος ὑποτασσόντων ὑποτασσόντοῑν

Dative ὑποτάσσοντι ὑποτάσσουσι ὑποτασσόντοῑν

Feminine

Nominative ὑποτάσσουσα ὑποτάσσουσαι ὑποτασσούσᾱ

Vocative ὑποτάσσουσα ὑποτάσσουσαι ὑποτασσούσᾱ

Accusative ὑποτάσσουσαν ὑποτασσούσᾱς ὑποτασσούσᾱ

Genitive ὑποτασσούσης ὑποτασσουσῶν ὑποτασσούσαῑν

Dative ὑποτασσούσῃ ὑποτασσούσαῑς ὑποτασσούσαῑν

Neuter

Nominative ὑποτάσσον ὑποτάσσοντα ὑποτάσσοντε

Vocative ὑποτάσσον ὑποτάσσοντα ὑποτάσσοντε

Accusative ὑποτάσσον ὑποτάσσοντα ὑποτάσσοντε

Genitive ὑποτάσσοντος ὑποτασσόντων ὑποτασσόντοῑν

Dative ὑποτάσσοντι ὑποτάσσουσι ὑποτασσόντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative ὑποτασσόμενος ὑποτασσόμενοι ὑποτασσομένω

Vocative ὑποτασσόμενε ὑποτασσόμενοι ὑποτασσομένω

Accusative ὑποτασσόμενον ὑποτασσομένους ὑποτασσομένω

Genitive ὑποτασσομένου ὑποτασσομένων ὑποτασσομένοῑν

Dative ὑποτασσομένῳ ὑποτασσομένοῑς ὑποτασσομένοῑν

Feminine

Nominative ὑποτασσομένη ὑποτασσομέναι ὑποτασσομένᾱ

Vocative ὑποτασσομένη ὑποτασσομέναι ὑποτασσομένᾱ

Accusative ὑποτασσομένην ὑποτασσομένᾱς ὑποτασσομένᾱ

Genitive ὑποτασσομένης ὑποτασσομενῶν ὑποτασσομέναῑν

Dative ὑποτασσομένῃ ὑποτασσομέναῑς ὑποτασσομέναῑν



Singular Plural Dual

Neuter

Nominative ὑποτασσόμενον ὑποτασσόμενα ὑποτασσομένω

Vocative ὑποτασσόμενον ὑποτασσόμενα ὑποτασσομένω

Accusative ὑποτασσόμενον ὑποτασσόμενα ὑποτασσομένω

Genitive ὑποτασσομένου ὑποτασσομένων ὑποτασσομένοῑν

Dative ὑποτασσομένῳ ὑποτασσομένοῑς ὑποτασσομένοῑν

Future

Active voice

Masculine

Nominative ὑποτάξων ὑποτάξοντες ὑποτάξοντε

Vocative ὑποτάξον ὑποτάξοντες ὑποτάξοντε

Accusative ὑποτάξοντα ὑποτάξοντας ὑποτάξοντε

Genitive ὑποτάξοντος ὑποταξόντων ὑποταξόντοῑν

Dative ὑποτάξοντι ὑποτάξουσι ὑποταξόντοῑν

Feminine

Nominative ὑποτάξουσα ὑποτάξουσαι ὑποταξούσᾱ

Vocative ὑποτάξουσα ὑποτάξουσαι ὑποταξούσᾱ

Accusative ὑποτάξουσαν ὑποταξούσᾱς ὑποταξούσᾱ

Genitive ὑποταξούσης ὑποταξουσῶν ὑποταξούσαῑν

Dative ὑποταξούσῃ ὑποταξούσαῑς ὑποταξούσαῑν

Neuter

Nominative ὑποτάξον ὑποτάξοντα ὑποτάξοντε

Vocative ὑποτάξον ὑποτάξοντα ὑποτάξοντε

Accusative ὑποτάξον ὑποτάξοντα ὑποτάξοντε

Genitive ὑποτάξοντος ὑποταξόντων ὑποταξόντοῑν

Dative ὑποτάξοντι ὑποτάξουσι ὑποταξόντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative ὑποταξόμενος ὑποταξόμενοι ὑποταξομένω

Vocative ὑποταξόμενε ὑποταξόμενοι ὑποταξομένω

Accusative ὑποταξόμενον ὑποταξομένους ὑποταξομένω

Genitive ὑποταξομένου ὑποταξομένων ὑποταξομένοῑν

Dative ὑποταξομένῳ ὑποταξομένοῑς ὑποταξομένοῑν



Singular Plural Dual

Feminine

Nominative ὑποταξομένη ὑποταξομέναι ὑποταξομένᾱ

Vocative ὑποταξομένη ὑποταξομέναι ὑποταξομένᾱ

Accusative ὑποταξομένην ὑποταξομένᾱς ὑποταξομένᾱ

Genitive ὑποταξομένης ὑποταξομενῶν ὑποταξομέναῑν

Dative ὑποταξομένῃ ὑποταξομέναῑς ὑποταξομέναῑν

Neuter

Nominative ὑποταξόμενον ὑποταξόμενα ὑποταξομένω

Vocative ὑποταξόμενον ὑποταξόμενα ὑποταξομένω

Accusative ὑποταξόμενον ὑποταξόμενα ὑποταξομένω

Genitive ὑποταξομένου ὑποταξομένων ὑποταξομένοῑν

Dative ὑποταξομένῳ ὑποταξομένοῑς ὑποταξομένοῑν

Passive voice

Masculine

Nominative ὑποταχθησόμενος ὑποταχθησόμενοι ὑποταχθησομένω

Vocative ὑποταχθησόμενε ὑποταχθησόμενοι ὑποταχθησομένω

Accusative ὑποταχθησόμενον ὑποταχθησομένους ὑποταχθησομένω

Genitive ὑποταχθησομένου ὑποταχθησομένων ὑποταχθησομένοῑν

Dative ὑποταχθησομένῳ ὑποταχθησομένοῑς ὑποταχθησομένοῑν

Feminine

Nominative ὑποταχθησομένη ὑποταχθησομέναι ὑποταχθησομένᾱ

Vocative ὑποταχθησομένη ὑποταχθησομέναι ὑποταχθησομένᾱ

Accusative ὑποταχθησομένην ὑποταχθησομένᾱς ὑποταχθησομένᾱ

Genitive ὑποταχθησομένης ὑποταχθησομενῶν ὑποταχθησομέναῑν

Dative ὑποταχθησομένῃ ὑποταχθησομέναῑς ὑποταχθησομέναῑν

Neuter

Nominative ὑποταχθησόμενον ὑποταχθησόμενα ὑποταχθησομένω

Vocative ὑποταχθησόμενον ὑποταχθησόμενα ὑποταχθησομένω

Accusative ὑποταχθησόμενον ὑποταχθησόμενα ὑποταχθησομένω

Genitive ὑποταχθησομένου ὑποταχθησομένων ὑποταχθησομένοῑν

Dative ὑποταχθησομένῳ ὑποταχθησομένοῑς ὑποταχθησομένοῑν



Singular Plural Dual

Strong future

Passive voice

Masculine

Nominative ὑποταγθησόμενος ὑποταγθησόμενοι ὑποταγθησομένω

Vocative ὑποταγθησόμενε ὑποταγθησόμενοι ὑποταγθησομένω

Accusative ὑποταγθησόμενον ὑποταγθησομένους ὑποταγθησομένω

Genitive ὑποταγθησομένου ὑποταγθησομένων ὑποταγθησομένοῑν

Dative ὑποταγθησομένῳ ὑποταγθησομένοῑς ὑποταγθησομένοῑν

Feminine

Nominative ὑποταγθησομένη ὑποταγθησομέναι ὑποταγθησομένᾱ

Vocative ὑποταγθησομένη ὑποταγθησομέναι ὑποταγθησομένᾱ

Accusative ὑποταγθησομένην ὑποταγθησομένᾱς ὑποταγθησομένᾱ

Genitive ὑποταγθησομένης ὑποταγθησομενῶν ὑποταγθησομέναῑν

Dative ὑποταγθησομένῃ ὑποταγθησομέναῑς ὑποταγθησομέναῑν

Neuter

Nominative ὑποταγθησόμενον ὑποταγθησόμενα ὑποταγθησομένω

Vocative ὑποταγθησόμενον ὑποταγθησόμενα ὑποταγθησομένω

Accusative ὑποταγθησόμενον ὑποταγθησόμενα ὑποταγθησομένω

Genitive ὑποταγθησομένου ὑποταγθησομένων ὑποταγθησομένοῑν

Dative ὑποταγθησομένῳ ὑποταγθησομένοῑς ὑποταγθησομένοῑν

Aorist

Active voice

Masculine

Nominative ὑποτάξᾱς ὑποτάξαντες ὑποτάξαντε

Vocative ὑποτάξαν ὑποτάξαντες ὑποτάξαντε

Accusative ὑποτάξαντα ὑποτάξαντας ὑποτάξαντε

Genitive ὑποτάξαντος ὑποταξάντων ὑποταξάντοῑν

Dative ὑποτάξαντι ὑποτάξᾱσι ὑποταξάντοῑν

Feminine

Nominative ὑποτάξᾱσα ὑποτάξᾱσαι ὑποταξά̄σᾱ

Vocative ὑποτάξᾱσα ὑποτάξᾱσαι ὑποταξά̄σᾱ

Accusative ὑποτάξᾱσαν ὑποταξά̄σᾱς ὑποταξά̄σᾱ

Genitive ὑποταξά̄σης ὑποταξᾱσῶν ὑποταξά̄σαῑν

Dative ὑποταξά̄σῃ ὑποταξά̄σαῑς ὑποταξά̄σαῑν



Singular Plural Dual

Neuter

Nominative ὑποτάξαν ὑποτάξαντα ὑποτάξαντε

Vocative ὑποτάξαν ὑποτάξαντα ὑποτάξαντε

Accusative ὑποτάξαν ὑποτάξαντα ὑποτάξαντε

Genitive ὑποτάξαντος ὑποταξάντων ὑποταξάντοῑν

Dative ὑποτάξαντι ὑποτάξᾱσι ὑποταξάντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative ὑποταξάμενος ὑποταξάμενοι ὑποταξαμένω

Vocative ὑποταξάμενε ὑποταξάμενοι ὑποταξαμένω

Accusative ὑποταξάμενον ὑποταξαμένους ὑποταξαμένω

Genitive ὑποταξαμένου ὑποταξαμένων ὑποταξαμένοῑν

Dative ὑποταξαμένῳ ὑποταξαμένοῑς ὑποταξαμένοῑν

Feminine

Nominative ὑποταξαμένη ὑποταξαμέναι ὑποταξαμένᾱ

Vocative ὑποταξαμένη ὑποταξαμέναι ὑποταξαμένᾱ

Accusative ὑποταξαμένην ὑποταξαμένᾱς ὑποταξαμένᾱ

Genitive ὑποταξαμένης ὑποταξαμενῶν ὑποταξαμέναῑν

Dative ὑποταξαμένῃ ὑποταξαμέναῑς ὑποταξαμέναῑν

Neuter

Nominative ὑποταξάμενον ὑποταξάμενα ὑποταξαμένω

Vocative ὑποταξάμενον ὑποταξάμενα ὑποταξαμένω

Accusative ὑποταξάμενον ὑποταξάμενα ὑποταξαμένω

Genitive ὑποταξαμένου ὑποταξαμένων ὑποταξαμένοῑν

Dative ὑποταξαμένῳ ὑποταξαμένοῑς ὑποταξαμένοῑν

Passive voice

Masculine

Nominative ὑποταχθείς ὑποταχθέντες ὑποταχθέντε

Vocative ὑποταχθείς ὑποταχθέντες ὑποταχθέντε

Accusative ὑποταχθέντα ὑποταχθέντας ὑποταχθέντε

Genitive ὑποταχθέντος ὑποταχθέντων ὑποταχθέντοῑν

Dative ὑποταχθέντι ὑποταχθεῖσι ὑποταχθέντοῑν

Feminine

Nominative ὑποταχθεῖσα ὑποταχθεῖσαι ὑποταχθείσᾱ

Vocative ὑποταχθεῖσα ὑποταχθεῖσαι ὑποταχθείσᾱ

Accusative ὑποταχθεῖσαν ὑποταχθείσᾱς ὑποταχθείσᾱ

Genitive ὑποταχθείσης ὑποταχθεισῶν ὑποταχθείσαῑν

Dative ὑποταχθείσῃ ὑποταχθείσαῑς ὑποταχθείσαῑν



Singular Plural Dual

Neuter

Nominative ὑποταχθέν ὑποταχθέντα ὑποταχθέντε

Vocative ὑποταχθέν ὑποταχθέντα ὑποταχθέντε

Accusative ὑποταχθέν ὑποταχθέντα ὑποταχθέντε

Genitive ὑποταχθέντος ὑποταχθέντων ὑποταχθέντοῑν

Dative ὑποταχθέντι ὑποταχθεῖσι ὑποταχθέντοῑν

String Aorist

Passive voice

Masculine

Nominative ὑποταγείς ὑποταγέντες ὑποταγέντε

Vocative ὑποταγείς ὑποταγέντες ὑποταγέντε

Accusative ὑποταγέντα ὑποταγέντας ὑποταγέντε

Genitive ὑποταγέντος ὑποταγέντων ὑποταγέντοῑν

Dative ὑποταγέντι ὑποταγεῖσι ὑποταγέντοῑν

Feminine

Nominative ὑποταγεῖσα ὑποταγεῖσαι ὑποταγείσᾱ

Vocative ὑποταγεῖσα ὑποταγεῖσαι ὑποταγείσᾱ

Accusative ὑποταγεῖσαν ὑποταγείσᾱς ὑποταγείσᾱ

Genitive ὑποταγείσης ὑποταγεισῶν ὑποταγείσαῑν

Dative ὑποταγείσῃ ὑποταγείσαῑς ὑποταγείσαῑν

Neuter

Nominative ὑποταγέν ὑποταγέντα ὑποταγέντε

Vocative ὑποταγέν ὑποταγέντα ὑποταγέντε

Accusative ὑποταγέν ὑποταγέντα ὑποταγέντε

Genitive ὑποταγέντος ὑποταγέντων ὑποταγέντοῑν

Dative ὑποταγέντι ὑποταγεῖσι ὑποταγέντοῑν

Perfect

Active voice

Masculine

Nominative ὑποτεταχώς ὑποτεταχότες ὑποτεταχότε

Vocative ὑποτεταχώς ὑποτεταχότες ὑποτεταχότε

Accusative ὑποτεταχότα ὑποτεταχότας ὑποτεταχότε

Genitive ὑποτεταχότος ὑποτεταχότων ὑποτεταχότοῑν

Dative ὑποτεταχότι ὑποτεταχῶσι ὑποτεταχότοῑν



Singular Plural Dual

Feminine

Nominative ὑποτεταχυῖα ὑποτεταχυῖαι ὑποτεταχυίᾱ

Vocative ὑποτεταχυῖα ὑποτεταχυῖαι ὑποτεταχυίᾱ

Accusative ὑποτεταχυῖαν ὑποτεταχυίᾱς ὑποτεταχυίᾱ

Genitive ὑποτεταχυίᾱς ὑποτεταχυιῶν ὑποτεταχυίαῑν

Dative ὑποτεταχυίᾳ ὑποτεταχυίαῑς ὑποτεταχυίαῑν

Neuter

Nominative ὑποτεταχός ὑποτεταχότα ὑποτεταχότε

Vocative ὑποτεταχός ὑποτεταχότα ὑποτεταχότε

Accusative ὑποτεταχός ὑποτεταχότα ὑποτεταχότε

Genitive ὑποτεταχότος ὑποτεταχότων ὑποτεταχότοῑν

Dative ὑποτεταχότι ὑποτεταχῶσι ὑποτεταχότοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative ὑποτεταγμένος ὑποτεταγμένοι ὑποτεταγμένω

Vocative ὑποτεταγμένε ὑποτεταγμένοι ὑποτεταγμένω

Accusative ὑποτεταγμένον ὑποτεταγμένους ὑποτεταγμένω

Genitive ὑποτεταγμένου ὑποτεταγμένων ὑποτεταγμένοῑν

Dative ὑποτεταγμένῳ ὑποτεταγμένοῑς ὑποτεταγμένοῑν

Feminine

Nominative ὑποτεταγμένη ὑποτεταγμέναι ὑποτεταγμένᾱ

Vocative ὑποτεταγμένη ὑποτεταγμέναι ὑποτεταγμένᾱ

Accusative ὑποτεταγμένην ὑποτεταγμένᾱς ὑποτεταγμένᾱ

Genitive ὑποτεταγμένης ὑποτεταγμενῶν ὑποτεταγμέναῑν

Dative ὑποτεταγμένῃ ὑποτεταγμέναῑς ὑποτεταγμέναῑν

Neuter

Nominative ὑποτεταγμένον ὑποτεταγμένα ὑποτεταγμένω

Vocative ὑποτεταγμένον ὑποτεταγμένα ὑποτεταγμένω

Accusative ὑποτεταγμένον ὑποτεταγμένα ὑποτεταγμένω

Genitive ὑποτεταγμένου ὑποτεταγμένων ὑποτεταγμένοῑν

Dative ὑποτεταγμένῳ ὑποτεταγμένοῑς ὑποτεταγμένοῑν



Singular Plural Dual

Attic

Present

Active voice

Masculine

Nominative ὑποτάττων ὑποτάττοντες ὑποτάττοντε

Vocative ὑποτάττον ὑποτάττοντες ὑποτάττοντε

Accusative ὑποτάττοντα ὑποτάττοντας ὑποτάττοντε

Genitive ὑποτάττοντος ὑποταττόντων ὑποταττόντοῑν

Dative ὑποτάττοντι ὑποτάττουσι ὑποταττόντοῑν

Feminine

Nominative ὑποτάττουσα ὑποτάττουσαι ὑποταττούσᾱ

Vocative ὑποτάττουσα ὑποτάττουσαι ὑποταττούσᾱ

Accusative ὑποτάττουσαν ὑποταττούσᾱς ὑποταττούσᾱ

Genitive ὑποταττούσης ὑποταττουσῶν ὑποταττούσαῑν

Dative ὑποταττούσῃ ὑποταττούσαῑς ὑποταττούσαῑν

Neuter

Nominative ὑποτάττον ὑποτάττοντα ὑποτάττοντε

Vocative ὑποτάττον ὑποτάττοντα ὑποτάττοντε

Accusative ὑποτάττον ὑποτάττοντα ὑποτάττοντε

Genitive ὑποτάττοντος ὑποταττόντων ὑποταττόντοῑν

Dative ὑποτάττοντι ὑποτάττουσι ὑποταττόντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative ὑποταττόμενος ὑποταττόμενοι ὑποταττομένω

Vocative ὑποταττόμενε ὑποταττόμενοι ὑποταττομένω

Accusative ὑποταττόμενον ὑποταττομένους ὑποταττομένω

Genitive ὑποταττομένου ὑποταττομένων ὑποταττομένοῑν

Dative ὑποταττομένῳ ὑποταττομένοῑς ὑποταττομένοῑν

Feminine

Nominative ὑποταττομένη ὑποταττομέναι ὑποταττομένᾱ

Vocative ὑποταττομένη ὑποταττομέναι ὑποταττομένᾱ

Accusative ὑποταττομένην ὑποταττομένᾱς ὑποταττομένᾱ

Genitive ὑποταττομένης ὑποταττομενῶν ὑποταττομέναῑν

Dative ὑποταττομένῃ ὑποταττομέναῑς ὑποταττομέναῑν



Singular Plural Dual

Neuter

Nominative ὑποταττόμενον ὑποταττόμενα ὑποταττομένω

Vocative ὑποταττόμενον ὑποταττόμενα ὑποταττομένω

Accusative ὑποταττόμενον ὑποταττόμενα ὑποταττομένω

Genitive ὑποταττομένου ὑποταττομένων ὑποταττομένοῑν

Dative ὑποταττομένῳ ὑποταττομένοῑς ὑποταττομένοῑν



ὑποτάσσω

fix or arrange below; subject, submit.

Active Middle Passive

Regular

Present ὑποτάσσειν ὑποτάσσεσθαι

Future ὑποτάξειν ὑποτάξεσθαι ὑποταχθήσεσθαι

Future ὑποταγήσεσθαι

Aorist ὑποτάξαι ὑποτάξασθαι ὑποταχθῆναι

Aorist ὑποταγῆναι

Perfect ὑποτεταχέναι ὑποτετάχθαι

Attic

Present ὑποτάττειν ὑποτάττεσθαι



ἀποκρύπτω

conceal away, keep secret.

Indicative Subjunctive Optative Imperative

Regular

Active voice

Present
ἀποκρύπτω ἀποκρύπτω ἀποκρύπτοῑμι1ps

ἀποκρύπτεις ἀποκρύπτῃς ἀποκρύπτοῑς ἀπόκρυπτε2ps

ἀποκρύπτει ἀποκρύπτῃ ἀποκρύπτοῑ ἀποκρυπτέτω3ps

ἀποκρύπτομεν ἀποκρύπτωμεν ἀποκρύπτοῑμεν1pp

ἀποκρύπτετε ἀποκρύπτητε ἀποκρύπτοῑτε ἀποκρύπτετε2pp

ἀποκρύπτουσι ἀποκρύπτωσι ἀποκρύπτοῑεν ἀποκρυπτέτωσαν3pp

ἀποκρύπτετον ἀποκρύπτητον ἀποκρύπτοῑτον ἀποκρύπτετον2pd

ἀποκρύπτετον ἀποκρύπτητον ἀποκρυπτοί̄την ἀποκρυπτέτων3pd

Imperfect
ἀπέκρυπτον1ps

ἀπέκρυπτες2ps

ἀπέκρυπτε3ps

ἀπεκρύπτομεν1pp

ἀπεκρύπτετε2pp

ἀπέκρυπτον3pp

ἀπεκρύπτετον2pd

ἀπεκρυπτέτην3pd

Future
ἀποκρύψω ἀποκρύψοῑμι1ps

ἀποκρύψεις ἀποκρύψοῑς2ps

ἀποκρύψει ἀποκρύψοῑ3ps

ἀποκρύψομεν ἀποκρύψοῑμεν1pp

ἀποκρύψετε ἀποκρύψοῑτε2pp

ἀποκρύψουσι ἀποκρύψοῑεν3pp

ἀποκρύψετον ἀποκρύψοῑτον2pd

ἀποκρύψετον ἀποκρυψοί̄την3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Strong future
ἀποκρυφησοί̄μην1ps

ἀποκρυβησοί̄μην

ἀποκρυφήσοῑο2ps

ἀποκρυβήσοῑο

ἀποκρυφήσοῑτο3ps

ἀποκρυβήσοῑτο

ἀποκρυφησοί̄μεθ1pp

ἀποκρυβησοί̄μεθ

ἀποκρυφήσοῑσθε2pp

ἀποκρυβήσοῑσθε

ἀποκρυφήσοῑντο3pp

ἀποκρυβήσοῑντο

ἀποκρυφήσοῑσθο2pd

ἀποκρυβήσοῑσθο

ἀποκρυφησοί̄σθη3pd

ἀποκρυβησοί̄σθη

Aorist
ἀπέκρυψα ἀποκρύψω ἀποκρύψαῑμι1ps

ἀπέκρυψας ἀποκρύψῃς ἀποκρύψειας ἀπόκρυψον2ps

ἀπέκρυψε ἀποκρύψῃ ἀποκρύψειε ἀποκρυψάτω3ps

ἀπεκρύψαμεν ἀποκρύψωμεν ἀποκρύψαῑμεν1pp

ἀπεκρύψατε ἀποκρύψητε ἀποκρύψαῑτε ἀποκρύψατε2pp

ἀπέκρυψαν ἀποκρύψωσι ἀποκρύψειαν ἀποκρυψάτωσαν3pp

ἀπεκρύψατον ἀποκρύψητον ἀποκρύψαῑτον ἀποκρύψατον2pd

ἀπεκρυψάτην ἀποκρύψητον ἀποκρυψαί̄την ἀποκρυψάτων3pd

Strong aorist
ἀποκρυφῶ ἀποκρυφείην1ps

ἀποκρυβῶ ἀποκρυβείην

ἀποκρυφῇς ἀποκρυφείης ἀποκρύφητι2ps

ἀποκρυβῇς ἀποκρυβείης ἀποκρύβητι

ἀποκρυφῇ ἀποκρυφείη ἀποκρυφήτω3ps

ἀποκρυβῇ ἀποκρυβείη ἀποκρυβήτω

ἀποκρυφῶμεν ἀποκρυφεῖμεν1pp

ἀποκρυβῶμεν ἀποκρυβεῖμεν

ἀποκρυφῆτε ἀποκρυφεῖτε ἀποκρύφητε2pp

ἀποκρυβῆτε ἀποκρυβεῖτε ἀποκρύβητε



Indicative Subjunctive Optative Imperative

ἀποκρυφῶσι ἀποκρυφεῖεν ἀποκρυφήτωσαν3pp

ἀποκρυβῶσι ἀποκρυβεῖεν ἀποκρυβήτωσαν

ἀποκρυφῆτον ἀποκρυφεῖτον ἀποκρύφητον2pd

ἀποκρυβῆτον ἀποκρυβεῖτον ἀποκρύβητον

ἀποκρυφῆτον ἀποκρυφείτην ἀποκρυφήτων3pd

ἀποκρυβῆτον ἀποκρυβείτην ἀποκρυβήτων

Perfect
ἀποκέκρυφα ἀποκεκρύφω ἀποκεκρύφοῑμι1ps

ἀποκέκρυφας ἀποκεκρύφῃς ἀποκεκρύφοῑς ἀποκέκρυφε2ps

ἀποκέκρυφε ἀποκεκρύφῃ ἀποκεκρύφοῑ ἀποκεκρυφέτω3ps

ἀποκεκρύφαμεν ἀποκεκρύφωμεν ἀποκεκρύφοῑμεν1pp

ἀποκεκρύφατε ἀποκεκρύφητε ἀποκεκρύφοῑτε ἀποκεκρύφετε2pp

ἀποκεκρύφασι ἀποκεκρύφωσι ἀποκεκρύφοῑεν ἀποκεκρυφέτωσα3pp

ἀποκεκρύφατον ἀποκεκρύφητον ἀποκεκρύφοῑτον ἀποκεκρύφετον2pd

ἀποκεκρύφατον ἀποκεκρύφητον ἀποκεκρυφοί̄την ἀποκεκρυφέτων3pd

Pluperfect
ἀπεκεκρύφη1ps

ἀπεκεκρύφης2ps

ἀπεκεκρύφει3ps

ἀπεκεκρύφεμεν1pp

ἀπεκεκρύφετε2pp

ἀπεκεκρύφεσαν3pp

ἀπεκεκρύφειτον2pd

ἀπεκεκρυφείτην3pd

Middle voice

Present
ἀποκρύπτομαι ἀποκρύπτωμαι ἀποκρυπτοί̄μην1ps

ἀποκρύπτει ἀποκρύπτῃ ἀποκρύπτοῑο ἀποκρύπτου2ps

ἀποκρύπτεται ἀποκρύπτηται ἀποκρύπτοῑτο ἀποκρυπτέσθω3ps

ἀποκρυπτόμεθα ἀποκρυπτώμεθα ἀποκρυπτοί̄μεθα1pp

ἀποκρύπτεσθε ἀποκρύπτησθε ἀποκρύπτοῑσθε ἀποκρύπτεσθε2pp

ἀποκρύπτονται ἀποκρύπτωνται ἀποκρύπτοῑντο ἀποκρυπτέσθωσ3pp

ἀποκρύπτεσθον ἀποκρύπτησθον ἀποκρύπτοῑσθον ἀποκρύπτεσθον2pd

ἀποκρύπτεσθον ἀποκρύπτησθον ἀποκρυπτοί̄σθην ἀποκρυπτέσθων3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Imperfect
ἀπεκρυπτόμην1ps

ἀπεκρύπτου2ps

ἀπεκρύπτετο3ps

ἀπεκρυπτόμεθα1pp

ἀπεκρύπτεσθε2pp

ἀπεκρύπτοντο3pp

ἀπεκρύπτεσθον2pd

ἀπεκρυπτέσθην3pd

Future
ἀποκρύψομαι ἀποκρυψοί̄μην1ps

ἀποκρύψει ἀποκρύψοῑο2ps

ἀποκρύψεται ἀποκρύψοῑτο3ps

ἀποκρυψόμεθα ἀποκρυψοί̄μεθα1pp

ἀποκρύψεσθε ἀποκρύψοῑσθε2pp

ἀποκρύψονται ἀποκρύψοῑντο3pp

ἀποκρύψεσθον ἀποκρύψοῑσθον2pd

ἀποκρύψεσθον ἀποκρυψοί̄σθην3pd

Aorist
ἀπεκρυψάμην ἀποκρύψωμαι ἀποκρυψαί̄μην1ps

ἀπεκρύψω ἀποκρύψῃ ἀποκρύψαῑο ἀπόκρυψαι2ps

ἀπεκρύψατο ἀποκρύψηται ἀποκρύψαῑτο ἀποκρυψάσθω3ps

ἀπεκρυψάμεθα ἀποκρυψώμεθα ἀποκρυψαί̄μεθα1pp

ἀπεκρύψασθε ἀποκρύψησθε ἀποκρύψαῑσθε ἀποκρύψασθε2pp

ἀπεκρύψαντο ἀποκρύψωνται ἀποκρύψαῑντο ἀποκρυψάσθωσα3pp

ἀπεκρύψασθον ἀποκρύψησθον ἀποκρύψαῑσθον ἀποκρύψασθον2pd

ἀπεκρυψάσθην ἀποκρύψησθον ἀποκρυψαί̄σθην ἀποκρυψάσθων3pd

Perfect
ἀποκέκρυμμαι1ps

ἀποκέκρυψαι ἀποκέκρυψο2ps

ἀποκέκρυπται ἀποκεκρύφθω3ps

ἀποκεκρύμμεθα1pp

ἀποκέκρυφθε ἀποκέκρυφθε2pp

ἀποκεκρύφθωσα3pp

ἀποκέκρυφθον ἀποκέκρυφθον2pd

ἀποκέκρυφθον ἀποκεκρύφθων3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Pluperfect
ἀπεκεκρύμμην1ps

ἀπεκέκρυψο2ps

ἀπεκέκρυπτο3ps

ἀπεκεκρύμμεθα1pp

ἀπεκέκρυφθε2pp

ἀπεκέκρυφθον2pd

ἀπεκεκρύφθην3pd

Passive voice

Future
ἀποκρυφθήσομαι ἀποκρυφθησοί̄μη1ps

ἀποκρυφθήσει ἀποκρυφθήσοῑο2ps

ἀποκρυφθήσεται ἀποκρυφθήσοῑτο3ps

ἀποκρυφθησόμε ἀποκρυφθησοί̄με1pp

ἀποκρυφθήσεσθε ἀποκρυφθήσοῑσθ2pp

ἀποκρυφθήσοντα ἀποκρυφθήσοῑντ3pp

ἀποκρυφθήσεσθ ἀποκρυφθήσοῑσθ2pd

ἀποκρυφθήσεσθ ἀποκρυφθησοί̄σθ3pd

Strong future
ἀποκρυφήσομαι1ps

ἀποκρυβήσομαι

ἀποκρυφήσει2ps

ἀποκρυβήσει

ἀποκρυφήσεται3ps

ἀποκρυβήσεται

ἀποκρυφησόμεθ1pp

ἀποκρυβησόμεθα

ἀποκρυφήσεσθε2pp

ἀποκρυβήσεσθε

ἀποκρυφήσονται3pp

ἀποκρυβήσονται

ἀποκρυφήσεσθο2pd

ἀποκρυβήσεσθον

ἀποκρυφήσεσθο3pd

ἀποκρυβήσεσθον



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Aorist
ἀπεκρύφθην ἀποκρυφθῶ ἀποκρυφθείην1ps

ἀπεκρύφθης ἀποκρυφθῇς ἀποκρυφθείης ἀποκρύφθητι2ps

ἀπεκρύφθη ἀποκρυφθῇ ἀποκρυφθείη ἀποκρυφθήτω3ps

ἀπεκρύφθημεν ἀποκρυφθῶμεν ἀποκρυφθεῖμεν1pp

ἀπεκρύφθητε ἀποκρυφθῆτε ἀποκρυφθεῖτε ἀποκρύφθητε2pp

ἀπεκρύφθησαν ἀποκρυφθῶσι ἀποκρυφθεῖεν ἀποκρυφθήτωσα3pp

ἀπεκρύφθητον ἀποκρυφθῆτον ἀποκρυφθεῖτον ἀποκρύφθητον2pd

ἀπεκρυφθήτην ἀποκρυφθῆτον ἀποκρυφθείτην ἀποκρυφθήτων3pd

Strong aorist
ἀπεκρύφην1ps

ἀπεκρύβην

ἀπεκρύφης2ps

ἀπεκρύβης

ἀπεκρύφη3ps

ἀπεκρύβη

ἀπεκρύφημεν1pp

ἀπεκρύβημεν

ἀπεκρύφητε2pp

ἀπεκρύβητε

ἀπεκρύφησαν3pp

ἀπεκρύβησαν

ἀπεκρύφητον2pd

ἀπεκρύβητον

ἀπεκρυφήτην3pd

ἀπεκρυβήτην



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Poetic

Active voice

Aorist
ἀπόκρυψα ἀποκρύψω ἀποκρύψαῑμι1ps

ἀπόκρυψας ἀποκρύψῃς ἀποκρύψειας ἀπόκρυψον2ps

ἀπόκρυψε ἀποκρύψῃ ἀποκρύψειε ἀποκρυψάτω3ps

ἀποκρύψαμεν ἀποκρύψωμεν ἀποκρύψαῑμεν1pp

ἀποκρύψατε ἀποκρύψητε ἀποκρύψαῑτε ἀποκρύψατε2pp

ἀπόκρυψαν ἀποκρύψωσι ἀποκρύψειαν ἀποκρυψάτωσαν3pp

ἀποκρύψατον ἀποκρύψητον ἀποκρύψαῑτον ἀποκρύψατον2pd

ἀποκρυψάτην ἀποκρύψητον ἀποκρυψαί̄την ἀποκρυψάτων3pd

Middle voice

Aorist
ἀποκρυψάμην ἀποκρύψωμαι ἀποκρυψαί̄μην1ps

ἀποκρύψω ἀποκρύψῃ ἀποκρύψαῑο ἀπόκρυψαι2ps

ἀποκρύψατο ἀποκρύψηται ἀποκρύψαῑτο ἀποκρυψάσθω3ps

ἀποκρυψάμεθα ἀποκρυψώμεθα ἀποκρυψαί̄μεθα1pp

ἀποκρύψασθε ἀποκρύψησθε ἀποκρύψαῑσθε ἀποκρύψασθε2pp

ἀποκρύψαντο ἀποκρύψωνται ἀποκρύψαῑντο ἀποκρυψάσθωσα3pp

ἀποκρύψασθον ἀποκρύψησθον ἀποκρύψαῑσθον ἀποκρύψασθον2pd

ἀποκρυψάσθην ἀποκρύψησθον ἀποκρυψαί̄σθην ἀποκρυψάσθων3pd

Passive voice

Aorist
ἀποκρύφθην1ps

ἀποκρύφθης2ps

ἀποκρύφθη3ps

ἀποκρύφθημεν1pp

ἀποκρύφθητε2pp

ἀποκρύφθησαν3pp

ἀποκρύφθητον2pd

ἀποκρυφθήτην3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Recent

Active voice

Strong aorist
ἀπέκρυφον ἀποκρύφω ἀποκρύφοῑμι1ps

ἀπέκρυβον ἀποκρύβω ἀποκρύβοῑμι

ἀπέκρυφες ἀποκρύφῃς ἀποκρύφοῑς ἀπόκρυφε2ps

ἀπέκρυβες ἀποκρύβῃς ἀποκρύβοῑς ἀπόκρυβε

ἀπέκρυφε ἀποκρύφῃ ἀποκρύφοῑ ἀποκρυφέτω3ps

ἀπέκρυβε ἀποκρύβῃ ἀποκρύβοῑ ἀποκρυβέτω

ἀπεκρύφομεν ἀποκρύφωμεν ἀποκρύφοῑμεν1pp

ἀπεκρύβομεν ἀποκρύβωμεν ἀποκρύβοῑμεν

ἀπεκρύφετε ἀποκρύφητε ἀποκρύφοῑτε ἀποκρύφετε2pp

ἀπεκρύβετε ἀποκρύβητε ἀποκρύβοῑτε ἀποκρύβετε

ἀπέκρυφον ἀποκρύφωσι ἀποκρύφοῑεν ἀποκρυφέτωσαν3pp

ἀπέκρυβον ἀποκρύβωσι ἀποκρύβοῑεν ἀποκρυβέτωσαν

ἀπεκρύφετον ἀποκρύφητον ἀποκρύφοῑτον ἀποκρύφετον2pd

ἀπεκρύβετον ἀποκρύβητον ἀποκρύβοῑτον ἀποκρύβετον

ἀπεκρυφέτην ἀποκρύφητον ἀποκρυφοί̄την ἀποκρυφέτων3pd

ἀπεκρυβέτην ἀποκρύβητον ἀποκρυβοί̄την ἀποκρυβέτων

Middle voice

Strong aorist
ἀπεκρυφόμην ἀποκρύφωμαι ἀποκρυφοί̄μην1ps

ἀπεκρυβόμην ἀποκρύβωμαι ἀποκρυβοί̄μην

ἀπεκρύφου ἀποκρύφῃ ἀποκρύφοῑο ἀποκρυφοῦ2ps

ἀπεκρύβου ἀποκρύβῃ ἀποκρύβοῑο ἀποκρυβοῦ

ἀπεκρύφετο ἀποκρύφηται ἀποκρύφοῑτο ἀποκρυφέσθω3ps

ἀπεκρύβετο ἀποκρύβηται ἀποκρύβοῑτο ἀποκρυβέσθω

ἀπεκρυφόμεθα ἀποκρυφώμεθα ἀποκρυφοί̄μεθα1pp

ἀπεκρυβόμεθα ἀποκρυβώμεθα ἀποκρυβοί̄μεθα

ἀπεκρύφεσθε ἀποκρύφησθε ἀποκρύφοῑσθε ἀποκρύφεσθε2pp

ἀπεκρύβεσθε ἀποκρύβησθε ἀποκρύβοῑσθε ἀποκρύβεσθε

ἀπεκρύφοντο ἀποκρύφωνται ἀποκρύφοῑντο ἀποκρυφέσθωσα3pp

ἀπεκρύβοντο ἀποκρύβωνται ἀποκρύβοῑντο ἀποκρυβέσθωσα

ἀπεκρύφεσθον ἀποκρύφησθον ἀποκρύφοῑσθον ἀποκρύφεσθον2pd

ἀπεκρύβεσθον ἀποκρύβησθον ἀποκρύβοῑσθον ἀποκρύβεσθον

ἀπεκρυφέσθην ἀποκρύφησθον ἀποκρυφοί̄σθην ἀποκρυφέσθων3pd

ἀπεκρυβέσθην ἀποκρύβησθον ἀποκρυβοί̄σθην ἀποκρυβέσθων



ἀποκρύπτω

conceal away, keep secret.

Singular Plural Dual

Regular

Present

Active voice

Masculine

Nominative ἀποκρύπτων ἀποκρύπτοντες ἀποκρύπτοντε

Vocative ἀποκρύπτον ἀποκρύπτοντες ἀποκρύπτοντε

Accusative ἀποκρύπτοντα ἀποκρύπτοντας ἀποκρύπτοντε

Genitive ἀποκρύπτοντος ἀποκρυπτόντων ἀποκρυπτόντοῑν

Dative ἀποκρύπτοντι ἀποκρύπτουσι ἀποκρυπτόντοῑν

Feminine

Nominative ἀποκρύπτουσα ἀποκρύπτουσαι ἀποκρυπτούσᾱ

Vocative ἀποκρύπτουσα ἀποκρύπτουσαι ἀποκρυπτούσᾱ

Accusative ἀποκρύπτουσαν ἀποκρυπτούσᾱς ἀποκρυπτούσᾱ

Genitive ἀποκρυπτούσης ἀποκρυπτουσῶν ἀποκρυπτούσαῑν

Dative ἀποκρυπτούσῃ ἀποκρυπτούσαῑς ἀποκρυπτούσαῑν

Neuter

Nominative ἀποκρύπτον ἀποκρύπτοντα ἀποκρύπτοντε

Vocative ἀποκρύπτον ἀποκρύπτοντα ἀποκρύπτοντε

Accusative ἀποκρύπτον ἀποκρύπτοντα ἀποκρύπτοντε

Genitive ἀποκρύπτοντος ἀποκρυπτόντων ἀποκρυπτόντοῑν

Dative ἀποκρύπτοντι ἀποκρύπτουσι ἀποκρυπτόντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative ἀποκρυπτόμενος ἀποκρυπτόμενοι ἀποκρυπτομένω

Vocative ἀποκρυπτόμενε ἀποκρυπτόμενοι ἀποκρυπτομένω

Accusative ἀποκρυπτόμενον ἀποκρυπτομένους ἀποκρυπτομένω

Genitive ἀποκρυπτομένου ἀποκρυπτομένων ἀποκρυπτομένοῑν

Dative ἀποκρυπτομένῳ ἀποκρυπτομένοῑς ἀποκρυπτομένοῑν

Feminine

Nominative ἀποκρυπτομένη ἀποκρυπτομέναι ἀποκρυπτομένᾱ

Vocative ἀποκρυπτομένη ἀποκρυπτομέναι ἀποκρυπτομένᾱ

Accusative ἀποκρυπτομένην ἀποκρυπτομένᾱς ἀποκρυπτομένᾱ

Genitive ἀποκρυπτομένης ἀποκρυπτομενῶν ἀποκρυπτομέναῑν

Dative ἀποκρυπτομένῃ ἀποκρυπτομέναῑς ἀποκρυπτομέναῑν



Singular Plural Dual

Neuter

Nominative ἀποκρυπτόμενον ἀποκρυπτόμενα ἀποκρυπτομένω

Vocative ἀποκρυπτόμενον ἀποκρυπτόμενα ἀποκρυπτομένω

Accusative ἀποκρυπτόμενον ἀποκρυπτόμενα ἀποκρυπτομένω

Genitive ἀποκρυπτομένου ἀποκρυπτομένων ἀποκρυπτομένοῑν

Dative ἀποκρυπτομένῳ ἀποκρυπτομένοῑς ἀποκρυπτομένοῑν

Future

Active voice

Masculine

Nominative ἀποκρύψων ἀποκρύψοντες ἀποκρύψοντε

Vocative ἀποκρύψον ἀποκρύψοντες ἀποκρύψοντε

Accusative ἀποκρύψοντα ἀποκρύψοντας ἀποκρύψοντε

Genitive ἀποκρύψοντος ἀποκρυψόντων ἀποκρυψόντοῑν

Dative ἀποκρύψοντι ἀποκρύψουσι ἀποκρυψόντοῑν

Feminine

Nominative ἀποκρύψουσα ἀποκρύψουσαι ἀποκρυψούσᾱ

Vocative ἀποκρύψουσα ἀποκρύψουσαι ἀποκρυψούσᾱ

Accusative ἀποκρύψουσαν ἀποκρυψούσᾱς ἀποκρυψούσᾱ

Genitive ἀποκρυψούσης ἀποκρυψουσῶν ἀποκρυψούσαῑν

Dative ἀποκρυψούσῃ ἀποκρυψούσαῑς ἀποκρυψούσαῑν

Neuter

Nominative ἀποκρύψον ἀποκρύψοντα ἀποκρύψοντε

Vocative ἀποκρύψον ἀποκρύψοντα ἀποκρύψοντε

Accusative ἀποκρύψον ἀποκρύψοντα ἀποκρύψοντε

Genitive ἀποκρύψοντος ἀποκρυψόντων ἀποκρυψόντοῑν

Dative ἀποκρύψοντι ἀποκρύψουσι ἀποκρυψόντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative ἀποκρυψόμενος ἀποκρυψόμενοι ἀποκρυψομένω

Vocative ἀποκρυψόμενε ἀποκρυψόμενοι ἀποκρυψομένω

Accusative ἀποκρυψόμενον ἀποκρυψομένους ἀποκρυψομένω

Genitive ἀποκρυψομένου ἀποκρυψομένων ἀποκρυψομένοῑν

Dative ἀποκρυψομένῳ ἀποκρυψομένοῑς ἀποκρυψομένοῑν
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Feminine

Nominative ἀποκρυψομένη ἀποκρυψομέναι ἀποκρυψομένᾱ

Vocative ἀποκρυψομένη ἀποκρυψομέναι ἀποκρυψομένᾱ

Accusative ἀποκρυψομένην ἀποκρυψομένᾱς ἀποκρυψομένᾱ

Genitive ἀποκρυψομένης ἀποκρυψομενῶν ἀποκρυψομέναῑν

Dative ἀποκρυψομένῃ ἀποκρυψομέναῑς ἀποκρυψομέναῑν

Neuter

Nominative ἀποκρυψόμενον ἀποκρυψόμενα ἀποκρυψομένω

Vocative ἀποκρυψόμενον ἀποκρυψόμενα ἀποκρυψομένω

Accusative ἀποκρυψόμενον ἀποκρυψόμενα ἀποκρυψομένω

Genitive ἀποκρυψομένου ἀποκρυψομένων ἀποκρυψομένοῑν

Dative ἀποκρυψομένῳ ἀποκρυψομένοῑς ἀποκρυψομένοῑν

Passive voice

Masculine

Nominative ἀποκρυφθησόμενος ἀποκρυφθησόμενοι ἀποκρυφθησομένω

Vocative ἀποκρυφθησόμενε ἀποκρυφθησόμενοι ἀποκρυφθησομένω

Accusative ἀποκρυφθησόμενον ἀποκρυφθησομένους ἀποκρυφθησομένω

Genitive ἀποκρυφθησομένου ἀποκρυφθησομένων ἀποκρυφθησομένοῑν

Dative ἀποκρυφθησομένῳ ἀποκρυφθησομένοῑς ἀποκρυφθησομένοῑν

Feminine

Nominative ἀποκρυφθησομένη ἀποκρυφθησομέναι ἀποκρυφθησομένᾱ

Vocative ἀποκρυφθησομένη ἀποκρυφθησομέναι ἀποκρυφθησομένᾱ

Accusative ἀποκρυφθησομένην ἀποκρυφθησομένᾱς ἀποκρυφθησομένᾱ

Genitive ἀποκρυφθησομένης ἀποκρυφθησομενῶν ἀποκρυφθησομέναῑν

Dative ἀποκρυφθησομένῃ ἀποκρυφθησομέναῑς ἀποκρυφθησομέναῑν

Neuter

Nominative ἀποκρυφθησόμενον ἀποκρυφθησόμενα ἀποκρυφθησομένω

Vocative ἀποκρυφθησόμενον ἀποκρυφθησόμενα ἀποκρυφθησομένω

Accusative ἀποκρυφθησόμενον ἀποκρυφθησόμενα ἀποκρυφθησομένω

Genitive ἀποκρυφθησομένου ἀποκρυφθησομένων ἀποκρυφθησομένοῑν

Dative ἀποκρυφθησομένῳ ἀποκρυφθησομένοῑς ἀποκρυφθησομένοῑν
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Strong future

Passive voice

Masculine

Nominative ἀποκρυφθησόμενος ἀποκρυφθησόμενοι ἀποκρυφθησομένω

Nominative ἀποκρυβθησόμενος ἀποκρυβθησόμενοι ἀποκρυβθησομένω

Vocative ἀποκρυφθησόμενε ἀποκρυφθησόμενοι ἀποκρυφθησομένω

Vocative ἀποκρυβθησόμενε ἀποκρυβθησόμενοι ἀποκρυβθησομένω

Accusative ἀποκρυφθησόμενον ἀποκρυφθησομένους ἀποκρυφθησομένω

Accusative ἀποκρυβθησόμενον ἀποκρυβθησομένους ἀποκρυβθησομένω

Genitive ἀποκρυφθησομένου ἀποκρυφθησομένων ἀποκρυφθησομένοῑν

Genitive ἀποκρυβθησομένου ἀποκρυβθησομένων ἀποκρυβθησομένοῑν

Dative ἀποκρυφθησομένῳ ἀποκρυφθησομένοῑς ἀποκρυφθησομένοῑν

Dative ἀποκρυβθησομένῳ ἀποκρυβθησομένοῑς ἀποκρυβθησομένοῑν

Feminine

Nominative ἀποκρυφθησομένη ἀποκρυφθησομέναι ἀποκρυφθησομένᾱ

Nominative ἀποκρυβθησομένη ἀποκρυβθησομέναι ἀποκρυβθησομένᾱ

Vocative ἀποκρυφθησομένη ἀποκρυφθησομέναι ἀποκρυφθησομένᾱ

Vocative ἀποκρυβθησομένη ἀποκρυβθησομέναι ἀποκρυβθησομένᾱ

Accusative ἀποκρυφθησομένην ἀποκρυφθησομένᾱς ἀποκρυφθησομένᾱ

Accusative ἀποκρυβθησομένην ἀποκρυβθησομένᾱς ἀποκρυβθησομένᾱ

Genitive ἀποκρυφθησομένης ἀποκρυφθησομενῶν ἀποκρυφθησομέναῑν

Genitive ἀποκρυβθησομένης ἀποκρυβθησομενῶν ἀποκρυβθησομέναῑν

Dative ἀποκρυφθησομένῃ ἀποκρυφθησομέναῑς ἀποκρυφθησομέναῑν

Dative ἀποκρυβθησομένῃ ἀποκρυβθησομέναῑς ἀποκρυβθησομέναῑν

Neuter

Nominative ἀποκρυφθησόμενον ἀποκρυφθησόμενα ἀποκρυφθησομένω

Nominative ἀποκρυβθησόμενον ἀποκρυβθησόμενα ἀποκρυβθησομένω

Vocative ἀποκρυφθησόμενον ἀποκρυφθησόμενα ἀποκρυφθησομένω

Vocative ἀποκρυβθησόμενον ἀποκρυβθησόμενα ἀποκρυβθησομένω

Accusative ἀποκρυφθησόμενον ἀποκρυφθησόμενα ἀποκρυφθησομένω

Accusative ἀποκρυβθησόμενον ἀποκρυβθησόμενα ἀποκρυβθησομένω

Genitive ἀποκρυφθησομένου ἀποκρυφθησομένων ἀποκρυφθησομένοῑν

Genitive ἀποκρυβθησομένου ἀποκρυβθησομένων ἀποκρυβθησομένοῑν

Dative ἀποκρυφθησομένῳ ἀποκρυφθησομένοῑς ἀποκρυφθησομένοῑν

Dative ἀποκρυβθησομένῳ ἀποκρυβθησομένοῑς ἀποκρυβθησομένοῑν
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Aorist

Active voice

Masculine

Nominative ἀποκρύψᾱς ἀποκρύψαντες ἀποκρύψαντε

Vocative ἀποκρύψαν ἀποκρύψαντες ἀποκρύψαντε

Accusative ἀποκρύψαντα ἀποκρύψαντας ἀποκρύψαντε

Genitive ἀποκρύψαντος ἀποκρυψάντων ἀποκρυψάντοῑν

Dative ἀποκρύψαντι ἀποκρύψᾱσι ἀποκρυψάντοῑν

Feminine

Nominative ἀποκρύψᾱσα ἀποκρύψᾱσαι ἀποκρυψά̄σᾱ

Vocative ἀποκρύψᾱσα ἀποκρύψᾱσαι ἀποκρυψά̄σᾱ

Accusative ἀποκρύψᾱσαν ἀποκρυψά̄σᾱς ἀποκρυψά̄σᾱ

Genitive ἀποκρυψά̄σης ἀποκρυψᾱσῶν ἀποκρυψά̄σαῑν

Dative ἀποκρυψά̄σῃ ἀποκρυψά̄σαῑς ἀποκρυψά̄σαῑν

Neuter

Nominative ἀποκρύψαν ἀποκρύψαντα ἀποκρύψαντε

Vocative ἀποκρύψαν ἀποκρύψαντα ἀποκρύψαντε

Accusative ἀποκρύψαν ἀποκρύψαντα ἀποκρύψαντε

Genitive ἀποκρύψαντος ἀποκρυψάντων ἀποκρυψάντοῑν

Dative ἀποκρύψαντι ἀποκρύψᾱσι ἀποκρυψάντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative ἀποκρυψάμενος ἀποκρυψάμενοι ἀποκρυψαμένω

Vocative ἀποκρυψάμενε ἀποκρυψάμενοι ἀποκρυψαμένω

Accusative ἀποκρυψάμενον ἀποκρυψαμένους ἀποκρυψαμένω

Genitive ἀποκρυψαμένου ἀποκρυψαμένων ἀποκρυψαμένοῑν

Dative ἀποκρυψαμένῳ ἀποκρυψαμένοῑς ἀποκρυψαμένοῑν

Feminine

Nominative ἀποκρυψαμένη ἀποκρυψαμέναι ἀποκρυψαμένᾱ

Vocative ἀποκρυψαμένη ἀποκρυψαμέναι ἀποκρυψαμένᾱ

Accusative ἀποκρυψαμένην ἀποκρυψαμένᾱς ἀποκρυψαμένᾱ

Genitive ἀποκρυψαμένης ἀποκρυψαμενῶν ἀποκρυψαμέναῑν

Dative ἀποκρυψαμένῃ ἀποκρυψαμέναῑς ἀποκρυψαμέναῑν
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Neuter

Nominative ἀποκρυψάμενον ἀποκρυψάμενα ἀποκρυψαμένω

Vocative ἀποκρυψάμενον ἀποκρυψάμενα ἀποκρυψαμένω

Accusative ἀποκρυψάμενον ἀποκρυψάμενα ἀποκρυψαμένω

Genitive ἀποκρυψαμένου ἀποκρυψαμένων ἀποκρυψαμένοῑν

Dative ἀποκρυψαμένῳ ἀποκρυψαμένοῑς ἀποκρυψαμένοῑν

Passive voice

Masculine

Nominative ἀποκρυφθείς ἀποκρυφθέντες ἀποκρυφθέντε

Vocative ἀποκρυφθείς ἀποκρυφθέντες ἀποκρυφθέντε

Accusative ἀποκρυφθέντα ἀποκρυφθέντας ἀποκρυφθέντε

Genitive ἀποκρυφθέντος ἀποκρυφθέντων ἀποκρυφθέντοῑν

Dative ἀποκρυφθέντι ἀποκρυφθεῖσι ἀποκρυφθέντοῑν

Feminine

Nominative ἀποκρυφθεῖσα ἀποκρυφθεῖσαι ἀποκρυφθείσᾱ

Vocative ἀποκρυφθεῖσα ἀποκρυφθεῖσαι ἀποκρυφθείσᾱ

Accusative ἀποκρυφθεῖσαν ἀποκρυφθείσᾱς ἀποκρυφθείσᾱ

Genitive ἀποκρυφθείσης ἀποκρυφθεισῶν ἀποκρυφθείσαῑν

Dative ἀποκρυφθείσῃ ἀποκρυφθείσαῑς ἀποκρυφθείσαῑν

Neuter

Nominative ἀποκρυφθέν ἀποκρυφθέντα ἀποκρυφθέντε

Vocative ἀποκρυφθέν ἀποκρυφθέντα ἀποκρυφθέντε

Accusative ἀποκρυφθέν ἀποκρυφθέντα ἀποκρυφθέντε

Genitive ἀποκρυφθέντος ἀποκρυφθέντων ἀποκρυφθέντοῑν

Dative ἀποκρυφθέντι ἀποκρυφθεῖσι ἀποκρυφθέντοῑν

String Aorist

Passive voice

Masculine

Nominative

Nominative ἀποκρυφείς ἀποκρυφέντες ἀποκρυφέντε

Nominative ἀποκρυβείς ἀποκρυβέντες ἀποκρυβέντε

Vocative

Vocative ἀποκρυφείς ἀποκρυφέντες ἀποκρυφέντε

Vocative ἀποκρυβείς ἀποκρυβέντες ἀποκρυβέντε

Accusative

Accusative ἀποκρυφέντα ἀποκρυφέντας ἀποκρυφέντε

Accusative ἀποκρυβέντα ἀποκρυβέντας ἀποκρυβέντε

Genitive
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Genitive ἀποκρυφέντος ἀποκρυφέντων ἀποκρυφέντοῑν

Genitive ἀποκρυβέντος ἀποκρυβέντων ἀποκρυβέντοῑν

Dative

Dative ἀποκρυφέντι ἀποκρυφεῖσι ἀποκρυφέντοῑν

Dative ἀποκρυβέντι ἀποκρυβεῖσι ἀποκρυβέντοῑν

Feminine

Nominative

Nominative ἀποκρυφεῖσα ἀποκρυφεῖσαι ἀποκρυφείσᾱ

Nominative ἀποκρυβεῖσα ἀποκρυβεῖσαι ἀποκρυβείσᾱ

Vocative

Vocative ἀποκρυφεῖσα ἀποκρυφεῖσαι ἀποκρυφείσᾱ

Vocative ἀποκρυβεῖσα ἀποκρυβεῖσαι ἀποκρυβείσᾱ

Accusative

Accusative ἀποκρυφεῖσαν ἀποκρυφείσᾱς ἀποκρυφείσᾱ

Accusative ἀποκρυβεῖσαν ἀποκρυβείσᾱς ἀποκρυβείσᾱ

Genitive

Genitive ἀποκρυφείσης ἀποκρυφεισῶν ἀποκρυφείσαῑν

Genitive ἀποκρυβείσης ἀποκρυβεισῶν ἀποκρυβείσαῑν

Dative

Dative ἀποκρυφείσῃ ἀποκρυφείσαῑς ἀποκρυφείσαῑν

Dative ἀποκρυβείσῃ ἀποκρυβείσαῑς ἀποκρυβείσαῑν

Neuter

Nominative

Nominative ἀποκρυφέν ἀποκρυφέντα ἀποκρυφέντε

Nominative ἀποκρυβέν ἀποκρυβέντα ἀποκρυβέντε

Vocative

Vocative ἀποκρυφέν ἀποκρυφέντα ἀποκρυφέντε

Vocative ἀποκρυβέν ἀποκρυβέντα ἀποκρυβέντε

Accusative

Accusative ἀποκρυφέν ἀποκρυφέντα ἀποκρυφέντε

Accusative ἀποκρυβέν ἀποκρυβέντα ἀποκρυβέντε

Genitive

Genitive ἀποκρυφέντος ἀποκρυφέντων ἀποκρυφέντοῑν

Genitive ἀποκρυβέντος ἀποκρυβέντων ἀποκρυβέντοῑν

Dative

Dative ἀποκρυφέντι ἀποκρυφεῖσι ἀποκρυφέντοῑν

Dative ἀποκρυβέντι ἀποκρυβεῖσι ἀποκρυβέντοῑν
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Perfect

Active voice

Masculine

Nominative ἀποκεκρυφώς ἀποκεκρυφότες ἀποκεκρυφότε

Vocative ἀποκεκρυφώς ἀποκεκρυφότες ἀποκεκρυφότε

Accusative ἀποκεκρυφότα ἀποκεκρυφότας ἀποκεκρυφότε

Genitive ἀποκεκρυφότος ἀποκεκρυφότων ἀποκεκρυφότοῑν

Dative ἀποκεκρυφότι ἀποκεκρυφῶσι ἀποκεκρυφότοῑν

Feminine

Nominative ἀποκεκρυφυῖα ἀποκεκρυφυῖαι ἀποκεκρυφυίᾱ

Vocative ἀποκεκρυφυῖα ἀποκεκρυφυῖαι ἀποκεκρυφυίᾱ

Accusative ἀποκεκρυφυῖαν ἀποκεκρυφυίᾱς ἀποκεκρυφυίᾱ

Genitive ἀποκεκρυφυίᾱς ἀποκεκρυφυιῶν ἀποκεκρυφυίαῑν

Dative ἀποκεκρυφυίᾳ ἀποκεκρυφυίαῑς ἀποκεκρυφυίαῑν

Neuter

Nominative ἀποκεκρυφόν ἀποκεκρυφότες ἀποκεκρυφότε

Vocative ἀποκεκρυφός ἀποκεκρυφότες ἀποκεκρυφότε

Accusative ἀποκεκρυφότα ἀποκεκρυφότας ἀποκεκρυφότε

Genitive ἀποκεκρυφότος ἀποκεκρυφότων ἀποκεκρυφότοῑν

Dative ἀποκεκρυφότι ἀποκεκρυφῶσι ἀποκεκρυφότοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative ἀποκεκρυμμένος ἀποκεκρυμμένοι ἀποκεκρυμμένω

Vocative ἀποκεκρυμμένε ἀποκεκρυμμένοι ἀποκεκρυμμένω

Accusative ἀποκεκρυμμένον ἀποκεκρυμμένους ἀποκεκρυμμένω

Genitive ἀποκεκρυμμένου ἀποκεκρυμμένων ἀποκεκρυμμένοῑν

Dative ἀποκεκρυμμένῳ ἀποκεκρυμμένοῑς ἀποκεκρυμμένοῑν

Feminine

Nominative ἀποκεκρυμμένη ἀποκεκρυμμέναι ἀποκεκρυμμένᾱ

Vocative ἀποκεκρυμμένη ἀποκεκρυμμέναι ἀποκεκρυμμένᾱ

Accusative ἀποκεκρυμμένην ἀποκεκρυμμένᾱς ἀποκεκρυμμένᾱ

Genitive ἀποκεκρυμμένης ἀποκεκρυμμενῶν ἀποκεκρυμμέναῑν

Dative ἀποκεκρυμμένῃ ἀποκεκρυμμέναῑς ἀποκεκρυμμέναῑν
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Neuter

Nominative ἀποκεκρυμμένον ἀποκεκρυμμένα ἀποκεκρυμμένω

Vocative ἀποκεκρυμμένον ἀποκεκρυμμένα ἀποκεκρυμμένω

Accusative ἀποκεκρυμμένον ἀποκεκρυμμένα ἀποκεκρυμμένω

Genitive ἀποκεκρυμμένου ἀποκεκρυμμένων ἀποκεκρυμμένοῑν

Dative ἀποκεκρυμμένῳ ἀποκεκρυμμένοῑς ἀποκεκρυμμένοῑν
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Poetic

Aorist

Active voice

Masculine

Nominative ἀποκρύψᾱς ἀποκρύψαντες ἀποκρύψαντε

Vocative ἀποκρύψαν ἀποκρύψαντες ἀποκρύψαντε

Accusative ἀποκρύψαντα ἀποκρύψαντας ἀποκρύψαντε

Genitive ἀποκρύψαντος ἀποκρυψάντων ἀποκρυψάντοῑν

Dative ἀποκρύψαντι ἀποκρύψᾱσι ἀποκρυψάντοῑν

Feminine

Nominative ἀποκρύψᾱσα ἀποκρύψᾱσαι ἀποκρυψά̄σᾱ

Vocative ἀποκρύψᾱσα ἀποκρύψᾱσαι ἀποκρυψά̄σᾱ

Accusative ἀποκρύψᾱσαν ἀποκρυψά̄σᾱς ἀποκρυψά̄σᾱ

Genitive ἀποκρυψά̄σης ἀποκρυψᾱσῶν ἀποκρυψά̄σαῑν

Dative ἀποκρυψά̄σῃ ἀποκρυψά̄σαῑς ἀποκρυψά̄σαῑν

Neuter

Nominative ἀποκρύψαν ἀποκρύψαντα ἀποκρύψαντε

Vocative ἀποκρύψαν ἀποκρύψαντα ἀποκρύψαντε

Accusative ἀποκρύψαν ἀποκρύψαντα ἀποκρύψαντε

Genitive ἀποκρύψαντος ἀποκρυψάντων ἀποκρυψάντοῑν

Dative ἀποκρύψαντι ἀποκρύψᾱσι ἀποκρυψάντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative ἀποκρυψάμενος ἀποκρυψάμενοι ἀποκρυψαμένω

Vocative ἀποκρυψάμενε ἀποκρυψάμενοι ἀποκρυψαμένω

Accusative ἀποκρυψάμενον ἀποκρυψαμένους ἀποκρυψαμένω

Genitive ἀποκρυψαμένου ἀποκρυψαμένων ἀποκρυψαμένοῑν

Dative ἀποκρυψαμένῳ ἀποκρυψαμένοῑς ἀποκρυψαμένοῑν

Feminine

Nominative ἀποκρυψαμένη ἀποκρυψαμέναι ἀποκρυψαμένᾱ

Vocative ἀποκρυψαμένη ἀποκρυψαμέναι ἀποκρυψαμένᾱ

Accusative ἀποκρυψαμένην ἀποκρυψαμένᾱς ἀποκρυψαμένᾱ

Genitive ἀποκρυψαμένης ἀποκρυψαμενῶν ἀποκρυψαμέναῑν

Dative ἀποκρυψαμένῃ ἀποκρυψαμέναῑς ἀποκρυψαμέναῑν
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Neuter

Nominative ἀποκρυψάμενον ἀποκρυψάμενα ἀποκρυψαμένω

Vocative ἀποκρυψάμενον ἀποκρυψάμενα ἀποκρυψαμένω

Accusative ἀποκρυψάμενον ἀποκρυψάμενα ἀποκρυψαμένω

Genitive ἀποκρυψαμένου ἀποκρυψαμένων ἀποκρυψαμένοῑν

Dative ἀποκρυψαμένῳ ἀποκρυψαμένοῑς ἀποκρυψαμένοῑν

Passive voice

Masculine

Nominative ἀποκρυφθείς ἀποκρυφθέντες ἀποκρυφθέντε

Vocative ἀποκρυφθείς ἀποκρυφθέντες ἀποκρυφθέντε

Accusative ἀποκρυφθέντα ἀποκρυφθέντας ἀποκρυφθέντε

Genitive ἀποκρυφθέντος ἀποκρυφθέντων ἀποκρυφθέντοῑν

Dative ἀποκρυφθέντι ἀποκρυφθεῖσι ἀποκρυφθέντοῑν

Feminine

Nominative ἀποκρυφθεῖσα ἀποκρυφθεῖσαι ἀποκρυφθείσᾱ

Vocative ἀποκρυφθεῖσα ἀποκρυφθεῖσαι ἀποκρυφθείσᾱ

Accusative ἀποκρυφθεῖσαν ἀποκρυφθείσᾱς ἀποκρυφθείσᾱ

Genitive ἀποκρυφθείσης ἀποκρυφθεισῶν ἀποκρυφθείσαῑν

Dative ἀποκρυφθείσῃ ἀποκρυφθείσαῑς ἀποκρυφθείσαῑν

Neuter

Nominative ἀποκρυφθέν ἀποκρυφθέντα ἀποκρυφθέντε

Vocative ἀποκρυφθέν ἀποκρυφθέντα ἀποκρυφθέντε

Accusative ἀποκρυφθέν ἀποκρυφθέντα ἀποκρυφθέντε

Genitive ἀποκρυφθέντος ἀποκρυφθέντων ἀποκρυφθέντοῑν

Dative ἀποκρυφθέντι ἀποκρυφθεῖσι ἀποκρυφθέντοῑν



Singular Plural Dual

Recent

String Aorist

Active voice

Masculine

Nominative ἀποκρυφών ἀποκρυφόντες ἀποκρυφόντε

Nominative ἀποκρυβών ἀποκρυβόντες ἀποκρυβόντε

Vocative ἀποκρυφών ἀποκρυφόντες ἀποκρυφόντε

Vocative ἀποκρυβών ἀποκρυβόντες ἀποκρυβόντε

Accusative ἀποκρυφόντα ἀποκρυφόντας ἀποκρυφόντε

Accusative ἀποκρυβόντα ἀποκρυβόντας ἀποκρυβόντε

Genitive ἀποκρυφόντος ἀποκρυφόντων ἀποκρυφόντοῑν

Genitive ἀποκρυβόντος ἀποκρυβόντων ἀποκρυβόντοῑν

Dative ἀποκρυφόντι ἀποκρυφοῦσι ἀποκρυφόντοῑν

Dative ἀποκρυβόντι ἀποκρυβοῦσι ἀποκρυβόντοῑν

Feminine

Nominative ἀποκρυφοῦσα ἀποκρυφοῦσαι ἀποκρυφούσᾱ

Nominative ἀποκρυβοῦσα ἀποκρυβοῦσαι ἀποκρυβούσᾱ

Vocative ἀποκρυφοῦσα ἀποκρυφοῦσαι ἀποκρυφούσᾱ

Vocative ἀποκρυβοῦσα ἀποκρυβοῦσαι ἀποκρυβούσᾱ

Accusative ἀποκρυφοῦσαν ἀποκρυφούσᾱς ἀποκρυφούσᾱ

Accusative ἀποκρυβοῦσαν ἀποκρυβούσᾱς ἀποκρυβούσᾱ

Genitive ἀποκρυφούσης ἀποκρυφουσῶν ἀποκρυφούσαῑν

Genitive ἀποκρυβούσης ἀποκρυβουσῶν ἀποκρυβούσαῑν

Dative ἀποκρυφούσῃ ἀποκρυφούσαῑς ἀποκρυφούσαῑν

Dative ἀποκρυβούσῃ ἀποκρυβούσαῑς ἀποκρυβούσαῑν

Neuter

Nominative ἀποκρυφόν ἀποκρυφόντα ἀποκρυφόντε

Nominative ἀποκρυβόν ἀποκρυβόντα ἀποκρυβόντε

Vocative ἀποκρυφόν ἀποκρυφόντα ἀποκρυφόντε

Vocative ἀποκρυβόν ἀποκρυβόντα ἀποκρυβόντε

Accusative ἀποκρυφόν ἀποκρυφόντα ἀποκρυφόντε

Accusative ἀποκρυβόν ἀποκρυβόντα ἀποκρυβόντε

Genitive ἀποκρυφόντος ἀποκρυφόντων ἀποκρυφόντοῑν

Genitive ἀποκρυβόντος ἀποκρυβόντων ἀποκρυβόντοῑν

Dative ἀποκρυφόντι ἀποκρυφοῦσι ἀποκρυφόντοῑν

Dative ἀποκρυβόντι ἀποκρυβοῦσι ἀποκρυβόντοῑν



Singular Plural Dual

Middle voice

Masculine

Nominative ἀποκρυφόμενος ἀποκρυφόμενοι ἀποκρυφομένω

Nominative ἀποκρυβόμενος ἀποκρυβόμενοι ἀποκρυβομένω

Vocative ἀποκρυφόμενε ἀποκρυφόμενοι ἀποκρυφομένω

Vocative ἀποκρυβόμενε ἀποκρυβόμενοι ἀποκρυβομένω

Accusative ἀποκρυφόμενον ἀποκρυφομένους ἀποκρυφομένω

Accusative ἀποκρυβόμενον ἀποκρυβομένους ἀποκρυβομένω

Genitive ἀποκρυφομένου ἀποκρυφομένων ἀποκρυφομένοῑν

Genitive ἀποκρυβομένου ἀποκρυβομένων ἀποκρυβομένοῑν

Dative ἀποκρυφομένῳ ἀποκρυφομένοῑς ἀποκρυφομένοῑν

Dative ἀποκρυβομένῳ ἀποκρυβομένοῑς ἀποκρυβομένοῑν

Feminine

Nominative ἀποκρυφομένη ἀποκρυφομέναι ἀποκρυφομένᾱ

Nominative ἀποκρυβομένη ἀποκρυβομέναι ἀποκρυβομένᾱ

Vocative ἀποκρυφομένη ἀποκρυφομέναι ἀποκρυφομένᾱ

Vocative ἀποκρυβομένη ἀποκρυβομέναι ἀποκρυβομένᾱ

Accusative ἀποκρυφομένην ἀποκρυφομένᾱς ἀποκρυφομένᾱ

Accusative ἀποκρυβομένην ἀποκρυβομένᾱς ἀποκρυβομένᾱ

Genitive ἀποκρυφομένης ἀποκρυφομενῶν ἀποκρυφομέναῑν

Genitive ἀποκρυβομένης ἀποκρυβομενῶν ἀποκρυβομέναῑν

Dative ἀποκρυφομένῃ ἀποκρυφομέναῑς ἀποκρυφομέναῑν

Dative ἀποκρυβομένῃ ἀποκρυβομέναῑς ἀποκρυβομέναῑν

Neuter

Nominative ἀποκρυφόμενον ἀποκρυφόμενα ἀποκρυφομένω

Nominative ἀποκρυβόμενον ἀποκρυβόμενα ἀποκρυβομένω

Vocative ἀποκρυφόμενον ἀποκρυφόμενα ἀποκρυφομένω

Vocative ἀποκρυβόμενον ἀποκρυβόμενα ἀποκρυβομένω

Accusative ἀποκρυφόμενον ἀποκρυφόμενα ἀποκρυφομένω

Accusative ἀποκρυβόμενον ἀποκρυβόμενα ἀποκρυβομένω

Genitive ἀποκρυφομένου ἀποκρυφομένων ἀποκρυφομένοῑν

Genitive ἀποκρυβομένου ἀποκρυβομένων ἀποκρυβομένοῑν

Dative ἀποκρυφομένῳ ἀποκρυφομένοῑς ἀποκρυφομένοῑν

Dative ἀποκρυβομένῳ ἀποκρυβομένοῑς ἀποκρυβομένοῑν



ἀποκρύπτω

conceal away, keep secret.

Active Middle Passive

Regular

Future ἀποκρυφήσεσθαι

Future ἀποκρυβήσεσθαι

Aorist ἀποκρυφῆναι

Aorist ἀποκρυβῆναι

Poetic

Aorist ἀποκρύψαι ἀποκρύψασθαι ἀποκρυφθῆναι

Recent

Aorist ἀποκρυφεῖν ἀποκρυφέσθαι

Aorist ἀποκρυβεῖν ἀποκρυβέσθαι



χράω

graze, touch.

Indicative Subjunctive Optative Imperative

Regular

Active voice

Imperfect
ἔχραον1ps

ἔχραες2ps

ἔχραε3ps

ἐχράομεν1pp

ἐχράετε2pp

ἔχραον3pp

ἐχράετον2pd

ἐχραέτην3pd

Middle voice

Imperfect
ἐχραόμην1ps

ἐχράου2ps

ἐχράετο3ps

ἐχραόμεθα1pp

ἐχράεσθε2pp

ἐχράοντο3pp

ἐχράεσθον2pd

ἐχραέσθην3pd



χράω

use.

Indicative Subjunctive Optative Imperative

Regular

Active voice

Present
χρῆς2ps

χρῇς

χρῇ3ps

Perfect
κέχρησο2ps

κεχρήσθω3ps

κέχρησθε2pp

κεχρήσθωσαν3pp

κέχρησθον2pd

κεχρήσθων3pd

Middle voice

Perfect
κέχρημαι1ps

κέχρησαι2ps

κέχρηται3ps

κεχρήμεθα1pp

κέχρησθε2pp

κέχρηνται3pp

κέχρησθον2pd

κέχρησθον3pd

Pluperfect
ἐκεχρήμην1ps

ἐκέχρησο2ps

ἐκέχρητο3ps

ἐκεχρήμεθα1pp

ἐκέχρησθε2pp

ἐκέχρηντο3pp

ἐκέχρησθον2pd

ἐκεχρήσθην3pd



χράω

use.

Singular Plural Dual

Regular

Perfect

Active voice

Masculine

Dative κεχρηόσι

Neuter

Dative κεχρηόσι

Middle voice

Masculine

Nominative κεχρημένος κεχρημένοι κεχρημένω

Vocative κεχρημένε κεχρημένοι κεχρημένω

Accusative κεχρημένον κεχρημένους κεχρημένω

Genitive κεχρημένου κεχρημένων κεχρημένοῑν

Dative κεχρημένῳ κεχρημένοῑς κεχρημένοῑν

Feminine

Nominative κεχρημένη κεχρημέναι κεχρημένᾱ

Vocative κεχρημένη κεχρημέναι κεχρημένᾱ

Accusative κεχρημένην κεχρημένᾱς κεχρημένᾱ

Genitive κεχρημένης κεχρημενῶν κεχρημέναῑν

Dative κεχρημένῃ κεχρημέναῑς κεχρημέναῑν

Neuter

Nominative κεχρημένον κεχρημένα κεχρημένω

Vocative κεχρημένον κεχρημένα κεχρημένω

Accusative κεχρημένον κεχρημένα κεχρημένω

Genitive κεχρημένου κεχρημένων κεχρημένοῑν

Dative κεχρημένῳ κεχρημένοῑς κεχρημένοῑν



χράω

use.

Active Middle Passive

Regular

Perfect κεχρῆσθαι



χράω

lend (for use); med.: use (up), treat somebody (like).

Indicative Subjunctive Optative Imperative

Regular

Active voice

Present
χρῶ χρῶ χρῷμι1ps

χρῇς χρῇς χρῷς χρῆ2ps

χρῇ χρῇ χρῷ χρήτω3ps

χρῶμεν χρῶμεν χρῷμεν1pp

χρῆτε χρῆτε χρῷτε χρῆτε2pp

χρῶσι χρῶσι χρῷεν χρά̄τωσαν3pp

χρῆτον χρῆτον χρῷτον χρῆτον2pd

χρῆτον χρῆτον χρῴτην χρήτων3pd

Imperfect
ἔχρων1ps

ἔχρης2ps

ἔχρη3ps

ἐχρῶμεν1pp

ἐχρῆτε2pp

ἔχρων3pp

ἐχρῆτον2pd

ἐχρήτων3pd

Future
χρήσω χρήσοῑμι1ps

χρήσεις χρήσοῑς2ps

χρήσει χρήσοῑ3ps

χρήσομεν χρήσοῑμεν1pp

χρήσετε χρήσοῑτε2pp

χρήσουσι χρήσοῑεν3pp

χρήσετον χρήσοῑτον2pd

χρήσετον χρησοί̄την3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Aorist
ἔχρησα χρήσω χρήσαῑμι1ps

ἔχρησας χρήσῃς χρήσειας χρῆσον2ps

ἔχρησε χρήσῃ χρήσειε χρησάτω3ps

ἐχρήσαμεν χρήσωμεν χρήσαῑμεν1pp

ἐχρήσατε χρήσητε χρήσαῑτε χρήσατε2pp

ἔχρησαν χρήσωσι χρήσειαν χρησάτωσαν3pp

ἐχρήσατον χρήσητον χρήσαῑτον χρήσατον2pd

ἐχρησάτην χρήσητον χρησαί̄την χρησάτων3pd

Perfect
κέχρηκα κεχρήκω κεχρήκοῑμι1ps

κέχρηκας κεχρήκῃς κεχρήκοῑς κέχρηκε2ps

κέχρηκε κεχρήκῃ κεχρήκοῑ κεχρηκέτω3ps

κεχρήκαμεν κεχρήκωμεν κεχρήκοῑμεν1pp

κεχρήκατε κεχρήκητε κεχρήκοῑτε κεχρήκετε2pp

κεχρήκασι κεχρήκωσι κεχρήκοῑεν κεχρηκέτωσαν3pp

κεχρήκατον κεχρήκητον κεχρήκοῑτον κεχρήκετον2pd

κεχρήκατον κεχρήκητον κεχρηκοί̄την κεχρηκέτων3pd

Pluperfect
ἐκεχρήκη1ps

ἐκεχρήκης2ps

ἐκεχρήκει3ps

ἐκεχρήκεμεν1pp

ἐκεχρήκετε2pp

ἐκεχρήκεσαν3pp

ἐκεχρήκειτον2pd

ἐκεχρηκείτην3pd

Middle voice

Present
χρῶμαι χρῶμαι χρῴμην1ps

χρῆ χρῆ χρῷο χρῶ2ps

χρῆται χρῆται χρῷτο χρήσθω3ps

χρώμεθα χρώμεθα χρῴμεθα1pp

χρῆσθε χρῆσθε χρῷσθε χρῆσθε2pp

χρῶνται χρῶνται χρῷντο χρήσθων3pp

χρῆσθον χρῆσθον χρῷσθον χρῆσθον2pd

χρῆσθον χρῆσθον χρῴσθην χρήσθων3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Imperfect
ἐχρώμην1ps

ἐχρῶ2ps

ἐχρῆτο3ps

ἐχρώμεθα1pp

ἐχρῆσθε2pp

ἐχρῶντο3pp

ἐχρῆστον2pd

ἐχρήσθην3pd

Future
χρήσομαι χρησοί̄μην1ps

χρήσει χρήσοῑο2ps

χρήσεται χρήσοῑτο3ps

χρησόμεθα χρησοί̄μεθα1pp

χρήσεσθε χρήσοῑσθε2pp

χρήσονται χρήσοῑντο3pp

χρήσεσθον χρήσοῑσθον2pd

χρήσεσθον χρησοί̄σθην3pd

Aorist
ἐχρησάμην χρήσωμαι χρησαί̄μην1ps

ἐχρήσω χρήσῃ χρήσαῑο χρῆσαι2ps

ἐχρήσατο χρήσηται χρήσαῑτο χρησάσθω3ps

ἐχρησάμεθα χρησώμεθα χρησαί̄μεθα1pp

ἐχρήσασθε χρήσησθε χρήσαῑσθε χρήσασθε2pp

ἐχρήσαντο χρήσωνται χρήσαῑντο χρησάσθωσαν3pp

ἐχρήσασθον χρήσησθον χρήσαῑσθον χρήσασθον2pd

ἐχρησάσθην χρήσησθον χρησαί̄σθην χρησάσθων3pd

Perfect
ἐκέχρημαι1ps

ἐκέχρησαι κέχρησο2ps

ἐκέχρηται κεχρήσθω3ps

ἐκεχρήμεθα1pp

ἐκέχρησθε κέχρησθε2pp

ἐκέχρηνται κεχρήσθωσαν3pp

ἐκέχρησθον κέχρησθον2pd

ἐκέχρησθον κεχρήσθων3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Pluperfect
ἐκεχρήμην1ps

ἐκέχρησο2ps

ἐκέχρητο3ps

ἐκεχρήμεθα1pp

ἐκέχρησθε2pp

ἐκέχρηντο3pp

ἐκέχρησθον2pd

ἐκεχρήσθην3pd

Passive voice

Future
χρηθήσομαι χρηθησοί̄μην1ps

χρηθήσει χρηθήσοῑο2ps

χρηθήσεται χρηθήσοῑτο3ps

χρηθησόμεθα χρηθησοί̄μεθα1pp

χρηθήσεσθε χρηθήσοῑσθε2pp

χρηθήσονται χρηθήσοῑντο3pp

χρηθήσεσθον χρηθήσοῑσθον2pd

χρηθήσεσθον χρηθησοί̄σθην3pd

Aorist
ἐχρήσθην χρηθῶ χρηθείην1ps

ἐχρήσθης χρηθῇς χρηθείης χρήθητι2ps

ἐχρήσθη χρηθῇ χρηθείη χρηθήτω3ps

ἐχρήσθημεν χρηθῶμεν χρηθεῖμεν1pp

ἐχρήσθητε χρηθῆτε χρηθεῖτε χρήθητε2pp

ἐχρήσθησαν χρηθῶσι χρηθεῖεν χρηθήτωσαν3pp

ἐχρήσθητον χρηθῆτον χρηθεῖτον χρήθητον2pd

ἐχρησθήτην χρηθῆτον χρηθείτην χρηθήτων3pd



χράω

lend (for use); med.: use (up), treat somebody (like).

Singular Plural Dual

Regular

Present

Active voice

Masculine

Nominative χρῶν χρῶντες χρῶντε

Vocative χρῶν χρῶντες χρῶντε

Accusative χρῶντα χρῶντας χρῶντε

Genitive χρῶντος χρώντων χρώντοῑν

Dative χρῶντι χρῶσι χρώντοῑν

Feminine

Nominative χρῶσα χρῶσαι χρώσᾱ

Vocative χρῶσα χρῶσαι χρώσᾱ

Accusative χρῶσαν χρώσᾱς χρώσᾱ

Genitive χρώσης χρωσῶν χρώσαῑν

Dative χρώσῃ χρώσαῑς χρώσαῑν

Neuter

Nominative χρῶν χρῶντα χρῶντε

Vocative χρῶν χρῶντα χρῶντε

Accusative χρῶν χρῶντα χρῶντε

Genitive χρῶντος χρώντων χρώντοῑν

Dative χρῶντι χρῶσι χρώντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative χρώμενος χρώμενοι χρωμένω

Vocative χρώμενε χρώμενοι χρωμένω

Accusative χρώμενον χρωμένους χρωμένω

Genitive χρωμένου χρωμένων χρωμένοῑν

Dative χρωμένῳ χρωμένοῑς χρωμένοῑν

Feminine

Nominative χρωμένη χρωμέναι χρωμένᾱ

Vocative χρωμένη χρωμέναι χρωμένᾱ

Accusative χρωμένην χρωμένᾱς χρωμένᾱ

Genitive χρωμένης χρωμενῶν χρωμέναῑν

Dative χρωμένῃ χρωμέναῑς χρωμέναῑν



Singular Plural Dual

Neuter

Nominative χρώμενον χρώμενα χρωμένω

Vocative χρώμενον χρώμενα χρωμένω

Accusative χρώμενον χρώμενα χρωμένω

Genitive χρωμένου χρωμένων χρωμένοῑν

Dative χρωμένῳ χρωμένοῑς χρωμένοῑν

Future

Active voice

Masculine

Nominative χρήσων χρήσοντες χρήσοντε

Vocative χρήσον χρήσοντες χρήσοντε

Accusative χρήσοντα χρήσοντας χρήσοντε

Genitive χρήσοντος χρησόντων χρησόντοῑν

Dative χρήσοντι χρήσουσι χρησόντοῑν

Feminine

Nominative χρήσουσα χρήσουσαι χρησούσᾱ

Vocative χρήσουσα χρήσουσαι χρησούσᾱ

Accusative χρήσουσαν χρησούσᾱς χρησούσᾱ

Genitive χρησούσης χρησουσῶν χρησούσαῑν

Dative χρησούσῃ χρησούσαῑς χρησούσαῑν

Neuter

Nominative χρῆσον χρήσοντα χρήσοντε

Vocative χρῆσον χρήσοντα χρήσοντε

Accusative χρῆσον χρήσοντα χρήσοντε

Genitive χρήσοντος χρησόντων χρησόντοῑν

Dative χρήσοντι χρήσουσι χρησόντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative χρησόμενος χρησόμενοι χρησομένω

Vocative χρησόμενε χρησόμενοι χρησομένω

Accusative χρησόμενον χρησομένους χρησομένω

Genitive χρησομένου χρησομένων χρησομένοῑν

Dative χρησομένῳ χρησομένοῑς χρησομένοῑν



Singular Plural Dual

Feminine

Nominative χρησομένη χρησομέναι χρησομένᾱ

Vocative χρησομένη χρησομέναι χρησομένᾱ

Accusative χρησομένην χρησομένᾱς χρησομένᾱ

Genitive χρησομένης χρησομενῶν χρησομέναῑν

Dative χρησομένῃ χρησομέναῑς χρησομέναῑν

Neuter

Nominative χρησόμενον χρησόμενα χρησομένω

Vocative χρησόμενον χρησόμενα χρησομένω

Accusative χρησόμενον χρησόμενα χρησομένω

Genitive χρησομένου χρησομένων χρησομένοῑν

Dative χρησομένῳ χρησομένοῑς χρησομένοῑν

Passive voice

Masculine

Nominative χρηθησόμενος χρηθησόμενοι χρηθησομένω

Vocative χρηθησόμενε χρηθησόμενοι χρηθησομένω

Accusative χρηθησόμενον χρηθησομένους χρηθησομένω

Genitive χρηθησομένου χρηθησομένων χρηθησομένοῑν

Dative χρηθησομένῳ χρηθησομένοῑς χρηθησομένοῑν

Feminine

Nominative χρηθησομένη χρηθησομέναι χρηθησομένᾱ

Vocative χρηθησομένη χρηθησομέναι χρηθησομένᾱ

Accusative χρηθησομένην χρηθησομένᾱς χρηθησομένᾱ

Genitive χρηθησομένης χρηθησομενῶν χρηθησομέναῑν

Dative χρηθησομένῃ χρηθησομέναῑς χρηθησομέναῑν

Neuter

Nominative χρηθησόμενον χρηθησόμενα χρηθησομένω

Vocative χρηθησόμενον χρηθησόμενα χρηθησομένω

Accusative χρηθησόμενον χρηθησόμενα χρηθησομένω

Genitive χρηθησομένου χρηθησομένων χρηθησομένοῑν

Dative χρηθησομένῳ χρηθησομένοῑς χρηθησομένοῑν



Singular Plural Dual

Aorist

Active voice

Masculine

Nominative χρήσᾱς χρήσαντες χρήσαντε

Vocative χρήσαν χρήσαντες χρήσαντε

Accusative χρήσαντα χρήσαντας χρήσαντε

Genitive χρήσαντος χρησάντων χρησάντοῑν

Dative χρήσαντι χρήσᾱσι χρησάντοῑν

Feminine

Nominative χρήσᾱσα χρήσᾱσαι χρησά̄σᾱ

Vocative χρήσᾱσα χρήσᾱσαι χρησά̄σᾱ

Accusative χρήσᾱσαν χρησά̄σᾱς χρησά̄σᾱ

Genitive χρησά̄σης χρησᾱσῶν χρησά̄σαῑν

Dative χρησά̄σῃ χρησά̄σαῑς χρησά̄σαῑν

Neuter

Nominative χρῆσαν χρήσαντα χρήσαντε

Vocative χρῆσαν χρήσαντα χρήσαντε

Accusative χρῆσαν χρήσαντα χρήσαντε

Genitive χρήσαντος χρησάντων χρησάντοῑν

Dative χρήσαντι χρήσᾱσι χρησάντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative χρησάμενος χρησάμενοι χρησαμένω

Vocative χρησάμενε χρησάμενοι χρησαμένω

Accusative χρησάμενον χρησαμένους χρησαμένω

Genitive χρησαμένου χρησαμένων χρησαμένοῑν

Dative χρησαμένῳ χρησαμένοῑς χρησαμένοῑν

Feminine

Nominative χρησαμένη χρησαμέναι χρησαμένᾱ

Vocative χρησαμένη χρησαμέναι χρησαμένᾱ

Accusative χρησαμένην χρησαμένᾱς χρησαμένᾱ

Genitive χρησαμένης χρησαμενῶν χρησαμέναῑν

Dative χρησαμένῃ χρησαμέναῑς χρησαμέναῑν



Singular Plural Dual

Neuter

Nominative χρησάμενον χρησάμενα χρησαμένω

Vocative χρησάμενον χρησάμενα χρησαμένω

Accusative χρησάμενον χρησάμενα χρησαμένω

Genitive χρησαμένου χρησαμένων χρησαμένοῑν

Dative χρησαμένῳ χρησαμένοῑς χρησαμένοῑν

Passive voice

Masculine

Nominative χρησθείς χρησθέντες χρησθέντε

Vocative χρησθείς χρησθέντες χρησθέντε

Accusative χρησθέντα χρησθέντας χρησθέντε

Genitive χρησθέντος χρησθέντων χρησθέντοῑν

Dative χρησθέντι χρησθεῖσι χρησθέντοῑν

Feminine

Nominative χρησθεῖσα χρησθεῖσαι χρησθείσᾱ

Vocative χρησθεῖσα χρησθεῖσαι χρησθείσᾱ

Accusative χρησθεῖσαν χρησθείσᾱς χρησθείσᾱ

Genitive χρησθείσης χρησθεισῶν χρησθείσαῑν

Dative χρησθείσῃ χρησθείσαῑς χρησθείσαῑν

Neuter

Nominative χρησθέν χρησθέντα χρησθέντε

Vocative χρησθέν χρησθέντα χρησθέντε

Accusative χρησθέν χρησθέντα χρησθέντε

Genitive χρησθέντος χρησθέντων χρησθέντοῑν

Dative χρησθέντι χρησθεῖσι χρησθέντοῑν

Perfect

Active voice

Masculine

Nominative κεχρηκώς κεχρηκότες κεχρηκότε

Vocative κεχρηκώς κεχρηκότες κεχρηκότε

Accusative κεχρηκότα κεχρηκότας κεχρηκότε

Genitive κεχρηκότος κεχρηκότων κεχρηκότοῑν

Dative κεχρηκότι κεχρηκῶσι κεχρηκότοῑν



Singular Plural Dual

Feminine

Nominative κεχρηκυῖα κεχρηκυῖαι κεχρηκυίᾱ

Vocative κεχρηκυῖα κεχρηκυῖαι κεχρηκυίᾱ

Accusative κεχρηκυῖαν κεχρηκυίᾱς κεχρηκυίᾱ

Genitive κεχρηκυίᾱς κεχρηκυιῶν κεχρηκυίαῑν

Dative κεχρηκυίᾳ κεχρηκυίαῑς κεχρηκυίαῑν

Neuter

Nominative κεχρηκός κεχρηκότα κεχρηκότε

Vocative κεχρηκός κεχρηκότα κεχρηκότε

Accusative κεχρηκός κεχρηκότα κεχρηκότε

Genitive κεχρηκότος κεχρηκότων κεχρηκότοῑν

Dative κεχρηκότι κεχρηκῶσι κεχρηκότοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative κεχρημένος κεχρημένοι κεχρημένω

Vocative κεχρημένε κεχρημένοι κεχρημένω

Accusative κεχρημένον κεχρημένους κεχρημένω

Genitive κεχρημένου κεχρημένων κεχρημένοῑν

Dative κεχρημένῳ κεχρημένοῑς κεχρημένοῑν

Feminine

Nominative κεχρημένη κεχρημέναι κεχρημένᾱ

Vocative κεχρημένη κεχρημέναι κεχρημένᾱ

Accusative κεχρημένην κεχρημένᾱς κεχρημένᾱ

Genitive κεχρημένης κεχρημενῶν κεχρημέναῑν

Dative κεχρημένῃ κεχρημέναῑς κεχρημέναῑν

Neuter

Nominative κεχρημένον κεχρημένα κεχρημένω

Vocative κεχρημένον κεχρημένα κεχρημένω

Accusative κεχρημένον κεχρημένα κεχρημένω

Genitive κεχρημένου κεχρημένων κεχρημένοῑν

Dative κεχρημένῳ κεχρημένοῑς κεχρημένοῑν



χράω

lend (for use); med.: use (up), treat somebody (like).

Active Middle Passive

Regular

Present χρῆθαι χρᾶσθαι

Future χρήσειν χρήσεσθαι χρηθήσεσθαι

Aorist χρῆσαι χρήσασθαι χρησθῆναι

Perfect κεχρηκέναι κεχρῆσθαι



χράω

replay or answer (oracular)

Indicative Subjunctive Optative Imperative

Regular

Active voice

Present
χρῶ χρῶ χρῷμι1ps

χρῇς χρῇς χρῷς χρῆ2ps

χρῇ χρῇ χρῷ χρήτω3ps

χρῶμεν χρῶμεν χρῷμεν1pp

χρῆτε χρῆτε χρῷτε χρῆτε2pp

χρῶσι χρῶσι χρῷεν χρά̄τωσαν3pp

χρῆτον χρῆτον χρῷτον χρῆτον2pd

χρῆτον χρῆτον χρῴτην χρήτων3pd

Imperfect
ἔχρων1ps

ἔχρης2ps

ἔχρη3ps

ἐχρῶμεν1pp

ἐχρῆτε2pp

ἔχρων3pp

ἐχρῆτον2pd

ἐχρήτων3pd

Future
χρήσω χρησθησοί̄μην1ps

χρήσεις χρησθήσοῑο2ps

χρήσει χρησθήσοῑτο3ps

χρήσομεν χρησθησοί̄μεθα1pp

χρήσετε χρησθήσοῑσθε2pp

χρήσουσι χρησθήσοῑντο3pp

χρήσετον χρησθήσοῑσθον2pd

χρήσετον χρησθησοί̄σθην3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Aorist
ἔχρησα χρησθῶ χρησθείην1ps

ἔχρησας χρησθῇς χρησθείης χρήσθητι2ps

ἔχρησε χρησθῇ χρησθείη χρησθήτω3ps

ἐχρήσαμεν χρησθῶμεν χρησθεῖμεν1pp

ἐχρήσατε χρησθῆτε χρησθεῖτε χρήσθητε2pp

ἔχρησαν χρησθῶσι χρησθεῖεν χρησθήτωσαν3pp

ἐχρήσατον χρησθῆτον χρησθεῖτον χρήσθητον2pd

ἐχρησάτην χρησθῆτον χρησθείτην χρησθήτων3pd

Perfect
κέχρηκα κεχρήκω κεχρήκοῑμι1ps

κέχρηκας κεχρήκῃς κεχρήκοῑς κέχρηκε2ps

κέχρησσο

κέχρηκε κεχρήκῃ κεχρήκοῑ κεχρηκέτω3ps

κεχρήσω

κεχρήκαμεν κεχρήκωμεν κεχρήκοῑμεν1pp

κεχρήκατε κεχρήκητε κεχρήκοῑτε κεχρήκετε2pp

κέχρησε

κεχρήκασι κεχρήκωσι κεχρήκοῑεν κεχρηκέτωσαν3pp

κεχρήσωσαν

κεχρήκατον κεχρήκητον κεχρήκοῑτον κεχρήκετον2pd

κέχρησον

κεχρήκατον κεχρήκητον κεχρηκοί̄την κεχρηκέτων3pd

κεχρήσων

Pluperfect
ἐκεχρήκη1ps

ἐκεχρήκης2ps

ἐκεχρήκει3ps

ἐκεχρήκεμεν1pp

ἐκεχρήκετε2pp

ἐκεχρήκεσαν3pp

ἐκεχρήκειτον2pd

ἐκεχρηκείτην3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Middle voice

Present
ἐχρῶμαι χρῶμαι χρῴμην1ps

χρῆ χρῆ χρῷο χρῶ2ps

χρῆται χρῆται χρῷτο χρήσθω3ps

ἐχρώμεθα χρώμεθα χρῴμεθα1pp

χρῆσθε χρῆσθε χρῷσθε χρῆσθε2pp

ἐχρῶνται χρῶνται χρῷντο χρήσθων3pp

χρῆσθον χρῆσθον χρῷσθον χρῆσθον2pd

χρῆσθον χρῆσθον χρῴσθην χρήσθων3pd

Imperfect
ἐχρώμην1ps

ἐχρῶ2ps

ἐχρῆτο3ps

ἐχρώμεθα1pp

ἐχρῆσθε2pp

ἐχρῶντο3pp

ἐχρῆστον2pd

ἐχρήσθην3pd

Future
χρήσομαι χρησοί̄μην1ps

χρήσει χρήσοῑο2ps

χρήσεται χρήσοῑτο3ps

χρησόμεθα χρησοί̄μεθα1pp

χρήσεσθε χρήσοῑσθε2pp

χρήσονται χρήσοῑντο3pp

χρήσεσθον χρήσοῑσθον2pd

χρήσεσθον χρησοί̄σθην3pd

Aorist
ἐχρησάμην χρήσωμαι χρησαί̄μην1ps

ἐχρήσω χρήσῃ χρήσαῑο χρῆσαι2ps

ἐχρήσατο χρήσηται χρήσαῑτο χρησάσθω3ps

ἐχρησάμεθα χρησώμεθα χρησαί̄μεθα1pp

ἐχρήσασθε χρήσησθε χρήσαῑσθε χρήσασθε2pp

ἐχρήσαντο χρήσωνται χρήσαῑντο χρησάσθωσαν3pp

ἐχρήσασθον χρήσησθον χρήσαῑσθον χρήσασθον2pd

ἐχρησάσθην χρήσησθον χρησαί̄σθην χρησάσθων3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Perfect
ἐκέχρημαι1ps

κέχρησμαι

ἐκέχρησαι κέχρησο2ps

κέχρησσαι

ἐκέχρηται κεχρήσθω3ps

κέχρησται

ἐκεχρήμεθα1pp

κεχρήσμεθα

ἐκέχρησθε κέχρησθε2pp

κέχρησε

ἐκέχρηνται κεχρήσθωσαν3pp

κέχρησνται

ἐκέχρησθον κέχρησθον2pd

κέχρησον

ἐκέχρησθον κεχρήσθων3pd

κέχρησον

Pluperfect
ἐκεχρήμην1ps

ἐκεχρήσμην

ἐκέχρησο2ps

ἐκέχρησσο

ἐκέχρητο3ps

ἐκέχρηστο

ἐκεχρήμεθα1pp

ἐκεχρήσμεθα

ἐκέχρησθε2pp

ἐκέχρησε

ἐκέχρηντο3pp

ἐκέχρησντο

ἐκέχρησθον2pd

ἐκέχρησον

ἐκεχρήσθην3pd

ἐκεχρήσην



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Passive voice

Future
χρησθήσομαι χρηθησοί̄μην1ps

χρησθήσει χρηθήσοῑο2ps

χρησθήσεται χρηθήσοῑτο3ps

χρησθησόμεθα χρηθησοί̄μεθα1pp

χρησθήσεσθε χρηθήσοῑσθε2pp

χρησθήσονται χρηθήσοῑντο3pp

χρησθήσεσθον χρηθήσοῑσθον2pd

χρησθήσεσθον χρηθησοί̄σθην3pd

Aorist
ἐχρήσθην χρηθῶ χρηθείην1ps

ἐχρήσθης χρηθῇς χρηθείης χρήθητι2ps

ἐχρήσθη χρηθῇ χρηθείη χρηθήτω3ps

ἐχρήσθημεν χρηθῶμεν χρηθεῖμεν1pp

ἐχρήσθητε χρηθῆτε χρηθεῖτε χρήθητε2pp

ἐχρήσθησαν χρηθῶσι χρηθεῖεν χρηθήτωσαν3pp

ἐχρήσθητον χρηθῆτον χρηθεῖτον χρήθητον2pd

ἐχρησθήτην χρηθῆτον χρηθείτην χρηθήτων3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Ionic

Active voice

Present
χρῶ χρῶ χρῷμι1ps

χρᾷς χρᾷς χρῷς χρᾶ2ps

χρᾷ χρᾷ χρῷ χρά̄τω3ps

χρῶμεν χρῶμεν χρῷμεν1pp

χρᾶτε χρᾶτε χρῷτε χρᾶτε2pp

χρῶσι χρῶσι χρῷεν χρά̄τωσαν3pp

χρᾶτον χρᾶτον χρῷτον χρᾶτον2pd

χρᾶτον χρᾶτον χρῴτην χρά̄των3pd

Imperfect
ἔχρων1ps

ἔχρᾱς2ps

ἔχρᾱ3ps

ἐχρῶμεν1pp

ἐχρᾶτε2pp

ἔχρων3pp

ἐχρᾶτον2pd

ἐχρά̄την3pd

Middle voice

Present
ἐχρῶμαι χρῶμαι χρῴμην1ps

ἐχρᾷ χρᾷ χρῷο χρῶ2ps

ἐχρᾶται χρᾶται χρῷτο χρά̄σθω3ps

ἐχρώμεθα χρώμεθα χρῴμεθα1pp

ἐχρᾶσθε χρᾶσθε χρῷσθε χρᾶσθε2pp

ἐχρῶνται χρῶνται χρῷντο χρά̄σθωσαν3pp

ἐχρᾶσθον χρᾶσθον χρῷσθον χρᾶσθον2pd

ἐχρᾶσθον χρᾶσθον χρῴσθην χρά̄σθων3pd

Imperfect
ἐχρώμην1ps

ἐχρῶ2ps

ἐχρᾶτο3ps

ἐχρώμεθα1pp

ἐχρᾶσθε2pp

ἐχρῶντο3pp



Indicative Subjunctive Optative Imperative

ἐχρᾶσθον2pd

ἐχρά̄σθην3pd



χράω

replay or answer (oracular)

Singular Plural Dual

Regular

Present

Active voice

Masculine

Nominative χρῶν χρῶντες χρῶντε

Vocative χρῶν χρῶντες χρῶντε

Accusative χρῶντα χρῶντας χρῶντε

Genitive χρῶντος χρώντων χρώντοῑν

Dative χρῶντι χρῶσι χρώντοῑν

Feminine

Nominative χρῶσα χρῶσαι χρώσᾱ

Vocative χρῶσα χρῶσαι χρώσᾱ

Accusative χρῶσαν χρώσᾱς χρώσᾱ

Genitive χρώσης χρωσῶν χρώσαῑν

Dative χρώσῃ χρώσαῑς χρώσαῑν

Neuter

Nominative χρῶν χρῶντα χρῶντε

Vocative χρῶν χρῶντα χρῶντε

Accusative χρῶν χρῶντα χρῶντε

Genitive χρῶντος χρώντων χρώντοῑν

Dative χρῶντι χρῶσι χρώντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative χρώμενος χρώμενοι χρωμένω

Vocative χρώμενε χρώμενοι χρωμένω

Accusative χρώμενον χρωμένους χρωμένω

Genitive χρωμένου χρωμένων χρωμένοῑν

Dative χρωμένῳ χρωμένοῑς χρωμένοῑν

Feminine

Nominative χρωμένη χρωμέναι χρωμένᾱ

Vocative χρωμένη χρωμέναι χρωμένᾱ

Accusative χρωμένην χρωμένᾱς χρωμένᾱ

Genitive χρωμένης χρωμενῶν χρωμέναῑν

Dative χρωμένῃ χρωμέναῑς χρωμέναῑν



Singular Plural Dual

Neuter

Nominative χρώμενον χρώμενα χρωμένω

Vocative χρώμενον χρώμενα χρωμένω

Accusative χρώμενον χρώμενα χρωμένω

Genitive χρωμένου χρωμένων χρωμένοῑν

Dative χρωμένῳ χρωμένοῑς χρωμένοῑν

Future

Active voice

Masculine

Nominative χρήσων χρήσοντες χρήσοντε

Vocative χρήσον χρήσοντες χρήσοντε

Accusative χρήσοντα χρήσοντας χρήσοντε

Genitive χρήσοντος χρησόντων χρησόντοῑν

Dative χρήσοντι χρήσουσι χρησόντοῑν

Feminine

Nominative χρήσουσα χρήσουσαι χρησούσᾱ

Vocative χρήσουσα χρήσουσαι χρησούσᾱ

Accusative χρήσουσαν χρησούσᾱς χρησούσᾱ

Genitive χρησούσης χρησουσῶν χρησούσαῑν

Dative χρησούσῃ χρησούσαῑς χρησούσαῑν

Neuter

Nominative χρῆσον χρήσοντα χρήσοντε

Vocative χρῆσον χρήσοντα χρήσοντε

Accusative χρῆσον χρήσοντα χρήσοντε

Genitive χρήσοντος χρησόντων χρησόντοῑν

Dative χρήσοντι χρήσουσι χρησόντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative χρησόμενος χρησόμενοι χρησομένω

Vocative χρησόμενε χρησόμενοι χρησομένω

Accusative χρησόμενον χρησομένους χρησομένω

Genitive χρησομένου χρησομένων χρησομένοῑν

Dative χρησομένῳ χρησομένοῑς χρησομένοῑν



Singular Plural Dual

Feminine

Nominative χρησομένη χρησομέναι χρησομένᾱ

Vocative χρησομένη χρησομέναι χρησομένᾱ

Accusative χρησομένην χρησομένᾱς χρησομένᾱ

Genitive χρησομένης χρησομενῶν χρησομέναῑν

Dative χρησομένῃ χρησομέναῑς χρησομέναῑν

Neuter

Nominative χρησόμενον χρησόμενα χρησομένω

Vocative χρησόμενον χρησόμενα χρησομένω

Accusative χρησόμενον χρησόμενα χρησομένω

Genitive χρησομένου χρησομένων χρησομένοῑν

Dative χρησομένῳ χρησομένοῑς χρησομένοῑν

Passive voice

Masculine

Nominative χρησθησόμενος χρησθησόμενοι χρησθησομένω

Vocative χρησθησόμενε χρησθησόμενοι χρησθησομένω

Accusative χρησθησόμενον χρησθησομένους χρησθησομένω

Genitive χρησθησομένου χρησθησομένων χρησθησομένοῑν

Dative χρησθησομένῳ χρησθησομένοῑς χρησθησομένοῑν

Feminine

Nominative χρησθησομένη χρησθησομέναι χρησθησομένᾱ

Vocative χρησθησομένη χρησθησομέναι χρησθησομένᾱ

Accusative χρησθησομένην χρησθησομένᾱς χρησθησομένᾱ

Genitive χρησθησομένης χρησθησομενῶν χρησθησομέναῑν

Dative χρησθησομένῃ χρησθησομέναῑς χρησθησομέναῑν

Neuter

Nominative χρησθησόμενον χρησθησόμενα χρησθησομένω

Vocative χρησθησόμενον χρησθησόμενα χρησθησομένω

Accusative χρησθησόμενον χρησθησόμενα χρησθησομένω

Genitive χρησθησομένου χρησθησομένων χρησθησομένοῑν

Dative χρησθησομένῳ χρησθησομένοῑς χρησθησομένοῑν



Singular Plural Dual

Aorist

Active voice

Masculine

Nominative χρήσᾱς χρήσαντες χρήσαντε

Vocative χρήσαν χρήσαντες χρήσαντε

Accusative χρήσαντα χρήσαντας χρήσαντε

Genitive χρήσαντος χρησάντων χρησάντοῑν

Dative χρήσαντι χρήσᾱσι χρησάντοῑν

Feminine

Nominative χρήσᾱσα χρήσᾱσαι χρησά̄σᾱ

Vocative χρήσᾱσα χρήσᾱσαι χρησά̄σᾱ

Accusative χρήσᾱσαν χρησά̄σᾱς χρησά̄σᾱ

Genitive χρησά̄σης χρησᾱσῶν χρησά̄σαῑν

Dative χρησά̄σῃ χρησά̄σαῑς χρησά̄σαῑν

Neuter

Nominative χρῆσαν χρήσαντα χρήσαντε

Vocative χρῆσαν χρήσαντα χρήσαντε

Accusative χρῆσαν χρήσαντα χρήσαντε

Genitive χρήσαντος χρησάντων χρησάντοῑν

Dative χρήσαντι χρήσᾱσι χρησάντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative χρησάμενος χρησάμενοι χρησαμένω

Vocative χρησάμενε χρησάμενοι χρησαμένω

Accusative χρησάμενον χρησαμένους χρησαμένω

Genitive χρησαμένου χρησαμένων χρησαμένοῑν

Dative χρησαμένῳ χρησαμένοῑς χρησαμένοῑν

Feminine

Nominative χρησαμένη χρησαμέναι χρησαμένᾱ

Vocative χρησαμένη χρησαμέναι χρησαμένᾱ

Accusative χρησαμένην χρησαμένᾱς χρησαμένᾱ

Genitive χρησαμένης χρησαμενῶν χρησαμέναῑν

Dative χρησαμένῃ χρησαμέναῑς χρησαμέναῑν



Singular Plural Dual

Neuter

Nominative χρησάμενον χρησάμενα χρησαμένω

Vocative χρησάμενον χρησάμενα χρησαμένω

Accusative χρησάμενον χρησάμενα χρησαμένω

Genitive χρησαμένου χρησαμένων χρησαμένοῑν

Dative χρησαμένῳ χρησαμένοῑς χρησαμένοῑν

Passive voice

Masculine

Nominative χρησθείς χρησθέντες χρησθέντε

Vocative χρησθείς χρησθέντες χρησθέντε

Accusative χρησθέντα χρησθέντας χρησθέντε

Genitive χρησθέντος χρησθέντων χρησθέντοῑν

Dative χρησθέντι χρησθεῖσι χρησθέντοῑν

Feminine

Nominative χρησθεῖσα χρησθεῖσαι χρησθείσᾱ

Vocative χρησθεῖσα χρησθεῖσαι χρησθείσᾱ

Accusative χρησθεῖσαν χρησθείσᾱς χρησθείσᾱ

Genitive χρησθείσης χρησθεισῶν χρησθείσαῑν

Dative χρησθείσῃ χρησθείσαῑς χρησθείσαῑν

Neuter

Nominative χρησθέν χρησθέντα χρησθέντε

Vocative χρησθέν χρησθέντα χρησθέντε

Accusative χρησθέν χρησθέντα χρησθέντε

Genitive χρησθέντος χρησθέντων χρησθέντοῑν

Dative χρησθέντι χρησθεῖσι χρησθέντοῑν

Perfect

Active voice

Masculine

Nominative κεχρηκώς κεχρηκότες κεχρηκότε

Vocative κεχρηκώς κεχρηκότες κεχρηκότε

Accusative κεχρηκότα κεχρηκότας κεχρηκότε

Genitive κεχρηκότος κεχρηκότων κεχρηκότοῑν

Dative κεχρηκότι κεχρηκῶσι κεχρηκότοῑν



Singular Plural Dual

Feminine

Nominative κεχρηκυῖα κεχρηκυῖαι κεχρηκυίᾱ

Vocative κεχρηκυῖα κεχρηκυῖαι κεχρηκυίᾱ

Accusative κεχρηκυῖαν κεχρηκυίᾱς κεχρηκυίᾱ

Genitive κεχρηκυίᾱς κεχρηκυιῶν κεχρηκυίαῑν

Dative κεχρηκυίᾳ κεχρηκυίαῑς κεχρηκυίαῑν

Neuter

Nominative κεχρηκός κεχρηκότα κεχρηκότε

Vocative κεχρηκός κεχρηκότα κεχρηκότε

Accusative κεχρηκός κεχρηκότα κεχρηκότε

Genitive κεχρηκότος κεχρηκότων κεχρηκότοῑν

Dative κεχρηκότι κεχρηκῶσι κεχρηκότοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative κεχρημένος κεχρημένοι κεχρημένω

Nominative κεχρησμένος κεχρησμένοι κεχρησμένω

Vocative κεχρημένε κεχρημένοι κεχρημένω

Vocative κεχρησμένε κεχρησμένοι κεχρησμένω

Accusative κεχρημένον κεχρημένους κεχρημένω

Accusative κεχρησμένον κεχρησμένους κεχρησμένω

Genitive κεχρημένου κεχρημένων κεχρημένοῑν

Genitive κεχρησμένου κεχρησμένων κεχρησμένοῑν

Dative κεχρημένῳ κεχρημένοῑς κεχρημένοῑν

Dative κεχρησμένῳ κεχρησμένοῑς κεχρησμένοῑν

Feminine

Nominative κεχρημένη κεχρημέναι κεχρημένᾱ

Nominative κεχρησμένη κεχρησμέναι κεχρησμένᾱ

Vocative κεχρημένη κεχρημέναι κεχρημένᾱ

Vocative κεχρησμένη κεχρησμέναι κεχρησμένᾱ

Accusative κεχρημένην κεχρημένᾱς κεχρημένᾱ

Accusative κεχρησμένην κεχρησμένᾱς κεχρησμένᾱ

Genitive κεχρημένης κεχρημενῶν κεχρημέναῑν

Genitive κεχρησμένης κεχρησμενῶν κεχρησμέναῑν

Dative κεχρημένῃ κεχρημέναῑς κεχρημέναῑν

Dative κεχρησμένῃ κεχρησμέναῑς κεχρησμέναῑν



Singular Plural Dual

Neuter

Nominative κεχρημένον κεχρημένα κεχρημένω

Nominative κεχρησμένον κεχρησμένα κεχρησμένω

Vocative κεχρημένον κεχρημένα κεχρημένω

Vocative κεχρησμένον κεχρησμένα κεχρησμένω

Accusative κεχρημένον κεχρημένα κεχρημένω

Accusative κεχρησμένον κεχρησμένα κεχρησμένω

Genitive κεχρημένου κεχρημένων κεχρημένοῑν

Genitive κεχρησμένου κεχρησμένων κεχρησμένοῑν

Dative κεχρημένῳ κεχρημένοῑς κεχρημένοῑν

Dative κεχρησμένῳ κεχρησμένοῑς κεχρησμένοῑν



Singular Plural Dual

Ionic

Present

Active voice

Masculine

Nominative χρῶν χρῶντες χρῶντε

Vocative χρῶν χρῶντες χρῶντε

Accusative χρῶντα χρῶντας χρῶντε

Genitive χρῶντος χρώντων χρώντοῑν

Dative χρῶντι χρῶσι χρώντοῑν

Feminine

Nominative χρῶσα χρῶσαι χρώσᾱ

Vocative χρῶσα χρῶσαι χρώσᾱ

Accusative χρῶσαν χρώσᾱς χρώσᾱ

Genitive χρώσης χρωσῶν χρώσαῑν

Dative χρώσῃ χρώσαῑς χρώσαῑν

Neuter

Nominative χρῶν χρῶντα χρῶντε

Vocative χρῶν χρῶντα χρῶντε

Accusative χρῶν χρῶντα χρῶντε

Genitive χρῶντος χρώντων χρώντοῑν

Dative χρῶντι χρῶσι χρώντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative χρώμενος χρώμενοι χρωμένω

Vocative χρώμενε χρώμενοι χρωμένω

Accusative χρώμενον χρωμένους χρωμένω

Genitive χρωμένου χρωμένων χρωμένοῑν

Dative χρωμένῳ χρωμένοῑς χρωμένοῑν

Feminine

Nominative χρωμένη χρωμέναι χρωμένᾱ

Vocative χρωμένη χρωμέναι χρωμένᾱ

Accusative χρωμένην χρωμένᾱς χρωμένᾱ

Genitive χρωμένης χρωμενῶν χρωμέναῑν

Dative χρωμένῃ χρωμέναῑς χρωμέναῑν



Singular Plural Dual

Neuter

Nominative χρώμενον χρώμενα χρωμένω

Vocative χρώμενον χρώμενα χρωμένω

Accusative χρώμενον χρώμενα χρωμένω

Genitive χρωμένου χρωμένων χρωμένοῑν

Dative χρωμένῳ χρωμένοῑς χρωμένοῑν



χράω

replay or answer (oracular)

Active Middle Passive

Regular

Present χρᾶν χρᾶσθαι

Future χρήσειν χρήσεσθαι χρησθήσεσθαι

Aorist χρῆσαι χρήσασθαι χρησθῆναι

Perfect κεχρηκέναι κεχρῆσθαι

Perfect κεχρῆσθαι

Ionic

Present χρᾶν χρᾶσθαι



δουλόω

make slave.

Indicative Subjunctive Optative Imperative

Regular

Active voice

Present
δουλῶ δουλῶ δουλοῖμι1ps

δουλοῖς δουλοῖς δουλοῖς δούλου2ps

δουλοῖ δουλοῖ δουλοῖ δουλούτω3ps

δουλοῦμεν δουλῶμεν δουλοῖμεν1pp

δουλοῦτε δουλῶτε δουλοῖτε δουλοῦτε2pp

δουλοῦσι δουλῶσι δουλοῖεν δουλούτωσαν3pp

δουλοῦτον δουλῶτον δουλοῖτον δουλοῦτον2pd

δουλοῦτον δουλῶτον δουλοί̄την δουλούτων3pd

Imperfect
ἐδούλουν1ps

ἐδούλους2ps

ἐδούλου3ps

ἐδουλοῦμεν1pp

ἐδουλοῦτε2pp

ἐδούλουν3pp

ἐδουλοῦτον2pd

ἐδουλούτην3pd

Future
δουλώσω δουλώσοῑμι1ps

δουλώσεις δουλώσοῑς2ps

δουλώσει δουλώσοῑ3ps

δουλώσομεν δουλώσοῑμεν1pp

δουλώσετε δουλώσοῑτε2pp

δουλώσουσι δουλώσοῑεν3pp

δουλώσετον δουλώσοῑτον2pd

δουλώσετον δουλωσοί̄την3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Aorist
ἐδούλωσα δουλώσω δουλώσαῑμι1ps

ἐδούλωσας δουλώσῃς δουλώσειας δούλωσον2ps

ἐδούλωσε δουλώσῃ δουλώσειε δουλωσάτω3ps

ἐδουλώσαμεν δουλώσωμεν δουλώσαῑμεν1pp

ἐδουλώσατε δουλώσητε δουλώσαῑτε δουλώσατε2pp

ἐδούλωσαν δουλώσωσι δουλώσειαν δουλωσάτωσαν3pp

ἐδουλώσατον δουλώσητον δουλώσαῑτον δουλώσατον2pd

ἐδουλωσάτην δουλώσητον δουλωσαί̄την δουλωσάτων3pd

Perfect
δεδούλωκα δεδουλώκω δεδουλώκοῑμι1ps

δεδούλωκας δεδουλώκῃς δεδουλώκοῑς δεδούλωκε2ps

δεδούλωκε δεδουλώκῃ δεδουλώκοῑ δεδουλωκέτω3ps

δεδουλώκαμεν δεδουλώκωμεν δεδουλώκοῑμεν1pp

δεδουλώκατε δεδουλώκητε δεδουλώκοῑτε δεδουλώκετε2pp

δεδουλώκασι δεδουλώκωσι δεδουλώκοῑεν δεδουλωκέτωσαν3pp

δεδουλώκατον δεδουλώκητον δεδουλώκοῑτον δεδουλώκετον2pd

δεδουλώκατον δεδουλώκητον δεδουλωκοί̄την δεδουλωκέτων3pd

Pluperfect
ἐδεδουλώκη1ps

ἐδεδουλώκης2ps

ἐδεδουλώκει3ps

ἐδεδουλώκεμεν1pp

ἐδεδουλώκετε2pp

ἐδεδουλώκεσαν3pp

ἐδεδουλώκειτον2pd

ἐδεδουλωκείτην3pd

Middle voice

Present
δουλοῦμαι δουλῶμαι δουλοί̄μην1ps

δουλοῖ δουλοῖ δουλοῖο δουλοῦ2ps

δουλοῦται δουλῶται δουλοῖτο δουλούσθω3ps

δουλούμεθα δουλώμεθα δουλοί̄μεθα1pp

δουλοῦσθε δουλῶσθε δουλοῖσθε δουλοῦσθε2pp

δουλοῦνται δουλῶνται δουλοῖντο δουλούσθωσαν3pp

δουλοῦσθον δουλῶσθον δουλοῖσθον δουλοῦσθον2pd

δουλοῦσθον δουλῶσθον δουλοί̄σθην δουλούσθων3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Imperfect
ἐδουλούμην1ps

ἐδουλοῦ2ps

ἐδουλοῦτο3ps

ἐδουλούμεθα1pp

ἐδουλοῦσθε2pp

ἐδουλοῦντο3pp

ἐδουλοῦσθον2pd

ἐδουλούσθην3pd

Future
δουλώσομαι δουλωσοί̄μην1ps

δουλώσει δουλώσοῑο2ps

δουλώσεται δουλώσοῑτο3ps

δουλωσόμεθα δουλωσοί̄μεθα1pp

δουλώσεσθε δουλώσοῑσθε2pp

δουλώσονται δουλώσοῑντο3pp

δουλώσεσθον δουλώσοῑσθον2pd

δουλώσεσθον δουλωσοί̄σθην3pd

Aorist
ἐδουλωσάμην δουλώσωμαι δουλωσαί̄μην1ps

ἐδουλώσω δουλώσῃ δουλώσαῑο δούλωσαι2ps

ἐδουλώσατο δουλώσηται δουλώσαῑτο δουλωσάσθω3ps

ἐδουλωσάμεθα δουλωσώμεθα δουλωσαί̄μεθα1pp

ἐδουλώσασθε δουλώσησθε δουλώσαῑσθε δουλώσασθε2pp

ἐδουλώσαντο δουλώσωνται δουλώσαῑντο δουλωσάσθωσαν3pp

ἐδουλώσασθον δουλώσησθον δουλώσαῑσθον δουλώσασθον2pd

ἐδουλωσάσθην δουλώσησθον δουλωσαί̄σθην δουλωσάσθων3pd

Perfect
δεδούλωμαι1ps

δεδούλωσαι δεδούλωσο2ps

δεδούλωται δεδουλώσθω3ps

δεδουλώμεθα1pp

δεδούλωσθε δεδούλωσθε2pp

δεδούλωνται δεδουλώσθωσαν3pp

δεδούλωσθον δεδούλωσθον2pd

δεδούλωσθον δεδουλώσθων3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Pluperfect
ἐδεδουλώμην1ps

δεδουλώμην

ἐδεδούλωσο2ps

δεδούλωσο

ἐδεδούλωτο3ps

δεδούλωτο

ἐδεδουλώμεθα1pp

δεδουλώμεθα

ἐδεδούλωσθε2pp

δεδούλωσθε

ἐδεδούλωντο3pp

δεδούλωντο

ἐδεδούλωσθον2pd

δεδούλωσθον

ἐδεδουλώσθην3pd

δεδουλώσθην

Passive voice

Future
δουλωθήσομαι δουλωθησοί̄μην1ps

δουλωθήσει δουλωθήσοῑο2ps

δουλωθήσεται δουλωθήσοῑτο3ps

δουλωθησόμεθα δουλωθησοί̄μεθα1pp

δουλωθήσεσθε δουλωθήσοῑσθε2pp

δουλωθήσονται δουλωθήσοῑντο3pp

δουλωθήσεσθον δουλωθήσοῑσθον2pd

δουλωθήσεσθον δουλωθησοί̄σθην3pd

Aorist
ἐδουλώθην δουλωθῶ δουλωθείην1ps

ἐδουλώθης δουλωθῇς δουλωθείης δουλώθητι2ps

ἐδουλώθη δουλωθῇ δουλωθείη δουλωθήτω3ps

ἐδουλώθημεν δουλωθῶμεν δουλωθεῖμεν1pp

ἐδουλώθητε δουλωθῆτε δουλωθεῖτε δουλώθητε2pp

ἐδουλώθησαν δουλωθῶσι δουλωθεῖεν δουλωθήτωσαν3pp

ἐδουλώθητον δουλωθῆτον δουλωθεῖτον δουλώθητον2pd

ἐδουλωθήτην δουλωθῆτον δουλωθείτην δουλωθήτων3pd



δουλόω

make slave.

Singular Plural Dual

Regular

Present

Active voice

Masculine

Nominative δουλῶν δουλοῦντες δουλοῦντε

Vocative δουλῶν δουλοῦντες δουλοῦντε

Accusative δουλοῦντα δουλοῦντας δουλοῦντε

Genitive δουλοῦντος δουλούντων δουλούντοῑν

Dative δουλοῦντι δουλοῦσι δουλούντοῑν

Feminine

Nominative δουλοῦσα δουλοῦσαι δουλούσᾱ

Vocative δουλοῦσα δουλοῦσαι δουλούσᾱ

Accusative δουλοῦσαν δουλούσᾱς δουλούσᾱ

Genitive δουλούσης δουλουσῶν δουλούσαῑν

Dative δουλούσῃ δουλούσαῑς δουλούσαῑν

Neuter

Nominative δουλοῦν δουλοῦντα δουλοῦντε

Vocative δουλοῦν δουλοῦντα δουλοῦντε

Accusative δουλοῦν δουλοῦντα δουλοῦντε

Genitive δουλοῦντος δουλούντων δουλούντοῑν

Dative δουλοῦντι δουλοῦσι δουλούντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative δουλούμενος δουλούμενοι δουλουμένω

Vocative δουλούμενε δουλούμενοι δουλουμένω

Accusative δουλούμενον δουλουμένους δουλουμένω

Genitive δουλουμένου δουλουμένων δουλουμένοῑν

Dative δουλουμένῳ δουλουμένοῑς δουλουμένοῑν

Feminine

Nominative δουλουμένη δουλουμέναι δουλουμένᾱ

Vocative δουλουμένη δουλουμέναι δουλουμένᾱ

Accusative δουλουμένην δουλουμένᾱς δουλουμένᾱ

Genitive δουλουμένης δουλουμενῶν δουλουμέναῑν

Dative δουλουμένῃ δουλουμέναῑς δουλουμέναῑν



Singular Plural Dual

Neuter

Nominative δουλούμενον δουλούμενα δουλουμένω

Vocative δουλούμενον δουλούμενα δουλουμένω

Accusative δουλούμενον δουλούμενα δουλουμένω

Genitive δουλουμένου δουλουμένων δουλουμένοῑν

Dative δουλουμένῳ δουλουμένοῑς δουλουμένοῑν

Future

Active voice

Masculine

Nominative δουλώσων δουλώσοντες δουλώσοντε

Vocative δουλώσον δουλώσοντες δουλώσοντε

Accusative δουλώσοντα δουλώσοντας δουλώσοντε

Genitive δουλώσοντος δουλωσόντων δουλωσόντοῑν

Dative δουλώσοντι δουλώσουσι δουλωσόντοῑν

Feminine

Nominative δουλώσουσα δουλώσουσαι δουλωσούσᾱ

Vocative δουλώσουσα δουλώσουσαι δουλωσούσᾱ

Accusative δουλώσουσαν δουλωσούσᾱς δουλωσούσᾱ

Genitive δουλωσούσης δουλωσουσῶν δουλωσούσαῑν

Dative δουλωσούσῃ δουλωσούσαῑς δουλωσούσαῑν

Neuter

Nominative δουλῶσον δουλώσοντα δουλώσοντε

Vocative δουλῶσον δουλώσοντα δουλώσοντε

Accusative δουλῶσον δουλώσοντα δουλώσοντε

Genitive δουλώσοντος δουλωσόντων δουλωσόντοῑν

Dative δουλώσοντι δουλώσουσι δουλωσόντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative δουλωσόμενος δουλωσόμενοι δουλωσομένω

Vocative δουλωσόμενε δουλωσόμενοι δουλωσομένω

Accusative δουλωσόμενον δουλωσομένους δουλωσομένω

Genitive δουλωσομένου δουλωσομένων δουλωσομένοῑν

Dative δουλωσομένῳ δουλωσομένοῑς δουλωσομένοῑν



Singular Plural Dual

Feminine

Nominative δουλωσομένη δουλωσομέναι δουλωσομένᾱ

Vocative δουλωσομένη δουλωσομέναι δουλωσομένᾱ

Accusative δουλωσομένην δουλωσομένᾱς δουλωσομένᾱ

Genitive δουλωσομένης δουλωσομενῶν δουλωσομέναῑν

Dative δουλωσομένῃ δουλωσομέναῑς δουλωσομέναῑν

Neuter

Nominative δουλωσόμενον δουλωσόμενα δουλωσομένω

Vocative δουλωσόμενον δουλωσόμενα δουλωσομένω

Accusative δουλωσόμενον δουλωσόμενα δουλωσομένω

Genitive δουλωσομένου δουλωσομένων δουλωσομένοῑν

Dative δουλωσομένῳ δουλωσομένοῑς δουλωσομένοῑν

Passive voice

Masculine

Nominative δουλωθησόμενος δουλωθησόμενοι δουλωθησομένω

Vocative δουλωθησόμενε δουλωθησόμενοι δουλωθησομένω

Accusative δουλωθησόμενον δουλωθησομένους δουλωθησομένω

Genitive δουλωθησομένου δουλωθησομένων δουλωθησομένοῑν

Dative δουλωθησομένῳ δουλωθησομένοῑς δουλωθησομένοῑν

Feminine

Nominative δουλωθησομένη δουλωθησομέναι δουλωθησομένᾱ

Vocative δουλωθησομένη δουλωθησομέναι δουλωθησομένᾱ

Accusative δουλωθησομένην δουλωθησομένᾱς δουλωθησομένᾱ

Genitive δουλωθησομένης δουλωθησομενῶν δουλωθησομέναῑν

Dative δουλωθησομένῃ δουλωθησομέναῑς δουλωθησομέναῑν

Neuter

Nominative δουλωθησόμενον δουλωθησόμενα δουλωθησομένω

Vocative δουλωθησόμενον δουλωθησόμενα δουλωθησομένω

Accusative δουλωθησόμενον δουλωθησόμενα δουλωθησομένω

Genitive δουλωθησομένου δουλωθησομένων δουλωθησομένοῑν

Dative δουλωθησομένῳ δουλωθησομένοῑς δουλωθησομένοῑν



Singular Plural Dual

Aorist

Active voice

Masculine

Nominative δουλώσᾱς δουλώσαντες δουλώσαντε

Vocative δουλώσαν δουλώσαντες δουλώσαντε

Accusative δουλώσαντα δουλώσαντας δουλώσαντε

Genitive δουλώσαντος δουλωσάντων δουλωσάντοῑν

Dative δουλώσαντι δουλώσᾱσι δουλωσάντοῑν

Feminine

Nominative δουλώσᾱσα δουλώσᾱσαι δουλωσά̄σᾱ

Vocative δουλώσᾱσα δουλώσᾱσαι δουλωσά̄σᾱ

Accusative δουλώσᾱσαν δουλωσά̄σᾱς δουλωσά̄σᾱ

Genitive δουλωσά̄σης δουλωσᾱσῶν δουλωσά̄σαῑν

Dative δουλωσά̄σῃ δουλωσά̄σαῑς δουλωσά̄σαῑν

Neuter

Nominative δουλῶσαν δουλώσαντα δουλώσαντε

Vocative δουλῶσαν δουλώσαντα δουλώσαντε

Accusative δουλῶσαν δουλώσαντα δουλώσαντε

Genitive δουλώσαντος δουλωσάντων δουλωσάντοῑν

Dative δουλώσαντι δουλώσᾱσι δουλωσάντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative δουλωσάμενος δουλωσάμενοι δουλωσαμένω

Vocative δουλωσάμενε δουλωσάμενοι δουλωσαμένω

Accusative δουλωσάμενον δουλωσαμένους δουλωσαμένω

Genitive δουλωσαμένου δουλωσαμένων δουλωσαμένοῑν

Dative δουλωσαμένῳ δουλωσαμένοῑς δουλωσαμένοῑν

Feminine

Nominative δουλωσαμένη δουλωσαμέναι δουλωσαμένᾱ

Vocative δουλωσαμένη δουλωσαμέναι δουλωσαμένᾱ

Accusative δουλωσαμένην δουλωσαμένᾱς δουλωσαμένᾱ

Genitive δουλωσαμένης δουλωσαμενῶν δουλωσαμέναῑν

Dative δουλωσαμένῃ δουλωσαμέναῑς δουλωσαμέναῑν



Singular Plural Dual

Neuter

Nominative δουλωσάμενον δουλωσάμενα δουλωσαμένω

Vocative δουλωσάμενον δουλωσάμενα δουλωσαμένω

Accusative δουλωσάμενον δουλωσάμενα δουλωσαμένω

Genitive δουλωσαμένου δουλωσαμένων δουλωσαμένοῑν

Dative δουλωσαμένῳ δουλωσαμένοῑς δουλωσαμένοῑν

Passive voice

Masculine

Nominative δουλωθείς δουλωθέντες δουλωθέντε

Vocative δουλωθείς δουλωθέντες δουλωθέντε

Accusative δουλωθέντα δουλωθέντας δουλωθέντε

Genitive δουλωθέντος δουλωθέντων δουλωθέντοῑν

Dative δουλωθέντι δουλωθεῖσι δουλωθέντοῑν

Feminine

Nominative δουλωθεῖσα δουλωθεῖσαι δουλωθείσᾱ

Vocative δουλωθεῖσα δουλωθεῖσαι δουλωθείσᾱ

Accusative δουλωθεῖσαν δουλωθείσᾱς δουλωθείσᾱ

Genitive δουλωθείσης δουλωθεισῶν δουλωθείσαῑν

Dative δουλωθείσῃ δουλωθείσαῑς δουλωθείσαῑν

Neuter

Nominative δουλωθέν δουλωθέντα δουλωθέντε

Vocative δουλωθέν δουλωθέντα δουλωθέντε

Accusative δουλωθέν δουλωθέντα δουλωθέντε

Genitive δουλωθέντος δουλωθέντων δουλωθέντοῑν

Dative δουλωθέντι δουλωθεῖσι δουλωθέντοῑν

Perfect

Active voice

Masculine

Nominative δεδουλωκώς δεδουλωκότες δεδουλωκότε

Vocative δεδουλωκώς δεδουλωκότες δεδουλωκότε

Accusative δεδουλωκότα δεδουλωκότας δεδουλωκότε

Genitive δεδουλωκότος δεδουλωκότων δεδουλωκότοῑν

Dative δεδουλωκότι δεδουλωκῶσι δεδουλωκότοῑν



Singular Plural Dual

Feminine

Nominative δεδουλωκυῖα δεδουλωκυῖαι δεδουλωκυίᾱ

Vocative δεδουλωκυῖα δεδουλωκυῖαι δεδουλωκυίᾱ

Accusative δεδουλωκυῖαν δεδουλωκυίᾱς δεδουλωκυίᾱ

Genitive δεδουλωκυίᾱς δεδουλωκυιῶν δεδουλωκυίαῑν

Dative δεδουλωκυίᾳ δεδουλωκυίαῑς δεδουλωκυίαῑν

Neuter

Nominative δεδουλωκόν δεδουλωκότες δεδουλωκότε

Vocative δεδουλωκός δεδουλωκότες δεδουλωκότε

Accusative δεδουλωκότα δεδουλωκότας δεδουλωκότε

Genitive δεδουλωκότος δεδουλωκότων δεδουλωκότοῑν

Dative δεδουλωκότι δεδουλωκῶσι δεδουλωκότοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative δεδουλωμένος δεδουλωμένοι δεδουλωμένω

Vocative δεδουλωμένε δεδουλωμένοι δεδουλωμένω

Accusative δεδουλωμένον δεδουλωμένους δεδουλωμένω

Genitive δεδουλωμένου δεδουλωμένων δεδουλωμένοῑν

Dative δεδουλωμένῳ δεδουλωμένοῑς δεδουλωμένοῑν

Feminine

Nominative δεδουλωμένη δεδουλωμέναι δεδουλωμένᾱ

Vocative δεδουλωμένη δεδουλωμέναι δεδουλωμένᾱ

Accusative δεδουλωμένην δεδουλωμένᾱς δεδουλωμένᾱ

Genitive δεδουλωμένης δεδουλωμενῶν δεδουλωμέναῑν

Dative δεδουλωμένῃ δεδουλωμέναῑς δεδουλωμέναῑν

Neuter

Nominative δεδουλωμένον δεδουλωμένα δεδουλωμένω

Vocative δεδουλωμένον δεδουλωμένα δεδουλωμένω

Accusative δεδουλωμένον δεδουλωμένα δεδουλωμένω

Genitive δεδουλωμένου δεδουλωμένων δεδουλωμένοῑν

Dative δεδουλωμένῳ δεδουλωμένοῑς δεδουλωμένοῑν



δουλόω

make slave.

Active Middle Passive

Regular

Present δουλοῦν δουλοῦσθαι

Future δουλώσειν δουλώσεσθαι δουλωθήσεσθαι

Aorist δουλῶσαι δουλώσασθαι δουλωθῆναι

Perfect δεδουλωκέναι δεδουλῶσθαι



ἐλεέω

have mercy.

Indicative Subjunctive Optative Imperative

Regular

Active voice

Present
ἐλεῶ ἐλεῶ ἐλεοῖμι1ps

ἐλεεῖς ἐλεῇς ἐλεοῖς ἐλέει2ps

ἐλεεῖ ἐλεῇ ἐλεοῖ ἐλεείτω3ps

ἐλεοῦμεν ἐλεῶμεν ἐλεοῖμεν1pp

ἐλεεῖτε ἐλεῆτε ἐλεοῖτε ἐλεεῖτε2pp

ἐλεοῦσι ἐλεῶσι ἐλεοῖεν ἐλεείτωσαν3pp

ἐλεεῖτον ἐλεῆτον ἐλεοῖτον ἐλεεῖτον2pd

ἐλεεῖτον ἐλεῆτον ἐλεοί̄την ἐλεείτων3pd

Imperfect
ἠλέουν1ps

ἠλέεις2ps

ἠλέει3ps

ἠλεοῦμεν1pp

ἠλεεῖτε2pp

ἠλέουν3pp

ἠλεεῖτον2pd

ἠλεείτην3pd

Future
ἐλεήσω ἐλεήσοῑμι1ps

ἐλεήσεις ἐλεήσοῑς2ps

ἐλεήσει ἐλεήσοῑ3ps

ἐλεήσομεν ἐλεήσοῑμεν1pp

ἐλεήσετε ἐλεήσοῑτε2pp

ἐλεήσουσι ἐλεήσοῑεν3pp

ἐλεήσετον ἐλεήσοῑτον2pd

ἐλεήσετον ἐλεησοί̄την3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Aorist
ἠλέησα ἐλεήσω ἐλεήσαῑμι1ps

ἠλέησας ἐλεήσῃς ἐλεήσειας ἐλέησον2ps

ἠλέησε ἐλεήσῃ ἐλεήσειε ἐλεησάτω3ps

ἠλεήσαμεν ἐλεήσωμεν ἐλεήσαῑμεν1pp

ἠλεήσατε ἐλεήσητε ἐλεήσαῑτε ἐλεήσατε2pp

ἠλέησαν ἐλεήσωσι ἐλεήσειαν ἐλεησάτωσαν3pp

ἠλεήσατον ἐλεήσητον ἐλεήσαῑτον ἐλεήσατον2pd

ἠλεησάτην ἐλεήσητον ἐλεησαί̄την ἐλεησάτων3pd

Perfect
ἠλέηκα ἠλεήκω ἠλεήκοῑμι1ps

ἠλέηκας ἠλεήκῃς ἠλεήκοῑς ἠλέηκε2ps

ἠλέηκε ἠλεήκῃ ἠλεήκοῑ ἠλεηκέτω3ps

ἠλεήκαμεν ἠλεήκωμεν ἠλεήκοῑμεν1pp

ἠλεήκατε ἠλεήκητε ἠλεήκοῑτε ἠλεήκετε2pp

ἠλεήκασι ἠλεήκωσι ἠλεήκοῑεν ἠλεηκέτωσαν3pp

ἠλεήκατον ἠλεήκητον ἠλεήκοῑτον ἠλεήκετον2pd

ἠλεήκατον ἠλεήκητον ἠλεηκοί̄την ἠλεηκέτων3pd

Pluperfect
ἠλεήκη1ps

ἠλεήκης2ps

ἠλεήκει3ps

ἠλεήκεμεν1pp

ἠλεήκετε2pp

ἠλεήκεσαν3pp

ἠλεήκειτον2pd

ἠλεηκείτην3pd

Middle voice

Present
ἐλεοῦμαι ἐλεῶμαι ἐλεοί̄μην1ps

ἐλεεῖ ἐλεῇ ἐλεοῖο ἐλεοῦ2ps

ἐλεεῖται ἐλεῆται ἐλεοῖτο ἐλεείσθω3ps

ἐλεούμεθα ἐλεώμεθα ἐλεοί̄μεθα1pp

ἐλεεῖσθε ἐλεῆσθε ἐλεοῖσθε ἐλεεῖσθε2pp

ἐλεοῦνται ἐλεῶνται ἐλεοῖντο ἐλεείσθωσαν3pp

ἐλεεῖσθον ἐλεῆσθον ἐλεοῖσθον ἐλεεῖσθον2pd

ἐλεεῖσθον ἐλεῆσθον ἐλεοί̄σθην ἐλεείσθων3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Imperfect
ἠλεούμην1ps

ἠλεοῦ2ps

ἠλεεῖτο3ps

ἠλεούμεθα1pp

ἠλεεῖσθε2pp

ἠλεοῦντο3pp

ἠλεεῖσθον2pd

ἠλεείσθην3pd

Future
ἐλεήσομαι ἐλεησοί̄μην1ps

ἐλεήσει ἐλεήσοῑο2ps

ἐλεήσεται ἐλεήσοῑτο3ps

ἐλεησόμεθα ἐλεησοί̄μεθα1pp

ἐλεήσεσθε ἐλεήσοῑσθε2pp

ἐλεήσονται ἐλεήσοῑντο3pp

ἐλεήσεσθον ἐλεήσοῑσθον2pd

ἐλεήσεσθον ἐλεησοί̄σθην3pd

Aorist
ἠλεησάμην ἐλεήσωμαι ἐλεησαί̄μην1ps

ἠλεήσω ἐλεήσῃ ἐλεήσαῑο ἐλέησαι2ps

ἠλεήσατο ἐλεήσηται ἐλεήσαῑτο ἐλεησάσθω3ps

ἠλεησάμεθα ἐλεησώμεθα ἐλεησαί̄μεθα1pp

ἠλεήσασθε ἐλεήσησθε ἐλεήσαῑσθε ἐλεήσασθε2pp

ἠλεήσαντο ἐλεήσωνται ἐλεήσαῑντο ἐλεησάσθωσαν3pp

ἠλεήσασθον ἐλεήσησθον ἐλεήσαῑσθον ἐλεήσασθον2pd

ἠλεησάσθην ἐλεήσησθον ἐλεησαί̄σθην ἐλεησάσθων3pd

Perfect
ἠλέημαι1ps

ἠλέησαι ἠλέησο2ps

ἠλέηται ἠλεήσθω3ps

ἠλεήμεθα1pp

ἠλέησθε ἠλέησθε2pp

ἠλέηνται ἠλεήσθωσαν3pp

ἠλέησθον ἠλέησθον2pd

ἠλέησθον ἠλεήσθων3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Pluperfect
ἠλεήμην1ps

ἠλέησο2ps

ἠλέητο3ps

ἠλεήμεθα1pp

ἠλέησθε2pp

ἠλέηντο3pp

ἠλέησθον2pd

ἠλεήσθην3pd

Passive voice

Future
ἐλεηθήσομαι ἐλεηθησοί̄μην1ps

ἐλεηθήσει ἐλεηθήσοῑο2ps

ἐλεηθήσεται ἐλεηθήσοῑτο3ps

ἐλεηθησόμεθα ἐλεηθησοί̄μεθα1pp

ἐλεηθήσεσθε ἐλεηθήσοῑσθε2pp

ἐλεηθήσονται ἐλεηθήσοῑντο3pp

ἐλεηθήσεσθον ἐλεηθήσοῑσθον2pd

ἐλεηθήσεσθον ἐλεηθησοί̄σθην3pd

Aorist
ἠλεήθην ἐλεηθῶ ἐλεηθείην1ps

ἠλεήθης ἐλεηθῇς ἐλεηθείης ἐλεήθητι2ps

ἠλεήθη ἐλεηθῇ ἐλεηθείη ἐλεηθήτω3ps

ἠλεήθημεν ἐλεηθῶμεν ἐλεηθεῖμεν1pp

ἠλεήθητε ἐλεηθῆτε ἐλεηθεῖτε ἐλεήθητε2pp

ἠλεήθησαν ἐλεηθῶσι ἐλεηθεῖεν ἐλεηθήτωσαν3pp

ἠλεήθητον ἐλεηθῆτον ἐλεηθεῖτον ἐλεήθητον2pd

ἠλεηθήτην ἐλεηθῆτον ἐλεηθείτην ἐλεηθήτων3pd



ἐλεέω

have mercy.

Singular Plural Dual

Regular

Present

Active voice

Masculine

Nominative ἐλεῶν ἐλεοῦντες ἐλεοῦντε

Vocative ἐλεῶν ἐλεοῦντες ἐλεοῦντε

Accusative ἐλεοῦντα ἐλεοῦντας ἐλεοῦντε

Genitive ἐλεοῦντος ἐλεούντων ἐλεούντοῑν

Dative ἐλεοῦντι ἐλεοῦσι ἐλεούντοῑν

Feminine

Nominative ἐλεοῦσα ἐλεοῦσαι ἐλεούσᾱ

Vocative ἐλεοῦσα ἐλεοῦσαι ἐλεούσᾱ

Accusative ἐλεοῦσαν ἐλεούσᾱς ἐλεούσᾱ

Genitive ἐλεούσης ἐλεουσῶν ἐλεούσαῑν

Dative ἐλεούσῃ ἐλεούσαῑς ἐλεούσαῑν

Neuter

Nominative ἐλεοῦν ἐλεοῦντα ἐλεοῦντε

Vocative ἐλεοῦν ἐλεοῦντα ἐλεοῦντε

Accusative ἐλεοῦν ἐλεοῦντα ἐλεοῦντε

Genitive ἐλεοῦντος ἐλεούντων ἐλεούντοῑν

Dative ἐλεοῦντι ἐλεοῦσι ἐλεούντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative ἐλεούμενος ἐλεούμενοι ἐλεουμένω

Vocative ἐλεούμενε ἐλεούμενοι ἐλεουμένω

Accusative ἐλεούμενον ἐλεουμένους ἐλεουμένω

Genitive ἐλεουμένου ἐλεουμένων ἐλεουμένοῑν

Dative ἐλεουμένῳ ἐλεουμένοῑς ἐλεουμένοῑν

Feminine

Nominative ἐλεουμένη ἐλεουμέναι ἐλεουμένᾱ

Vocative ἐλεουμένη ἐλεουμέναι ἐλεουμένᾱ

Accusative ἐλεουμένην ἐλεουμένᾱς ἐλεουμένᾱ

Genitive ἐλεουμένης ἐλεουμενῶν ἐλεουμέναῑν

Dative ἐλεουμένῃ ἐλεουμέναῑς ἐλεουμέναῑν



Singular Plural Dual

Neuter

Nominative ἐλεούμενον ἐλεούμενα ἐλεουμένω

Vocative ἐλεούμενον ἐλεούμενα ἐλεουμένω

Accusative ἐλεούμενον ἐλεούμενα ἐλεουμένω

Genitive ἐλεουμένου ἐλεουμένων ἐλεουμένοῑν

Dative ἐλεουμένῳ ἐλεουμένοῑς ἐλεουμένοῑν

Future

Active voice

Masculine

Nominative ἐλεήσων ἐλεήσοντες ἐλεήσοντε

Vocative ἐλεήσον ἐλεήσοντες ἐλεήσοντε

Accusative ἐλεήσοντα ἐλεήσοντας ἐλεήσοντε

Genitive ἐλεήσοντος ἐλεησόντων ἐλεησόντοῑν

Dative ἐλεήσοντι ἐλεήσουσι ἐλεησόντοῑν

Feminine

Nominative ἐλεήσουσα ἐλεήσουσαι ἐλεησούσᾱ

Vocative ἐλεήσουσα ἐλεήσουσαι ἐλεησούσᾱ

Accusative ἐλεήσουσαν ἐλεησούσᾱς ἐλεησούσᾱ

Genitive ἐλεησούσης ἐλεησουσῶν ἐλεησούσαῑν

Dative ἐλεησούσῃ ἐλεησούσαῑς ἐλεησούσαῑν

Neuter

Nominative ἐλεῆσον ἐλεήσοντα ἐλεήσοντε

Vocative ἐλεῆσον ἐλεήσοντα ἐλεήσοντε

Accusative ἐλεῆσον ἐλεήσοντα ἐλεήσοντε

Genitive ἐλεήσοντος ἐλεησόντων ἐλεησόντοῑν

Dative ἐλεήσοντι ἐλεήσουσι ἐλεησόντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative ἐλεησόμενος ἐλεησόμενοι ἐλεησομένω

Vocative ἐλεησόμενε ἐλεησόμενοι ἐλεησομένω

Accusative ἐλεησόμενον ἐλεησομένους ἐλεησομένω

Genitive ἐλεησομένου ἐλεησομένων ἐλεησομένοῑν

Dative ἐλεησομένῳ ἐλεησομένοῑς ἐλεησομένοῑν



Singular Plural Dual

Feminine

Nominative ἐλεησομένη ἐλεησομέναι ἐλεησομένᾱ

Vocative ἐλεησομένη ἐλεησομέναι ἐλεησομένᾱ

Accusative ἐλεησομένην ἐλεησομένᾱς ἐλεησομένᾱ

Genitive ἐλεησομένης ἐλεησομενῶν ἐλεησομέναῑν

Dative ἐλεησομένῃ ἐλεησομέναῑς ἐλεησομέναῑν

Neuter

Nominative ἐλεησόμενον ἐλεησόμενα ἐλεησομένω

Vocative ἐλεησόμενον ἐλεησόμενα ἐλεησομένω

Accusative ἐλεησόμενον ἐλεησόμενα ἐλεησομένω

Genitive ἐλεησομένου ἐλεησομένων ἐλεησομένοῑν

Dative ἐλεησομένῳ ἐλεησομένοῑς ἐλεησομένοῑν

Passive voice

Masculine

Nominative ἐλεηθησόμενος ἐλεηθησόμενοι ἐλεηθησομένω

Vocative ἐλεηθησόμενε ἐλεηθησόμενοι ἐλεηθησομένω

Accusative ἐλεηθησόμενον ἐλεηθησομένους ἐλεηθησομένω

Genitive ἐλεηθησομένου ἐλεηθησομένων ἐλεηθησομένοῑν

Dative ἐλεηθησομένῳ ἐλεηθησομένοῑς ἐλεηθησομένοῑν

Feminine

Nominative ἐλεηθησομένη ἐλεηθησομέναι ἐλεηθησομένᾱ

Vocative ἐλεηθησομένη ἐλεηθησομέναι ἐλεηθησομένᾱ

Accusative ἐλεηθησομένην ἐλεηθησομένᾱς ἐλεηθησομένᾱ

Genitive ἐλεηθησομένης ἐλεηθησομενῶν ἐλεηθησομέναῑν

Dative ἐλεηθησομένῃ ἐλεηθησομέναῑς ἐλεηθησομέναῑν

Neuter

Nominative ἐλεηθησόμενον ἐλεηθησόμενα ἐλεηθησομένω

Vocative ἐλεηθησόμενον ἐλεηθησόμενα ἐλεηθησομένω

Accusative ἐλεηθησόμενον ἐλεηθησόμενα ἐλεηθησομένω

Genitive ἐλεηθησομένου ἐλεηθησομένων ἐλεηθησομένοῑν

Dative ἐλεηθησομένῳ ἐλεηθησομένοῑς ἐλεηθησομένοῑν



Singular Plural Dual

Aorist

Active voice

Masculine

Nominative ἐλεήσᾱς ἐλεήσαντες ἐλεήσαντε

Vocative ἐλεήσαν ἐλεήσαντες ἐλεήσαντε

Accusative ἐλεήσαντα ἐλεήσαντας ἐλεήσαντε

Genitive ἐλεήσαντος ἐλεησάντων ἐλεησάντοῑν

Dative ἐλεήσαντι ἐλεήσᾱσι ἐλεησάντοῑν

Feminine

Nominative ἐλεήσᾱσα ἐλεήσᾱσαι ἐλεησά̄σᾱ

Vocative ἐλεήσᾱσα ἐλεήσᾱσαι ἐλεησά̄σᾱ

Accusative ἐλεήσᾱσαν ἐλεησά̄σᾱς ἐλεησά̄σᾱ

Genitive ἐλεησά̄σης ἐλεησᾱσῶν ἐλεησά̄σαῑν

Dative ἐλεησά̄σῃ ἐλεησά̄σαῑς ἐλεησά̄σαῑν

Neuter

Nominative ἐλεῆσαν ἐλεήσαντα ἐλεήσαντε

Vocative ἐλεῆσαν ἐλεήσαντα ἐλεήσαντε

Accusative ἐλεῆσαν ἐλεήσαντα ἐλεήσαντε

Genitive ἐλεήσαντος ἐλεησάντων ἐλεησάντοῑν

Dative ἐλεήσαντι ἐλεήσᾱσι ἐλεησάντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative ἐλεησάμενος ἐλεησάμενοι ἐλεησαμένω

Vocative ἐλεησάμενε ἐλεησάμενοι ἐλεησαμένω

Accusative ἐλεησάμενον ἐλεησαμένους ἐλεησαμένω

Genitive ἐλεησαμένου ἐλεησαμένων ἐλεησαμένοῑν

Dative ἐλεησαμένῳ ἐλεησαμένοῑς ἐλεησαμένοῑν

Feminine

Nominative ἐλεησαμένη ἐλεησαμέναι ἐλεησαμένᾱ

Vocative ἐλεησαμένη ἐλεησαμέναι ἐλεησαμένᾱ

Accusative ἐλεησαμένην ἐλεησαμένᾱς ἐλεησαμένᾱ

Genitive ἐλεησαμένης ἐλεησαμενῶν ἐλεησαμέναῑν

Dative ἐλεησαμένῃ ἐλεησαμέναῑς ἐλεησαμέναῑν



Singular Plural Dual

Neuter

Nominative ἐλεησάμενον ἐλεησάμενα ἐλεησαμένω

Vocative ἐλεησάμενον ἐλεησάμενα ἐλεησαμένω

Accusative ἐλεησάμενον ἐλεησάμενα ἐλεησαμένω

Genitive ἐλεησαμένου ἐλεησαμένων ἐλεησαμένοῑν

Dative ἐλεησαμένῳ ἐλεησαμένοῑς ἐλεησαμένοῑν

Passive voice

Masculine

Nominative ἐλεηθείς ἐλεηθέντες ἐλεηθέντε

Vocative ἐλεηθείς ἐλεηθέντες ἐλεηθέντε

Accusative ἐλεηθέντα ἐλεηθέντας ἐλεηθέντε

Genitive ἐλεηθέντος ἐλεηθέντων ἐλεηθέντοῑν

Dative ἐλεηθέντι ἐλεηθεῖσι ἐλεηθέντοῑν

Feminine

Nominative ἐλεηθεῖσα ἐλεηθεῖσαι ἐλεηθείσᾱ

Vocative ἐλεηθεῖσα ἐλεηθεῖσαι ἐλεηθείσᾱ

Accusative ἐλεηθεῖσαν ἐλεηθείσᾱς ἐλεηθείσᾱ

Genitive ἐλεηθείσης ἐλεηθεισῶν ἐλεηθείσαῑν

Dative ἐλεηθείσῃ ἐλεηθείσαῑς ἐλεηθείσαῑν

Neuter

Nominative ἐλεηθέν ἐλεηθέντα ἐλεηθέντε

Vocative ἐλεηθέν ἐλεηθέντα ἐλεηθέντε

Accusative ἐλεηθέν ἐλεηθέντα ἐλεηθέντε

Genitive ἐλεηθέντος ἐλεηθέντων ἐλεηθέντοῑν

Dative ἐλεηθέντι ἐλεηθεῖσι ἐλεηθέντοῑν

Perfect

Active voice

Masculine

Nominative ἠλεηκώς ἠλεηκότες ἠλεηκότε

Vocative ἠλεηκώς ἠλεηκότες ἠλεηκότε

Accusative ἠλεηκότα ἠλεηκότας ἠλεηκότε

Genitive ἠλεηκότος ἠλεηκότων ἠλεηκότοῑν

Dative ἠλεηκότι ἠλεηκῶσι ἠλεηκότοῑν



Singular Plural Dual

Feminine

Nominative ἠλεηκυῖα ἠλεηκυῖαι ἠλεηκυίᾱ

Vocative ἠλεηκυῖα ἠλεηκυῖαι ἠλεηκυίᾱ

Accusative ἠλεηκυῖαν ἠλεηκυίᾱς ἠλεηκυίᾱ

Genitive ἠλεηκυίᾱς ἠλεηκυιῶν ἠλεηκυίαῑν

Dative ἠλεηκυίᾳ ἠλεηκυίαῑς ἠλεηκυίαῑν

Neuter

Nominative ἠλεηκόν ἠλεηκότες ἠλεηκότε

Vocative ἠλεηκός ἠλεηκότες ἠλεηκότε

Accusative ἠλεηκότα ἠλεηκότας ἠλεηκότε

Genitive ἠλεηκότος ἠλεηκότων ἠλεηκότοῑν

Dative ἠλεηκότι ἠλεηκῶσι ἠλεηκότοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative ἠλεημένος ἠλεημένοι ἠλεημένω

Vocative ἠλεημένε ἠλεημένοι ἠλεημένω

Accusative ἠλεημένον ἠλεημένους ἠλεημένω

Genitive ἠλεημένου ἠλεημένων ἠλεημένοῑν

Dative ἠλεημένῳ ἠλεημένοῑς ἠλεημένοῑν

Feminine

Nominative ἠλεημένη ἠλεημέναι ἠλεημένᾱ

Vocative ἠλεημένη ἠλεημέναι ἠλεημένᾱ

Accusative ἠλεημένην ἠλεημένᾱς ἠλεημένᾱ

Genitive ἠλεημένης ἠλεημενῶν ἠλεημέναῑν

Dative ἠλεημένῃ ἠλεημέναῑς ἠλεημέναῑν

Neuter

Nominative ἠλεημένον ἠλεημένα ἠλεημένω

Vocative ἠλεημένον ἠλεημένα ἠλεημένω

Accusative ἠλεημένον ἠλεημένα ἠλεημένω

Genitive ἠλεημένου ἠλεημένων ἠλεημένοῑν

Dative ἠλεημένῳ ἠλεημένοῑς ἠλεημένοῑν



ἐλεέω

have mercy.

Active Middle Passive

Regular

Present ἐλεεῖν ἐλεεῖσθαι

Future ἐλεήσειν ἐλεήσεσθαι ἐλεηθήσεσθαι

Aorist ἐλεῆσαι ἐλεήσασθαι ἐλεηθῆναι

Perfect ἠλεηκέναι ἠλεῆσθαι



ἐνίστημι

to put, set, place in.

Singular Plural Dual

Regular

Present

Active voice

Masculine

Nominative ἐνιστήμων ἐνιστήμοντες ἐνιστήμοντε

Vocative ἐνιστήμον ἐνιστήμοντες ἐνιστήμοντε

Accusative ἐνιστήμοντα ἐνιστήμοντας ἐνιστήμοντε

Genitive ἐνιστήμοντος ἐνιστημόντων ἐνιστημόντοῑν

Dative ἐνιστήμοντι ἐνιστήμουσι ἐνιστημόντοῑν

Feminine

Nominative ἐνιστήμουσα ἐνιστήμουσαι ἐνιστημούσᾱ

Vocative ἐνιστήμουσα ἐνιστήμουσαι ἐνιστημούσᾱ

Accusative ἐνιστήμουσαν ἐνιστημούσᾱς ἐνιστημούσᾱ

Genitive ἐνιστημούσης ἐνιστημουσῶν ἐνιστημούσαῑν

Dative ἐνιστημούσῃ ἐνιστημούσαῑς ἐνιστημούσαῑν

Neuter

Nominative ἐνιστῆμον ἐνιστήμοντα ἐνιστήμοντε

Vocative ἐνιστῆμον ἐνιστήμοντα ἐνιστήμοντε

Accusative ἐνιστῆμον ἐνιστήμοντα ἐνιστήμοντε

Genitive ἐνιστήμοντος ἐνιστημόντων ἐνιστημόντοῑν

Dative ἐνιστήμοντι ἐνιστήμουσι ἐνιστημόντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative ἐνιστημόμενος ἐνιστημόμενοι ἐνιστημομένω

Vocative ἐνιστημόμενε ἐνιστημόμενοι ἐνιστημομένω

Accusative ἐνιστημόμενον ἐνιστημομένους ἐνιστημομένω

Genitive ἐνιστημομένου ἐνιστημομένων ἐνιστημομένοῑν

Dative ἐνιστημομένῳ ἐνιστημομένοῑς ἐνιστημομένοῑν

Feminine

Nominative ἐνιστημομένη ἐνιστημομέναι ἐνιστημομένᾱ

Vocative ἐνιστημομένη ἐνιστημομέναι ἐνιστημομένᾱ

Accusative ἐνιστημομένην ἐνιστημομένᾱς ἐνιστημομένᾱ

Genitive ἐνιστημομένης ἐνιστημομενῶν ἐνιστημομέναῑν

Dative ἐνιστημομένῃ ἐνιστημομέναῑς ἐνιστημομέναῑν



Singular Plural Dual

Neuter

Nominative ἐνιστημόμενον ἐνιστημόμενα ἐνιστημομένω

Vocative ἐνιστημόμενον ἐνιστημόμενα ἐνιστημομένω

Accusative ἐνιστημόμενον ἐνιστημόμενα ἐνιστημομένω

Genitive ἐνιστημομένου ἐνιστημομένων ἐνιστημομένοῑν

Dative ἐνιστημομένῳ ἐνιστημομένοῑς ἐνιστημομένοῑν

Future

Active voice

Masculine

Nominative ἐνιστήμσων ἐνιστήμσοντες ἐνιστήμσοντε

Vocative ἐνιστήμσον ἐνιστήμσοντες ἐνιστήμσοντε

Accusative ἐνιστήμσοντα ἐνιστήμσοντας ἐνιστήμσοντε

Genitive ἐνιστήμσοντος ἐνιστημσόντων ἐνιστημσόντοῑν

Dative ἐνιστήμσοντι ἐνιστήμσουσι ἐνιστημσόντοῑν

Feminine

Nominative ἐνιστήμσουσα ἐνιστήμσουσαι ἐνιστημσούσᾱ

Vocative ἐνιστήμσουσα ἐνιστήμσουσαι ἐνιστημσούσᾱ

Accusative ἐνιστήμσουσαν ἐνιστημσούσᾱς ἐνιστημσούσᾱ

Genitive ἐνιστημσούσης ἐνιστημσουσῶν ἐνιστημσούσαῑν

Dative ἐνιστημσούσῃ ἐνιστημσούσαῑς ἐνιστημσούσαῑν

Neuter

Nominative ἐνιστῆμσον ἐνιστήμσοντα ἐνιστήμσοντε

Vocative ἐνιστῆμσον ἐνιστήμσοντα ἐνιστήμσοντε

Accusative ἐνιστῆμσον ἐνιστήμσοντα ἐνιστήμσοντε

Genitive ἐνιστήμσοντος ἐνιστημσόντων ἐνιστημσόντοῑν

Dative ἐνιστήμσοντι ἐνιστήμσουσι ἐνιστημσόντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative ἐνιστημσόμενος ἐνιστημσόμενοι ἐνιστημσομένω

Vocative ἐνιστημσόμενε ἐνιστημσόμενοι ἐνιστημσομένω

Accusative ἐνιστημσόμενον ἐνιστημσομένους ἐνιστημσομένω

Genitive ἐνιστημσομένου ἐνιστημσομένων ἐνιστημσομένοῑν

Dative ἐνιστημσομένῳ ἐνιστημσομένοῑς ἐνιστημσομένοῑν



Singular Plural Dual

Feminine

Nominative ἐνιστημσομένη ἐνιστημσομέναι ἐνιστημσομένᾱ

Vocative ἐνιστημσομένη ἐνιστημσομέναι ἐνιστημσομένᾱ

Accusative ἐνιστημσομένην ἐνιστημσομένᾱς ἐνιστημσομένᾱ

Genitive ἐνιστημσομένης ἐνιστημσομενῶν ἐνιστημσομέναῑν

Dative ἐνιστημσομένῃ ἐνιστημσομέναῑς ἐνιστημσομέναῑν

Neuter

Nominative ἐνιστημσόμενον ἐνιστημσόμενα ἐνιστημσομένω

Vocative ἐνιστημσόμενον ἐνιστημσόμενα ἐνιστημσομένω

Accusative ἐνιστημσόμενον ἐνιστημσόμενα ἐνιστημσομένω

Genitive ἐνιστημσομένου ἐνιστημσομένων ἐνιστημσομένοῑν

Dative ἐνιστημσομένῳ ἐνιστημσομένοῑς ἐνιστημσομένοῑν

Passive voice

Masculine

Nominative ἐνιστημθησόμενος ἐνιστημθησόμενοι ἐνιστημθησομένω

Vocative ἐνιστημθησόμενε ἐνιστημθησόμενοι ἐνιστημθησομένω

Accusative ἐνιστημθησόμενον ἐνιστημθησομένους ἐνιστημθησομένω

Genitive ἐνιστημθησομένου ἐνιστημθησομένων ἐνιστημθησομένοῑν

Dative ἐνιστημθησομένῳ ἐνιστημθησομένοῑς ἐνιστημθησομένοῑν

Feminine

Nominative ἐνιστημθησομένη ἐνιστημθησομέναι ἐνιστημθησομένᾱ

Vocative ἐνιστημθησομένη ἐνιστημθησομέναι ἐνιστημθησομένᾱ

Accusative ἐνιστημθησομένην ἐνιστημθησομένᾱς ἐνιστημθησομένᾱ

Genitive ἐνιστημθησομένης ἐνιστημθησομενῶν ἐνιστημθησομέναῑν

Dative ἐνιστημθησομένῃ ἐνιστημθησομέναῑς ἐνιστημθησομέναῑν

Neuter

Nominative ἐνιστημθησόμενον ἐνιστημθησόμενα ἐνιστημθησομένω

Vocative ἐνιστημθησόμενον ἐνιστημθησόμενα ἐνιστημθησομένω

Accusative ἐνιστημθησόμενον ἐνιστημθησόμενα ἐνιστημθησομένω

Genitive ἐνιστημθησομένου ἐνιστημθησομένων ἐνιστημθησομένοῑν

Dative ἐνιστημθησομένῳ ἐνιστημθησομένοῑς ἐνιστημθησομένοῑν



Singular Plural Dual

Aorist

Active voice

Masculine

Nominative ἐνιστήμσᾱς ἐνιστήμσαντες ἐνιστήμσαντε

Vocative ἐνιστήμσαν ἐνιστήμσαντες ἐνιστήμσαντε

Accusative ἐνιστήμσαντα ἐνιστήμσαντας ἐνιστήμσαντε

Genitive ἐνιστήμσαντος ἐνιστημσάντων ἐνιστημσάντοῑν

Dative ἐνιστήμσαντι ἐνιστήμσᾱσι ἐνιστημσάντοῑν

Feminine

Nominative ἐνιστήμσᾱσα ἐνιστήμσᾱσαι ἐνιστημσά̄σᾱ

Vocative ἐνιστήμσᾱσα ἐνιστήμσᾱσαι ἐνιστημσά̄σᾱ

Accusative ἐνιστήμσᾱσαν ἐνιστημσά̄σᾱς ἐνιστημσά̄σᾱ

Genitive ἐνιστημσά̄σης ἐνιστημσᾱσῶν ἐνιστημσά̄σαῑν

Dative ἐνιστημσά̄σῃ ἐνιστημσά̄σαῑς ἐνιστημσά̄σαῑν

Neuter

Nominative ἐνιστῆμσαν ἐνιστήμσαντα ἐνιστήμσαντε

Vocative ἐνιστῆμσαν ἐνιστήμσαντα ἐνιστήμσαντε

Accusative ἐνιστῆμσαν ἐνιστήμσαντα ἐνιστήμσαντε

Genitive ἐνιστήμσαντος ἐνιστημσάντων ἐνιστημσάντοῑν

Dative ἐνιστήμσαντι ἐνιστήμσᾱσι ἐνιστημσάντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative ἐνιστημσάμενος ἐνιστημσάμενοι ἐνιστημσαμένω

Vocative ἐνιστημσάμενε ἐνιστημσάμενοι ἐνιστημσαμένω

Accusative ἐνιστημσάμενον ἐνιστημσαμένους ἐνιστημσαμένω

Genitive ἐνιστημσαμένου ἐνιστημσαμένων ἐνιστημσαμένοῑν

Dative ἐνιστημσαμένῳ ἐνιστημσαμένοῑς ἐνιστημσαμένοῑν

Feminine

Nominative ἐνιστημσαμένη ἐνιστημσαμέναι ἐνιστημσαμένᾱ

Vocative ἐνιστημσαμένη ἐνιστημσαμέναι ἐνιστημσαμένᾱ

Accusative ἐνιστημσαμένην ἐνιστημσαμένᾱς ἐνιστημσαμένᾱ

Genitive ἐνιστημσαμένης ἐνιστημσαμενῶν ἐνιστημσαμέναῑν

Dative ἐνιστημσαμένῃ ἐνιστημσαμέναῑς ἐνιστημσαμέναῑν



Singular Plural Dual

Neuter

Nominative ἐνιστημσάμενον ἐνιστημσάμενα ἐνιστημσαμένω

Vocative ἐνιστημσάμενον ἐνιστημσάμενα ἐνιστημσαμένω

Accusative ἐνιστημσάμενον ἐνιστημσάμενα ἐνιστημσαμένω

Genitive ἐνιστημσαμένου ἐνιστημσαμένων ἐνιστημσαμένοῑν

Dative ἐνιστημσαμένῳ ἐνιστημσαμένοῑς ἐνιστημσαμένοῑν

Passive voice

Masculine

Nominative ἐνιστημθείς ἐνιστημθέντες ἐνιστημθέντε

Vocative ἐνιστημθείς ἐνιστημθέντες ἐνιστημθέντε

Accusative ἐνιστημθέντα ἐνιστημθέντας ἐνιστημθέντε

Genitive ἐνιστημθέντος ἐνιστημθέντων ἐνιστημθέντοῑν

Dative ἐνιστημθέντι ἐνιστημθεῖσι ἐνιστημθέντοῑν

Feminine

Nominative ἐνιστημθεῖσα ἐνιστημθεῖσαι ἐνιστημθείσᾱ

Vocative ἐνιστημθεῖσα ἐνιστημθεῖσαι ἐνιστημθείσᾱ

Accusative ἐνιστημθεῖσαν ἐνιστημθείσᾱς ἐνιστημθείσᾱ

Genitive ἐνιστημθείσης ἐνιστημθεισῶν ἐνιστημθείσαῑν

Dative ἐνιστημθείσῃ ἐνιστημθείσαῑς ἐνιστημθείσαῑν

Neuter

Nominative ἐνιστημθέν ἐνιστημθέντα ἐνιστημθέντε

Vocative ἐνιστημθέν ἐνιστημθέντα ἐνιστημθέντε

Accusative ἐνιστημθέν ἐνιστημθέντα ἐνιστημθέντε

Genitive ἐνιστημθέντος ἐνιστημθέντων ἐνιστημθέντοῑν

Dative ἐνιστημθέντι ἐνιστημθεῖσι ἐνιστημθέντοῑν

Perfect

Active voice

Masculine

Nominative ἠνιστημκώς ἠνιστημκότες ἠνιστημκότε

Vocative ἠνιστημκώς ἠνιστημκότες ἠνιστημκότε

Accusative ἠνιστημκότα ἠνιστημκότας ἠνιστημκότε

Genitive ἠνιστημκότος ἠνιστημκότων ἠνιστημκότοῑν

Dative ἠνιστημκότι ἠνιστημκῶσι ἠνιστημκότοῑν



Singular Plural Dual

Feminine

Nominative ἠνιστημκυῖα ἠνιστημκυῖαι ἠνιστημκυίᾱ

Vocative ἠνιστημκυῖα ἠνιστημκυῖαι ἠνιστημκυίᾱ

Accusative ἠνιστημκυῖαν ἠνιστημκυίᾱς ἠνιστημκυίᾱ

Genitive ἠνιστημκυίᾱς ἠνιστημκυιῶν ἠνιστημκυίαῑν

Dative ἠνιστημκυίᾳ ἠνιστημκυίαῑς ἠνιστημκυίαῑν

Neuter

Nominative ἠνιστημκόν ἠνιστημκότες ἠνιστημκότε

Vocative ἠνιστημκός ἠνιστημκότες ἠνιστημκότε

Accusative ἠνιστημκότα ἠνιστημκότας ἠνιστημκότε

Genitive ἠνιστημκότος ἠνιστημκότων ἠνιστημκότοῑν

Dative ἠνιστημκότι ἠνιστημκῶσι ἠνιστημκότοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative ἠνιστημμένος ἠνιστημμένοι ἠνιστημμένω

Vocative ἠνιστημμένε ἠνιστημμένοι ἠνιστημμένω

Accusative ἠνιστημμένον ἠνιστημμένους ἠνιστημμένω

Genitive ἠνιστημμένου ἠνιστημμένων ἠνιστημμένοῑν

Dative ἠνιστημμένῳ ἠνιστημμένοῑς ἠνιστημμένοῑν

Feminine

Nominative ἠνιστημμένη ἠνιστημμέναι ἠνιστημμένᾱ

Vocative ἠνιστημμένη ἠνιστημμέναι ἠνιστημμένᾱ

Accusative ἠνιστημμένην ἠνιστημμένᾱς ἠνιστημμένᾱ

Genitive ἠνιστημμένης ἠνιστημμενῶν ἠνιστημμέναῑν

Dative ἠνιστημμένῃ ἠνιστημμέναῑς ἠνιστημμέναῑν

Neuter

Nominative ἠνιστημμένον ἠνιστημμένα ἠνιστημμένω

Vocative ἠνιστημμένον ἠνιστημμένα ἠνιστημμένω

Accusative ἠνιστημμένον ἠνιστημμένα ἠνιστημμένω

Genitive ἠνιστημμένου ἠνιστημμένων ἠνιστημμένοῑν

Dative ἠνιστημμένῳ ἠνιστημμένοῑς ἠνιστημμένοῑν



ἐξουθενέω

consider as nothing, despise.

Singular Plural Dual

Regular

Present

Active voice

Masculine

Nominative ἐξουθενέων ἐξουθενέοντες ἐξουθενέοντε

Vocative ἐξουθενέον ἐξουθενέοντες ἐξουθενέοντε

Accusative ἐξουθενέοντα ἐξουθενέοντας ἐξουθενέοντε

Genitive ἐξουθενέοντος ἐξουθενεόντων ἐξουθενεόντοῑν

Dative ἐξουθενέοντι ἐξουθενέουσι ἐξουθενεόντοῑν

Feminine

Nominative ἐξουθενέουσα ἐξουθενέουσαι ἐξουθενεούσᾱ

Vocative ἐξουθενέουσα ἐξουθενέουσαι ἐξουθενεούσᾱ

Accusative ἐξουθενέουσαν ἐξουθενεούσᾱς ἐξουθενεούσᾱ

Genitive ἐξουθενεούσης ἐξουθενεουσῶν ἐξουθενεούσαῑν

Dative ἐξουθενεούσῃ ἐξουθενεούσαῑς ἐξουθενεούσαῑν

Neuter

Nominative ἐξουθενέον ἐξουθενέοντα ἐξουθενέοντε

Vocative ἐξουθενέον ἐξουθενέοντα ἐξουθενέοντε

Accusative ἐξουθενέον ἐξουθενέοντα ἐξουθενέοντε

Genitive ἐξουθενέοντος ἐξουθενεόντων ἐξουθενεόντοῑν

Dative ἐξουθενέοντι ἐξουθενέουσι ἐξουθενεόντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative ἐξουθενεόμενος ἐξουθενεόμενοι ἐξουθενεομένω

Vocative ἐξουθενεόμενε ἐξουθενεόμενοι ἐξουθενεομένω

Accusative ἐξουθενεόμενον ἐξουθενεομένους ἐξουθενεομένω

Genitive ἐξουθενεομένου ἐξουθενεομένων ἐξουθενεομένοῑν

Dative ἐξουθενεομένῳ ἐξουθενεομένοῑς ἐξουθενεομένοῑν

Feminine

Nominative ἐξουθενεομένη ἐξουθενεομέναι ἐξουθενεομένᾱ

Vocative ἐξουθενεομένη ἐξουθενεομέναι ἐξουθενεομένᾱ

Accusative ἐξουθενεομένην ἐξουθενεομένᾱς ἐξουθενεομένᾱ

Genitive ἐξουθενεομένης ἐξουθενεομενῶν ἐξουθενεομέναῑν

Dative ἐξουθενεομένῃ ἐξουθενεομέναῑς ἐξουθενεομέναῑν



Singular Plural Dual

Neuter

Nominative ἐξουθενεόμενον ἐξουθενεόμενα ἐξουθενεομένω

Vocative ἐξουθενεόμενον ἐξουθενεόμενα ἐξουθενεομένω

Accusative ἐξουθενεόμενον ἐξουθενεόμενα ἐξουθενεομένω

Genitive ἐξουθενεομένου ἐξουθενεομένων ἐξουθενεομένοῑν

Dative ἐξουθενεομένῳ ἐξουθενεομένοῑς ἐξουθενεομένοῑν

Future

Active voice

Masculine

Nominative ἐξουθενέσων ἐξουθενέσοντες ἐξουθενέσοντε

Vocative ἐξουθενέσον ἐξουθενέσοντες ἐξουθενέσοντε

Accusative ἐξουθενέσοντα ἐξουθενέσοντας ἐξουθενέσοντε

Genitive ἐξουθενέσοντος ἐξουθενεσόντων ἐξουθενεσόντοῑν

Dative ἐξουθενέσοντι ἐξουθενέσουσι ἐξουθενεσόντοῑν

Feminine

Nominative ἐξουθενέσουσα ἐξουθενέσουσαι ἐξουθενεσούσᾱ

Vocative ἐξουθενέσουσα ἐξουθενέσουσαι ἐξουθενεσούσᾱ

Accusative ἐξουθενέσουσαν ἐξουθενεσούσᾱς ἐξουθενεσούσᾱ

Genitive ἐξουθενεσούσης ἐξουθενεσουσῶν ἐξουθενεσούσαῑν

Dative ἐξουθενεσούσῃ ἐξουθενεσούσαῑς ἐξουθενεσούσαῑν

Neuter

Nominative ἐξουθενέσον ἐξουθενέσοντα ἐξουθενέσοντε

Vocative ἐξουθενέσον ἐξουθενέσοντα ἐξουθενέσοντε

Accusative ἐξουθενέσον ἐξουθενέσοντα ἐξουθενέσοντε

Genitive ἐξουθενέσοντος ἐξουθενεσόντων ἐξουθενεσόντοῑν

Dative ἐξουθενέσοντι ἐξουθενέσουσι ἐξουθενεσόντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative ἐξουθενεσόμενος ἐξουθενεσόμενοι ἐξουθενεσομένω

Vocative ἐξουθενεσόμενε ἐξουθενεσόμενοι ἐξουθενεσομένω

Accusative ἐξουθενεσόμενον ἐξουθενεσομένους ἐξουθενεσομένω

Genitive ἐξουθενεσομένου ἐξουθενεσομένων ἐξουθενεσομένοῑν

Dative ἐξουθενεσομένῳ ἐξουθενεσομένοῑς ἐξουθενεσομένοῑν



Singular Plural Dual

Feminine

Nominative ἐξουθενεσομένη ἐξουθενεσομέναι ἐξουθενεσομένᾱ

Vocative ἐξουθενεσομένη ἐξουθενεσομέναι ἐξουθενεσομένᾱ

Accusative ἐξουθενεσομένην ἐξουθενεσομένᾱς ἐξουθενεσομένᾱ

Genitive ἐξουθενεσομένης ἐξουθενεσομενῶν ἐξουθενεσομέναῑν

Dative ἐξουθενεσομένῃ ἐξουθενεσομέναῑς ἐξουθενεσομέναῑν

Neuter

Nominative ἐξουθενεσόμενον ἐξουθενεσόμενα ἐξουθενεσομένω

Vocative ἐξουθενεσόμενον ἐξουθενεσόμενα ἐξουθενεσομένω

Accusative ἐξουθενεσόμενον ἐξουθενεσόμενα ἐξουθενεσομένω

Genitive ἐξουθενεσομένου ἐξουθενεσομένων ἐξουθενεσομένοῑν

Dative ἐξουθενεσομένῳ ἐξουθενεσομένοῑς ἐξουθενεσομένοῑν

Passive voice

Masculine

Nominative ἐξουθενεθησόμενος ἐξουθενεθησόμενοι ἐξουθενεθησομένω

Vocative ἐξουθενεθησόμενε ἐξουθενεθησόμενοι ἐξουθενεθησομένω

Accusative ἐξουθενεθησόμενον ἐξουθενεθησομένους ἐξουθενεθησομένω

Genitive ἐξουθενεθησομένου ἐξουθενεθησομένων ἐξουθενεθησομένοῑν

Dative ἐξουθενεθησομένῳ ἐξουθενεθησομένοῑς ἐξουθενεθησομένοῑν

Feminine

Nominative ἐξουθενεθησομένη ἐξουθενεθησομέναι ἐξουθενεθησομένᾱ

Vocative ἐξουθενεθησομένη ἐξουθενεθησομέναι ἐξουθενεθησομένᾱ

Accusative ἐξουθενεθησομένην ἐξουθενεθησομένᾱς ἐξουθενεθησομένᾱ

Genitive ἐξουθενεθησομένης ἐξουθενεθησομενῶν ἐξουθενεθησομέναῑν

Dative ἐξουθενεθησομένῃ ἐξουθενεθησομέναῑς ἐξουθενεθησομέναῑν

Neuter

Nominative ἐξουθενεθησόμενον ἐξουθενεθησόμενα ἐξουθενεθησομένω

Vocative ἐξουθενεθησόμενον ἐξουθενεθησόμενα ἐξουθενεθησομένω

Accusative ἐξουθενεθησόμενον ἐξουθενεθησόμενα ἐξουθενεθησομένω

Genitive ἐξουθενεθησομένου ἐξουθενεθησομένων ἐξουθενεθησομένοῑν

Dative ἐξουθενεθησομένῳ ἐξουθενεθησομένοῑς ἐξουθενεθησομένοῑν



Singular Plural Dual

Aorist

Active voice

Masculine

Nominative ἐξουθενέσᾱς ἐξουθενέσαντες ἐξουθενέσαντε

Vocative ἐξουθενέσαν ἐξουθενέσαντες ἐξουθενέσαντε

Accusative ἐξουθενέσαντα ἐξουθενέσαντας ἐξουθενέσαντε

Genitive ἐξουθενέσαντος ἐξουθενεσάντων ἐξουθενεσάντοῑν

Dative ἐξουθενέσαντι ἐξουθενέσᾱσι ἐξουθενεσάντοῑν

Feminine

Nominative ἐξουθενέσᾱσα ἐξουθενέσᾱσαι ἐξουθενεσά̄σᾱ

Vocative ἐξουθενέσᾱσα ἐξουθενέσᾱσαι ἐξουθενεσά̄σᾱ

Accusative ἐξουθενέσᾱσαν ἐξουθενεσά̄σᾱς ἐξουθενεσά̄σᾱ

Genitive ἐξουθενεσά̄σης ἐξουθενεσᾱσῶν ἐξουθενεσά̄σαῑν

Dative ἐξουθενεσά̄σῃ ἐξουθενεσά̄σαῑς ἐξουθενεσά̄σαῑν

Neuter

Nominative ἐξουθενέσαν ἐξουθενέσαντα ἐξουθενέσαντε

Vocative ἐξουθενέσαν ἐξουθενέσαντα ἐξουθενέσαντε

Accusative ἐξουθενέσαν ἐξουθενέσαντα ἐξουθενέσαντε

Genitive ἐξουθενέσαντος ἐξουθενεσάντων ἐξουθενεσάντοῑν

Dative ἐξουθενέσαντι ἐξουθενέσᾱσι ἐξουθενεσάντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative ἐξουθενεσάμενος ἐξουθενεσάμενοι ἐξουθενεσαμένω

Vocative ἐξουθενεσάμενε ἐξουθενεσάμενοι ἐξουθενεσαμένω

Accusative ἐξουθενεσάμενον ἐξουθενεσαμένους ἐξουθενεσαμένω

Genitive ἐξουθενεσαμένου ἐξουθενεσαμένων ἐξουθενεσαμένοῑν

Dative ἐξουθενεσαμένῳ ἐξουθενεσαμένοῑς ἐξουθενεσαμένοῑν

Feminine

Nominative ἐξουθενεσαμένη ἐξουθενεσαμέναι ἐξουθενεσαμένᾱ

Vocative ἐξουθενεσαμένη ἐξουθενεσαμέναι ἐξουθενεσαμένᾱ

Accusative ἐξουθενεσαμένην ἐξουθενεσαμένᾱς ἐξουθενεσαμένᾱ

Genitive ἐξουθενεσαμένης ἐξουθενεσαμενῶν ἐξουθενεσαμέναῑν

Dative ἐξουθενεσαμένῃ ἐξουθενεσαμέναῑς ἐξουθενεσαμέναῑν



Singular Plural Dual

Neuter

Nominative ἐξουθενεσάμενον ἐξουθενεσάμενα ἐξουθενεσαμένω

Vocative ἐξουθενεσάμενον ἐξουθενεσάμενα ἐξουθενεσαμένω

Accusative ἐξουθενεσάμενον ἐξουθενεσάμενα ἐξουθενεσαμένω

Genitive ἐξουθενεσαμένου ἐξουθενεσαμένων ἐξουθενεσαμένοῑν

Dative ἐξουθενεσαμένῳ ἐξουθενεσαμένοῑς ἐξουθενεσαμένοῑν

Passive voice

Masculine

Nominative ἐξουθενεθείς ἐξουθενεθέντες ἐξουθενεθέντε

Vocative ἐξουθενεθείς ἐξουθενεθέντες ἐξουθενεθέντε

Accusative ἐξουθενεθέντα ἐξουθενεθέντας ἐξουθενεθέντε

Genitive ἐξουθενεθέντος ἐξουθενεθέντων ἐξουθενεθέντοῑν

Dative ἐξουθενεθέντι ἐξουθενεθεῖσι ἐξουθενεθέντοῑν

Feminine

Nominative ἐξουθενεθεῖσα ἐξουθενεθεῖσαι ἐξουθενεθείσᾱ

Vocative ἐξουθενεθεῖσα ἐξουθενεθεῖσαι ἐξουθενεθείσᾱ

Accusative ἐξουθενεθεῖσαν ἐξουθενεθείσᾱς ἐξουθενεθείσᾱ

Genitive ἐξουθενεθείσης ἐξουθενεθεισῶν ἐξουθενεθείσαῑν

Dative ἐξουθενεθείσῃ ἐξουθενεθείσαῑς ἐξουθενεθείσαῑν

Neuter

Nominative ἐξουθενεθέν ἐξουθενεθέντα ἐξουθενεθέντε

Vocative ἐξουθενεθέν ἐξουθενεθέντα ἐξουθενεθέντε

Accusative ἐξουθενεθέν ἐξουθενεθέντα ἐξουθενεθέντε

Genitive ἐξουθενεθέντος ἐξουθενεθέντων ἐξουθενεθέντοῑν

Dative ἐξουθενεθέντι ἐξουθενεθεῖσι ἐξουθενεθέντοῑν

Perfect

Active voice

Masculine

Nominative ἐξουθενεκώς ἐξουθενεκότες ἐξουθενεκότε

Vocative ἐξουθενεκώς ἐξουθενεκότες ἐξουθενεκότε

Accusative ἐξουθενεκότα ἐξουθενεκότας ἐξουθενεκότε

Genitive ἐξουθενεκότος ἐξουθενεκότων ἐξουθενεκότοῑν

Dative ἐξουθενεκότι ἐξουθενεκῶσι ἐξουθενεκότοῑν



Singular Plural Dual

Feminine

Nominative ἐξουθενεκυῖα ἐξουθενεκυῖαι ἐξουθενεκυίᾱ

Vocative ἐξουθενεκυῖα ἐξουθενεκυῖαι ἐξουθενεκυίᾱ

Accusative ἐξουθενεκυῖαν ἐξουθενεκυίᾱς ἐξουθενεκυίᾱ

Genitive ἐξουθενεκυίᾱς ἐξουθενεκυιῶν ἐξουθενεκυίαῑν

Dative ἐξουθενεκυίᾳ ἐξουθενεκυίαῑς ἐξουθενεκυίαῑν

Neuter

Nominative ἐξουθενεκόν ἐξουθενεκότες ἐξουθενεκότε

Vocative ἐξουθενεκός ἐξουθενεκότες ἐξουθενεκότε

Accusative ἐξουθενεκότα ἐξουθενεκότας ἐξουθενεκότε

Genitive ἐξουθενεκότος ἐξουθενεκότων ἐξουθενεκότοῑν

Dative ἐξουθενεκότι ἐξουθενεκῶσι ἐξουθενεκότοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative ἐξουθενεμένος ἐξουθενεμένοι ἐξουθενεμένω

Vocative ἐξουθενεμένε ἐξουθενεμένοι ἐξουθενεμένω

Accusative ἐξουθενεμένον ἐξουθενεμένους ἐξουθενεμένω

Genitive ἐξουθενεμένου ἐξουθενεμένων ἐξουθενεμένοῑν

Dative ἐξουθενεμένῳ ἐξουθενεμένοῑς ἐξουθενεμένοῑν

Feminine

Nominative ἐξουθενεμένη ἐξουθενεμέναι ἐξουθενεμένᾱ

Vocative ἐξουθενεμένη ἐξουθενεμέναι ἐξουθενεμένᾱ

Accusative ἐξουθενεμένην ἐξουθενεμένᾱς ἐξουθενεμένᾱ

Genitive ἐξουθενεμένης ἐξουθενεμενῶν ἐξουθενεμέναῑν

Dative ἐξουθενεμένῃ ἐξουθενεμέναῑς ἐξουθενεμέναῑν

Neuter

Nominative ἐξουθενεμένον ἐξουθενεμένα ἐξουθενεμένω

Vocative ἐξουθενεμένον ἐξουθενεμένα ἐξουθενεμένω

Accusative ἐξουθενεμένον ἐξουθενεμένα ἐξουθενεμένω

Genitive ἐξουθενεμένου ἐξουθενεμένων ἐξουθενεμένοῑν

Dative ἐξουθενεμένῳ ἐξουθενεμένοῑς ἐξουθενεμένοῑν



φυσιόω

swell, flatter; be prepared by nature.

Indicative Subjunctive Optative Imperative

Regular

Active voice

Present
φυσιῶ φυσιῶ φυσιοῖμι1ps

φυσιοῖς φυσιοῖς φυσιοῖς φυσίου2ps

φυσιοῖ φυσιοῖ φυσιοῖ φυσιούτω3ps

φυσιοῦμεν φυσιῶμεν φυσιοῖμεν1pp

φυσιοῦτε φυσιῶτε φυσιοῖτε φυσιοῦτε2pp

φυσιοῦσι φυσιῶσι φυσιοῖεν φυσιούτωσαν3pp

φυσιοῦτον φυσιῶτον φυσιοῖτον φυσιοῦτον2pd

φυσιοῦτον φυσιῶτον φυσιοί̄την φυσιούτων3pd

Imperfect
ἐφυσίουν1ps

ἐφυσίους2ps

ἐφυσίου3ps

ἐφυσιοῦμεν1pp

ἐφυσιοῦτε2pp

ἐφυσίουν3pp

ἐφυσιοῦτον2pd

ἐφυσιούτην3pd

Future
φυσιώσω φυσιώσοῑμι1ps

φυσιώσεις φυσιώσοῑς2ps

φυσιώσει φυσιώσοῑ3ps

φυσιώσομεν φυσιώσοῑμεν1pp

φυσιώσετε φυσιώσοῑτε2pp

φυσιώσουσι φυσιώσοῑεν3pp

φυσιώσετον φυσιώσοῑτον2pd

φυσιώσετον φυσιωσοί̄την3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Aorist
ἐφυσίωσα φυσιώσω φυσιώσαῑμι1ps

ἐφυσίωσας φυσιώσῃς φυσιώσειας φυσίωσον2ps

ἐφυσίωσε φυσιώσῃ φυσιώσειε φυσιωσάτω3ps

ἐφυσιώσαμεν φυσιώσωμεν φυσιώσαῑμεν1pp

ἐφυσιώσατε φυσιώσητε φυσιώσαῑτε φυσιώσατε2pp

ἐφυσίωσαν φυσιώσωσι φυσιώσειαν φυσιωσάτωσαν3pp

ἐφυσιώσατον φυσιώσητον φυσιώσαῑτον φυσιώσατον2pd

ἐφυσιωσάτην φυσιώσητον φυσιωσαί̄την φυσιωσάτων3pd

Perfect
πεφυσίωκα πεφυσιώκω πεφυσιώκοῑμι1ps

πεφυσίωκας πεφυσιώκῃς πεφυσιώκοῑς πεφυσίωκε2ps

πεφυσίωκε πεφυσιώκῃ πεφυσιώκοῑ πεφυσιωκέτω3ps

πεφυσιώκαμεν πεφυσιώκωμεν πεφυσιώκοῑμεν1pp

πεφυσιώκατε πεφυσιώκητε πεφυσιώκοῑτε πεφυσιώκετε2pp

πεφυσιώκασι πεφυσιώκωσι πεφυσιώκοῑεν πεφυσιωκέτωσαν3pp

πεφυσιώκατον πεφυσιώκητον πεφυσιώκοῑτον πεφυσιώκετον2pd

πεφυσιώκατον πεφυσιώκητον πεφυσιωκοί̄την πεφυσιωκέτων3pd

Pluperfect
ἐπεφυσιώκη1ps

ἐπεφυσιώκης2ps

ἐπεφυσιώκει3ps

ἐπεφυσιώκεμεν1pp

ἐπεφυσιώκετε2pp

ἐπεφυσιώκεσαν3pp

ἐπεφυσιώκειτον2pd

ἐπεφυσιωκείτην3pd

Middle voice

Present
φυσιοῦμαι φυσιῶμαι φυσιοί̄μην1ps

φυσιοῖ φυσιοῖ φυσιοῖο φυσιοῦ2ps

φυσιοῦται φυσιῶται φυσιοῖτο φυσιούσθω3ps

φυσιούμεθα φυσιώμεθα φυσιοί̄μεθα1pp

φυσιοῦσθε φυσιῶσθε φυσιοῖσθε φυσιοῦσθε2pp

φυσιοῦνται φυσιῶνται φυσιοῖντο φυσιούσθωσαν3pp

φυσιοῦσθον φυσιῶσθον φυσιοῖσθον φυσιοῦσθον2pd

φυσιοῦσθον φυσιῶσθον φυσιοί̄σθην φυσιούσθων3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Imperfect
ἐφυσιούμην1ps

ἐφυσιοῦ2ps

ἐφυσιοῦτο3ps

ἐφυσιούμεθα1pp

ἐφυσιοῦσθε2pp

ἐφυσιοῦντο3pp

ἐφυσιοῦσθον2pd

ἐφυσιούσθην3pd

Future
φυσιώσομαι φυσιωσοί̄μην1ps

φυσιώσει φυσιώσοῑο2ps

φυσιώσεται φυσιώσοῑτο3ps

φυσιωσόμεθα φυσιωσοί̄μεθα1pp

φυσιώσεσθε φυσιώσοῑσθε2pp

φυσιώσονται φυσιώσοῑντο3pp

φυσιώσεσθον φυσιώσοῑσθον2pd

φυσιώσεσθον φυσιωσοί̄σθην3pd

Aorist
ἐφυσιωσάμην φυσιώσωμαι φυσιωσαί̄μην1ps

ἐφυσιώσω φυσιώσῃ φυσιώσαῑο φυσίωσαι2ps

ἐφυσιώσατο φυσιώσηται φυσιώσαῑτο φυσιωσάσθω3ps

ἐφυσιωσάμεθα φυσιωσώμεθα φυσιωσαί̄μεθα1pp

ἐφυσιώσασθε φυσιώσησθε φυσιώσαῑσθε φυσιώσασθε2pp

ἐφυσιώσαντο φυσιώσωνται φυσιώσαῑντο φυσιωσάσθωσαν3pp

ἐφυσιώσασθον φυσιώσησθον φυσιώσαῑσθον φυσιώσασθον2pd

ἐφυσιωσάσθην φυσιώσησθον φυσιωσαί̄σθην φυσιωσάσθων3pd

Perfect
πεφυσίωμαι1ps

πεφυσίωσαι πεφυσίωσο2ps

πεφυσίωται πεφυσιώσθω3ps

πεφυσιώμεθα1pp

πεφυσίωσθε πεφυσίωσθε2pp

πεφυσίωνται πεφυσιώσθωσαν3pp

πεφυσίωσθον πεφυσίωσθον2pd

πεφυσίωσθον πεφυσιώσθων3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Pluperfect
ἐπεφυσιώμην1ps

ἐπεφυσίωσο2ps

ἐπεφυσίωτο3ps

ἐπεφυσιώμεθα1pp

ἐπεφυσίωσθε2pp

ἐπεφυσίωντο3pp

ἐπεφυσίωσθον2pd

ἐπεφυσιώσθην3pd

Passive voice

Future
φυσιωθήσομαι φυσιωθησοί̄μην1ps

φυσιωθήσει φυσιωθήσοῑο2ps

φυσιωθήσεται φυσιωθήσοῑτο3ps

φυσιωθησόμεθα φυσιωθησοί̄μεθα1pp

φυσιωθήσεσθε φυσιωθήσοῑσθε2pp

φυσιωθήσονται φυσιωθήσοῑντο3pp

φυσιωθήσεσθον φυσιωθήσοῑσθον2pd

φυσιωθήσεσθον φυσιωθησοί̄σθην3pd

Aorist
ἐφυσιώθην φυσιωθῶ φυσιωθείην1ps

ἐφυσιώθης φυσιωθῇς φυσιωθείης φυσιώθητι2ps

ἐφυσιώθη φυσιωθῇ φυσιωθείη φυσιωθήτω3ps

ἐφυσιώθημεν φυσιωθῶμεν φυσιωθεῖμεν1pp

ἐφυσιώθητε φυσιωθῆτε φυσιωθεῖτε φυσιώθητε2pp

ἐφυσιώθησαν φυσιωθῶσι φυσιωθεῖεν φυσιωθήτωσαν3pp

ἐφυσιώθητον φυσιωθῆτον φυσιωθεῖτον φυσιώθητον2pd

ἐφυσιωθήτην φυσιωθῆτον φυσιωθείτην φυσιωθήτων3pd



φυσιόω

swell, flatter; be prepared by nature.

Singular Plural Dual

Regular

Present

Active voice

Masculine

Nominative φυσιῶν φυσιοῦντες φυσιοῦντε

Vocative φυσιῶν φυσιοῦντες φυσιοῦντε

Accusative φυσιοῦντα φυσιοῦντας φυσιοῦντε

Genitive φυσιοῦντος φυσιούντων φυσιούντοῑν

Dative φυσιοῦντι φυσιοῦσι φυσιούντοῑν

Feminine

Nominative φυσιοῦσα φυσιοῦσαι φυσιούσᾱ

Vocative φυσιοῦσα φυσιοῦσαι φυσιούσᾱ

Accusative φυσιοῦσαν φυσιούσᾱς φυσιούσᾱ

Genitive φυσιούσης φυσιουσῶν φυσιούσαῑν

Dative φυσιούσῃ φυσιούσαῑς φυσιούσαῑν

Neuter

Nominative φυσιοῦν φυσιοῦντα φυσιοῦντε

Vocative φυσιοῦν φυσιοῦντα φυσιοῦντε

Accusative φυσιοῦν φυσιοῦντα φυσιοῦντε

Genitive φυσιοῦντος φυσιούντων φυσιούντοῑν

Dative φυσιοῦντι φυσιοῦσι φυσιούντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative φυσιούμενος φυσιούμενοι φυσιουμένω

Vocative φυσιούμενε φυσιούμενοι φυσιουμένω

Accusative φυσιούμενον φυσιουμένους φυσιουμένω

Genitive φυσιουμένου φυσιουμένων φυσιουμένοῑν

Dative φυσιουμένῳ φυσιουμένοῑς φυσιουμένοῑν

Feminine

Nominative φυσιουμένη φυσιουμέναι φυσιουμένᾱ

Vocative φυσιουμένη φυσιουμέναι φυσιουμένᾱ

Accusative φυσιουμένην φυσιουμένᾱς φυσιουμένᾱ

Genitive φυσιουμένης φυσιουμενῶν φυσιουμέναῑν

Dative φυσιουμένῃ φυσιουμέναῑς φυσιουμέναῑν



Singular Plural Dual

Neuter

Nominative φυσιούμενον φυσιούμενα φυσιουμένω

Vocative φυσιούμενον φυσιούμενα φυσιουμένω

Accusative φυσιούμενον φυσιούμενα φυσιουμένω

Genitive φυσιουμένου φυσιουμένων φυσιουμένοῑν

Dative φυσιουμένῳ φυσιουμένοῑς φυσιουμένοῑν

Future

Active voice

Masculine

Nominative φυσιώσων φυσιώσοντες φυσιώσοντε

Vocative φυσιώσον φυσιώσοντες φυσιώσοντε

Accusative φυσιώσοντα φυσιώσοντας φυσιώσοντε

Genitive φυσιώσοντος φυσιωσόντων φυσιωσόντοῑν

Dative φυσιώσοντι φυσιώσουσι φυσιωσόντοῑν

Feminine

Nominative φυσιώσουσα φυσιώσουσαι φυσιωσούσᾱ

Vocative φυσιώσουσα φυσιώσουσαι φυσιωσούσᾱ

Accusative φυσιώσουσαν φυσιωσούσᾱς φυσιωσούσᾱ

Genitive φυσιωσούσης φυσιωσουσῶν φυσιωσούσαῑν

Dative φυσιωσούσῃ φυσιωσούσαῑς φυσιωσούσαῑν

Neuter

Nominative φυσιῶσον φυσιώσοντα φυσιώσοντε

Vocative φυσιῶσον φυσιώσοντα φυσιώσοντε

Accusative φυσιῶσον φυσιώσοντα φυσιώσοντε

Genitive φυσιώσοντος φυσιωσόντων φυσιωσόντοῑν

Dative φυσιώσοντι φυσιώσουσι φυσιωσόντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative φυσιωσόμενος φυσιωσόμενοι φυσιωσομένω

Vocative φυσιωσόμενε φυσιωσόμενοι φυσιωσομένω

Accusative φυσιωσόμενον φυσιωσομένους φυσιωσομένω

Genitive φυσιωσομένου φυσιωσομένων φυσιωσομένοῑν

Dative φυσιωσομένῳ φυσιωσομένοῑς φυσιωσομένοῑν



Singular Plural Dual

Feminine

Nominative φυσιωσομένη φυσιωσομέναι φυσιωσομένᾱ

Vocative φυσιωσομένη φυσιωσομέναι φυσιωσομένᾱ

Accusative φυσιωσομένην φυσιωσομένᾱς φυσιωσομένᾱ

Genitive φυσιωσομένης φυσιωσομενῶν φυσιωσομέναῑν

Dative φυσιωσομένῃ φυσιωσομέναῑς φυσιωσομέναῑν

Neuter

Nominative φυσιωσόμενον φυσιωσόμενα φυσιωσομένω

Vocative φυσιωσόμενον φυσιωσόμενα φυσιωσομένω

Accusative φυσιωσόμενον φυσιωσόμενα φυσιωσομένω

Genitive φυσιωσομένου φυσιωσομένων φυσιωσομένοῑν

Dative φυσιωσομένῳ φυσιωσομένοῑς φυσιωσομένοῑν

Passive voice

Masculine

Nominative φυσιωθησόμενος φυσιωθησόμενοι φυσιωθησομένω

Vocative φυσιωθησόμενε φυσιωθησόμενοι φυσιωθησομένω

Accusative φυσιωθησόμενον φυσιωθησομένους φυσιωθησομένω

Genitive φυσιωθησομένου φυσιωθησομένων φυσιωθησομένοῑν

Dative φυσιωθησομένῳ φυσιωθησομένοῑς φυσιωθησομένοῑν

Feminine

Nominative φυσιωθησομένη φυσιωθησομέναι φυσιωθησομένᾱ

Vocative φυσιωθησομένη φυσιωθησομέναι φυσιωθησομένᾱ

Accusative φυσιωθησομένην φυσιωθησομένᾱς φυσιωθησομένᾱ

Genitive φυσιωθησομένης φυσιωθησομενῶν φυσιωθησομέναῑν

Dative φυσιωθησομένῃ φυσιωθησομέναῑς φυσιωθησομέναῑν

Neuter

Nominative φυσιωθησόμενον φυσιωθησόμενα φυσιωθησομένω

Vocative φυσιωθησόμενον φυσιωθησόμενα φυσιωθησομένω

Accusative φυσιωθησόμενον φυσιωθησόμενα φυσιωθησομένω

Genitive φυσιωθησομένου φυσιωθησομένων φυσιωθησομένοῑν

Dative φυσιωθησομένῳ φυσιωθησομένοῑς φυσιωθησομένοῑν



Singular Plural Dual

Aorist

Active voice

Masculine

Nominative φυσιώσᾱς φυσιώσαντες φυσιώσαντε

Vocative φυσιώσαν φυσιώσαντες φυσιώσαντε

Accusative φυσιώσαντα φυσιώσαντας φυσιώσαντε

Genitive φυσιώσαντος φυσιωσάντων φυσιωσάντοῑν

Dative φυσιώσαντι φυσιώσᾱσι φυσιωσάντοῑν

Feminine

Nominative φυσιώσᾱσα φυσιώσᾱσαι φυσιωσά̄σᾱ

Vocative φυσιώσᾱσα φυσιώσᾱσαι φυσιωσά̄σᾱ

Accusative φυσιώσᾱσαν φυσιωσά̄σᾱς φυσιωσά̄σᾱ

Genitive φυσιωσά̄σης φυσιωσᾱσῶν φυσιωσά̄σαῑν

Dative φυσιωσά̄σῃ φυσιωσά̄σαῑς φυσιωσά̄σαῑν

Neuter

Nominative φυσιῶσαν φυσιώσαντα φυσιώσαντε

Vocative φυσιῶσαν φυσιώσαντα φυσιώσαντε

Accusative φυσιῶσαν φυσιώσαντα φυσιώσαντε

Genitive φυσιώσαντος φυσιωσάντων φυσιωσάντοῑν

Dative φυσιώσαντι φυσιώσᾱσι φυσιωσάντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative φυσιωσάμενος φυσιωσάμενοι φυσιωσαμένω

Vocative φυσιωσάμενε φυσιωσάμενοι φυσιωσαμένω

Accusative φυσιωσάμενον φυσιωσαμένους φυσιωσαμένω

Genitive φυσιωσαμένου φυσιωσαμένων φυσιωσαμένοῑν

Dative φυσιωσαμένῳ φυσιωσαμένοῑς φυσιωσαμένοῑν

Feminine

Nominative φυσιωσαμένη φυσιωσαμέναι φυσιωσαμένᾱ

Vocative φυσιωσαμένη φυσιωσαμέναι φυσιωσαμένᾱ

Accusative φυσιωσαμένην φυσιωσαμένᾱς φυσιωσαμένᾱ

Genitive φυσιωσαμένης φυσιωσαμενῶν φυσιωσαμέναῑν

Dative φυσιωσαμένῃ φυσιωσαμέναῑς φυσιωσαμέναῑν



Singular Plural Dual

Neuter

Nominative φυσιωσάμενον φυσιωσάμενα φυσιωσαμένω

Vocative φυσιωσάμενον φυσιωσάμενα φυσιωσαμένω

Accusative φυσιωσάμενον φυσιωσάμενα φυσιωσαμένω

Genitive φυσιωσαμένου φυσιωσαμένων φυσιωσαμένοῑν

Dative φυσιωσαμένῳ φυσιωσαμένοῑς φυσιωσαμένοῑν

Passive voice

Masculine

Nominative φυσιωθείς φυσιωθέντες φυσιωθέντε

Vocative φυσιωθείς φυσιωθέντες φυσιωθέντε

Accusative φυσιωθέντα φυσιωθέντας φυσιωθέντε

Genitive φυσιωθέντος φυσιωθέντων φυσιωθέντοῑν

Dative φυσιωθέντι φυσιωθεῖσι φυσιωθέντοῑν

Feminine

Nominative φυσιωθεῖσα φυσιωθεῖσαι φυσιωθείσᾱ

Vocative φυσιωθεῖσα φυσιωθεῖσαι φυσιωθείσᾱ

Accusative φυσιωθεῖσαν φυσιωθείσᾱς φυσιωθείσᾱ

Genitive φυσιωθείσης φυσιωθεισῶν φυσιωθείσαῑν

Dative φυσιωθείσῃ φυσιωθείσαῑς φυσιωθείσαῑν

Neuter

Nominative φυσιωθέν φυσιωθέντα φυσιωθέντε

Vocative φυσιωθέν φυσιωθέντα φυσιωθέντε

Accusative φυσιωθέν φυσιωθέντα φυσιωθέντε

Genitive φυσιωθέντος φυσιωθέντων φυσιωθέντοῑν

Dative φυσιωθέντι φυσιωθεῖσι φυσιωθέντοῑν

Perfect

Active voice

Masculine

Nominative πεφυσιωκώς πεφυσιωκότες πεφυσιωκότε

Vocative πεφυσιωκώς πεφυσιωκότες πεφυσιωκότε

Accusative πεφυσιωκότα πεφυσιωκότας πεφυσιωκότε

Genitive πεφυσιωκότος πεφυσιωκότων πεφυσιωκότοῑν

Dative πεφυσιωκότι πεφυσιωκῶσι πεφυσιωκότοῑν



Singular Plural Dual

Feminine

Nominative πεφυσιωκυῖα πεφυσιωκυῖαι πεφυσιωκυίᾱ

Vocative πεφυσιωκυῖα πεφυσιωκυῖαι πεφυσιωκυίᾱ

Accusative πεφυσιωκυῖαν πεφυσιωκυίᾱς πεφυσιωκυίᾱ

Genitive πεφυσιωκυίᾱς πεφυσιωκυιῶν πεφυσιωκυίαῑν

Dative πεφυσιωκυίᾳ πεφυσιωκυίαῑς πεφυσιωκυίαῑν

Neuter

Nominative πεφυσιωκόν πεφυσιωκότες πεφυσιωκότε

Vocative πεφυσιωκός πεφυσιωκότες πεφυσιωκότε

Accusative πεφυσιωκότα πεφυσιωκότας πεφυσιωκότε

Genitive πεφυσιωκότος πεφυσιωκότων πεφυσιωκότοῑν

Dative πεφυσιωκότι πεφυσιωκῶσι πεφυσιωκότοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative πεφυσιωμένος πεφυσιωμένοι πεφυσιωμένω

Vocative πεφυσιωμένε πεφυσιωμένοι πεφυσιωμένω

Accusative πεφυσιωμένον πεφυσιωμένους πεφυσιωμένω

Genitive πεφυσιωμένου πεφυσιωμένων πεφυσιωμένοῑν

Dative πεφυσιωμένῳ πεφυσιωμένοῑς πεφυσιωμένοῑν

Feminine

Nominative πεφυσιωμένη πεφυσιωμέναι πεφυσιωμένᾱ

Vocative πεφυσιωμένη πεφυσιωμέναι πεφυσιωμένᾱ

Accusative πεφυσιωμένην πεφυσιωμένᾱς πεφυσιωμένᾱ

Genitive πεφυσιωμένης πεφυσιωμενῶν πεφυσιωμέναῑν

Dative πεφυσιωμένῃ πεφυσιωμέναῑς πεφυσιωμέναῑν

Neuter

Nominative πεφυσιωμένον πεφυσιωμένα πεφυσιωμένω

Vocative πεφυσιωμένον πεφυσιωμένα πεφυσιωμένω

Accusative πεφυσιωμένον πεφυσιωμένα πεφυσιωμένω

Genitive πεφυσιωμένου πεφυσιωμένων πεφυσιωμένοῑν

Dative πεφυσιωμένῳ πεφυσιωμένοῑς πεφυσιωμένοῑν



φυσιόω

swell, flatter; be prepared by nature.

Active Middle Passive

Regular

Present φυσιοῦν φυσιοῦσθαι

Future φυσιώσειν φυσιώσεσθαι φυσιωθήσεσθαι

Aorist φυσιῶσαι φυσιώσασθαι φυσιωθῆναι

Perfect πεφυσιωκέναι πεφυσιῶσθαι



γαμέω

get married. give a daughter in marriage; med.: take husband.

Indicative Subjunctive Optative Imperative

Regular

Active voice

Present
γαμῶ γαμῶ γαμοῖμι1ps

γαμεῖς γαμῇς γαμοῖς γάμει2ps

γαμεῖ γαμῇ γαμοῖ γαμείτω3ps

γαμοῦμεν γαμῶμεν γαμοῖμεν1pp

γαμεῖτε γαμῆτε γαμοῖτε γαμεῖτε2pp

γαμοῦσι γαμῶσι γαμοῖεν γαμείτωσαν3pp

γαμεῖτον γαμῆτον γαμοῖτον γαμεῖτον2pd

γαμεῖτον γαμῆτον γαμοί̄την γαμείτων3pd

Imperfect
ἐγάμουν1ps

ἐγάμεις2ps

ἐγάμει3ps

ἐγαμοῦμεν1pp

ἐγαμεῖτε2pp

ἐγάμουν3pp

ἐγαμεῖτον2pd

ἐγαμείτην3pd

Future
γαμήσω γαμήσοῑμι1ps

γαμήσεις γαμήσοῑς2ps

γαμήσει γαμήσοῑ3ps

γαμήσομεν γαμήσοῑμεν1pp

γαμήσετε γαμήσοῑτε2pp

γαμήσουσι γαμήσοῑεν3pp

γαμήσετον γαμήσοῑτον2pd

γαμήσετον γαμησοί̄την3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Aorist
ἔγημα γήμω γήμαῑμι1ps

ἔγημας γήμῃς γήμειας γῆμον2ps

ἔγημε γήμῃ γήμειε γημάτω3ps

ἐγήμαμεν γήμωμεν γήμαῑμεν1pp

ἐγήματε γήμητε γήμαῑτε γήματε2pp

ἔγημαν γήμωσι γήμειαν γημάτωσαν3pp

ἐγήματον γήμητον γήμαῑτον γήματον2pd

ἐγημάτην γήμητον γημαί̄την γημάτων3pd

Perfect
γεγάμηκα γεγαμήκω γεγαμήκοῑμι1ps

γεγάμηκας γεγαμήκῃς γεγαμήκοῑς γεγάμηκε2ps

γεγάμηκε γεγαμήκῃ γεγαμήκοῑ γεγαμηκέτω3ps

γεγαμήκαμεν γεγαμήκωμεν γεγαμήκοῑμεν1pp

γεγαμήκατε γεγαμήκητε γεγαμήκοῑτε γεγαμήκετε2pp

γεγαμήκασι γεγαμήκωσι γεγαμήκοῑεν γεγαμηκέτωσαν3pp

γεγαμήκατον γεγαμήκητον γεγαμήκοῑτον γεγαμήκετον2pd

γεγαμήκατον γεγαμήκητον γεγαμηκοί̄την γεγαμηκέτων3pd

Pluperfect
ἐγεγαμήκη1ps

ἐγεγαμήκης2ps

ἐγεγαμήκει3ps

ἐγεγαμήκεμεν1pp

ἐγεγαμήκετε2pp

ἐγεγαμήκεσαν3pp

ἐγεγαμήκειτον2pd

ἐγεγαμηκείτην3pd

Middle voice

Present
γαμοῦμαι γαμῶμαι γαμοί̄μην1ps

γαμεῖ γαμῇ γαμοῖο γαμοῦ2ps

γαμεῖται γαμῆται γαμοῖτο γαμείσθω3ps

γαμούμεθα γαμώμεθα γαμοί̄μεθα1pp

γαμεῖσθε γαμῆσθε γαμοῖσθε γαμεῖσθε2pp

γαμοῦνται γαμῶνται γαμοῖντο γαμείσθωσαν3pp

γαμεῖσθον γαμῆσθον γαμοῖσθον γαμεῖσθον2pd

γαμεῖσθον γαμῆσθον γαμοί̄σθην γαμείσθων3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Imperfect
ἐγαμούμην1ps

ἐγαμοῦ2ps

ἐγαμεῖτο3ps

ἐγαμούμεθα1pp

ἐγαμεῖσθε2pp

ἐγαμοῦντο3pp

ἐγαμεῖσθον2pd

ἐγαμείσθην3pd

Future
γαμήσομαι γαμησοί̄μην1ps

γαμήσει γαμήσοῑο2ps

γαμήσεται γαμήσοῑτο3ps

γαμησόμεθα γαμησοί̄μεθα1pp

γαμήσεσθε γαμήσοῑσθε2pp

γαμήσονται γαμήσοῑντο3pp

γαμήσεσθον γαμήσοῑσθον2pd

γαμήσεσθον γαμησοί̄σθην3pd

Aorist
ἐγημάμην γήμωμαι γημαί̄μην1ps

ἐγήμω γήμῃ γήμαῑο γῆμαι2ps

ἐγήματο γήμηται γήμαῑτο γημάσθω3ps

ἐγημάμεθα γημώμεθα γημαί̄μεθα1pp

ἐγήμασθε γήμησθε γήμαῑσθε γήμασθε2pp

ἐγήμαντο γήμωνται γήμαῑντο γημάσθωσαν3pp

ἐγήμασθον γήμησθον γήμαῑσθον γήμασθον2pd

ἐγημάσθην γήμησθον γημαί̄σθην γημάσθων3pd

Perfect
γεγάμημαι1ps

γεγάμησαι γεγάμησο2ps

γεγάμηται γεγαμήσθω3ps

γεγαμήμεθα1pp

γεγάμησθε γεγάμησθε2pp

γεγάμηνται γεγαμήσθωσαν3pp

γεγάμησθον γεγάμησθον2pd

γεγάμησθον γεγαμήσθων3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Pluperfect
ἐγεγαμήμην1ps

ἐγεγάμησο2ps

ἐγεγάμητο3ps

ἐγεγαμήμεθα1pp

ἐγεγάμησθε2pp

ἐγεγάμηντο3pp

ἐγεγάμησθον2pd

ἐγεγαμήσθην3pd

Passive voice

Future
γαμηθήσομαι γαμηθησοί̄μην1ps

γαμηθήσει γαμηθήσοῑο2ps

γαμηθήσεται γαμηθήσοῑτο3ps

γαμηθησόμεθα γαμηθησοί̄μεθα1pp

γαμηθήσεσθε γαμηθήσοῑσθε2pp

γαμηθήσονται γαμηθήσοῑντο3pp

γαμηθήσεσθον γαμηθήσοῑσθον2pd

γαμηθήσεσθον γαμηθησοί̄σθην3pd

Aorist
ἐγαμήθην γαμηθῶ γαμηθείην1ps

ἐγαμήθης γαμηθῇς γαμηθείης γαμήθητι2ps

ἐγαμήθη γαμηθῇ γαμηθείη γαμηθήτω3ps

ἐγαμήθημεν γαμηθῶμεν γαμηθεῖμεν1pp

ἐγαμήθητε γαμηθῆτε γαμηθεῖτε γαμήθητε2pp

ἐγαμήθησαν γαμηθῶσι γαμηθεῖεν γαμηθήτωσαν3pp

ἐγαμήθητον γαμηθῆτον γαμηθεῖτον γαμήθητον2pd

ἐγαμηθήτην γαμηθῆτον γαμηθείτην γαμηθήτων3pd



γαμέω

get married. give a daughter in marriage; med.: take husband.

Singular Plural Dual

Regular

Present

Active voice

Masculine

Nominative γαμῶν γαμοῦντες γαμοῦντε

Vocative γαμῶν γαμοῦντες γαμοῦντε

Accusative γαμοῦντα γαμοῦντας γαμοῦντε

Genitive γαμοῦντος γαμούντων γαμούντοῑν

Dative γαμοῦντι γαμοῦσι γαμούντοῑν

Feminine

Nominative γαμοῦσα γαμοῦσαι γαμούσᾱ

Vocative γαμοῦσα γαμοῦσαι γαμούσᾱ

Accusative γαμοῦσαν γαμούσᾱς γαμούσᾱ

Genitive γαμούσης γαμουσῶν γαμούσαῑν

Dative γαμούσῃ γαμούσαῑς γαμούσαῑν

Neuter

Nominative γαμοῦν γαμοῦντα γαμοῦντε

Vocative γαμοῦν γαμοῦντα γαμοῦντε

Accusative γαμοῦν γαμοῦντα γαμοῦντε

Genitive γαμοῦντος γαμούντων γαμούντοῑν

Dative γαμοῦντι γαμοῦσι γαμούντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative γαμούμενος γαμούμενοι γαμουμένω

Vocative γαμούμενε γαμούμενοι γαμουμένω

Accusative γαμούμενον γαμουμένους γαμουμένω

Genitive γαμουμένου γαμουμένων γαμουμένοῑν

Dative γαμουμένῳ γαμουμένοῑς γαμουμένοῑν

Feminine

Nominative γαμουμένη γαμουμέναι γαμουμένᾱ

Vocative γαμουμένη γαμουμέναι γαμουμένᾱ

Accusative γαμουμένην γαμουμένᾱς γαμουμένᾱ

Genitive γαμουμένης γαμουμενῶν γαμουμέναῑν

Dative γαμουμένῃ γαμουμέναῑς γαμουμέναῑν



Singular Plural Dual

Neuter

Nominative γαμούμενον γαμούμενα γαμουμένω

Vocative γαμούμενον γαμούμενα γαμουμένω

Accusative γαμούμενον γαμούμενα γαμουμένω

Genitive γαμουμένου γαμουμένων γαμουμένοῑν

Dative γαμουμένῳ γαμουμένοῑς γαμουμένοῑν

Future

Active voice

Masculine

Nominative γαμήσων γαμήσοντες γαμήσοντε

Vocative γαμήσον γαμήσοντες γαμήσοντε

Accusative γαμήσοντα γαμήσοντας γαμήσοντε

Genitive γαμήσοντος γαμησόντων γαμησόντοῑν

Dative γαμήσοντι γαμήσουσι γαμησόντοῑν

Feminine

Nominative γαμήσουσα γαμήσουσαι γαμησούσᾱ

Vocative γαμήσουσα γαμήσουσαι γαμησούσᾱ

Accusative γαμήσουσαν γαμησούσᾱς γαμησούσᾱ

Genitive γαμησούσης γαμησουσῶν γαμησούσαῑν

Dative γαμησούσῃ γαμησούσαῑς γαμησούσαῑν

Neuter

Nominative γαμῆσον γαμήσοντα γαμήσοντε

Vocative γαμῆσον γαμήσοντα γαμήσοντε

Accusative γαμῆσον γαμήσοντα γαμήσοντε

Genitive γαμήσοντος γαμησόντων γαμησόντοῑν

Dative γαμήσοντι γαμήσουσι γαμησόντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative γαμησόμενος γαμησόμενοι γαμησομένω

Vocative γαμησόμενε γαμησόμενοι γαμησομένω

Accusative γαμησόμενον γαμησομένους γαμησομένω

Genitive γαμησομένου γαμησομένων γαμησομένοῑν

Dative γαμησομένῳ γαμησομένοῑς γαμησομένοῑν



Singular Plural Dual

Feminine

Nominative γαμησομένη γαμησομέναι γαμησομένᾱ

Vocative γαμησομένη γαμησομέναι γαμησομένᾱ

Accusative γαμησομένην γαμησομένᾱς γαμησομένᾱ

Genitive γαμησομένης γαμησομενῶν γαμησομέναῑν

Dative γαμησομένῃ γαμησομέναῑς γαμησομέναῑν

Neuter

Nominative γαμησόμενον γαμησόμενα γαμησομένω

Vocative γαμησόμενον γαμησόμενα γαμησομένω

Accusative γαμησόμενον γαμησόμενα γαμησομένω

Genitive γαμησομένου γαμησομένων γαμησομένοῑν

Dative γαμησομένῳ γαμησομένοῑς γαμησομένοῑν

Passive voice

Masculine

Nominative γαμηθησόμενος γαμηθησόμενοι γαμηθησομένω

Vocative γαμηθησόμενε γαμηθησόμενοι γαμηθησομένω

Accusative γαμηθησόμενον γαμηθησομένους γαμηθησομένω

Genitive γαμηθησομένου γαμηθησομένων γαμηθησομένοῑν

Dative γαμηθησομένῳ γαμηθησομένοῑς γαμηθησομένοῑν

Feminine

Nominative γαμηθησομένη γαμηθησομέναι γαμηθησομένᾱ

Vocative γαμηθησομένη γαμηθησομέναι γαμηθησομένᾱ

Accusative γαμηθησομένην γαμηθησομένᾱς γαμηθησομένᾱ

Genitive γαμηθησομένης γαμηθησομενῶν γαμηθησομέναῑν

Dative γαμηθησομένῃ γαμηθησομέναῑς γαμηθησομέναῑν

Neuter

Nominative γαμηθησόμενον γαμηθησόμενα γαμηθησομένω

Vocative γαμηθησόμενον γαμηθησόμενα γαμηθησομένω

Accusative γαμηθησόμενον γαμηθησόμενα γαμηθησομένω

Genitive γαμηθησομένου γαμηθησομένων γαμηθησομένοῑν

Dative γαμηθησομένῳ γαμηθησομένοῑς γαμηθησομένοῑν



Singular Plural Dual

Aorist

Active voice

Masculine

Nominative γήμᾱς γήμαντες γήμαντε

Vocative γήμαν γήμαντες γήμαντε

Accusative γήμαντα γήμαντας γήμαντε

Genitive γήμαντος γημάντων γημάντοῑν

Dative γήμαντι γήμᾱσι γημάντοῑν

Feminine

Nominative γήμᾱσα γήμᾱσαι γημά̄σᾱ

Vocative γήμᾱσα γήμᾱσαι γημά̄σᾱ

Accusative γήμᾱσαν γημά̄σᾱς γημά̄σᾱ

Genitive γημά̄σης γημᾱσῶν γημά̄σαῑν

Dative γημά̄σῃ γημά̄σαῑς γημά̄σαῑν

Neuter

Nominative γῆμαν γήμαντα γήμαντε

Vocative γῆμαν γήμαντα γήμαντε

Accusative γῆμαν γήμαντα γήμαντε

Genitive γήμαντος γημάντων γημάντοῑν

Dative γήμαντι γήμᾱσι γημάντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative γημάμενος γημάμενοι γημαμένω

Vocative γημάμενε γημάμενοι γημαμένω

Accusative γημάμενον γημαμένους γημαμένω

Genitive γημαμένου γημαμένων γημαμένοῑν

Dative γημαμένῳ γημαμένοῑς γημαμένοῑν

Feminine

Nominative γημαμένη γημαμέναι γημαμένᾱ

Vocative γημαμένη γημαμέναι γημαμένᾱ

Accusative γημαμένην γημαμένᾱς γημαμένᾱ

Genitive γημαμένης γημαμενῶν γημαμέναῑν

Dative γημαμένῃ γημαμέναῑς γημαμέναῑν



Singular Plural Dual

Neuter

Nominative γημάμενον γημάμενα γημαμένω

Vocative γημάμενον γημάμενα γημαμένω

Accusative γημάμενον γημάμενα γημαμένω

Genitive γημαμένου γημαμένων γημαμένοῑν

Dative γημαμένῳ γημαμένοῑς γημαμένοῑν

Passive voice

Masculine

Nominative γαμηθείς γαμηθέντες γαμηθέντε

Vocative γαμηθείς γαμηθέντες γαμηθέντε

Accusative γαμηθέντα γαμηθέντας γαμηθέντε

Genitive γαμηθέντος γαμηθέντων γαμηθέντοῑν

Dative γαμηθέντι γαμηθεῖσι γαμηθέντοῑν

Feminine

Nominative γαμηθεῖσα γαμηθεῖσαι γαμηθείσᾱ

Vocative γαμηθεῖσα γαμηθεῖσαι γαμηθείσᾱ

Accusative γαμηθεῖσαν γαμηθείσᾱς γαμηθείσᾱ

Genitive γαμηθείσης γαμηθεισῶν γαμηθείσαῑν

Dative γαμηθείσῃ γαμηθείσαῑς γαμηθείσαῑν

Neuter

Nominative γαμηθέν γαμηθέντα γαμηθέντε

Vocative γαμηθέν γαμηθέντα γαμηθέντε

Accusative γαμηθέν γαμηθέντα γαμηθέντε

Genitive γαμηθέντος γαμηθέντων γαμηθέντοῑν

Dative γαμηθέντι γαμηθεῖσι γαμηθέντοῑν

Perfect

Active voice

Masculine

Nominative γεγαμηκώς γεγαμηκότες γεγαμηκότε

Vocative γεγαμηκώς γεγαμηκότες γεγαμηκότε

Accusative γεγαμηκότα γεγαμηκότας γεγαμηκότε

Genitive γεγαμηκότος γεγαμηκότων γεγαμηκότοῑν

Dative γεγαμηκότι γεγαμηκῶσι γεγαμηκότοῑν



Singular Plural Dual

Feminine

Nominative γεγαμηκυῖα γεγαμηκυῖαι γεγαμηκυίᾱ

Vocative γεγαμηκυῖα γεγαμηκυῖαι γεγαμηκυίᾱ

Accusative γεγαμηκυῖαν γεγαμηκυίᾱς γεγαμηκυίᾱ

Genitive γεγαμηκυίᾱς γεγαμηκυιῶν γεγαμηκυίαῑν

Dative γεγαμηκυίᾳ γεγαμηκυίαῑς γεγαμηκυίαῑν

Neuter

Nominative γεγαμηκόν γεγαμηκότες γεγαμηκότε

Vocative γεγαμηκός γεγαμηκότες γεγαμηκότε

Accusative γεγαμηκότα γεγαμηκότας γεγαμηκότε

Genitive γεγαμηκότος γεγαμηκότων γεγαμηκότοῑν

Dative γεγαμηκότι γεγαμηκῶσι γεγαμηκότοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative γεγαμημένος γεγαμημένοι γεγαμημένω

Vocative γεγαμημένε γεγαμημένοι γεγαμημένω

Accusative γεγαμημένον γεγαμημένους γεγαμημένω

Genitive γεγαμημένου γεγαμημένων γεγαμημένοῑν

Dative γεγαμημένῳ γεγαμημένοῑς γεγαμημένοῑν

Feminine

Nominative γεγαμημένη γεγαμημέναι γεγαμημένᾱ

Vocative γεγαμημένη γεγαμημέναι γεγαμημένᾱ

Accusative γεγαμημένην γεγαμημένᾱς γεγαμημένᾱ

Genitive γεγαμημένης γεγαμημενῶν γεγαμημέναῑν

Dative γεγαμημένῃ γεγαμημέναῑς γεγαμημέναῑν

Neuter

Nominative γεγαμημένον γεγαμημένα γεγαμημένω

Vocative γεγαμημένον γεγαμημένα γεγαμημένω

Accusative γεγαμημένον γεγαμημένα γεγαμημένω

Genitive γεγαμημένου γεγαμημένων γεγαμημένοῑν

Dative γεγαμημένῳ γεγαμημένοῑς γεγαμημένοῑν



γαμέω

get married. give a daughter in marriage; med.: take husband.

Active Middle Passive

Regular

Present γαμεῖν γαμεῖσθαι

Future γαμήσειν γαμήσεσθαι γαμηθήσεσθαι

Aorist γῆμαι γήμασθαι γαμηθῆναι

Perfect γεγαμηκέναι γεγαμῆσθαι



γιγνώσκω

let know, learn, discover, recognize.

Indicative Subjunctive Optative Imperative

Regular

Active voice

Present
γιγνώσκω γιγνώσκω γιγνώσκοῑμι1ps

γιγνώσκεις γιγνώσκῃς γιγνώσκοῑς γίγνωσκε2ps

γιγνώσκει γιγνώσκῃ γιγνώσκοῑ γιγνωσκέτω3ps

γιγνώσκομεν γιγνώσκωμεν γιγνώσκοῑμεν1pp

γιγνώσκετε γιγνώσκητε γιγνώσκοῑτε γιγνώσκετε2pp

γιγνώσκουσι γιγνώσκωσι γιγνώσκοῑεν γιγνωσκέτωσαν3pp

γιγνώσκετον γιγνώσκητον γιγνώσκοῑτον γιγνώσκετον2pd

γιγνώσκετον γιγνώσκητον γιγνωσκοί̄την γιγνωσκέτων3pd

Imperfect
ἐγίγνωσκον1ps

ἐγίγνωσκες2ps

ἐγίγνωσκε3ps

ἐγιγνώσκομεν1pp

ἐγιγνώσκετε2pp

ἐγίγνωσκον3pp

ἐγιγνώσκετον2pd

ἐγιγνωσκέτην3pd

Future
γνώσομαι γνωσθησοί̄μην1ps

γνώσει γνωσθήσοῑο2ps

γνώσεται γνωσθήσοῑτο3ps

γνωσόμεθα γνωσθησοί̄μεθα1pp

γνώσεσθε γνωσθήσοῑσθε2pp

γνώσονται γνωσθήσοῑντο3pp

γνώσεσθον γνωσθήσοῑσθον2pd

γνώσεσθον γνωσθησοί̄σθην3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Aorist
γνωσθῶ γνωσθείην1ps

γνωσθῇς γνωσθείης γνώσθητι2ps

γνωσθῇ γνωσθείη γνωσθήτω3ps

γνωσθῶμεν γνωσθεῖμεν1pp

γνωσθῆτε γνωσθεῖτε γνώσθητε2pp

γνωσθῶσι γνωσθεῖεν γνωσθήτωσαν3pp

γνωσθῆτον γνωσθεῖτον γνώσθητον2pd

γνωσθῆτον γνωσθείτην γνωσθήτων3pd

Strong aorist
ἔγνων1ps

ἔγνως2ps

ἐγνω3ps

ἔγνωμεν1pp

ἔγνωτε2pp

ἔγνον3pp

ἔγνωτον2pd

ἐγνώτην3pd

Perfect
ἔγνωκα ἐγνώκω ἐγνώκοῑμι1ps

ἔγνωκας ἐγνώκῃς ἐγνώκοῑς ἔγνωκε2ps

ἔγνωκε ἐγνώκῃ ἐγνώκοῑ ἐγνωκέτω3ps

ἐγνώκαμεν ἐγνώκωμεν ἐγνώκοῑμεν1pp

ἐγνώκατε ἐγνώκητε ἐγνώκοῑτε ἐγνώκετε2pp

ἐγνώκασι ἐγνώκωσι ἐγνώκοῑεν ἐγνωκέτωσαν3pp

ἐγνώκατον ἐγνώκητον ἐγνώκοῑτον ἐγνώκετον2pd

ἐγνώκατον ἐγνώκητον ἐγνωκοί̄την ἐγνωκέτων3pd

Pluperfect
ἐγνώκη1ps

ἐγνώκης2ps

ἐγνώκει3ps

ἐγνώκεμεν1pp

ἐγνώκετε2pp

ἐγνώκεσαν3pp

ἐγνώκειτον2pd

ἐγνωκείτην3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Middle voice

Present
ἐγιγνώσκομαι γιγνώσκωμαι γιγνωσκοί̄μην1ps

ἐγιγνώσκει γιγνώσκῃ γιγνώσκοῑο γιγνώσκου2ps

ἐγιγνώσκεται γιγνώσκηται γιγνώσκοῑτο γιγνωσκέσθω3ps

ἐγιγνωσκόμεθα γιγνωσκώμεθα γιγνωσκοί̄μεθα1pp

ἐγιγνώσκεσθε γιγνώσκησθε γιγνώσκοῑσθε γιγνώσκεσθε2pp

ἐγιγνώσκονται γιγνώσκωνται γιγνώσκοῑντο γιγνωσκέσθωσαν3pp

ἐγιγνώσκεσθον γιγνώσκησθον γιγνώσκοῑσθον γιγνώσκεσθον2pd

ἐγιγνώσκεσθον γιγνώσκησθον γιγνωσκοί̄σθην γιγνωσκέσθων3pd

Imperfect
ἐγιγνωσκόμην1ps

ἐγιγνώσκου2ps

ἐγιγνώσκετο3ps

ἐγιγνωσκόμεθα1pp

ἐγιγνώσκεσθε2pp

ἐγιγνώσκοντο3pp

ἐγιγνώσκεσθον2pd

ἐγιγνωσκέσθην3pd

Strong aorist
ἐγνώμην1ps

ἔγνωσο2ps

ἔγνωτο3ps

ἐγνώμεθα1pp

ἔγνωσθε2pp

ἔγνωντο3pp

ἔγνωσθον2pd

ἐγνώσθην3pd

Perfect
ἔγνωμαι1ps

ἔγνωσαι ἔγνωσο2ps

ἔγνωται ἐγνώσθω3ps

ἐγνώμεθα1pp

ἔγνωσθε ἔγνωσθε2pp

ἔγνωνται ἐγνώσθωσαν3pp

ἔγνωσθον ἔγνωσθον2pd

ἔγνωσθον ἐγνώσθων3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Pluperfect
ἐγνώμην1ps

ἔγνωσο2ps

ἔγνωτο3ps

ἐγνώμεθα1pp

ἔγνωσθε2pp

ἔγνωντο3pp

ἔγνωσθον2pd

ἐγνώσθην3pd

Passive voice

Future
γνωσθήσομαι1ps

γνωσθήσει2ps

γνωσθήσεται3ps

γνωσθησόμεθα1pp

γνωσθήσεσθε2pp

γνωσθήσονται3pp

γνωσθήσεσθον2pd

γνωσθήσεσθον3pd

Aorist
ἐγνώσθην1ps

ἐγνώσθης2ps

ἐγνώσθη3ps

ἐγνώσθημεν1pp

ἐγνώσθητε2pp

ἐγνώσθησαν3pp

ἐγνώσθητον2pd

ἐγνωσθήτην3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Epic

Active voice

Strong aorist
γνῶν γνώω1ps

γνῶς2ps

γνω3ps

γνῶμεν γνώομεν1pp

γνῶτε2pp

γνῶσαν γνώωσι3pp

γνῶτον2pd

γνώτην3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Ionic

Active voice

Present
γινώσκω γινώσκω γινώσκοῑμι1ps

γινώσκεις γινώσκῃς γινώσκοῑς γίνωσκε2ps

γινώσκει γινώσκῃ γινώσκοῑ γινωσκέτω3ps

γινώσκομεν γινώσκωμεν γινώσκοῑμεν1pp

γινώσκετε γινώσκητε γινώσκοῑτε γινώσκετε2pp

γινώσκουσι γινώσκωσι γινώσκοῑεν γινωσκέτωσαν3pp

γινώσκετον γινώσκητον γινώσκοῑτον γινώσκετον2pd

γινώσκετον γινώσκητον γινωσκοί̄την γινωσκέτων3pd

Imperfect
ἐγίνωσκον1ps

ἐγίνωσκες2ps

ἐγίνωσκε3ps

ἐγινώσκομεν1pp

ἐγινώσκετε2pp

ἐγίνωσκον3pp

ἐγινώσκετον2pd

ἐγινωσκέτην3pd

Middle voice

Present
ἐγινώσκομαι γινώσκωμαι γινωσκοί̄μην1ps

ἐγινώσκει γινώσκῃ γινώσκοῑο γινώσκου2ps

ἐγινώσκεται γινώσκηται γινώσκοῑτο γινωσκέσθω3ps

ἐγινωσκόμεθα γινωσκώμεθα γινωσκοί̄μεθα1pp

ἐγινώσκεσθε γινώσκησθε γινώσκοῑσθε γινώσκεσθε2pp

ἐγινώσκονται γινώσκωνται γινώσκοῑντο γινωσκέσθωσαν3pp

ἐγινώσκεσθον γινώσκησθον γινώσκοῑσθον γινώσκεσθον2pd

ἐγινώσκεσθον γινώσκησθον γινωσκοί̄σθην γινωσκέσθων3pd

Imperfect
ἐγινωσκόμην1ps

ἐγινώσκου2ps

ἐγινώσκετο3ps

ἐγινωσκόμεθα1pp

ἐγινώσκεσθε2pp

ἐγινώσκοντο3pp



Indicative Subjunctive Optative Imperative

ἐγινώσκεσθον2pd

ἐγινωσκέσθην3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Poetic

Active voice

Imperfect
γίγνωσκον1ps

γίγνωσκες2ps

γίγνωσκε3ps

γιγνώσκομεν1pp

γιγνώσκετε2pp

γίγνωσκον3pp

γιγνώσκετον2pd

γιγνωσκέτην3pd

Middle voice

Imperfect
γιγνωσκόμην1ps

γιγνώσκου2ps

γιγνώσκετο3ps

γιγνωσκόμεθα1pp

γιγνώσκεσθε2pp

γιγνώσκοντο3pp

γιγνώσκεσθον2pd

γιγνωσκέσθην3pd



γιγνώσκω

let know, learn, discover, recognize.

Singular Plural Dual

Regular

Present

Active voice

Masculine

Nominative γιγνώσκων γιγνώσκοντες γιγνώσκοντε

Vocative γιγνώσκον γιγνώσκοντες γιγνώσκοντε

Accusative γιγνώσκοντα γιγνώσκοντας γιγνώσκοντε

Genitive γιγνώσκοντος γιγνωσκόντων γιγνωσκόντοῑν

Dative γιγνώσκοντι γιγνώσκουσι γιγνωσκόντοῑν

Feminine

Nominative γιγνώσκουσα γιγνώσκουσαι γιγνωσκούσᾱ

Vocative γιγνώσκουσα γιγνώσκουσαι γιγνωσκούσᾱ

Accusative γιγνώσκουσαν γιγνωσκούσᾱς γιγνωσκούσᾱ

Genitive γιγνωσκούσης γιγνωσκουσῶν γιγνωσκούσαῑν

Dative γιγνωσκούσῃ γιγνωσκούσαῑς γιγνωσκούσαῑν

Neuter

Nominative γιγνῶσκον γιγνώσκοντα γιγνώσκοντε

Vocative γιγνῶσκον γιγνώσκοντα γιγνώσκοντε

Accusative γιγνῶσκον γιγνώσκοντα γιγνώσκοντε

Genitive γιγνώσκοντος γιγνωσκόντων γιγνωσκόντοῑν

Dative γιγνώσκοντι γιγνώσκουσι γιγνωσκόντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative γιγνωσκόμενος γιγνωσκόμενοι γιγνωσκομένω

Vocative γιγνωσκόμενε γιγνωσκόμενοι γιγνωσκομένω

Accusative γιγνωσκόμενον γιγνωσκομένους γιγνωσκομένω

Genitive γιγνωσκομένου γιγνωσκομένων γιγνωσκομένοῑν

Dative γιγνωσκομένῳ γιγνωσκομένοῑς γιγνωσκομένοῑν

Feminine

Nominative γιγνωσκομένη γιγνωσκομέναι γιγνωσκομένᾱ

Vocative γιγνωσκομένη γιγνωσκομέναι γιγνωσκομένᾱ

Accusative γιγνωσκομένην γιγνωσκομένᾱς γιγνωσκομένᾱ

Genitive γιγνωσκομένης γιγνωσκομενῶν γιγνωσκομέναῑν

Dative γιγνωσκομένῃ γιγνωσκομέναῑς γιγνωσκομέναῑν



Singular Plural Dual

Neuter

Nominative γιγνωσκόμενον γιγνωσκόμενα γιγνωσκομένω

Vocative γιγνωσκόμενον γιγνωσκόμενα γιγνωσκομένω

Accusative γιγνωσκόμενον γιγνωσκόμενα γιγνωσκομένω

Genitive γιγνωσκομένου γιγνωσκομένων γιγνωσκομένοῑν

Dative γιγνωσκομένῳ γιγνωσκομένοῑς γιγνωσκομένοῑν

Future

Active voice

Masculine

Nominative γνωσόμενος γνωσόμενοι γνωσομένω

Vocative γνωσόμενε γνωσόμενοι γνωσομένω

Accusative γνωσόμενον γνωσομένους γνωσομένω

Genitive γνωσομένου γνωσομένων γνωσομένοῑν

Dative γνωσομένῳ γνωσομένοῑς γνωσομένοῑν

Feminine

Nominative γνωσομένη γνωσομέναι γνωσομένᾱ

Vocative γνωσομένη γνωσομέναι γνωσομένᾱ

Accusative γνωσομένην γνωσομένᾱς γνωσομένᾱ

Genitive γνωσομένης γνωσομενῶν γνωσομέναῑν

Dative γνωσομένῃ γνωσομέναῑς γνωσομέναῑν

Neuter

Nominative γνωσόμενον γνωσόμενα γνωσομένω

Vocative γνωσόμενον γνωσόμενα γνωσομένω

Accusative γνωσόμενον γνωσόμενα γνωσομένω

Genitive γνωσομένου γνωσομένων γνωσομένοῑν

Dative γνωσομένῳ γνωσομένοῑς γνωσομένοῑν

Passive voice

Masculine

Nominative γνωσθησόμενος γνωσθησόμενοι γνωσθησομένω

Vocative γνωσθησόμενε γνωσθησόμενοι γνωσθησομένω

Accusative γνωσθησόμενον γνωσθησομένους γνωσθησομένω

Genitive γνωσθησομένου γνωσθησομένων γνωσθησομένοῑν

Dative γνωσθησομένῳ γνωσθησομένοῑς γνωσθησομένοῑν



Singular Plural Dual

Feminine

Nominative γνωσθησομένη γνωσθησομέναι γνωσθησομένᾱ

Vocative γνωσθησομένη γνωσθησομέναι γνωσθησομένᾱ

Accusative γνωσθησομένην γνωσθησομένᾱς γνωσθησομένᾱ

Genitive γνωσθησομένης γνωσθησομενῶν γνωσθησομέναῑν

Dative γνωσθησομένῃ γνωσθησομέναῑς γνωσθησομέναῑν

Neuter

Nominative γνωσθησόμενον γνωσθησόμενα γνωσθησομένω

Vocative γνωσθησόμενον γνωσθησόμενα γνωσθησομένω

Accusative γνωσθησόμενον γνωσθησόμενα γνωσθησομένω

Genitive γνωσθησομένου γνωσθησομένων γνωσθησομένοῑν

Dative γνωσθησομένῳ γνωσθησομένοῑς γνωσθησομένοῑν

Aorist

Active voice

Masculine

Nominative γνούς γνόντες γνόντε

Vocative γνούς γνόντες γνόντε

Accusative γνόντα γνόντας γνόντε

Genitive γνόντος γνόντων γνόντοῑν

Dative γνόντι γνοῦσι γνόντοῑν

Passive voice

Masculine

Nominative γνωσθείς γνωσθέντες γνωσθέντε

Vocative γνωσθείς γνωσθέντες γνωσθέντε

Accusative γνωσθέντα γνωσθέντας γνωσθέντε

Genitive γνωσθέντος γνωσθέντων γνωσθέντοῑν

Dative γνωσθέντι γνωσθεῖσι γνωσθέντοῑν

Feminine

Nominative γνωσθεῖσα γνωσθεῖσαι γνωσθείσᾱ

Vocative γνωσθεῖσα γνωσθεῖσαι γνωσθείσᾱ

Accusative γνωσθεῖσαν γνωσθείσᾱς γνωσθείσᾱ

Genitive γνωσθείσης γνωσθεισῶν γνωσθείσαῑν

Dative γνωσθείσῃ γνωσθείσαῑς γνωσθείσαῑν



Singular Plural Dual

Neuter

Nominative γνωσθέν γνωσθέντα γνωσθέντε

Vocative γνωσθέν γνωσθέντα γνωσθέντε

Accusative γνωσθέν γνωσθέντα γνωσθέντε

Genitive γνωσθέντος γνωσθέντων γνωσθέντοῑν

Dative γνωσθέντι γνωσθεῖσι γνωσθέντοῑν

Perfect

Active voice

Masculine

Nominative ἐγνωκώς ἐγνωκότες ἐγνωκότε

Vocative ἐγνωκώς ἐγνωκότες ἐγνωκότε

Accusative ἐγνωκότα ἐγνωκότας ἐγνωκότε

Genitive ἐγνωκότος ἐγνωκότων ἐγνωκότοῑν

Dative ἐγνωκότι ἐγνωκῶσι ἐγνωκότοῑν

Feminine

Nominative ἐγνωκυῖα ἐγνωκυῖαι ἐγνωκυίᾱ

Vocative ἐγνωκυῖα ἐγνωκυῖαι ἐγνωκυίᾱ

Accusative ἐγνωκυῖαν ἐγνωκυίᾱς ἐγνωκυίᾱ

Genitive ἐγνωκυίᾱς ἐγνωκυιῶν ἐγνωκυίαῑν

Dative ἐγνωκυίᾳ ἐγνωκυίαῑς ἐγνωκυίαῑν

Neuter

Nominative ἐγνωκός ἐγνωκότα ἐγνωκότε

Vocative ἐγνωκός ἐγνωκότα ἐγνωκότε

Accusative ἐγνωκός ἐγνωκότα ἐγνωκότε

Genitive ἐγνωκότος ἐγνωκότων ἐγνωκότοῑν

Dative ἐγνωκότι ἐγνωκῶσι ἐγνωκότοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative ἐγνωμένος ἐγνωμένοι ἐγνωμένω

Vocative ἐγνωμένε ἐγνωμένοι ἐγνωμένω

Accusative ἐγνωμένον ἐγνωμένους ἐγνωμένω

Genitive ἐγνωμένου ἐγνωμένων ἐγνωμένοῑν

Dative ἐγνωμένῳ ἐγνωμένοῑς ἐγνωμένοῑν



Singular Plural Dual

Feminine

Nominative ἐγνωμένη ἐγνωμέναι ἐγνωμένᾱ

Vocative ἐγνωμένη ἐγνωμέναι ἐγνωμένᾱ

Accusative ἐγνωμένην ἐγνωμένᾱς ἐγνωμένᾱ

Genitive ἐγνωμένης ἐγνωμενῶν ἐγνωμέναῑν

Dative ἐγνωμένῃ ἐγνωμέναῑς ἐγνωμέναῑν

Neuter

Nominative ἐγνωμένον ἐγνωμένα ἐγνωμένω

Vocative ἐγνωμένον ἐγνωμένα ἐγνωμένω

Accusative ἐγνωμένον ἐγνωμένα ἐγνωμένω

Genitive ἐγνωμένου ἐγνωμένων ἐγνωμένοῑν

Dative ἐγνωμένῳ ἐγνωμένοῑς ἐγνωμένοῑν



Singular Plural Dual

Ionic

Present

Active voice

Masculine

Nominative γινώσκων γινώσκοντες γινώσκοντε

Vocative γινώσκον γινώσκοντες γινώσκοντε

Accusative γινώσκοντα γινώσκοντας γινώσκοντε

Genitive γινώσκοντος γινωσκόντων γινωσκόντοῑν

Dative γινώσκοντι γινώσκουσι γινωσκόντοῑν

Feminine

Nominative γινώσκουσα γινώσκουσαι γινωσκούσᾱ

Vocative γινώσκουσα γινώσκουσαι γινωσκούσᾱ

Accusative γινώσκουσαν γινωσκούσᾱς γινωσκούσᾱ

Genitive γινωσκούσης γινωσκουσῶν γινωσκούσαῑν

Dative γινωσκούσῃ γινωσκούσαῑς γινωσκούσαῑν

Neuter

Nominative γινῶσκον γινώσκοντα γινώσκοντε

Vocative γινῶσκον γινώσκοντα γινώσκοντε

Accusative γινῶσκον γινώσκοντα γινώσκοντε

Genitive γινώσκοντος γινωσκόντων γινωσκόντοῑν

Dative γινώσκοντι γινώσκουσι γινωσκόντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative γινωσκόμενος γινωσκόμενοι γινωσκομένω

Vocative γινωσκόμενε γινωσκόμενοι γινωσκομένω

Accusative γινωσκόμενον γινωσκομένους γινωσκομένω

Genitive γινωσκομένου γινωσκομένων γινωσκομένοῑν

Dative γινωσκομένῳ γινωσκομένοῑς γινωσκομένοῑν

Feminine

Nominative γινωσκομένη γινωσκομέναι γινωσκομένᾱ

Vocative γινωσκομένη γινωσκομέναι γινωσκομένᾱ

Accusative γινωσκομένην γινωσκομένᾱς γινωσκομένᾱ

Genitive γινωσκομένης γινωσκομενῶν γινωσκομέναῑν

Dative γινωσκομένῃ γινωσκομέναῑς γινωσκομέναῑν



Singular Plural Dual

Neuter

Nominative γινωσκόμενον γινωσκόμενα γινωσκομένω

Vocative γινωσκόμενον γινωσκόμενα γινωσκομένω

Accusative γινωσκόμενον γινωσκόμενα γινωσκομένω

Genitive γινωσκομένου γινωσκομένων γινωσκομένοῑν

Dative γινωσκομένῳ γινωσκομένοῑς γινωσκομένοῑν



γιγνώσκω

let know, learn, discover, recognize.

Active Middle Passive

Regular

Present γιγνώσκειν γιγνώσκεσθαι

Future γνώσεσθαι γνωσθήσεσθαι

Aorist γνώσασθαι γνωσθῆναι

Aorist γνῶναι γνῶσθαι

Perfect ἐγνωκέναι ἐγνῶσθαι

Epic

Aorist γνώμεναι

Ionic

Present γινώσκειν γινώσκεσθαι



καλέω

call, name, invite.

Indicative Subjunctive Optative Imperative

Regular

Active voice

Present
καλῶ καλῶ καλοῖμι1ps

καλέω καλέω καλέοῑμι

καλεῖς καλῇς καλοῖς κάλει2ps

καλέεις καλέῃς καλέοῑς κάλεε

καλεῖ καλῇ καλοῖ καλείτω3ps

καλέει καλέῃ καλέοῑ καλεέτω

καλοῦμεν καλῶμεν καλοῖμεν1pp

καλέομεν καλέωμεν καλέοῑμεν

καλεῖτε καλῆτε καλοῖτε καλεῖτε2pp

καλέετε καλέητε καλέοῑτε καλέετε

καλοῦσι καλῶσι καλοῖεν καλείτωσαν3pp

καλέουσι καλέωσι καλέοῑεν καλεέτωσαν

καλεῖτον καλῆτον καλοῖτον καλεῖτον2pd

καλέετον καλέητον καλέοῑτον καλέετον

καλεῖτον καλῆτον καλοί̄την καλείτων3pd

καλέετον καλέητον καλεοί̄την καλεέτων

Imperfect
ἐκάλουν1ps

ἐκάλεον

ἐκάλεις2ps

ἐκάλεες

ἐκάλει3ps

ἐκάλεε

ἐκαλοῦμεν1pp

ἐκαλέομεν

ἐκαλεῖτε2pp

ἐκαλέετε

ἐκάλουν3pp

ἐκάλεον

ἐκαλεῖτον2pd

ἐκαλέετον



Indicative Subjunctive Optative Imperative

ἐκαλείτην3pd

ἐκαλεέτην

Future
καλέσω καλέσοῑμι1ps

καλέσεις καλέσοῑς2ps

καλέσει καλέσοῑ3ps

καλέσομεν καλέσοῑμεν1pp

καλέσετε καλέσοῑτε2pp

καλέσουσι καλέσοῑεν3pp

καλέσετον καλέσοῑτον2pd

καλέσετον καλεσοί̄την3pd

Aorist
ἐκάλεσα καλέσω καλέσαῑμι1ps

ἐκάλεσας καλέσῃς καλέσειας κάλεσον2ps

ἐκάλεσε καλέσῃ καλέσειε καλεσάτω3ps

ἐκαλέσαμεν καλέσωμεν καλέσαῑμεν1pp

ἐκαλέσατε καλέσητε καλέσαῑτε καλέσατε2pp

ἐκάλεσαν καλέσωσι καλέσειαν καλεσάτωσαν3pp

ἐκαλέσατον καλέσητον καλέσαῑτον καλέσατον2pd

ἐκαλεσάτην καλέσητον καλεσαί̄την καλεσάτων3pd

Perfect
κέκληκα κεκλήκω κεκλήκοῑμι1ps

κέκληκας κεκλήκῃς κεκλήκοῑς κέκληκε2ps

κέκληκε κεκλήκῃ κεκλήκοῑ κεκληκέτω3ps

κεκλήκαμεν κεκλήκωμεν κεκλήκοῑμεν1pp

κεκλήκατε κεκλήκητε κεκλήκοῑτε κεκλήκετε2pp

κεκλήκασι κεκλήκωσι κεκλήκοῑεν κεκληκέτωσαν3pp

κεκλήκατον κεκλήκητον κεκλήκοῑτον κεκλήκετον2pd

κεκλήκατον κεκλήκητον κεκληκοί̄την κεκληκέτων3pd

Pluperfect
ἐκεκλήκη1ps

ἐκεκλήκης2ps

ἐκεκλήκει3ps

ἐκεκλήκεμεν1pp

ἐκεκλήκετε2pp

ἐκεκλήκεσαν3pp

ἐκεκλήκειτον2pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

ἐκεκληκείτην3pd

Middle voice

Present
ἐκαλοῦμαι καλῶμαι καλοί̄μην1ps

ἐκαλέομαι καλέωμαι καλεοί̄μην

ἐκαλεῖ καλῇ καλοῖο καλοῦ2ps

ἐκαλέει καλέῃ καλέοῑο καλέου

ἐκαλεῖται καλῆται καλοῖτο καλείσθω3ps

ἐκαλέεται καλέηται καλέοῑτο καλεέσθω

ἐκαλούμεθα καλώμεθα καλοί̄μεθα1pp

ἐκαλεόμεθα καλεώμεθα καλεοί̄μεθα

ἐκαλεῖσθε καλῆσθε καλοῖσθε καλεῖσθε2pp

ἐκαλέεσθε καλέησθε καλέοῑσθε καλέεσθε

ἐκαλοῦνται καλῶνται καλοῖντο καλείσθωσαν3pp

ἐκαλέονται καλέωνται καλέοῑντο καλεέσθωσαν

ἐκαλεῖσθον καλῆσθον καλοῖσθον καλεῖσθον2pd

ἐκαλέεσθον καλέησθον καλέοῑσθον καλέεσθον

ἐκαλεῖσθον καλῆσθον καλοί̄σθην καλείσθων3pd

ἐκαλέεσθον καλέησθον καλεοί̄σθην καλεέσθων

Imperfect
ἐκαλούμην1ps

ἐκαλεόμην

ἐκαλοῦ2ps

ἐκαλέου

ἐκαλεῖτο3ps

ἐκαλέετο

ἐκαλούμεθα1pp

ἐκαλεόμεθα

ἐκαλεῖσθε2pp

ἐκαλέεσθε

ἐκαλοῦντο3pp

ἐκαλέοντο

ἐκαλεῖσθον2pd

ἐκαλέεσθον

ἐκαλείσθην3pd

ἐκαλεέσθην



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Future
καλέσομαι καλεσοί̄μην1ps

καλέσει καλέσοῑο2ps

καλέσεται καλέσοῑτο3ps

καλεσόμεθα καλεσοί̄μεθα1pp

καλέσεσθε καλέσοῑσθε2pp

καλέσονται καλέσοῑντο3pp

καλέσεσθον καλέσοῑσθον2pd

καλέσεσθον καλεσοί̄σθην3pd

Aorist
ἐκαλεσάμην καλέσωμαι καλεσαί̄μην1ps

ἐκαλέσω καλέσῃ καλέσαῑο κάλεσαι2ps

ἐκαλέσατο καλέσηται καλέσαῑτο καλεσάσθω3ps

ἐκαλεσάμεθα καλεσώμεθα καλεσαί̄μεθα1pp

ἐκαλέσασθε καλέσησθε καλέσαῑσθε καλέσασθε2pp

ἐκαλέσαντο καλέσωνται καλέσαῑντο καλεσάσθωσαν3pp

ἐκαλέσασθον καλέσησθον καλέσαῑσθον καλέσασθον2pd

ἐκαλεσάσθην καλέσησθον καλεσαί̄σθην καλεσάσθων3pd

Perfect
ἐκέκλημαι1ps

ἐκέκλησαι κέκλησο2ps

ἐκέκληται κεκλήσθω3ps

ἐκεκλήμεθα1pp

ἐκέκλησθε κέκλησθε2pp

ἐκέκληνται κεκλήσθωσαν3pp

ἐκέκλησθον κέκλησθον2pd

ἐκέκλησθον κεκλήσθων3pd

Pluperfect
ἐκεκλήμην1ps

ἐκέκλησο2ps

ἐκέκλητο3ps

ἐκεκλήμεθα1pp

ἐκέκλησθε2pp

ἐκέκληντο3pp

ἐκέκλησθον2pd

ἐκεκλήσθην3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Passive voice

Future
κληθήσομαι1ps

κληθήσει2ps

κληθήσεται3ps

κληθησόμεθα1pp

κληθήσεσθε2pp

κληθήσονται3pp

κληθήσεσθον2pd

κληθήσεσθον3pd

Aorist
ἐκλήθην1ps

ἐκλήθης2ps

ἐκλήθη3ps

ἐκλήθημεν1pp

ἐκλήθητε2pp

ἐκλήθησαν3pp

ἐκλήθητον2pd

ἐκληθήτην3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Attic

Active voice

Future
καλῶ καλῶ καλοῖμι1ps

καλεῖς καλῇς καλοῖς κάλει2ps

καλεῖ καλῇ καλοῖ καλείτω3ps

καλοῦμεν καλῶμεν καλοῖμεν1pp

καλεῖτε καλῆτε καλοῖτε καλεῖτε2pp

καλοῦσι καλῶσι καλοῖεν καλείτωσαν3pp

καλεῖτον καλῆτον καλοῖτον καλεῖτον2pd

καλεῖτον καλῆτον καλοί̄την καλείτων3pd

Middle voice

Future
καλοῦμαι καλῶμαι καλοί̄μην1ps

καλεῖ καλῇ καλοῖο καλοῦ2ps

καλεῖται καλῆται καλοῖτο καλείσθω3ps

καλούμεθα καλώμεθα καλοί̄μεθα1pp

καλεῖσθε καλῆσθε καλοῖσθε καλεῖσθε2pp

καλοῦνται καλῶνται καλοῖντο καλείσθωσαν3pp

καλεῖσθον καλῆσθον καλοῖσθον καλεῖσθον2pd

καλεῖσθον καλῆσθον καλοί̄σθην καλείσθων3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Aeolian

Active voice

Present
κάλημι1ps

κάλης2ps

κάλησι3ps

κάλημεν1pp

κάλητε2pp

καλήασι3pp

κάλητον2pd

κάλητον3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Epic

Active voice

Aorist
ἐκάλεσσα καλέσσω καλέσσαῑμι1ps

κάλεσσα

ἐκάλεσσας καλέσσῃς καλέσσειας κάλεσσον2ps

κάλεσσας

ἐκάλεσσε καλέσσῃ καλέσσειε καλεσσάτω3ps

κάλεσσε

ἐκαλέσσαμεν καλέσσωμεν καλέσσαῑμεν1pp

καλέσσαμεν

ἐκαλέσσατε καλέσσητε καλέσσαῑτε καλέσσατε2pp

καλέσσατε

ἐκάλεσσαν καλέσσωσι καλέσσειαν καλεσσάτωσαν3pp

κάλεσσαν

ἐκαλέσσατον καλέσσητον καλέσσαῑτον καλέσσατον2pd

καλέσσατον

ἐκαλεσσάτην καλέσσητον καλεσσαί̄την καλεσσάτων3pd

καλεσσάτην

Middle voice

Aorist
ἐκαλεσσάμην καλέσσωμαι καλεσσαί̄μην1ps

καλεσσάμην

ἐκαλέσσω καλέσσῃ καλέσσαῑο κάλεσσαι2ps

καλέσσω

ἐκαλέσσατο καλέσσηται καλέσσαῑτο καλεσσάσθω3ps

καλέσσατο

ἐκαλεσσάμεθα καλεσσώμεθα καλεσσαί̄μεθα1pp

καλεσσάμεθα

ἐκαλέσσασθε καλέσσησθε καλέσσαῑσθε καλέσσασθε2pp

καλέσσασθε

ἐκαλέσσαντο καλέσσωνται καλέσσαῑντο καλεσσάσθωσαν3pp

καλέσσαντο

ἐκαλέσσασθον καλέσσησθον καλέσσαῑσθον καλέσσασθον2pd

καλέσσασθον

ἐκαλεσσάσθην καλέσσησθον καλεσσαί̄σθην καλεσσάσθων3pd

καλεσσάσθην



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Ionic

Active voice

Future
καλέω καλέω καλέοῑμι1ps

καλέεις καλέῃς καλέοῑς κάλεε2ps

καλέει καλέῃ καλέοῑ καλεέτω3ps

καλέομεν καλέωμεν καλέοῑμεν1pp

καλέετε καλέητε καλέοῑτε καλέετε2pp

καλέουσι καλέωσι καλέοῑεν καλεέτωσαν3pp

καλέετον καλέητον καλέοῑτον καλέετον2pd

καλέετον καλέητον καλεοί̄την καλεέτων3pd

Middle voice

Future
καλέομαι καλέωμαι καλεοί̄μην1ps

καλέει καλέῃ καλέοῑο καλέου2ps

καλέεται καλέηται καλέοῑτο καλεέσθω3ps

καλεόμεθα καλεώμεθα καλεοί̄μεθα1pp

καλέεσθε καλέησθε καλέοῑσθε καλέεσθε2pp

καλέονται καλέωνται καλέοῑντο καλεέσθωσαν3pp

καλέεσθον καλέησθον καλέοῑσθον καλέεσθον2pd

καλέεσθον καλέησθον καλεοί̄σθην καλεέσθων3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Poetic

Active voice

Future
καλεσσοί̄μην1ps

καλέσσοῑο2ps

καλέσσοῑτο3ps

καλεσσοί̄μεθα1pp

καλέσσοῑσθε2pp

καλέσσοῑντο3pp

καλέσσοῑσθον2pd

καλεσσοί̄σθην3pd

Middle voice

Future
καλέσσομαι1ps

καλέσσει2ps

καλέσσεται3ps

καλεσσόμεθα1pp

καλέσσεσθε2pp

καλέσσονται3pp

καλέσσεσθον2pd

καλέσσεσθον3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Later

Active voice

Aorist
ἔκλησα κλήσω κλήσαῑμι1ps

ἐκάλησα καλήσω καλήσαῑμι

ἔκλησας κλήσῃς κλήσειας κλῆσον2ps

ἐκάλησας καλήσῃς καλήσειας κάλησον

ἔκλησε κλήσῃ κλήσειε κλησάτω3ps

ἐκάλησε καλήσῃ καλήσειε καλησάτω

ἐκλήσαμεν κλήσωμεν κλήσαῑμεν1pp

ἐκαλήσαμεν καλήσωμεν καλήσαῑμεν

ἐκλήσατε κλήσητε κλήσαῑτε κλήσατε2pp

ἐκαλήσατε καλήσητε καλήσαῑτε καλήσατε

ἔκλησαν κλήσωσι κλήσειαν κλησάτωσαν3pp

ἐκάλησαν καλήσωσι καλήσειαν καλησάτωσαν

ἐκλήσατον κλήσητον κλήσαῑτον κλήσατον2pd

ἐκαλήσατον καλήσητον καλήσαῑτον καλήσατον

ἐκλησάτην κλήσητον κλησαί̄την κλησάτων3pd

ἐκαλησάτην καλήσητον καλησαί̄την καλησάτων

Middle voice

Aorist
ἐκλησάμην κλήσωμαι κλησαί̄μην1ps

ἐκαλησάμην καλήσωμαι καλησαί̄μην

ἐκλήσω κλήσῃ κλήσαῑο κλῆσαι2ps

ἐκαλήσω καλήσῃ καλήσαῑο κάλησαι

ἐκλήσατο κλήσηται κλήσαῑτο κλησάσθω3ps

ἐκαλήσατο καλήσηται καλήσαῑτο καλησάσθω

ἐκλησάμεθα κλησώμεθα κλησαί̄μεθα1pp

ἐκαλησάμεθα καλησώμεθα καλησαί̄μεθα

ἐκλήσασθε κλήσησθε κλήσαῑσθε κλήσασθε2pp

ἐκαλήσασθε καλήσησθε καλήσαῑσθε καλήσασθε

ἐκλήσαντο κλήσωνται κλήσαῑντο κλησάσθωσαν3pp

ἐκαλήσαντο καλήσωνται καλήσαῑντο καλησάσθωσαν

ἐκλήσασθον κλήσησθον κλήσαῑσθον κλήσασθον2pd

ἐκαλήσασθον καλήσησθον καλήσαῑσθον καλήσασθον

ἐκλησάσθην κλήσησθον κλησαί̄σθην κλησάσθων3pd

ἐκαλησάσθην καλήσησθον καλησαί̄σθην καλησάσθων



καλέω

call, name, invite.

Singular Plural Dual

Regular

Present

Active voice

Masculine

Nominative καλῶν καλοῦντες καλοῦντε

Nominative καλέων καλέοντες καλέοντε

Vocative καλῶν καλοῦντες καλοῦντε

Vocative καλέον καλέοντες καλέοντε

Accusative καλοῦντα καλοῦντας καλοῦντε

Accusative καλέοντα καλέοντας καλέοντε

Genitive καλοῦντος καλούντων καλούντοῑν

Genitive καλέοντος καλεόντων καλεόντοῑν

Dative καλοῦντι καλοῦσι καλούντοῑν

Dative καλέοντι καλέουσι καλεόντοῑν

Feminine

Nominative καλοῦσα καλοῦσαι καλούσᾱ

Nominative καλέουσα καλέουσαι καλεούσᾱ

Vocative καλοῦσα καλοῦσαι καλούσᾱ

Vocative καλέουσα καλέουσαι καλεούσᾱ

Accusative καλοῦσαν καλούσᾱς καλούσᾱ

Accusative καλέουσαν καλεούσᾱς καλεούσᾱ

Genitive καλούσης καλουσῶν καλούσαῑν

Genitive καλεούσης καλεουσῶν καλεούσαῑν

Dative καλούσῃ καλούσαῑς καλούσαῑν

Dative καλεούσῃ καλεούσαῑς καλεούσαῑν

Neuter

Nominative καλοῦν καλοῦντα καλοῦντε

Nominative καλέον καλέοντα καλέοντε

Vocative καλοῦν καλοῦντα καλοῦντε

Vocative καλέον καλέοντα καλέοντε

Accusative καλοῦν καλοῦντα καλοῦντε

Accusative καλέον καλέοντα καλέοντε

Genitive καλοῦντος καλούντων καλούντοῑν

Genitive καλέοντος καλεόντων καλεόντοῑν

Dative καλοῦντι καλοῦσι καλούντοῑν

Dative καλέοντι καλέουσι καλεόντοῑν



Singular Plural Dual

Middle voice

Masculine

Nominative καλούμενος καλούμενοι καλουμένω

Nominative καλεόμενος καλεόμενοι καλεομένω

Vocative καλούμενε καλούμενοι καλουμένω

Vocative καλεόμενε καλεόμενοι καλεομένω

Accusative καλούμενον καλουμένους καλουμένω

Accusative καλεόμενον καλεομένους καλεομένω

Genitive καλουμένου καλουμένων καλουμένοῑν

Genitive καλεομένου καλεομένων καλεομένοῑν

Dative καλουμένῳ καλουμένοῑς καλουμένοῑν

Dative καλεομένῳ καλεομένοῑς καλεομένοῑν

Feminine

Nominative καλουμένη καλουμέναι καλουμένᾱ

Nominative καλεομένη καλεομέναι καλεομένᾱ

Vocative καλουμένη καλουμέναι καλουμένᾱ

Vocative καλεομένη καλεομέναι καλεομένᾱ

Accusative καλουμένην καλουμένᾱς καλουμένᾱ

Accusative καλεομένην καλεομένᾱς καλεομένᾱ

Genitive καλουμένης καλουμενῶν καλουμέναῑν

Genitive καλεομένης καλεομενῶν καλεομέναῑν

Dative καλουμένῃ καλουμέναῑς καλουμέναῑν

Dative καλεομένῃ καλεομέναῑς καλεομέναῑν

Neuter

Nominative καλούμενον καλούμενα καλουμένω

Nominative καλεόμενον καλεόμενα καλεομένω

Vocative καλούμενον καλούμενα καλουμένω

Vocative καλεόμενον καλεόμενα καλεομένω

Accusative καλούμενον καλούμενα καλουμένω

Accusative καλεόμενον καλεόμενα καλεομένω

Genitive καλουμένου καλουμένων καλουμένοῑν

Genitive καλεομένου καλεομένων καλεομένοῑν

Dative καλουμένῳ καλουμένοῑς καλουμένοῑν

Dative καλεομένῳ καλεομένοῑς καλεομένοῑν



Singular Plural Dual

Future

Active voice

Masculine

Nominative καλέσων καλέσοντες καλέσοντε

Vocative καλέσον καλέσοντες καλέσοντε

Accusative καλέσοντα καλέσοντας καλέσοντε

Genitive καλέσοντος καλεσόντων καλεσόντοῑν

Dative καλέσοντι καλέσουσι καλεσόντοῑν

Feminine

Nominative καλέσουσα καλέσουσαι καλεσούσᾱ

Vocative καλέσουσα καλέσουσαι καλεσούσᾱ

Accusative καλέσουσαν καλεσούσᾱς καλεσούσᾱ

Genitive καλεσούσης καλεσουσῶν καλεσούσαῑν

Dative καλεσούσῃ καλεσούσαῑς καλεσούσαῑν

Neuter

Nominative καλέσον καλέσοντα καλέσοντε

Vocative καλέσον καλέσοντα καλέσοντε

Accusative καλέσον καλέσοντα καλέσοντε

Genitive καλέσοντος καλεσόντων καλεσόντοῑν

Dative καλέσοντι καλέσουσι καλεσόντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative καλεσόμενος καλεσόμενοι καλεσομένω

Vocative καλεσόμενε καλεσόμενοι καλεσομένω

Accusative καλεσόμενον καλεσομένους καλεσομένω

Genitive καλεσομένου καλεσομένων καλεσομένοῑν

Dative καλεσομένῳ καλεσομένοῑς καλεσομένοῑν

Feminine

Nominative καλεσομένη καλεσομέναι καλεσομένᾱ

Vocative καλεσομένη καλεσομέναι καλεσομένᾱ

Accusative καλεσομένην καλεσομένᾱς καλεσομένᾱ

Genitive καλεσομένης καλεσομενῶν καλεσομέναῑν

Dative καλεσομένῃ καλεσομέναῑς καλεσομέναῑν



Singular Plural Dual

Neuter

Nominative καλεσόμενον καλεσόμενα καλεσομένω

Vocative καλεσόμενον καλεσόμενα καλεσομένω

Accusative καλεσόμενον καλεσόμενα καλεσομένω

Genitive καλεσομένου καλεσομένων καλεσομένοῑν

Dative καλεσομένῳ καλεσομένοῑς καλεσομένοῑν

Passive voice

Masculine

Nominative κληθησόμενος κληθησόμενοι κληθησομένω

Vocative κληθησόμενε κληθησόμενοι κληθησομένω

Accusative κληθησόμενον κληθησομένους κληθησομένω

Genitive κληθησομένου κληθησομένων κληθησομένοῑν

Dative κληθησομένῳ κληθησομένοῑς κληθησομένοῑν

Feminine

Nominative κληθησομένη κληθησομέναι κληθησομένᾱ

Vocative κληθησομένη κληθησομέναι κληθησομένᾱ

Accusative κληθησομένην κληθησομένᾱς κληθησομένᾱ

Genitive κληθησομένης κληθησομενῶν κληθησομέναῑν

Dative κληθησομένῃ κληθησομέναῑς κληθησομέναῑν

Neuter

Nominative κληθησόμενον κληθησόμενα κληθησομένω

Vocative κληθησόμενον κληθησόμενα κληθησομένω

Accusative κληθησόμενον κληθησόμενα κληθησομένω

Genitive κληθησομένου κληθησομένων κληθησομένοῑν

Dative κληθησομένῳ κληθησομένοῑς κληθησομένοῑν

Aorist

Active voice

Masculine

Nominative καλέσᾱς καλέσαντες καλέσαντε

Vocative καλέσαν καλέσαντες καλέσαντε

Accusative καλέσαντα καλέσαντας καλέσαντε

Genitive καλέσαντος καλεσάντων καλεσάντοῑν

Dative καλέσαντι καλέσᾱσι καλεσάντοῑν



Singular Plural Dual

Feminine

Nominative καλέσᾱσα καλέσᾱσαι καλεσά̄σᾱ

Vocative καλέσᾱσα καλέσᾱσαι καλεσά̄σᾱ

Accusative καλέσᾱσαν καλεσά̄σᾱς καλεσά̄σᾱ

Genitive καλεσά̄σης καλεσᾱσῶν καλεσά̄σαῑν

Dative καλεσά̄σῃ καλεσά̄σαῑς καλεσά̄σαῑν

Neuter

Nominative καλέσαν καλέσαντα καλέσαντε

Vocative καλέσαν καλέσαντα καλέσαντε

Accusative καλέσαν καλέσαντα καλέσαντε

Genitive καλέσαντος καλεσάντων καλεσάντοῑν

Dative καλέσαντι καλέσᾱσι καλεσάντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative καλεσάμενος καλεσάμενοι καλεσαμένω

Vocative καλεσάμενε καλεσάμενοι καλεσαμένω

Accusative καλεσάμενον καλεσαμένους καλεσαμένω

Genitive καλεσαμένου καλεσαμένων καλεσαμένοῑν

Dative καλεσαμένῳ καλεσαμένοῑς καλεσαμένοῑν

Feminine

Nominative καλεσαμένη καλεσαμέναι καλεσαμένᾱ

Vocative καλεσαμένη καλεσαμέναι καλεσαμένᾱ

Accusative καλεσαμένην καλεσαμένᾱς καλεσαμένᾱ

Genitive καλεσαμένης καλεσαμενῶν καλεσαμέναῑν

Dative καλεσαμένῃ καλεσαμέναῑς καλεσαμέναῑν

Neuter

Nominative καλεσάμενον καλεσάμενα καλεσαμένω

Vocative καλεσάμενον καλεσάμενα καλεσαμένω

Accusative καλεσάμενον καλεσάμενα καλεσαμένω

Genitive καλεσαμένου καλεσαμένων καλεσαμένοῑν

Dative καλεσαμένῳ καλεσαμένοῑς καλεσαμένοῑν

Passive voice

Masculine

Nominative κληθείς κληθέντες κληθέντε

Vocative κληθείς κληθέντες κληθέντε

Accusative κληθέντα κληθέντας κληθέντε

Genitive κληθέντος κληθέντων κληθέντοῑν

Dative κληθέντι κληθεῖσι κληθέντοῑν



Singular Plural Dual

Feminine

Nominative κληθεῖσα κληθεῖσαι κληθείσᾱ

Vocative κληθεῖσα κληθεῖσαι κληθείσᾱ

Accusative κληθεῖσαν κληθείσᾱς κληθείσᾱ

Genitive κληθείσης κληθεισῶν κληθείσαῑν

Dative κληθείσῃ κληθείσαῑς κληθείσαῑν

Neuter

Nominative κληθέν κληθέντα κληθέντε

Vocative κληθέν κληθέντα κληθέντε

Accusative κληθέν κληθέντα κληθέντε

Genitive κληθέντος κληθέντων κληθέντοῑν

Dative κληθέντι κληθεῖσι κληθέντοῑν

Perfect

Active voice

Masculine

Nominative κεκληκώς κεκληκότες κεκληκότε

Vocative κεκληκώς κεκληκότες κεκληκότε

Accusative κεκληκότα κεκληκότας κεκληκότε

Genitive κεκληκότος κεκληκότων κεκληκότοῑν

Dative κεκληκότι κεκληκῶσι κεκληκότοῑν

Feminine

Nominative κεκληκυῖα κεκληκυῖαι κεκληκυίᾱ

Vocative κεκληκυῖα κεκληκυῖαι κεκληκυίᾱ

Accusative κεκληκυῖαν κεκληκυίᾱς κεκληκυίᾱ

Genitive κεκληκυίᾱς κεκληκυιῶν κεκληκυίαῑν

Dative κεκληκυίᾳ κεκληκυίαῑς κεκληκυίαῑν

Neuter

Nominative κεκληκός κεκληκότα κεκληκότε

Vocative κεκληκός κεκληκότα κεκληκότε

Accusative κεκληκός κεκληκότα κεκληκότε

Genitive κεκληκότος κεκληκότων κεκληκότοῑν

Dative κεκληκότι κεκληκῶσι κεκληκότοῑν



Singular Plural Dual

Middle voice

Masculine

Nominative κεκλημένος κεκλημένοι κεκλημένω

Vocative κεκλημένε κεκλημένοι κεκλημένω

Accusative κεκλημένον κεκλημένους κεκλημένω

Genitive κεκλημένου κεκλημένων κεκλημένοῑν

Dative κεκλημένῳ κεκλημένοῑς κεκλημένοῑν

Feminine

Nominative κεκλημένη κεκλημέναι κεκλημένᾱ

Vocative κεκλημένη κεκλημέναι κεκλημένᾱ

Accusative κεκλημένην κεκλημένᾱς κεκλημένᾱ

Genitive κεκλημένης κεκλημενῶν κεκλημέναῑν

Dative κεκλημένῃ κεκλημέναῑς κεκλημέναῑν

Neuter

Nominative κεκλημένον κεκλημένα κεκλημένω

Vocative κεκλημένον κεκλημένα κεκλημένω

Accusative κεκλημένον κεκλημένα κεκλημένω

Genitive κεκλημένου κεκλημένων κεκλημένοῑν

Dative κεκλημένῳ κεκλημένοῑς κεκλημένοῑν



Singular Plural Dual

Attic

Future

Active voice

Masculine

Nominative καλῶν καλοῦντες καλοῦντε

Vocative καλῶν καλοῦντες καλοῦντε

Accusative καλοῦντα καλοῦντας καλοῦντε

Genitive καλοῦντος καλούντων καλούντοῑν

Dative καλοῦντι καλοῦσι καλούντοῑν

Feminine

Nominative καλοῦσα καλοῦσαι καλούσᾱ

Vocative καλοῦσα καλοῦσαι καλούσᾱ

Accusative καλοῦσαν καλούσᾱς καλούσᾱ

Genitive καλούσης καλουσῶν καλούσαῑν

Dative καλούσῃ καλούσαῑς καλούσαῑν

Neuter

Nominative καλοῦν καλοῦντα καλοῦντε

Vocative καλοῦν καλοῦντα καλοῦντε

Accusative καλοῦν καλοῦντα καλοῦντε

Genitive καλοῦντος καλούντων καλούντοῑν

Dative καλοῦντι καλοῦσι καλούντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative καλούμενος καλούμενοι καλουμένω

Vocative καλούμενε καλούμενοι καλουμένω

Accusative καλούμενον καλουμένους καλουμένω

Genitive καλουμένου καλουμένων καλουμένοῑν

Dative καλουμένῳ καλουμένοῑς καλουμένοῑν

Feminine

Nominative καλουμένη καλουμέναι καλουμένᾱ

Vocative καλουμένη καλουμέναι καλουμένᾱ

Accusative καλουμένην καλουμένᾱς καλουμένᾱ

Genitive καλουμένης καλουμενῶν καλουμέναῑν

Dative καλουμένῃ καλουμέναῑς καλουμέναῑν



Singular Plural Dual

Neuter

Nominative καλούμενον καλούμενα καλουμένω

Vocative καλούμενον καλούμενα καλουμένω

Accusative καλούμενον καλούμενα καλουμένω

Genitive καλουμένου καλουμένων καλουμένοῑν

Dative καλουμένῳ καλουμένοῑς καλουμένοῑν



Singular Plural Dual

Epic

Aorist

Active voice

Masculine

Nominative καλέσσᾱς καλέσσαντες καλέσσαντε

Vocative καλέσσαν καλέσσαντες καλέσσαντε

Accusative καλέσσαντα καλέσσαντας καλέσσαντε

Genitive καλέσσαντος καλεσσάντων καλεσσάντοῑν

Dative καλέσσαντι καλέσσᾱσι καλεσσάντοῑν

Feminine

Nominative καλέσσᾱσα καλέσσᾱσαι καλεσσά̄σᾱ

Vocative καλέσσᾱσα καλέσσᾱσαι καλεσσά̄σᾱ

Accusative καλέσσᾱσαν καλεσσά̄σᾱς καλεσσά̄σᾱ

Genitive καλεσσά̄σης καλεσσᾱσῶν καλεσσά̄σαῑν

Dative καλεσσά̄σῃ καλεσσά̄σαῑς καλεσσά̄σαῑν

Neuter

Nominative καλέσσαν καλέσσαντα καλέσσαντε

Vocative καλέσσαν καλέσσαντα καλέσσαντε

Accusative καλέσσαν καλέσσαντα καλέσσαντε

Genitive καλέσσαντος καλεσσάντων καλεσσάντοῑν

Dative καλέσσαντι καλέσσᾱσι καλεσσάντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative καλεσσάμενος καλεσσάμενοι καλεσσαμένω

Vocative καλεσσάμενε καλεσσάμενοι καλεσσαμένω

Accusative καλεσσάμενον καλεσσαμένους καλεσσαμένω

Genitive καλεσσαμένου καλεσσαμένων καλεσσαμένοῑν

Dative καλεσσαμένῳ καλεσσαμένοῑς καλεσσαμένοῑν

Feminine

Nominative καλεσσαμένη καλεσσαμέναι καλεσσαμένᾱ

Vocative καλεσσαμένη καλεσσαμέναι καλεσσαμένᾱ

Accusative καλεσσαμένην καλεσσαμένᾱς καλεσσαμένᾱ

Genitive καλεσσαμένης καλεσσαμενῶν καλεσσαμέναῑν

Dative καλεσσαμένῃ καλεσσαμέναῑς καλεσσαμέναῑν



Singular Plural Dual

Neuter

Nominative καλεσσάμενον καλεσσάμενα καλεσσαμένω

Vocative καλεσσάμενον καλεσσάμενα καλεσσαμένω

Accusative καλεσσάμενον καλεσσάμενα καλεσσαμένω

Genitive καλεσσαμένου καλεσσαμένων καλεσσαμένοῑν

Dative καλεσσαμένῳ καλεσσαμένοῑς καλεσσαμένοῑν



Singular Plural Dual

Ionic

Future

Active voice

Masculine

Nominative καλέσων καλέσοντες καλέσοντε

Vocative καλέσον καλέσοντες καλέσοντε

Accusative καλέσοντα καλέσοντας καλέσοντε

Genitive καλέσοντος καλεσόντων καλεσόντοῑν

Dative καλέσοντι καλέσουσι καλεσόντοῑν

Feminine

Nominative καλέσουσα καλέσουσαι καλεσούσᾱ

Vocative καλέσουσα καλέσουσαι καλεσούσᾱ

Accusative καλέσουσαν καλεσούσᾱς καλεσούσᾱ

Genitive καλεσούσης καλεσουσῶν καλεσούσαῑν

Dative καλεσούσῃ καλεσούσαῑς καλεσούσαῑν

Neuter

Nominative καλέσον καλέσοντα καλέσοντε

Vocative καλέσον καλέσοντα καλέσοντε

Accusative καλέσον καλέσοντα καλέσοντε

Genitive καλέσοντος καλεσόντων καλεσόντοῑν

Dative καλέσοντι καλέσουσι καλεσόντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative καλεσόμενος καλεσόμενοι καλεσομένω

Vocative καλεσόμενε καλεσόμενοι καλεσομένω

Accusative καλεσόμενον καλεσομένους καλεσομένω

Genitive καλεσομένου καλεσομένων καλεσομένοῑν

Dative καλεσομένῳ καλεσομένοῑς καλεσομένοῑν

Feminine

Nominative καλεσομένη καλεσομέναι καλεσομένᾱ

Vocative καλεσομένη καλεσομέναι καλεσομένᾱ

Accusative καλεσομένην καλεσομένᾱς καλεσομένᾱ

Genitive καλεσομένης καλεσομενῶν καλεσομέναῑν

Dative καλεσομένῃ καλεσομέναῑς καλεσομέναῑν



Singular Plural Dual

Neuter

Nominative καλεσόμενον καλεσόμενα καλεσομένω

Vocative καλεσόμενον καλεσόμενα καλεσομένω

Accusative καλεσόμενον καλεσόμενα καλεσομένω

Genitive καλεσομένου καλεσομένων καλεσομένοῑν

Dative καλεσομένῳ καλεσομένοῑς καλεσομένοῑν



Singular Plural Dual

Poetic

Future

Middle voice

Masculine

Nominative καλεσσόμενος καλεσσόμενοι καλεσσομένω

Vocative καλεσσόμενε καλεσσόμενοι καλεσσομένω

Accusative καλεσσόμενον καλεσσομένους καλεσσομένω

Genitive καλεσσομένου καλεσσομένων καλεσσομένοῑν

Dative καλεσσομένῳ καλεσσομένοῑς καλεσσομένοῑν

Feminine

Nominative καλεσσομένη καλεσσομέναι καλεσσομένᾱ

Vocative καλεσσομένη καλεσσομέναι καλεσσομένᾱ

Accusative καλεσσομένην καλεσσομένᾱς καλεσσομένᾱ

Genitive καλεσσομένης καλεσσομενῶν καλεσσομέναῑν

Dative καλεσσομένῃ καλεσσομέναῑς καλεσσομέναῑν

Neuter

Nominative καλεσσόμενον καλεσσόμενα καλεσσομένω

Vocative καλεσσόμενον καλεσσόμενα καλεσσομένω

Accusative καλεσσόμενον καλεσσόμενα καλεσσομένω

Genitive καλεσσομένου καλεσσομένων καλεσσομένοῑν

Dative καλεσσομένῳ καλεσσομένοῑς καλεσσομένοῑν



Singular Plural Dual

Later

Aorist

Active voice

Masculine

Nominative κλήσᾱς κλήσαντες κλήσαντε

Nominative καλήσᾱς καλήσαντες καλήσαντε

Vocative κλήσαν κλήσαντες κλήσαντε

Vocative καλήσαν καλήσαντες καλήσαντε

Accusative κλήσαντα κλήσαντας κλήσαντε

Accusative καλήσαντα καλήσαντας καλήσαντε

Genitive κλήσαντος κλησάντων κλησάντοῑν

Genitive καλήσαντος καλησάντων καλησάντοῑν

Dative κλήσαντι κλήσᾱσι κλησάντοῑν

Dative καλήσαντι καλήσᾱσι καλησάντοῑν

Feminine

Nominative κλήσᾱσα κλήσᾱσαι κλησά̄σᾱ

Nominative καλήσᾱσα καλήσᾱσαι καλησά̄σᾱ

Vocative κλήσᾱσα κλήσᾱσαι κλησά̄σᾱ

Vocative καλήσᾱσα καλήσᾱσαι καλησά̄σᾱ

Accusative κλήσᾱσαν κλησά̄σᾱς κλησά̄σᾱ

Accusative καλήσᾱσαν καλησά̄σᾱς καλησά̄σᾱ

Genitive κλησά̄σης κλησᾱσῶν κλησά̄σαῑν

Genitive καλησά̄σης καλησᾱσῶν καλησά̄σαῑν

Dative κλησά̄σῃ κλησά̄σαῑς κλησά̄σαῑν

Dative καλησά̄σῃ καλησά̄σαῑς καλησά̄σαῑν

Neuter

Nominative κλῆσαν κλήσαντα κλήσαντε

Nominative καλῆσαν καλήσαντα καλήσαντε

Vocative κλῆσαν κλήσαντα κλήσαντε

Vocative καλῆσαν καλήσαντα καλήσαντε

Accusative κλῆσαν κλήσαντα κλήσαντε

Accusative καλῆσαν καλήσαντα καλήσαντε

Genitive κλήσαντος κλησάντων κλησάντοῑν

Genitive καλήσαντος καλησάντων καλησάντοῑν

Dative κλήσαντι κλήσᾱσι κλησάντοῑν

Dative καλήσαντι καλήσᾱσι καλησάντοῑν



Singular Plural Dual

Middle voice

Masculine

Nominative κλησάμενος κλησάμενοι κλησαμένω

Nominative καλησάμενος καλησάμενοι καλησαμένω

Vocative κλησάμενε κλησάμενοι κλησαμένω

Vocative καλησάμενε καλησάμενοι καλησαμένω

Accusative κλησάμενον κλησαμένους κλησαμένω

Accusative καλησάμενον καλησαμένους καλησαμένω

Genitive κλησαμένου κλησαμένων κλησαμένοῑν

Genitive καλησαμένου καλησαμένων καλησαμένοῑν

Dative κλησαμένῳ κλησαμένοῑς κλησαμένοῑν

Dative καλησαμένῳ καλησαμένοῑς καλησαμένοῑν

Feminine

Nominative κλησαμένη κλησαμέναι κλησαμένᾱ

Nominative καλησαμένη καλησαμέναι καλησαμένᾱ

Vocative κλησαμένη κλησαμέναι κλησαμένᾱ

Vocative καλησαμένη καλησαμέναι καλησαμένᾱ

Accusative κλησαμένην κλησαμένᾱς κλησαμένᾱ

Accusative καλησαμένην καλησαμένᾱς καλησαμένᾱ

Genitive κλησαμένης κλησαμενῶν κλησαμέναῑν

Genitive καλησαμένης καλησαμενῶν καλησαμέναῑν

Dative κλησαμένῃ κλησαμέναῑς κλησαμέναῑν

Dative καλησαμένῃ καλησαμέναῑς καλησαμέναῑν

Neuter

Nominative κλησάμενον κλησάμενα κλησαμένω

Nominative καλησάμενον καλησάμενα καλησαμένω

Vocative κλησάμενον κλησάμενα κλησαμένω

Vocative καλησάμενον καλησάμενα καλησαμένω

Accusative κλησάμενον κλησάμενα κλησαμένω

Accusative καλησάμενον καλησάμενα καλησαμένω

Genitive κλησαμένου κλησαμένων κλησαμένοῑν

Genitive καλησαμένου καλησαμένων καλησαμένοῑν

Dative κλησαμένῳ κλησαμένοῑς κλησαμένοῑν

Dative καλησαμένῳ καλησαμένοῑς καλησαμένοῑν



καλέω

call, name, invite.

Active Middle Passive

Regular

Present καλεῖν καλεῖσθαι

Present καλέειν καλέεσθαι

Future καλέσειν καλέσεσθαι κληθήσεσθαι

Aorist καλέσαι καλέσασθαι κληθῆναι

Perfect κεκληκέναι κεκλῆσθαι

Attic

Present καλεῖν καλεῖσθαι

Epic

Present καλήμεναι

Aorist καλέσσαι καλέσσασθαι

Ionic

Present καλέειν καλέεσθαι

Poetic

Future καλέσσεσθαι

Later

Aorist κλῆσαι κλήσασθαι

Aorist καλῆσαι καλήσασθαι



κορέννῡμι

satiate.

Indicative Subjunctive Optative Imperative

Regular

Active voice

Present
κορέννῡμι κορεννύω κορεννύοῑμι1ps

κορεννύω κορεννύω κορεννύοῑμι

κορέννῡς κορεννύῃς κορεννύοῑ κόρεννυ2ps

κορεννύεις κορεννύῃς κορεννύοῑς κορέννυε

κορέννῡσι κορεννύῃ κορεννύοῑ κορεννύτω3ps

κορεννύει κορεννύῃ κορεννύοῑ κορεννυέτω

κορέννυμεν κορεννύωμεν κορεννύοῑεν1pp

κορεννύομεν κορεννύωμεν κορεννύοῑμεν

κορέννυτε κορεννύητε κορεννύοῑτε κορέννυτε2pp

κορεννύετε κορεννύητε κορεννύοῑτε κορεννύετε

κορεννύᾱσι κορεννύωσι κορεννύοῑν κορεννύτωσαν3pp

κορεννύουσι κορεννύωσι κορεννύοῑεν κορεννυέτωσαν

κορεννύτην κορεννύτην κορεννύοῑθον κορεννύτην2pd

κορεννύετον κορεννύητον κορεννύοῑτον κορεννύετον

κορέννυτον κορέννυτον κορεννυοί̄θην κορεννύτων3pd

κορεννύετον κορεννύητον κορεννυοί̄την κορεννυέτων

Imperfect
ἐκορέννῡν1ps

ἐκορέννυον

ἐκορέννῡς2ps

ἐκορέννυες

ἐκορέννῡ3ps

ἐκορέννυε

ἐκορέννυμεν1pp

ἐκορεννύομεν

ἐκορέννυτε2pp

ἐκορεννύετε

ἐκορέννυσαν3pp

ἐκορέννυον

ἐκορεννύτην2pd

ἐκορεννύετον



Indicative Subjunctive Optative Imperative

ἐκορεννύτην3pd

ἐκορεννυέτην

Future
κορέσω κορέσοῑμι1ps

κορέσεις κορέσοῑς2ps

κορέσει κορέσοῑ3ps

κορέσομεν κορέσοῑμεν1pp

κορέσετε κορέσοῑτε2pp

κορέσουσι κορέσοῑεν3pp

κορέσετον κορέσοῑτον2pd

κορέσετον κορεσοί̄την3pd

Aorist
ἐκόρεσα κορεσθῶ κορεσθείην1ps

ἐκόρεσας κορεσθῇς κορεσθείης κορέσθητι2ps

ἐκόρεσε κορεσθῇ κορεσθείη κορεσθήτω3ps

ἐκορέσαμεν κορεσθῶμεν κορεσθεῖμεν1pp

ἐκορέσατε κορεσθῆτε κορεσθεῖτε κορέσθητε2pp

ἐκόρεσαν κορεσθῶσι κορεσθεῖεν κορεσθήτωσαν3pp

ἐκορέσατον κορεσθῆτον κορεσθεῖτον κορέσθητον2pd

ἐκορεσάτην κορεσθῆτον κορεσθείτην κορεσθήτων3pd

Perfect
κεκόρεκα κεκορέκω κεκορέκοῑμι1ps

κεκόρεκας κεκορέκῃς κεκορέκοῑς κεκόρεσσο2ps

κεκόρεκε κεκορέκῃ κεκορέκοῑ κεκορέσσθω3ps

κεκορέκαμεν κεκορέκωμεν κεκορέκοῑμεν1pp

κεκορέκατε κεκορέκητε κεκορέκοῑτε κεκόρεσσθε2pp

κεκορέκασι κεκορέκωσι κεκορέκοῑεν κεκορέσσθωσαν3pp

κεκορέκατον κεκορέκητον κεκορέκοῑτον κεκόρεσσθον2pd

κεκορέκατον κεκορέκητον κεκορεκοί̄την κεκορέσσθων3pd

Pluperfect
ἐκεκορέκη1ps

ἐκεκορέκης2ps

ἐκεκορέκει3ps

ἐκεκορέκεμεν1pp

ἐκεκορέκετε2pp

ἐκεκορέκεσαν3pp

ἐκεκορέκειτον2pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

ἐκεκορεκείτην3pd

Middle voice

Present
ἐκορέννυμαι κορεννύωμαι κορεννυοί̄ην1ps

ἐκορεννύομαι κορεννύωμαι κορεννυοί̄μην

ἐκορέννυσαι κορεννύῃ κορεννύοῑο κορέννυσο2ps

ἐκορεννύει κορεννύῃ κορεννύοῑο κορεννύου

ἐκορέννυται κορεννύηται κορεννύοῑο κορεννύσθω3ps

ἐκορεννύεται κορεννύηται κορεννύοῑτο κορεννυέσθω

ἐκορεννύμεθα κορεννυώμεθα κορεννυοί̄εθα1pp

ἐκορεννυόμεθα κορεννυώμεθα κορεννυοί̄μεθα

ἐκορέννυσθε κορεννύησθε κορεννύοῑθε κορέννυσθε2pp

ἐκορεννύεσθε κορεννύησθε κορεννύοῑσθε κορεννύεσθε

ἐκορέννυνται κορεννύωνται κορεννύοῑτο κορεννύσθωσαν3pp

ἐκορεννύονται κορεννύωνται κορεννύοῑντο κορεννυέσθωσαν

ἐκορέννυσθον κορέννυσθον κορεννύοῑθον κορέννυσθον2pd

ἐκορεννύεσθον κορεννύησθον κορεννύοῑσθον κορεννύεσθον

ἐκορέννυσθον κορέννυσθον κορεννυοί̄θην κορεννύσθων3pd

ἐκορεννύεσθον κορεννύησθον κορεννυοί̄σθην κορεννυέσθων

Imperfect
ἐκορεννύμην1ps

ἐκορεννυόμην

ἐκορέννυσο2ps

ἐκορεννύου

ἐκορέννυτο3ps

ἐκορεννύετο

ἐκορεννύμεθα1pp

ἐκορεννυόμεθα

ἐκορέννυσθε2pp

ἐκορεννύεσθε

ἐκορέννυντο3pp

ἐκορεννύοντο

ἐκορέννυσθον2pd

ἐκορεννύεσθον

ἐκορεννύσθην3pd

ἐκορεννυέσθην



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Future
κορέσομαι κορεσοί̄μην1ps

κορέσει κορέσοῑο2ps

κορέσεται κορέσοῑτο3ps

κορεσόμεθα κορεσοί̄μεθα1pp

κορέσεσθε κορέσοῑσθε2pp

κορέσονται κορέσοῑντο3pp

κορέσεσθον κορέσοῑσθον2pd

κορέσεσθον κορεσοί̄σθην3pd

Aorist
ἐκορεσάμην κορέσωμαι κορεσαί̄μην1ps

ἐκορέσω κορέσῃ κορέσαῑο κόρεσαι2ps

ἐκορέσατο κορέσηται κορέσαῑτο κορεσάσθω3ps

ἐκορεσάμεθα κορεσώμεθα κορεσαί̄μεθα1pp

ἐκορέσασθε κορέσησθε κορέσαῑσθε κορέσασθε2pp

ἐκορέσαντο κορέσωνται κορέσαῑντο κορεσάσθωσαν3pp

ἐκορέσασθον κορέσησθον κορέσαῑσθον κορέσασθον2pd

ἐκορεσάσθην κορέσησθον κορεσαί̄σθην κορεσάσθων3pd

Perfect
κεκόρεσμαι1ps

κεκόρεσσαι κεκόρεσο2ps

κεκόρεσται κεκορέσθω3ps

κεκορέσμεθα1pp

κεκόρεσσθε κεκόρεσθε2pp

κεκόρεσνται κεκορέσθωσαν3pp

κεκόρεσσθον κεκόρεσθον2pd

κεκόρεσσθον κεκορέσθων3pd

Pluperfect
ἐκεκορέσμην1ps

ἐκεκόρεσσο2ps

ἐκεκόρεστο3ps

ἐκεκορέσμεθα1pp

ἐκεκόρεσσθε2pp

ἐκεκόρεσντο3pp

ἐκεκόρεσσθον2pd

ἐκεκορέσσθην3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Passive voice

Future
κορεσθήσομαι1ps

κορεσθήσει2ps

κορεσθήσεται3ps

κορεσθησόμεθα1pp

κορεσθήσεσθε2pp

κορεσθήσονται3pp

κορεσθήσεσθον2pd

κορεσθήσεσθον3pd

Aorist
ἐκορέσθην1ps

ἐκορέσθης2ps

ἐκορέσθη3ps

ἐκορέσθημεν1pp

ἐκορέσθητε2pp

ἐκορέσθησαν3pp

ἐκορέσθητον2pd

ἐκορεσθήτην3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Epic

Active voice

Future
κορέω κορέω κορέοῑμι1ps

κορέεις κορέῃς κορέοῑς κόρεε2ps

κορέει κορέῃ κορέοῑ κορεέτω3ps

κορέομεν κορέωμεν κορέοῑμεν1pp

κορέετε κορέητε κορέοῑτε κορέετε2pp

κορέουσι κορέωσι κορέοῑεν κορεέτωσαν3pp

κορέετον κορέητον κορέοῑτον κορέετον2pd

κορέετον κορέητον κορεοί̄την κορεέτων3pd

Aorist
κορέσσωμαι κορεσσαί̄μην1ps

κορέσσῃ κορέσσαῑο κόρεσσαι2ps

κορέσσηται κορέσσαῑτο κορεσσάσθω3ps

κορεσσώμεθα κορεσσαί̄μεθα1pp

κορέσσησθε κορέσσαῑσθε κορέσσασθε2pp

κορέσσωνται κορέσσαῑντο κορεσσάσθωσαν3pp

κορέσσησθον κορέσσαῑσθον κορέσσασθον2pd

κορέσσησθον κορεσσαί̄σθην κορεσσάσθων3pd

Middle voice

Future
κορέομαι κορέωμαι κορεοί̄μην1ps

κορέει κορέῃ κορέοῑο κορέου2ps

κορέεται κορέηται κορέοῑτο κορεέσθω3ps

κορεόμεθα κορεώμεθα κορεοί̄μεθα1pp

κορέεσθε κορέησθε κορέοῑσθε κορέεσθε2pp

κορέονται κορέωνται κορέοῑντο κορεέσθωσαν3pp

κορέεσθον κορέησθον κορέοῑσθον κορέεσθον2pd

κορέεσθον κορέησθον κορεοί̄σθην κορεέσθων3pd

Aorist
ἐκορεσσάμην1ps

ἐκορέσσω2ps

ἐκορέσσατο3ps

ἐκορεσσάμεθα1pp

ἐκορέσσασθε2pp

ἐκορέσσαντο3pp



Indicative Subjunctive Optative Imperative

ἐκορέσσασθον2pd

ἐκορεσσάσθην3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Ionic

Active voice

Perfect
κεκόρησο2ps

κεκορήσθω3ps

κεκόρησθε2pp

κεκορήσθωσαν3pp

κεκόρησθον2pd

κεκορήσθων3pd

Middle voice

Perfect
κεκόρημαι1ps

κεκόρησαι2ps

κεκόρηται3ps

κεκορήμεθα1pp

κεκόρησθε2pp

κεκόρηνται3pp

κεκόρησθον2pd

κεκόρησθον3pd

Pluperfect
ἐκεκορήμην1ps

ἐκεκόρησο2ps

ἐκεκόρητο3ps

ἐκεκορήμεθα1pp

ἐκεκόρησθε2pp

ἐκεκόρηντο3pp

ἐκεκόρησθον2pd

ἐκεκορήσθην3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Poetic

Active voice

Future
κορέσσω κορέσσοῑμι1ps

κορέσσεις κορέσσοῑς2ps

κορέσσει κορέσσοῑ3ps

κορέσσομεν κορέσσοῑμεν1pp

κορέσσετε κορέσσοῑτε2pp

κορέσσουσι κορέσσοῑεν3pp

κορέσσετον κορέσσοῑτον2pd

κορέσσετον κορεσσοί̄την3pd

Aorist
ἐκόρεσσα κορέσσω κορέσσαῑμι1ps

ἐκόρεσσας κορέσσῃς κορέσσειας κόρεσσον2ps

ἐκόρεσσε κορέσσῃ κορέσσειε κορεσσάτω3ps

ἐκορέσσαμεν κορέσσωμεν κορέσσαῑμεν1pp

ἐκορέσσατε κορέσσητε κορέσσαῑτε κορέσσατε2pp

ἐκόρεσσαν κορέσσωσι κορέσσειαν κορεσσάτωσαν3pp

ἐκορέσσατον κορέσσητον κορέσσαῑτον κορέσσατον2pd

ἐκορεσσάτην κορέσσητον κορεσσαί̄την κορεσσάτων3pd

Middle voice

Future
κορέσσομαι κορεσσοί̄μην1ps

κορέσσει κορέσσοῑο2ps

κορέσσεται κορέσσοῑτο3ps

κορεσσόμεθα κορεσσοί̄μεθα1pp

κορέσσεσθε κορέσσοῑσθε2pp

κορέσσονται κορέσσοῑντο3pp

κορέσσεσθον κορέσσοῑσθον2pd

κορέσσεσθον κορεσσοί̄σθην3pd

Aorist
ἐκορεσσάμην κορέσσωμαι κορεσσαί̄μην1ps

ἐκορέσσω κορέσσῃ κορέσσαῑο κόρεσσαι2ps

ἐκορέσσατο κορέσσηται κορέσσαῑτο κορεσσάσθω3ps

ἐκορεσσάμεθα κορεσσώμεθα κορεσσαί̄μεθα1pp

ἐκορέσσασθε κορέσσησθε κορέσσαῑσθε κορέσσασθε2pp

ἐκορέσσαντο κορέσσωνται κορέσσαῑντο κορεσσάσθωσαν3pp



Indicative Subjunctive Optative Imperative

ἐκορέσσασθον κορέσσησθον κορέσσαῑσθον κορέσσασθον2pd

ἐκορεσσάσθην κορέσσησθον κορεσσαί̄σθην κορεσσάσθων3pd



κορέννῡμι

satiate.

Singular Plural Dual

Regular

Present

Active voice

Masculine

Nominative κορεννύ̄ς κορεννύντες κορεννύντε

Nominative κορεννύων κορεννύοντες κορεννύοντε

Vocative κορεννύ̄ς κορεννύντες κορεννύντε

Vocative κορεννύον κορεννύοντες κορεννύοντε

Accusative κορεννύντα κορεννύντας κορεννύντε

Accusative κορεννύοντα κορεννύοντας κορεννύοντε

Genitive κορεννύντος κορεννύντων κορεννύντοῑν

Genitive κορεννύοντος κορεννυόντων κορεννυόντοῑν

Dative κορεννύντι κορεννῦσι κορεννύντοῑν

Dative κορεννύοντι κορεννύουσι κορεννυόντοῑν

Feminine

Nominative κορεννῦσα κορεννῦσαι κορεννύ̄σᾱ

Nominative κορεννύουσα κορεννύουσαι κορεννυούσᾱ

Vocative κορεννῦσα κορεννῦσαι κορεννύ̄σᾱ

Vocative κορεννύουσα κορεννύουσαι κορεννυούσᾱ

Accusative κορεννῦσαν κορεννύ̄σᾱς κορεννύ̄σᾱ

Accusative κορεννύουσαν κορεννυούσᾱς κορεννυούσᾱ

Genitive κορεννύ̄σης κορεννῡσῶν κορεννύ̄σαῑν

Genitive κορεννυούσης κορεννυουσῶν κορεννυούσαῑν

Dative κορεννύ̄σῃ κορεννύ̄σαῑς κορεννύ̄σαῑν

Dative κορεννυούσῃ κορεννυούσαῑς κορεννυούσαῑν

Neuter

Nominative κορεννύν κορεννύντα κορεννύντε

Nominative κορεννύον κορεννύοντα κορεννύοντε

Vocative κορεννύν κορεννύντα κορεννύντε

Vocative κορεννύον κορεννύοντα κορεννύοντε

Accusative κορεννύν κορεννύντα κορεννύντε

Accusative κορεννύον κορεννύοντα κορεννύοντε

Genitive κορεννύντος κορεννύντων κορεννύντοῑν

Genitive κορεννύοντος κορεννυόντων κορεννυόντοῑν

Dative κορεννύντι κορεννῦσι κορεννύντοῑν

Dative κορεννύοντι κορεννύουσι κορεννυόντοῑν



Singular Plural Dual

Middle voice

Masculine

Nominative κορεννύμενος κορεννύμενοι κορεννυμένω

Nominative κορεννυόμενος κορεννυόμενοι κορεννυομένω

Vocative κορεννύμενε κορεννύμενοι κορεννυμένω

Vocative κορεννυόμενε κορεννυόμενοι κορεννυομένω

Accusative κορεννύμενον κορεννυμένους κορεννυμένω

Accusative κορεννυόμενον κορεννυομένους κορεννυομένω

Genitive κορεννυμένου κορεννυμένων κορεννυμένοῑν

Genitive κορεννυομένου κορεννυομένων κορεννυομένοῑν

Dative κορεννυμένῳ κορεννυμένοῑς κορεννυμένοῑν

Dative κορεννυομένῳ κορεννυομένοῑς κορεννυομένοῑν

Feminine

Nominative κορεννυμένη κορεννυμέναι κορεννυμένᾱ

Nominative κορεννυομένη κορεννυομέναι κορεννυομένᾱ

Vocative κορεννυμένη κορεννυμέναι κορεννυμένᾱ

Vocative κορεννυομένη κορεννυομέναι κορεννυομένᾱ

Accusative κορεννυμένην κορεννυμένᾱς κορεννυμένᾱ

Accusative κορεννυομένην κορεννυομένᾱς κορεννυομένᾱ

Genitive κορεννυμένης κορεννυμενῶν κορεννυμέναῑν

Genitive κορεννυομένης κορεννυομενῶν κορεννυομέναῑν

Dative κορεννυμένῃ κορεννυμέναῑς κορεννυμέναῑν

Dative κορεννυομένῃ κορεννυομέναῑς κορεννυομέναῑν

Neuter

Nominative κορεννύμενον κορεννύμενα κορεννυμένω

Nominative κορεννυόμενον κορεννυόμενα κορεννυομένω

Vocative κορεννύμενον κορεννύμενα κορεννυμένω

Vocative κορεννυόμενον κορεννυόμενα κορεννυομένω

Accusative κορεννύμενον κορεννύμενα κορεννυμένω

Accusative κορεννυόμενον κορεννυόμενα κορεννυομένω

Genitive κορεννυμένου κορεννυμένων κορεννυμένοῑν

Genitive κορεννυομένου κορεννυομένων κορεννυομένοῑν

Dative κορεννυμένῳ κορεννυμένοῑς κορεννυμένοῑν

Dative κορεννυομένῳ κορεννυομένοῑς κορεννυομένοῑν



Singular Plural Dual

Future

Active voice

Masculine

Nominative κορέσων κορέσοντες κορέσοντε

Vocative κορέσον κορέσοντες κορέσοντε

Accusative κορέσοντα κορέσοντας κορέσοντε

Genitive κορέσοντος κορεσόντων κορεσόντοῑν

Dative κορέσοντι κορέσουσι κορεσόντοῑν

Feminine

Nominative κορέσουσα κορέσουσαι κορεσούσᾱ

Vocative κορέσουσα κορέσουσαι κορεσούσᾱ

Accusative κορέσουσαν κορεσούσᾱς κορεσούσᾱ

Genitive κορεσούσης κορεσουσῶν κορεσούσαῑν

Dative κορεσούσῃ κορεσούσαῑς κορεσούσαῑν

Neuter

Nominative κορέσον κορέσοντα κορέσοντε

Vocative κορέσον κορέσοντα κορέσοντε

Accusative κορέσον κορέσοντα κορέσοντε

Genitive κορέσοντος κορεσόντων κορεσόντοῑν

Dative κορέσοντι κορέσουσι κορεσόντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative κορεσόμενος κορεσόμενοι κορεσομένω

Vocative κορεσόμενε κορεσόμενοι κορεσομένω

Accusative κορεσόμενον κορεσομένους κορεσομένω

Genitive κορεσομένου κορεσομένων κορεσομένοῑν

Dative κορεσομένῳ κορεσομένοῑς κορεσομένοῑν

Feminine

Nominative κορεσομένη κορεσομέναι κορεσομένᾱ

Vocative κορεσομένη κορεσομέναι κορεσομένᾱ

Accusative κορεσομένην κορεσομένᾱς κορεσομένᾱ

Genitive κορεσομένης κορεσομενῶν κορεσομέναῑν

Dative κορεσομένῃ κορεσομέναῑς κορεσομέναῑν



Singular Plural Dual

Neuter

Nominative κορεσόμενον κορεσόμενα κορεσομένω

Vocative κορεσόμενον κορεσόμενα κορεσομένω

Accusative κορεσόμενον κορεσόμενα κορεσομένω

Genitive κορεσομένου κορεσομένων κορεσομένοῑν

Dative κορεσομένῳ κορεσομένοῑς κορεσομένοῑν

Passive voice

Masculine

Nominative κορεσθησόμενος κορεσθησόμενοι κορεσθησομένω

Vocative κορεσθησόμενε κορεσθησόμενοι κορεσθησομένω

Accusative κορεσθησόμενον κορεσθησομένους κορεσθησομένω

Genitive κορεσθησομένου κορεσθησομένων κορεσθησομένοῑν

Dative κορεσθησομένῳ κορεσθησομένοῑς κορεσθησομένοῑν

Feminine

Nominative κορεσθησομένη κορεσθησομέναι κορεσθησομένᾱ

Vocative κορεσθησομένη κορεσθησομέναι κορεσθησομένᾱ

Accusative κορεσθησομένην κορεσθησομένᾱς κορεσθησομένᾱ

Genitive κορεσθησομένης κορεσθησομενῶν κορεσθησομέναῑν

Dative κορεσθησομένῃ κορεσθησομέναῑς κορεσθησομέναῑν

Neuter

Nominative κορεσθησόμενον κορεσθησόμενα κορεσθησομένω

Vocative κορεσθησόμενον κορεσθησόμενα κορεσθησομένω

Accusative κορεσθησόμενον κορεσθησόμενα κορεσθησομένω

Genitive κορεσθησομένου κορεσθησομένων κορεσθησομένοῑν

Dative κορεσθησομένῳ κορεσθησομένοῑς κορεσθησομένοῑν

Aorist

Active voice

Masculine

Nominative κορέσᾱς κορέσαντες κορέσαντε

Vocative κορέσαν κορέσαντες κορέσαντε

Accusative κορέσαντα κορέσαντας κορέσαντε

Genitive κορέσαντος κορεσάντων κορεσάντοῑν

Dative κορέσαντι κορέσᾱσι κορεσάντοῑν



Singular Plural Dual

Feminine

Nominative κορέσᾱσα κορέσᾱσαι κορεσά̄σᾱ

Vocative κορέσᾱσα κορέσᾱσαι κορεσά̄σᾱ

Accusative κορέσᾱσαν κορεσά̄σᾱς κορεσά̄σᾱ

Genitive κορεσά̄σης κορεσᾱσῶν κορεσά̄σαῑν

Dative κορεσά̄σῃ κορεσά̄σαῑς κορεσά̄σαῑν

Neuter

Nominative κορέσαν κορέσαντα κορέσαντε

Vocative κορέσαν κορέσαντα κορέσαντε

Accusative κορέσαν κορέσαντα κορέσαντε

Genitive κορέσαντος κορεσάντων κορεσάντοῑν

Dative κορέσαντι κορέσᾱσι κορεσάντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative κορεσάμενος κορεσάμενοι κορεσαμένω

Vocative κορεσάμενε κορεσάμενοι κορεσαμένω

Accusative κορεσάμενον κορεσαμένους κορεσαμένω

Genitive κορεσαμένου κορεσαμένων κορεσαμένοῑν

Dative κορεσαμένῳ κορεσαμένοῑς κορεσαμένοῑν

Feminine

Nominative κορεσαμένη κορεσαμέναι κορεσαμένᾱ

Vocative κορεσαμένη κορεσαμέναι κορεσαμένᾱ

Accusative κορεσαμένην κορεσαμένᾱς κορεσαμένᾱ

Genitive κορεσαμένης κορεσαμενῶν κορεσαμέναῑν

Dative κορεσαμένῃ κορεσαμέναῑς κορεσαμέναῑν

Neuter

Nominative κορεσάμενον κορεσάμενα κορεσαμένω

Vocative κορεσάμενον κορεσάμενα κορεσαμένω

Accusative κορεσάμενον κορεσάμενα κορεσαμένω

Genitive κορεσαμένου κορεσαμένων κορεσαμένοῑν

Dative κορεσαμένῳ κορεσαμένοῑς κορεσαμένοῑν

Passive voice

Masculine

Nominative κορεσθείς κορεσθέντες κορεσθέντε

Vocative κορεσθείς κορεσθέντες κορεσθέντε

Accusative κορεσθέντα κορεσθέντας κορεσθέντε

Genitive κορεσθέντος κορεσθέντων κορεσθέντοῑν

Dative κορεσθέντι κορεσθεῖσι κορεσθέντοῑν



Singular Plural Dual

Feminine

Nominative κορεσθεῖσα κορεσθεῖσαι κορεσθείσᾱ

Vocative κορεσθεῖσα κορεσθεῖσαι κορεσθείσᾱ

Accusative κορεσθεῖσαν κορεσθείσᾱς κορεσθείσᾱ

Genitive κορεσθείσης κορεσθεισῶν κορεσθείσαῑν

Dative κορεσθείσῃ κορεσθείσαῑς κορεσθείσαῑν

Neuter

Nominative κορεσθέν κορεσθέντα κορεσθέντε

Vocative κορεσθέν κορεσθέντα κορεσθέντε

Accusative κορεσθέν κορεσθέντα κορεσθέντε

Genitive κορεσθέντος κορεσθέντων κορεσθέντοῑν

Dative κορεσθέντι κορεσθεῖσι κορεσθέντοῑν

Perfect

Active voice

Masculine

Nominative κεκορεκώς κεκορεκότες κεκορεκότε

Vocative κεκορεκώς κεκορεκότες κεκορεκότε

Accusative κεκορεκότα κεκορεκότας κεκορεκότε

Genitive κεκορεκότος κεκορεκότων κεκορεκότοῑν

Dative κεκορεκότι κεκορεκῶσι κεκορεκότοῑν

Feminine

Nominative κεκορεκυῖα κεκορεκυῖαι κεκορεκυίᾱ

Vocative κεκορεκυῖα κεκορεκυῖαι κεκορεκυίᾱ

Accusative κεκορεκυῖαν κεκορεκυίᾱς κεκορεκυίᾱ

Genitive κεκορεκυίᾱς κεκορεκυιῶν κεκορεκυίαῑν

Dative κεκορεκυίᾳ κεκορεκυίαῑς κεκορεκυίαῑν

Neuter

Nominative κεκορεκός κεκορεκότα κεκορεκότε

Vocative κεκορεκός κεκορεκότα κεκορεκότε

Accusative κεκορεκός κεκορεκότα κεκορεκότε

Genitive κεκορεκότος κεκορεκότων κεκορεκότοῑν

Dative κεκορεκότι κεκορεκῶσι κεκορεκότοῑν



Singular Plural Dual

Middle voice

Masculine

Nominative κεκορεσμένος κεκορεσμένοι κεκορεσμένω

Vocative κεκορεσμένε κεκορεσμένοι κεκορεσμένω

Accusative κεκορεσμένον κεκορεσμένους κεκορεσμένω

Genitive κεκορεσμένου κεκορεσμένων κεκορεσμένοῑν

Dative κεκορεσμένῳ κεκορεσμένοῑς κεκορεσμένοῑν

Feminine

Nominative κεκορεσμένη κεκορεσμέναι κεκορεσμένᾱ

Vocative κεκορεσμένη κεκορεσμέναι κεκορεσμένᾱ

Accusative κεκορεσμένην κεκορεσμένᾱς κεκορεσμένᾱ

Genitive κεκορεσμένης κεκορεσμενῶν κεκορεσμέναῑν

Dative κεκορεσμένῃ κεκορεσμέναῑς κεκορεσμέναῑν

Neuter

Nominative κεκορεσμένον κεκορεσμένα κεκορεσμένω

Vocative κεκορεσμένον κεκορεσμένα κεκορεσμένω

Accusative κεκορεσμένον κεκορεσμένα κεκορεσμένω

Genitive κεκορεσμένου κεκορεσμένων κεκορεσμένοῑν

Dative κεκορεσμένῳ κεκορεσμένοῑς κεκορεσμένοῑν



Singular Plural Dual

Epic

Future

Active voice

Masculine

Nominative κορέσων κορέσοντες κορέσοντε

Vocative κορέσον κορέσοντες κορέσοντε

Accusative κορέσοντα κορέσοντας κορέσοντε

Genitive κορέσοντος κορεσόντων κορεσόντοῑν

Dative κορέσοντι κορέσουσι κορεσόντοῑν

Feminine

Nominative κορέσουσα κορέσουσαι κορεσούσᾱ

Vocative κορέσουσα κορέσουσαι κορεσούσᾱ

Accusative κορέσουσαν κορεσούσᾱς κορεσούσᾱ

Genitive κορεσούσης κορεσουσῶν κορεσούσαῑν

Dative κορεσούσῃ κορεσούσαῑς κορεσούσαῑν

Neuter

Nominative κορέσον κορέσοντα κορέσοντε

Vocative κορέσον κορέσοντα κορέσοντε

Accusative κορέσον κορέσοντα κορέσοντε

Genitive κορέσοντος κορεσόντων κορεσόντοῑν

Dative κορέσοντι κορέσουσι κορεσόντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative κορεσόμενος κορεσόμενοι κορεσομένω

Vocative κορεσόμενε κορεσόμενοι κορεσομένω

Accusative κορεσόμενον κορεσομένους κορεσομένω

Genitive κορεσομένου κορεσομένων κορεσομένοῑν

Dative κορεσομένῳ κορεσομένοῑς κορεσομένοῑν

Feminine

Nominative κορεσομένη κορεσομέναι κορεσομένᾱ

Vocative κορεσομένη κορεσομέναι κορεσομένᾱ

Accusative κορεσομένην κορεσομένᾱς κορεσομένᾱ

Genitive κορεσομένης κορεσομενῶν κορεσομέναῑν

Dative κορεσομένῃ κορεσομέναῑς κορεσομέναῑν



Singular Plural Dual

Neuter

Nominative κορεσόμενον κορεσόμενα κορεσομένω

Vocative κορεσόμενον κορεσόμενα κορεσομένω

Accusative κορεσόμενον κορεσόμενα κορεσομένω

Genitive κορεσομένου κορεσομένων κορεσομένοῑν

Dative κορεσομένῳ κορεσομένοῑς κορεσομένοῑν

Aorist

Middle voice

Masculine

Nominative κορεσσάμενος κορεσσάμενοι κορεσσαμένω

Vocative κορεσσάμενε κορεσσάμενοι κορεσσαμένω

Accusative κορεσσάμενον κορεσσαμένους κορεσσαμένω

Genitive κορεσσαμένου κορεσσαμένων κορεσσαμένοῑν

Dative κορεσσαμένῳ κορεσσαμένοῑς κορεσσαμένοῑν

Feminine

Nominative κορεσσαμένη κορεσσαμέναι κορεσσαμένᾱ

Vocative κορεσσαμένη κορεσσαμέναι κορεσσαμένᾱ

Accusative κορεσσαμένην κορεσσαμένᾱς κορεσσαμένᾱ

Genitive κορεσσαμένης κορεσσαμενῶν κορεσσαμέναῑν

Dative κορεσσαμένῃ κορεσσαμέναῑς κορεσσαμέναῑν

Neuter

Nominative κορεσσάμενον κορεσσάμενα κορεσσαμένω

Vocative κορεσσάμενον κορεσσάμενα κορεσσαμένω

Accusative κορεσσάμενον κορεσσάμενα κορεσσαμένω

Genitive κορεσσαμένου κορεσσαμένων κορεσσαμένοῑν

Dative κορεσσαμένῳ κορεσσαμένοῑς κορεσσαμένοῑν



Singular Plural Dual

Ionic

Perfect

Middle voice

Masculine

Nominative κεκορημένος κεκορημένοι κεκορημένω

Vocative κεκορημένε κεκορημένοι κεκορημένω

Accusative κεκορημένον κεκορημένους κεκορημένω

Genitive κεκορημένου κεκορημένων κεκορημένοῑν

Dative κεκορημένῳ κεκορημένοῑς κεκορημένοῑν

Feminine

Nominative κεκορημένη κεκορημέναι κεκορημένᾱ

Vocative κεκορημένη κεκορημέναι κεκορημένᾱ

Accusative κεκορημένην κεκορημένᾱς κεκορημένᾱ

Genitive κεκορημένης κεκορημενῶν κεκορημέναῑν

Dative κεκορημένῃ κεκορημέναῑς κεκορημέναῑν

Neuter

Nominative κεκορημένον κεκορημένα κεκορημένω

Vocative κεκορημένον κεκορημένα κεκορημένω

Accusative κεκορημένον κεκορημένα κεκορημένω

Genitive κεκορημένου κεκορημένων κεκορημένοῑν

Dative κεκορημένῳ κεκορημένοῑς κεκορημένοῑν



Singular Plural Dual

Poetic

Future

Active voice

Masculine

Nominative κορέσσων κορέσσοντες κορέσσοντε

Vocative κορέσσον κορέσσοντες κορέσσοντε

Accusative κορέσσοντα κορέσσοντας κορέσσοντε

Genitive κορέσσοντος κορεσσόντων κορεσσόντοῑν

Dative κορέσσοντι κορέσσουσι κορεσσόντοῑν

Feminine

Nominative κορέσσουσα κορέσσουσαι κορεσσούσᾱ

Vocative κορέσσουσα κορέσσουσαι κορεσσούσᾱ

Accusative κορέσσουσαν κορεσσούσᾱς κορεσσούσᾱ

Genitive κορεσσούσης κορεσσουσῶν κορεσσούσαῑν

Dative κορεσσούσῃ κορεσσούσαῑς κορεσσούσαῑν

Neuter

Nominative κορέσσον κορέσσοντα κορέσσοντε

Vocative κορέσσον κορέσσοντα κορέσσοντε

Accusative κορέσσον κορέσσοντα κορέσσοντε

Genitive κορέσσοντος κορεσσόντων κορεσσόντοῑν

Dative κορέσσοντι κορέσσουσι κορεσσόντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative κορεσσόμενος κορεσσόμενοι κορεσσομένω

Vocative κορεσσόμενε κορεσσόμενοι κορεσσομένω

Accusative κορεσσόμενον κορεσσομένους κορεσσομένω

Genitive κορεσσομένου κορεσσομένων κορεσσομένοῑν

Dative κορεσσομένῳ κορεσσομένοῑς κορεσσομένοῑν

Feminine

Nominative κορεσσομένη κορεσσομέναι κορεσσομένᾱ

Vocative κορεσσομένη κορεσσομέναι κορεσσομένᾱ

Accusative κορεσσομένην κορεσσομένᾱς κορεσσομένᾱ

Genitive κορεσσομένης κορεσσομενῶν κορεσσομέναῑν

Dative κορεσσομένῃ κορεσσομέναῑς κορεσσομέναῑν



Singular Plural Dual

Neuter

Nominative κορεσσόμενον κορεσσόμενα κορεσσομένω

Vocative κορεσσόμενον κορεσσόμενα κορεσσομένω

Accusative κορεσσόμενον κορεσσόμενα κορεσσομένω

Genitive κορεσσομένου κορεσσομένων κορεσσομένοῑν

Dative κορεσσομένῳ κορεσσομένοῑς κορεσσομένοῑν

Aorist

Active voice

Masculine

Nominative κορέσσᾱς κορέσσαντες κορέσσαντε

Vocative κορέσσαν κορέσσαντες κορέσσαντε

Accusative κορέσσαντα κορέσσαντας κορέσσαντε

Genitive κορέσσαντος κορεσσάντων κορεσσάντοῑν

Dative κορέσσαντι κορέσσᾱσι κορεσσάντοῑν

Feminine

Nominative κορέσσᾱσα κορέσσᾱσαι κορεσσά̄σᾱ

Vocative κορέσσᾱσα κορέσσᾱσαι κορεσσά̄σᾱ

Accusative κορέσσᾱσαν κορεσσά̄σᾱς κορεσσά̄σᾱ

Genitive κορεσσά̄σης κορεσσᾱσῶν κορεσσά̄σαῑν

Dative κορεσσά̄σῃ κορεσσά̄σαῑς κορεσσά̄σαῑν

Neuter

Nominative κορέσσαν κορέσσαντα κορέσσαντε

Vocative κορέσσαν κορέσσαντα κορέσσαντε

Accusative κορέσσαν κορέσσαντα κορέσσαντε

Genitive κορέσσαντος κορεσσάντων κορεσσάντοῑν

Dative κορέσσαντι κορέσσᾱσι κορεσσάντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative κορεσσάμενος κορεσσάμενοι κορεσσαμένω

Vocative κορεσσάμενε κορεσσάμενοι κορεσσαμένω

Accusative κορεσσάμενον κορεσσαμένους κορεσσαμένω

Genitive κορεσσαμένου κορεσσαμένων κορεσσαμένοῑν

Dative κορεσσαμένῳ κορεσσαμένοῑς κορεσσαμένοῑν



Singular Plural Dual

Feminine

Nominative κορεσσαμένη κορεσσαμέναι κορεσσαμένᾱ

Vocative κορεσσαμένη κορεσσαμέναι κορεσσαμένᾱ

Accusative κορεσσαμένην κορεσσαμένᾱς κορεσσαμένᾱ

Genitive κορεσσαμένης κορεσσαμενῶν κορεσσαμέναῑν

Dative κορεσσαμένῃ κορεσσαμέναῑς κορεσσαμέναῑν

Neuter

Nominative κορεσσάμενον κορεσσάμενα κορεσσαμένω

Vocative κορεσσάμενον κορεσσάμενα κορεσσαμένω

Accusative κορεσσάμενον κορεσσάμενα κορεσσαμένω

Genitive κορεσσαμένου κορεσσαμένων κορεσσαμένοῑν

Dative κορεσσαμένῳ κορεσσαμένοῑς κορεσσαμένοῑν



κορέννῡμι

satiate.

Active Middle Passive

Regular

Present κορεννύναι κορέννυσθαι

Present κορεννύειν κορεννύεσθαι

Future κορέσειν κορέσεσθαι κορεσθήσεσθαι

Aorist κορέσαι κορέσασθαι κορεσθῆναι

Perfect κεκορεκέναι κεκορέσθαι

Epic

Present κορέειν κορέεσθαι

Aorist κορέσσασθαι

Ionic

Perfect κεκορῆσθαι

Poetic

Future κορέσσειν κορέσσεσθαι

Aorist κορέσσαι κορέσσασθαι



κρύπτω

cover, hide.

Indicative Subjunctive Optative Imperative

Regular

Active voice

Present
κρύπτω κρύπτω κρύπτοῑμι1ps

κρύπτεις κρύπτῃς κρύπτοῑς κρύπτε2ps

κρύπτει κρύπτῃ κρύπτοῑ κρυπτέτω3ps

κρύπτομεν κρύπτωμεν κρύπτοῑμεν1pp

κρύπτετε κρύπτητε κρύπτοῑτε κρύπτετε2pp

κρύπτουσι κρύπτωσι κρύπτοῑεν κρυπτέτωσαν3pp

κρύπτετον κρύπτητον κρύπτοῑτον κρύπτετον2pd

κρύπτετον κρύπτητον κρυπτοί̄την κρυπτέτων3pd

Imperfect
ἔκρυπτον1ps

ἔκρυπτες2ps

ἔκρυπτε3ps

ἐκρύπτομεν1pp

ἐκρύπτετε2pp

ἔκρυπτον3pp

ἐκρύπτετον2pd

ἐκρυπτέτην3pd

Future
κρύψω κρύψοῑμι1ps

κρύψεις κρύψοῑς2ps

κρύψει κρύψοῑ3ps

κρύψομεν κρύψοῑμεν1pp

κρύψετε κρύψοῑτε2pp

κρύψουσι κρύψοῑεν3pp

κρύψετον κρύψοῑτον2pd

κρύψετον κρυψοί̄την3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Strong future
κρυφησοί̄μην1ps

κρυβησοί̄μην

κρυφήσοῑο2ps

κρυβήσοῑο

κρυφήσοῑτο3ps

κρυβήσοῑτο

κρυφησοί̄μεθα1pp

κρυβησοί̄μεθα

κρυφήσοῑσθε2pp

κρυβήσοῑσθε

κρυφήσοῑντο3pp

κρυβήσοῑντο

κρυφήσοῑσθον2pd

κρυβήσοῑσθον

κρυφησοί̄σθην3pd

κρυβησοί̄σθην

Aorist
ἔκρυψα κρύψω κρύψαῑμι1ps

ἔκρυψας κρύψῃς κρύψειας κρύψον2ps

ἔκρυψε κρύψῃ κρύψειε κρυψάτω3ps

ἐκρύψαμεν κρύψωμεν κρύψαῑμεν1pp

ἐκρύψατε κρύψητε κρύψαῑτε κρύψατε2pp

ἔκρυψαν κρύψωσι κρύψειαν κρυψάτωσαν3pp

ἐκρύψατον κρύψητον κρύψαῑτον κρύψατον2pd

ἐκρυψάτην κρύψητον κρυψαί̄την κρυψάτων3pd

Strong aorist
κρυφῶ κρυφείην1ps

κρυβῶ κρυβείην

κρυφῇς κρυφείης κρύφητι2ps

κρυβῇς κρυβείης κρύβητι

κρυφῇ κρυφείη κρυφήτω3ps

κρυβῇ κρυβείη κρυβήτω

κρυφῶμεν κρυφεῖμεν1pp

κρυβῶμεν κρυβεῖμεν

κρυφῆτε κρυφεῖτε κρύφητε2pp

κρυβῆτε κρυβεῖτε κρύβητε



Indicative Subjunctive Optative Imperative

κρυφῶσι κρυφεῖεν κρυφήτωσαν3pp

κρυβῶσι κρυβεῖεν κρυβήτωσαν

κρυφῆτον κρυφεῖτον κρύφητον2pd

κρυβῆτον κρυβεῖτον κρύβητον

κρυφῆτον κρυφείτην κρυφήτων3pd

κρυβῆτον κρυβείτην κρυβήτων

Perfect
κέκρυφα κεκρύφω κεκρύφοῑμι1ps

κέκρυφας κεκρύφῃς κεκρύφοῑς κέκρυφε2ps

κέκρυφε κεκρύφῃ κεκρύφοῑ κεκρυφέτω3ps

κεκρύφαμεν κεκρύφωμεν κεκρύφοῑμεν1pp

κεκρύφατε κεκρύφητε κεκρύφοῑτε κεκρύφετε2pp

κεκρύφασι κεκρύφωσι κεκρύφοῑεν κεκρυφέτωσαν3pp

κεκρύφατον κεκρύφητον κεκρύφοῑτον κεκρύφετον2pd

κεκρύφατον κεκρύφητον κεκρυφοί̄την κεκρυφέτων3pd

Pluperfect
ἐκεκρύφη1ps

ἐκεκρύφης2ps

ἐκεκρύφει3ps

ἐκεκρύφεμεν1pp

ἐκεκρύφετε2pp

ἐκεκρύφεσαν3pp

ἐκεκρύφειτον2pd

ἐκεκρυφείτην3pd

Middle voice

Present
κρύπτομαι κρύπτωμαι κρυπτοί̄μην1ps

κρύπτει κρύπτῃ κρύπτοῑο κρύπτου2ps

κρύπτεται κρύπτηται κρύπτοῑτο κρυπτέσθω3ps

κρυπτόμεθα κρυπτώμεθα κρυπτοί̄μεθα1pp

κρύπτεσθε κρύπτησθε κρύπτοῑσθε κρύπτεσθε2pp

κρύπτονται κρύπτωνται κρύπτοῑντο κρυπτέσθωσαν3pp

κρύπτεσθον κρύπτησθον κρύπτοῑσθον κρύπτεσθον2pd

κρύπτεσθον κρύπτησθον κρυπτοί̄σθην κρυπτέσθων3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Imperfect
ἐκρυπτόμην1ps

ἐκρύπτου2ps

ἐκρύπτετο3ps

ἐκρυπτόμεθα1pp

ἐκρύπτεσθε2pp

ἐκρύπτοντο3pp

ἐκρύπτεσθον2pd

ἐκρυπτέσθην3pd

Future
κρύψομαι κρυψοί̄μην1ps

κρύψει κρύψοῑο2ps

κρύψεται κρύψοῑτο3ps

κρυψόμεθα κρυψοί̄μεθα1pp

κρύψεσθε κρύψοῑσθε2pp

κρύψονται κρύψοῑντο3pp

κρύψεσθον κρύψοῑσθον2pd

κρύψεσθον κρυψοί̄σθην3pd

Aorist
ἐκρυψάμην κρύψωμαι κρυψαί̄μην1ps

ἐκρύψω κρύψῃ κρύψαῑο κρύψαι2ps

ἐκρύψατο κρύψηται κρύψαῑτο κρυψάσθω3ps

ἐκρυψάμεθα κρυψώμεθα κρυψαί̄μεθα1pp

ἐκρύψασθε κρύψησθε κρύψαῑσθε κρύψασθε2pp

ἐκρύψαντο κρύψωνται κρύψαῑντο κρυψάσθωσαν3pp

ἐκρύψασθον κρύψησθον κρύψαῑσθον κρύψασθον2pd

ἐκρυψάσθην κρύψησθον κρυψαί̄σθην κρυψάσθων3pd

Perfect
κέκρυμμαι1ps

κέκρυψαι κέκρυψο2ps

κέκρυπται κεκρύφθω3ps

κεκρύμμεθα1pp

κέκρυφθε κέκρυφθε2pp

κεκρύφθωσαν3pp

κέκρυφθον κέκρυφθον2pd

κέκρυφθον κεκρύφθων3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Pluperfect
ἐκεκρύμμην1ps

ἐκέκρυψο2ps

ἐκέκρυπτο3ps

ἐκεκρύμμεθα1pp

ἐκέκρυφθε2pp

ἐκέκρυφθον2pd

ἐκεκρύφθην3pd

Passive voice

Future
κρυφθήσομαι κρυφθησοί̄μην1ps

κρυφθήσει κρυφθήσοῑο2ps

κρυφθήσεται κρυφθήσοῑτο3ps

κρυφθησόμεθα κρυφθησοί̄μεθα1pp

κρυφθήσεσθε κρυφθήσοῑσθε2pp

κρυφθήσονται κρυφθήσοῑντο3pp

κρυφθήσεσθον κρυφθήσοῑσθον2pd

κρυφθήσεσθον κρυφθησοί̄σθην3pd

Strong future
κρυφήσομαι1ps

κρυβήσομαι

κρυφήσει2ps

κρυβήσει

κρυφήσεται3ps

κρυβήσεται

κρυφησόμεθα1pp

κρυβησόμεθα

κρυφήσεσθε2pp

κρυβήσεσθε

κρυφήσονται3pp

κρυβήσονται

κρυφήσεσθον2pd

κρυβήσεσθον

κρυφήσεσθον3pd

κρυβήσεσθον



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Aorist
ἐκρύφθην κρυφθῶ κρυφθείην1ps

ἐκρύφθης κρυφθῇς κρυφθείης κρύφθητι2ps

ἐκρύφθη κρυφθῇ κρυφθείη κρυφθήτω3ps

ἐκρύφθημεν κρυφθῶμεν κρυφθεῖμεν1pp

ἐκρύφθητε κρυφθῆτε κρυφθεῖτε κρύφθητε2pp

ἐκρύφθησαν κρυφθῶσι κρυφθεῖεν κρυφθήτωσαν3pp

ἐκρύφθητον κρυφθῆτον κρυφθεῖτον κρύφθητον2pd

ἐκρυφθήτην κρυφθῆτον κρυφθείτην κρυφθήτων3pd

Strong aorist
ἐκρύφην1ps

ἐκρύβην

ἐκρύφης2ps

ἐκρύβης

ἐκρύφη3ps

ἐκρύβη

ἐκρύφημεν1pp

ἐκρύβημεν

ἐκρύφητε2pp

ἐκρύβητε

ἐκρύφησαν3pp

ἐκρύβησαν

ἐκρύφητον2pd

ἐκρύβητον

ἐκρυφήτην3pd

ἐκρυβήτην



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Poetic

Active voice

Aorist
κρύψα κρύψω κρύψαῑμι1ps

κρύψας κρύψῃς κρύψειας κρύψον2ps

κρύψε κρύψῃ κρύψειε κρυψάτω3ps

κρύψαμεν κρύψωμεν κρύψαῑμεν1pp

κρύψατε κρύψητε κρύψαῑτε κρύψατε2pp

κρύψαν κρύψωσι κρύψειαν κρυψάτωσαν3pp

κρύψατον κρύψητον κρύψαῑτον κρύψατον2pd

κρυψάτην κρύψητον κρυψαί̄την κρυψάτων3pd

Middle voice

Aorist
κρυψάμην κρύψωμαι κρυψαί̄μην1ps

κρύψω κρύψῃ κρύψαῑο κρύψαι2ps

κρύψατο κρύψηται κρύψαῑτο κρυψάσθω3ps

κρυψάμεθα κρυψώμεθα κρυψαί̄μεθα1pp

κρύψασθε κρύψησθε κρύψαῑσθε κρύψασθε2pp

κρύψαντο κρύψωνται κρύψαῑντο κρυψάσθωσαν3pp

κρύψασθον κρύψησθον κρύψαῑσθον κρύψασθον2pd

κρυψάσθην κρύψησθον κρυψαί̄σθην κρυψάσθων3pd

Passive voice

Aorist
κρύφθην1ps

κρύφθης2ps

κρύφθη3ps

κρύφθημεν1pp

κρύφθητε2pp

κρύφθησαν3pp

κρύφθητον2pd

κρυφθήτην3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Recent

Active voice

Strong aorist
ἔκρυφον κρύφω κρύφοῑμι1ps

ἔκρυβον κρύβω κρύβοῑμι

ἔκρυφες κρύφῃς κρύφοῑς κρύφε2ps

ἔκρυβες κρύβῃς κρύβοῑς κρύβε

ἔκρυφε κρύφῃ κρύφοῑ κρυφέτω3ps

ἔκρυβε κρύβῃ κρύβοῑ κρυβέτω

ἐκρύφομεν κρύφωμεν κρύφοῑμεν1pp

ἐκρύβομεν κρύβωμεν κρύβοῑμεν

ἐκρύφετε κρύφητε κρύφοῑτε κρύφετε2pp

ἐκρύβετε κρύβητε κρύβοῑτε κρύβετε

ἔκρυφον κρύφωσι κρύφοῑεν κρυφέτωσαν3pp

ἔκρυβον κρύβωσι κρύβοῑεν κρυβέτωσαν

ἐκρύφετον κρύφητον κρύφοῑτον κρύφετον2pd

ἐκρύβετον κρύβητον κρύβοῑτον κρύβετον

ἐκρυφέτην κρύφητον κρυφοί̄την κρυφέτων3pd

ἐκρυβέτην κρύβητον κρυβοί̄την κρυβέτων

Middle voice

Strong aorist
ἐκρυφόμην κρύφωμαι κρυφοί̄μην1ps

ἐκρυβόμην κρύβωμαι κρυβοί̄μην

ἐκρύφου κρύφῃ κρύφοῑο κρυφοῦ2ps

ἐκρύβου κρύβῃ κρύβοῑο κρυβοῦ

ἐκρύφετο κρύφηται κρύφοῑτο κρυφέσθω3ps

ἐκρύβετο κρύβηται κρύβοῑτο κρυβέσθω

ἐκρυφόμεθα κρυφώμεθα κρυφοί̄μεθα1pp

ἐκρυβόμεθα κρυβώμεθα κρυβοί̄μεθα

ἐκρύφεσθε κρύφησθε κρύφοῑσθε κρύφεσθε2pp

ἐκρύβεσθε κρύβησθε κρύβοῑσθε κρύβεσθε

ἐκρύφοντο κρύφωνται κρύφοῑντο κρυφέσθωσαν3pp

ἐκρύβοντο κρύβωνται κρύβοῑντο κρυβέσθωσαν

ἐκρύφεσθον κρύφησθον κρύφοῑσθον κρύφεσθον2pd

ἐκρύβεσθον κρύβησθον κρύβοῑσθον κρύβεσθον

ἐκρυφέσθην κρύφησθον κρυφοί̄σθην κρυφέσθων3pd

ἐκρυβέσθην κρύβησθον κρυβοί̄σθην κρυβέσθων



κρύπτω

cover, hide.

Singular Plural Dual

Regular

Present

Active voice

Masculine

Nominative κρύπτων κρύπτοντες κρύπτοντε

Vocative κρύπτον κρύπτοντες κρύπτοντε

Accusative κρύπτοντα κρύπτοντας κρύπτοντε

Genitive κρύπτοντος κρυπτόντων κρυπτόντοῑν

Dative κρύπτοντι κρύπτουσι κρυπτόντοῑν

Feminine

Nominative κρύπτουσα κρύπτουσαι κρυπτούσᾱ

Vocative κρύπτουσα κρύπτουσαι κρυπτούσᾱ

Accusative κρύπτουσαν κρυπτούσᾱς κρυπτούσᾱ

Genitive κρυπτούσης κρυπτουσῶν κρυπτούσαῑν

Dative κρυπτούσῃ κρυπτούσαῑς κρυπτούσαῑν

Neuter

Nominative κρύπτον κρύπτοντα κρύπτοντε

Vocative κρύπτον κρύπτοντα κρύπτοντε

Accusative κρύπτον κρύπτοντα κρύπτοντε

Genitive κρύπτοντος κρυπτόντων κρυπτόντοῑν

Dative κρύπτοντι κρύπτουσι κρυπτόντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative κρυπτόμενος κρυπτόμενοι κρυπτομένω

Vocative κρυπτόμενε κρυπτόμενοι κρυπτομένω

Accusative κρυπτόμενον κρυπτομένους κρυπτομένω

Genitive κρυπτομένου κρυπτομένων κρυπτομένοῑν

Dative κρυπτομένῳ κρυπτομένοῑς κρυπτομένοῑν

Feminine

Nominative κρυπτομένη κρυπτομέναι κρυπτομένᾱ

Vocative κρυπτομένη κρυπτομέναι κρυπτομένᾱ

Accusative κρυπτομένην κρυπτομένᾱς κρυπτομένᾱ

Genitive κρυπτομένης κρυπτομενῶν κρυπτομέναῑν

Dative κρυπτομένῃ κρυπτομέναῑς κρυπτομέναῑν



Singular Plural Dual

Neuter

Nominative κρυπτόμενον κρυπτόμενα κρυπτομένω

Vocative κρυπτόμενον κρυπτόμενα κρυπτομένω

Accusative κρυπτόμενον κρυπτόμενα κρυπτομένω

Genitive κρυπτομένου κρυπτομένων κρυπτομένοῑν

Dative κρυπτομένῳ κρυπτομένοῑς κρυπτομένοῑν

Future

Active voice

Masculine

Nominative κρύψων κρύψοντες κρύψοντε

Vocative κρύψον κρύψοντες κρύψοντε

Accusative κρύψοντα κρύψοντας κρύψοντε

Genitive κρύψοντος κρυψόντων κρυψόντοῑν

Dative κρύψοντι κρύψουσι κρυψόντοῑν

Feminine

Nominative κρύψουσα κρύψουσαι κρυψούσᾱ

Vocative κρύψουσα κρύψουσαι κρυψούσᾱ

Accusative κρύψουσαν κρυψούσᾱς κρυψούσᾱ

Genitive κρυψούσης κρυψουσῶν κρυψούσαῑν

Dative κρυψούσῃ κρυψούσαῑς κρυψούσαῑν

Neuter

Nominative κρύψον κρύψοντα κρύψοντε

Vocative κρύψον κρύψοντα κρύψοντε

Accusative κρύψον κρύψοντα κρύψοντε

Genitive κρύψοντος κρυψόντων κρυψόντοῑν

Dative κρύψοντι κρύψουσι κρυψόντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative κρυψόμενος κρυψόμενοι κρυψομένω

Vocative κρυψόμενε κρυψόμενοι κρυψομένω

Accusative κρυψόμενον κρυψομένους κρυψομένω

Genitive κρυψομένου κρυψομένων κρυψομένοῑν

Dative κρυψομένῳ κρυψομένοῑς κρυψομένοῑν



Singular Plural Dual

Feminine

Nominative κρυψομένη κρυψομέναι κρυψομένᾱ

Vocative κρυψομένη κρυψομέναι κρυψομένᾱ

Accusative κρυψομένην κρυψομένᾱς κρυψομένᾱ

Genitive κρυψομένης κρυψομενῶν κρυψομέναῑν

Dative κρυψομένῃ κρυψομέναῑς κρυψομέναῑν

Neuter

Nominative κρυψόμενον κρυψόμενα κρυψομένω

Vocative κρυψόμενον κρυψόμενα κρυψομένω

Accusative κρυψόμενον κρυψόμενα κρυψομένω

Genitive κρυψομένου κρυψομένων κρυψομένοῑν

Dative κρυψομένῳ κρυψομένοῑς κρυψομένοῑν

Passive voice

Masculine

Nominative κρυφθησόμενος κρυφθησόμενοι κρυφθησομένω

Vocative κρυφθησόμενε κρυφθησόμενοι κρυφθησομένω

Accusative κρυφθησόμενον κρυφθησομένους κρυφθησομένω

Genitive κρυφθησομένου κρυφθησομένων κρυφθησομένοῑν

Dative κρυφθησομένῳ κρυφθησομένοῑς κρυφθησομένοῑν

Feminine

Nominative κρυφθησομένη κρυφθησομέναι κρυφθησομένᾱ

Vocative κρυφθησομένη κρυφθησομέναι κρυφθησομένᾱ

Accusative κρυφθησομένην κρυφθησομένᾱς κρυφθησομένᾱ

Genitive κρυφθησομένης κρυφθησομενῶν κρυφθησομέναῑν

Dative κρυφθησομένῃ κρυφθησομέναῑς κρυφθησομέναῑν

Neuter

Nominative κρυφθησόμενον κρυφθησόμενα κρυφθησομένω

Vocative κρυφθησόμενον κρυφθησόμενα κρυφθησομένω

Accusative κρυφθησόμενον κρυφθησόμενα κρυφθησομένω

Genitive κρυφθησομένου κρυφθησομένων κρυφθησομένοῑν

Dative κρυφθησομένῳ κρυφθησομένοῑς κρυφθησομένοῑν



Singular Plural Dual

Strong future

Passive voice

Masculine

Nominative κρυφθησόμενος κρυφθησόμενοι κρυφθησομένω

Nominative κρυβθησόμενος κρυβθησόμενοι κρυβθησομένω

Vocative κρυφθησόμενε κρυφθησόμενοι κρυφθησομένω

Vocative κρυβθησόμενε κρυβθησόμενοι κρυβθησομένω

Accusative κρυφθησόμενον κρυφθησομένους κρυφθησομένω

Accusative κρυβθησόμενον κρυβθησομένους κρυβθησομένω

Genitive κρυφθησομένου κρυφθησομένων κρυφθησομένοῑν

Genitive κρυβθησομένου κρυβθησομένων κρυβθησομένοῑν

Dative κρυφθησομένῳ κρυφθησομένοῑς κρυφθησομένοῑν

Dative κρυβθησομένῳ κρυβθησομένοῑς κρυβθησομένοῑν

Feminine

Nominative κρυφθησομένη κρυφθησομέναι κρυφθησομένᾱ

Nominative κρυβθησομένη κρυβθησομέναι κρυβθησομένᾱ

Vocative κρυφθησομένη κρυφθησομέναι κρυφθησομένᾱ

Vocative κρυβθησομένη κρυβθησομέναι κρυβθησομένᾱ

Accusative κρυφθησομένην κρυφθησομένᾱς κρυφθησομένᾱ

Accusative κρυβθησομένην κρυβθησομένᾱς κρυβθησομένᾱ

Genitive κρυφθησομένης κρυφθησομενῶν κρυφθησομέναῑν

Genitive κρυβθησομένης κρυβθησομενῶν κρυβθησομέναῑν

Dative κρυφθησομένῃ κρυφθησομέναῑς κρυφθησομέναῑν

Dative κρυβθησομένῃ κρυβθησομέναῑς κρυβθησομέναῑν

Neuter

Nominative κρυφθησόμενον κρυφθησόμενα κρυφθησομένω

Nominative κρυβθησόμενον κρυβθησόμενα κρυβθησομένω

Vocative κρυφθησόμενον κρυφθησόμενα κρυφθησομένω

Vocative κρυβθησόμενον κρυβθησόμενα κρυβθησομένω

Accusative κρυφθησόμενον κρυφθησόμενα κρυφθησομένω

Accusative κρυβθησόμενον κρυβθησόμενα κρυβθησομένω

Genitive κρυφθησομένου κρυφθησομένων κρυφθησομένοῑν

Genitive κρυβθησομένου κρυβθησομένων κρυβθησομένοῑν

Dative κρυφθησομένῳ κρυφθησομένοῑς κρυφθησομένοῑν

Dative κρυβθησομένῳ κρυβθησομένοῑς κρυβθησομένοῑν



Singular Plural Dual

Aorist

Active voice

Masculine

Nominative κρύψᾱς κρύψαντες κρύψαντε

Vocative κρύψαν κρύψαντες κρύψαντε

Accusative κρύψαντα κρύψαντας κρύψαντε

Genitive κρύψαντος κρυψάντων κρυψάντοῑν

Dative κρύψαντι κρύψᾱσι κρυψάντοῑν

Feminine

Nominative κρύψᾱσα κρύψᾱσαι κρυψά̄σᾱ

Vocative κρύψᾱσα κρύψᾱσαι κρυψά̄σᾱ

Accusative κρύψᾱσαν κρυψά̄σᾱς κρυψά̄σᾱ

Genitive κρυψά̄σης κρυψᾱσῶν κρυψά̄σαῑν

Dative κρυψά̄σῃ κρυψά̄σαῑς κρυψά̄σαῑν

Neuter

Nominative κρύψαν κρύψαντα κρύψαντε

Vocative κρύψαν κρύψαντα κρύψαντε

Accusative κρύψαν κρύψαντα κρύψαντε

Genitive κρύψαντος κρυψάντων κρυψάντοῑν

Dative κρύψαντι κρύψᾱσι κρυψάντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative κρυψάμενος κρυψάμενοι κρυψαμένω

Vocative κρυψάμενε κρυψάμενοι κρυψαμένω

Accusative κρυψάμενον κρυψαμένους κρυψαμένω

Genitive κρυψαμένου κρυψαμένων κρυψαμένοῑν

Dative κρυψαμένῳ κρυψαμένοῑς κρυψαμένοῑν

Feminine

Nominative κρυψαμένη κρυψαμέναι κρυψαμένᾱ

Vocative κρυψαμένη κρυψαμέναι κρυψαμένᾱ

Accusative κρυψαμένην κρυψαμένᾱς κρυψαμένᾱ

Genitive κρυψαμένης κρυψαμενῶν κρυψαμέναῑν

Dative κρυψαμένῃ κρυψαμέναῑς κρυψαμέναῑν



Singular Plural Dual

Neuter

Nominative κρυψάμενον κρυψάμενα κρυψαμένω

Vocative κρυψάμενον κρυψάμενα κρυψαμένω

Accusative κρυψάμενον κρυψάμενα κρυψαμένω

Genitive κρυψαμένου κρυψαμένων κρυψαμένοῑν

Dative κρυψαμένῳ κρυψαμένοῑς κρυψαμένοῑν

Passive voice

Masculine

Nominative κρυφθείς κρυφθέντες κρυφθέντε

Vocative κρυφθείς κρυφθέντες κρυφθέντε

Accusative κρυφθέντα κρυφθέντας κρυφθέντε

Genitive κρυφθέντος κρυφθέντων κρυφθέντοῑν

Dative κρυφθέντι κρυφθεῖσι κρυφθέντοῑν

Feminine

Nominative κρυφθεῖσα κρυφθεῖσαι κρυφθείσᾱ

Vocative κρυφθεῖσα κρυφθεῖσαι κρυφθείσᾱ

Accusative κρυφθεῖσαν κρυφθείσᾱς κρυφθείσᾱ

Genitive κρυφθείσης κρυφθεισῶν κρυφθείσαῑν

Dative κρυφθείσῃ κρυφθείσαῑς κρυφθείσαῑν

Neuter

Nominative κρυφθέν κρυφθέντα κρυφθέντε

Vocative κρυφθέν κρυφθέντα κρυφθέντε

Accusative κρυφθέν κρυφθέντα κρυφθέντε

Genitive κρυφθέντος κρυφθέντων κρυφθέντοῑν

Dative κρυφθέντι κρυφθεῖσι κρυφθέντοῑν

String Aorist

Passive voice

Masculine

Nominative

Nominative κρυφείς κρυφέντες κρυφέντε

Nominative κρυβείς κρυβέντες κρυβέντε

Vocative

Vocative κρυφείς κρυφέντες κρυφέντε

Vocative κρυβείς κρυβέντες κρυβέντε

Accusative

Accusative κρυφέντα κρυφέντας κρυφέντε

Accusative κρυβέντα κρυβέντας κρυβέντε

Genitive



Singular Plural Dual

Genitive κρυφέντος κρυφέντων κρυφέντοῑν

Genitive κρυβέντος κρυβέντων κρυβέντοῑν

Dative

Dative κρυφέντι κρυφεῖσι κρυφέντοῑν

Dative κρυβέντι κρυβεῖσι κρυβέντοῑν

Feminine

Nominative

Nominative κρυφεῖσα κρυφεῖσαι κρυφείσᾱ

Nominative κρυβεῖσα κρυβεῖσαι κρυβείσᾱ

Vocative

Vocative κρυφεῖσα κρυφεῖσαι κρυφείσᾱ

Vocative κρυβεῖσα κρυβεῖσαι κρυβείσᾱ

Accusative

Accusative κρυφεῖσαν κρυφείσᾱς κρυφείσᾱ

Accusative κρυβεῖσαν κρυβείσᾱς κρυβείσᾱ

Genitive

Genitive κρυφείσης κρυφεισῶν κρυφείσαῑν

Genitive κρυβείσης κρυβεισῶν κρυβείσαῑν

Dative

Dative κρυφείσῃ κρυφείσαῑς κρυφείσαῑν

Dative κρυβείσῃ κρυβείσαῑς κρυβείσαῑν

Neuter

Nominative

Nominative κρυφέν κρυφέντα κρυφέντε

Nominative κρυβέν κρυβέντα κρυβέντε

Vocative

Vocative κρυφέν κρυφέντα κρυφέντε

Vocative κρυβέν κρυβέντα κρυβέντε

Accusative

Accusative κρυφέν κρυφέντα κρυφέντε

Accusative κρυβέν κρυβέντα κρυβέντε

Genitive

Genitive κρυφέντος κρυφέντων κρυφέντοῑν

Genitive κρυβέντος κρυβέντων κρυβέντοῑν

Dative

Dative κρυφέντι κρυφεῖσι κρυφέντοῑν

Dative κρυβέντι κρυβεῖσι κρυβέντοῑν



Singular Plural Dual

Perfect

Active voice

Masculine

Nominative κεκρυφώς κεκρυφότες κεκρυφότε

Vocative κεκρυφώς κεκρυφότες κεκρυφότε

Accusative κεκρυφότα κεκρυφότας κεκρυφότε

Genitive κεκρυφότος κεκρυφότων κεκρυφότοῑν

Dative κεκρυφότι κεκρυφῶσι κεκρυφότοῑν

Feminine

Nominative κεκρυφυῖα κεκρυφυῖαι κεκρυφυίᾱ

Vocative κεκρυφυῖα κεκρυφυῖαι κεκρυφυίᾱ

Accusative κεκρυφυῖαν κεκρυφυίᾱς κεκρυφυίᾱ

Genitive κεκρυφυίᾱς κεκρυφυιῶν κεκρυφυίαῑν

Dative κεκρυφυίᾳ κεκρυφυίαῑς κεκρυφυίαῑν

Neuter

Nominative κεκρυφόν κεκρυφότες κεκρυφότε

Vocative κεκρυφός κεκρυφότες κεκρυφότε

Accusative κεκρυφότα κεκρυφότας κεκρυφότε

Genitive κεκρυφότος κεκρυφότων κεκρυφότοῑν

Dative κεκρυφότι κεκρυφῶσι κεκρυφότοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative κεκρυμμένος κεκρυμμένοι κεκρυμμένω

Vocative κεκρυμμένε κεκρυμμένοι κεκρυμμένω

Accusative κεκρυμμένον κεκρυμμένους κεκρυμμένω

Genitive κεκρυμμένου κεκρυμμένων κεκρυμμένοῑν

Dative κεκρυμμένῳ κεκρυμμένοῑς κεκρυμμένοῑν

Feminine

Nominative κεκρυμμένη κεκρυμμέναι κεκρυμμένᾱ

Vocative κεκρυμμένη κεκρυμμέναι κεκρυμμένᾱ

Accusative κεκρυμμένην κεκρυμμένᾱς κεκρυμμένᾱ

Genitive κεκρυμμένης κεκρυμμενῶν κεκρυμμέναῑν

Dative κεκρυμμένῃ κεκρυμμέναῑς κεκρυμμέναῑν



Singular Plural Dual

Neuter

Nominative κεκρυμμένον κεκρυμμένα κεκρυμμένω

Vocative κεκρυμμένον κεκρυμμένα κεκρυμμένω

Accusative κεκρυμμένον κεκρυμμένα κεκρυμμένω

Genitive κεκρυμμένου κεκρυμμένων κεκρυμμένοῑν

Dative κεκρυμμένῳ κεκρυμμένοῑς κεκρυμμένοῑν



Singular Plural Dual

Poetic

Aorist

Active voice

Masculine

Nominative κρύψᾱς κρύψαντες κρύψαντε

Vocative κρύψαν κρύψαντες κρύψαντε

Accusative κρύψαντα κρύψαντας κρύψαντε

Genitive κρύψαντος κρυψάντων κρυψάντοῑν

Dative κρύψαντι κρύψᾱσι κρυψάντοῑν

Feminine

Nominative κρύψᾱσα κρύψᾱσαι κρυψά̄σᾱ

Vocative κρύψᾱσα κρύψᾱσαι κρυψά̄σᾱ

Accusative κρύψᾱσαν κρυψά̄σᾱς κρυψά̄σᾱ

Genitive κρυψά̄σης κρυψᾱσῶν κρυψά̄σαῑν

Dative κρυψά̄σῃ κρυψά̄σαῑς κρυψά̄σαῑν

Neuter

Nominative κρύψαν κρύψαντα κρύψαντε

Vocative κρύψαν κρύψαντα κρύψαντε

Accusative κρύψαν κρύψαντα κρύψαντε

Genitive κρύψαντος κρυψάντων κρυψάντοῑν

Dative κρύψαντι κρύψᾱσι κρυψάντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative κρυψάμενος κρυψάμενοι κρυψαμένω

Vocative κρυψάμενε κρυψάμενοι κρυψαμένω

Accusative κρυψάμενον κρυψαμένους κρυψαμένω

Genitive κρυψαμένου κρυψαμένων κρυψαμένοῑν

Dative κρυψαμένῳ κρυψαμένοῑς κρυψαμένοῑν

Feminine

Nominative κρυψαμένη κρυψαμέναι κρυψαμένᾱ

Vocative κρυψαμένη κρυψαμέναι κρυψαμένᾱ

Accusative κρυψαμένην κρυψαμένᾱς κρυψαμένᾱ

Genitive κρυψαμένης κρυψαμενῶν κρυψαμέναῑν

Dative κρυψαμένῃ κρυψαμέναῑς κρυψαμέναῑν



Singular Plural Dual

Neuter

Nominative κρυψάμενον κρυψάμενα κρυψαμένω

Vocative κρυψάμενον κρυψάμενα κρυψαμένω

Accusative κρυψάμενον κρυψάμενα κρυψαμένω

Genitive κρυψαμένου κρυψαμένων κρυψαμένοῑν

Dative κρυψαμένῳ κρυψαμένοῑς κρυψαμένοῑν

Passive voice

Masculine

Nominative κρυφθείς κρυφθέντες κρυφθέντε

Vocative κρυφθείς κρυφθέντες κρυφθέντε

Accusative κρυφθέντα κρυφθέντας κρυφθέντε

Genitive κρυφθέντος κρυφθέντων κρυφθέντοῑν

Dative κρυφθέντι κρυφθεῖσι κρυφθέντοῑν

Feminine

Nominative κρυφθεῖσα κρυφθεῖσαι κρυφθείσᾱ

Vocative κρυφθεῖσα κρυφθεῖσαι κρυφθείσᾱ

Accusative κρυφθεῖσαν κρυφθείσᾱς κρυφθείσᾱ

Genitive κρυφθείσης κρυφθεισῶν κρυφθείσαῑν

Dative κρυφθείσῃ κρυφθείσαῑς κρυφθείσαῑν

Neuter

Nominative κρυφθέν κρυφθέντα κρυφθέντε

Vocative κρυφθέν κρυφθέντα κρυφθέντε

Accusative κρυφθέν κρυφθέντα κρυφθέντε

Genitive κρυφθέντος κρυφθέντων κρυφθέντοῑν

Dative κρυφθέντι κρυφθεῖσι κρυφθέντοῑν



Singular Plural Dual

Recent

String Aorist

Active voice

Masculine

Nominative κρυφών κρυφόντες κρυφόντε

Nominative κρυβών κρυβόντες κρυβόντε

Vocative κρυφών κρυφόντες κρυφόντε

Vocative κρυβών κρυβόντες κρυβόντε

Accusative κρυφόντα κρυφόντας κρυφόντε

Accusative κρυβόντα κρυβόντας κρυβόντε

Genitive κρυφόντος κρυφόντων κρυφόντοῑν

Genitive κρυβόντος κρυβόντων κρυβόντοῑν

Dative κρυφόντι κρυφοῦσι κρυφόντοῑν

Dative κρυβόντι κρυβοῦσι κρυβόντοῑν

Feminine

Nominative κρυφοῦσα κρυφοῦσαι κρυφούσᾱ

Nominative κρυβοῦσα κρυβοῦσαι κρυβούσᾱ

Vocative κρυφοῦσα κρυφοῦσαι κρυφούσᾱ

Vocative κρυβοῦσα κρυβοῦσαι κρυβούσᾱ

Accusative κρυφοῦσαν κρυφούσᾱς κρυφούσᾱ

Accusative κρυβοῦσαν κρυβούσᾱς κρυβούσᾱ

Genitive κρυφούσης κρυφουσῶν κρυφούσαῑν

Genitive κρυβούσης κρυβουσῶν κρυβούσαῑν

Dative κρυφούσῃ κρυφούσαῑς κρυφούσαῑν

Dative κρυβούσῃ κρυβούσαῑς κρυβούσαῑν

Neuter

Nominative κρυφόν κρυφόντα κρυφόντε

Nominative κρυβόν κρυβόντα κρυβόντε

Vocative κρυφόν κρυφόντα κρυφόντε

Vocative κρυβόν κρυβόντα κρυβόντε

Accusative κρυφόν κρυφόντα κρυφόντε

Accusative κρυβόν κρυβόντα κρυβόντε

Genitive κρυφόντος κρυφόντων κρυφόντοῑν

Genitive κρυβόντος κρυβόντων κρυβόντοῑν

Dative κρυφόντι κρυφοῦσι κρυφόντοῑν

Dative κρυβόντι κρυβοῦσι κρυβόντοῑν



Singular Plural Dual

Middle voice

Masculine

Nominative κρυφόμενος κρυφόμενοι κρυφομένω

Nominative κρυβόμενος κρυβόμενοι κρυβομένω

Vocative κρυφόμενε κρυφόμενοι κρυφομένω

Vocative κρυβόμενε κρυβόμενοι κρυβομένω

Accusative κρυφόμενον κρυφομένους κρυφομένω

Accusative κρυβόμενον κρυβομένους κρυβομένω

Genitive κρυφομένου κρυφομένων κρυφομένοῑν

Genitive κρυβομένου κρυβομένων κρυβομένοῑν

Dative κρυφομένῳ κρυφομένοῑς κρυφομένοῑν

Dative κρυβομένῳ κρυβομένοῑς κρυβομένοῑν

Feminine

Nominative κρυφομένη κρυφομέναι κρυφομένᾱ

Nominative κρυβομένη κρυβομέναι κρυβομένᾱ

Vocative κρυφομένη κρυφομέναι κρυφομένᾱ

Vocative κρυβομένη κρυβομέναι κρυβομένᾱ

Accusative κρυφομένην κρυφομένᾱς κρυφομένᾱ

Accusative κρυβομένην κρυβομένᾱς κρυβομένᾱ

Genitive κρυφομένης κρυφομενῶν κρυφομέναῑν

Genitive κρυβομένης κρυβομενῶν κρυβομέναῑν

Dative κρυφομένῃ κρυφομέναῑς κρυφομέναῑν

Dative κρυβομένῃ κρυβομέναῑς κρυβομέναῑν

Neuter

Nominative κρυφόμενον κρυφόμενα κρυφομένω

Nominative κρυβόμενον κρυβόμενα κρυβομένω

Vocative κρυφόμενον κρυφόμενα κρυφομένω

Vocative κρυβόμενον κρυβόμενα κρυβομένω

Accusative κρυφόμενον κρυφόμενα κρυφομένω

Accusative κρυβόμενον κρυβόμενα κρυβομένω

Genitive κρυφομένου κρυφομένων κρυφομένοῑν

Genitive κρυβομένου κρυβομένων κρυβομένοῑν

Dative κρυφομένῳ κρυφομένοῑς κρυφομένοῑν

Dative κρυβομένῳ κρυβομένοῑς κρυβομένοῑν



κρύπτω

cover, hide.

Active Middle Passive

Regular

Future κρυφήσεσθαι

Future κρυβήσεσθαι

Aorist κρυφῆναι

Aorist κρυβῆναι

Poetic

Aorist κρύψαι κρύψασθαι κρυφθῆναι

Recent

Aorist κρυφεῖν κρυφέσθαι

Aorist κρυβεῖν κρυβέσθαι



λύ̄ω

free; separate; dissolve.

Indicative Subjunctive Optative Imperative

Regular

Active voice

Present
λύ̄ω λύ̄ω λύ̄οῑμι1ps

λύ̄εις λύ̄ῃς λύ̄οῑς λῦε2ps

λύ̄ει λύ̄ῃ λύ̄οῑ λῡέτω3ps

λύ̄ομεν λύ̄ωμεν λύ̄οῑμεν1pp

λύ̄ετε λύ̄ητε λύ̄οῑτε λύ̄ετε2pp

λύ̄ουσι λύ̄ωσι λύ̄οῑεν λῡέτωσαν3pp

λύ̄ετον λύ̄ητον λύ̄οῑτον λύ̄ετον2pd

λύ̄ετον λύ̄ητον λῡοί̄την λῡέτων3pd

Imperfect
ἔλῡον1ps

ἔλῡες2ps

ἔλῡε3ps

ἐλύ̄ομεν1pp

ἐλύ̄ετε2pp

ἔλῡον3pp

ἐλύ̄ετον2pd

ἐλῡέτην3pd

Future
λύ̄σω λύ̄σοῑμι1ps

λύ̄σεις λύ̄σοῑς2ps

λύ̄σει λύ̄σοῑ3ps

λύ̄σομεν λύ̄σοῑμεν1pp

λύ̄σετε λύ̄σοῑτε2pp

λύ̄σουσι λύ̄σοῑεν3pp

λύ̄σετον λύ̄σοῑτον2pd

λύ̄σετον λῡσοί̄την3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Aorist
ἔλῡσα λύ̄σω λύ̄σαῑμι1ps

ἔλῡσας λύ̄σῃς λύ̄σειας λῦσον2ps

ἔλῡσε λύ̄σῃ λύ̄σειε λῡσάτω3ps

ἐλύ̄σαμεν λύ̄σωμεν λύ̄σαῑμεν1pp

ἐλύ̄σατε λύ̄σητε λύ̄σαῑτε λύ̄σατε2pp

ἔλῡσαν λύ̄σωσι λύ̄σειαν λῡσάτωσαν3pp

ἐλύ̄σατον λύ̄σητον λύ̄σαῑτον λύ̄σατον2pd

ἐλῡσάτην λύ̄σητον λῡσαί̄την λῡσάτων3pd

Strong aorist
λύωμαι λυοί̄μην1ps

λύῃ λύοῑο λυοῦ2ps

λύηται λύοῑτο λυέσθω3ps

λυώμεθα λυοί̄μεθα1pp

λύησθε λύοῑσθε λύεσθε2pp

λύωνται λύοῑντο λυέσθωσαν3pp

λύησθον λύοῑσθον λύεσθον2pd

λύησθον λυοί̄σθην λυέσθων3pd

Perfect
λέλυκα λελύκω λελύκοῑμι1ps

λέλυκας λελύκῃς λελύκοῑς λέλυκε2ps

λέλυκε λελύκῃ λελύκοῑ λελυκέτω3ps

λελύκαμεν λελύκωμεν λελύκοῑμεν1pp

λελύκατε λελύκητε λελύκοῑτε λελύκετε2pp

λελύκασι λελύκωσι λελύκοῑεν λελυκέτωσαν3pp

λελύκατον λελύκητον λελύκοῑτον λελύκετον2pd

λελύκατον λελύκητον λελυκοί̄την λελυκέτων3pd

Pluperfect
ἐλελύκη1ps

ἐλελύκης2ps

ἐλελύκει3ps

ἐλελύκεμεν1pp

ἐλελύκετε2pp

ἐλελύκεσαν3pp

ἐλελύκειτον2pd

ἐλελυκείτην3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Middle voice

Present
λύ̄ομαι λύ̄ωμαι λῡοί̄μην1ps

λύ̄ει λύ̄ῃ λύ̄οῑο λύ̄ου2ps

λύ̄εται λύ̄ηται λύ̄οῑτο λῡέσθω3ps

λῡόμεθα λῡώμεθα λῡοί̄μεθα1pp

λύ̄εσθε λύ̄ησθε λύ̄οῑσθε λύ̄εσθε2pp

λύ̄ονται λύ̄ωνται λύ̄οῑντο λῡέσθωσαν3pp

λύ̄εσθον λύ̄ησθον λύ̄οῑσθον λύ̄εσθον2pd

λύ̄εσθον λύ̄ησθον λῡοί̄σθην λῡέσθων3pd

Imperfect
ἐλῡόμην1ps

ἐλύ̄ου2ps

ἐλύ̄ετο3ps

ἐλῡόμεθα1pp

ἐλύ̄εσθε2pp

ἐλύ̄οντο3pp

ἐλύ̄εσθον2pd

ἐλῡέσθην3pd

Future
λύ̄σομαι λῡσοί̄μην1ps

λύ̄σει λύ̄σοῑο2ps

λύ̄σεται λύ̄σοῑτο3ps

λῡσόμεθα λῡσοί̄μεθα1pp

λύ̄σεσθε λύ̄σοῑσθε2pp

λύ̄σονται λύ̄σοῑντο3pp

λύ̄σεσθον λύ̄σοῑσθον2pd

λύ̄σεσθον λῡσοί̄σθην3pd

Aorist
ἐλῡσάμην λύ̄σωμαι λῡσαί̄μην1ps

ἐλύ̄σω λύ̄σῃ λύ̄σαῑο λῦσαι2ps

ἐλύ̄σατο λύ̄σηται λύ̄σαῑτο λῡσάσθω3ps

ἐλῡσάμεθα λῡσώμεθα λῡσαί̄μεθα1pp

ἐλύ̄σασθε λύ̄σησθε λύ̄σαῑσθε λύ̄σασθε2pp

ἐλύ̄σαντο λύ̄σωνται λύ̄σαῑντο λῡσάσθωσαν3pp

ἐλύ̄σασθον λύ̄σησθον λύ̄σαῑσθον λύ̄σασθον2pd

ἐλῡσάσθην λύ̄σησθον λῡσαί̄σθην λῡσάσθων3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Strong aorist
ἐλυόμην1ps

ἐλύου2ps

ἐλύετο3ps

ἐλυόμεθα1pp

ἐλύεσθε2pp

ἐλύοντο3pp

ἐλύεσθον2pd

ἐλυέσθην3pd

Perfect
λέλυμαι1ps

λέλυσαι λέλυσο2ps

λέλυται λελύσθω3ps

λελύμεθα1pp

λέλυσθε λέλυσθε2pp

λέλυνται λελύσθωσαν3pp

λέλυσθον λέλυσθον2pd

λέλυσθον λελύσθων3pd

Pluperfect
ἐλελύμην1ps

ἐλέλυσο2ps

ἐλέλυτο3ps

ἐλελύμεθα1pp

ἐλέλυσθε2pp

ἐλέλυντο3pp

ἐλέλυσθον2pd

ἐλελύσθην3pd

Passive voice

Future
λυθήσομαι λυθησοί̄μην1ps

λυθήσει λυθήσοῑο2ps

λυθήσεται λυθήσοῑτο3ps

λυθησόμεθα λυθησοί̄μεθα1pp

λυθήσεσθε λυθήσοῑσθε2pp

λυθήσονται λυθήσοῑντο3pp

λυθήσεσθον λυθήσοῑσθον2pd

λυθήσεσθον λυθησοί̄σθην3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Aorist
ἐλύθην λυθῶ λυθείην1ps

ἐλύθης λυθῇς λυθείης λύθητι2ps

ἐλύθη λυθῇ λυθείη λυθήτω3ps

ἐλύθημεν λυθῶμεν λυθεῖμεν1pp

ἐλύθητε λυθῆτε λυθεῖτε λύθητε2pp

ἐλύθησαν λυθῶσι λυθεῖεν λυθήτωσαν3pp

ἐλύθητον λυθῆτον λυθεῖτον λύθητον2pd

ἐλυθήτην λυθῆτον λυθείτην λυθήτων3pd



λύ̄ω

free; separate; dissolve.

Singular Plural Dual

Regular

Present

Active voice

Masculine

Nominative λύ̄ων λύ̄οντες λύ̄οντε

Vocative λύ̄ον λύ̄οντες λύ̄οντε

Accusative λύ̄οντα λύ̄οντας λύ̄οντε

Genitive λύ̄οντος λῡόντων λῡόντοῑν

Dative λύ̄οντι λύ̄ουσι λῡόντοῑν

Feminine

Nominative λύ̄ουσα λύ̄ουσαι λῡούσᾱ

Vocative λύ̄ουσα λύ̄ουσαι λῡούσᾱ

Accusative λύ̄ουσαν λῡούσᾱς λῡούσᾱ

Genitive λῡούσης λῡουσῶν λῡούσαῑν

Dative λῡούσῃ λῡούσαῑς λῡούσαῑν

Neuter

Nominative λῦον λύ̄οντα λύ̄οντε

Vocative λῦον λύ̄οντα λύ̄οντε

Accusative λῦον λύ̄οντα λύ̄οντε

Genitive λύ̄οντος λῡόντων λῡόντοῑν

Dative λύ̄οντι λύ̄ουσι λῡόντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative λῡόμενος λῡόμενοι λῡομένω

Vocative λῡόμενε λῡόμενοι λῡομένω

Accusative λῡόμενον λῡομένους λῡομένω

Genitive λῡομένου λῡομένων λῡομένοῑν

Dative λῡομένῳ λῡομένοῑς λῡομένοῑν

Feminine

Nominative λῡομένη λῡομέναι λῡομένᾱ

Vocative λῡομένη λῡομέναι λῡομένᾱ

Accusative λῡομένην λῡομένᾱς λῡομένᾱ

Genitive λῡομένης λῡομενῶν λῡομέναῑν

Dative λῡομένῃ λῡομέναῑς λῡομέναῑν



Singular Plural Dual

Neuter

Nominative λῡόμενον λῡόμενα λῡομένω

Vocative λῡόμενον λῡόμενα λῡομένω

Accusative λῡόμενον λῡόμενα λῡομένω

Genitive λῡομένου λῡομένων λῡομένοῑν

Dative λῡομένῳ λῡομένοῑς λῡομένοῑν

Future

Active voice

Masculine

Nominative λύ̄σων λύ̄σοντες λύ̄σοντε

Vocative λύ̄σον λύ̄σοντες λύ̄σοντε

Accusative λύ̄σοντα λύ̄σοντας λύ̄σοντε

Genitive λύ̄σοντος λῡσόντων λῡσόντοῑν

Dative λύ̄σοντι λύ̄σουσι λῡσόντοῑν

Feminine

Nominative λύ̄σουσα λύ̄σουσαι λῡσούσᾱ

Vocative λύ̄σουσα λύ̄σουσαι λῡσούσᾱ

Accusative λύ̄σουσαν λῡσούσᾱς λῡσούσᾱ

Genitive λῡσούσης λῡσουσῶν λῡσούσαῑν

Dative λῡσούσῃ λῡσούσαῑς λῡσούσαῑν

Neuter

Nominative λῦσον λύ̄σοντα λύ̄σοντε

Vocative λῦσον λύ̄σοντα λύ̄σοντε

Accusative λῦσον λύ̄σοντα λύ̄σοντε

Genitive λύ̄σοντος λῡσόντων λῡσόντοῑν

Dative λύ̄σοντι λύ̄σουσι λῡσόντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative λῡσόμενος λῡσόμενοι λῡσομένω

Vocative λῡσόμενε λῡσόμενοι λῡσομένω

Accusative λῡσόμενον λῡσομένους λῡσομένω

Genitive λῡσομένου λῡσομένων λῡσομένοῑν

Dative λῡσομένῳ λῡσομένοῑς λῡσομένοῑν



Singular Plural Dual

Feminine

Nominative λῡσομένη λῡσομέναι λῡσομένᾱ

Vocative λῡσομένη λῡσομέναι λῡσομένᾱ

Accusative λῡσομένην λῡσομένᾱς λῡσομένᾱ

Genitive λῡσομένης λῡσομενῶν λῡσομέναῑν

Dative λῡσομένῃ λῡσομέναῑς λῡσομέναῑν

Neuter

Nominative λῡσόμενον λῡσόμενα λῡσομένω

Vocative λῡσόμενον λῡσόμενα λῡσομένω

Accusative λῡσόμενον λῡσόμενα λῡσομένω

Genitive λῡσομένου λῡσομένων λῡσομένοῑν

Dative λῡσομένῳ λῡσομένοῑς λῡσομένοῑν

Passive voice

Masculine

Nominative λυθησόμενος λυθησόμενοι λυθησομένω

Vocative λυθησόμενε λυθησόμενοι λυθησομένω

Accusative λυθησόμενον λυθησομένους λυθησομένω

Genitive λυθησομένου λυθησομένων λυθησομένοῑν

Dative λυθησομένῳ λυθησομένοῑς λυθησομένοῑν

Feminine

Nominative λυθησομένη λυθησομέναι λυθησομένᾱ

Vocative λυθησομένη λυθησομέναι λυθησομένᾱ

Accusative λυθησομένην λυθησομένᾱς λυθησομένᾱ

Genitive λυθησομένης λυθησομενῶν λυθησομέναῑν

Dative λυθησομένῃ λυθησομέναῑς λυθησομέναῑν

Neuter

Nominative λυθησόμενον λυθησόμενα λυθησομένω

Vocative λυθησόμενον λυθησόμενα λυθησομένω

Accusative λυθησόμενον λυθησόμενα λυθησομένω

Genitive λυθησομένου λυθησομένων λυθησομένοῑν

Dative λυθησομένῳ λυθησομένοῑς λυθησομένοῑν



Singular Plural Dual

Aorist

Active voice

Masculine

Nominative λύ̄σᾱς λύ̄σαντες λύ̄σαντε

Vocative λύ̄σαν λύ̄σαντες λύ̄σαντε

Accusative λύ̄σαντα λύ̄σαντας λύ̄σαντε

Genitive λύ̄σαντος λῡσάντων λῡσάντοῑν

Dative λύ̄σαντι λύ̄σᾱσι λῡσάντοῑν

Feminine

Nominative λύ̄σᾱσα λύ̄σᾱσαι λῡσά̄σᾱ

Vocative λύ̄σᾱσα λύ̄σᾱσαι λῡσά̄σᾱ

Accusative λύ̄σᾱσαν λῡσά̄σᾱς λῡσά̄σᾱ

Genitive λῡσά̄σης λῡσᾱσῶν λῡσά̄σαῑν

Dative λῡσά̄σῃ λῡσά̄σαῑς λῡσά̄σαῑν

Neuter

Nominative λῦσαν λύ̄σαντα λύ̄σαντε

Vocative λῦσαν λύ̄σαντα λύ̄σαντε

Accusative λῦσαν λύ̄σαντα λύ̄σαντε

Genitive λύ̄σαντος λῡσάντων λῡσάντοῑν

Dative λύ̄σαντι λύ̄σᾱσι λῡσάντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative λῡσάμενος λῡσάμενοι λῡσαμένω

Vocative λῡσάμενε λῡσάμενοι λῡσαμένω

Accusative λῡσάμενον λῡσαμένους λῡσαμένω

Genitive λῡσαμένου λῡσαμένων λῡσαμένοῑν

Dative λῡσαμένῳ λῡσαμένοῑς λῡσαμένοῑν

Feminine

Nominative λῡσαμένη λῡσαμέναι λῡσαμένᾱ

Vocative λῡσαμένη λῡσαμέναι λῡσαμένᾱ

Accusative λῡσαμένην λῡσαμένᾱς λῡσαμένᾱ

Genitive λῡσαμένης λῡσαμενῶν λῡσαμέναῑν

Dative λῡσαμένῃ λῡσαμέναῑς λῡσαμέναῑν



Singular Plural Dual

Neuter

Nominative λῡσάμενον λῡσάμενα λῡσαμένω

Vocative λῡσάμενον λῡσάμενα λῡσαμένω

Accusative λῡσάμενον λῡσάμενα λῡσαμένω

Genitive λῡσαμένου λῡσαμένων λῡσαμένοῑν

Dative λῡσαμένῳ λῡσαμένοῑς λῡσαμένοῑν

Passive voice

Masculine

Nominative λυθείς λυθέντες λυθέντε

Vocative λυθείς λυθέντες λυθέντε

Accusative λυθέντα λυθέντας λυθέντε

Genitive λυθέντος λυθέντων λυθέντοῑν

Dative λυθέντι λυθεῖσι λυθέντοῑν

Feminine

Nominative λυθεῖσα λυθεῖσαι λυθείσᾱ

Vocative λυθεῖσα λυθεῖσαι λυθείσᾱ

Accusative λυθεῖσαν λυθείσᾱς λυθείσᾱ

Genitive λυθείσης λυθεισῶν λυθείσαῑν

Dative λυθείσῃ λυθείσαῑς λυθείσαῑν

Neuter

Nominative λυθέν λυθέντα λυθέντε

Vocative λυθέν λυθέντα λυθέντε

Accusative λυθέν λυθέντα λυθέντε

Genitive λυθέντος λυθέντων λυθέντοῑν

Dative λυθέντι λυθεῖσι λυθέντοῑν

String Aorist

Middle voice

Masculine

Nominative λῡόμενος λῡόμενοι λῡομένω

Vocative λῡόμενε λῡόμενοι λῡομένω

Accusative λῡόμενον λῡομένους λῡομένω

Genitive λῡομένου λῡομένων λῡομένοῑν

Dative λῡομένῳ λῡομένοῑς λῡομένοῑν



Singular Plural Dual

Feminine

Nominative λῡομένη λῡομέναι λῡομένᾱ

Vocative λῡομένη λῡομέναι λῡομένᾱ

Accusative λῡομένην λῡομένᾱς λῡομένᾱ

Genitive λῡομένης λῡομενῶν λῡομέναῑν

Dative λῡομένῃ λῡομέναῑς λῡομέναῑν

Neuter

Nominative λῡόμενον λῡόμενα λῡομένω

Vocative λῡόμενον λῡόμενα λῡομένω

Accusative λῡόμενον λῡόμενα λῡομένω

Genitive λῡομένου λῡομένων λῡομένοῑν

Dative λῡομένῳ λῡομένοῑς λῡομένοῑν

Perfect

Active voice

Masculine

Nominative λελυκώς λελυκότες λελυκότε

Vocative λελυκώς λελυκότες λελυκότε

Accusative λελυκότα λελυκότας λελυκότε

Genitive λελυκότος λελυκότων λελυκότοῑν

Dative λελυκότι λελυκῶσι λελυκότοῑν

Feminine

Nominative λελυκυῖα λελυκυῖαι λελυκυίᾱ

Vocative λελυκυῖα λελυκυῖαι λελυκυίᾱ

Accusative λελυκυῖαν λελυκυίᾱς λελυκυίᾱ

Genitive λελυκυίᾱς λελυκυιῶν λελυκυίαῑν

Dative λελυκυίᾳ λελυκυίαῑς λελυκυίαῑν

Neuter

Nominative λελυκόν λελυκότες λελυκότε

Vocative λελυκός λελυκότες λελυκότε

Accusative λελυκότα λελυκότας λελυκότε

Genitive λελυκότος λελυκότων λελυκότοῑν

Dative λελυκότι λελυκῶσι λελυκότοῑν



Singular Plural Dual

Middle voice

Masculine

Nominative λελυμένος λελυμένοι λελυμένω

Vocative λελυμένε λελυμένοι λελυμένω

Accusative λελυμένον λελυμένους λελυμένω

Genitive λελυμένου λελυμένων λελυμένοῑν

Dative λελυμένῳ λελυμένοῑς λελυμένοῑν

Feminine

Nominative λελυμένη λελυμέναι λελυμένᾱ

Vocative λελυμένη λελυμέναι λελυμένᾱ

Accusative λελυμένην λελυμένᾱς λελυμένᾱ

Genitive λελυμένης λελυμενῶν λελυμέναῑν

Dative λελυμένῃ λελυμέναῑς λελυμέναῑν

Neuter

Nominative λελυμένον λελυμένα λελυμένω

Vocative λελυμένον λελυμένα λελυμένω

Accusative λελυμένον λελυμένα λελυμένω

Genitive λελυμένου λελυμένων λελυμένοῑν

Dative λελυμένῳ λελυμένοῑς λελυμένοῑν



λύ̄ω

free; separate; dissolve.

Active Middle Passive

Regular

Present λύ̄ειν λύ̄εσθαι

Future λύ̄σειν λύ̄σεσθαι λυθήσεσθαι

Aorist λῦσαι λύ̄σασθαι λυθῆναι

Aorist λυέσθαι

Perfect λελυκέναι λελύσθαι



μερίζω

divide, share.

Indicative Subjunctive Optative Imperative

Regular

Active voice

Present
μερίζω μερίζω μερίζοῑμι1ps

μερίζεις μερίζῃς μερίζοῑς μέριζε2ps

μερίζει μερίζῃ μερίζοῑ μεριζέτω3ps

μερίζομεν μερίζωμεν μερίζοῑμεν1pp

μερίζετε μερίζητε μερίζοῑτε μερίζετε2pp

μερίζουσι μερίζωσι μερίζοῑεν μεριζέτωσαν3pp

μερίζετον μερίζητον μερίζοῑτον μερίζετον2pd

μερίζετον μερίζητον μεριζοί̄την μεριζέτων3pd

Imperfect
ἐμέριζον1ps

ἐμέριζες2ps

ἐμέριζε3ps

ἐμερίζομεν1pp

ἐμερίζετε2pp

ἐμέριζον3pp

ἐμερίζετον2pd

ἐμεριζέτην3pd

Future
μερίσω μερίσοῑμι1ps

μερίσεις μερίσοῑς2ps

μερίσει μερίσοῑ3ps

μερίσομεν μερίσοῑμεν1pp

μερίσετε μερίσοῑτε2pp

μερίσουσι μερίσοῑεν3pp

μερίσετον μερίσοῑτον2pd

μερίσετον μερισοί̄την3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Aorist
ἐμέρισα μερίσω μερίσαῑμι1ps

ἐμέρισας μερίσῃς μερίσειας μέρισον2ps

ἐμέρισε μερίσῃ μερίσειε μερισάτω3ps

ἐμερίσαμεν μερίσωμεν μερίσαῑμεν1pp

ἐμερίσατε μερίσητε μερίσαῑτε μερίσατε2pp

ἐμέρισαν μερίσωσι μερίσειαν μερισάτωσαν3pp

ἐμερίσατον μερίσητον μερίσαῑτον μερίσατον2pd

ἐμερισάτην μερίσητον μερισαί̄την μερισάτων3pd

Perfect
μεμέρικα μεμερίκω μεμερίκοῑμι1ps

μεμέρικας μεμερίκῃς μεμερίκοῑς μεμέρικε2ps

μεμέρικε μεμερίκῃ μεμερίκοῑ μεμερικέτω3ps

μεμερίκαμεν μεμερίκωμεν μεμερίκοῑμεν1pp

μεμερίκατε μεμερίκητε μεμερίκοῑτε μεμερίκετε2pp

μεμερίκασι μεμερίκωσι μεμερίκοῑεν μεμερικέτωσαν3pp

μεμερίκατον μεμερίκητον μεμερίκοῑτον μεμερίκετον2pd

μεμερίκατον μεμερίκητον μεμερικοί̄την μεμερικέτων3pd

Pluperfect
ἐμεμερίκη1ps

ἐμεμερίκης2ps

ἐμεμερίκει3ps

ἐμεμερίκεμεν1pp

ἐμεμερίκετε2pp

ἐμεμερίκεσαν3pp

ἐμεμερίκειτον2pd

ἐμεμερικείτην3pd

Middle voice

Present
μερίζομαι μερίζωμαι μεριζοί̄μην1ps

μερίζει μερίζῃ μερίζοῑο μερίζου2ps

μερίζεται μερίζηται μερίζοῑτο μεριζέσθω3ps

μεριζόμεθα μεριζώμεθα μεριζοί̄μεθα1pp

μερίζεσθε μερίζησθε μερίζοῑσθε μερίζεσθε2pp

μερίζονται μερίζωνται μερίζοῑντο μεριζέσθωσαν3pp

μερίζεσθον μερίζησθον μερίζοῑσθον μερίζεσθον2pd

μερίζεσθον μερίζησθον μεριζοί̄σθην μεριζέσθων3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Imperfect
ἐμεριζόμην1ps

ἐμερίζου2ps

ἐμερίζετο3ps

ἐμεριζόμεθα1pp

ἐμερίζεσθε2pp

ἐμερίζοντο3pp

ἐμερίζεσθον2pd

ἐμεριζέσθην3pd

Future
μερίσομαι μερισοί̄μην1ps

μερίσει μερίσοῑο2ps

μερίσεται μερίσοῑτο3ps

μερισόμεθα μερισοί̄μεθα1pp

μερίσεσθε μερίσοῑσθε2pp

μερίσονται μερίσοῑντο3pp

μερίσεσθον μερίσοῑσθον2pd

μερίσεσθον μερισοί̄σθην3pd

Aorist
ἐμερισάμην μερίσωμαι μερισαί̄μην1ps

ἐμερίσω μερίσῃ μερίσαῑο μέρισαι2ps

ἐμερίσατο μερίσηται μερίσαῑτο μερισάσθω3ps

ἐμερισάμεθα μερισώμεθα μερισαί̄μεθα1pp

ἐμερίσασθε μερίσησθε μερίσαῑσθε μερίσασθε2pp

ἐμερίσαντο μερίσωνται μερίσαῑντο μερισάσθωσαν3pp

ἐμερίσασθον μερίσησθον μερίσαῑσθον μερίσασθον2pd

ἐμερισάσθην μερίσησθον μερισαί̄σθην μερισάσθων3pd

Perfect
μεμέρισμαι1ps

μεμέρισαι μεμέρισο2ps

μεμέρισται μεμερίσθω3ps

μεμερίσμεθα1pp

μεμέρισθε μεμέρισθε2pp

μεμερίσθωσαν3pp

μεμέρισθον μεμέρισθον2pd

μεμέρισθον μεμερίσθων3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Pluperfect
ἐμεμερίσμην1ps

ἐμεμέρισο2ps

ἐμεμέριστο3ps

ἐμεμερίσμεθα1pp

ἐμεμέρισθε2pp

ἐμεμέρισθον2pd

ἐμεμερίσθην3pd

Passive voice

Future
μερισθήσομαι μερισθησοί̄μην1ps

μερισθήσει μερισθήσοῑο2ps

μερισθήσεται μερισθήσοῑτο3ps

μερισθησόμεθα μερισθησοί̄μεθα1pp

μερισθήσεσθε μερισθήσοῑσθε2pp

μερισθήσονται μερισθήσοῑντο3pp

μερισθήσεσθον μερισθήσοῑσθον2pd

μερισθήσεσθον μερισθησοί̄σθην3pd

Aorist
ἐμερίσθην μερισθῶ μερισθείην1ps

ἐμερίσθης μερισθῇς μερισθείης μερίσθητι2ps

ἐμερίσθη μερισθῇ μερισθείη μερισθήτω3ps

ἐμερίσθημεν μερισθῶμεν μερισθεῖμεν1pp

ἐμερίσθητε μερισθῆτε μερισθεῖτε μερίσθητε2pp

ἐμερίσθησαν μερισθῶσι μερισθεῖεν μερισθήτωσαν3pp

ἐμερίσθητον μερισθῆτον μερισθεῖτον μερίσθητον2pd

ἐμερισθήτην μερισθῆτον μερισθείτην μερισθήτων3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Attic

Active voice

Future
μεριῶ μεριῶ μεριοῖμι1ps

μεριεῖς μεριῇς μεριοῖς μερίει2ps

μεριεῖ μεριῇ μεριοῖ μεριείτω3ps

μεριοῦμεν μεριῶμεν μεριοῖμεν1pp

μεριεῖτε μεριῆτε μεριοῖτε μεριεῖτε2pp

μεριοῦσι μεριῶσι μεριοῖεν μεριείτωσαν3pp

μεριεῖτον μεριῆτον μεριοῖτον μεριεῖτον2pd

μεριεῖτον μεριῆτον μεριοί̄την μεριείτων3pd

Middle voice

Future
μεριοῦμαι μεριῶμαι μεριοί̄μην1ps

μεριεῖ μεριῇ μεριοῖο μεριοῦ2ps

μεριεῖται μεριῆται μεριοῖτο μεριείσθω3ps

μεριούμεθα μεριώμεθα μεριοί̄μεθα1pp

μεριεῖσθε μεριῆσθε μεριοῖσθε μεριεῖσθε2pp

μεριοῦνται μεριῶνται μεριοῖντο μεριείσθωσαν3pp

μεριεῖσθον μεριῆσθον μεριοῖσθον μεριεῖσθον2pd

μεριεῖσθον μεριῆσθον μεριοί̄σθην μεριείσθων3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Doric

Active voice

Present
μερίσδω μερίσδω μερίσδοῑμι1ps

μερίσδεις μερίσδῃς μερίσδοῑς μέρισδε2ps

μερίσδει μερίσδῃ μερίσδοῑ μερισδέτω3ps

μερίσδομεν μερίσδωμεν μερίσδοῑμεν1pp

μερίσδετε μερίσδητε μερίσδοῑτε μερίσδετε2pp

μερίσδουσι μερίσδωσι μερίσδοῑεν μερισδέτωσαν3pp

μερίσδετον μερίσδητον μερίσδοῑτον μερίσδετον2pd

μερίσδετον μερίσδητον μερισδοί̄την μερισδέτων3pd

Imperfect
ἐμέρισδον1ps

ἐμέρισδες2ps

ἐμέρισδε3ps

ἐμερίσδομεν1pp

ἐμερίσδετε2pp

ἐμέρισδον3pp

ἐμερίσδετον2pd

ἐμερισδέτην3pd

Middle voice

Present
ἐμερίσδομαι μερίσδωμαι μερισδοί̄μην1ps

ἐμερίσδει μερίσδῃ μερίσδοῑο μερίσδου2ps

ἐμερίσδεται μερίσδηται μερίσδοῑτο μερισδέσθω3ps

ἐμερισδόμεθα μερισδώμεθα μερισδοί̄μεθα1pp

ἐμερίσδεσθε μερίσδησθε μερίσδοῑσθε μερίσδεσθε2pp

ἐμερίσδονται μερίσδωνται μερίσδοῑντο μερισδέσθωσαν3pp

ἐμερίσδεσθον μερίσδησθον μερίσδοῑσθον μερίσδεσθον2pd

ἐμερίσδεσθον μερίσδησθον μερισδοί̄σθην μερισδέσθων3pd

Imperfect
ἐμερισδόμην1ps

ἐμερίσδου2ps

ἐμερίσδετο3ps

ἐμερισδόμεθα1pp

ἐμερίσδεσθε2pp

ἐμερίσδοντο3pp



Indicative Subjunctive Optative Imperative

ἐμερίσδεσθον2pd

ἐμερισδέσθην3pd



μερίζω

divide, share.

Singular Plural Dual

Regular

Present

Active voice

Masculine

Nominative μερίζων μερίζοντες μερίζοντε

Vocative μερίζον μερίζοντες μερίζοντε

Accusative μερίζοντα μερίζοντας μερίζοντε

Genitive μερίζοντος μεριζόντων μεριζόντοῑν

Dative μερίζοντι μερίζουσι μεριζόντοῑν

Feminine

Nominative μερίζουσα μερίζουσαι μεριζούσᾱ

Vocative μερίζουσα μερίζουσαι μεριζούσᾱ

Accusative μερίζουσαν μεριζούσᾱς μεριζούσᾱ

Genitive μεριζούσης μεριζουσῶν μεριζούσαῑν

Dative μεριζούσῃ μεριζούσαῑς μεριζούσαῑν

Neuter

Nominative μερίζον μερίζοντα μερίζοντε

Vocative μερίζον μερίζοντα μερίζοντε

Accusative μερίζον μερίζοντα μερίζοντε

Genitive μερίζοντος μεριζόντων μεριζόντοῑν

Dative μερίζοντι μερίζουσι μεριζόντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative μεριζόμενος μεριζόμενοι μεριζομένω

Vocative μεριζόμενε μεριζόμενοι μεριζομένω

Accusative μεριζόμενον μεριζομένους μεριζομένω

Genitive μεριζομένου μεριζομένων μεριζομένοῑν

Dative μεριζομένῳ μεριζομένοῑς μεριζομένοῑν

Feminine

Nominative μεριζομένη μεριζομέναι μεριζομένᾱ

Vocative μεριζομένη μεριζομέναι μεριζομένᾱ

Accusative μεριζομένην μεριζομένᾱς μεριζομένᾱ

Genitive μεριζομένης μεριζομενῶν μεριζομέναῑν

Dative μεριζομένῃ μεριζομέναῑς μεριζομέναῑν



Singular Plural Dual

Neuter

Nominative μεριζόμενον μεριζόμενα μεριζομένω

Vocative μεριζόμενον μεριζόμενα μεριζομένω

Accusative μεριζόμενον μεριζόμενα μεριζομένω

Genitive μεριζομένου μεριζομένων μεριζομένοῑν

Dative μεριζομένῳ μεριζομένοῑς μεριζομένοῑν

Future

Active voice

Masculine

Nominative μερίσων μερίσοντες μερίσοντε

Vocative μερίσον μερίσοντες μερίσοντε

Accusative μερίσοντα μερίσοντας μερίσοντε

Genitive μερίσοντος μερισόντων μερισόντοῑν

Dative μερίσοντι μερίσουσι μερισόντοῑν

Feminine

Nominative μερίσουσα μερίσουσαι μερισούσᾱ

Vocative μερίσουσα μερίσουσαι μερισούσᾱ

Accusative μερίσουσαν μερισούσᾱς μερισούσᾱ

Genitive μερισούσης μερισουσῶν μερισούσαῑν

Dative μερισούσῃ μερισούσαῑς μερισούσαῑν

Neuter

Nominative μερίσον μερίσοντα μερίσοντε

Vocative μερίσον μερίσοντα μερίσοντε

Accusative μερίσον μερίσοντα μερίσοντε

Genitive μερίσοντος μερισόντων μερισόντοῑν

Dative μερίσοντι μερίσουσι μερισόντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative μερισόμενος μερισόμενοι μερισομένω

Vocative μερισόμενε μερισόμενοι μερισομένω

Accusative μερισόμενον μερισομένους μερισομένω

Genitive μερισομένου μερισομένων μερισομένοῑν

Dative μερισομένῳ μερισομένοῑς μερισομένοῑν



Singular Plural Dual

Feminine

Nominative μερισομένη μερισομέναι μερισομένᾱ

Vocative μερισομένη μερισομέναι μερισομένᾱ

Accusative μερισομένην μερισομένᾱς μερισομένᾱ

Genitive μερισομένης μερισομενῶν μερισομέναῑν

Dative μερισομένῃ μερισομέναῑς μερισομέναῑν

Neuter

Nominative μερισόμενον μερισόμενα μερισομένω

Vocative μερισόμενον μερισόμενα μερισομένω

Accusative μερισόμενον μερισόμενα μερισομένω

Genitive μερισομένου μερισομένων μερισομένοῑν

Dative μερισομένῳ μερισομένοῑς μερισομένοῑν

Passive voice

Masculine

Nominative μερισθησόμενος μερισθησόμενοι μερισθησομένω

Vocative μερισθησόμενε μερισθησόμενοι μερισθησομένω

Accusative μερισθησόμενον μερισθησομένους μερισθησομένω

Genitive μερισθησομένου μερισθησομένων μερισθησομένοῑν

Dative μερισθησομένῳ μερισθησομένοῑς μερισθησομένοῑν

Feminine

Nominative μερισθησομένη μερισθησομέναι μερισθησομένᾱ

Vocative μερισθησομένη μερισθησομέναι μερισθησομένᾱ

Accusative μερισθησομένην μερισθησομένᾱς μερισθησομένᾱ

Genitive μερισθησομένης μερισθησομενῶν μερισθησομέναῑν

Dative μερισθησομένῃ μερισθησομέναῑς μερισθησομέναῑν

Neuter

Nominative μερισθησόμενον μερισθησόμενα μερισθησομένω

Vocative μερισθησόμενον μερισθησόμενα μερισθησομένω

Accusative μερισθησόμενον μερισθησόμενα μερισθησομένω

Genitive μερισθησομένου μερισθησομένων μερισθησομένοῑν

Dative μερισθησομένῳ μερισθησομένοῑς μερισθησομένοῑν



Singular Plural Dual

Aorist

Active voice

Masculine

Nominative μερίσᾱς μερίσαντες μερίσαντε

Vocative μερίσαν μερίσαντες μερίσαντε

Accusative μερίσαντα μερίσαντας μερίσαντε

Genitive μερίσαντος μερισάντων μερισάντοῑν

Dative μερίσαντι μερίσᾱσι μερισάντοῑν

Feminine

Nominative μερίσᾱσα μερίσᾱσαι μερισά̄σᾱ

Vocative μερίσᾱσα μερίσᾱσαι μερισά̄σᾱ

Accusative μερίσᾱσαν μερισά̄σᾱς μερισά̄σᾱ

Genitive μερισά̄σης μερισᾱσῶν μερισά̄σαῑν

Dative μερισά̄σῃ μερισά̄σαῑς μερισά̄σαῑν

Neuter

Nominative μερίσαν μερίσαντα μερίσαντε

Vocative μερίσαν μερίσαντα μερίσαντε

Accusative μερίσαν μερίσαντα μερίσαντε

Genitive μερίσαντος μερισάντων μερισάντοῑν

Dative μερίσαντι μερίσᾱσι μερισάντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative μερισάμενος μερισάμενοι μερισαμένω

Vocative μερισάμενε μερισάμενοι μερισαμένω

Accusative μερισάμενον μερισαμένους μερισαμένω

Genitive μερισαμένου μερισαμένων μερισαμένοῑν

Dative μερισαμένῳ μερισαμένοῑς μερισαμένοῑν

Feminine

Nominative μερισαμένη μερισαμέναι μερισαμένᾱ

Vocative μερισαμένη μερισαμέναι μερισαμένᾱ

Accusative μερισαμένην μερισαμένᾱς μερισαμένᾱ

Genitive μερισαμένης μερισαμενῶν μερισαμέναῑν

Dative μερισαμένῃ μερισαμέναῑς μερισαμέναῑν



Singular Plural Dual

Neuter

Nominative μερισάμενον μερισάμενα μερισαμένω

Vocative μερισάμενον μερισάμενα μερισαμένω

Accusative μερισάμενον μερισάμενα μερισαμένω

Genitive μερισαμένου μερισαμένων μερισαμένοῑν

Dative μερισαμένῳ μερισαμένοῑς μερισαμένοῑν

Passive voice

Masculine

Nominative μερισθείς μερισθέντες μερισθέντε

Vocative μερισθείς μερισθέντες μερισθέντε

Accusative μερισθέντα μερισθέντας μερισθέντε

Genitive μερισθέντος μερισθέντων μερισθέντοῑν

Dative μερισθέντι μερισθεῖσι μερισθέντοῑν

Feminine

Nominative μερισθεῖσα μερισθεῖσαι μερισθείσᾱ

Vocative μερισθεῖσα μερισθεῖσαι μερισθείσᾱ

Accusative μερισθεῖσαν μερισθείσᾱς μερισθείσᾱ

Genitive μερισθείσης μερισθεισῶν μερισθείσαῑν

Dative μερισθείσῃ μερισθείσαῑς μερισθείσαῑν

Neuter

Nominative μερισθέν μερισθέντα μερισθέντε

Vocative μερισθέν μερισθέντα μερισθέντε

Accusative μερισθέν μερισθέντα μερισθέντε

Genitive μερισθέντος μερισθέντων μερισθέντοῑν

Dative μερισθέντι μερισθεῖσι μερισθέντοῑν

Perfect

Active voice

Masculine

Nominative μεμερικώς μεμερικότες μεμερικότε

Vocative μεμερικώς μεμερικότες μεμερικότε

Accusative μεμερικότα μεμερικότας μεμερικότε

Genitive μεμερικότος μεμερικότων μεμερικότοῑν

Dative μεμερικότι μεμερικῶσι μεμερικότοῑν



Singular Plural Dual

Feminine

Nominative μεμερικυῖα μεμερικυῖαι μεμερικυίᾱ

Vocative μεμερικυῖα μεμερικυῖαι μεμερικυίᾱ

Accusative μεμερικυῖαν μεμερικυίᾱς μεμερικυίᾱ

Genitive μεμερικυίᾱς μεμερικυιῶν μεμερικυίαῑν

Dative μεμερικυίᾳ μεμερικυίαῑς μεμερικυίαῑν

Neuter

Nominative μεμερικόν μεμερικότες μεμερικότε

Vocative μεμερικός μεμερικότες μεμερικότε

Accusative μεμερικότα μεμερικότας μεμερικότε

Genitive μεμερικότος μεμερικότων μεμερικότοῑν

Dative μεμερικότι μεμερικῶσι μεμερικότοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative μεμερισμένος μεμερισμένοι μεμερισμένω

Vocative μεμερισμένε μεμερισμένοι μεμερισμένω

Accusative μεμερισμένον μεμερισμένους μεμερισμένω

Genitive μεμερισμένου μεμερισμένων μεμερισμένοῑν

Dative μεμερισμένῳ μεμερισμένοῑς μεμερισμένοῑν

Feminine

Nominative μεμερισμένη μεμερισμέναι μεμερισμένᾱ

Vocative μεμερισμένη μεμερισμέναι μεμερισμένᾱ

Accusative μεμερισμένην μεμερισμένᾱς μεμερισμένᾱ

Genitive μεμερισμένης μεμερισμενῶν μεμερισμέναῑν

Dative μεμερισμένῃ μεμερισμέναῑς μεμερισμέναῑν

Neuter

Nominative μεμερισμένον μεμερισμένα μεμερισμένω

Vocative μεμερισμένον μεμερισμένα μεμερισμένω

Accusative μεμερισμένον μεμερισμένα μεμερισμένω

Genitive μεμερισμένου μεμερισμένων μεμερισμένοῑν

Dative μεμερισμένῳ μεμερισμένοῑς μεμερισμένοῑν



Singular Plural Dual

Attic

Future

Active voice

Masculine

Nominative μεριῶν μεριοῦντες μεριοῦντε

Vocative μεριῶν μεριοῦντες μεριοῦντε

Accusative μεριοῦντα μεριοῦντας μεριοῦντε

Genitive μεριοῦντος μεριούντων μεριούντοῑν

Dative μεριοῦντι μεριοῦσι μεριούντοῑν

Feminine

Nominative μεριοῦσα μεριοῦσαι μεριούσᾱ

Vocative μεριοῦσα μεριοῦσαι μεριούσᾱ

Accusative μεριοῦσαν μεριούσᾱς μεριούσᾱ

Genitive μεριούσης μεριουσῶν μεριούσαῑν

Dative μεριούσῃ μεριούσαῑς μεριούσαῑν

Neuter

Nominative μεριοῦν μεριοῦντα μεριοῦντε

Vocative μεριοῦν μεριοῦντα μεριοῦντε

Accusative μεριοῦν μεριοῦντα μεριοῦντε

Genitive μεριοῦντος μεριούντων μεριούντοῑν

Dative μεριοῦντι μεριοῦσι μεριούντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative μεριούμενος μεριούμενοι μεριουμένω

Vocative μεριούμενε μεριούμενοι μεριουμένω

Accusative μεριούμενον μεριουμένους μεριουμένω

Genitive μεριουμένου μεριουμένων μεριουμένοῑν

Dative μεριουμένῳ μεριουμένοῑς μεριουμένοῑν

Feminine

Nominative μεριουμένη μεριουμέναι μεριουμένᾱ

Vocative μεριουμένη μεριουμέναι μεριουμένᾱ

Accusative μεριουμένην μεριουμένᾱς μεριουμένᾱ

Genitive μεριουμένης μεριουμενῶν μεριουμέναῑν

Dative μεριουμένῃ μεριουμέναῑς μεριουμέναῑν



Singular Plural Dual

Neuter

Nominative μεριούμενον μεριούμενα μεριουμένω

Vocative μεριούμενον μεριούμενα μεριουμένω

Accusative μεριούμενον μεριούμενα μεριουμένω

Genitive μεριουμένου μεριουμένων μεριουμένοῑν

Dative μεριουμένῳ μεριουμένοῑς μεριουμένοῑν



Singular Plural Dual

Doric

Present

Active voice

Masculine

Nominative

Nominative μερίσδων μερίσδοντες μερίσδοντε

Vocative

Vocative μερίσδον μερίσδοντες μερίσδοντε

Accusative

Accusative μερίσδοντα μερίσδοντας μερίσδοντε

Genitive

Genitive μερίσδοντος μερισδόντων μερισδόντοῑν

Dative

Dative μερίσδοντι μερίσδουσι μερισδόντοῑν

Feminine

Nominative

Nominative μερίσδουσα μερίσδουσαι μερισδούσᾱ

Vocative

Vocative μερίσδουσα μερίσδουσαι μερισδούσᾱ

Accusative

Accusative μερίσδουσαν μερισδούσᾱς μερισδούσᾱ

Genitive

Genitive μερισδούσης μερισδουσῶν μερισδούσαῑν

Dative

Dative μερισδούσῃ μερισδούσαῑς μερισδούσαῑν

Neuter

Nominative

Nominative μερίσδον μερίσδοντα μερίσδοντε

Vocative

Vocative μερίσδον μερίσδοντα μερίσδοντε

Accusative

Accusative μερίσδον μερίσδοντα μερίσδοντε

Genitive

Genitive μερίσδοντος μερισδόντων μερισδόντοῑν

Dative

Dative μερίσδοντι μερίσδουσι μερισδόντοῑν



Singular Plural Dual

Middle voice

Masculine

Nominative

Nominative μερισδόμενος μερισδόμενοι μερισδομένω

Vocative

Vocative μερισδόμενε μερισδόμενοι μερισδομένω

Accusative

Accusative μερισδόμενον μερισδομένους μερισδομένω

Genitive

Genitive μερισδομένου μερισδομένων μερισδομένοῑν

Dative

Dative μερισδομένῳ μερισδομένοῑς μερισδομένοῑν

Feminine

Nominative

Nominative μερισδομένη μερισδομέναι μερισδομένᾱ

Vocative

Vocative μερισδομένη μερισδομέναι μερισδομένᾱ

Accusative

Accusative μερισδομένην μερισδομένᾱς μερισδομένᾱ

Genitive

Genitive μερισδομένης μερισδομενῶν μερισδομέναῑν

Dative

Dative μερισδομένῃ μερισδομέναῑς μερισδομέναῑν

Neuter

Nominative

Nominative μερισδόμενον μερισδόμενα μερισδομένω

Vocative

Vocative μερισδόμενον μερισδόμενα μερισδομένω

Accusative

Accusative μερισδόμενον μερισδόμενα μερισδομένω

Genitive

Genitive μερισδομένου μερισδομένων μερισδομένοῑν

Dative

Dative μερισδομένῳ μερισδομένοῑς μερισδομένοῑν



μερίζω

divide, share.

Active Middle Passive

Regular

Present μερίζειν μερίζεσθαι

Future μερίσειν μερίσεσθαι μερισθήσεσθαι

Aorist μερίσαι μερίσασθαι μερισθῆναι

Perfect μεμερικέναι μεμερίσθαι

Attic

Present μεριεῖν μεριεῖσθαι

Doric

Present μερίσδειν μερίσδεσθαι



ὁράω

see, have eyes.

Indicative Subjunctive Optative Imperative

Regular

Active voice

Present
ὁρῶ ὁρῶ ὁρῷμι1ps

ὁρᾷς ὁρᾷς ὁρῷς ὅρᾱ2ps

ὁρᾷ ὁρᾷ ὁρῷ ὁρά̄τω3ps

ὁρῶμεν ὁρῶμεν ὁρῷμεν1pp

ὁρᾶτε ὁρᾶτε ὁρῷτε ὁρᾶτε2pp

ὁρῶσι ὁρῶσι ὁρῷεν ὁρά̄τωσαν3pp

ὁρᾶτον ὁρᾶτον ὁρῷτον ὁρᾶτον2pd

ὁρᾶτον ὁρᾶτον ὁρῴτην ὁρά̄των3pd

Imperfect
ὥρων1ps

ὥρᾱς2ps

ὥρᾱ3ps

ὡρῶμεν1pp

ὡρᾶτε2pp

ὥρων3pp

ὡρᾶτον2pd

ὡρά̄την3pd

Future
ὄψομαι ὀφθησοί̄μην1ps

ὄψει ὀφθήσοῑο2ps

ὄψεται ὀφθήσοῑτο3ps

ὀψόμεθα ὀφθησοί̄μεθα1pp

ὄψεσθε ὀφθήσοῑσθε2pp

ὄψονται ὀφθήσοῑντο3pp

ὄψεσθον ὀφθήσοῑσθον2pd

ὄψεσθον ὀφθησοί̄σθην3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Aorist
ὁφθῶ ὁφθείην1ps

ὁφθῇς ὁφθείης ὅφθητι2ps

ὁφθῇ ὁφθείη ὁφθήτω3ps

ὁφθῶμεν ὁφθεῖμεν1pp

ὁφθῆτε ὁφθεῖτε ὅφθητε2pp

ὁφθῶσι ὁφθεῖεν ὁφθήτωσαν3pp

ὁφθῆτον ὁφθεῖτον ὅφθητον2pd

ὁφθῆτον ὁφθείτην ὁφθήτων3pd

Strong aorist
ἐῖδον ἴδω ἴδοῑμι1ps

ἐῖδες ἴδῃς ἴδοῑς ἴδε2ps

ἐῖδε ἴδῃ ἴδοῑ ἰδέτω3ps

ἐίδομεν ἴδωμεν ἴδοῑμεν1pp

ἐίδετε ἴδητε ἴδοῑτε ἴδετε2pp

ἐῖδον ἴδωσι ἴδοῑεν ἰδέτωσαν3pp

ἐίδετον ἴδητον ἴδοῑτον ἴδετον2pd

ἐιδέτην ἴδητον ἰδοί̄την ἰδέτων3pd

Perfect
ἑώρακα ἑωράκω ἑωράκοῑμι1ps

ἑώρακας ἑωράκῃς ἑωράκοῑς ἑώρακε2ps

ὧψο

ἑώρακε ἑωράκῃ ἑωράκοῑ ἑωρακέτω3ps

ὥφθω

ἑωράκαμεν ἑωράκωμεν ἑωράκοῑμεν1pp

ἑωράκατε ἑωράκητε ἑωράκοῑτε ἑωράκετε2pp

ὧφθε

ἑωράκασι ἑωράκωσι ἑωράκοῑεν ἑωρακέτωσαν3pp

ὥφθωσαν

ἑωράκατον ἑωράκητον ἑωράκοῑτον ἑωράκετον2pd

ὧφθον

ἑωράκατον ἑωράκητον ἑωρακοί̄την ἑωρακέτων3pd

ὥφθων



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Strong perfect
ὅπωπα ὁπώπω ὁπώποῑμι1ps

ὅπωπας ὁπώπῃς ὁπώποῑς ὅπωπε2ps

ὅπωπε ὁπώπῃ ὁπώποῑ ὁπωπέτω3ps

ὁπώπαμεν ὁπώπωμεν ὁπώποῑμεν1pp

ὁπώπατε ὁπώπητε ὁπώποῑτε ὁπώπετε2pp

ὁπώπασι ὁπώπωσι ὁπώποῑεν ὁπωπέτωσαν3pp

ὁπωπάτην ὁπωπήτην ὁπωποί̄την ὁπωπέτην2pd

ὁπώπατον ὁπώπητον ὁπωποί̄την ὁπωπέτων3pd

Pluperfect
ἡωράκη1ps

ἡωράκης2ps

ἡωράκει3ps

ἡωράκεμεν1pp

ἡωράκετε2pp

ἡωράκεσαν3pp

ἡωράκειτον2pd

ἡωρακείτην3pd

Strong pluperfect
ὡπώπεα1ps

ὡπώπεας2ps

ὡπώπει3ps

ὡπώπεμεν1pp

ὡπώπετε2pp

ὡπώπεισαν3pp

ὡπωπείτην2pd

ὡπωπείτην3pd

Middle voice

Present
ὡρῶμαι ὁρῶμαι ὁρῴμην1ps

ὡρᾷ ὁρᾷ ὁρῷο ὁρῶ2ps

ὡρᾶται ὁρᾶται ὁρῷτο ὁρά̄σθω3ps

ὡρώμεθα ὁρώμεθα ὁρῴμεθα1pp

ὡρᾶσθε ὁρᾶσθε ὁρῷσθε ὁρᾶσθε2pp

ὡρῶνται ὁρῶνται ὁρῷντο ὁρά̄σθωσαν3pp

ὡρᾶσθον ὁρᾶσθον ὁρῷσθον ὁρᾶσθον2pd

ὡρᾶσθον ὁρᾶσθον ὁρῴσθην ὁρά̄σθων3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Imperfect
ὡρώμην1ps

ὡρῶ2ps

ὡρᾶτο3ps

ὡρώμεθα1pp

ὡρᾶσθε2pp

ὡρῶντο3pp

ὡρᾶσθον2pd

ὡρά̄σθην3pd

Aorist
ὠψάμην1ps

ὤψω2ps

ὤψατο3ps

ὠψάμεθα1pp

ὤψασθε2pp

ὤψαντο3pp

ὤψασθον2pd

ὠψάσθην3pd

Strong aorist
ἐιδόμην ἴδωμαι ἰδοί̄μην1ps

ἐίδου ἴδῃ ἴδοῑο ἰδοῦ2ps

ἐίδετο ἴδηται ἴδοῑτο ἰδέσθω3ps

ἐιδόμεθα ἰδώμεθα ἰδοί̄μεθα1pp

ἐίδεσθε ἴδησθε ἴδοῑσθε ἴδεσθε2pp

ἐίδοντο ἴδωνται ἴδοῑντο ἰδέσθωσαν3pp

ἐίδεσθον ἴδησθον ἴδοῑσθον ἴδεσθον2pd

ἐιδέσθην ἴδησθον ἰδοί̄σθην ἰδέσθων3pd

Perfect
ἡώραμαι1ps

ὧμμαι

ἡώρασαι ἑώρασο2ps

ὧψαι

ἡώραται ἑωράσθω3ps

ὧπται

ἡωράμεθα1pp

ὥμμεθα

ἡώρασθε ἑώρασθε2pp



Indicative Subjunctive Optative Imperative

ὧφθε

ἡώρανται ἑωράσθωσαν3pp

ἡώρασθον ἑώρασθον2pd

ὧφθον

ἡώρασθον ἑωράσθων3pd

ὧφθον

Strong perfect
ὥπωμμαι1ps

ὥπωψαι ὅπωψο2ps

ὥπωπται ὁπώφθω3ps

ὡπώμμεθα1pp

ὥπωφθε ὅπωφθε2pp

ὁπώφθωσαν3pp

ὥπωφθον ὅπωφθον2pd

ὥπωφθον ὁπώφθων3pd

Pluperfect
ἡωράμην1ps

ὥμμην

ἡώρασο2ps

ὧψο

ἡώρατο3ps

ὧπτο

ἡωράμεθα1pp

ὥμμεθα

ἡώρασθε2pp

ὧφθε

ἡώραντο3pp

ἡώρασθον2pd

ὧφθον

ἡωράσθην3pd

ὥφθην



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Strong pluperfect
ὡπώμμην1ps

ὥπωψο2ps

ὥπωπτο3ps

ὡπώμμεθα1pp

ὥπωφθε2pp

ὥπωφθον2pd

ὡπώφθην3pd

Passive voice

Future
ὀφθήσομαι1ps

ὀφθήσει2ps

ὀφθήσεται3ps

ὀφθησόμεθα1pp

ὀφθήσεσθε2pp

ὀφθήσονται3pp

ὀφθήσεσθον2pd

ὀφθήσεσθον3pd

Aorist
ὥφθην1ps

ἑωράθην

ὥφθης2ps

ἑωράθης

ὥφθη3ps

ἑωράθη

ὥφθημεν1pp

ἑωράθημεν

ὥφθητε2pp

ἑωράθητε

ὥφθησαν3pp

ἑωράθησαν

ὥφθητον2pd

ἑωράθητον

ὡφθήτην3pd

ἑωραθήτην



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Aeolian

Active voice

Present
ὄρημι1ps

ὄρης2ps

ὄρησι3ps

ὄρημεν1pp

ὄρητε2pp

ὀρήασι3pp

ὄρητον2pd

ὄρητον3pd

Imperfect
ὄρην1ps

ὄρης2ps

ὀρη3ps

ὄρημεν1pp

ὄρητε2pp

ὄρησαν3pp

ὄρητον2pd

ὀρήτην3pd

Middle voice

Present
ὄρημαι1ps

ὄρησαι2ps

ὄρηται3ps

ὀρήμεθα1pp

ὄρησθε2pp

ὄρηνται3pp

ὄρησθον2pd

ὄρησθον3pd

Imperfect
ὀρήμην1ps

ὄρησο2ps

ὄρητο3ps

ὀρήμεθα1pp

ὄρησθε2pp

ὄρηντο3pp



Indicative Subjunctive Optative Imperative

ὄρησθον2pd

ὀρήσθην3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Epic

Active voice

Present
ὁρῶ ὁρῶ ὁροῖμι1ps

ὁροῖς ὁροῖς ὁροῖς ὅρου2ps

ὁροῖ ὁροῖ ὁροῖ ὁρούτω3ps

ὁροῦμεν ὁρῶμεν ὁροῖμεν1pp

ὁροῦτε ὁρῶτε ὁροῖτε ὁροῦτε2pp

ὁροῦσι ὁρῶσι ὁροῖεν ὁρούτωσαν3pp

ὁροῦτον ὁρῶτον ὁροῖτον ὁροῦτον2pd

ὁροῦτον ὁρῶτον ὁροί̄την ὁρούτων3pd

Imperfect
ὁρωμην1ps

ὥρους2ps

ὥρου3ps

ὡροῦμεν1pp

ὡροῦτε2pp

ὥρουν3pp

ὡροῦτον2pd

ὡρούτην3pd

Middle voice

Present
ὡροῦμαι ὁρῶμαι ὁροί̄μην1ps

ὡροῖ ὁροῖ ὁροῖο ὁροῦ2ps

ὡροῦται ὁρῶται ὁροῖτο ὁρούσθω3ps

ὡρούμεθα ὁρώμεθα ὁροί̄μεθα1pp

ὡροῦσθε ὁρῶσθε ὁροῖσθε ὁροῦσθε2pp

ὡροῦνται ὁρῶνται ὁροῖντο ὁρούσθωσαν3pp

ὡροῦσθον ὁρῶσθον ὁροῖσθον ὁροῦσθον2pd

ὡροῦσθον ὁρῶσθον ὁροί̄σθην ὁρούσθων3pd

Imperfect
ὡρούμην1ps

ὡροῦ2ps

ὡροῦτο3ps

ὡρούμεθα1pp

ὡροῦσθε2pp

ὡροῦντο3pp



Indicative Subjunctive Optative Imperative

ὡροῦσθον2pd

ὡρούσθην3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Ionic

Active voice

Present
ὁρέω ὁρέω ὁρέοῑμι1ps

ὁρέεις ὁρέῃς ὁρέοῑς ὅρεε2ps

ὁρέει ὁρέῃ ὁρέοῑ ὁρεέτω3ps

ὁρέομεν ὁρέωμεν ὁρέοῑμεν1pp

ὁρέετε ὁρέητε ὁρέοῑτε ὁρέετε2pp

ὁρέουσι ὁρέωσι ὁρέοῑεν ὁρεέτωσαν3pp

ὁρέετον ὁρέητον ὁρέοῑτον ὁρέετον2pd

ὁρέετον ὁρέητον ὁρεοί̄την ὁρεέτων3pd

Imperfect
ὥρεον1ps

ὥρεες2ps

ὥρεε3ps

ὡρέομεν1pp

ὡρέετε2pp

ὥρεον3pp

ὡρέετον2pd

ὡρεέτην3pd

Middle voice

Present
ὡρέομαι ὁρέωμαι ὁρεοί̄μην1ps

ὡρέει ὁρέῃ ὁρέοῑο ὁρέου2ps

ὡρέεται ὁρέηται ὁρέοῑτο ὁρεέσθω3ps

ὡρεόμεθα ὁρεώμεθα ὁρεοί̄μεθα1pp

ὡρέεσθε ὁρέησθε ὁρέοῑσθε ὁρέεσθε2pp

ὡρέονται ὁρέωνται ὁρέοῑντο ὁρεέσθωσαν3pp

ὡρέεσθον ὁρέησθον ὁρέοῑσθον ὁρέεσθον2pd

ὡρέεσθον ὁρέησθον ὁρεοί̄σθην ὁρεέσθων3pd

Imperfect
ὡρεόμην1ps

ὡρέου2ps

ὡρέετο3ps

ὡρεόμεθα1pp

ὡρέεσθε2pp

ὡρέοντο3pp



Indicative Subjunctive Optative Imperative

ὡρέεσθον2pd

ὡρεέσθην3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Recent

Active voice

Future
ὁραθησοί̄μην1ps

ὁραθήσοῑο2ps

ὁραθήσοῑτο3ps

ὁραθησοί̄μεθα1pp

ὁραθήσοῑσθε2pp

ὁραθήσοῑντο3pp

ὁραθήσοῑσθον2pd

ὁραθησοί̄σθην3pd

Passive voice

Future
ὁραθήσομαι1ps

ὁραθήσει2ps

ὁραθήσεται3ps

ὁραθησόμεθα1pp

ὁραθήσεσθε2pp

ὁραθήσονται3pp

ὁραθήσεσθον2pd

ὁραθήσεσθον3pd



ὁράω

see, have eyes.

Singular Plural Dual

Regular

Present

Active voice

Masculine

Nominative ὁρῶν ὁρῶντες ὁρῶντε

Vocative ὁρῶν ὁρῶντες ὁρῶντε

Accusative ὁρῶντα ὁρῶντας ὁρῶντε

Genitive ὁρῶντος ὁρώντων ὁρώντοῑν

Dative ὁρῶντι ὁρῶσι ὁρώντοῑν

Feminine

Nominative ὁρῶσα ὁρῶσαι ὁρώσᾱ

Vocative ὁρῶσα ὁρῶσαι ὁρώσᾱ

Accusative ὁρῶσαν ὁρώσᾱς ὁρώσᾱ

Genitive ὁρώσης ὁρωσῶν ὁρώσαῑν

Dative ὁρώσῃ ὁρώσαῑς ὁρώσαῑν

Neuter

Nominative ὁρῶν ὁρῶντα ὁρῶντε

Vocative ὁρῶν ὁρῶντα ὁρῶντε

Accusative ὁρῶν ὁρῶντα ὁρῶντε

Genitive ὁρῶντος ὁρώντων ὁρώντοῑν

Dative ὁρῶντι ὁρῶσι ὁρώντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative ὁρώμενος ὁρώμενοι ὁρωμένω

Vocative ὁρώμενε ὁρώμενοι ὁρωμένω

Accusative ὁρώμενον ὁρωμένους ὁρωμένω

Genitive ὁρωμένου ὁρωμένων ὁρωμένοῑν

Dative ὁρωμένῳ ὁρωμένοῑς ὁρωμένοῑν

Feminine

Nominative ὁρωμένη ὁρωμέναι ὁρωμένᾱ

Vocative ὁρωμένη ὁρωμέναι ὁρωμένᾱ

Accusative ὁρωμένην ὁρωμένᾱς ὁρωμένᾱ

Genitive ὁρωμένης ὁρωμενῶν ὁρωμέναῑν

Dative ὁρωμένῃ ὁρωμέναῑς ὁρωμέναῑν



Singular Plural Dual

Neuter

Nominative ὁρώμενον ὁρώμενα ὁρωμένω

Vocative ὁρώμενον ὁρώμενα ὁρωμένω

Accusative ὁρώμενον ὁρώμενα ὁρωμένω

Genitive ὁρωμένου ὁρωμένων ὁρωμένοῑν

Dative ὁρωμένῳ ὁρωμένοῑς ὁρωμένοῑν

Future

Active voice

Masculine

Nominative ὀψόμενος ὀψόμενοι ὀψομένω

Vocative ὀψόμενε ὀψόμενοι ὀψομένω

Accusative ὀψόμενον ὀψομένους ὀψομένω

Genitive ὀψομένου ὀψομένων ὀψομένοῑν

Dative ὀψομένῳ ὀψομένοῑς ὀψομένοῑν

Feminine

Nominative ὀψομένη ὀψομέναι ὀψομένᾱ

Vocative ὀψομένη ὀψομέναι ὀψομένᾱ

Accusative ὀψομένην ὀψομένᾱς ὀψομένᾱ

Genitive ὀψομένης ὀψομενῶν ὀψομέναῑν

Dative ὀψομένῃ ὀψομέναῑς ὀψομέναῑν

Neuter

Nominative ὀψόμενον ὀψόμενα ὀψομένω

Vocative ὀψόμενον ὀψόμενα ὀψομένω

Accusative ὀψόμενον ὀψόμενα ὀψομένω

Genitive ὀψομένου ὀψομένων ὀψομένοῑν

Dative ὀψομένῳ ὀψομένοῑς ὀψομένοῑν

Passive voice

Masculine

Nominative ὀφθησόμενος ὀφθησόμενοι ὀφθησομένω

Vocative ὀφθησόμενε ὀφθησόμενοι ὀφθησομένω

Accusative ὀφθησόμενον ὀφθησομένους ὀφθησομένω

Genitive ὀφθησομένου ὀφθησομένων ὀφθησομένοῑν

Dative ὀφθησομένῳ ὀφθησομένοῑς ὀφθησομένοῑν



Singular Plural Dual

Feminine

Nominative ὀφθησομένη ὀφθησομέναι ὀφθησομένᾱ

Vocative ὀφθησομένη ὀφθησομέναι ὀφθησομένᾱ

Accusative ὀφθησομένην ὀφθησομένᾱς ὀφθησομένᾱ

Genitive ὀφθησομένης ὀφθησομενῶν ὀφθησομέναῑν

Dative ὀφθησομένῃ ὀφθησομέναῑς ὀφθησομέναῑν

Neuter

Nominative ὀφθησόμενον ὀφθησόμενα ὀφθησομένω

Vocative ὀφθησόμενον ὀφθησόμενα ὀφθησομένω

Accusative ὀφθησόμενον ὀφθησόμενα ὀφθησομένω

Genitive ὀφθησομένου ὀφθησομένων ὀφθησομένοῑν

Dative ὀφθησομένῳ ὀφθησομένοῑς ὀφθησομένοῑν

Aorist

Middle voice

Masculine

Nominative ὀψάμενος ὀψάμενοι ὀψαμένω

Vocative ὀψάμενε ὀψάμενοι ὀψαμένω

Accusative ὀψάμενον ὀψαμένους ὀψαμένω

Genitive ὀψαμένου ὀψαμένων ὀψαμένοῑν

Dative ὀψαμένῳ ὀψαμένοῑς ὀψαμένοῑν

Feminine

Nominative ὀψαμένη ὀψαμέναι ὀψαμένᾱ

Vocative ὀψαμένη ὀψαμέναι ὀψαμένᾱ

Accusative ὀψαμένην ὀψαμένᾱς ὀψαμένᾱ

Genitive ὀψαμένης ὀψαμενῶν ὀψαμέναῑν

Dative ὀψαμένῃ ὀψαμέναῑς ὀψαμέναῑν

Neuter

Nominative ὀψάμενον ὀψάμενα ὀψαμένω

Vocative ὀψάμενον ὀψάμενα ὀψαμένω

Accusative ὀψάμενον ὀψάμενα ὀψαμένω

Genitive ὀψαμένου ὀψαμένων ὀψαμένοῑν

Dative ὀψαμένῳ ὀψαμένοῑς ὀψαμένοῑν



Singular Plural Dual

Passive voice

Masculine

Nominative ὁφθείς ὁφθέντες ὁφθέντε

Vocative ὁφθείς ὁφθέντες ὁφθέντε

Accusative ὁφθέντα ὁφθέντας ὁφθέντε

Genitive ὁφθέντος ὁφθέντων ὁφθέντοῑν

Dative ὁφθέντι ὁφθεῖσι ὁφθέντοῑν

Feminine

Nominative ὁφθεῖσα ὁφθεῖσαι ὁφθείσᾱ

Vocative ὁφθεῖσα ὁφθεῖσαι ὁφθείσᾱ

Accusative ὁφθεῖσαν ὁφθείσᾱς ὁφθείσᾱ

Genitive ὁφθείσης ὁφθεισῶν ὁφθείσαῑν

Dative ὁφθείσῃ ὁφθείσαῑς ὁφθείσαῑν

Neuter

Nominative ὁφθέν ὁφθέντα ὁφθέντε

Vocative ὁφθέν ὁφθέντα ὁφθέντε

Accusative ὁφθέν ὁφθέντα ὁφθέντε

Genitive ὁφθέντος ὁφθέντων ὁφθέντοῑν

Dative ὁφθέντι ὁφθεῖσι ὁφθέντοῑν

String Aorist

Active voice

Masculine

Nominative ἰδών ἰδόντες ἰδόντε

Vocative ἰδών ἰδόντες ἰδόντε

Accusative ἰδόντα ἰδόντας ἰδόντε

Genitive ἰδόντος ἰδόντων ἰδόντοῑν

Dative ἰδόντι ἰδοῦσι ἰδόντοῑν

Feminine

Nominative ἰδοῦσα ἰδοῦσαι ἰδούσᾱ

Vocative ἰδοῦσα ἰδοῦσαι ἰδούσᾱ

Accusative ἰδοῦσαν ἰδούσᾱς ἰδούσᾱ

Genitive ἰδούσης ἰδουσῶν ἰδούσαῑν

Dative ἰδούσῃ ἰδούσαῑς ἰδούσαῑν



Singular Plural Dual

Neuter

Nominative ἰδόν ἰδόντα ἰδόντε

Vocative ἰδόν ἰδόντα ἰδόντε

Accusative ἰδόν ἰδόντα ἰδόντε

Genitive ἰδόντος ἰδόντων ἰδόντοῑν

Dative ἰδόντι ἰδοῦσι ἰδόντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative ἰδόμενος ἰδόμενοι ἰδομένω

Vocative ἰδόμενε ἰδόμενοι ἰδομένω

Accusative ἰδόμενον ἰδομένους ἰδομένω

Genitive ἰδομένου ἰδομένων ἰδομένοῑν

Dative ἰδομένῳ ἰδομένοῑς ἰδομένοῑν

Feminine

Nominative ἰδομένη ἰδομέναι ἰδομένᾱ

Vocative ἰδομένη ἰδομέναι ἰδομένᾱ

Accusative ἰδομένην ἰδομένᾱς ἰδομένᾱ

Genitive ἰδομένης ἰδομενῶν ἰδομέναῑν

Dative ἰδομένῃ ἰδομέναῑς ἰδομέναῑν

Neuter

Nominative ἰδόμενον ἰδόμενα ἰδομένω

Vocative ἰδόμενον ἰδόμενα ἰδομένω

Accusative ἰδόμενον ἰδόμενα ἰδομένω

Genitive ἰδομένου ἰδομένων ἰδομένοῑν

Dative ἰδομένῳ ἰδομένοῑς ἰδομένοῑν

Perfect

Active voice

Masculine

Nominative ἑωρακώς ἑωρακότες ἑωρακότε

Vocative ἑωρακώς ἑωρακότες ἑωρακότε

Accusative ἑωρακότα ἑωρακότας ἑωρακότε

Genitive ἑωρακότος ἑωρακότων ἑωρακότοῑν

Dative ἑωρακότι ἑωρακῶσι ἑωρακότοῑν



Singular Plural Dual

Feminine

Nominative ἑωρακυῖα ἑωρακυῖαι ἑωρακυίᾱ

Vocative ἑωρακυῖα ἑωρακυῖαι ἑωρακυίᾱ

Accusative ἑωρακυῖαν ἑωρακυίᾱς ἑωρακυίᾱ

Genitive ἑωρακυίᾱς ἑωρακυιῶν ἑωρακυίαῑν

Dative ἑωρακυίᾳ ἑωρακυίαῑς ἑωρακυίαῑν

Neuter

Nominative ἑωρακός ἑωρακότα ἑωρακότε

Vocative ἑωρακός ἑωρακότα ἑωρακότε

Accusative ἑωρακός ἑωρακότα ἑωρακότε

Genitive ἑωρακότος ἑωρακότων ἑωρακότοῑν

Dative ἑωρακότι ἑωρακῶσι ἑωρακότοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative ἑωραμένος ἑωραμένοι ἑωραμένω

Nominative ὡμμένος ὡμμένοι ὡμμένω

Vocative ἑωραμένε ἑωραμένοι ἑωραμένω

Vocative ὡμμένε ὡμμένοι ὡμμένω

Accusative ἑωραμένον ἑωραμένους ἑωραμένω

Accusative ὡμμένον ὡμμένους ὡμμένω

Genitive ἑωραμένου ἑωραμένων ἑωραμένοῑν

Genitive ὡμμένου ὡμμένων ὡμμένοῑν

Dative ἑωραμένῳ ἑωραμένοῑς ἑωραμένοῑν

Dative ὡμμένῳ ὡμμένοῑς ὡμμένοῑν

Feminine

Nominative ἑωραμένη ἑωραμέναι ἑωραμένᾱ

Nominative ὡμμένη ὡμμέναι ὡμμένᾱ

Vocative ἑωραμένη ἑωραμέναι ἑωραμένᾱ

Vocative ὡμμένη ὡμμέναι ὡμμένᾱ

Accusative ἑωραμένην ἑωραμένᾱς ἑωραμένᾱ

Accusative ὡμμένην ὡμμένᾱς ὡμμένᾱ

Genitive ἑωραμένης ἑωραμενῶν ἑωραμέναῑν

Genitive ὡμμένης ὡμμενῶν ὡμμέναῑν

Dative ἑωραμένῃ ἑωραμέναῑς ἑωραμέναῑν

Dative ὡμμένῃ ὡμμέναῑς ὡμμέναῑν



Singular Plural Dual

Neuter

Nominative ἑωραμένον ἑωραμένα ἑωραμένω

Nominative ὡμμένον ὡμμένα ὡμμένω

Vocative ἑωραμένον ἑωραμένα ἑωραμένω

Vocative ὡμμένον ὡμμένα ὡμμένω

Accusative ἑωραμένον ἑωραμένα ἑωραμένω

Accusative ὡμμένον ὡμμένα ὡμμένω

Genitive ἑωραμένου ἑωραμένων ἑωραμένοῑν

Genitive ὡμμένου ὡμμένων ὡμμένοῑν

Dative ἑωραμένῳ ἑωραμένοῑς ἑωραμένοῑν

Dative ὡμμένῳ ὡμμένοῑς ὡμμένοῑν

Strong perfect

Active voice

Masculine

Nominative ὁπωπώς ὁπωπότες ὁπωπότε

Vocative ὁπωπώς ὁπωπότες ὁπωπότε

Accusative ὁπωπότα ὁπωπότας ὁπωπότε

Genitive ὁπωπότος ὁπωπότων ὁπωπότοῑν

Dative ὁπωπότι ὁπωπῶσι ὁπωπότοῑν

Feminine

Nominative ὁπωπυῖα ὁπωπυῖαι ὁπωπυίᾱ

Vocative ὁπωπυῖα ὁπωπυῖαι ὁπωπυίᾱ

Accusative ὁπωπυῖαν ὁπωπυίᾱς ὁπωπυίᾱ

Genitive ὁπωπυίᾱς ὁπωπυιῶν ὁπωπυίαῑν

Dative ὁπωπυίᾳ ὁπωπυίαῑς ὁπωπυίαῑν

Neuter

Nominative ὁπωπός ὁπωπότα ὁπωπότε

Vocative ὁπωπός ὁπωπότα ὁπωπότε

Accusative ὁπωπός ὁπωπότα ὁπωπότε

Genitive ὁπωπότος ὁπωπότων ὁπωπότοῑν

Dative ὁπωπότι ὁπωπῶσι ὁπωπότοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative ὁπωμμένος ὁπωμμένοι ὁπωμμένω

Vocative ὁπωμμένε ὁπωμμένοι ὁπωμμένω

Accusative ὁπωμμένον ὁπωμμένους ὁπωμμένω

Genitive ὁπωμμένου ὁπωμμένων ὁπωμμένοῑν

Dative ὁπωμμένῳ ὁπωμμένοῑς ὁπωμμένοῑν



Singular Plural Dual

Feminine

Nominative ὁπωμμένη ὁπωμμέναι ὁπωμμένᾱ

Vocative ὁπωμμένη ὁπωμμέναι ὁπωμμένᾱ

Accusative ὁπωμμένην ὁπωμμένᾱς ὁπωμμένᾱ

Genitive ὁπωμμένης ὁπωμμενῶν ὁπωμμέναῑν

Dative ὁπωμμένῃ ὁπωμμέναῑς ὁπωμμέναῑν

Neuter

Nominative ὁπωμμένον ὁπωμμένα ὁπωμμένω

Vocative ὁπωμμένον ὁπωμμένα ὁπωμμένω

Accusative ὁπωμμένον ὁπωμμένα ὁπωμμένω

Genitive ὁπωμμένου ὁπωμμένων ὁπωμμένοῑν

Dative ὁπωμμένῳ ὁπωμμένοῑς ὁπωμμένοῑν



Singular Plural Dual

Aeolian

Present

Active voice

Masculine

Nominative ὁρείς ὁρέντες ὁρέντε

Vocative ὁρείς ὁρέντες ὁρέντε

Accusative ὁρέντα ὁρέντας ὁρέντε

Genitive ὁρέντος ὁρέντων ὁρέντοῑν

Dative ὁρέντι ὁρεῖσι ὁρέντοῑν

Feminine

Nominative ὁρεῖσα ὁρεῖσαι ὁρείσᾱ

Vocative ὁρεῖσα ὁρεῖσαι ὁρείσᾱ

Accusative ὁρεῖσαν ὁρείσᾱς ὁρείσᾱ

Genitive ὁρείσης ὁρεισῶν ὁρείσαῑν

Dative ὁρείσῃ ὁρείσαῑς ὁρείσαῑν

Neuter

Nominative ὁρέν ὁρέντα ὁρέντε

Vocative ὁρέν ὁρέντα ὁρέντε

Accusative ὁρέν ὁρέντα ὁρέντε

Genitive ὁρέντος ὁρέντων ὁρέντοῑν

Dative ὁρέντι ὁρεῖσι ὁρέντοῑν



Singular Plural Dual

Epic

Present

Active voice

Masculine

Nominative ὁρῶν ὁροῦντες ὁροῦντε

Vocative ὁρῶν ὁροῦντες ὁροῦντε

Accusative ὁροῦντα ὁροῦντας ὁροῦντε

Genitive ὁροῦντος ὁρούντων ὁρούντοῑν

Dative ὁροῦντι ὁροῦσι ὁρούντοῑν

Feminine

Nominative ὁροῦσα ὁροῦσαι ὁρούσᾱ

Vocative ὁροῦσα ὁροῦσαι ὁρούσᾱ

Accusative ὁροῦσαν ὁρούσᾱς ὁρούσᾱ

Genitive ὁρούσης ὁρουσῶν ὁρούσαῑν

Dative ὁρούσῃ ὁρούσαῑς ὁρούσαῑν

Neuter

Nominative ὁροῦν ὁροῦντα ὁροῦντε

Vocative ὁροῦν ὁροῦντα ὁροῦντε

Accusative ὁροῦν ὁροῦντα ὁροῦντε

Genitive ὁροῦντος ὁρούντων ὁρούντοῑν

Dative ὁροῦντι ὁροῦσι ὁρούντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative ὁρούμενος ὁρούμενοι ὁρουμένω

Vocative ὁρούμενε ὁρούμενοι ὁρουμένω

Accusative ὁρούμενον ὁρουμένους ὁρουμένω

Genitive ὁρουμένου ὁρουμένων ὁρουμένοῑν

Dative ὁρουμένῳ ὁρουμένοῑς ὁρουμένοῑν

Feminine

Nominative ὁρουμένη ὁρουμέναι ὁρουμένᾱ

Vocative ὁρουμένη ὁρουμέναι ὁρουμένᾱ

Accusative ὁρουμένην ὁρουμένᾱς ὁρουμένᾱ

Genitive ὁρουμένης ὁρουμενῶν ὁρουμέναῑν

Dative ὁρουμένῃ ὁρουμέναῑς ὁρουμέναῑν



Singular Plural Dual

Neuter

Nominative ὁρούμενον ὁρούμενα ὁρουμένω

Vocative ὁρούμενον ὁρούμενα ὁρουμένω

Accusative ὁρούμενον ὁρούμενα ὁρουμένω

Genitive ὁρουμένου ὁρουμένων ὁρουμένοῑν

Dative ὁρουμένῳ ὁρουμένοῑς ὁρουμένοῑν



Singular Plural Dual

Ionic

Present

Active voice

Masculine

Nominative ὁρέων ὁρέοντες ὁρέοντε

Vocative ὁρέον ὁρέοντες ὁρέοντε

Accusative ὁρέοντα ὁρέοντας ὁρέοντε

Genitive ὁρέοντος ὁρεόντων ὁρεόντοῑν

Dative ὁρέοντι ὁρέουσι ὁρεόντοῑν

Feminine

Nominative ὁρέουσα ὁρέουσαι ὁρεούσᾱ

Vocative ὁρέουσα ὁρέουσαι ὁρεούσᾱ

Accusative ὁρέουσαν ὁρεούσᾱς ὁρεούσᾱ

Genitive ὁρεούσης ὁρεουσῶν ὁρεούσαῑν

Dative ὁρεούσῃ ὁρεούσαῑς ὁρεούσαῑν

Neuter

Nominative ὁρέον ὁρέοντα ὁρέοντε

Vocative ὁρέον ὁρέοντα ὁρέοντε

Accusative ὁρέον ὁρέοντα ὁρέοντε

Genitive ὁρέοντος ὁρεόντων ὁρεόντοῑν

Dative ὁρέοντι ὁρέουσι ὁρεόντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative ὁρεόμενος ὁρεόμενοι ὁρεομένω

Vocative ὁρεόμενε ὁρεόμενοι ὁρεομένω

Accusative ὁρεόμενον ὁρεομένους ὁρεομένω

Genitive ὁρεομένου ὁρεομένων ὁρεομένοῑν

Dative ὁρεομένῳ ὁρεομένοῑς ὁρεομένοῑν

Feminine

Nominative ὁρεομένη ὁρεομέναι ὁρεομένᾱ

Vocative ὁρεομένη ὁρεομέναι ὁρεομένᾱ

Accusative ὁρεομένην ὁρεομένᾱς ὁρεομένᾱ

Genitive ὁρεομένης ὁρεομενῶν ὁρεομέναῑν

Dative ὁρεομένῃ ὁρεομέναῑς ὁρεομέναῑν



Singular Plural Dual

Neuter

Nominative ὁρεόμενον ὁρεόμενα ὁρεομένω

Vocative ὁρεόμενον ὁρεόμενα ὁρεομένω

Accusative ὁρεόμενον ὁρεόμενα ὁρεομένω

Genitive ὁρεομένου ὁρεομένων ὁρεομένοῑν

Dative ὁρεομένῳ ὁρεομένοῑς ὁρεομένοῑν



Singular Plural Dual

Recent

Future

Passive voice

Masculine

Nominative ὁραθησόμενος ὁραθησόμενοι ὁραθησομένω

Vocative ὁραθησόμενε ὁραθησόμενοι ὁραθησομένω

Accusative ὁραθησόμενον ὁραθησομένους ὁραθησομένω

Genitive ὁραθησομένου ὁραθησομένων ὁραθησομένοῑν

Dative ὁραθησομένῳ ὁραθησομένοῑς ὁραθησομένοῑν

Feminine

Nominative ὁραθησομένη ὁραθησομέναι ὁραθησομένᾱ

Vocative ὁραθησομένη ὁραθησομέναι ὁραθησομένᾱ

Accusative ὁραθησομένην ὁραθησομένᾱς ὁραθησομένᾱ

Genitive ὁραθησομένης ὁραθησομενῶν ὁραθησομέναῑν

Dative ὁραθησομένῃ ὁραθησομέναῑς ὁραθησομέναῑν

Neuter

Nominative ὁραθησόμενον ὁραθησόμενα ὁραθησομένω

Vocative ὁραθησόμενον ὁραθησόμενα ὁραθησομένω

Accusative ὁραθησόμενον ὁραθησόμενα ὁραθησομένω

Genitive ὁραθησομένου ὁραθησομένων ὁραθησομένοῑν

Dative ὁραθησομένῳ ὁραθησομένοῑς ὁραθησομένοῑν



ὁράω

see, have eyes.

Active Middle Passive

Regular

Present ὁρᾶν ὁρᾶσθαι

Future ὄψεσθαι ὀφθήσεσθαι

Aorist ὄψασθαι ὁφθῆναι

Aorist ἰδεῖν ἰδέσθαι

Perfect ἑωρακέναι ἑωράσθαι

Perfect ὧφθαι

Perfect ὁπωπέναι ὁπῶφθαι

Epic

Present ὁροῦν ὁροῦσθαι

Ionic

Present ὁρέειν ὁρέεσθαι

Recent

Future ὁραθήσεσθαι



οὐθενέω

annihilate, turn into nothing, despise.

Singular Plural Dual

Regular

Present

Active voice

Masculine

Nominative οὐθενέων οὐθενέοντες οὐθενέοντε

Vocative οὐθενέον οὐθενέοντες οὐθενέοντε

Accusative οὐθενέοντα οὐθενέοντας οὐθενέοντε

Genitive οὐθενέοντος οὐθενεόντων οὐθενεόντοῑν

Dative οὐθενέοντι οὐθενέουσι οὐθενεόντοῑν

Feminine

Nominative οὐθενέουσα οὐθενέουσαι οὐθενεούσᾱ

Vocative οὐθενέουσα οὐθενέουσαι οὐθενεούσᾱ

Accusative οὐθενέουσαν οὐθενεούσᾱς οὐθενεούσᾱ

Genitive οὐθενεούσης οὐθενεουσῶν οὐθενεούσαῑν

Dative οὐθενεούσῃ οὐθενεούσαῑς οὐθενεούσαῑν

Neuter

Nominative οὐθενέον οὐθενέοντα οὐθενέοντε

Vocative οὐθενέον οὐθενέοντα οὐθενέοντε

Accusative οὐθενέον οὐθενέοντα οὐθενέοντε

Genitive οὐθενέοντος οὐθενεόντων οὐθενεόντοῑν

Dative οὐθενέοντι οὐθενέουσι οὐθενεόντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative οὐθενεόμενος οὐθενεόμενοι οὐθενεομένω

Vocative οὐθενεόμενε οὐθενεόμενοι οὐθενεομένω

Accusative οὐθενεόμενον οὐθενεομένους οὐθενεομένω

Genitive οὐθενεομένου οὐθενεομένων οὐθενεομένοῑν

Dative οὐθενεομένῳ οὐθενεομένοῑς οὐθενεομένοῑν

Feminine

Nominative οὐθενεομένη οὐθενεομέναι οὐθενεομένᾱ

Vocative οὐθενεομένη οὐθενεομέναι οὐθενεομένᾱ

Accusative οὐθενεομένην οὐθενεομένᾱς οὐθενεομένᾱ

Genitive οὐθενεομένης οὐθενεομενῶν οὐθενεομέναῑν

Dative οὐθενεομένῃ οὐθενεομέναῑς οὐθενεομέναῑν



Singular Plural Dual

Neuter

Nominative οὐθενεόμενον οὐθενεόμενα οὐθενεομένω

Vocative οὐθενεόμενον οὐθενεόμενα οὐθενεομένω

Accusative οὐθενεόμενον οὐθενεόμενα οὐθενεομένω

Genitive οὐθενεομένου οὐθενεομένων οὐθενεομένοῑν

Dative οὐθενεομένῳ οὐθενεομένοῑς οὐθενεομένοῑν

Future

Active voice

Masculine

Nominative οὐθενέσων οὐθενέσοντες οὐθενέσοντε

Vocative οὐθενέσον οὐθενέσοντες οὐθενέσοντε

Accusative οὐθενέσοντα οὐθενέσοντας οὐθενέσοντε

Genitive οὐθενέσοντος οὐθενεσόντων οὐθενεσόντοῑν

Dative οὐθενέσοντι οὐθενέσουσι οὐθενεσόντοῑν

Feminine

Nominative οὐθενέσουσα οὐθενέσουσαι οὐθενεσούσᾱ

Vocative οὐθενέσουσα οὐθενέσουσαι οὐθενεσούσᾱ

Accusative οὐθενέσουσαν οὐθενεσούσᾱς οὐθενεσούσᾱ

Genitive οὐθενεσούσης οὐθενεσουσῶν οὐθενεσούσαῑν

Dative οὐθενεσούσῃ οὐθενεσούσαῑς οὐθενεσούσαῑν

Neuter

Nominative οὐθενέσον οὐθενέσοντα οὐθενέσοντε

Vocative οὐθενέσον οὐθενέσοντα οὐθενέσοντε

Accusative οὐθενέσον οὐθενέσοντα οὐθενέσοντε

Genitive οὐθενέσοντος οὐθενεσόντων οὐθενεσόντοῑν

Dative οὐθενέσοντι οὐθενέσουσι οὐθενεσόντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative οὐθενεσόμενος οὐθενεσόμενοι οὐθενεσομένω

Vocative οὐθενεσόμενε οὐθενεσόμενοι οὐθενεσομένω

Accusative οὐθενεσόμενον οὐθενεσομένους οὐθενεσομένω

Genitive οὐθενεσομένου οὐθενεσομένων οὐθενεσομένοῑν

Dative οὐθενεσομένῳ οὐθενεσομένοῑς οὐθενεσομένοῑν



Singular Plural Dual

Feminine

Nominative οὐθενεσομένη οὐθενεσομέναι οὐθενεσομένᾱ

Vocative οὐθενεσομένη οὐθενεσομέναι οὐθενεσομένᾱ

Accusative οὐθενεσομένην οὐθενεσομένᾱς οὐθενεσομένᾱ

Genitive οὐθενεσομένης οὐθενεσομενῶν οὐθενεσομέναῑν

Dative οὐθενεσομένῃ οὐθενεσομέναῑς οὐθενεσομέναῑν

Neuter

Nominative οὐθενεσόμενον οὐθενεσόμενα οὐθενεσομένω

Vocative οὐθενεσόμενον οὐθενεσόμενα οὐθενεσομένω

Accusative οὐθενεσόμενον οὐθενεσόμενα οὐθενεσομένω

Genitive οὐθενεσομένου οὐθενεσομένων οὐθενεσομένοῑν

Dative οὐθενεσομένῳ οὐθενεσομένοῑς οὐθενεσομένοῑν

Passive voice

Masculine

Nominative οὐθενεθησόμενος οὐθενεθησόμενοι οὐθενεθησομένω

Vocative οὐθενεθησόμενε οὐθενεθησόμενοι οὐθενεθησομένω

Accusative οὐθενεθησόμενον οὐθενεθησομένους οὐθενεθησομένω

Genitive οὐθενεθησομένου οὐθενεθησομένων οὐθενεθησομένοῑν

Dative οὐθενεθησομένῳ οὐθενεθησομένοῑς οὐθενεθησομένοῑν

Feminine

Nominative οὐθενεθησομένη οὐθενεθησομέναι οὐθενεθησομένᾱ

Vocative οὐθενεθησομένη οὐθενεθησομέναι οὐθενεθησομένᾱ

Accusative οὐθενεθησομένην οὐθενεθησομένᾱς οὐθενεθησομένᾱ

Genitive οὐθενεθησομένης οὐθενεθησομενῶν οὐθενεθησομέναῑν

Dative οὐθενεθησομένῃ οὐθενεθησομέναῑς οὐθενεθησομέναῑν

Neuter

Nominative οὐθενεθησόμενον οὐθενεθησόμενα οὐθενεθησομένω

Vocative οὐθενεθησόμενον οὐθενεθησόμενα οὐθενεθησομένω

Accusative οὐθενεθησόμενον οὐθενεθησόμενα οὐθενεθησομένω

Genitive οὐθενεθησομένου οὐθενεθησομένων οὐθενεθησομένοῑν

Dative οὐθενεθησομένῳ οὐθενεθησομένοῑς οὐθενεθησομένοῑν



Singular Plural Dual

Aorist

Active voice

Masculine

Nominative οὐθενέσᾱς οὐθενέσαντες οὐθενέσαντε

Vocative οὐθενέσαν οὐθενέσαντες οὐθενέσαντε

Accusative οὐθενέσαντα οὐθενέσαντας οὐθενέσαντε

Genitive οὐθενέσαντος οὐθενεσάντων οὐθενεσάντοῑν

Dative οὐθενέσαντι οὐθενέσᾱσι οὐθενεσάντοῑν

Feminine

Nominative οὐθενέσᾱσα οὐθενέσᾱσαι οὐθενεσά̄σᾱ

Vocative οὐθενέσᾱσα οὐθενέσᾱσαι οὐθενεσά̄σᾱ

Accusative οὐθενέσᾱσαν οὐθενεσά̄σᾱς οὐθενεσά̄σᾱ

Genitive οὐθενεσά̄σης οὐθενεσᾱσῶν οὐθενεσά̄σαῑν

Dative οὐθενεσά̄σῃ οὐθενεσά̄σαῑς οὐθενεσά̄σαῑν

Neuter

Nominative οὐθενέσαν οὐθενέσαντα οὐθενέσαντε

Vocative οὐθενέσαν οὐθενέσαντα οὐθενέσαντε

Accusative οὐθενέσαν οὐθενέσαντα οὐθενέσαντε

Genitive οὐθενέσαντος οὐθενεσάντων οὐθενεσάντοῑν

Dative οὐθενέσαντι οὐθενέσᾱσι οὐθενεσάντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative οὐθενεσάμενος οὐθενεσάμενοι οὐθενεσαμένω

Vocative οὐθενεσάμενε οὐθενεσάμενοι οὐθενεσαμένω

Accusative οὐθενεσάμενον οὐθενεσαμένους οὐθενεσαμένω

Genitive οὐθενεσαμένου οὐθενεσαμένων οὐθενεσαμένοῑν

Dative οὐθενεσαμένῳ οὐθενεσαμένοῑς οὐθενεσαμένοῑν

Feminine

Nominative οὐθενεσαμένη οὐθενεσαμέναι οὐθενεσαμένᾱ

Vocative οὐθενεσαμένη οὐθενεσαμέναι οὐθενεσαμένᾱ

Accusative οὐθενεσαμένην οὐθενεσαμένᾱς οὐθενεσαμένᾱ

Genitive οὐθενεσαμένης οὐθενεσαμενῶν οὐθενεσαμέναῑν

Dative οὐθενεσαμένῃ οὐθενεσαμέναῑς οὐθενεσαμέναῑν



Singular Plural Dual

Neuter

Nominative οὐθενεσάμενον οὐθενεσάμενα οὐθενεσαμένω

Vocative οὐθενεσάμενον οὐθενεσάμενα οὐθενεσαμένω

Accusative οὐθενεσάμενον οὐθενεσάμενα οὐθενεσαμένω

Genitive οὐθενεσαμένου οὐθενεσαμένων οὐθενεσαμένοῑν

Dative οὐθενεσαμένῳ οὐθενεσαμένοῑς οὐθενεσαμένοῑν

Passive voice

Masculine

Nominative οὐθενεθείς οὐθενεθέντες οὐθενεθέντε

Vocative οὐθενεθείς οὐθενεθέντες οὐθενεθέντε

Accusative οὐθενεθέντα οὐθενεθέντας οὐθενεθέντε

Genitive οὐθενεθέντος οὐθενεθέντων οὐθενεθέντοῑν

Dative οὐθενεθέντι οὐθενεθεῖσι οὐθενεθέντοῑν

Feminine

Nominative οὐθενεθεῖσα οὐθενεθεῖσαι οὐθενεθείσᾱ

Vocative οὐθενεθεῖσα οὐθενεθεῖσαι οὐθενεθείσᾱ

Accusative οὐθενεθεῖσαν οὐθενεθείσᾱς οὐθενεθείσᾱ

Genitive οὐθενεθείσης οὐθενεθεισῶν οὐθενεθείσαῑν

Dative οὐθενεθείσῃ οὐθενεθείσαῑς οὐθενεθείσαῑν

Neuter

Nominative οὐθενεθέν οὐθενεθέντα οὐθενεθέντε

Vocative οὐθενεθέν οὐθενεθέντα οὐθενεθέντε

Accusative οὐθενεθέν οὐθενεθέντα οὐθενεθέντε

Genitive οὐθενεθέντος οὐθενεθέντων οὐθενεθέντοῑν

Dative οὐθενεθέντι οὐθενεθεῖσι οὐθενεθέντοῑν

Perfect

Active voice

Masculine

Nominative οὐθενεκώς οὐθενεκότες οὐθενεκότε

Vocative οὐθενεκώς οὐθενεκότες οὐθενεκότε

Accusative οὐθενεκότα οὐθενεκότας οὐθενεκότε

Genitive οὐθενεκότος οὐθενεκότων οὐθενεκότοῑν

Dative οὐθενεκότι οὐθενεκῶσι οὐθενεκότοῑν



Singular Plural Dual

Feminine

Nominative οὐθενεκυῖα οὐθενεκυῖαι οὐθενεκυίᾱ

Vocative οὐθενεκυῖα οὐθενεκυῖαι οὐθενεκυίᾱ

Accusative οὐθενεκυῖαν οὐθενεκυίᾱς οὐθενεκυίᾱ

Genitive οὐθενεκυίᾱς οὐθενεκυιῶν οὐθενεκυίαῑν

Dative οὐθενεκυίᾳ οὐθενεκυίαῑς οὐθενεκυίαῑν

Neuter

Nominative οὐθενεκόν οὐθενεκότες οὐθενεκότε

Vocative οὐθενεκός οὐθενεκότες οὐθενεκότε

Accusative οὐθενεκότα οὐθενεκότας οὐθενεκότε

Genitive οὐθενεκότος οὐθενεκότων οὐθενεκότοῑν

Dative οὐθενεκότι οὐθενεκῶσι οὐθενεκότοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative οὐθενεμένος οὐθενεμένοι οὐθενεμένω

Vocative οὐθενεμένε οὐθενεμένοι οὐθενεμένω

Accusative οὐθενεμένον οὐθενεμένους οὐθενεμένω

Genitive οὐθενεμένου οὐθενεμένων οὐθενεμένοῑν

Dative οὐθενεμένῳ οὐθενεμένοῑς οὐθενεμένοῑν

Feminine

Nominative οὐθενεμένη οὐθενεμέναι οὐθενεμένᾱ

Vocative οὐθενεμένη οὐθενεμέναι οὐθενεμένᾱ

Accusative οὐθενεμένην οὐθενεμένᾱς οὐθενεμένᾱ

Genitive οὐθενεμένης οὐθενεμενῶν οὐθενεμέναῑν

Dative οὐθενεμένῃ οὐθενεμέναῑς οὐθενεμέναῑν

Neuter

Nominative οὐθενεμένον οὐθενεμένα οὐθενεμένω

Vocative οὐθενεμένον οὐθενεμένα οὐθενεμένω

Accusative οὐθενεμένον οὐθενεμένα οὐθενεμένω

Genitive οὐθενεμένου οὐθενεμένων οὐθενεμένοῑν

Dative οὐθενεμένῳ οὐθενεμένοῑς οὐθενεμένοῑν



περιτέμνω

cut around.

Indicative Subjunctive Optative Imperative

Regular

Active voice

Present
περιτέμνω περιτέμνω περιτέμνοῑμι1ps

περιτέμνεις περιτέμνῃς περιτέμνοῑς περίτεμνε2ps

περιτέμνει περιτέμνῃ περιτέμνοῑ περιτεμνέτω3ps

περιτέμνομεν περιτέμνωμεν περιτέμνοῑμεν1pp

περιτέμνετε περιτέμνητε περιτέμνοῑτε περιτέμνετε2pp

περιτέμνουσι περιτέμνωσι περιτέμνοῑεν περιτεμνέτωσαν3pp

περιτέμνετον περιτέμνητον περιτέμνοῑτον περιτέμνετον2pd

περιτέμνετον περιτέμνητον περιτεμνοί̄την περιτεμνέτων3pd

Imperfect
περιέτεμνον1ps

περιέτεμνες2ps

περιέτεμνε3ps

περιετέμνομεν1pp

περιετέμνετε2pp

περιέτεμνον3pp

περιετέμνετον2pd

περιετεμνέτην3pd

Future
περιτεμῶ περιτεμῶ περιτμηθησοί̄μην1ps

περιτεμεῖς περιτεμῇς περιτμηθήσοῑο περιτέμει2ps

περιτεμεῖ περιτεμῇ περιτμηθήσοῑτο περιτεμείτω3ps

περιτεμοῦμεν περιτεμῶμεν περιτμηθησοί̄μεθ1pp

περιτεμεῖτε περιτεμῆτε περιτμηθήσοῑσθε περιτεμεῖτε2pp

περιτεμοῦσι περιτεμῶσι περιτμηθήσοῑντο περιτεμείτωσαν3pp

περιτεμεῖτον περιτεμῆτον περιτμηθήσοῑσθο περιτεμεῖτον2pd

περιτεμεῖτον περιτεμῆτον περιτμηθησοί̄σθη περιτεμείτων3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Strong future
περιτετμησοί̄μην1ps

περιτετμήσοῑο2ps

περιτετμήσοῑτο3ps

περιτετμησοί̄μεθα1pp

περιτετμήσοῑσθε2pp

περιτετμήσοῑντο3pp

περιτετμήσοῑσθο2pd

περιτετμησοί̄σθη3pd

Aorist
περιτμηθῶ περιτμηθείην1ps

περιτμηθῇς περιτμηθείης περιτμήθητι2ps

περιτμηθῇ περιτμηθείη περιτμηθήτω3ps

περιτμηθῶμεν περιτμηθεῖμεν1pp

περιτμηθῆτε περιτμηθεῖτε περιτμήθητε2pp

περιτμηθῶσι περιτμηθεῖεν περιτμηθήτωσαν3pp

περιτμηθῆτον περιτμηθεῖτον περιτμήθητον2pd

περιτμηθῆτον περιτμηθείτην περιτμηθήτων3pd

Strong aorist
περιέτεμον περιτέμω περιτέμοῑμι1ps

περιέτεμες περιτέμῃς περιτέμοῑς περίτεμε2ps

περιέτεμε περιτέμῃ περιτέμοῑ περιτεμέτω3ps

περιετέμομεν περιτέμωμεν περιτέμοῑμεν1pp

περιετέμετε περιτέμητε περιτέμοῑτε περιτέμετε2pp

περιέτεμον περιτέμωσι περιτέμοῑεν περιτεμέτωσαν3pp

περιετέμετον περιτέμητον περιτέμοῑτον περιτέμετον2pd

περιετεμέτην περιτέμητον περιτεμοί̄την περιτεμέτων3pd

Perfect
περιέτμηκα περιετμήκω περιετμήκοῑμι1ps

περιέτμηκας περιετμήκῃς περιετμήκοῑς περιέτμηκε2ps

περιέτμηκε περιετμήκῃ περιετμήκοῑ περιετμηκέτω3ps

περιετμήκαμεν περιετμήκωμεν περιετμήκοῑμεν1pp

περιετμήκατε περιετμήκητε περιετμήκοῑτε περιετμήκετε2pp

περιετμήκασι περιετμήκωσι περιετμήκοῑεν περιετμηκέτωσαν3pp

περιετμήκατον περιετμήκητον περιετμήκοῑτον περιετμήκετον2pd

περιετμήκατον περιετμήκητον περιετμηκοί̄την περιετμηκέτων3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Pluperfect
περιητμήκη1ps

περιητμήκης2ps

περιητμήκει3ps

περιητμήκεμεν1pp

περιητμήκετε2pp

περιητμήκεσαν3pp

περιητμήκειτον2pd

περιητμηκείτην3pd

Middle voice

Present
περιετέμνομαι περιτέμνωμαι περιτεμνοί̄μην1ps

περιετέμνει περιτέμνῃ περιτέμνοῑο περιτέμνου2ps

περιετέμνεται περιτέμνηται περιτέμνοῑτο περιτεμνέσθω3ps

περιετεμνόμεθα περιτεμνώμεθα περιτεμνοί̄μεθα1pp

περιετέμνεσθε περιτέμνησθε περιτέμνοῑσθε περιτέμνεσθε2pp

περιετέμνονται περιτέμνωνται περιτέμνοῑντο περιτεμνέσθωσα3pp

περιετέμνεσθον περιτέμνησθον περιτέμνοῑσθον περιτέμνεσθον2pd

περιετέμνεσθον περιτέμνησθον περιτεμνοί̄σθην περιτεμνέσθων3pd

Imperfect
περιετεμνόμην1ps

περιετέμνου2ps

περιετέμνετο3ps

περιετεμνόμεθα1pp

περιετέμνεσθε2pp

περιετέμνοντο3pp

περιετέμνεσθον2pd

περιετεμνέσθην3pd

Future
περιτεμοῦμαι περιτεμῶμαι περιτεμοί̄μην1ps

περιτεμεῖ περιτεμῇ περιτεμοῖο περιτεμοῦ2ps

περιτεμεῖται περιτεμῆται περιτεμοῖτο περιτεμείσθω3ps

περιτεμούμεθα περιτεμώμεθα περιτεμοί̄μεθα1pp

περιτεμεῖσθε περιτεμῆσθε περιτεμοῖσθε περιτεμεῖσθε2pp

περιτεμοῦνται περιτεμῶνται περιτεμοῖντο περιτεμείσθωσαν3pp

περιτεμεῖσθον περιτεμῆσθον περιτεμοῖσθον περιτεμεῖσθον2pd

περιτεμεῖσθον περιτεμῆσθον περιτεμοί̄σθην περιτεμείσθων3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Strong aorist
περιετεμόμην περιτέμωμαι περιτεμοί̄μην1ps

περιετέμου περιτέμῃ περιτέμοῑο περιτεμοῦ2ps

περιετέμετο περιτέμηται περιτέμοῑτο περιτεμέσθω3ps

περιετεμόμεθα περιτεμώμεθα περιτεμοί̄μεθα1pp

περιετέμεσθε περιτέμησθε περιτέμοῑσθε περιτέμεσθε2pp

περιετέμοντο περιτέμωνται περιτέμοῑντο περιτεμέσθωσαν3pp

περιετέμεσθον περιτέμησθον περιτέμοῑσθον περιτέμεσθον2pd

περιετεμέσθην περιτέμησθον περιτεμοί̄σθην περιτεμέσθων3pd

Perfect
περιήτμημαι1ps

περιήτμησαι περιέτμησο2ps

περιήτμηται περιετμήσθω3ps

περιητμήμεθα1pp

περιήτμησθε περιέτμησθε2pp

περιήτμηνται περιετμήσθωσαν3pp

περιήτμησθον περιέτμησθον2pd

περιήτμησθον περιετμήσθων3pd

Pluperfect
περιητμήμην1ps

περιήτμησο2ps

περιήτμητο3ps

περιητμήμεθα1pp

περιήτμησθε2pp

περιήτμηντο3pp

περιήτμησθον2pd

περιητμήσθην3pd

Passive voice

Future
περιτμηθήσομαι1ps

περιτμηθήσει2ps

περιτμηθήσεται3ps

περιτμηθησόμεθα1pp

περιτμηθήσεσθε2pp

περιτμηθήσονται3pp

περιτμηθήσεσθον2pd

περιτμηθήσεσθον3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Strong future
περιτετμήσομαι1ps

περιτετμήσει2ps

περιτετμήσεται3ps

περιτετμησόμεθα1pp

περιτετμήσεσθε2pp

περιτετμήσονται3pp

περιτετμήσεσθον2pd

περιτετμήσεσθον3pd

Aorist
περιετμήθην1ps

περιετμήθης2ps

περιετμήθη3ps

περιετμήθημεν1pp

περιετμήθητε2pp

περιετμήθησαν3pp

περιετμήθητον2pd

περιετμηθήτην3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Doric

Active voice

Present
περιτάμνω περιτάμνω περιτάμνοῑμι1ps

περιτάμνεις περιτάμνῃς περιτάμνοῑς περίταμνε2ps

περιτάμνει περιτάμνῃ περιτάμνοῑ περιταμνέτω3ps

περιτάμνομεν περιτάμνωμεν περιτάμνοῑμεν1pp

περιτάμνετε περιτάμνητε περιτάμνοῑτε περιτάμνετε2pp

περιτάμνουσι περιτάμνωσι περιτάμνοῑεν περιταμνέτωσαν3pp

περιτάμνετον περιτάμνητον περιτάμνοῑτον περιτάμνετον2pd

περιτάμνετον περιτάμνητον περιταμνοί̄την περιταμνέτων3pd

Imperfect
περιέταμνον1ps

περιέταμνες2ps

περιέταμνε3ps

περιετάμνομεν1pp

περιετάμνετε2pp

περιέταμνον3pp

περιετάμνετον2pd

περιεταμνέτην3pd

Future
περιτμαθησοί̄μην1ps

περιτμαθήσοῑο2ps

περιτμαθήσοῑτο3ps

περιτμαθησοί̄μεθ1pp

περιτμαθήσοῑσθε2pp

περιτμαθήσοῑντο3pp

περιτμαθήσοῑσθο2pd

περιτμαθησοί̄σθη3pd

Aorist
περιτμαθῶ περιτμαθείην1ps

περιτμαθῇς περιτμαθείης περιτμάθητι2ps

περιτμαθῇ περιτμαθείη περιτμαθήτω3ps

περιτμαθῶμεν περιτμαθεῖμεν1pp

περιτμαθῆτε περιτμαθεῖτε περιτμάθητε2pp

περιτμαθῶσι περιτμαθεῖεν περιτμαθήτωσαν3pp

περιτμαθῆτον περιτμαθεῖτον περιτμάθητον2pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

περιτμαθῆτον περιτμαθείτην περιτμαθήτων3pd

Strong aorist
περιταμῶ περιταμείην1ps

περιταμῇς περιταμείης περιτάμητι2ps

περιταμῇ περιταμείη περιταμήτω3ps

περιταμῶμεν περιταμεῖμεν1pp

περιταμῆτε περιταμεῖτε περιτάμητε2pp

περιταμῶσι περιταμεῖεν περιταμήτωσαν3pp

περιταμῆτον περιταμεῖτον περιτάμητον2pd

περιταμῆτον περιταμείτην περιταμήτων3pd

Perfect
περιέτμᾱκα περιετμά̄κω περιετμά̄κοῑμι1ps

περιέτμᾱκας περιετμά̄κῃς περιετμά̄κοῑς περιέτμᾱκε2ps

περιέτμᾱκε περιετμά̄κῃ περιετμά̄κοῑ περιετμᾱκέτω3ps

περιετμά̄καμεν περιετμά̄κωμεν περιετμά̄κοῑμεν1pp

περιετμά̄κατε περιετμά̄κητε περιετμά̄κοῑτε περιετμά̄κετε2pp

περιετμά̄κασι περιετμά̄κωσι περιετμά̄κοῑεν περιετμᾱκέτωσαν3pp

περιετμά̄κατον περιετμά̄κητον περιετμά̄κοῑτον περιετμά̄κετον2pd

περιετμά̄κατον περιετμά̄κητον περιετμᾱκοί̄την περιετμᾱκέτων3pd

Pluperfect
περιητμά̄κη1ps

περιητμά̄κης2ps

περιητμά̄κει3ps

περιητμά̄κεμεν1pp

περιητμά̄κετε2pp

περιητμά̄κεσαν3pp

περιητμά̄κειτον2pd

περιητμᾱκείτην3pd

Middle voice

Present
περιετάμνομαι περιτάμνωμαι περιταμνοί̄μην1ps

περιετάμνει περιτάμνῃ περιτάμνοῑο περιτάμνου2ps

περιετάμνεται περιτάμνηται περιτάμνοῑτο περιταμνέσθω3ps

περιεταμνόμεθα περιταμνώμεθα περιταμνοί̄μεθα1pp

περιετάμνεσθε περιτάμνησθε περιτάμνοῑσθε περιτάμνεσθε2pp

περιετάμνονται περιτάμνωνται περιτάμνοῑντο περιταμνέσθωσα3pp

περιετάμνεσθον περιτάμνησθον περιτάμνοῑσθον περιτάμνεσθον2pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

περιετάμνεσθον περιτάμνησθον περιταμνοί̄σθην περιταμνέσθων3pd

Imperfect
περιεταμνόμην1ps

περιετάμνου2ps

περιετάμνετο3ps

περιεταμνόμεθα1pp

περιετάμνεσθε2pp

περιετάμνοντο3pp

περιετάμνεσθον2pd

περιεταμνέσθην3pd

Perfect
περιήτμᾱμαι1ps

περιήτμᾱσαι περιέτμᾱσο2ps

περιήτμᾱται περιετμά̄σθω3ps

περιητμά̄μεθα1pp

περιήτμᾱσθε περιέτμᾱσθε2pp

περιήτμᾱνται περιετμά̄σθωσαν3pp

περιήτμᾱσθον περιέτμᾱσθον2pd

περιήτμᾱσθον περιετμά̄σθων3pd

Pluperfect
περιητμά̄μην1ps

περιήτμᾱσο2ps

περιήτμᾱτο3ps

περιητμά̄μεθα1pp

περιήτμᾱσθε2pp

περιήτμᾱντο3pp

περιήτμᾱσθον2pd

περιητμά̄σθην3pd

Passive voice

Future
περιτμαθήσομαι1ps

περιτμαθήσει2ps

περιτμαθήσεται3ps

περιτμαθησόμεθ1pp

περιτμαθήσεσθε2pp

περιτμαθήσονται3pp

περιτμαθήσεσθον2pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

περιτμαθήσεσθον3pd

Aorist
περιετμάθην1ps

περιετμάθης2ps

περιετμάθη3ps

περιετμάθημεν1pp

περιετμάθητε2pp

περιετμάθησαν3pp

περιετμάθητον2pd

περιετμαθήτην3pd

Strong aorist
περιετάμην1ps

περιετάμης2ps

περιετάμη3ps

περιετάμημεν1pp

περιετάμητε2pp

περιετάμησαν3pp

περιετάμητον2pd

περιεταμήτην3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Epic

Active voice

Strong aorist
περίταμον1ps

περίταμες2ps

περίταμε3ps

περιτάμομεν1pp

περιτάμετε2pp

περίταμον3pp

περιτάμετον2pd

περιταμέτην3pd

Middle voice

Strong aorist
περιταμόμην1ps

περιτάμου2ps

περιτάμετο3ps

περιταμόμεθα1pp

περιτάμεσθε2pp

περιτάμοντο3pp

περιτάμεσθον2pd

περιταμέσθην3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Ionic

Active voice

Future
περιτεμέω περιτεμέω περιτεμέοῑμι1ps

περιτεμέεις περιτεμέῃς περιτεμέοῑς περιτέμεε2ps

περιτεμέει περιτεμέῃ περιτεμέοῑ περιτεμεέτω3ps

περιτεμέομεν περιτεμέωμεν περιτεμέοῑμεν1pp

περιτεμέετε περιτεμέητε περιτεμέοῑτε περιτεμέετε2pp

περιτεμέουσι περιτεμέωσι περιτεμέοῑεν περιτεμεέτωσαν3pp

περιτεμέετον περιτεμέητον περιτεμέοῑτον περιτεμέετον2pd

περιτεμέετον περιτεμέητον περιτεμεοί̄την περιτεμεέτων3pd

Middle voice

Future
περιτεμέομαι περιτεμέωμαι περιτεμεοί̄μην1ps

περιτεμέει περιτεμέῃ περιτεμέοῑο περιτεμέου2ps

περιτεμέεται περιτεμέηται περιτεμέοῑτο περιτεμεέσθω3ps

περιτεμεόμεθα περιτεμεώμεθα περιτεμεοί̄μεθα1pp

περιτεμέεσθε περιτεμέησθε περιτεμέοῑσθε περιτεμέεσθε2pp

περιτεμέονται περιτεμέωνται περιτεμέοῑντο περιτεμεέσθωσα3pp

περιτεμέεσθον περιτεμέησθον περιτεμέοῑσθον περιτεμέεσθον2pd

περιτεμέεσθον περιτεμέησθον περιτεμεοί̄σθην περιτεμεέσθων3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Poetic

Active voice

Present
περιτέμω περιτέμω περιτέμοῑμι1ps

περιτέμεις περιτέμῃς περιτέμοῑς περίτεμε2ps

περιτέμει περιτέμῃ περιτέμοῑ περιτεμέτω3ps

περιτέμομεν περιτέμωμεν περιτέμοῑμεν1pp

περιτέμετε περιτέμητε περιτέμοῑτε περιτέμετε2pp

περιτέμουσι περιτέμωσι περιτέμοῑεν περιτεμέτωσαν3pp

περιτέμετον περιτέμητον περιτέμοῑτον περιτέμετον2pd

περιτέμετον περιτέμητον περιτεμοί̄την περιτεμέτων3pd

Imperfect
περιέτεμον1ps

περιέτεμες2ps

περιέτεμε3ps

περιετέμομεν1pp

περιετέμετε2pp

περιέτεμον3pp

περιετέμετον2pd

περιετεμέτην3pd

Middle voice

Present
περιετέμομαι περιτέμωμαι περιτεμοί̄μην1ps

περιετέμει περιτέμῃ περιτέμοῑο περιτέμου2ps

περιετέμεται περιτέμηται περιτέμοῑτο περιτεμέσθω3ps

περιετεμόμεθα περιτεμώμεθα περιτεμοί̄μεθα1pp

περιετέμεσθε περιτέμησθε περιτέμοῑσθε περιτέμεσθε2pp

περιετέμονται περιτέμωνται περιτέμοῑντο περιτεμέσθωσαν3pp

περιετέμεσθον περιτέμησθον περιτέμοῑσθον περιτέμεσθον2pd

περιετέμεσθον περιτέμησθον περιτεμοί̄σθην περιτεμέσθων3pd

Imperfect
περιετεμόμην1ps

περιετέμου2ps

περιετέμετο3ps

περιετεμόμεθα1pp

περιετέμεσθε2pp

περιετέμοντο3pp



Indicative Subjunctive Optative Imperative

περιετέμεσθον2pd

περιετεμέσθην3pd



περιτέμνω

cut around.

Singular Plural Dual

Regular

Present

Active voice

Masculine

Nominative περιτέμνων περιτέμνοντες περιτέμνοντε

Vocative περιτέμνον περιτέμνοντες περιτέμνοντε

Accusative περιτέμνοντα περιτέμνοντας περιτέμνοντε

Genitive περιτέμνοντος περιτεμνόντων περιτεμνόντοῑν

Dative περιτέμνοντι περιτέμνουσι περιτεμνόντοῑν

Feminine

Nominative περιτέμνουσα περιτέμνουσαι περιτεμνούσᾱ

Vocative περιτέμνουσα περιτέμνουσαι περιτεμνούσᾱ

Accusative περιτέμνουσαν περιτεμνούσᾱς περιτεμνούσᾱ

Genitive περιτεμνούσης περιτεμνουσῶν περιτεμνούσαῑν

Dative περιτεμνούσῃ περιτεμνούσαῑς περιτεμνούσαῑν

Neuter

Nominative περιτέμνον περιτέμνοντα περιτέμνοντε

Vocative περιτέμνον περιτέμνοντα περιτέμνοντε

Accusative περιτέμνον περιτέμνοντα περιτέμνοντε

Genitive περιτέμνοντος περιτεμνόντων περιτεμνόντοῑν

Dative περιτέμνοντι περιτέμνουσι περιτεμνόντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative περιτεμνόμενος περιτεμνόμενοι περιτεμνομένω

Vocative περιτεμνόμενε περιτεμνόμενοι περιτεμνομένω

Accusative περιτεμνόμενον περιτεμνομένους περιτεμνομένω

Genitive περιτεμνομένου περιτεμνομένων περιτεμνομένοῑν

Dative περιτεμνομένῳ περιτεμνομένοῑς περιτεμνομένοῑν

Feminine

Nominative περιτεμνομένη περιτεμνομέναι περιτεμνομένᾱ

Vocative περιτεμνομένη περιτεμνομέναι περιτεμνομένᾱ

Accusative περιτεμνομένην περιτεμνομένᾱς περιτεμνομένᾱ

Genitive περιτεμνομένης περιτεμνομενῶν περιτεμνομέναῑν

Dative περιτεμνομένῃ περιτεμνομέναῑς περιτεμνομέναῑν



Singular Plural Dual

Neuter

Nominative περιτεμνόμενον περιτεμνόμενα περιτεμνομένω

Vocative περιτεμνόμενον περιτεμνόμενα περιτεμνομένω

Accusative περιτεμνόμενον περιτεμνόμενα περιτεμνομένω

Genitive περιτεμνομένου περιτεμνομένων περιτεμνομένοῑν

Dative περιτεμνομένῳ περιτεμνομένοῑς περιτεμνομένοῑν

Future

Active voice

Masculine

Nominative περιτεμῶν περιτεμοῦντες περιτεμοῦντε

Vocative περιτεμῶν περιτεμοῦντες περιτεμοῦντε

Accusative περιτεμοῦντα περιτεμοῦντας περιτεμοῦντε

Genitive περιτεμοῦντος περιτεμούντων περιτεμούντοῑν

Dative περιτεμοῦντι περιτεμοῦσι περιτεμούντοῑν

Feminine

Nominative περιτεμοῦσα περιτεμοῦσαι περιτεμούσᾱ

Vocative περιτεμοῦσα περιτεμοῦσαι περιτεμούσᾱ

Accusative περιτεμοῦσαν περιτεμούσᾱς περιτεμούσᾱ

Genitive περιτεμούσης περιτεμουσῶν περιτεμούσαῑν

Dative περιτεμούσῃ περιτεμούσαῑς περιτεμούσαῑν

Neuter

Nominative περιτεμοῦν περιτεμοῦντα περιτεμοῦντε

Vocative περιτεμοῦν περιτεμοῦντα περιτεμοῦντε

Accusative περιτεμοῦν περιτεμοῦντα περιτεμοῦντε

Genitive περιτεμοῦντος περιτεμούντων περιτεμούντοῑν

Dative περιτεμοῦντι περιτεμοῦσι περιτεμούντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative περιτεμούμενος περιτεμούμενοι περιτεμουμένω

Vocative περιτεμούμενε περιτεμούμενοι περιτεμουμένω

Accusative περιτεμούμενον περιτεμουμένους περιτεμουμένω

Genitive περιτεμουμένου περιτεμουμένων περιτεμουμένοῑν

Dative περιτεμουμένῳ περιτεμουμένοῑς περιτεμουμένοῑν



Singular Plural Dual

Feminine

Nominative περιτεμουμένη περιτεμουμέναι περιτεμουμένᾱ

Vocative περιτεμουμένη περιτεμουμέναι περιτεμουμένᾱ

Accusative περιτεμουμένην περιτεμουμένᾱς περιτεμουμένᾱ

Genitive περιτεμουμένης περιτεμουμενῶν περιτεμουμέναῑν

Dative περιτεμουμένῃ περιτεμουμέναῑς περιτεμουμέναῑν

Neuter

Nominative περιτεμούμενον περιτεμούμενα περιτεμουμένω

Vocative περιτεμούμενον περιτεμούμενα περιτεμουμένω

Accusative περιτεμούμενον περιτεμούμενα περιτεμουμένω

Genitive περιτεμουμένου περιτεμουμένων περιτεμουμένοῑν

Dative περιτεμουμένῳ περιτεμουμένοῑς περιτεμουμένοῑν

Passive voice

Masculine

Nominative περιτμηθησόμενος περιτμηθησόμενοι περιτμηθησομένω

Vocative περιτμηθησόμενε περιτμηθησόμενοι περιτμηθησομένω

Accusative περιτμηθησόμενον περιτμηθησομένους περιτμηθησομένω

Genitive περιτμηθησομένου περιτμηθησομένων περιτμηθησομένοῑν

Dative περιτμηθησομένῳ περιτμηθησομένοῑς περιτμηθησομένοῑν

Feminine

Nominative περιτμηθησομένη περιτμηθησομέναι περιτμηθησομένᾱ

Vocative περιτμηθησομένη περιτμηθησομέναι περιτμηθησομένᾱ

Accusative περιτμηθησομένην περιτμηθησομένᾱς περιτμηθησομένᾱ

Genitive περιτμηθησομένης περιτμηθησομενῶν περιτμηθησομέναῑν

Dative περιτμηθησομένῃ περιτμηθησομέναῑς περιτμηθησομέναῑν

Neuter

Nominative περιτμηθησόμενον περιτμηθησόμενα περιτμηθησομένω

Vocative περιτμηθησόμενον περιτμηθησόμενα περιτμηθησομένω

Accusative περιτμηθησόμενον περιτμηθησόμενα περιτμηθησομένω

Genitive περιτμηθησομένου περιτμηθησομένων περιτμηθησομένοῑν

Dative περιτμηθησομένῳ περιτμηθησομένοῑς περιτμηθησομένοῑν



Singular Plural Dual

Strong future

Passive voice

Masculine

Nominative

Nominative περιτετμθησόμενος περιτετμθησόμενοι περιτετμθησομένω

Vocative

Vocative περιτετμθησόμενε περιτετμθησόμενοι περιτετμθησομένω

Accusative

Accusative περιτετμθησόμενον περιτετμθησομένους περιτετμθησομένω

Genitive

Genitive περιτετμθησομένου περιτετμθησομένων περιτετμθησομένοῑν

Dative

Dative περιτετμθησομένῳ περιτετμθησομένοῑς περιτετμθησομένοῑν

Feminine

Nominative

Nominative περιτετμθησομένη περιτετμθησομέναι περιτετμθησομένᾱ

Vocative

Vocative περιτετμθησομένη περιτετμθησομέναι περιτετμθησομένᾱ

Accusative

Accusative περιτετμθησομένην περιτετμθησομένᾱς περιτετμθησομένᾱ

Genitive

Genitive περιτετμθησομένης περιτετμθησομενῶν περιτετμθησομέναῑν

Dative

Dative περιτετμθησομένῃ περιτετμθησομέναῑς περιτετμθησομέναῑν

Neuter

Nominative

Nominative περιτετμθησόμενον περιτετμθησόμενα περιτετμθησομένω

Vocative

Vocative περιτετμθησόμενον περιτετμθησόμενα περιτετμθησομένω

Accusative

Accusative περιτετμθησόμενον περιτετμθησόμενα περιτετμθησομένω

Genitive

Genitive περιτετμθησομένου περιτετμθησομένων περιτετμθησομένοῑν

Dative

Dative περιτετμθησομένῳ περιτετμθησομένοῑς περιτετμθησομένοῑν



Singular Plural Dual

Aorist

Passive voice

Masculine

Nominative περιτμηθείς περιτμηθέντες περιτμηθέντε

Vocative περιτμηθείς περιτμηθέντες περιτμηθέντε

Accusative περιτμηθέντα περιτμηθέντας περιτμηθέντε

Genitive περιτμηθέντος περιτμηθέντων περιτμηθέντοῑν

Dative περιτμηθέντι περιτμηθεῖσι περιτμηθέντοῑν

Feminine

Nominative περιτμηθεῖσα περιτμηθεῖσαι περιτμηθείσᾱ

Vocative περιτμηθεῖσα περιτμηθεῖσαι περιτμηθείσᾱ

Accusative περιτμηθεῖσαν περιτμηθείσᾱς περιτμηθείσᾱ

Genitive περιτμηθείσης περιτμηθεισῶν περιτμηθείσαῑν

Dative περιτμηθείσῃ περιτμηθείσαῑς περιτμηθείσαῑν

Neuter

Nominative περιτμηθέν περιτμηθέντα περιτμηθέντε

Vocative περιτμηθέν περιτμηθέντα περιτμηθέντε

Accusative περιτμηθέν περιτμηθέντα περιτμηθέντε

Genitive περιτμηθέντος περιτμηθέντων περιτμηθέντοῑν

Dative περιτμηθέντι περιτμηθεῖσι περιτμηθέντοῑν

String Aorist

Active voice

Masculine

Nominative περιτεμών περιτεμόντες περιτεμόντε

Vocative περιτεμών περιτεμόντες περιτεμόντε

Accusative περιτεμόντα περιτεμόντας περιτεμόντε

Genitive περιτεμόντος περιτεμόντων περιτεμόντοῑν

Dative περιτεμόντι περιτεμοῦσι περιτεμόντοῑν

Feminine

Nominative περιτεμοῦσα περιτεμοῦσαι περιτεμούσᾱ

Vocative περιτεμοῦσα περιτεμοῦσαι περιτεμούσᾱ

Accusative περιτεμοῦσαν περιτεμούσᾱς περιτεμούσᾱ

Genitive περιτεμούσης περιτεμουσῶν περιτεμούσαῑν

Dative περιτεμούσῃ περιτεμούσαῑς περιτεμούσαῑν



Singular Plural Dual

Neuter

Nominative περιτεμόν περιτεμόντα περιτεμόντε

Vocative περιτεμόν περιτεμόντα περιτεμόντε

Accusative περιτεμόν περιτεμόντα περιτεμόντε

Genitive περιτεμόντος περιτεμόντων περιτεμόντοῑν

Dative περιτεμόντι περιτεμοῦσι περιτεμόντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative περιτεμόμενος περιτεμόμενοι περιτεμομένω

Vocative περιτεμόμενε περιτεμόμενοι περιτεμομένω

Accusative περιτεμόμενον περιτεμομένους περιτεμομένω

Genitive περιτεμομένου περιτεμομένων περιτεμομένοῑν

Dative περιτεμομένῳ περιτεμομένοῑς περιτεμομένοῑν

Feminine

Nominative περιτεμομένη περιτεμομέναι περιτεμομένᾱ

Vocative περιτεμομένη περιτεμομέναι περιτεμομένᾱ

Accusative περιτεμομένην περιτεμομένᾱς περιτεμομένᾱ

Genitive περιτεμομένης περιτεμομενῶν περιτεμομέναῑν

Dative περιτεμομένῃ περιτεμομέναῑς περιτεμομέναῑν

Neuter

Nominative περιτεμόμενον περιτεμόμενα περιτεμομένω

Vocative περιτεμόμενον περιτεμόμενα περιτεμομένω

Accusative περιτεμόμενον περιτεμόμενα περιτεμομένω

Genitive περιτεμομένου περιτεμομένων περιτεμομένοῑν

Dative περιτεμομένῳ περιτεμομένοῑς περιτεμομένοῑν

Perfect

Active voice

Masculine

Nominative περιετμηκώς περιετμηκότες περιετμηκότε

Vocative περιετμηκώς περιετμηκότες περιετμηκότε

Accusative περιετμηκότα περιετμηκότας περιετμηκότε

Genitive περιετμηκότος περιετμηκότων περιετμηκότοῑν

Dative περιετμηκότι περιετμηκῶσι περιετμηκότοῑν



Singular Plural Dual

Feminine

Nominative περιετμηκυῖα περιετμηκυῖαι περιετμηκυίᾱ

Vocative περιετμηκυῖα περιετμηκυῖαι περιετμηκυίᾱ

Accusative περιετμηκυῖαν περιετμηκυίᾱς περιετμηκυίᾱ

Genitive περιετμηκυίᾱς περιετμηκυιῶν περιετμηκυίαῑν

Dative περιετμηκυίᾳ περιετμηκυίαῑς περιετμηκυίαῑν

Neuter

Nominative περιετμηκός περιετμηκότα περιετμηκότε

Vocative περιετμηκός περιετμηκότα περιετμηκότε

Accusative περιετμηκός περιετμηκότα περιετμηκότε

Genitive περιετμηκότος περιετμηκότων περιετμηκότοῑν

Dative περιετμηκότι περιετμηκῶσι περιετμηκότοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative περιετμημένος περιετμημένοι περιετμημένω

Vocative περιετμημένε περιετμημένοι περιετμημένω

Accusative περιετμημένον περιετμημένους περιετμημένω

Genitive περιετμημένου περιετμημένων περιετμημένοῑν

Dative περιετμημένῳ περιετμημένοῑς περιετμημένοῑν

Feminine

Nominative περιετμημένη περιετμημέναι περιετμημένᾱ

Vocative περιετμημένη περιετμημέναι περιετμημένᾱ

Accusative περιετμημένην περιετμημένᾱς περιετμημένᾱ

Genitive περιετμημένης περιετμημενῶν περιετμημέναῑν

Dative περιετμημένῃ περιετμημέναῑς περιετμημέναῑν

Neuter

Nominative περιετμημένον περιετμημένα περιετμημένω

Vocative περιετμημένον περιετμημένα περιετμημένω

Accusative περιετμημένον περιετμημένα περιετμημένω

Genitive περιετμημένου περιετμημένων περιετμημένοῑν

Dative περιετμημένῳ περιετμημένοῑς περιετμημένοῑν



Singular Plural Dual

Doric

Present

Active voice

Masculine

Nominative περιτάμνων περιτάμνοντες περιτάμνοντε

Vocative περιτάμνον περιτάμνοντες περιτάμνοντε

Accusative περιτάμνοντα περιτάμνοντας περιτάμνοντε

Genitive περιτάμνοντος περιταμνόντων περιταμνόντοῑν

Dative περιτάμνοντι περιτάμνουσι περιταμνόντοῑν

Feminine

Nominative περιτάμνουσα περιτάμνουσαι περιταμνούσᾱ

Vocative περιτάμνουσα περιτάμνουσαι περιταμνούσᾱ

Accusative περιτάμνουσαν περιταμνούσᾱς περιταμνούσᾱ

Genitive περιταμνούσης περιταμνουσῶν περιταμνούσαῑν

Dative περιταμνούσῃ περιταμνούσαῑς περιταμνούσαῑν

Neuter

Nominative περιτάμνον περιτάμνοντα περιτάμνοντε

Vocative περιτάμνον περιτάμνοντα περιτάμνοντε

Accusative περιτάμνον περιτάμνοντα περιτάμνοντε

Genitive περιτάμνοντος περιταμνόντων περιταμνόντοῑν

Dative περιτάμνοντι περιτάμνουσι περιταμνόντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative περιταμνόμενος περιταμνόμενοι περιταμνομένω

Vocative περιταμνόμενε περιταμνόμενοι περιταμνομένω

Accusative περιταμνόμενον περιταμνομένους περιταμνομένω

Genitive περιταμνομένου περιταμνομένων περιταμνομένοῑν

Dative περιταμνομένῳ περιταμνομένοῑς περιταμνομένοῑν

Feminine

Nominative περιταμνομένη περιταμνομέναι περιταμνομένᾱ

Vocative περιταμνομένη περιταμνομέναι περιταμνομένᾱ

Accusative περιταμνομένην περιταμνομένᾱς περιταμνομένᾱ

Genitive περιταμνομένης περιταμνομενῶν περιταμνομέναῑν

Dative περιταμνομένῃ περιταμνομέναῑς περιταμνομέναῑν



Singular Plural Dual

Neuter

Nominative περιταμνόμενον περιταμνόμενα περιταμνομένω

Vocative περιταμνόμενον περιταμνόμενα περιταμνομένω

Accusative περιταμνόμενον περιταμνόμενα περιταμνομένω

Genitive περιταμνομένου περιταμνομένων περιταμνομένοῑν

Dative περιταμνομένῳ περιταμνομένοῑς περιταμνομένοῑν

Future

Passive voice

Masculine

Nominative περιτμαθησόμενος περιτμαθησόμενοι περιτμαθησομένω

Vocative περιτμαθησόμενε περιτμαθησόμενοι περιτμαθησομένω

Accusative περιτμαθησόμενον περιτμαθησομένους περιτμαθησομένω

Genitive περιτμαθησομένου περιτμαθησομένων περιτμαθησομένοῑν

Dative περιτμαθησομένῳ περιτμαθησομένοῑς περιτμαθησομένοῑν

Feminine

Nominative περιτμαθησομένη περιτμαθησομέναι περιτμαθησομένᾱ

Vocative περιτμαθησομένη περιτμαθησομέναι περιτμαθησομένᾱ

Accusative περιτμαθησομένην περιτμαθησομένᾱς περιτμαθησομένᾱ

Genitive περιτμαθησομένης περιτμαθησομενῶν περιτμαθησομέναῑν

Dative περιτμαθησομένῃ περιτμαθησομέναῑς περιτμαθησομέναῑν

Neuter

Nominative περιτμαθησόμενον περιτμαθησόμενα περιτμαθησομένω

Vocative περιτμαθησόμενον περιτμαθησόμενα περιτμαθησομένω

Accusative περιτμαθησόμενον περιτμαθησόμενα περιτμαθησομένω

Genitive περιτμαθησομένου περιτμαθησομένων περιτμαθησομένοῑν

Dative περιτμαθησομένῳ περιτμαθησομένοῑς περιτμαθησομένοῑν

Aorist

Passive voice

Masculine

Nominative περιτμαθείς περιτμαθέντες περιτμαθέντε

Vocative περιτμαθείς περιτμαθέντες περιτμαθέντε

Accusative περιτμαθέντα περιτμαθέντας περιτμαθέντε

Genitive περιτμαθέντος περιτμαθέντων περιτμαθέντοῑν

Dative περιτμαθέντι περιτμαθεῖσι περιτμαθέντοῑν



Singular Plural Dual

Feminine

Nominative περιτμαθεῖσα περιτμαθεῖσαι περιτμαθείσᾱ

Vocative περιτμαθεῖσα περιτμαθεῖσαι περιτμαθείσᾱ

Accusative περιτμαθεῖσαν περιτμαθείσᾱς περιτμαθείσᾱ

Genitive περιτμαθείσης περιτμαθεισῶν περιτμαθείσαῑν

Dative περιτμαθείσῃ περιτμαθείσαῑς περιτμαθείσαῑν

Neuter

Nominative περιτμαθέν περιτμαθέντα περιτμαθέντε

Vocative περιτμαθέν περιτμαθέντα περιτμαθέντε

Accusative περιτμαθέν περιτμαθέντα περιτμαθέντε

Genitive περιτμαθέντος περιτμαθέντων περιτμαθέντοῑν

Dative περιτμαθέντι περιτμαθεῖσι περιτμαθέντοῑν

String Aorist

Passive voice

Masculine

Nominative περιταμείς περιταμέντες περιταμέντε

Vocative περιταμείς περιταμέντες περιταμέντε

Accusative περιταμέντα περιταμέντας περιταμέντε

Genitive περιταμέντος περιταμέντων περιταμέντοῑν

Dative περιταμέντι περιταμεῖσι περιταμέντοῑν

Feminine

Nominative περιταμεῖσα περιταμεῖσαι περιταμείσᾱ

Vocative περιταμεῖσα περιταμεῖσαι περιταμείσᾱ

Accusative περιταμεῖσαν περιταμείσᾱς περιταμείσᾱ

Genitive περιταμείσης περιταμεισῶν περιταμείσαῑν

Dative περιταμείσῃ περιταμείσαῑς περιταμείσαῑν

Neuter

Nominative περιταμέν περιταμέντα περιταμέντε

Vocative περιταμέν περιταμέντα περιταμέντε

Accusative περιταμέν περιταμέντα περιταμέντε

Genitive περιταμέντος περιταμέντων περιταμέντοῑν

Dative περιταμέντι περιταμεῖσι περιταμέντοῑν



Singular Plural Dual

Perfect

Active voice

Masculine

Nominative περιετμακώς περιετμακότες περιετμακότε

Vocative περιετμακώς περιετμακότες περιετμακότε

Accusative περιετμακότα περιετμακότας περιετμακότε

Genitive περιετμακότος περιετμακότων περιετμακότοῑν

Dative περιετμακότι περιετμακῶσι περιετμακότοῑν

Feminine

Nominative περιετμακυῖα περιετμακυῖαι περιετμακυίᾱ

Vocative περιετμακυῖα περιετμακυῖαι περιετμακυίᾱ

Accusative περιετμακυῖαν περιετμακυίᾱς περιετμακυίᾱ

Genitive περιετμακυίᾱς περιετμακυιῶν περιετμακυίαῑν

Dative περιετμακυίᾳ περιετμακυίαῑς περιετμακυίαῑν

Neuter

Nominative περιετμακός περιετμακότα περιετμακότε

Vocative περιετμακός περιετμακότα περιετμακότε

Accusative περιετμακός περιετμακότα περιετμακότε

Genitive περιετμακότος περιετμακότων περιετμακότοῑν

Dative περιετμακότι περιετμακῶσι περιετμακότοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative περιετμαμένος περιετμαμένοι περιετμαμένω

Vocative περιετμαμένε περιετμαμένοι περιετμαμένω

Accusative περιετμαμένον περιετμαμένους περιετμαμένω

Genitive περιετμαμένου περιετμαμένων περιετμαμένοῑν

Dative περιετμαμένῳ περιετμαμένοῑς περιετμαμένοῑν

Feminine

Nominative περιετμαμένη περιετμαμέναι περιετμαμένᾱ

Vocative περιετμαμένη περιετμαμέναι περιετμαμένᾱ

Accusative περιετμαμένην περιετμαμένᾱς περιετμαμένᾱ

Genitive περιετμαμένης περιετμαμενῶν περιετμαμέναῑν

Dative περιετμαμένῃ περιετμαμέναῑς περιετμαμέναῑν



Singular Plural Dual

Neuter

Nominative περιετμαμένον περιετμαμένα περιετμαμένω

Vocative περιετμαμένον περιετμαμένα περιετμαμένω

Accusative περιετμαμένον περιετμαμένα περιετμαμένω

Genitive περιετμαμένου περιετμαμένων περιετμαμένοῑν

Dative περιετμαμένῳ περιετμαμένοῑς περιετμαμένοῑν



Singular Plural Dual

Ionic

Future

Active voice

Masculine

Nominative περιτεμέσων περιτεμέσοντες περιτεμέσοντε

Vocative περιτεμέσον περιτεμέσοντες περιτεμέσοντε

Accusative περιτεμέσοντα περιτεμέσοντας περιτεμέσοντε

Genitive περιτεμέσοντος περιτεμεσόντων περιτεμεσόντοῑν

Dative περιτεμέσοντι περιτεμέσουσι περιτεμεσόντοῑν

Feminine

Nominative περιτεμέσουσα περιτεμέσουσαι περιτεμεσούσᾱ

Vocative περιτεμέσουσα περιτεμέσουσαι περιτεμεσούσᾱ

Accusative περιτεμέσουσαν περιτεμεσούσᾱς περιτεμεσούσᾱ

Genitive περιτεμεσούσης περιτεμεσουσῶν περιτεμεσούσαῑν

Dative περιτεμεσούσῃ περιτεμεσούσαῑς περιτεμεσούσαῑν

Neuter

Nominative περιτεμέσον περιτεμέσοντα περιτεμέσοντε

Vocative περιτεμέσον περιτεμέσοντα περιτεμέσοντε

Accusative περιτεμέσον περιτεμέσοντα περιτεμέσοντε

Genitive περιτεμέσοντος περιτεμεσόντων περιτεμεσόντοῑν

Dative περιτεμέσοντι περιτεμέσουσι περιτεμεσόντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative περιτεμεσόμενος περιτεμεσόμενοι περιτεμεσομένω

Vocative περιτεμεσόμενε περιτεμεσόμενοι περιτεμεσομένω

Accusative περιτεμεσόμενον περιτεμεσομένους περιτεμεσομένω

Genitive περιτεμεσομένου περιτεμεσομένων περιτεμεσομένοῑν

Dative περιτεμεσομένῳ περιτεμεσομένοῑς περιτεμεσομένοῑν

Feminine

Nominative περιτεμεσομένη περιτεμεσομέναι περιτεμεσομένᾱ

Vocative περιτεμεσομένη περιτεμεσομέναι περιτεμεσομένᾱ

Accusative περιτεμεσομένην περιτεμεσομένᾱς περιτεμεσομένᾱ

Genitive περιτεμεσομένης περιτεμεσομενῶν περιτεμεσομέναῑν

Dative περιτεμεσομένῃ περιτεμεσομέναῑς περιτεμεσομέναῑν



Singular Plural Dual

Neuter

Nominative περιτεμεσόμενον περιτεμεσόμενα περιτεμεσομένω

Vocative περιτεμεσόμενον περιτεμεσόμενα περιτεμεσομένω

Accusative περιτεμεσόμενον περιτεμεσόμενα περιτεμεσομένω

Genitive περιτεμεσομένου περιτεμεσομένων περιτεμεσομένοῑν

Dative περιτεμεσομένῳ περιτεμεσομένοῑς περιτεμεσομένοῑν



Singular Plural Dual

Poetic

Present

Active voice

Masculine

Nominative περιτέμων περιτέμοντες περιτέμοντε

Vocative περιτέμον περιτέμοντες περιτέμοντε

Accusative περιτέμοντα περιτέμοντας περιτέμοντε

Genitive περιτέμοντος περιτεμόντων περιτεμόντοῑν

Dative περιτέμοντι περιτέμουσι περιτεμόντοῑν

Feminine

Nominative περιτέμουσα περιτέμουσαι περιτεμούσᾱ

Vocative περιτέμουσα περιτέμουσαι περιτεμούσᾱ

Accusative περιτέμουσαν περιτεμούσᾱς περιτεμούσᾱ

Genitive περιτεμούσης περιτεμουσῶν περιτεμούσαῑν

Dative περιτεμούσῃ περιτεμούσαῑς περιτεμούσαῑν

Neuter

Nominative περιτέμον περιτέμοντα περιτέμοντε

Vocative περιτέμον περιτέμοντα περιτέμοντε

Accusative περιτέμον περιτέμοντα περιτέμοντε

Genitive περιτέμοντος περιτεμόντων περιτεμόντοῑν

Dative περιτέμοντι περιτέμουσι περιτεμόντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative περιτεμόμενος περιτεμόμενοι περιτεμομένω

Vocative περιτεμόμενε περιτεμόμενοι περιτεμομένω

Accusative περιτεμόμενον περιτεμομένους περιτεμομένω

Genitive περιτεμομένου περιτεμομένων περιτεμομένοῑν

Dative περιτεμομένῳ περιτεμομένοῑς περιτεμομένοῑν

Feminine

Nominative περιτεμομένη περιτεμομέναι περιτεμομένᾱ

Vocative περιτεμομένη περιτεμομέναι περιτεμομένᾱ

Accusative περιτεμομένην περιτεμομένᾱς περιτεμομένᾱ

Genitive περιτεμομένης περιτεμομενῶν περιτεμομέναῑν

Dative περιτεμομένῃ περιτεμομέναῑς περιτεμομέναῑν



Singular Plural Dual

Neuter

Nominative περιτεμόμενον περιτεμόμενα περιτεμομένω

Vocative περιτεμόμενον περιτεμόμενα περιτεμομένω

Accusative περιτεμόμενον περιτεμόμενα περιτεμομένω

Genitive περιτεμομένου περιτεμομένων περιτεμομένοῑν

Dative περιτεμομένῳ περιτεμομένοῑς περιτεμομένοῑν



περιτέμνω

cut around.

Active Middle Passive

Regular

Present περιτεμεῖν περιτεμεῖσθαι

Future περιτμηθήσεσθαι

Future περιτετμήσεσθαι

Aorist περιτμηθῆναι

Aorist περιτεμεῖν περιτεμέσθαι

Perfect περιετμηκέναι περιετμῆσθαι

Doric

Present περιτάμνειν περιτάμνεσθαι

Future περιτμαθήσεσθαι

Aorist περιτμαθῆναι

Aorist περιταμῆναι

Perfect περιετμᾱκέναι περιετμᾶσθαι

Epic

Aorist περιταμέειν

Ionic

Present περιτεμέειν περιτεμέεσθαι

Poetic

Present περιτέμειν περιτέμεσθαι



πιστεύω

trust, believe in, rely on; pass.: inspire confidence.

Indicative Subjunctive Optative Imperative

Regular

Active voice

Present
πιστεύω πιστεύω πιστεύοῑμι1ps

πιστεύεις πιστεύῃς πιστεύοῑς πίστευε2ps

πιστεύει πιστεύῃ πιστεύοῑ πιστευέτω3ps

πιστεύομεν πιστεύωμεν πιστεύοῑμεν1pp

πιστεύετε πιστεύητε πιστεύοῑτε πιστεύετε2pp

πιστεύουσι πιστεύωσι πιστεύοῑεν πιστευέτωσαν3pp

πιστεύετον πιστεύητον πιστεύοῑτον πιστεύετον2pd

πιστεύετον πιστεύητον πιστευοί̄την πιστευέτων3pd

Imperfect
ἐπίστευον1ps

ἐπίστευες2ps

ἐπίστευε3ps

ἐπιστεύομεν1pp

ἐπιστεύετε2pp

ἐπίστευον3pp

ἐπιστεύετον2pd

ἐπιστευέτην3pd

Future
πιστεύσω πιστεύσοῑμι1ps

πιστεύσεις πιστεύσοῑς2ps

πιστεύσει πιστεύσοῑ3ps

πιστεύσομεν πιστεύσοῑμεν1pp

πιστεύσετε πιστεύσοῑτε2pp

πιστεύσουσι πιστεύσοῑεν3pp

πιστεύσετον πιστεύσοῑτον2pd

πιστεύσετον πιστευσοί̄την3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Aorist
ἐπίστευσα πιστεύσω πιστεύσαῑμι1ps

ἐπίστευσας πιστεύσῃς πιστεύσειας πίστευσον2ps

ἐπίστευσε πιστεύσῃ πιστεύσειε πιστευσάτω3ps

ἐπιστεύσαμεν πιστεύσωμεν πιστεύσαῑμεν1pp

ἐπιστεύσατε πιστεύσητε πιστεύσαῑτε πιστεύσατε2pp

ἐπίστευσαν πιστεύσωσι πιστεύσειαν πιστευσάτωσαν3pp

ἐπιστεύσατον πιστεύσητον πιστεύσαῑτον πιστεύσατον2pd

ἐπιστευσάτην πιστεύσητον πιστευσαί̄την πιστευσάτων3pd

Perfect
πεπίστευκα πεπιστεύκω πεπιστεύκοῑμι1ps

πεπίστευκας πεπιστεύκῃς πεπιστεύκοῑς πεπίστευκε2ps

πεπίστευκε πεπιστεύκῃ πεπιστεύκοῑ πεπιστευκέτω3ps

πεπιστεύκαμεν πεπιστεύκωμεν πεπιστεύκοῑμεν1pp

πεπιστεύκατε πεπιστεύκητε πεπιστεύκοῑτε πεπιστεύκετε2pp

πεπιστεύκασι πεπιστεύκωσι πεπιστεύκοῑεν πεπιστευκέτωσα3pp

πεπιστεύκατον πεπιστεύκητον πεπιστεύκοῑτον πεπιστεύκετον2pd

πεπιστεύκατον πεπιστεύκητον πεπιστευκοί̄την πεπιστευκέτων3pd

Pluperfect
ἐπεπιστεύκη1ps

ἐπεπιστεύκης2ps

ἐπεπιστεύκει3ps

ἐπεπιστεύκεμεν1pp

ἐπεπιστεύκετε2pp

ἐπεπιστεύκεσαν3pp

ἐπεπιστεύκειτον2pd

ἐπεπιστευκείτην3pd

Middle voice

Present
πιστεύομαι πιστεύωμαι πιστευοί̄μην1ps

πιστεύει πιστεύῃ πιστεύοῑο πιστεύου2ps

πιστεύεται πιστεύηται πιστεύοῑτο πιστευέσθω3ps

πιστευόμεθα πιστευώμεθα πιστευοί̄μεθα1pp

πιστεύεσθε πιστεύησθε πιστεύοῑσθε πιστεύεσθε2pp

πιστεύονται πιστεύωνται πιστεύοῑντο πιστευέσθωσαν3pp

πιστεύεσθον πιστεύησθον πιστεύοῑσθον πιστεύεσθον2pd

πιστεύεσθον πιστεύησθον πιστευοί̄σθην πιστευέσθων3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Imperfect
ἐπιστευόμην1ps

ἐπιστεύου2ps

ἐπιστεύετο3ps

ἐπιστευόμεθα1pp

ἐπιστεύεσθε2pp

ἐπιστεύοντο3pp

ἐπιστεύεσθον2pd

ἐπιστευέσθην3pd

Future
πιστεύσομαι πιστευσοί̄μην1ps

πιστεύσει πιστεύσοῑο2ps

πιστεύσεται πιστεύσοῑτο3ps

πιστευσόμεθα πιστευσοί̄μεθα1pp

πιστεύσεσθε πιστεύσοῑσθε2pp

πιστεύσονται πιστεύσοῑντο3pp

πιστεύσεσθον πιστεύσοῑσθον2pd

πιστεύσεσθον πιστευσοί̄σθην3pd

Aorist
ἐπιστευσάμην πιστεύσωμαι πιστευσαί̄μην1ps

ἐπιστεύσω πιστεύσῃ πιστεύσαῑο πίστευσαι2ps

ἐπιστεύσατο πιστεύσηται πιστεύσαῑτο πιστευσάσθω3ps

ἐπιστευσάμεθα πιστευσώμεθα πιστευσαί̄μεθα1pp

ἐπιστεύσασθε πιστεύσησθε πιστεύσαῑσθε πιστεύσασθε2pp

ἐπιστεύσαντο πιστεύσωνται πιστεύσαῑντο πιστευσάσθωσαν3pp

ἐπιστεύσασθον πιστεύσησθον πιστεύσαῑσθον πιστεύσασθον2pd

ἐπιστευσάσθην πιστεύσησθον πιστευσαί̄σθην πιστευσάσθων3pd

Perfect
πεπίστευμαι1ps

πεπίστευσαι πεπίστευσο2ps

πεπίστευται πεπιστεύσθω3ps

πεπιστεύμεθα1pp

πεπίστευσθε πεπίστευσθε2pp

πεπίστευνται πεπιστεύσθωσαν3pp

πεπίστευσθον πεπίστευσθον2pd

πεπίστευσθον πεπιστεύσθων3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Pluperfect
ἐπεπιστεύμην1ps

ἐπεπίστευσο2ps

ἐπεπίστευτο3ps

ἐπεπιστεύμεθα1pp

ἐπεπίστευσθε2pp

ἐπεπίστευντο3pp

ἐπεπίστευσθον2pd

ἐπεπιστεύσθην3pd

Passive voice

Future
πιστευθήσομαι πιστευθησοί̄μην1ps

πιστευθήσει πιστευθήσοῑο2ps

πιστευθήσεται πιστευθήσοῑτο3ps

πιστευθησόμεθα πιστευθησοί̄μεθα1pp

πιστευθήσεσθε πιστευθήσοῑσθε2pp

πιστευθήσονται πιστευθήσοῑντο3pp

πιστευθήσεσθον πιστευθήσοῑσθον2pd

πιστευθήσεσθον πιστευθησοί̄σθην3pd

Aorist
ἐπιστεύθην πιστευθῶ πιστευθείην1ps

ἐπιστεύθης πιστευθῇς πιστευθείης πιστεύθητι2ps

ἐπιστεύθη πιστευθῇ πιστευθείη πιστευθήτω3ps

ἐπιστεύθημεν πιστευθῶμεν πιστευθεῖμεν1pp

ἐπιστεύθητε πιστευθῆτε πιστευθεῖτε πιστεύθητε2pp

ἐπιστεύθησαν πιστευθῶσι πιστευθεῖεν πιστευθήτωσαν3pp

ἐπιστεύθητον πιστευθῆτον πιστευθεῖτον πιστεύθητον2pd

ἐπιστευθήτην πιστευθῆτον πιστευθείτην πιστευθήτων3pd



πιστεύω

trust, believe in, rely on; pass.: inspire confidence.

Singular Plural Dual

Regular

Present

Active voice

Masculine

Nominative πιστεύων πιστεύοντες πιστεύοντε

Vocative πιστεύον πιστεύοντες πιστεύοντε

Accusative πιστεύοντα πιστεύοντας πιστεύοντε

Genitive πιστεύοντος πιστευόντων πιστευόντοῑν

Dative πιστεύοντι πιστεύουσι πιστευόντοῑν

Feminine

Nominative πιστεύουσα πιστεύουσαι πιστευούσᾱ

Vocative πιστεύουσα πιστεύουσαι πιστευούσᾱ

Accusative πιστεύουσαν πιστευούσᾱς πιστευούσᾱ

Genitive πιστευούσης πιστευουσῶν πιστευούσαῑν

Dative πιστευούσῃ πιστευούσαῑς πιστευούσαῑν

Neuter

Nominative πιστεῦον πιστεύοντα πιστεύοντε

Vocative πιστεῦον πιστεύοντα πιστεύοντε

Accusative πιστεῦον πιστεύοντα πιστεύοντε

Genitive πιστεύοντος πιστευόντων πιστευόντοῑν

Dative πιστεύοντι πιστεύουσι πιστευόντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative πιστευόμενος πιστευόμενοι πιστευομένω

Vocative πιστευόμενε πιστευόμενοι πιστευομένω

Accusative πιστευόμενον πιστευομένους πιστευομένω

Genitive πιστευομένου πιστευομένων πιστευομένοῑν

Dative πιστευομένῳ πιστευομένοῑς πιστευομένοῑν

Feminine

Nominative πιστευομένη πιστευομέναι πιστευομένᾱ

Vocative πιστευομένη πιστευομέναι πιστευομένᾱ

Accusative πιστευομένην πιστευομένᾱς πιστευομένᾱ

Genitive πιστευομένης πιστευομενῶν πιστευομέναῑν

Dative πιστευομένῃ πιστευομέναῑς πιστευομέναῑν



Singular Plural Dual

Neuter

Nominative πιστευόμενον πιστευόμενα πιστευομένω

Vocative πιστευόμενον πιστευόμενα πιστευομένω

Accusative πιστευόμενον πιστευόμενα πιστευομένω

Genitive πιστευομένου πιστευομένων πιστευομένοῑν

Dative πιστευομένῳ πιστευομένοῑς πιστευομένοῑν

Future

Active voice

Masculine

Nominative πιστεύσων πιστεύσοντες πιστεύσοντε

Vocative πιστεύσον πιστεύσοντες πιστεύσοντε

Accusative πιστεύσοντα πιστεύσοντας πιστεύσοντε

Genitive πιστεύσοντος πιστευσόντων πιστευσόντοῑν

Dative πιστεύσοντι πιστεύσουσι πιστευσόντοῑν

Feminine

Nominative πιστεύσουσα πιστεύσουσαι πιστευσούσᾱ

Vocative πιστεύσουσα πιστεύσουσαι πιστευσούσᾱ

Accusative πιστεύσουσαν πιστευσούσᾱς πιστευσούσᾱ

Genitive πιστευσούσης πιστευσουσῶν πιστευσούσαῑν

Dative πιστευσούσῃ πιστευσούσαῑς πιστευσούσαῑν

Neuter

Nominative πιστεῦσον πιστεύσοντα πιστεύσοντε

Vocative πιστεῦσον πιστεύσοντα πιστεύσοντε

Accusative πιστεῦσον πιστεύσοντα πιστεύσοντε

Genitive πιστεύσοντος πιστευσόντων πιστευσόντοῑν

Dative πιστεύσοντι πιστεύσουσι πιστευσόντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative πιστευσόμενος πιστευσόμενοι πιστευσομένω

Vocative πιστευσόμενε πιστευσόμενοι πιστευσομένω

Accusative πιστευσόμενον πιστευσομένους πιστευσομένω

Genitive πιστευσομένου πιστευσομένων πιστευσομένοῑν

Dative πιστευσομένῳ πιστευσομένοῑς πιστευσομένοῑν



Singular Plural Dual

Feminine

Nominative πιστευσομένη πιστευσομέναι πιστευσομένᾱ

Vocative πιστευσομένη πιστευσομέναι πιστευσομένᾱ

Accusative πιστευσομένην πιστευσομένᾱς πιστευσομένᾱ

Genitive πιστευσομένης πιστευσομενῶν πιστευσομέναῑν

Dative πιστευσομένῃ πιστευσομέναῑς πιστευσομέναῑν

Neuter

Nominative πιστευσόμενον πιστευσόμενα πιστευσομένω

Vocative πιστευσόμενον πιστευσόμενα πιστευσομένω

Accusative πιστευσόμενον πιστευσόμενα πιστευσομένω

Genitive πιστευσομένου πιστευσομένων πιστευσομένοῑν

Dative πιστευσομένῳ πιστευσομένοῑς πιστευσομένοῑν

Passive voice

Masculine

Nominative πιστευθησόμενος πιστευθησόμενοι πιστευθησομένω

Vocative πιστευθησόμενε πιστευθησόμενοι πιστευθησομένω

Accusative πιστευθησόμενον πιστευθησομένους πιστευθησομένω

Genitive πιστευθησομένου πιστευθησομένων πιστευθησομένοῑν

Dative πιστευθησομένῳ πιστευθησομένοῑς πιστευθησομένοῑν

Feminine

Nominative πιστευθησομένη πιστευθησομέναι πιστευθησομένᾱ

Vocative πιστευθησομένη πιστευθησομέναι πιστευθησομένᾱ

Accusative πιστευθησομένην πιστευθησομένᾱς πιστευθησομένᾱ

Genitive πιστευθησομένης πιστευθησομενῶν πιστευθησομέναῑν

Dative πιστευθησομένῃ πιστευθησομέναῑς πιστευθησομέναῑν

Neuter

Nominative πιστευθησόμενον πιστευθησόμενα πιστευθησομένω

Vocative πιστευθησόμενον πιστευθησόμενα πιστευθησομένω

Accusative πιστευθησόμενον πιστευθησόμενα πιστευθησομένω

Genitive πιστευθησομένου πιστευθησομένων πιστευθησομένοῑν

Dative πιστευθησομένῳ πιστευθησομένοῑς πιστευθησομένοῑν



Singular Plural Dual

Aorist

Active voice

Masculine

Nominative πιστεύσᾱς πιστεύσαντες πιστεύσαντε

Vocative πιστεύσαν πιστεύσαντες πιστεύσαντε

Accusative πιστεύσαντα πιστεύσαντας πιστεύσαντε

Genitive πιστεύσαντος πιστευσάντων πιστευσάντοῑν

Dative πιστεύσαντι πιστεύσᾱσι πιστευσάντοῑν

Feminine

Nominative πιστεύσᾱσα πιστεύσᾱσαι πιστευσά̄σᾱ

Vocative πιστεύσᾱσα πιστεύσᾱσαι πιστευσά̄σᾱ

Accusative πιστεύσᾱσαν πιστευσά̄σᾱς πιστευσά̄σᾱ

Genitive πιστευσά̄σης πιστευσᾱσῶν πιστευσά̄σαῑν

Dative πιστευσά̄σῃ πιστευσά̄σαῑς πιστευσά̄σαῑν

Neuter

Nominative πιστεῦσαν πιστεύσαντα πιστεύσαντε

Vocative πιστεῦσαν πιστεύσαντα πιστεύσαντε

Accusative πιστεῦσαν πιστεύσαντα πιστεύσαντε

Genitive πιστεύσαντος πιστευσάντων πιστευσάντοῑν

Dative πιστεύσαντι πιστεύσᾱσι πιστευσάντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative πιστευσάμενος πιστευσάμενοι πιστευσαμένω

Vocative πιστευσάμενε πιστευσάμενοι πιστευσαμένω

Accusative πιστευσάμενον πιστευσαμένους πιστευσαμένω

Genitive πιστευσαμένου πιστευσαμένων πιστευσαμένοῑν

Dative πιστευσαμένῳ πιστευσαμένοῑς πιστευσαμένοῑν

Feminine

Nominative πιστευσαμένη πιστευσαμέναι πιστευσαμένᾱ

Vocative πιστευσαμένη πιστευσαμέναι πιστευσαμένᾱ

Accusative πιστευσαμένην πιστευσαμένᾱς πιστευσαμένᾱ

Genitive πιστευσαμένης πιστευσαμενῶν πιστευσαμέναῑν

Dative πιστευσαμένῃ πιστευσαμέναῑς πιστευσαμέναῑν



Singular Plural Dual

Neuter

Nominative πιστευσάμενον πιστευσάμενα πιστευσαμένω

Vocative πιστευσάμενον πιστευσάμενα πιστευσαμένω

Accusative πιστευσάμενον πιστευσάμενα πιστευσαμένω

Genitive πιστευσαμένου πιστευσαμένων πιστευσαμένοῑν

Dative πιστευσαμένῳ πιστευσαμένοῑς πιστευσαμένοῑν

Passive voice

Masculine

Nominative πιστευθείς πιστευθέντες πιστευθέντε

Vocative πιστευθείς πιστευθέντες πιστευθέντε

Accusative πιστευθέντα πιστευθέντας πιστευθέντε

Genitive πιστευθέντος πιστευθέντων πιστευθέντοῑν

Dative πιστευθέντι πιστευθεῖσι πιστευθέντοῑν

Feminine

Nominative πιστευθεῖσα πιστευθεῖσαι πιστευθείσᾱ

Vocative πιστευθεῖσα πιστευθεῖσαι πιστευθείσᾱ

Accusative πιστευθεῖσαν πιστευθείσᾱς πιστευθείσᾱ

Genitive πιστευθείσης πιστευθεισῶν πιστευθείσαῑν

Dative πιστευθείσῃ πιστευθείσαῑς πιστευθείσαῑν

Neuter

Nominative πιστευθέν πιστευθέντα πιστευθέντε

Vocative πιστευθέν πιστευθέντα πιστευθέντε

Accusative πιστευθέν πιστευθέντα πιστευθέντε

Genitive πιστευθέντος πιστευθέντων πιστευθέντοῑν

Dative πιστευθέντι πιστευθεῖσι πιστευθέντοῑν

Perfect

Active voice

Masculine

Nominative πεπιστευκώς πεπιστευκότες πεπιστευκότε

Vocative πεπιστευκώς πεπιστευκότες πεπιστευκότε

Accusative πεπιστευκότα πεπιστευκότας πεπιστευκότε

Genitive πεπιστευκότος πεπιστευκότων πεπιστευκότοῑν

Dative πεπιστευκότι πεπιστευκῶσι πεπιστευκότοῑν



Singular Plural Dual

Feminine

Nominative πεπιστευκυῖα πεπιστευκυῖαι πεπιστευκυίᾱ

Vocative πεπιστευκυῖα πεπιστευκυῖαι πεπιστευκυίᾱ

Accusative πεπιστευκυῖαν πεπιστευκυίᾱς πεπιστευκυίᾱ

Genitive πεπιστευκυίᾱς πεπιστευκυιῶν πεπιστευκυίαῑν

Dative πεπιστευκυίᾳ πεπιστευκυίαῑς πεπιστευκυίαῑν

Neuter

Nominative πεπιστευκόν πεπιστευκότες πεπιστευκότε

Vocative πεπιστευκός πεπιστευκότες πεπιστευκότε

Accusative πεπιστευκότα πεπιστευκότας πεπιστευκότε

Genitive πεπιστευκότος πεπιστευκότων πεπιστευκότοῑν

Dative πεπιστευκότι πεπιστευκῶσι πεπιστευκότοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative πεπιστευμένος πεπιστευμένοι πεπιστευμένω

Vocative πεπιστευμένε πεπιστευμένοι πεπιστευμένω

Accusative πεπιστευμένον πεπιστευμένους πεπιστευμένω

Genitive πεπιστευμένου πεπιστευμένων πεπιστευμένοῑν

Dative πεπιστευμένῳ πεπιστευμένοῑς πεπιστευμένοῑν

Feminine

Nominative πεπιστευμένη πεπιστευμέναι πεπιστευμένᾱ

Vocative πεπιστευμένη πεπιστευμέναι πεπιστευμένᾱ

Accusative πεπιστευμένην πεπιστευμένᾱς πεπιστευμένᾱ

Genitive πεπιστευμένης πεπιστευμενῶν πεπιστευμέναῑν

Dative πεπιστευμένῃ πεπιστευμέναῑς πεπιστευμέναῑν

Neuter

Nominative πεπιστευμένον πεπιστευμένα πεπιστευμένω

Vocative πεπιστευμένον πεπιστευμένα πεπιστευμένω

Accusative πεπιστευμένον πεπιστευμένα πεπιστευμένω

Genitive πεπιστευμένου πεπιστευμένων πεπιστευμένοῑν

Dative πεπιστευμένῳ πεπιστευμένοῑς πεπιστευμένοῑν



πιστεύω

trust, believe in, rely on; pass.: inspire confidence.

Active Middle Passive

Regular

Present πιστεύειν πιστεύεσθαι

Future πιστεύσειν πιστεύσεσθαι πιστευθήσεσθαι

Aorist πιστεῦσαι πιστεύσασθαι πιστευθῆναι

Perfect πεπιστευκέναι πεπιστεῦσθαι



σταυρόω

supply with a fence or palisade, erect a palisade;

crucify.

Indicative Subjunctive Optative Imperative

Regular

Active voice

Present
σταυρῶ σταυρῶ σταυροῖμι1ps

σταυροῖς σταυροῖς σταυροῖς σταύρου2ps

σταυροῖ σταυροῖ σταυροῖ σταυρούτω3ps

σταυροῦμεν σταυρῶμεν σταυροῖμεν1pp

σταυροῦτε σταυρῶτε σταυροῖτε σταυροῦτε2pp

σταυροῦσι σταυρῶσι σταυροῖεν σταυρούτωσαν3pp

σταυροῦτον σταυρῶτον σταυροῖτον σταυροῦτον2pd

σταυροῦτον σταυρῶτον σταυροί̄την σταυρούτων3pd

Imperfect
ἐσταύρουν1ps

ἐσταύρους2ps

ἐσταύρου3ps

ἐσταυροῦμεν1pp

ἐσταυροῦτε2pp

ἐσταύρουν3pp

ἐσταυροῦτον2pd

ἐσταυρούτην3pd

Future
σταυρώσω σταυρώσοῑμι1ps

σταυρώσεις σταυρώσοῑς2ps

σταυρώσει σταυρώσοῑ3ps

σταυρώσομεν σταυρώσοῑμεν1pp

σταυρώσετε σταυρώσοῑτε2pp

σταυρώσουσι σταυρώσοῑεν3pp

σταυρώσετον σταυρώσοῑτον2pd

σταυρώσετον σταυρωσοί̄την3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Aorist
ἐσταύρωσα σταυρώσω σταυρώσαῑμι1ps

ἐσταύρωσας σταυρώσῃς σταυρώσειας σταύρωσον2ps

ἐσταύρωσε σταυρώσῃ σταυρώσειε σταυρωσάτω3ps

ἐσταυρώσαμεν σταυρώσωμεν σταυρώσαῑμεν1pp

ἐσταυρώσατε σταυρώσητε σταυρώσαῑτε σταυρώσατε2pp

ἐσταύρωσαν σταυρώσωσι σταυρώσειαν σταυρωσάτωσαν3pp

ἐσταυρώσατον σταυρώσητον σταυρώσαῑτον σταυρώσατον2pd

ἐσταυρωσάτην σταυρώσητον σταυρωσαί̄την σταυρωσάτων3pd

Perfect
ἐσταύρωκα ἐσταυρώκω ἐσταυρώκοῑμι1ps

ἐσταύρωκας ἐσταυρώκῃς ἐσταυρώκοῑς ἐσταύρωκε2ps

ἐσταύρωκε ἐσταυρώκῃ ἐσταυρώκοῑ ἐσταυρωκέτω3ps

ἐσταυρώκαμεν ἐσταυρώκωμεν ἐσταυρώκοῑμεν1pp

ἐσταυρώκατε ἐσταυρώκητε ἐσταυρώκοῑτε ἐσταυρώκετε2pp

ἐσταυρώκασι ἐσταυρώκωσι ἐσταυρώκοῑεν ἐσταυρωκέτωσαν3pp

ἐσταυρώκατον ἐσταυρώκητον ἐσταυρώκοῑτον ἐσταυρώκετον2pd

ἐσταυρώκατον ἐσταυρώκητον ἐσταυρωκοί̄την ἐσταυρωκέτων3pd

Pluperfect
ἐσταυρώκη1ps

ἐσταυρώκης2ps

ἐσταυρώκει3ps

ἐσταυρώκεμεν1pp

ἐσταυρώκετε2pp

ἐσταυρώκεσαν3pp

ἐσταυρώκειτον2pd

ἐσταυρωκείτην3pd

Middle voice

Present
σταυροῦμαι σταυρῶμαι σταυροί̄μην1ps

σταυροῖ σταυροῖ σταυροῖο σταυροῦ2ps

σταυροῦται σταυρῶται σταυροῖτο σταυρούσθω3ps

σταυρούμεθα σταυρώμεθα σταυροί̄μεθα1pp

σταυροῦσθε σταυρῶσθε σταυροῖσθε σταυροῦσθε2pp

σταυροῦνται σταυρῶνται σταυροῖντο σταυρούσθωσαν3pp

σταυροῦσθον σταυρῶσθον σταυροῖσθον σταυροῦσθον2pd

σταυροῦσθον σταυρῶσθον σταυροί̄σθην σταυρούσθων3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Imperfect
ἐσταυρούμην1ps

ἐσταυροῦ2ps

ἐσταυροῦτο3ps

ἐσταυρούμεθα1pp

ἐσταυροῦσθε2pp

ἐσταυροῦντο3pp

ἐσταυροῦσθον2pd

ἐσταυρούσθην3pd

Future
σταυρώσομαι σταυρωσοί̄μην1ps

σταυρώσει σταυρώσοῑο2ps

σταυρώσεται σταυρώσοῑτο3ps

σταυρωσόμεθα σταυρωσοί̄μεθα1pp

σταυρώσεσθε σταυρώσοῑσθε2pp

σταυρώσονται σταυρώσοῑντο3pp

σταυρώσεσθον σταυρώσοῑσθον2pd

σταυρώσεσθον σταυρωσοί̄σθην3pd

Aorist
ἐσταυρωσάμην σταυρώσωμαι σταυρωσαί̄μην1ps

ἐσταυρώσω σταυρώσῃ σταυρώσαῑο σταύρωσαι2ps

ἐσταυρώσατο σταυρώσηται σταυρώσαῑτο σταυρωσάσθω3ps

ἐσταυρωσάμεθα σταυρωσώμεθα σταυρωσαί̄μεθα1pp

ἐσταυρώσασθε σταυρώσησθε σταυρώσαῑσθε σταυρώσασθε2pp

ἐσταυρώσαντο σταυρώσωνται σταυρώσαῑντο σταυρωσάσθωσα3pp

ἐσταυρώσασθον σταυρώσησθον σταυρώσαῑσθον σταυρώσασθον2pd

ἐσταυρωσάσθην σταυρώσησθον σταυρωσαί̄σθην σταυρωσάσθων3pd

Perfect
ἐσταύρωμαι1ps

ἐσταύρωσαι ἐσταύρωσο2ps

ἐσταύρωται ἐσταυρώσθω3ps

ἐσταυρώμεθα1pp

ἐσταύρωσθε ἐσταύρωσθε2pp

ἐσταύρωνται ἐσταυρώσθωσαν3pp

ἐσταύρωσθον ἐσταύρωσθον2pd

ἐσταύρωσθον ἐσταυρώσθων3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Pluperfect
ἐσταυρώμην1ps

ἐσταύρωσο2ps

ἐσταύρωτο3ps

ἐσταυρώμεθα1pp

ἐσταύρωσθε2pp

ἐσταύρωντο3pp

ἐσταύρωσθον2pd

ἐσταυρώσθην3pd

Passive voice

Future
σταυρωθήσομαι σταυρωθησοί̄μην1ps

σταυρωθήσει σταυρωθήσοῑο2ps

σταυρωθήσεται σταυρωθήσοῑτο3ps

σταυρωθησόμεθ σταυρωθησοί̄μεθ1pp

σταυρωθήσεσθε σταυρωθήσοῑσθε2pp

σταυρωθήσονται σταυρωθήσοῑντο3pp

σταυρωθήσεσθον σταυρωθήσοῑσθο2pd

σταυρωθήσεσθον σταυρωθησοί̄σθη3pd

Aorist
ἐσταυρώθην σταυρωθῶ σταυρωθείην1ps

ἐσταυρώθης σταυρωθῇς σταυρωθείης σταυρώθητι2ps

ἐσταυρώθη σταυρωθῇ σταυρωθείη σταυρωθήτω3ps

ἐσταυρώθημεν σταυρωθῶμεν σταυρωθεῖμεν1pp

ἐσταυρώθητε σταυρωθῆτε σταυρωθεῖτε σταυρώθητε2pp

ἐσταυρώθησαν σταυρωθῶσι σταυρωθεῖεν σταυρωθήτωσαν3pp

ἐσταυρώθητον σταυρωθῆτον σταυρωθεῖτον σταυρώθητον2pd

ἐσταυρωθήτην σταυρωθῆτον σταυρωθείτην σταυρωθήτων3pd



σταυρόω

supply with a fence or palisade, erect a palisade;

crucify.

Singular Plural Dual

Regular

Present

Active voice

Masculine

Nominative σταυρῶν σταυροῦντες σταυροῦντε

Vocative σταυρῶν σταυροῦντες σταυροῦντε

Accusative σταυροῦντα σταυροῦντας σταυροῦντε

Genitive σταυροῦντος σταυρούντων σταυρούντοῑν

Dative σταυροῦντι σταυροῦσι σταυρούντοῑν

Feminine

Nominative σταυροῦσα σταυροῦσαι σταυρούσᾱ

Vocative σταυροῦσα σταυροῦσαι σταυρούσᾱ

Accusative σταυροῦσαν σταυρούσᾱς σταυρούσᾱ

Genitive σταυρούσης σταυρουσῶν σταυρούσαῑν

Dative σταυρούσῃ σταυρούσαῑς σταυρούσαῑν

Neuter

Nominative σταυροῦν σταυροῦντα σταυροῦντε

Vocative σταυροῦν σταυροῦντα σταυροῦντε

Accusative σταυροῦν σταυροῦντα σταυροῦντε

Genitive σταυροῦντος σταυρούντων σταυρούντοῑν

Dative σταυροῦντι σταυροῦσι σταυρούντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative σταυρούμενος σταυρούμενοι σταυρουμένω

Vocative σταυρούμενε σταυρούμενοι σταυρουμένω

Accusative σταυρούμενον σταυρουμένους σταυρουμένω

Genitive σταυρουμένου σταυρουμένων σταυρουμένοῑν

Dative σταυρουμένῳ σταυρουμένοῑς σταυρουμένοῑν

Feminine

Nominative σταυρουμένη σταυρουμέναι σταυρουμένᾱ

Vocative σταυρουμένη σταυρουμέναι σταυρουμένᾱ

Accusative σταυρουμένην σταυρουμένᾱς σταυρουμένᾱ

Genitive σταυρουμένης σταυρουμενῶν σταυρουμέναῑν

Dative σταυρουμένῃ σταυρουμέναῑς σταυρουμέναῑν



Singular Plural Dual

Neuter

Nominative σταυρούμενον σταυρούμενα σταυρουμένω

Vocative σταυρούμενον σταυρούμενα σταυρουμένω

Accusative σταυρούμενον σταυρούμενα σταυρουμένω

Genitive σταυρουμένου σταυρουμένων σταυρουμένοῑν

Dative σταυρουμένῳ σταυρουμένοῑς σταυρουμένοῑν

Future

Active voice

Masculine

Nominative σταυρώσων σταυρώσοντες σταυρώσοντε

Vocative σταυρώσον σταυρώσοντες σταυρώσοντε

Accusative σταυρώσοντα σταυρώσοντας σταυρώσοντε

Genitive σταυρώσοντος σταυρωσόντων σταυρωσόντοῑν

Dative σταυρώσοντι σταυρώσουσι σταυρωσόντοῑν

Feminine

Nominative σταυρώσουσα σταυρώσουσαι σταυρωσούσᾱ

Vocative σταυρώσουσα σταυρώσουσαι σταυρωσούσᾱ

Accusative σταυρώσουσαν σταυρωσούσᾱς σταυρωσούσᾱ

Genitive σταυρωσούσης σταυρωσουσῶν σταυρωσούσαῑν

Dative σταυρωσούσῃ σταυρωσούσαῑς σταυρωσούσαῑν

Neuter

Nominative σταυρῶσον σταυρώσοντα σταυρώσοντε

Vocative σταυρῶσον σταυρώσοντα σταυρώσοντε

Accusative σταυρῶσον σταυρώσοντα σταυρώσοντε

Genitive σταυρώσοντος σταυρωσόντων σταυρωσόντοῑν

Dative σταυρώσοντι σταυρώσουσι σταυρωσόντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative σταυρωσόμενος σταυρωσόμενοι σταυρωσομένω

Vocative σταυρωσόμενε σταυρωσόμενοι σταυρωσομένω

Accusative σταυρωσόμενον σταυρωσομένους σταυρωσομένω

Genitive σταυρωσομένου σταυρωσομένων σταυρωσομένοῑν

Dative σταυρωσομένῳ σταυρωσομένοῑς σταυρωσομένοῑν



Singular Plural Dual

Feminine

Nominative σταυρωσομένη σταυρωσομέναι σταυρωσομένᾱ

Vocative σταυρωσομένη σταυρωσομέναι σταυρωσομένᾱ

Accusative σταυρωσομένην σταυρωσομένᾱς σταυρωσομένᾱ

Genitive σταυρωσομένης σταυρωσομενῶν σταυρωσομέναῑν

Dative σταυρωσομένῃ σταυρωσομέναῑς σταυρωσομέναῑν

Neuter

Nominative σταυρωσόμενον σταυρωσόμενα σταυρωσομένω

Vocative σταυρωσόμενον σταυρωσόμενα σταυρωσομένω

Accusative σταυρωσόμενον σταυρωσόμενα σταυρωσομένω

Genitive σταυρωσομένου σταυρωσομένων σταυρωσομένοῑν

Dative σταυρωσομένῳ σταυρωσομένοῑς σταυρωσομένοῑν

Passive voice

Masculine

Nominative σταυρωθησόμενος σταυρωθησόμενοι σταυρωθησομένω

Vocative σταυρωθησόμενε σταυρωθησόμενοι σταυρωθησομένω

Accusative σταυρωθησόμενον σταυρωθησομένους σταυρωθησομένω

Genitive σταυρωθησομένου σταυρωθησομένων σταυρωθησομένοῑν

Dative σταυρωθησομένῳ σταυρωθησομένοῑς σταυρωθησομένοῑν

Feminine

Nominative σταυρωθησομένη σταυρωθησομέναι σταυρωθησομένᾱ

Vocative σταυρωθησομένη σταυρωθησομέναι σταυρωθησομένᾱ

Accusative σταυρωθησομένην σταυρωθησομένᾱς σταυρωθησομένᾱ

Genitive σταυρωθησομένης σταυρωθησομενῶν σταυρωθησομέναῑν

Dative σταυρωθησομένῃ σταυρωθησομέναῑς σταυρωθησομέναῑν

Neuter

Nominative σταυρωθησόμενον σταυρωθησόμενα σταυρωθησομένω

Vocative σταυρωθησόμενον σταυρωθησόμενα σταυρωθησομένω

Accusative σταυρωθησόμενον σταυρωθησόμενα σταυρωθησομένω

Genitive σταυρωθησομένου σταυρωθησομένων σταυρωθησομένοῑν

Dative σταυρωθησομένῳ σταυρωθησομένοῑς σταυρωθησομένοῑν



Singular Plural Dual

Aorist

Active voice

Masculine

Nominative σταυρώσᾱς σταυρώσαντες σταυρώσαντε

Vocative σταυρώσαν σταυρώσαντες σταυρώσαντε

Accusative σταυρώσαντα σταυρώσαντας σταυρώσαντε

Genitive σταυρώσαντος σταυρωσάντων σταυρωσάντοῑν

Dative σταυρώσαντι σταυρώσᾱσι σταυρωσάντοῑν

Feminine

Nominative σταυρώσᾱσα σταυρώσᾱσαι σταυρωσά̄σᾱ

Vocative σταυρώσᾱσα σταυρώσᾱσαι σταυρωσά̄σᾱ

Accusative σταυρώσᾱσαν σταυρωσά̄σᾱς σταυρωσά̄σᾱ

Genitive σταυρωσά̄σης σταυρωσᾱσῶν σταυρωσά̄σαῑν

Dative σταυρωσά̄σῃ σταυρωσά̄σαῑς σταυρωσά̄σαῑν

Neuter

Nominative σταυρῶσαν σταυρώσαντα σταυρώσαντε

Vocative σταυρῶσαν σταυρώσαντα σταυρώσαντε

Accusative σταυρῶσαν σταυρώσαντα σταυρώσαντε

Genitive σταυρώσαντος σταυρωσάντων σταυρωσάντοῑν

Dative σταυρώσαντι σταυρώσᾱσι σταυρωσάντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative σταυρωσάμενος σταυρωσάμενοι σταυρωσαμένω

Vocative σταυρωσάμενε σταυρωσάμενοι σταυρωσαμένω

Accusative σταυρωσάμενον σταυρωσαμένους σταυρωσαμένω

Genitive σταυρωσαμένου σταυρωσαμένων σταυρωσαμένοῑν

Dative σταυρωσαμένῳ σταυρωσαμένοῑς σταυρωσαμένοῑν

Feminine

Nominative σταυρωσαμένη σταυρωσαμέναι σταυρωσαμένᾱ

Vocative σταυρωσαμένη σταυρωσαμέναι σταυρωσαμένᾱ

Accusative σταυρωσαμένην σταυρωσαμένᾱς σταυρωσαμένᾱ

Genitive σταυρωσαμένης σταυρωσαμενῶν σταυρωσαμέναῑν

Dative σταυρωσαμένῃ σταυρωσαμέναῑς σταυρωσαμέναῑν



Singular Plural Dual

Neuter

Nominative σταυρωσάμενον σταυρωσάμενα σταυρωσαμένω

Vocative σταυρωσάμενον σταυρωσάμενα σταυρωσαμένω

Accusative σταυρωσάμενον σταυρωσάμενα σταυρωσαμένω

Genitive σταυρωσαμένου σταυρωσαμένων σταυρωσαμένοῑν

Dative σταυρωσαμένῳ σταυρωσαμένοῑς σταυρωσαμένοῑν

Passive voice

Masculine

Nominative σταυρωθείς σταυρωθέντες σταυρωθέντε

Vocative σταυρωθείς σταυρωθέντες σταυρωθέντε

Accusative σταυρωθέντα σταυρωθέντας σταυρωθέντε

Genitive σταυρωθέντος σταυρωθέντων σταυρωθέντοῑν

Dative σταυρωθέντι σταυρωθεῖσι σταυρωθέντοῑν

Feminine

Nominative σταυρωθεῖσα σταυρωθεῖσαι σταυρωθείσᾱ

Vocative σταυρωθεῖσα σταυρωθεῖσαι σταυρωθείσᾱ

Accusative σταυρωθεῖσαν σταυρωθείσᾱς σταυρωθείσᾱ

Genitive σταυρωθείσης σταυρωθεισῶν σταυρωθείσαῑν

Dative σταυρωθείσῃ σταυρωθείσαῑς σταυρωθείσαῑν

Neuter

Nominative σταυρωθέν σταυρωθέντα σταυρωθέντε

Vocative σταυρωθέν σταυρωθέντα σταυρωθέντε

Accusative σταυρωθέν σταυρωθέντα σταυρωθέντε

Genitive σταυρωθέντος σταυρωθέντων σταυρωθέντοῑν

Dative σταυρωθέντι σταυρωθεῖσι σταυρωθέντοῑν

Perfect

Active voice

Masculine

Nominative ἐσταυρωκώς ἐσταυρωκότες ἐσταυρωκότε

Vocative ἐσταυρωκώς ἐσταυρωκότες ἐσταυρωκότε

Accusative ἐσταυρωκότα ἐσταυρωκότας ἐσταυρωκότε

Genitive ἐσταυρωκότος ἐσταυρωκότων ἐσταυρωκότοῑν

Dative ἐσταυρωκότι ἐσταυρωκῶσι ἐσταυρωκότοῑν



Singular Plural Dual

Feminine

Nominative ἐσταυρωκυῖα ἐσταυρωκυῖαι ἐσταυρωκυίᾱ

Vocative ἐσταυρωκυῖα ἐσταυρωκυῖαι ἐσταυρωκυίᾱ

Accusative ἐσταυρωκυῖαν ἐσταυρωκυίᾱς ἐσταυρωκυίᾱ

Genitive ἐσταυρωκυίᾱς ἐσταυρωκυιῶν ἐσταυρωκυίαῑν

Dative ἐσταυρωκυίᾳ ἐσταυρωκυίαῑς ἐσταυρωκυίαῑν

Neuter

Nominative ἐσταυρωκόν ἐσταυρωκότες ἐσταυρωκότε

Vocative ἐσταυρωκός ἐσταυρωκότες ἐσταυρωκότε

Accusative ἐσταυρωκότα ἐσταυρωκότας ἐσταυρωκότε

Genitive ἐσταυρωκότος ἐσταυρωκότων ἐσταυρωκότοῑν

Dative ἐσταυρωκότι ἐσταυρωκῶσι ἐσταυρωκότοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative ἐσταυρωμένος ἐσταυρωμένοι ἐσταυρωμένω

Vocative ἐσταυρωμένε ἐσταυρωμένοι ἐσταυρωμένω

Accusative ἐσταυρωμένον ἐσταυρωμένους ἐσταυρωμένω

Genitive ἐσταυρωμένου ἐσταυρωμένων ἐσταυρωμένοῑν

Dative ἐσταυρωμένῳ ἐσταυρωμένοῑς ἐσταυρωμένοῑν

Feminine

Nominative ἐσταυρωμένη ἐσταυρωμέναι ἐσταυρωμένᾱ

Vocative ἐσταυρωμένη ἐσταυρωμέναι ἐσταυρωμένᾱ

Accusative ἐσταυρωμένην ἐσταυρωμένᾱς ἐσταυρωμένᾱ

Genitive ἐσταυρωμένης ἐσταυρωμενῶν ἐσταυρωμέναῑν

Dative ἐσταυρωμένῃ ἐσταυρωμέναῑς ἐσταυρωμέναῑν

Neuter

Nominative ἐσταυρωμένον ἐσταυρωμένα ἐσταυρωμένω

Vocative ἐσταυρωμένον ἐσταυρωμένα ἐσταυρωμένω

Accusative ἐσταυρωμένον ἐσταυρωμένα ἐσταυρωμένω

Genitive ἐσταυρωμένου ἐσταυρωμένων ἐσταυρωμένοῑν

Dative ἐσταυρωμένῳ ἐσταυρωμένοῑς ἐσταυρωμένοῑν



σταυρόω

supply with a fence or palisade, erect a palisade;

crucify.

Active Middle Passive

Regular

Present σταυροῦν σταυροῦσθαι

Future σταυρώσειν σταυρώσεσθαι σταυρωθήσεσθαι

Aorist σταυρῶσαι σταυρώσασθαι σταυρωθῆναι

Perfect ἐσταυρωκέναι ἐσταυρῶσθαι



στέλλω

provide, supply; drive, carry.

Indicative Subjunctive Optative Imperative

Regular

Active voice

Present
στέλλω στέλλω στέλλοῑμι1ps

στέλλεις στέλλῃς στέλλοῑς στέλλε2ps

στέλλει στέλλῃ στέλλοῑ στελλέτω3ps

στέλλομεν στέλλωμεν στέλλοῑμεν1pp

στέλλετε στέλλητε στέλλοῑτε στέλλετε2pp

στέλλουσι στέλλωσι στέλλοῑεν στελλέτωσαν3pp

στέλλετον στέλλητον στέλλοῑτον στέλλετον2pd

στέλλετον στέλλητον στελλοί̄την στελλέτων3pd

Imperfect
ἔστελλον1ps

ἔστελλες2ps

ἔστελλε3ps

ἐστέλλομεν1pp

ἐστέλλετε2pp

ἔστελλον3pp

ἐστέλλετον2pd

ἐστελλέτην3pd

Strong future
σταλησοί̄μην1ps

σταλήσοῑο2ps

σταλήσοῑτο3ps

σταλησοί̄μεθα1pp

σταλήσοῑσθε2pp

σταλήσοῑντο3pp

σταλήσοῑσθον2pd

σταλησοί̄σθην3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Aorist
σταλθῶ σταλθείην1ps

σταλθῇς σταλθείης στάλθητι2ps

σταλθῇ σταλθείη σταλθήτω3ps

σταλθῶμεν σταλθεῖμεν1pp

σταλθῆτε σταλθεῖτε στάλθητε2pp

σταλθῶσι σταλθεῖεν σταλθήτωσαν3pp

σταλθῆτον σταλθεῖτον στάλθητον2pd

σταλθῆτον σταλθείτην σταλθήτων3pd

Strong aorist
σταλῶ σταλείην1ps

σταλῇς σταλείης στάλητι2ps

σταλῇ σταλείη σταλήτω3ps

σταλῶμεν σταλεῖμεν1pp

σταλῆτε σταλεῖτε στάλητε2pp

σταλῶσι σταλεῖεν σταλήτωσαν3pp

σταλῆτον σταλεῖτον στάλητον2pd

σταλῆτον σταλείτην σταλήτων3pd

Perfect
ἔσταλκα ἐστάλκω ἐστάλκοῑμι1ps

ἔσταλκας ἐστάλκῃς ἐστάλκοῑς ἔσταλκε2ps

ἔσταλκε ἐστάλκῃ ἐστάλκοῑ ἐσταλκέτω3ps

ἐστάλκαμεν ἐστάλκωμεν ἐστάλκοῑμεν1pp

ἐστάλκατε ἐστάλκητε ἐστάλκοῑτε ἐστάλκετε2pp

ἐστάλκασι ἐστάλκωσι ἐστάλκοῑεν ἐσταλκέτωσαν3pp

ἐστάλκατον ἐστάλκητον ἐστάλκοῑτον ἐστάλκετον2pd

ἐστάλκατον ἐστάλκητον ἐσταλκοί̄την ἐσταλκέτων3pd

Pluperfect
ἐστάλκη1ps

ἐστάλκης2ps

ἐστάλκει3ps

ἐστάλκεμεν1pp

ἐστάλκετε2pp

ἐστάλκεσαν3pp

ἐστάλκειτον2pd

ἐσταλκείτην3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Middle voice

Present
ἐστέλλομαι στέλλωμαι στελλοί̄μην1ps

ἐστέλλει στέλλῃ στέλλοῑο στέλλου2ps

ἐστέλλεται στέλληται στέλλοῑτο στελλέσθω3ps

ἐστελλόμεθα στελλώμεθα στελλοί̄μεθα1pp

ἐστέλλεσθε στέλλησθε στέλλοῑσθε στέλλεσθε2pp

ἐστέλλονται στέλλωνται στέλλοῑντο στελλέσθωσαν3pp

ἐστέλλεσθον στέλλησθον στέλλοῑσθον στέλλεσθον2pd

ἐστέλλεσθον στέλλησθον στελλοί̄σθην στελλέσθων3pd

Imperfect
ἐστελλόμην1ps

ἐστέλλου2ps

ἐστέλλετο3ps

ἐστελλόμεθα1pp

ἐστέλλεσθε2pp

ἐστέλλοντο3pp

ἐστέλλεσθον2pd

ἐστελλέσθην3pd

Perfect
ἔσταλμαι1ps

ἔσταλσαι ἔσταλσο2ps

ἔσταλται ἐστάλσθω3ps

ἐστάλμεθα1pp

ἔσταλσθε ἔσταλσθε2pp

ἔσταλνται ἐστάλσθωσαν3pp

ἔσταλσθον ἔσταλσθον2pd

ἔσταλσθον ἐστάλσθων3pd

Pluperfect
ἐστάλμην1ps

ἔσταλσο2ps

ἔσταλτο3ps

ἐστάλμεθα1pp

ἔσταλσθε2pp

ἔσταλντο3pp

ἔσταλσθον2pd

ἐστάλσθην3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Passive voice

Strong future
σταλήσομαι1ps

σταλήσει2ps

σταλήσεται3ps

σταλησόμεθα1pp

σταλήσεσθε2pp

σταλήσονται3pp

σταλήσεσθον2pd

σταλήσεσθον3pd

Aorist
ἐστάλθην1ps

ἐστάλθης2ps

ἐστάλθη3ps

ἐστάλθημεν1pp

ἐστάλθητε2pp

ἐστάλθησαν3pp

ἐστάλθητον2pd

ἐσταλθήτην3pd

Strong aorist
ἐστάλην1ps

ἐστάλης2ps

ἐστάλη3ps

ἐστάλημεν1pp

ἐστάλητε2pp

ἐστάλησαν3pp

ἐστάλητον2pd

ἐσταλήτην3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Compound

Active voice

Strong aorist
στεῖλον στείλω στείλοῑμι1ps

στεῖλες στείλῃς στείλοῑς στεῖλε2ps

στεῖλε στείλῃ στείλοῑ στειλέτω3ps

στείλομεν στείλωμεν στείλοῑμεν1pp

στείλετε στείλητε στείλοῑτε στείλετε2pp

στεῖλον στείλωσι στείλοῑεν στειλέτωσαν3pp

στείλετον στείλητον στείλοῑτον στείλετον2pd

στειλέτην στείλητον στειλοί̄την στειλέτων3pd

Middle voice

Strong aorist
στειλόμην στείλωμαι στειλοί̄μην1ps

στείλου στείλῃ στείλοῑο στειλοῦ2ps

στείλετο στείληται στείλοῑτο στειλέσθω3ps

στειλόμεθα στειλώμεθα στειλοί̄μεθα1pp

στείλεσθε στείλησθε στείλοῑσθε στείλεσθε2pp

στείλοντο στείλωνται στείλοῑντο στειλέσθωσαν3pp

στείλεσθον στείλησθον στείλοῑσθον στείλεσθον2pd

στειλέσθην στείλησθον στειλοί̄σθην στειλέσθων3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Aeolian

Active voice

Future
στολέσω στολέσοῑμι1ps

στολέσεις στολέσοῑς2ps

στολέσει στολέσοῑ3ps

στολέσομεν στολέσοῑμεν1pp

στολέσετε στολέσοῑτε2pp

στολέσουσι στολέσοῑεν3pp

στολέσετον στολέσοῑτον2pd

στολέσετον στολεσοί̄την3pd

Middle voice

Future
στολέσομαι στολεσοί̄μην1ps

στολέσει στολέσοῑο2ps

στολέσεται στολέσοῑτο3ps

στολεσόμεθα στολεσοί̄μεθα1pp

στολέσεσθε στολέσοῑσθε2pp

στολέσονται στολέσοῑντο3pp

στολέσεσθον στολέσοῑσθον2pd

στολέσεσθον στολεσοί̄σθην3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Epic

Active voice

Future
στελέσω στελέσοῑμι1ps

στελέσεις στελέσοῑς2ps

στελέσει στελέσοῑ3ps

στελέσομεν στελέσοῑμεν1pp

στελέσετε στελέσοῑτε2pp

στελέσουσι στελέσοῑεν3pp

στελέσετον στελέσοῑτον2pd

στελέσετον στελεσοί̄την3pd

Middle voice

Future
στελέσομαι στελεσοί̄μην1ps

στελέσει στελέσοῑο2ps

στελέσεται στελέσοῑτο3ps

στελεσόμεθα στελεσοί̄μεθα1pp

στελέσεσθε στελέσοῑσθε2pp

στελέσονται στελέσοῑντο3pp

στελέσεσθον στελέσοῑσθον2pd

στελέσεσθον στελεσοί̄σθην3pd



στέλλω

provide, supply; drive, carry.

Singular Plural Dual

Regular

Present

Active voice

Masculine

Nominative στέλλων στέλλοντες στέλλοντε

Vocative στέλλον στέλλοντες στέλλοντε

Accusative στέλλοντα στέλλοντας στέλλοντε

Genitive στέλλοντος στελλόντων στελλόντοῑν

Dative στέλλοντι στέλλουσι στελλόντοῑν

Feminine

Nominative στέλλουσα στέλλουσαι στελλούσᾱ

Vocative στέλλουσα στέλλουσαι στελλούσᾱ

Accusative στέλλουσαν στελλούσᾱς στελλούσᾱ

Genitive στελλούσης στελλουσῶν στελλούσαῑν

Dative στελλούσῃ στελλούσαῑς στελλούσαῑν

Neuter

Nominative στέλλον στέλλοντα στέλλοντε

Vocative στέλλον στέλλοντα στέλλοντε

Accusative στέλλον στέλλοντα στέλλοντε

Genitive στέλλοντος στελλόντων στελλόντοῑν

Dative στέλλοντι στέλλουσι στελλόντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative στελλόμενος στελλόμενοι στελλομένω

Vocative στελλόμενε στελλόμενοι στελλομένω

Accusative στελλόμενον στελλομένους στελλομένω

Genitive στελλομένου στελλομένων στελλομένοῑν

Dative στελλομένῳ στελλομένοῑς στελλομένοῑν

Feminine

Nominative στελλομένη στελλομέναι στελλομένᾱ

Vocative στελλομένη στελλομέναι στελλομένᾱ

Accusative στελλομένην στελλομένᾱς στελλομένᾱ

Genitive στελλομένης στελλομενῶν στελλομέναῑν

Dative στελλομένῃ στελλομέναῑς στελλομέναῑν



Singular Plural Dual

Neuter

Nominative στελλόμενον στελλόμενα στελλομένω

Vocative στελλόμενον στελλόμενα στελλομένω

Accusative στελλόμενον στελλόμενα στελλομένω

Genitive στελλομένου στελλομένων στελλομένοῑν

Dative στελλομένῳ στελλομένοῑς στελλομένοῑν

Strong future

Passive voice

Masculine

Nominative σταλθησόμενος σταλθησόμενοι σταλθησομένω

Vocative σταλθησόμενε σταλθησόμενοι σταλθησομένω

Accusative σταλθησόμενον σταλθησομένους σταλθησομένω

Genitive σταλθησομένου σταλθησομένων σταλθησομένοῑν

Dative σταλθησομένῳ σταλθησομένοῑς σταλθησομένοῑν

Feminine

Nominative σταλθησομένη σταλθησομέναι σταλθησομένᾱ

Vocative σταλθησομένη σταλθησομέναι σταλθησομένᾱ

Accusative σταλθησομένην σταλθησομένᾱς σταλθησομένᾱ

Genitive σταλθησομένης σταλθησομενῶν σταλθησομέναῑν

Dative σταλθησομένῃ σταλθησομέναῑς σταλθησομέναῑν

Neuter

Nominative σταλθησόμενον σταλθησόμενα σταλθησομένω

Vocative σταλθησόμενον σταλθησόμενα σταλθησομένω

Accusative σταλθησόμενον σταλθησόμενα σταλθησομένω

Genitive σταλθησομένου σταλθησομένων σταλθησομένοῑν

Dative σταλθησομένῳ σταλθησομένοῑς σταλθησομένοῑν

Aorist

Passive voice

Masculine

Nominative σταλθείς σταλθέντες σταλθέντε

Vocative σταλθείς σταλθέντες σταλθέντε

Accusative σταλθέντα σταλθέντας σταλθέντε

Genitive σταλθέντος σταλθέντων σταλθέντοῑν

Dative σταλθέντι σταλθεῖσι σταλθέντοῑν



Singular Plural Dual

Feminine

Nominative σταλθεῖσα σταλθεῖσαι σταλθείσᾱ

Vocative σταλθεῖσα σταλθεῖσαι σταλθείσᾱ

Accusative σταλθεῖσαν σταλθείσᾱς σταλθείσᾱ

Genitive σταλθείσης σταλθεισῶν σταλθείσαῑν

Dative σταλθείσῃ σταλθείσαῑς σταλθείσαῑν

Neuter

Nominative σταλθέν σταλθέντα σταλθέντε

Vocative σταλθέν σταλθέντα σταλθέντε

Accusative σταλθέν σταλθέντα σταλθέντε

Genitive σταλθέντος σταλθέντων σταλθέντοῑν

Dative σταλθέντι σταλθεῖσι σταλθέντοῑν

String Aorist

Passive voice

Masculine

Nominative σταλείς σταλέντες σταλέντε

Vocative σταλείς σταλέντες σταλέντε

Accusative σταλέντα σταλέντας σταλέντε

Genitive σταλέντος σταλέντων σταλέντοῑν

Dative σταλέντι σταλεῖσι σταλέντοῑν

Feminine

Nominative σταλεῖσα σταλεῖσαι σταλείσᾱ

Vocative σταλεῖσα σταλεῖσαι σταλείσᾱ

Accusative σταλεῖσαν σταλείσᾱς σταλείσᾱ

Genitive σταλείσης σταλεισῶν σταλείσαῑν

Dative σταλείσῃ σταλείσαῑς σταλείσαῑν

Neuter

Nominative σταλέν σταλέντα σταλέντε

Vocative σταλέν σταλέντα σταλέντε

Accusative σταλέν σταλέντα σταλέντε

Genitive σταλέντος σταλέντων σταλέντοῑν

Dative σταλέντι σταλεῖσι σταλέντοῑν



Singular Plural Dual

Perfect

Active voice

Masculine

Nominative ἐσταλκώς ἐσταλκότες ἐσταλκότε

Vocative ἐσταλκώς ἐσταλκότες ἐσταλκότε

Accusative ἐσταλκότα ἐσταλκότας ἐσταλκότε

Genitive ἐσταλκότος ἐσταλκότων ἐσταλκότοῑν

Dative ἐσταλκότι ἐσταλκῶσι ἐσταλκότοῑν

Feminine

Nominative ἐσταλκυῖα ἐσταλκυῖαι ἐσταλκυίᾱ

Vocative ἐσταλκυῖα ἐσταλκυῖαι ἐσταλκυίᾱ

Accusative ἐσταλκυῖαν ἐσταλκυίᾱς ἐσταλκυίᾱ

Genitive ἐσταλκυίᾱς ἐσταλκυιῶν ἐσταλκυίαῑν

Dative ἐσταλκυίᾳ ἐσταλκυίαῑς ἐσταλκυίαῑν

Neuter

Nominative ἐσταλκός ἐσταλκότα ἐσταλκότε

Vocative ἐσταλκός ἐσταλκότα ἐσταλκότε

Accusative ἐσταλκός ἐσταλκότα ἐσταλκότε

Genitive ἐσταλκότος ἐσταλκότων ἐσταλκότοῑν

Dative ἐσταλκότι ἐσταλκῶσι ἐσταλκότοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative ἐσταλμένος ἐσταλμένοι ἐσταλμένω

Vocative ἐσταλμένε ἐσταλμένοι ἐσταλμένω

Accusative ἐσταλμένον ἐσταλμένους ἐσταλμένω

Genitive ἐσταλμένου ἐσταλμένων ἐσταλμένοῑν

Dative ἐσταλμένῳ ἐσταλμένοῑς ἐσταλμένοῑν

Feminine

Nominative ἐσταλμένη ἐσταλμέναι ἐσταλμένᾱ

Vocative ἐσταλμένη ἐσταλμέναι ἐσταλμένᾱ

Accusative ἐσταλμένην ἐσταλμένᾱς ἐσταλμένᾱ

Genitive ἐσταλμένης ἐσταλμενῶν ἐσταλμέναῑν

Dative ἐσταλμένῃ ἐσταλμέναῑς ἐσταλμέναῑν



Singular Plural Dual

Neuter

Nominative ἐσταλμένον ἐσταλμένα ἐσταλμένω

Vocative ἐσταλμένον ἐσταλμένα ἐσταλμένω

Accusative ἐσταλμένον ἐσταλμένα ἐσταλμένω

Genitive ἐσταλμένου ἐσταλμένων ἐσταλμένοῑν

Dative ἐσταλμένῳ ἐσταλμένοῑς ἐσταλμένοῑν



Singular Plural Dual

Compound

String Aorist

Active voice

Masculine

Nominative στειλών στειλόντες στειλόντε

Vocative στειλών στειλόντες στειλόντε

Accusative στειλόντα στειλόντας στειλόντε

Genitive στειλόντος στειλόντων στειλόντοῑν

Dative στειλόντι στειλοῦσι στειλόντοῑν

Feminine

Nominative στειλοῦσα στειλοῦσαι στειλούσᾱ

Vocative στειλοῦσα στειλοῦσαι στειλούσᾱ

Accusative στειλοῦσαν στειλούσᾱς στειλούσᾱ

Genitive στειλούσης στειλουσῶν στειλούσαῑν

Dative στειλούσῃ στειλούσαῑς στειλούσαῑν

Neuter

Nominative στειλόν στειλόντα στειλόντε

Vocative στειλόν στειλόντα στειλόντε

Accusative στειλόν στειλόντα στειλόντε

Genitive στειλόντος στειλόντων στειλόντοῑν

Dative στειλόντι στειλοῦσι στειλόντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative στειλόμενος στειλόμενοι στειλομένω

Vocative στειλόμενε στειλόμενοι στειλομένω

Accusative στειλόμενον στειλομένους στειλομένω

Genitive στειλομένου στειλομένων στειλομένοῑν

Dative στειλομένῳ στειλομένοῑς στειλομένοῑν

Feminine

Nominative στειλομένη στειλομέναι στειλομένᾱ

Vocative στειλομένη στειλομέναι στειλομένᾱ

Accusative στειλομένην στειλομένᾱς στειλομένᾱ

Genitive στειλομένης στειλομενῶν στειλομέναῑν

Dative στειλομένῃ στειλομέναῑς στειλομέναῑν



Singular Plural Dual

Neuter

Nominative στειλόμενον στειλόμενα στειλομένω

Vocative στειλόμενον στειλόμενα στειλομένω

Accusative στειλόμενον στειλόμενα στειλομένω

Genitive στειλομένου στειλομένων στειλομένοῑν

Dative στειλομένῳ στειλομένοῑς στειλομένοῑν



Singular Plural Dual

Aeolian

Future

Active voice

Masculine

Nominative στολέσων στολέσοντες στολέσοντε

Vocative στολέσον στολέσοντες στολέσοντε

Accusative στολέσοντα στολέσοντας στολέσοντε

Genitive στολέσοντος στολεσόντων στολεσόντοῑν

Dative στολέσοντι στολέσουσι στολεσόντοῑν

Feminine

Nominative στολέσουσα στολέσουσαι στολεσούσᾱ

Vocative στολέσουσα στολέσουσαι στολεσούσᾱ

Accusative στολέσουσαν στολεσούσᾱς στολεσούσᾱ

Genitive στολεσούσης στολεσουσῶν στολεσούσαῑν

Dative στολεσούσῃ στολεσούσαῑς στολεσούσαῑν

Neuter

Nominative στολέσον στολέσοντα στολέσοντε

Vocative στολέσον στολέσοντα στολέσοντε

Accusative στολέσον στολέσοντα στολέσοντε

Genitive στολέσοντος στολεσόντων στολεσόντοῑν

Dative στολέσοντι στολέσουσι στολεσόντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative στολεσόμενος στολεσόμενοι στολεσομένω

Vocative στολεσόμενε στολεσόμενοι στολεσομένω

Accusative στολεσόμενον στολεσομένους στολεσομένω

Genitive στολεσομένου στολεσομένων στολεσομένοῑν

Dative στολεσομένῳ στολεσομένοῑς στολεσομένοῑν

Feminine

Nominative στολεσομένη στολεσομέναι στολεσομένᾱ

Vocative στολεσομένη στολεσομέναι στολεσομένᾱ

Accusative στολεσομένην στολεσομένᾱς στολεσομένᾱ

Genitive στολεσομένης στολεσομενῶν στολεσομέναῑν

Dative στολεσομένῃ στολεσομέναῑς στολεσομέναῑν



Singular Plural Dual

Neuter

Nominative στολεσόμενον στολεσόμενα στολεσομένω

Vocative στολεσόμενον στολεσόμενα στολεσομένω

Accusative στολεσόμενον στολεσόμενα στολεσομένω

Genitive στολεσομένου στολεσομένων στολεσομένοῑν

Dative στολεσομένῳ στολεσομένοῑς στολεσομένοῑν



Singular Plural Dual

Epic

Future

Active voice

Masculine

Nominative στελέσων στελέσοντες στελέσοντε

Vocative στελέσον στελέσοντες στελέσοντε

Accusative στελέσοντα στελέσοντας στελέσοντε

Genitive στελέσοντος στελεσόντων στελεσόντοῑν

Dative στελέσοντι στελέσουσι στελεσόντοῑν

Feminine

Nominative στελέσουσα στελέσουσαι στελεσούσᾱ

Vocative στελέσουσα στελέσουσαι στελεσούσᾱ

Accusative στελέσουσαν στελεσούσᾱς στελεσούσᾱ

Genitive στελεσούσης στελεσουσῶν στελεσούσαῑν

Dative στελεσούσῃ στελεσούσαῑς στελεσούσαῑν

Neuter

Nominative στελέσον στελέσοντα στελέσοντε

Vocative στελέσον στελέσοντα στελέσοντε

Accusative στελέσον στελέσοντα στελέσοντε

Genitive στελέσοντος στελεσόντων στελεσόντοῑν

Dative στελέσοντι στελέσουσι στελεσόντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative στελεσόμενος στελεσόμενοι στελεσομένω

Vocative στελεσόμενε στελεσόμενοι στελεσομένω

Accusative στελεσόμενον στελεσομένους στελεσομένω

Genitive στελεσομένου στελεσομένων στελεσομένοῑν

Dative στελεσομένῳ στελεσομένοῑς στελεσομένοῑν

Feminine

Nominative στελεσομένη στελεσομέναι στελεσομένᾱ

Vocative στελεσομένη στελεσομέναι στελεσομένᾱ

Accusative στελεσομένην στελεσομένᾱς στελεσομένᾱ

Genitive στελεσομένης στελεσομενῶν στελεσομέναῑν

Dative στελεσομένῃ στελεσομέναῑς στελεσομέναῑν



Singular Plural Dual

Neuter

Nominative στελεσόμενον στελεσόμενα στελεσομένω

Vocative στελεσόμενον στελεσόμενα στελεσομένω

Accusative στελεσόμενον στελεσόμενα στελεσομένω

Genitive στελεσομένου στελεσομένων στελεσομένοῑν

Dative στελεσομένῳ στελεσομένοῑς στελεσομένοῑν



στέλλω

provide, supply; drive, carry.

Active Middle Passive

Regular

Present στέλλειν στέλλεσθαι

Future σταλήσεσθαι

Aorist σταλθῆναι

Aorist σταλῆναι

Perfect ἐσταλκέναι ἐστάλσθαι

Compound

Aorist στειλεῖν στειλέσθαι

Aeolian

Future στολέσειν στολέσεσθαι

Epic

Future στελέσειν στελέσεσθαι



συστέλλω

to draw together, draw in : to shorten sail.

Indicative Subjunctive Optative Imperative

Regular

Active voice

Present
συστέλλω συστέλλω συστέλλοῑμι1ps

συστέλλεις συστέλλῃς συστέλλοῑς σύστελλε2ps

συστέλλει συστέλλῃ συστέλλοῑ συστελλέτω3ps

συστέλλομεν συστέλλωμεν συστέλλοῑμεν1pp

συστέλλετε συστέλλητε συστέλλοῑτε συστέλλετε2pp

συστέλλουσι συστέλλωσι συστέλλοῑεν συστελλέτωσαν3pp

συστέλλετον συστέλλητον συστέλλοῑτον συστέλλετον2pd

συστέλλετον συστέλλητον συστελλοί̄την συστελλέτων3pd

Imperfect
συνέστελλον1ps

συνέστελλες2ps

συνέστελλε3ps

συνεστέλλομεν1pp

συνεστέλλετε2pp

συνέστελλον3pp

συνεστέλλετον2pd

συνεστελλέτην3pd

Strong future
συσταλησοί̄μην1ps

συσταλήσοῑο2ps

συσταλήσοῑτο3ps

συσταλησοί̄μεθα1pp

συσταλήσοῑσθε2pp

συσταλήσοῑντο3pp

συσταλήσοῑσθον2pd

συσταλησοί̄σθην3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Aorist
συσταλθῶ συσταλθείην1ps

συσταλθῇς συσταλθείης συστάλθητι2ps

συσταλθῇ συσταλθείη συσταλθήτω3ps

συσταλθῶμεν συσταλθεῖμεν1pp

συσταλθῆτε συσταλθεῖτε συστάλθητε2pp

συσταλθῶσι συσταλθεῖεν συσταλθήτωσαν3pp

συσταλθῆτον συσταλθεῖτον συστάλθητον2pd

συσταλθῆτον συσταλθείτην συσταλθήτων3pd

Strong aorist
συσταλῶ συσταλείην1ps

συσταλῇς συσταλείης συστάλητι2ps

συσταλῇ συσταλείη συσταλήτω3ps

συσταλῶμεν συσταλεῖμεν1pp

συσταλῆτε συσταλεῖτε συστάλητε2pp

συσταλῶσι συσταλεῖεν συσταλήτωσαν3pp

συσταλῆτον συσταλεῖτον συστάλητον2pd

συσταλῆτον συσταλείτην συσταλήτων3pd

Perfect
συνέσταλκα συνεστάλκω συνεστάλκοῑμι1ps

συνέσταλκας συνεστάλκῃς συνεστάλκοῑς συνέσταλκε2ps

συνέσταλκε συνεστάλκῃ συνεστάλκοῑ συνεσταλκέτω3ps

συνεστάλκαμεν συνεστάλκωμεν συνεστάλκοῑμεν1pp

συνεστάλκατε συνεστάλκητε συνεστάλκοῑτε συνεστάλκετε2pp

συνεστάλκασι συνεστάλκωσι συνεστάλκοῑεν συνεσταλκέτωσα3pp

συνεστάλκατον συνεστάλκητον συνεστάλκοῑτον συνεστάλκετον2pd

συνεστάλκατον συνεστάλκητον συνεσταλκοί̄την συνεσταλκέτων3pd

Pluperfect
συνεστάλκη1ps

συνεστάλκης2ps

συνεστάλκει3ps

συνεστάλκεμεν1pp

συνεστάλκετε2pp

συνεστάλκεσαν3pp

συνεστάλκειτον2pd

συνεσταλκείτην3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Middle voice

Present
συνεστέλλομαι συστέλλωμαι συστελλοί̄μην1ps

συνεστέλλει συστέλλῃ συστέλλοῑο συστέλλου2ps

συνεστέλλεται συστέλληται συστέλλοῑτο συστελλέσθω3ps

συνεστελλόμεθα συστελλώμεθα συστελλοί̄μεθα1pp

συνεστέλλεσθε συστέλλησθε συστέλλοῑσθε συστέλλεσθε2pp

συνεστέλλονται συστέλλωνται συστέλλοῑντο συστελλέσθωσαν3pp

συνεστέλλεσθον συστέλλησθον συστέλλοῑσθον συστέλλεσθον2pd

συνεστέλλεσθον συστέλλησθον συστελλοί̄σθην συστελλέσθων3pd

Imperfect
συνεστελλόμην1ps

συνεστέλλου2ps

συνεστέλλετο3ps

συνεστελλόμεθα1pp

συνεστέλλεσθε2pp

συνεστέλλοντο3pp

συνεστέλλεσθον2pd

συνεστελλέσθην3pd

Perfect
συνέσταλμαι1ps

συνέσταλσαι συνέσταλσο2ps

συνέσταλται συνεστάλσθω3ps

συνεστάλμεθα1pp

συνέσταλσθε συνέσταλσθε2pp

συνέσταλνται συνεστάλσθωσαν3pp

συνέσταλσθον συνέσταλσθον2pd

συνέσταλσθον συνεστάλσθων3pd

Pluperfect
συνεστάλμην1ps

συνέσταλσο2ps

συνέσταλτο3ps

συνεστάλμεθα1pp

συνέσταλσθε2pp

συνέσταλντο3pp

συνέσταλσθον2pd

συνεστάλσθην3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Passive voice

Strong future
συσταλήσομαι1ps

συσταλήσει2ps

συσταλήσεται3ps

συσταλησόμεθα1pp

συσταλήσεσθε2pp

συσταλήσονται3pp

συσταλήσεσθον2pd

συσταλήσεσθον3pd

Aorist
συνεστάλθην1ps

συνεστάλθης2ps

συνεστάλθη3ps

συνεστάλθημεν1pp

συνεστάλθητε2pp

συνεστάλθησαν3pp

συνεστάλθητον2pd

συνεσταλθήτην3pd

Strong aorist
συνεστάλην1ps

συνεστάλης2ps

συνεστάλη3ps

συνεστάλημεν1pp

συνεστάλητε2pp

συνεστάλησαν3pp

συνεστάλητον2pd

συνεσταλήτην3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Compound

Active voice

Strong aorist
σύστειλον συστείλω συστείλοῑμι1ps

σύστειλες συστείλῃς συστείλοῑς σύστειλε2ps

σύστειλε συστείλῃ συστείλοῑ συστειλέτω3ps

συστείλομεν συστείλωμεν συστείλοῑμεν1pp

συστείλετε συστείλητε συστείλοῑτε συστείλετε2pp

σύστειλον συστείλωσι συστείλοῑεν συστειλέτωσαν3pp

συστείλετον συστείλητον συστείλοῑτον συστείλετον2pd

συστειλέτην συστείλητον συστειλοί̄την συστειλέτων3pd

Middle voice

Strong aorist
συστειλόμην συστείλωμαι συστειλοί̄μην1ps

συστείλου συστείλῃ συστείλοῑο συστειλοῦ2ps

συστείλετο συστείληται συστείλοῑτο συστειλέσθω3ps

συστειλόμεθα συστειλώμεθα συστειλοί̄μεθα1pp

συστείλεσθε συστείλησθε συστείλοῑσθε συστείλεσθε2pp

συστείλοντο συστείλωνται συστείλοῑντο συστειλέσθωσαν3pp

συστείλεσθον συστείλησθον συστείλοῑσθον συστείλεσθον2pd

συστειλέσθην συστείλησθον συστειλοί̄σθην συστειλέσθων3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Aeolian

Active voice

Future
συστολέσω συστολέσοῑμι1ps

συστολέσεις συστολέσοῑς2ps

συστολέσει συστολέσοῑ3ps

συστολέσομεν συστολέσοῑμεν1pp

συστολέσετε συστολέσοῑτε2pp

συστολέσουσι συστολέσοῑεν3pp

συστολέσετον συστολέσοῑτον2pd

συστολέσετον συστολεσοί̄την3pd

Middle voice

Future
συστολέσομαι συστολεσοί̄μην1ps

συστολέσει συστολέσοῑο2ps

συστολέσεται συστολέσοῑτο3ps

συστολεσόμεθα συστολεσοί̄μεθα1pp

συστολέσεσθε συστολέσοῑσθε2pp

συστολέσονται συστολέσοῑντο3pp

συστολέσεσθον συστολέσοῑσθον2pd

συστολέσεσθον συστολεσοί̄σθην3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Epic

Active voice

Future
συστελέσω συστελέσοῑμι1ps

συστελέσεις συστελέσοῑς2ps

συστελέσει συστελέσοῑ3ps

συστελέσομεν συστελέσοῑμεν1pp

συστελέσετε συστελέσοῑτε2pp

συστελέσουσι συστελέσοῑεν3pp

συστελέσετον συστελέσοῑτον2pd

συστελέσετον συστελεσοί̄την3pd

Middle voice

Future
συστελέσομαι συστελεσοί̄μην1ps

συστελέσει συστελέσοῑο2ps

συστελέσεται συστελέσοῑτο3ps

συστελεσόμεθα συστελεσοί̄μεθα1pp

συστελέσεσθε συστελέσοῑσθε2pp

συστελέσονται συστελέσοῑντο3pp

συστελέσεσθον συστελέσοῑσθον2pd

συστελέσεσθον συστελεσοί̄σθην3pd



συστέλλω

to draw together, draw in : to shorten sail.

Singular Plural Dual

Regular

Present

Active voice

Masculine

Nominative συστέλλων συστέλλοντες συστέλλοντε

Vocative συστέλλον συστέλλοντες συστέλλοντε

Accusative συστέλλοντα συστέλλοντας συστέλλοντε

Genitive συστέλλοντος συστελλόντων συστελλόντοῑν

Dative συστέλλοντι συστέλλουσι συστελλόντοῑν

Feminine

Nominative συστέλλουσα συστέλλουσαι συστελλούσᾱ

Vocative συστέλλουσα συστέλλουσαι συστελλούσᾱ

Accusative συστέλλουσαν συστελλούσᾱς συστελλούσᾱ

Genitive συστελλούσης συστελλουσῶν συστελλούσαῑν

Dative συστελλούσῃ συστελλούσαῑς συστελλούσαῑν

Neuter

Nominative συστέλλον συστέλλοντα συστέλλοντε

Vocative συστέλλον συστέλλοντα συστέλλοντε

Accusative συστέλλον συστέλλοντα συστέλλοντε

Genitive συστέλλοντος συστελλόντων συστελλόντοῑν

Dative συστέλλοντι συστέλλουσι συστελλόντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative συστελλόμενος συστελλόμενοι συστελλομένω

Vocative συστελλόμενε συστελλόμενοι συστελλομένω

Accusative συστελλόμενον συστελλομένους συστελλομένω

Genitive συστελλομένου συστελλομένων συστελλομένοῑν

Dative συστελλομένῳ συστελλομένοῑς συστελλομένοῑν

Feminine

Nominative συστελλομένη συστελλομέναι συστελλομένᾱ

Vocative συστελλομένη συστελλομέναι συστελλομένᾱ

Accusative συστελλομένην συστελλομένᾱς συστελλομένᾱ

Genitive συστελλομένης συστελλομενῶν συστελλομέναῑν

Dative συστελλομένῃ συστελλομέναῑς συστελλομέναῑν



Singular Plural Dual

Neuter

Nominative συστελλόμενον συστελλόμενα συστελλομένω

Vocative συστελλόμενον συστελλόμενα συστελλομένω

Accusative συστελλόμενον συστελλόμενα συστελλομένω

Genitive συστελλομένου συστελλομένων συστελλομένοῑν

Dative συστελλομένῳ συστελλομένοῑς συστελλομένοῑν

Strong future

Passive voice

Masculine

Nominative συσταλθησόμενος συσταλθησόμενοι συσταλθησομένω

Vocative συσταλθησόμενε συσταλθησόμενοι συσταλθησομένω

Accusative συσταλθησόμενον συσταλθησομένους συσταλθησομένω

Genitive συσταλθησομένου συσταλθησομένων συσταλθησομένοῑν

Dative συσταλθησομένῳ συσταλθησομένοῑς συσταλθησομένοῑν

Feminine

Nominative συσταλθησομένη συσταλθησομέναι συσταλθησομένᾱ

Vocative συσταλθησομένη συσταλθησομέναι συσταλθησομένᾱ

Accusative συσταλθησομένην συσταλθησομένᾱς συσταλθησομένᾱ

Genitive συσταλθησομένης συσταλθησομενῶν συσταλθησομέναῑν

Dative συσταλθησομένῃ συσταλθησομέναῑς συσταλθησομέναῑν

Neuter

Nominative συσταλθησόμενον συσταλθησόμενα συσταλθησομένω

Vocative συσταλθησόμενον συσταλθησόμενα συσταλθησομένω

Accusative συσταλθησόμενον συσταλθησόμενα συσταλθησομένω

Genitive συσταλθησομένου συσταλθησομένων συσταλθησομένοῑν

Dative συσταλθησομένῳ συσταλθησομένοῑς συσταλθησομένοῑν

Aorist

Passive voice

Masculine

Nominative συσταλθείς συσταλθέντες συσταλθέντε

Vocative συσταλθείς συσταλθέντες συσταλθέντε

Accusative συσταλθέντα συσταλθέντας συσταλθέντε

Genitive συσταλθέντος συσταλθέντων συσταλθέντοῑν

Dative συσταλθέντι συσταλθεῖσι συσταλθέντοῑν



Singular Plural Dual

Feminine

Nominative συσταλθεῖσα συσταλθεῖσαι συσταλθείσᾱ

Vocative συσταλθεῖσα συσταλθεῖσαι συσταλθείσᾱ

Accusative συσταλθεῖσαν συσταλθείσᾱς συσταλθείσᾱ

Genitive συσταλθείσης συσταλθεισῶν συσταλθείσαῑν

Dative συσταλθείσῃ συσταλθείσαῑς συσταλθείσαῑν

Neuter

Nominative συσταλθέν συσταλθέντα συσταλθέντε

Vocative συσταλθέν συσταλθέντα συσταλθέντε

Accusative συσταλθέν συσταλθέντα συσταλθέντε

Genitive συσταλθέντος συσταλθέντων συσταλθέντοῑν

Dative συσταλθέντι συσταλθεῖσι συσταλθέντοῑν

String Aorist

Passive voice

Masculine

Nominative συσταλείς συσταλέντες συσταλέντε

Vocative συσταλείς συσταλέντες συσταλέντε

Accusative συσταλέντα συσταλέντας συσταλέντε

Genitive συσταλέντος συσταλέντων συσταλέντοῑν

Dative συσταλέντι συσταλεῖσι συσταλέντοῑν

Feminine

Nominative συσταλεῖσα συσταλεῖσαι συσταλείσᾱ

Vocative συσταλεῖσα συσταλεῖσαι συσταλείσᾱ

Accusative συσταλεῖσαν συσταλείσᾱς συσταλείσᾱ

Genitive συσταλείσης συσταλεισῶν συσταλείσαῑν

Dative συσταλείσῃ συσταλείσαῑς συσταλείσαῑν

Neuter

Nominative συσταλέν συσταλέντα συσταλέντε

Vocative συσταλέν συσταλέντα συσταλέντε

Accusative συσταλέν συσταλέντα συσταλέντε

Genitive συσταλέντος συσταλέντων συσταλέντοῑν

Dative συσταλέντι συσταλεῖσι συσταλέντοῑν



Singular Plural Dual

Perfect

Active voice

Masculine

Nominative συνεσταλκώς συνεσταλκότες συνεσταλκότε

Vocative συνεσταλκώς συνεσταλκότες συνεσταλκότε

Accusative συνεσταλκότα συνεσταλκότας συνεσταλκότε

Genitive συνεσταλκότος συνεσταλκότων συνεσταλκότοῑν

Dative συνεσταλκότι συνεσταλκῶσι συνεσταλκότοῑν

Feminine

Nominative συνεσταλκυῖα συνεσταλκυῖαι συνεσταλκυίᾱ

Vocative συνεσταλκυῖα συνεσταλκυῖαι συνεσταλκυίᾱ

Accusative συνεσταλκυῖαν συνεσταλκυίᾱς συνεσταλκυίᾱ

Genitive συνεσταλκυίᾱς συνεσταλκυιῶν συνεσταλκυίαῑν

Dative συνεσταλκυίᾳ συνεσταλκυίαῑς συνεσταλκυίαῑν

Neuter

Nominative συνεσταλκός συνεσταλκότα συνεσταλκότε

Vocative συνεσταλκός συνεσταλκότα συνεσταλκότε

Accusative συνεσταλκός συνεσταλκότα συνεσταλκότε

Genitive συνεσταλκότος συνεσταλκότων συνεσταλκότοῑν

Dative συνεσταλκότι συνεσταλκῶσι συνεσταλκότοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative συνεσταλμένος συνεσταλμένοι συνεσταλμένω

Vocative συνεσταλμένε συνεσταλμένοι συνεσταλμένω

Accusative συνεσταλμένον συνεσταλμένους συνεσταλμένω

Genitive συνεσταλμένου συνεσταλμένων συνεσταλμένοῑν

Dative συνεσταλμένῳ συνεσταλμένοῑς συνεσταλμένοῑν

Feminine

Nominative συνεσταλμένη συνεσταλμέναι συνεσταλμένᾱ

Vocative συνεσταλμένη συνεσταλμέναι συνεσταλμένᾱ

Accusative συνεσταλμένην συνεσταλμένᾱς συνεσταλμένᾱ

Genitive συνεσταλμένης συνεσταλμενῶν συνεσταλμέναῑν

Dative συνεσταλμένῃ συνεσταλμέναῑς συνεσταλμέναῑν



Singular Plural Dual

Neuter

Nominative συνεσταλμένον συνεσταλμένα συνεσταλμένω

Vocative συνεσταλμένον συνεσταλμένα συνεσταλμένω

Accusative συνεσταλμένον συνεσταλμένα συνεσταλμένω

Genitive συνεσταλμένου συνεσταλμένων συνεσταλμένοῑν

Dative συνεσταλμένῳ συνεσταλμένοῑς συνεσταλμένοῑν



Singular Plural Dual

Compound

String Aorist

Active voice

Masculine

Nominative συστειλών συστειλόντες συστειλόντε

Vocative συστειλών συστειλόντες συστειλόντε

Accusative συστειλόντα συστειλόντας συστειλόντε

Genitive συστειλόντος συστειλόντων συστειλόντοῑν

Dative συστειλόντι συστειλοῦσι συστειλόντοῑν

Feminine

Nominative συστειλοῦσα συστειλοῦσαι συστειλούσᾱ

Vocative συστειλοῦσα συστειλοῦσαι συστειλούσᾱ

Accusative συστειλοῦσαν συστειλούσᾱς συστειλούσᾱ

Genitive συστειλούσης συστειλουσῶν συστειλούσαῑν

Dative συστειλούσῃ συστειλούσαῑς συστειλούσαῑν

Neuter

Nominative συστειλόν συστειλόντα συστειλόντε

Vocative συστειλόν συστειλόντα συστειλόντε

Accusative συστειλόν συστειλόντα συστειλόντε

Genitive συστειλόντος συστειλόντων συστειλόντοῑν

Dative συστειλόντι συστειλοῦσι συστειλόντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative συστειλόμενος συστειλόμενοι συστειλομένω

Vocative συστειλόμενε συστειλόμενοι συστειλομένω

Accusative συστειλόμενον συστειλομένους συστειλομένω

Genitive συστειλομένου συστειλομένων συστειλομένοῑν

Dative συστειλομένῳ συστειλομένοῑς συστειλομένοῑν

Feminine

Nominative συστειλομένη συστειλομέναι συστειλομένᾱ

Vocative συστειλομένη συστειλομέναι συστειλομένᾱ

Accusative συστειλομένην συστειλομένᾱς συστειλομένᾱ

Genitive συστειλομένης συστειλομενῶν συστειλομέναῑν

Dative συστειλομένῃ συστειλομέναῑς συστειλομέναῑν



Singular Plural Dual

Neuter

Nominative συστειλόμενον συστειλόμενα συστειλομένω

Vocative συστειλόμενον συστειλόμενα συστειλομένω

Accusative συστειλόμενον συστειλόμενα συστειλομένω

Genitive συστειλομένου συστειλομένων συστειλομένοῑν

Dative συστειλομένῳ συστειλομένοῑς συστειλομένοῑν



Singular Plural Dual

Aeolian

Future

Active voice

Masculine

Nominative συστολέσων συστολέσοντες συστολέσοντε

Vocative συστολέσον συστολέσοντες συστολέσοντε

Accusative συστολέσοντα συστολέσοντας συστολέσοντε

Genitive συστολέσοντος συστολεσόντων συστολεσόντοῑν

Dative συστολέσοντι συστολέσουσι συστολεσόντοῑν

Feminine

Nominative συστολέσουσα συστολέσουσαι συστολεσούσᾱ

Vocative συστολέσουσα συστολέσουσαι συστολεσούσᾱ

Accusative συστολέσουσαν συστολεσούσᾱς συστολεσούσᾱ

Genitive συστολεσούσης συστολεσουσῶν συστολεσούσαῑν

Dative συστολεσούσῃ συστολεσούσαῑς συστολεσούσαῑν

Neuter

Nominative συστολέσον συστολέσοντα συστολέσοντε

Vocative συστολέσον συστολέσοντα συστολέσοντε

Accusative συστολέσον συστολέσοντα συστολέσοντε

Genitive συστολέσοντος συστολεσόντων συστολεσόντοῑν

Dative συστολέσοντι συστολέσουσι συστολεσόντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative συστολεσόμενος συστολεσόμενοι συστολεσομένω

Vocative συστολεσόμενε συστολεσόμενοι συστολεσομένω

Accusative συστολεσόμενον συστολεσομένους συστολεσομένω

Genitive συστολεσομένου συστολεσομένων συστολεσομένοῑν

Dative συστολεσομένῳ συστολεσομένοῑς συστολεσομένοῑν

Feminine

Nominative συστολεσομένη συστολεσομέναι συστολεσομένᾱ

Vocative συστολεσομένη συστολεσομέναι συστολεσομένᾱ

Accusative συστολεσομένην συστολεσομένᾱς συστολεσομένᾱ

Genitive συστολεσομένης συστολεσομενῶν συστολεσομέναῑν

Dative συστολεσομένῃ συστολεσομέναῑς συστολεσομέναῑν



Singular Plural Dual

Neuter

Nominative συστολεσόμενον συστολεσόμενα συστολεσομένω

Vocative συστολεσόμενον συστολεσόμενα συστολεσομένω

Accusative συστολεσόμενον συστολεσόμενα συστολεσομένω

Genitive συστολεσομένου συστολεσομένων συστολεσομένοῑν

Dative συστολεσομένῳ συστολεσομένοῑς συστολεσομένοῑν



Singular Plural Dual

Epic

Future

Active voice

Masculine

Nominative συστελέσων συστελέσοντες συστελέσοντε

Vocative συστελέσον συστελέσοντες συστελέσοντε

Accusative συστελέσοντα συστελέσοντας συστελέσοντε

Genitive συστελέσοντος συστελεσόντων συστελεσόντοῑν

Dative συστελέσοντι συστελέσουσι συστελεσόντοῑν

Feminine

Nominative συστελέσουσα συστελέσουσαι συστελεσούσᾱ

Vocative συστελέσουσα συστελέσουσαι συστελεσούσᾱ

Accusative συστελέσουσαν συστελεσούσᾱς συστελεσούσᾱ

Genitive συστελεσούσης συστελεσουσῶν συστελεσούσαῑν

Dative συστελεσούσῃ συστελεσούσαῑς συστελεσούσαῑν

Neuter

Nominative συστελέσον συστελέσοντα συστελέσοντε

Vocative συστελέσον συστελέσοντα συστελέσοντε

Accusative συστελέσον συστελέσοντα συστελέσοντε

Genitive συστελέσοντος συστελεσόντων συστελεσόντοῑν

Dative συστελέσοντι συστελέσουσι συστελεσόντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative συστελεσόμενος συστελεσόμενοι συστελεσομένω

Vocative συστελεσόμενε συστελεσόμενοι συστελεσομένω

Accusative συστελεσόμενον συστελεσομένους συστελεσομένω

Genitive συστελεσομένου συστελεσομένων συστελεσομένοῑν

Dative συστελεσομένῳ συστελεσομένοῑς συστελεσομένοῑν

Feminine

Nominative συστελεσομένη συστελεσομέναι συστελεσομένᾱ

Vocative συστελεσομένη συστελεσομέναι συστελεσομένᾱ

Accusative συστελεσομένην συστελεσομένᾱς συστελεσομένᾱ

Genitive συστελεσομένης συστελεσομενῶν συστελεσομέναῑν

Dative συστελεσομένῃ συστελεσομέναῑς συστελεσομέναῑν



Singular Plural Dual

Neuter

Nominative συστελεσόμενον συστελεσόμενα συστελεσομένω

Vocative συστελεσόμενον συστελεσόμενα συστελεσομένω

Accusative συστελεσόμενον συστελεσόμενα συστελεσομένω

Genitive συστελεσομένου συστελεσομένων συστελεσομένοῑν

Dative συστελεσομένῳ συστελεσομένοῑς συστελεσομένοῑν



συστέλλω

to draw together, draw in : to shorten sail.

Active Middle Passive

Regular

Present συστέλλειν συστέλλεσθαι

Future συσταλήσεσθαι

Aorist συσταλθῆναι

Aorist συσταλῆναι

Perfect συνεσταλκέναι συνεστάλσθαι

Compound

Aorist συστειλεῖν συστειλέσθαι

Aeolian

Future συστολέσειν συστολέσεσθαι

Epic

Future συστελέσειν συστελέσεσθαι



τέμνω

cut, carve, mince, divide; castrate.

Indicative Subjunctive Optative Imperative

Regular

Active voice

Present
τέμνω τέμνω τέμνοῑμι1ps

τέμνεις τέμνῃς τέμνοῑς τέμνε2ps

τέμνει τέμνῃ τέμνοῑ τεμνέτω3ps

τέμνομεν τέμνωμεν τέμνοῑμεν1pp

τέμνετε τέμνητε τέμνοῑτε τέμνετε2pp

τέμνουσι τέμνωσι τέμνοῑεν τεμνέτωσαν3pp

τέμνετον τέμνητον τέμνοῑτον τέμνετον2pd

τέμνετον τέμνητον τεμνοί̄την τεμνέτων3pd

Imperfect
ἔτεμνον1ps

ἔτεμνες2ps

ἔτεμνε3ps

ἐτέμνομεν1pp

ἐτέμνετε2pp

ἔτεμνον3pp

ἐτέμνετον2pd

ἐτεμνέτην3pd

Future
τεμῶ τεμῶ τμηθησοί̄μην1ps

τεμεῖς τεμῇς τμηθήσοῑο τέμει2ps

τεμεῖ τεμῇ τμηθήσοῑτο τεμείτω3ps

τεμοῦμεν τεμῶμεν τμηθησοί̄μεθα1pp

τεμεῖτε τεμῆτε τμηθήσοῑσθε τεμεῖτε2pp

τεμοῦσι τεμῶσι τμηθήσοῑντο τεμείτωσαν3pp

τεμεῖτον τεμῆτον τμηθήσοῑσθον τεμεῖτον2pd

τεμεῖτον τεμῆτον τμηθησοί̄σθην τεμείτων3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Strong future
τετμησοί̄μην1ps

τετμήσοῑο2ps

τετμήσοῑτο3ps

τετμησοί̄μεθα1pp

τετμήσοῑσθε2pp

τετμήσοῑντο3pp

τετμήσοῑσθον2pd

τετμησοί̄σθην3pd

Aorist
τμηθῶ τμηθείην1ps

τμηθῇς τμηθείης τμήθητι2ps

τμηθῇ τμηθείη τμηθήτω3ps

τμηθῶμεν τμηθεῖμεν1pp

τμηθῆτε τμηθεῖτε τμήθητε2pp

τμηθῶσι τμηθεῖεν τμηθήτωσαν3pp

τμηθῆτον τμηθεῖτον τμήθητον2pd

τμηθῆτον τμηθείτην τμηθήτων3pd

Strong aorist
ἔτεμον τέμω τέμοῑμι1ps

ἔτεμες τέμῃς τέμοῑς τέμε2ps

ἔτεμε τέμῃ τέμοῑ τεμέτω3ps

ἐτέμομεν τέμωμεν τέμοῑμεν1pp

ἐτέμετε τέμητε τέμοῑτε τέμετε2pp

ἔτεμον τέμωσι τέμοῑεν τεμέτωσαν3pp

ἐτέμετον τέμητον τέμοῑτον τέμετον2pd

ἐτεμέτην τέμητον τεμοί̄την τεμέτων3pd

Perfect
ἔτμηκα ἐτμήκω ἐτμήκοῑμι1ps

ἔτμηκας ἐτμήκῃς ἐτμήκοῑς ἔτμηκε2ps

ἔτμηκε ἐτμήκῃ ἐτμήκοῑ ἐτμηκέτω3ps

ἐτμήκαμεν ἐτμήκωμεν ἐτμήκοῑμεν1pp

ἐτμήκατε ἐτμήκητε ἐτμήκοῑτε ἐτμήκετε2pp

ἐτμήκασι ἐτμήκωσι ἐτμήκοῑεν ἐτμηκέτωσαν3pp

ἐτμήκατον ἐτμήκητον ἐτμήκοῑτον ἐτμήκετον2pd

ἐτμήκατον ἐτμήκητον ἐτμηκοί̄την ἐτμηκέτων3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Pluperfect
ἠτμήκη1ps

ἠτμήκης2ps

ἠτμήκει3ps

ἠτμήκεμεν1pp

ἠτμήκετε2pp

ἠτμήκεσαν3pp

ἠτμήκειτον2pd

ἠτμηκείτην3pd

Middle voice

Present
ἐτέμνομαι τέμνωμαι τεμνοί̄μην1ps

ἐτέμνει τέμνῃ τέμνοῑο τέμνου2ps

ἐτέμνεται τέμνηται τέμνοῑτο τεμνέσθω3ps

ἐτεμνόμεθα τεμνώμεθα τεμνοί̄μεθα1pp

ἐτέμνεσθε τέμνησθε τέμνοῑσθε τέμνεσθε2pp

ἐτέμνονται τέμνωνται τέμνοῑντο τεμνέσθωσαν3pp

ἐτέμνεσθον τέμνησθον τέμνοῑσθον τέμνεσθον2pd

ἐτέμνεσθον τέμνησθον τεμνοί̄σθην τεμνέσθων3pd

Imperfect
ἐτεμνόμην1ps

ἐτέμνου2ps

ἐτέμνετο3ps

ἐτεμνόμεθα1pp

ἐτέμνεσθε2pp

ἐτέμνοντο3pp

ἐτέμνεσθον2pd

ἐτεμνέσθην3pd

Future
τεμοῦμαι τεμῶμαι τεμοί̄μην1ps

τεμεῖ τεμῇ τεμοῖο τεμοῦ2ps

τεμεῖται τεμῆται τεμοῖτο τεμείσθω3ps

τεμούμεθα τεμώμεθα τεμοί̄μεθα1pp

τεμεῖσθε τεμῆσθε τεμοῖσθε τεμεῖσθε2pp

τεμοῦνται τεμῶνται τεμοῖντο τεμείσθωσαν3pp

τεμεῖσθον τεμῆσθον τεμοῖσθον τεμεῖσθον2pd

τεμεῖσθον τεμῆσθον τεμοί̄σθην τεμείσθων3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Strong aorist
ἐτεμόμην τέμωμαι τεμοί̄μην1ps

ἐτέμου τέμῃ τέμοῑο τεμοῦ2ps

ἐτέμετο τέμηται τέμοῑτο τεμέσθω3ps

ἐτεμόμεθα τεμώμεθα τεμοί̄μεθα1pp

ἐτέμεσθε τέμησθε τέμοῑσθε τέμεσθε2pp

ἐτέμοντο τέμωνται τέμοῑντο τεμέσθωσαν3pp

ἐτέμεσθον τέμησθον τέμοῑσθον τέμεσθον2pd

ἐτεμέσθην τέμησθον τεμοί̄σθην τεμέσθων3pd

Perfect
ἤτμημαι1ps

ἤτμησαι ἔτμησο2ps

ἤτμηται ἐτμήσθω3ps

ἠτμήμεθα1pp

ἤτμησθε ἔτμησθε2pp

ἤτμηνται ἐτμήσθωσαν3pp

ἤτμησθον ἔτμησθον2pd

ἤτμησθον ἐτμήσθων3pd

Pluperfect
ἠτμήμην1ps

ἤτμησο2ps

ἤτμητο3ps

ἠτμήμεθα1pp

ἤτμησθε2pp

ἤτμηντο3pp

ἤτμησθον2pd

ἠτμήσθην3pd

Passive voice

Future
τμηθήσομαι1ps

τμηθήσει2ps

τμηθήσεται3ps

τμηθησόμεθα1pp

τμηθήσεσθε2pp

τμηθήσονται3pp

τμηθήσεσθον2pd

τμηθήσεσθον3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Strong future
τετμήσομαι1ps

τετμήσει2ps

τετμήσεται3ps

τετμησόμεθα1pp

τετμήσεσθε2pp

τετμήσονται3pp

τετμήσεσθον2pd

τετμήσεσθον3pd

Aorist
ἐτμήθην1ps

ἐτμήθης2ps

ἐτμήθη3ps

ἐτμήθημεν1pp

ἐτμήθητε2pp

ἐτμήθησαν3pp

ἐτμήθητον2pd

ἐτμηθήτην3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Doric

Active voice

Present
τάμνω τάμνω τάμνοῑμι1ps

τάμνεις τάμνῃς τάμνοῑς τάμνε2ps

τάμνει τάμνῃ τάμνοῑ ταμνέτω3ps

τάμνομεν τάμνωμεν τάμνοῑμεν1pp

τάμνετε τάμνητε τάμνοῑτε τάμνετε2pp

τάμνουσι τάμνωσι τάμνοῑεν ταμνέτωσαν3pp

τάμνετον τάμνητον τάμνοῑτον τάμνετον2pd

τάμνετον τάμνητον ταμνοί̄την ταμνέτων3pd

Imperfect
ἔταμνον1ps

ἔταμνες2ps

ἔταμνε3ps

ἐτάμνομεν1pp

ἐτάμνετε2pp

ἔταμνον3pp

ἐτάμνετον2pd

ἐταμνέτην3pd

Future
τμαθησοί̄μην1ps

τμαθήσοῑο2ps

τμαθήσοῑτο3ps

τμαθησοί̄μεθα1pp

τμαθήσοῑσθε2pp

τμαθήσοῑντο3pp

τμαθήσοῑσθον2pd

τμαθησοί̄σθην3pd

Aorist
τμαθῶ τμαθείην1ps

τμαθῇς τμαθείης τμάθητι2ps

τμαθῇ τμαθείη τμαθήτω3ps

τμαθῶμεν τμαθεῖμεν1pp

τμαθῆτε τμαθεῖτε τμάθητε2pp

τμαθῶσι τμαθεῖεν τμαθήτωσαν3pp

τμαθῆτον τμαθεῖτον τμάθητον2pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

τμαθῆτον τμαθείτην τμαθήτων3pd

Strong aorist
ταμῶ ταμείην1ps

ταμῇς ταμείης τάμητι2ps

ταμῇ ταμείη ταμήτω3ps

ταμῶμεν ταμεῖμεν1pp

ταμῆτε ταμεῖτε τάμητε2pp

ταμῶσι ταμεῖεν ταμήτωσαν3pp

ταμῆτον ταμεῖτον τάμητον2pd

ταμῆτον ταμείτην ταμήτων3pd

Perfect
ἔτμᾱκα ἐτμά̄κω ἐτμά̄κοῑμι1ps

ἔτμᾱκας ἐτμά̄κῃς ἐτμά̄κοῑς ἔτμᾱκε2ps

ἔτμᾱκε ἐτμά̄κῃ ἐτμά̄κοῑ ἐτμᾱκέτω3ps

ἐτμά̄καμεν ἐτμά̄κωμεν ἐτμά̄κοῑμεν1pp

ἐτμά̄κατε ἐτμά̄κητε ἐτμά̄κοῑτε ἐτμά̄κετε2pp

ἐτμά̄κασι ἐτμά̄κωσι ἐτμά̄κοῑεν ἐτμᾱκέτωσαν3pp

ἐτμά̄κατον ἐτμά̄κητον ἐτμά̄κοῑτον ἐτμά̄κετον2pd

ἐτμά̄κατον ἐτμά̄κητον ἐτμᾱκοί̄την ἐτμᾱκέτων3pd

Pluperfect
ἠτμά̄κη1ps

ἠτμά̄κης2ps

ἠτμά̄κει3ps

ἠτμά̄κεμεν1pp

ἠτμά̄κετε2pp

ἠτμά̄κεσαν3pp

ἠτμά̄κειτον2pd

ἠτμᾱκείτην3pd

Middle voice

Present
ἐτάμνομαι τάμνωμαι ταμνοί̄μην1ps

ἐτάμνει τάμνῃ τάμνοῑο τάμνου2ps

ἐτάμνεται τάμνηται τάμνοῑτο ταμνέσθω3ps

ἐταμνόμεθα ταμνώμεθα ταμνοί̄μεθα1pp

ἐτάμνεσθε τάμνησθε τάμνοῑσθε τάμνεσθε2pp

ἐτάμνονται τάμνωνται τάμνοῑντο ταμνέσθωσαν3pp

ἐτάμνεσθον τάμνησθον τάμνοῑσθον τάμνεσθον2pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

ἐτάμνεσθον τάμνησθον ταμνοί̄σθην ταμνέσθων3pd

Imperfect
ἐταμνόμην1ps

ἐτάμνου2ps

ἐτάμνετο3ps

ἐταμνόμεθα1pp

ἐτάμνεσθε2pp

ἐτάμνοντο3pp

ἐτάμνεσθον2pd

ἐταμνέσθην3pd

Perfect
ἤτμᾱμαι1ps

ἤτμᾱσαι ἔτμᾱσο2ps

ἤτμᾱται ἐτμά̄σθω3ps

ἠτμά̄μεθα1pp

ἤτμᾱσθε ἔτμᾱσθε2pp

ἤτμᾱνται ἐτμά̄σθωσαν3pp

ἤτμᾱσθον ἔτμᾱσθον2pd

ἤτμᾱσθον ἐτμά̄σθων3pd

Pluperfect
ἠτμά̄μην1ps

ἤτμᾱσο2ps

ἤτμᾱτο3ps

ἠτμά̄μεθα1pp

ἤτμᾱσθε2pp

ἤτμᾱντο3pp

ἤτμᾱσθον2pd

ἠτμά̄σθην3pd

Passive voice

Future
τμαθήσομαι1ps

τμαθήσει2ps

τμαθήσεται3ps

τμαθησόμεθα1pp

τμαθήσεσθε2pp

τμαθήσονται3pp

τμαθήσεσθον2pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

τμαθήσεσθον3pd

Aorist
ἐτμάθην1ps

ἐτμάθης2ps

ἐτμάθη3ps

ἐτμάθημεν1pp

ἐτμάθητε2pp

ἐτμάθησαν3pp

ἐτμάθητον2pd

ἐτμαθήτην3pd

Strong aorist
ἐτάμην1ps

ἐτάμης2ps

ἐτάμη3ps

ἐτάμημεν1pp

ἐτάμητε2pp

ἐτάμησαν3pp

ἐτάμητον2pd

ἐταμήτην3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Epic

Active voice

Strong aorist
τάμον1ps

τάμες2ps

τάμε3ps

τάμομεν1pp

τάμετε2pp

τάμον3pp

τάμετον2pd

ταμέτην3pd

Middle voice

Strong aorist
ταμόμην1ps

τάμου2ps

τάμετο3ps

ταμόμεθα1pp

τάμεσθε2pp

τάμοντο3pp

τάμεσθον2pd

ταμέσθην3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Ionic

Active voice

Future
τεμέω τεμέω τεμέοῑμι1ps

τεμέεις τεμέῃς τεμέοῑς τέμεε2ps

τεμέει τεμέῃ τεμέοῑ τεμεέτω3ps

τεμέομεν τεμέωμεν τεμέοῑμεν1pp

τεμέετε τεμέητε τεμέοῑτε τεμέετε2pp

τεμέουσι τεμέωσι τεμέοῑεν τεμεέτωσαν3pp

τεμέετον τεμέητον τεμέοῑτον τεμέετον2pd

τεμέετον τεμέητον τεμεοί̄την τεμεέτων3pd

Middle voice

Future
τεμέομαι τεμέωμαι τεμεοί̄μην1ps

τεμέει τεμέῃ τεμέοῑο τεμέου2ps

τεμέεται τεμέηται τεμέοῑτο τεμεέσθω3ps

τεμεόμεθα τεμεώμεθα τεμεοί̄μεθα1pp

τεμέεσθε τεμέησθε τεμέοῑσθε τεμέεσθε2pp

τεμέονται τεμέωνται τεμέοῑντο τεμεέσθωσαν3pp

τεμέεσθον τεμέησθον τεμέοῑσθον τεμέεσθον2pd

τεμέεσθον τεμέησθον τεμεοί̄σθην τεμεέσθων3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Poetic

Active voice

Present
τέμω τέμω τέμοῑμι1ps

τέμεις τέμῃς τέμοῑς τέμε2ps

τέμει τέμῃ τέμοῑ τεμέτω3ps

τέμομεν τέμωμεν τέμοῑμεν1pp

τέμετε τέμητε τέμοῑτε τέμετε2pp

τέμουσι τέμωσι τέμοῑεν τεμέτωσαν3pp

τέμετον τέμητον τέμοῑτον τέμετον2pd

τέμετον τέμητον τεμοί̄την τεμέτων3pd

Imperfect
ἔτεμον1ps

ἔτεμες2ps

ἔτεμε3ps

ἐτέμομεν1pp

ἐτέμετε2pp

ἔτεμον3pp

ἐτέμετον2pd

ἐτεμέτην3pd

Middle voice

Present
ἐτέμομαι τέμωμαι τεμοί̄μην1ps

ἐτέμει τέμῃ τέμοῑο τέμου2ps

ἐτέμεται τέμηται τέμοῑτο τεμέσθω3ps

ἐτεμόμεθα τεμώμεθα τεμοί̄μεθα1pp

ἐτέμεσθε τέμησθε τέμοῑσθε τέμεσθε2pp

ἐτέμονται τέμωνται τέμοῑντο τεμέσθωσαν3pp

ἐτέμεσθον τέμησθον τέμοῑσθον τέμεσθον2pd

ἐτέμεσθον τέμησθον τεμοί̄σθην τεμέσθων3pd

Imperfect
ἐτεμόμην1ps

ἐτέμου2ps

ἐτέμετο3ps

ἐτεμόμεθα1pp

ἐτέμεσθε2pp

ἐτέμοντο3pp



Indicative Subjunctive Optative Imperative

ἐτέμεσθον2pd

ἐτεμέσθην3pd



τέμνω

cut, carve, mince, divide; castrate.

Singular Plural Dual

Regular

Present

Active voice

Masculine

Nominative τέμνων τέμνοντες τέμνοντε

Vocative τέμνον τέμνοντες τέμνοντε

Accusative τέμνοντα τέμνοντας τέμνοντε

Genitive τέμνοντος τεμνόντων τεμνόντοῑν

Dative τέμνοντι τέμνουσι τεμνόντοῑν

Feminine

Nominative τέμνουσα τέμνουσαι τεμνούσᾱ

Vocative τέμνουσα τέμνουσαι τεμνούσᾱ

Accusative τέμνουσαν τεμνούσᾱς τεμνούσᾱ

Genitive τεμνούσης τεμνουσῶν τεμνούσαῑν

Dative τεμνούσῃ τεμνούσαῑς τεμνούσαῑν

Neuter

Nominative τέμνον τέμνοντα τέμνοντε

Vocative τέμνον τέμνοντα τέμνοντε

Accusative τέμνον τέμνοντα τέμνοντε

Genitive τέμνοντος τεμνόντων τεμνόντοῑν

Dative τέμνοντι τέμνουσι τεμνόντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative τεμνόμενος τεμνόμενοι τεμνομένω

Vocative τεμνόμενε τεμνόμενοι τεμνομένω

Accusative τεμνόμενον τεμνομένους τεμνομένω

Genitive τεμνομένου τεμνομένων τεμνομένοῑν

Dative τεμνομένῳ τεμνομένοῑς τεμνομένοῑν

Feminine

Nominative τεμνομένη τεμνομέναι τεμνομένᾱ

Vocative τεμνομένη τεμνομέναι τεμνομένᾱ

Accusative τεμνομένην τεμνομένᾱς τεμνομένᾱ

Genitive τεμνομένης τεμνομενῶν τεμνομέναῑν

Dative τεμνομένῃ τεμνομέναῑς τεμνομέναῑν



Singular Plural Dual

Neuter

Nominative τεμνόμενον τεμνόμενα τεμνομένω

Vocative τεμνόμενον τεμνόμενα τεμνομένω

Accusative τεμνόμενον τεμνόμενα τεμνομένω

Genitive τεμνομένου τεμνομένων τεμνομένοῑν

Dative τεμνομένῳ τεμνομένοῑς τεμνομένοῑν

Future

Active voice

Masculine

Nominative τεμῶν τεμοῦντες τεμοῦντε

Vocative τεμῶν τεμοῦντες τεμοῦντε

Accusative τεμοῦντα τεμοῦντας τεμοῦντε

Genitive τεμοῦντος τεμούντων τεμούντοῑν

Dative τεμοῦντι τεμοῦσι τεμούντοῑν

Feminine

Nominative τεμοῦσα τεμοῦσαι τεμούσᾱ

Vocative τεμοῦσα τεμοῦσαι τεμούσᾱ

Accusative τεμοῦσαν τεμούσᾱς τεμούσᾱ

Genitive τεμούσης τεμουσῶν τεμούσαῑν

Dative τεμούσῃ τεμούσαῑς τεμούσαῑν

Neuter

Nominative τεμοῦν τεμοῦντα τεμοῦντε

Vocative τεμοῦν τεμοῦντα τεμοῦντε

Accusative τεμοῦν τεμοῦντα τεμοῦντε

Genitive τεμοῦντος τεμούντων τεμούντοῑν

Dative τεμοῦντι τεμοῦσι τεμούντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative τεμούμενος τεμούμενοι τεμουμένω

Vocative τεμούμενε τεμούμενοι τεμουμένω

Accusative τεμούμενον τεμουμένους τεμουμένω

Genitive τεμουμένου τεμουμένων τεμουμένοῑν

Dative τεμουμένῳ τεμουμένοῑς τεμουμένοῑν



Singular Plural Dual

Feminine

Nominative τεμουμένη τεμουμέναι τεμουμένᾱ

Vocative τεμουμένη τεμουμέναι τεμουμένᾱ

Accusative τεμουμένην τεμουμένᾱς τεμουμένᾱ

Genitive τεμουμένης τεμουμενῶν τεμουμέναῑν

Dative τεμουμένῃ τεμουμέναῑς τεμουμέναῑν

Neuter

Nominative τεμούμενον τεμούμενα τεμουμένω

Vocative τεμούμενον τεμούμενα τεμουμένω

Accusative τεμούμενον τεμούμενα τεμουμένω

Genitive τεμουμένου τεμουμένων τεμουμένοῑν

Dative τεμουμένῳ τεμουμένοῑς τεμουμένοῑν

Passive voice

Masculine

Nominative τμηθησόμενος τμηθησόμενοι τμηθησομένω

Vocative τμηθησόμενε τμηθησόμενοι τμηθησομένω

Accusative τμηθησόμενον τμηθησομένους τμηθησομένω

Genitive τμηθησομένου τμηθησομένων τμηθησομένοῑν

Dative τμηθησομένῳ τμηθησομένοῑς τμηθησομένοῑν

Feminine

Nominative τμηθησομένη τμηθησομέναι τμηθησομένᾱ

Vocative τμηθησομένη τμηθησομέναι τμηθησομένᾱ

Accusative τμηθησομένην τμηθησομένᾱς τμηθησομένᾱ

Genitive τμηθησομένης τμηθησομενῶν τμηθησομέναῑν

Dative τμηθησομένῃ τμηθησομέναῑς τμηθησομέναῑν

Neuter

Nominative τμηθησόμενον τμηθησόμενα τμηθησομένω

Vocative τμηθησόμενον τμηθησόμενα τμηθησομένω

Accusative τμηθησόμενον τμηθησόμενα τμηθησομένω

Genitive τμηθησομένου τμηθησομένων τμηθησομένοῑν

Dative τμηθησομένῳ τμηθησομένοῑς τμηθησομένοῑν



Singular Plural Dual

Strong future

Passive voice

Masculine

Nominative

Nominative τετμθησόμενος τετμθησόμενοι τετμθησομένω

Vocative

Vocative τετμθησόμενε τετμθησόμενοι τετμθησομένω

Accusative

Accusative τετμθησόμενον τετμθησομένους τετμθησομένω

Genitive

Genitive τετμθησομένου τετμθησομένων τετμθησομένοῑν

Dative

Dative τετμθησομένῳ τετμθησομένοῑς τετμθησομένοῑν

Feminine

Nominative

Nominative τετμθησομένη τετμθησομέναι τετμθησομένᾱ

Vocative

Vocative τετμθησομένη τετμθησομέναι τετμθησομένᾱ

Accusative

Accusative τετμθησομένην τετμθησομένᾱς τετμθησομένᾱ

Genitive

Genitive τετμθησομένης τετμθησομενῶν τετμθησομέναῑν

Dative

Dative τετμθησομένῃ τετμθησομέναῑς τετμθησομέναῑν

Neuter

Nominative

Nominative τετμθησόμενον τετμθησόμενα τετμθησομένω

Vocative

Vocative τετμθησόμενον τετμθησόμενα τετμθησομένω

Accusative

Accusative τετμθησόμενον τετμθησόμενα τετμθησομένω

Genitive

Genitive τετμθησομένου τετμθησομένων τετμθησομένοῑν

Dative

Dative τετμθησομένῳ τετμθησομένοῑς τετμθησομένοῑν



Singular Plural Dual

Aorist

Passive voice

Masculine

Nominative τμηθείς τμηθέντες τμηθέντε

Vocative τμηθείς τμηθέντες τμηθέντε

Accusative τμηθέντα τμηθέντας τμηθέντε

Genitive τμηθέντος τμηθέντων τμηθέντοῑν

Dative τμηθέντι τμηθεῖσι τμηθέντοῑν

Feminine

Nominative τμηθεῖσα τμηθεῖσαι τμηθείσᾱ

Vocative τμηθεῖσα τμηθεῖσαι τμηθείσᾱ

Accusative τμηθεῖσαν τμηθείσᾱς τμηθείσᾱ

Genitive τμηθείσης τμηθεισῶν τμηθείσαῑν

Dative τμηθείσῃ τμηθείσαῑς τμηθείσαῑν

Neuter

Nominative τμηθέν τμηθέντα τμηθέντε

Vocative τμηθέν τμηθέντα τμηθέντε

Accusative τμηθέν τμηθέντα τμηθέντε

Genitive τμηθέντος τμηθέντων τμηθέντοῑν

Dative τμηθέντι τμηθεῖσι τμηθέντοῑν

String Aorist

Active voice

Masculine

Nominative τεμών τεμόντες τεμόντε

Vocative τεμών τεμόντες τεμόντε

Accusative τεμόντα τεμόντας τεμόντε

Genitive τεμόντος τεμόντων τεμόντοῑν

Dative τεμόντι τεμοῦσι τεμόντοῑν

Feminine

Nominative τεμοῦσα τεμοῦσαι τεμούσᾱ

Vocative τεμοῦσα τεμοῦσαι τεμούσᾱ

Accusative τεμοῦσαν τεμούσᾱς τεμούσᾱ

Genitive τεμούσης τεμουσῶν τεμούσαῑν

Dative τεμούσῃ τεμούσαῑς τεμούσαῑν



Singular Plural Dual

Neuter

Nominative τεμόν τεμόντα τεμόντε

Vocative τεμόν τεμόντα τεμόντε

Accusative τεμόν τεμόντα τεμόντε

Genitive τεμόντος τεμόντων τεμόντοῑν

Dative τεμόντι τεμοῦσι τεμόντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative τεμόμενος τεμόμενοι τεμομένω

Vocative τεμόμενε τεμόμενοι τεμομένω

Accusative τεμόμενον τεμομένους τεμομένω

Genitive τεμομένου τεμομένων τεμομένοῑν

Dative τεμομένῳ τεμομένοῑς τεμομένοῑν

Feminine

Nominative τεμομένη τεμομέναι τεμομένᾱ

Vocative τεμομένη τεμομέναι τεμομένᾱ

Accusative τεμομένην τεμομένᾱς τεμομένᾱ

Genitive τεμομένης τεμομενῶν τεμομέναῑν

Dative τεμομένῃ τεμομέναῑς τεμομέναῑν

Neuter

Nominative τεμόμενον τεμόμενα τεμομένω

Vocative τεμόμενον τεμόμενα τεμομένω

Accusative τεμόμενον τεμόμενα τεμομένω

Genitive τεμομένου τεμομένων τεμομένοῑν

Dative τεμομένῳ τεμομένοῑς τεμομένοῑν

Perfect

Active voice

Masculine

Nominative ἐτμηκώς ἐτμηκότες ἐτμηκότε

Vocative ἐτμηκώς ἐτμηκότες ἐτμηκότε

Accusative ἐτμηκότα ἐτμηκότας ἐτμηκότε

Genitive ἐτμηκότος ἐτμηκότων ἐτμηκότοῑν

Dative ἐτμηκότι ἐτμηκῶσι ἐτμηκότοῑν



Singular Plural Dual

Feminine

Nominative ἐτμηκυῖα ἐτμηκυῖαι ἐτμηκυίᾱ

Vocative ἐτμηκυῖα ἐτμηκυῖαι ἐτμηκυίᾱ

Accusative ἐτμηκυῖαν ἐτμηκυίᾱς ἐτμηκυίᾱ

Genitive ἐτμηκυίᾱς ἐτμηκυιῶν ἐτμηκυίαῑν

Dative ἐτμηκυίᾳ ἐτμηκυίαῑς ἐτμηκυίαῑν

Neuter

Nominative ἐτμηκός ἐτμηκότα ἐτμηκότε

Vocative ἐτμηκός ἐτμηκότα ἐτμηκότε

Accusative ἐτμηκός ἐτμηκότα ἐτμηκότε

Genitive ἐτμηκότος ἐτμηκότων ἐτμηκότοῑν

Dative ἐτμηκότι ἐτμηκῶσι ἐτμηκότοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative ἐτμημένος ἐτμημένοι ἐτμημένω

Vocative ἐτμημένε ἐτμημένοι ἐτμημένω

Accusative ἐτμημένον ἐτμημένους ἐτμημένω

Genitive ἐτμημένου ἐτμημένων ἐτμημένοῑν

Dative ἐτμημένῳ ἐτμημένοῑς ἐτμημένοῑν

Feminine

Nominative ἐτμημένη ἐτμημέναι ἐτμημένᾱ

Vocative ἐτμημένη ἐτμημέναι ἐτμημένᾱ

Accusative ἐτμημένην ἐτμημένᾱς ἐτμημένᾱ

Genitive ἐτμημένης ἐτμημενῶν ἐτμημέναῑν

Dative ἐτμημένῃ ἐτμημέναῑς ἐτμημέναῑν

Neuter

Nominative ἐτμημένον ἐτμημένα ἐτμημένω

Vocative ἐτμημένον ἐτμημένα ἐτμημένω

Accusative ἐτμημένον ἐτμημένα ἐτμημένω

Genitive ἐτμημένου ἐτμημένων ἐτμημένοῑν

Dative ἐτμημένῳ ἐτμημένοῑς ἐτμημένοῑν



Singular Plural Dual

Doric

Present

Active voice

Masculine

Nominative τάμνων τάμνοντες τάμνοντε

Vocative τάμνον τάμνοντες τάμνοντε

Accusative τάμνοντα τάμνοντας τάμνοντε

Genitive τάμνοντος ταμνόντων ταμνόντοῑν

Dative τάμνοντι τάμνουσι ταμνόντοῑν

Feminine

Nominative τάμνουσα τάμνουσαι ταμνούσᾱ

Vocative τάμνουσα τάμνουσαι ταμνούσᾱ

Accusative τάμνουσαν ταμνούσᾱς ταμνούσᾱ

Genitive ταμνούσης ταμνουσῶν ταμνούσαῑν

Dative ταμνούσῃ ταμνούσαῑς ταμνούσαῑν

Neuter

Nominative τάμνον τάμνοντα τάμνοντε

Vocative τάμνον τάμνοντα τάμνοντε

Accusative τάμνον τάμνοντα τάμνοντε

Genitive τάμνοντος ταμνόντων ταμνόντοῑν

Dative τάμνοντι τάμνουσι ταμνόντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative ταμνόμενος ταμνόμενοι ταμνομένω

Vocative ταμνόμενε ταμνόμενοι ταμνομένω

Accusative ταμνόμενον ταμνομένους ταμνομένω

Genitive ταμνομένου ταμνομένων ταμνομένοῑν

Dative ταμνομένῳ ταμνομένοῑς ταμνομένοῑν

Feminine

Nominative ταμνομένη ταμνομέναι ταμνομένᾱ

Vocative ταμνομένη ταμνομέναι ταμνομένᾱ

Accusative ταμνομένην ταμνομένᾱς ταμνομένᾱ

Genitive ταμνομένης ταμνομενῶν ταμνομέναῑν

Dative ταμνομένῃ ταμνομέναῑς ταμνομέναῑν



Singular Plural Dual

Neuter

Nominative ταμνόμενον ταμνόμενα ταμνομένω

Vocative ταμνόμενον ταμνόμενα ταμνομένω

Accusative ταμνόμενον ταμνόμενα ταμνομένω

Genitive ταμνομένου ταμνομένων ταμνομένοῑν

Dative ταμνομένῳ ταμνομένοῑς ταμνομένοῑν

Future

Passive voice

Masculine

Nominative τμαθησόμενος τμαθησόμενοι τμαθησομένω

Vocative τμαθησόμενε τμαθησόμενοι τμαθησομένω

Accusative τμαθησόμενον τμαθησομένους τμαθησομένω

Genitive τμαθησομένου τμαθησομένων τμαθησομένοῑν

Dative τμαθησομένῳ τμαθησομένοῑς τμαθησομένοῑν

Feminine

Nominative τμαθησομένη τμαθησομέναι τμαθησομένᾱ

Vocative τμαθησομένη τμαθησομέναι τμαθησομένᾱ

Accusative τμαθησομένην τμαθησομένᾱς τμαθησομένᾱ

Genitive τμαθησομένης τμαθησομενῶν τμαθησομέναῑν

Dative τμαθησομένῃ τμαθησομέναῑς τμαθησομέναῑν

Neuter

Nominative τμαθησόμενον τμαθησόμενα τμαθησομένω

Vocative τμαθησόμενον τμαθησόμενα τμαθησομένω

Accusative τμαθησόμενον τμαθησόμενα τμαθησομένω

Genitive τμαθησομένου τμαθησομένων τμαθησομένοῑν

Dative τμαθησομένῳ τμαθησομένοῑς τμαθησομένοῑν

Aorist

Passive voice

Masculine

Nominative τμαθείς τμαθέντες τμαθέντε

Vocative τμαθείς τμαθέντες τμαθέντε

Accusative τμαθέντα τμαθέντας τμαθέντε

Genitive τμαθέντος τμαθέντων τμαθέντοῑν

Dative τμαθέντι τμαθεῖσι τμαθέντοῑν



Singular Plural Dual

Feminine

Nominative τμαθεῖσα τμαθεῖσαι τμαθείσᾱ

Vocative τμαθεῖσα τμαθεῖσαι τμαθείσᾱ

Accusative τμαθεῖσαν τμαθείσᾱς τμαθείσᾱ

Genitive τμαθείσης τμαθεισῶν τμαθείσαῑν

Dative τμαθείσῃ τμαθείσαῑς τμαθείσαῑν

Neuter

Nominative τμαθέν τμαθέντα τμαθέντε

Vocative τμαθέν τμαθέντα τμαθέντε

Accusative τμαθέν τμαθέντα τμαθέντε

Genitive τμαθέντος τμαθέντων τμαθέντοῑν

Dative τμαθέντι τμαθεῖσι τμαθέντοῑν

String Aorist

Passive voice

Masculine

Nominative ταμείς ταμέντες ταμέντε

Vocative ταμείς ταμέντες ταμέντε

Accusative ταμέντα ταμέντας ταμέντε

Genitive ταμέντος ταμέντων ταμέντοῑν

Dative ταμέντι ταμεῖσι ταμέντοῑν

Feminine

Nominative ταμεῖσα ταμεῖσαι ταμείσᾱ

Vocative ταμεῖσα ταμεῖσαι ταμείσᾱ

Accusative ταμεῖσαν ταμείσᾱς ταμείσᾱ

Genitive ταμείσης ταμεισῶν ταμείσαῑν

Dative ταμείσῃ ταμείσαῑς ταμείσαῑν

Neuter

Nominative ταμέν ταμέντα ταμέντε

Vocative ταμέν ταμέντα ταμέντε

Accusative ταμέν ταμέντα ταμέντε

Genitive ταμέντος ταμέντων ταμέντοῑν

Dative ταμέντι ταμεῖσι ταμέντοῑν



Singular Plural Dual

Perfect

Active voice

Masculine

Nominative ἐτμακώς ἐτμακότες ἐτμακότε

Vocative ἐτμακώς ἐτμακότες ἐτμακότε

Accusative ἐτμακότα ἐτμακότας ἐτμακότε

Genitive ἐτμακότος ἐτμακότων ἐτμακότοῑν

Dative ἐτμακότι ἐτμακῶσι ἐτμακότοῑν

Feminine

Nominative ἐτμακυῖα ἐτμακυῖαι ἐτμακυίᾱ

Vocative ἐτμακυῖα ἐτμακυῖαι ἐτμακυίᾱ

Accusative ἐτμακυῖαν ἐτμακυίᾱς ἐτμακυίᾱ

Genitive ἐτμακυίᾱς ἐτμακυιῶν ἐτμακυίαῑν

Dative ἐτμακυίᾳ ἐτμακυίαῑς ἐτμακυίαῑν

Neuter

Nominative ἐτμακός ἐτμακότα ἐτμακότε

Vocative ἐτμακός ἐτμακότα ἐτμακότε

Accusative ἐτμακός ἐτμακότα ἐτμακότε

Genitive ἐτμακότος ἐτμακότων ἐτμακότοῑν

Dative ἐτμακότι ἐτμακῶσι ἐτμακότοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative ἐτμαμένος ἐτμαμένοι ἐτμαμένω

Vocative ἐτμαμένε ἐτμαμένοι ἐτμαμένω

Accusative ἐτμαμένον ἐτμαμένους ἐτμαμένω

Genitive ἐτμαμένου ἐτμαμένων ἐτμαμένοῑν

Dative ἐτμαμένῳ ἐτμαμένοῑς ἐτμαμένοῑν

Feminine

Nominative ἐτμαμένη ἐτμαμέναι ἐτμαμένᾱ

Vocative ἐτμαμένη ἐτμαμέναι ἐτμαμένᾱ

Accusative ἐτμαμένην ἐτμαμένᾱς ἐτμαμένᾱ

Genitive ἐτμαμένης ἐτμαμενῶν ἐτμαμέναῑν

Dative ἐτμαμένῃ ἐτμαμέναῑς ἐτμαμέναῑν



Singular Plural Dual

Neuter

Nominative ἐτμαμένον ἐτμαμένα ἐτμαμένω

Vocative ἐτμαμένον ἐτμαμένα ἐτμαμένω

Accusative ἐτμαμένον ἐτμαμένα ἐτμαμένω

Genitive ἐτμαμένου ἐτμαμένων ἐτμαμένοῑν

Dative ἐτμαμένῳ ἐτμαμένοῑς ἐτμαμένοῑν



Singular Plural Dual

Ionic

Future

Active voice

Masculine

Nominative τεμέσων τεμέσοντες τεμέσοντε

Vocative τεμέσον τεμέσοντες τεμέσοντε

Accusative τεμέσοντα τεμέσοντας τεμέσοντε

Genitive τεμέσοντος τεμεσόντων τεμεσόντοῑν

Dative τεμέσοντι τεμέσουσι τεμεσόντοῑν

Feminine

Nominative τεμέσουσα τεμέσουσαι τεμεσούσᾱ

Vocative τεμέσουσα τεμέσουσαι τεμεσούσᾱ

Accusative τεμέσουσαν τεμεσούσᾱς τεμεσούσᾱ

Genitive τεμεσούσης τεμεσουσῶν τεμεσούσαῑν

Dative τεμεσούσῃ τεμεσούσαῑς τεμεσούσαῑν

Neuter

Nominative τεμέσον τεμέσοντα τεμέσοντε

Vocative τεμέσον τεμέσοντα τεμέσοντε

Accusative τεμέσον τεμέσοντα τεμέσοντε

Genitive τεμέσοντος τεμεσόντων τεμεσόντοῑν

Dative τεμέσοντι τεμέσουσι τεμεσόντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative τεμεσόμενος τεμεσόμενοι τεμεσομένω

Vocative τεμεσόμενε τεμεσόμενοι τεμεσομένω

Accusative τεμεσόμενον τεμεσομένους τεμεσομένω

Genitive τεμεσομένου τεμεσομένων τεμεσομένοῑν

Dative τεμεσομένῳ τεμεσομένοῑς τεμεσομένοῑν

Feminine

Nominative τεμεσομένη τεμεσομέναι τεμεσομένᾱ

Vocative τεμεσομένη τεμεσομέναι τεμεσομένᾱ

Accusative τεμεσομένην τεμεσομένᾱς τεμεσομένᾱ

Genitive τεμεσομένης τεμεσομενῶν τεμεσομέναῑν

Dative τεμεσομένῃ τεμεσομέναῑς τεμεσομέναῑν



Singular Plural Dual

Neuter

Nominative τεμεσόμενον τεμεσόμενα τεμεσομένω

Vocative τεμεσόμενον τεμεσόμενα τεμεσομένω

Accusative τεμεσόμενον τεμεσόμενα τεμεσομένω

Genitive τεμεσομένου τεμεσομένων τεμεσομένοῑν

Dative τεμεσομένῳ τεμεσομένοῑς τεμεσομένοῑν



Singular Plural Dual

Poetic

Present

Active voice

Masculine

Nominative τέμων τέμοντες τέμοντε

Vocative τέμον τέμοντες τέμοντε

Accusative τέμοντα τέμοντας τέμοντε

Genitive τέμοντος τεμόντων τεμόντοῑν

Dative τέμοντι τέμουσι τεμόντοῑν

Feminine

Nominative τέμουσα τέμουσαι τεμούσᾱ

Vocative τέμουσα τέμουσαι τεμούσᾱ

Accusative τέμουσαν τεμούσᾱς τεμούσᾱ

Genitive τεμούσης τεμουσῶν τεμούσαῑν

Dative τεμούσῃ τεμούσαῑς τεμούσαῑν

Neuter

Nominative τέμον τέμοντα τέμοντε

Vocative τέμον τέμοντα τέμοντε

Accusative τέμον τέμοντα τέμοντε

Genitive τέμοντος τεμόντων τεμόντοῑν

Dative τέμοντι τέμουσι τεμόντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative τεμόμενος τεμόμενοι τεμομένω

Vocative τεμόμενε τεμόμενοι τεμομένω

Accusative τεμόμενον τεμομένους τεμομένω

Genitive τεμομένου τεμομένων τεμομένοῑν

Dative τεμομένῳ τεμομένοῑς τεμομένοῑν

Feminine

Nominative τεμομένη τεμομέναι τεμομένᾱ

Vocative τεμομένη τεμομέναι τεμομένᾱ

Accusative τεμομένην τεμομένᾱς τεμομένᾱ

Genitive τεμομένης τεμομενῶν τεμομέναῑν

Dative τεμομένῃ τεμομέναῑς τεμομέναῑν



Singular Plural Dual

Neuter

Nominative τεμόμενον τεμόμενα τεμομένω

Vocative τεμόμενον τεμόμενα τεμομένω

Accusative τεμόμενον τεμόμενα τεμομένω

Genitive τεμομένου τεμομένων τεμομένοῑν

Dative τεμομένῳ τεμομένοῑς τεμομένοῑν



τέμνω

cut, carve, mince, divide; castrate.

Active Middle Passive

Regular

Present τεμεῖν τεμεῖσθαι

Future τμηθήσεσθαι

Future τετμήσεσθαι

Aorist τμηθῆναι

Aorist τεμεῖν τεμέσθαι

Perfect ἐτμηκέναι ἐτμῆσθαι

Doric

Present τάμνειν τάμνεσθαι

Future τμαθήσεσθαι

Aorist τμαθῆναι

Aorist ταμῆναι

Perfect ἐτμᾱκέναι ἐτμᾶσθαι

Epic

Aorist ταμέειν

Ionic

Present τεμέειν τεμέεσθαι

Poetic

Present τέμειν τέμεσθαι



ἀντάω

meet face to face.

Indicative Subjunctive Optative Imperative

Regular

Active voice

Present
ἀντῶ ἀντῶ ἀντῷμι1ps

ἀντᾷς ἀντᾷς ἀντῷς ἄντᾱ2ps

ἀντᾷ ἀντᾷ ἀντῷ ἀντά̄τω3ps

ἀντῶμεν ἀντῶμεν ἀντῷμεν1pp

ἀντᾶτε ἀντᾶτε ἀντῷτε ἀντᾶτε2pp

ἀντῶσι ἀντῶσι ἀντῷεν ἀντά̄τωσαν3pp

ἀντᾶτον ἀντᾶτον ἀντῷτον ἀντᾶτον2pd

ἀντᾶτον ἀντᾶτον ἀντῴτην ἀντά̄των3pd

Imperfect
ἤντων1ps

ἤντᾱς2ps

ἤντᾱ3ps

ἠντῶμεν1pp

ἠντᾶτε2pp

ἤντων3pp

ἠντᾶτον2pd

ἠντά̄την3pd

Future
ἀντήσω ἀντήσοῑμι1ps

ἀντήσεις ἀντήσοῑς2ps

ἀντήσει ἀντήσοῑ3ps

ἀντήσομεν ἀντήσοῑμεν1pp

ἀντήσετε ἀντήσοῑτε2pp

ἀντήσουσι ἀντήσοῑεν3pp

ἀντήσετον ἀντήσοῑτον2pd

ἀντήσετον ἀντησοί̄την3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Aorist
ἤντησα ἀντήσω ἀντήσαῑμι1ps

ἤντησας ἀντήσῃς ἀντήσειας ἄντησον2ps

ἤντησε ἀντήσῃ ἀντήσειε ἀντησάτω3ps

ἠντήσαμεν ἀντήσωμεν ἀντήσαῑμεν1pp

ἠντήσατε ἀντήσητε ἀντήσαῑτε ἀντήσατε2pp

ἤντησαν ἀντήσωσι ἀντήσειαν ἀντησάτωσαν3pp

ἠντήσατον ἀντήσητον ἀντήσαῑτον ἀντήσατον2pd

ἠντησάτην ἀντήσητον ἀντησαί̄την ἀντησάτων3pd

Perfect
ἤντηκα ἠντήκω ἠντήκοῑμι1ps

ἤντηκας ἠντήκῃς ἠντήκοῑς ἤντηκε2ps

ἤντηκε ἠντήκῃ ἠντήκοῑ ἠντηκέτω3ps

ἠντήκαμεν ἠντήκωμεν ἠντήκοῑμεν1pp

ἠντήκατε ἠντήκητε ἠντήκοῑτε ἠντήκετε2pp

ἠντήκασι ἠντήκωσι ἠντήκοῑεν ἠντηκέτωσαν3pp

ἠντήκατον ἠντήκητον ἠντήκοῑτον ἠντήκετον2pd

ἠντήκατον ἠντήκητον ἠντηκοί̄την ἠντηκέτων3pd

Pluperfect
ἠντήκη1ps

ἠντήκης2ps

ἠντήκει3ps

ἠντήκεμεν1pp

ἠντήκετε2pp

ἠντήκεσαν3pp

ἠντήκειτον2pd

ἠντηκείτην3pd

Middle voice

Present
ἀντῶμαι ἀντῶμαι ἀντῴμην1ps

ἀντᾷ ἀντᾷ ἀντῷο ἀντῶ2ps

ἀντᾶται ἀντᾶται ἀντῷτο ἀντά̄σθω3ps

ἀντώμεθα ἀντώμεθα ἀντῴμεθα1pp

ἀντᾶσθε ἀντᾶσθε ἀντῷσθε ἀντᾶσθε2pp

ἀντῶνται ἀντῶνται ἀντῷντο ἀντά̄σθωσαν3pp

ἀντᾶσθον ἀντᾶσθον ἀντῷσθον ἀντᾶσθον2pd

ἀντᾶσθον ἀντᾶσθον ἀντῴσθην ἀντά̄σθων3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Imperfect
ἠντώμην1ps

ἠντῶ2ps

ἠντᾶτο3ps

ἠντώμεθα1pp

ἠντᾶσθε2pp

ἠντῶντο3pp

ἠντᾶσθον2pd

ἠντά̄σθην3pd

Future
ἀντήσομαι ἀντησοί̄μην1ps

ἀντήσει ἀντήσοῑο2ps

ἀντήσεται ἀντήσοῑτο3ps

ἀντησόμεθα ἀντησοί̄μεθα1pp

ἀντήσεσθε ἀντήσοῑσθε2pp

ἀντήσονται ἀντήσοῑντο3pp

ἀντήσεσθον ἀντήσοῑσθον2pd

ἀντήσεσθον ἀντησοί̄σθην3pd

Aorist
ἠντησάμην ἀντήσωμαι ἀντησαί̄μην1ps

ἠντήσω ἀντήσῃ ἀντήσαῑο ἄντησαι2ps

ἠντήσατο ἀντήσηται ἀντήσαῑτο ἀντησάσθω3ps

ἠντησάμεθα ἀντησώμεθα ἀντησαί̄μεθα1pp

ἠντήσασθε ἀντήσησθε ἀντήσαῑσθε ἀντήσασθε2pp

ἠντήσαντο ἀντήσωνται ἀντήσαῑντο ἀντησάσθωσαν3pp

ἠντήσασθον ἀντήσησθον ἀντήσαῑσθον ἀντήσασθον2pd

ἠντησάσθην ἀντήσησθον ἀντησαί̄σθην ἀντησάσθων3pd

Perfect
ἤντημαι1ps

ἤντησαι ἤντησο2ps

ἤντηται ἠντήσθω3ps

ἠντήμεθα1pp

ἤντησθε ἤντησθε2pp

ἤντηνται ἠντήσθωσαν3pp

ἤντησθον ἤντησθον2pd

ἤντησθον ἠντήσθων3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Pluperfect
ἠντήμην1ps

ἤντησο2ps

ἤντητο3ps

ἠντήμεθα1pp

ἤντησθε2pp

ἤντηντο3pp

ἤντησθον2pd

ἠντήσθην3pd

Passive voice

Future
ἀντηθήσομαι ἀντηθησοί̄μην1ps

ἀντηθήσει ἀντηθήσοῑο2ps

ἀντηθήσεται ἀντηθήσοῑτο3ps

ἀντηθησόμεθα ἀντηθησοί̄μεθα1pp

ἀντηθήσεσθε ἀντηθήσοῑσθε2pp

ἀντηθήσονται ἀντηθήσοῑντο3pp

ἀντηθήσεσθον ἀντηθήσοῑσθον2pd

ἀντηθήσεσθον ἀντηθησοί̄σθην3pd

Aorist
ἠντήθην ἀντηθῶ ἀντηθείην1ps

ἠντήθης ἀντηθῇς ἀντηθείης ἀντήθητι2ps

ἠντήθη ἀντηθῇ ἀντηθείη ἀντηθήτω3ps

ἠντήθημεν ἀντηθῶμεν ἀντηθεῖμεν1pp

ἠντήθητε ἀντηθῆτε ἀντηθεῖτε ἀντήθητε2pp

ἠντήθησαν ἀντηθῶσι ἀντηθεῖεν ἀντηθήτωσαν3pp

ἠντήθητον ἀντηθῆτον ἀντηθεῖτον ἀντήθητον2pd

ἠντηθήτην ἀντηθῆτον ἀντηθείτην ἀντηθήτων3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Doric

Active voice

Future
ἀντάσω ἀντάσοῑμι1ps

ἀντάσεις ἀντάσοῑς2ps

ἀντάσει ἀντάσοῑ3ps

ἀντάσομεν ἀντάσοῑμεν1pp

ἀντάσετε ἀντάσοῑτε2pp

ἀντάσουσι ἀντάσοῑεν3pp

ἀντάσετον ἀντάσοῑτον2pd

ἀντάσετον ἀντασοί̄την3pd

Aorist
ἄντασα1ps

ἄντασας2ps

ἄντασε3ps

ἀντάσαμεν1pp

ἀντάσατε2pp

ἄντασαν3pp

ἀντάσατον2pd

ἀντασάτην3pd

Middle voice

Future
ἀντάσομαι ἀντασοί̄μην1ps

ἀντάσει ἀντάσοῑο2ps

ἀντάσεται ἀντάσοῑτο3ps

ἀντασόμεθα ἀντασοί̄μεθα1pp

ἀντάσεσθε ἀντάσοῑσθε2pp

ἀντάσονται ἀντάσοῑντο3pp

ἀντάσεσθον ἀντάσοῑσθον2pd

ἀντάσεσθον ἀντασοί̄σθην3pd

Aorist
ἀντασάμην1ps

ἀντάσω2ps

ἀντάσατο3ps

ἀντασάμεθα1pp

ἀντάσασθε2pp

ἀντάσαντο3pp



Indicative Subjunctive Optative Imperative

ἀντάσασθον2pd

ἀντασάσθην3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Ionic

Active voice

Present
ἀντέω ἀντέω ἀντέοῑμι1ps

ἀντέεις ἀντέῃς ἀντέοῑς ἄντεε2ps

ἀντέει ἀντέῃ ἀντέοῑ ἀντεέτω3ps

ἀντέομεν ἀντέωμεν ἀντέοῑμεν1pp

ἀντέετε ἀντέητε ἀντέοῑτε ἀντέετε2pp

ἀντέουσι ἀντέωσι ἀντέοῑεν ἀντεέτωσαν3pp

ἀντέετον ἀντέητον ἀντέοῑτον ἀντέετον2pd

ἀντέετον ἀντέητον ἀντεοί̄την ἀντεέτων3pd

Imperfect
ἤντεον1ps

ἤντεες2ps

ἤντεε3ps

ἠντέομεν1pp

ἠντέετε2pp

ἤντεον3pp

ἠντέετον2pd

ἠντεέτην3pd

Middle voice

Present
ἠντέομαι ἀντέωμαι ἀντεοί̄μην1ps

ἠντέει ἀντέῃ ἀντέοῑο ἀντέου2ps

ἠντέεται ἀντέηται ἀντέοῑτο ἀντεέσθω3ps

ἠντεόμεθα ἀντεώμεθα ἀντεοί̄μεθα1pp

ἠντέεσθε ἀντέησθε ἀντέοῑσθε ἀντέεσθε2pp

ἠντέονται ἀντέωνται ἀντέοῑντο ἀντεέσθωσαν3pp

ἠντέεσθον ἀντέησθον ἀντέοῑσθον ἀντέεσθον2pd

ἠντέεσθον ἀντέησθον ἀντεοί̄σθην ἀντεέσθων3pd

Imperfect
ἠντεόμην1ps

ἠντέου2ps

ἠντέετο3ps

ἠντεόμεθα1pp

ἠντέεσθε2pp

ἠντέοντο3pp



Indicative Subjunctive Optative Imperative

ἠντέεσθον2pd

ἠντεέσθην3pd



ἀντάω

meet face to face.

Singular Plural Dual

Regular

Present

Active voice

Masculine

Nominative ἀντῶν ἀντῶντες ἀντῶντε

Vocative ἀντῶν ἀντῶντες ἀντῶντε

Accusative ἀντῶντα ἀντῶντας ἀντῶντε

Genitive ἀντῶντος ἀντώντων ἀντώντοῑν

Dative ἀντῶντι ἀντῶσι ἀντώντοῑν

Feminine

Nominative ἀντῶσα ἀντῶσαι ἀντώσᾱ

Vocative ἀντῶσα ἀντῶσαι ἀντώσᾱ

Accusative ἀντῶσαν ἀντώσᾱς ἀντώσᾱ

Genitive ἀντώσης ἀντωσῶν ἀντώσαῑν

Dative ἀντώσῃ ἀντώσαῑς ἀντώσαῑν

Neuter

Nominative ἀντῶν ἀντῶντα ἀντῶντε

Vocative ἀντῶν ἀντῶντα ἀντῶντε

Accusative ἀντῶν ἀντῶντα ἀντῶντε

Genitive ἀντῶντος ἀντώντων ἀντώντοῑν

Dative ἀντῶντι ἀντῶσι ἀντώντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative ἀντώμενος ἀντώμενοι ἀντωμένω

Vocative ἀντώμενε ἀντώμενοι ἀντωμένω

Accusative ἀντώμενον ἀντωμένους ἀντωμένω

Genitive ἀντωμένου ἀντωμένων ἀντωμένοῑν

Dative ἀντωμένῳ ἀντωμένοῑς ἀντωμένοῑν

Feminine

Nominative ἀντωμένη ἀντωμέναι ἀντωμένᾱ

Vocative ἀντωμένη ἀντωμέναι ἀντωμένᾱ

Accusative ἀντωμένην ἀντωμένᾱς ἀντωμένᾱ

Genitive ἀντωμένης ἀντωμενῶν ἀντωμέναῑν

Dative ἀντωμένῃ ἀντωμέναῑς ἀντωμέναῑν



Singular Plural Dual

Neuter

Nominative ἀντώμενον ἀντώμενα ἀντωμένω

Vocative ἀντώμενον ἀντώμενα ἀντωμένω

Accusative ἀντώμενον ἀντώμενα ἀντωμένω

Genitive ἀντωμένου ἀντωμένων ἀντωμένοῑν

Dative ἀντωμένῳ ἀντωμένοῑς ἀντωμένοῑν

Future

Active voice

Masculine

Nominative ἀντήσων ἀντήσοντες ἀντήσοντε

Vocative ἀντήσον ἀντήσοντες ἀντήσοντε

Accusative ἀντήσοντα ἀντήσοντας ἀντήσοντε

Genitive ἀντήσοντος ἀντησόντων ἀντησόντοῑν

Dative ἀντήσοντι ἀντήσουσι ἀντησόντοῑν

Feminine

Nominative ἀντήσουσα ἀντήσουσαι ἀντησούσᾱ

Vocative ἀντήσουσα ἀντήσουσαι ἀντησούσᾱ

Accusative ἀντήσουσαν ἀντησούσᾱς ἀντησούσᾱ

Genitive ἀντησούσης ἀντησουσῶν ἀντησούσαῑν

Dative ἀντησούσῃ ἀντησούσαῑς ἀντησούσαῑν

Neuter

Nominative ἀντῆσον ἀντήσοντα ἀντήσοντε

Vocative ἀντῆσον ἀντήσοντα ἀντήσοντε

Accusative ἀντῆσον ἀντήσοντα ἀντήσοντε

Genitive ἀντήσοντος ἀντησόντων ἀντησόντοῑν

Dative ἀντήσοντι ἀντήσουσι ἀντησόντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative ἀντησόμενος ἀντησόμενοι ἀντησομένω

Vocative ἀντησόμενε ἀντησόμενοι ἀντησομένω

Accusative ἀντησόμενον ἀντησομένους ἀντησομένω

Genitive ἀντησομένου ἀντησομένων ἀντησομένοῑν

Dative ἀντησομένῳ ἀντησομένοῑς ἀντησομένοῑν



Singular Plural Dual

Feminine

Nominative ἀντησομένη ἀντησομέναι ἀντησομένᾱ

Vocative ἀντησομένη ἀντησομέναι ἀντησομένᾱ

Accusative ἀντησομένην ἀντησομένᾱς ἀντησομένᾱ

Genitive ἀντησομένης ἀντησομενῶν ἀντησομέναῑν

Dative ἀντησομένῃ ἀντησομέναῑς ἀντησομέναῑν

Neuter

Nominative ἀντησόμενον ἀντησόμενα ἀντησομένω

Vocative ἀντησόμενον ἀντησόμενα ἀντησομένω

Accusative ἀντησόμενον ἀντησόμενα ἀντησομένω

Genitive ἀντησομένου ἀντησομένων ἀντησομένοῑν

Dative ἀντησομένῳ ἀντησομένοῑς ἀντησομένοῑν

Passive voice

Masculine

Nominative ἀντηθησόμενος ἀντηθησόμενοι ἀντηθησομένω

Vocative ἀντηθησόμενε ἀντηθησόμενοι ἀντηθησομένω

Accusative ἀντηθησόμενον ἀντηθησομένους ἀντηθησομένω

Genitive ἀντηθησομένου ἀντηθησομένων ἀντηθησομένοῑν

Dative ἀντηθησομένῳ ἀντηθησομένοῑς ἀντηθησομένοῑν

Feminine

Nominative ἀντηθησομένη ἀντηθησομέναι ἀντηθησομένᾱ

Vocative ἀντηθησομένη ἀντηθησομέναι ἀντηθησομένᾱ

Accusative ἀντηθησομένην ἀντηθησομένᾱς ἀντηθησομένᾱ

Genitive ἀντηθησομένης ἀντηθησομενῶν ἀντηθησομέναῑν

Dative ἀντηθησομένῃ ἀντηθησομέναῑς ἀντηθησομέναῑν

Neuter

Nominative ἀντηθησόμενον ἀντηθησόμενα ἀντηθησομένω

Vocative ἀντηθησόμενον ἀντηθησόμενα ἀντηθησομένω

Accusative ἀντηθησόμενον ἀντηθησόμενα ἀντηθησομένω

Genitive ἀντηθησομένου ἀντηθησομένων ἀντηθησομένοῑν

Dative ἀντηθησομένῳ ἀντηθησομένοῑς ἀντηθησομένοῑν



Singular Plural Dual

Aorist

Active voice

Masculine

Nominative ἀντήσᾱς ἀντήσαντες ἀντήσαντε

Vocative ἀντήσαν ἀντήσαντες ἀντήσαντε

Accusative ἀντήσαντα ἀντήσαντας ἀντήσαντε

Genitive ἀντήσαντος ἀντησάντων ἀντησάντοῑν

Dative ἀντήσαντι ἀντήσᾱσι ἀντησάντοῑν

Feminine

Nominative ἀντήσᾱσα ἀντήσᾱσαι ἀντησά̄σᾱ

Vocative ἀντήσᾱσα ἀντήσᾱσαι ἀντησά̄σᾱ

Accusative ἀντήσᾱσαν ἀντησά̄σᾱς ἀντησά̄σᾱ

Genitive ἀντησά̄σης ἀντησᾱσῶν ἀντησά̄σαῑν

Dative ἀντησά̄σῃ ἀντησά̄σαῑς ἀντησά̄σαῑν

Neuter

Nominative ἀντῆσαν ἀντήσαντα ἀντήσαντε

Vocative ἀντῆσαν ἀντήσαντα ἀντήσαντε

Accusative ἀντῆσαν ἀντήσαντα ἀντήσαντε

Genitive ἀντήσαντος ἀντησάντων ἀντησάντοῑν

Dative ἀντήσαντι ἀντήσᾱσι ἀντησάντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative ἀντησάμενος ἀντησάμενοι ἀντησαμένω

Vocative ἀντησάμενε ἀντησάμενοι ἀντησαμένω

Accusative ἀντησάμενον ἀντησαμένους ἀντησαμένω

Genitive ἀντησαμένου ἀντησαμένων ἀντησαμένοῑν

Dative ἀντησαμένῳ ἀντησαμένοῑς ἀντησαμένοῑν

Feminine

Nominative ἀντησαμένη ἀντησαμέναι ἀντησαμένᾱ

Vocative ἀντησαμένη ἀντησαμέναι ἀντησαμένᾱ

Accusative ἀντησαμένην ἀντησαμένᾱς ἀντησαμένᾱ

Genitive ἀντησαμένης ἀντησαμενῶν ἀντησαμέναῑν

Dative ἀντησαμένῃ ἀντησαμέναῑς ἀντησαμέναῑν



Singular Plural Dual

Neuter

Nominative ἀντησάμενον ἀντησάμενα ἀντησαμένω

Vocative ἀντησάμενον ἀντησάμενα ἀντησαμένω

Accusative ἀντησάμενον ἀντησάμενα ἀντησαμένω

Genitive ἀντησαμένου ἀντησαμένων ἀντησαμένοῑν

Dative ἀντησαμένῳ ἀντησαμένοῑς ἀντησαμένοῑν

Passive voice

Masculine

Nominative ἀντηθείς ἀντηθέντες ἀντηθέντε

Vocative ἀντηθείς ἀντηθέντες ἀντηθέντε

Accusative ἀντηθέντα ἀντηθέντας ἀντηθέντε

Genitive ἀντηθέντος ἀντηθέντων ἀντηθέντοῑν

Dative ἀντηθέντι ἀντηθεῖσι ἀντηθέντοῑν

Feminine

Nominative ἀντηθεῖσα ἀντηθεῖσαι ἀντηθείσᾱ

Vocative ἀντηθεῖσα ἀντηθεῖσαι ἀντηθείσᾱ

Accusative ἀντηθεῖσαν ἀντηθείσᾱς ἀντηθείσᾱ

Genitive ἀντηθείσης ἀντηθεισῶν ἀντηθείσαῑν

Dative ἀντηθείσῃ ἀντηθείσαῑς ἀντηθείσαῑν

Neuter

Nominative ἀντηθέν ἀντηθέντα ἀντηθέντε

Vocative ἀντηθέν ἀντηθέντα ἀντηθέντε

Accusative ἀντηθέν ἀντηθέντα ἀντηθέντε

Genitive ἀντηθέντος ἀντηθέντων ἀντηθέντοῑν

Dative ἀντηθέντι ἀντηθεῖσι ἀντηθέντοῑν

Perfect

Active voice

Masculine

Nominative ἠντηκώς ἠντηκότες ἠντηκότε

Vocative ἠντηκώς ἠντηκότες ἠντηκότε

Accusative ἠντηκότα ἠντηκότας ἠντηκότε

Genitive ἠντηκότος ἠντηκότων ἠντηκότοῑν

Dative ἠντηκότι ἠντηκῶσι ἠντηκότοῑν



Singular Plural Dual

Feminine

Nominative ἠντηκυῖα ἠντηκυῖαι ἠντηκυίᾱ

Vocative ἠντηκυῖα ἠντηκυῖαι ἠντηκυίᾱ

Accusative ἠντηκυῖαν ἠντηκυίᾱς ἠντηκυίᾱ

Genitive ἠντηκυίᾱς ἠντηκυιῶν ἠντηκυίαῑν

Dative ἠντηκυίᾳ ἠντηκυίαῑς ἠντηκυίαῑν

Neuter

Nominative ἠντηκόν ἠντηκότες ἠντηκότε

Vocative ἠντηκός ἠντηκότες ἠντηκότε

Accusative ἠντηκότα ἠντηκότας ἠντηκότε

Genitive ἠντηκότος ἠντηκότων ἠντηκότοῑν

Dative ἠντηκότι ἠντηκῶσι ἠντηκότοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative ἠντημένος ἠντημένοι ἠντημένω

Vocative ἠντημένε ἠντημένοι ἠντημένω

Accusative ἠντημένον ἠντημένους ἠντημένω

Genitive ἠντημένου ἠντημένων ἠντημένοῑν

Dative ἠντημένῳ ἠντημένοῑς ἠντημένοῑν

Feminine

Nominative ἠντημένη ἠντημέναι ἠντημένᾱ

Vocative ἠντημένη ἠντημέναι ἠντημένᾱ

Accusative ἠντημένην ἠντημένᾱς ἠντημένᾱ

Genitive ἠντημένης ἠντημενῶν ἠντημέναῑν

Dative ἠντημένῃ ἠντημέναῑς ἠντημέναῑν

Neuter

Nominative ἠντημένον ἠντημένα ἠντημένω

Vocative ἠντημένον ἠντημένα ἠντημένω

Accusative ἠντημένον ἠντημένα ἠντημένω

Genitive ἠντημένου ἠντημένων ἠντημένοῑν

Dative ἠντημένῳ ἠντημένοῑς ἠντημένοῑν



Singular Plural Dual

Doric

Future

Active voice

Masculine

Nominative ἀντά̄σων ἀντάσοντες ἀντάσοντε

Vocative ἀντάσον ἀντάσοντες ἀντάσοντε

Accusative ἀντάσοντα ἀντάσοντας ἀντάσοντε

Genitive ἀντάσοντος ἀντασόντων ἀντασόντοῑν

Dative ἀντάσοντι ἀντάσουσι ἀντασόντοῑν

Feminine

Nominative ἀντάσουσα ἀντάσουσαι ἀντασούσᾱ

Vocative ἀντάσουσα ἀντάσουσαι ἀντασούσᾱ

Accusative ἀντάσουσαν ἀντασούσᾱς ἀντασούσᾱ

Genitive ἀντασούσης ἀντασουσῶν ἀντασούσαῑν

Dative ἀντασούσῃ ἀντασούσαῑς ἀντασούσαῑν

Neuter

Nominative ἀντᾶσον ἀντάσοντα ἀντάσοντε

Vocative ἀντᾶσον ἀντάσοντα ἀντάσοντε

Accusative ἀντᾶσον ἀντάσοντα ἀντάσοντε

Genitive ἀντάσοντος ἀντασόντων ἀντασόντοῑν

Dative ἀντάσοντι ἀντάσουσι ἀντασόντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative ἀντασόμενος ἀντασόμενοι ἀντασομένω

Vocative ἀντασόμενε ἀντασόμενοι ἀντασομένω

Accusative ἀντασόμενον ἀντασομένους ἀντασομένω

Genitive ἀντασομένου ἀντασομένων ἀντασομένοῑν

Dative ἀντασομένῳ ἀντασομένοῑς ἀντασομένοῑν

Feminine

Nominative ἀντασομένη ἀντασομέναι ἀντασομένᾱ

Vocative ἀντασομένη ἀντασομέναι ἀντασομένᾱ

Accusative ἀντασομένην ἀντασομένᾱς ἀντασομένᾱ

Genitive ἀντασομένης ἀντασομενῶν ἀντασομέναῑν

Dative ἀντασομένῃ ἀντασομέναῑς ἀντασομέναῑν



Singular Plural Dual

Neuter

Nominative ἀντασόμενον ἀντασόμενα ἀντασομένω

Vocative ἀντασόμενον ἀντασόμενα ἀντασομένω

Accusative ἀντασόμενον ἀντασόμενα ἀντασομένω

Genitive ἀντασομένου ἀντασομένων ἀντασομένοῑν

Dative ἀντασομένῳ ἀντασομένοῑς ἀντασομένοῑν



Singular Plural Dual

Ionic

Present

Active voice

Masculine

Nominative ἀντέων ἀντέοντες ἀντέοντε

Vocative ἀντέον ἀντέοντες ἀντέοντε

Accusative ἀντέοντα ἀντέοντας ἀντέοντε

Genitive ἀντέοντος ἀντεόντων ἀντεόντοῑν

Dative ἀντέοντι ἀντέουσι ἀντεόντοῑν

Feminine

Nominative ἀντέουσα ἀντέουσαι ἀντεούσᾱ

Vocative ἀντέουσα ἀντέουσαι ἀντεούσᾱ

Accusative ἀντέουσαν ἀντεούσᾱς ἀντεούσᾱ

Genitive ἀντεούσης ἀντεουσῶν ἀντεούσαῑν

Dative ἀντεούσῃ ἀντεούσαῑς ἀντεούσαῑν

Neuter

Nominative ἀντέον ἀντέοντα ἀντέοντε

Vocative ἀντέον ἀντέοντα ἀντέοντε

Accusative ἀντέον ἀντέοντα ἀντέοντε

Genitive ἀντέοντος ἀντεόντων ἀντεόντοῑν

Dative ἀντέοντι ἀντέουσι ἀντεόντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative ἀντεόμενος ἀντεόμενοι ἀντεομένω

Vocative ἀντεόμενε ἀντεόμενοι ἀντεομένω

Accusative ἀντεόμενον ἀντεομένους ἀντεομένω

Genitive ἀντεομένου ἀντεομένων ἀντεομένοῑν

Dative ἀντεομένῳ ἀντεομένοῑς ἀντεομένοῑν

Feminine

Nominative ἀντεομένη ἀντεομέναι ἀντεομένᾱ

Vocative ἀντεομένη ἀντεομέναι ἀντεομένᾱ

Accusative ἀντεομένην ἀντεομένᾱς ἀντεομένᾱ

Genitive ἀντεομένης ἀντεομενῶν ἀντεομέναῑν

Dative ἀντεομένῃ ἀντεομέναῑς ἀντεομέναῑν



Singular Plural Dual

Neuter

Nominative ἀντεόμενον ἀντεόμενα ἀντεομένω

Vocative ἀντεόμενον ἀντεόμενα ἀντεομένω

Accusative ἀντεόμενον ἀντεόμενα ἀντεομένω

Genitive ἀντεομένου ἀντεομένων ἀντεομένοῑν

Dative ἀντεομένῳ ἀντεομένοῑς ἀντεομένοῑν



ἀντάω

meet face to face.

Active Middle Passive

Regular

Present ἀντᾶν ἀντᾶσθαι

Future ἀντήσειν ἀντήσεσθαι ἀντηθήσεσθαι

Aorist ἀντῆσαι ἀντήσασθαι ἀντηθῆναι

Perfect ἠντηκέναι ἠντῆσθαι

Doric

Future ἀντάσειν ἀντάσεσθαι

Ionic

Present ἀντέειν ἀντέεσθαι



χαίρω

rejoice.

Indicative Subjunctive Optative Imperative

Regular

Active voice

Present
χαίρω χαίρω χαίροῑμι1ps

χαίρεις χαίρῃς χαίροῑς χαίρε2ps

χαίρει χαίρῃ χαίροῑ χαιρέτω3ps

χαίρομεν χαίρωμεν χαίροῑμεν1pp

χαίρετε χαίρητε χαίροῑτε χαίρετε2pp

χαίρουσι χαίρωσι χαίροῑεν χαιρέτωσαν3pp

χαίρετον χαίρητον χαίροῑτον χαίρετον2pd

χαίρετον χαίρητον χαιροί̄την χαιρέτων3pd

Imperfect
ἔχαιρον1ps

ἔχαιρες2ps

ἔχαιρε3ps

ἐχαίρομεν1pp

ἐχαίρετε2pp

ἔχαιρον3pp

ἐχαίρετον2pd

ἐχαιρέτην3pd

Future
χαιρήσω χαιρήσοῑμι1ps

χαιρήσεις χαιρήσοῑς2ps

χαιρήσει χαιρήσοῑ3ps

χαιρήσομεν χαιρήσοῑμεν1pp

χαιρήσετε χαιρήσοῑτε2pp

χαιρήσουσι χαιρήσοῑεν3pp

χαιρήσετον χαιρήσοῑτον2pd

χαιρήσετον χαιρησοί̄την3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Strong future
χαρησοί̄μην1ps

χαρήσοῑο2ps

χαρήσοῑτο3ps

χαρησοί̄μεθα1pp

χαρήσοῑσθε2pp

χαρήσοῑντο3pp

χαρήσοῑσθον2pd

χαρησοί̄σθην3pd

Aorist
ἐχαίρησα χαιρήσω χαιρήσαῑμι1ps

ἐχαίρησας χαιρήσῃς χαιρήσειας χαίρησον2ps

ἐχαίρησε χαιρήσῃ χαιρήσειε χαιρησάτω3ps

ἐχαιρήσαμεν χαιρήσωμεν χαιρήσαῑμεν1pp

ἐχαιρήσατε χαιρήσητε χαιρήσαῑτε χαιρήσατε2pp

ἐχαίρησαν χαιρήσωσι χαιρήσειαν χαιρησάτωσαν3pp

ἐχαιρήσατον χαιρήσητον χαιρήσαῑτον χαιρήσατον2pd

ἐχαιρησάτην χαιρήσητον χαιρησαί̄την χαιρησάτων3pd

Strong aorist
ἐχάρην χαρῶ χαρείην1ps

ἐχάρης χαρῇς χαρείης χάρητι2ps

ἐχαρη χαρῇ χαρείη χαρήτω3ps

ἐχάρημεν χαρῶμεν χαρεῖμεν1pp

ἐχάρητε χαρῆτε χαρεῖτε χάρητε2pp

ἐχάρησαν χαρῶσι χαρεῖεν χαρήτωσαν3pp

ἐχάρητον χαρῆτον χαρεῖτον χάρητον2pd

ἐχαρήτην χαρῆτον χαρείτην χαρήτων3pd

Perfect
κεχάρηκα κεχαρήκω κεχαρήκοῑμι1ps

κεχάρηκας κεχαρήκῃς κεχαρήκοῑς κεχάρηκε2ps

κεχάρηκε κεχαρήκῃ κεχαρήκοῑ κεχαρηκέτω3ps

κεχαρήκαμεν κεχαρήκωμεν κεχαρήκοῑμεν1pp

κεχαρήκατε κεχαρήκητε κεχαρήκοῑτε κεχαρήκετε2pp

κεχαρήκασι κεχαρήκωσι κεχαρήκοῑεν κεχαρηκέτωσαν3pp

κεχαρήκατον κεχαρήκητον κεχαρήκοῑτον κεχαρήκετον2pd

κεχαρήκατον κεχαρήκητον κεχαρηκοί̄την κεχαρηκέτων3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Pluperfect
ἐκεχαρήκη1ps

ἐκεχαρήκης2ps

ἐκεχαρήκει3ps

ἐκεχαρήκεμεν1pp

ἐκεχαρήκετε2pp

ἐκεχαρήκεσαν3pp

ἐκεχαρήκειτον2pd

ἐκεχαρηκείτην3pd

Middle voice

Present
ἐχαίρομαι χαίρωμαι χαιροί̄μην1ps

ἐχαίρει χαίρῃ χαίροῑο χαίρου2ps

ἐχαίρεται χαίρηται χαίροῑτο χαιρέσθω3ps

ἐχαιρόμεθα χαιρώμεθα χαιροί̄μεθα1pp

ἐχαίρεσθε χαίρησθε χαίροῑσθε χαίρεσθε2pp

ἐχαίρονται χαίρωνται χαίροῑντο χαιρέσθωσαν3pp

ἐχαίρεσθον χαίρησθον χαίροῑσθον χαίρεσθον2pd

ἐχαίρεσθον χαίρησθον χαιροί̄σθην χαιρέσθων3pd

Imperfect
ἐχαιρόμην1ps

ἐχαίρου2ps

ἐχαίρετο3ps

ἐχαιρόμεθα1pp

ἐχαίρεσθε2pp

ἐχαίροντο3pp

ἐχαίρεσθον2pd

ἐχαιρέσθην3pd

Future
χαιρήσομαι χαιρησοί̄μην1ps

χαιρήσει χαιρήσοῑο2ps

χαιρήσεται χαιρήσοῑτο3ps

χαιρησόμεθα χαιρησοί̄μεθα1pp

χαιρήσεσθε χαιρήσοῑσθε2pp

χαιρήσονται χαιρήσοῑντο3pp

χαιρήσεσθον χαιρήσοῑσθον2pd

χαιρήσεσθον χαιρησοί̄σθην3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Aorist
ἐχαιρησάμην χαιρήσωμαι χαιρησαί̄μην1ps

ἐχαιρήσω χαιρήσῃ χαιρήσαῑο χαίρησαι2ps

ἐχαιρήσατο χαιρήσηται χαιρήσαῑτο χαιρησάσθω3ps

ἐχαιρησάμεθα χαιρησώμεθα χαιρησαί̄μεθα1pp

ἐχαιρήσασθε χαιρήσησθε χαιρήσαῑσθε χαιρήσασθε2pp

ἐχαιρήσαντο χαιρήσωνται χαιρήσαῑντο χαιρησάσθωσαν3pp

ἐχαιρήσασθον χαιρήσησθον χαιρήσαῑσθον χαιρήσασθον2pd

ἐχαιρησάσθην χαιρήσησθον χαιρησαί̄σθην χαιρησάσθων3pd

Strong aorist
ἐχαρήμην χαρήωμαι χαρηοί̄μην1ps

ἐχάρησο χαρήῃ χαρήοῑο χάρησο2ps

ἐχάρητο χαρήηται χαρήοῑτο χαρήσθω3ps

ἐχαρήμεθα χαρηώμεθα χαρηοί̄μεθα1pp

ἐχάρησθε χαρήησθε χαρήοῑσθε χάρησθε2pp

ἐχάρηντο χαρήωνται χαρήοῑντο χαρήσθωσαν3pp

ἐχάρησθον χάρησθον χαρήοῑσθον χάρησθον2pd

ἐχαρήσθην χάρησθον χαρηοί̄σθην χαρήσθων3pd

Perfect
ἐκεχάρημαι1ps

ἐκεχάρησαι κεχάρησο2ps

ἐκεχάρηται κεχαρήσθω3ps

ἐκεχαρήμεθα1pp

ἐκεχάρησθε κεχάρησθε2pp

ἐκεχάρηνται κεχαρήσθωσαν3pp

ἐκεχάρησθον κεχάρησθον2pd

ἐκεχάρησθον κεχαρήσθων3pd

Pluperfect
ἐκεχαρήμην1ps

ἐκεχάρησο2ps

ἐκεχάρητο3ps

ἐκεχαρήμεθα1pp

ἐκεχάρησθε2pp

ἐκεχάρηντο3pp

ἐκεχάρησθον2pd

ἐκεχαρήσθην3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Passive voice

Strong future
χαρήσομαι1ps

χαρήσει2ps

χαρήσεται3ps

χαρησόμεθα1pp

χαρήσεσθε2pp

χαρήσονται3pp

χαρήσεσθον2pd

χαρήσεσθον3pd

Strong aorist
ἐχάρην1ps

ἐχάρης2ps

ἐχάρη3ps

ἐχάρημεν1pp

ἐχάρητε2pp

ἐχάρησαν3pp

ἐχάρητον2pd

ἐχαρήτην3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Doric

Active voice

Future
χαρησοῦμαι χαρησῶμαι χαρησοί̄μην1ps

χαρησοῖ χαρησοῖ χαρησοῖο χαρησοῦ2ps

χαρησοῦται χαρησῶται χαρησοῖτο χαρησούσθω3ps

χαρησούμεθα χαρησώμεθα χαρησοί̄μεθα1pp

χαρησοῦσθε χαρησῶσθε χαρησοῖσθε χαρησοῦσθε2pp

χαρησοῦνται χαρησῶνται χαρησοῖντο χαρησούσθωσαν3pp

χαρησοῦσθον χαρησῶσθον χαρησοῖσθον χαρησοῦσθον2pd

χαρησοῦσθον χαρησῶσθον χαρησοί̄σθην χαρησούσθων3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Epic

Active voice

Imperfect
χαίρον1ps

χαίρες2ps

χαίρε3ps

χαίρομεν1pp

χαίρετε2pp

χαίρον3pp

χαίρετον2pd

χαιρέτην3pd

Future
κεχαρήσω κεχαρήσοῑμι1ps

κεχαρήσομαι κεχαρησοί̄μην

κεχαρήσεις κεχαρήσοῑς2ps

κεχαρήσει κεχαρήσοῑο

κεχαρήσει κεχαρήσοῑ3ps

κεχαρήσεται κεχαρήσοῑτο

κεχαρήσομεν κεχαρήσοῑμεν1pp

κεχαρησόμεθα κεχαρησοί̄μεθα

κεχαρήσετε κεχαρήσοῑτε2pp

κεχαρήσεσθε κεχαρήσοῑσθε

κεχαρήσουσι κεχαρήσοῑεν3pp

κεχαρήσονται κεχαρήσοῑντο

κεχαρήσετον κεχαρήσοῑτον2pd

κεχαρήσεσθον κεχαρήσοῑσθον

κεχαρήσετον κεχαρησοί̄την3pd

κεχαρήσεσθον κεχαρησοί̄σθην

Middle voice

Imperfect
χαιρόμην1ps

χαίρου2ps

χαίρετο3ps

χαιρόμεθα1pp

χαίρεσθε2pp

χαίροντο3pp

χαίρεσθον2pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

χαιρέσθην3pd

Future
κεχαρήσομαι κεχαρησοί̄μην1ps

κεχαρήσει κεχαρήσοῑο2ps

κεχαρήσεται κεχαρήσοῑτο3ps

κεχαρησόμεθα κεχαρησοί̄μεθα1pp

κεχαρήσεσθε κεχαρήσοῑσθε2pp

κεχαρήσονται κεχαρήσοῑντο3pp

κεχαρήσεσθον κεχαρήσοῑσθον2pd

κεχαρήσεσθον κεχαρησοί̄σθην3pd

Passive voice

Strong aorist
χάρην1ps

χάρης2ps

χάρη3ps

χάρημεν1pp

χάρητε2pp

χάρησαν3pp

χάρητον2pd

χαρήτην3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Poetic

Middle voice

Pluperfect
κεχαρήμην1ps

κεχάρησο2ps

κεχάρητο3ps

κεχαρήμεθα1pp

κεχάρησθε2pp

κεχάρηντο3pp

κεχάρησθον2pd

κεχαρήσθην3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Recent

Active voice

Future
χαρῶ χαρῶ χαροῖμι1ps

χαρήσομαι χαρησοί̄μην

χαρεῖς χαρῇς χαροῖς χάρει2ps

χαρήσει χαρήσοῑο

χαρεῖ χαρῇ χαροῖ χαρείτω3ps

χαρήσεται χαρήσοῑτο

χαροῦμεν χαρῶμεν χαροῖμεν1pp

χαρησόμεθα χαρησοί̄μεθα

χαρεῖτε χαρῆτε χαροῖτε χαρεῖτε2pp

χαρήσεσθε χαρήσοῑσθε

χαροῦσι χαρῶσι χαροῖεν χαρείτωσαν3pp

χαρήσονται χαρήσοῑντο

χαρεῖτον χαρῆτον χαροῖτον χαρεῖτον2pd

χαρήσεσθον χαρήσοῑσθον

χαρεῖτον χαρῆτον χαροί̄την χαρείτων3pd

χαρήσεσθον χαρησοί̄σθην

Middle voice

Future
χαροῦμαι χαρῶμαι χαροί̄μην1ps

χαρεῖ χαρῇ χαροῖο χαροῦ2ps

χαρεῖται χαρῆται χαροῖτο χαρείσθω3ps

χαρούμεθα χαρώμεθα χαροί̄μεθα1pp

χαρεῖσθε χαρῆσθε χαροῖσθε χαρεῖσθε2pp

χαροῦνται χαρῶνται χαροῖντο χαρείσθωσαν3pp

χαρεῖσθον χαρῆσθον χαροῖσθον χαρεῖσθον2pd

χαρεῖσθον χαρῆσθον χαροί̄σθην χαρείσθων3pd



χαίρω

rejoice.

Singular Plural Dual

Regular

Present

Active voice

Masculine

Nominative χαίρων χαίροντες χαίροντε

Vocative χαίρον χαίροντες χαίροντε

Accusative χαίροντα χαίροντας χαίροντε

Genitive χαίροντος χαιρόντων χαιρόντοῑν

Dative χαίροντι χαίρουσι χαιρόντοῑν

Feminine

Nominative χαίρουσα χαίρουσαι χαιρούσᾱ

Vocative χαίρουσα χαίρουσαι χαιρούσᾱ

Accusative χαίρουσαν χαιρούσᾱς χαιρούσᾱ

Genitive χαιρούσης χαιρουσῶν χαιρούσαῑν

Dative χαιρούσῃ χαιρούσαῑς χαιρούσαῑν

Neuter

Nominative χαίρον χαίροντα χαίροντε

Vocative χαίρον χαίροντα χαίροντε

Accusative χαίρον χαίροντα χαίροντε

Genitive χαίροντος χαιρόντων χαιρόντοῑν

Dative χαίροντι χαίρουσι χαιρόντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative χαιρόμενος χαιρόμενοι χαιρομένω

Vocative χαιρόμενε χαιρόμενοι χαιρομένω

Accusative χαιρόμενον χαιρομένους χαιρομένω

Genitive χαιρομένου χαιρομένων χαιρομένοῑν

Dative χαιρομένῳ χαιρομένοῑς χαιρομένοῑν

Feminine

Nominative χαιρομένη χαιρομέναι χαιρομένᾱ

Vocative χαιρομένη χαιρομέναι χαιρομένᾱ

Accusative χαιρομένην χαιρομένᾱς χαιρομένᾱ

Genitive χαιρομένης χαιρομενῶν χαιρομέναῑν

Dative χαιρομένῃ χαιρομέναῑς χαιρομέναῑν



Singular Plural Dual

Neuter

Nominative χαιρόμενον χαιρόμενα χαιρομένω

Vocative χαιρόμενον χαιρόμενα χαιρομένω

Accusative χαιρόμενον χαιρόμενα χαιρομένω

Genitive χαιρομένου χαιρομένων χαιρομένοῑν

Dative χαιρομένῳ χαιρομένοῑς χαιρομένοῑν

Future

Active voice

Masculine

Nominative χαιρήσων χαιρήσοντες χαιρήσοντε

Vocative χαιρήσον χαιρήσοντες χαιρήσοντε

Accusative χαιρήσοντα χαιρήσοντας χαιρήσοντε

Genitive χαιρήσοντος χαιρησόντων χαιρησόντοῑν

Dative χαιρήσοντι χαιρήσουσι χαιρησόντοῑν

Feminine

Nominative χαιρήσουσα χαιρήσουσαι χαιρησούσᾱ

Vocative χαιρήσουσα χαιρήσουσαι χαιρησούσᾱ

Accusative χαιρήσουσαν χαιρησούσᾱς χαιρησούσᾱ

Genitive χαιρησούσης χαιρησουσῶν χαιρησούσαῑν

Dative χαιρησούσῃ χαιρησούσαῑς χαιρησούσαῑν

Neuter

Nominative χαιρῆσον χαιρήσοντα χαιρήσοντε

Vocative χαιρῆσον χαιρήσοντα χαιρήσοντε

Accusative χαιρῆσον χαιρήσοντα χαιρήσοντε

Genitive χαιρήσοντος χαιρησόντων χαιρησόντοῑν

Dative χαιρήσοντι χαιρήσουσι χαιρησόντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative χαιρησόμενος χαιρησόμενοι χαιρησομένω

Vocative χαιρησόμενε χαιρησόμενοι χαιρησομένω

Accusative χαιρησόμενον χαιρησομένους χαιρησομένω

Genitive χαιρησομένου χαιρησομένων χαιρησομένοῑν

Dative χαιρησομένῳ χαιρησομένοῑς χαιρησομένοῑν



Singular Plural Dual

Feminine

Nominative χαιρησομένη χαιρησομέναι χαιρησομένᾱ

Vocative χαιρησομένη χαιρησομέναι χαιρησομένᾱ

Accusative χαιρησομένην χαιρησομένᾱς χαιρησομένᾱ

Genitive χαιρησομένης χαιρησομενῶν χαιρησομέναῑν

Dative χαιρησομένῃ χαιρησομέναῑς χαιρησομέναῑν

Neuter

Nominative χαιρησόμενον χαιρησόμενα χαιρησομένω

Vocative χαιρησόμενον χαιρησόμενα χαιρησομένω

Accusative χαιρησόμενον χαιρησόμενα χαιρησομένω

Genitive χαιρησομένου χαιρησομένων χαιρησομένοῑν

Dative χαιρησομένῳ χαιρησομένοῑς χαιρησομένοῑν

Strong future

Passive voice

Masculine

Nominative χαρθησόμενος χαρθησόμενοι χαρθησομένω

Vocative χαρθησόμενε χαρθησόμενοι χαρθησομένω

Accusative χαρθησόμενον χαρθησομένους χαρθησομένω

Genitive χαρθησομένου χαρθησομένων χαρθησομένοῑν

Dative χαρθησομένῳ χαρθησομένοῑς χαρθησομένοῑν

Feminine

Nominative χαρθησομένη χαρθησομέναι χαρθησομένᾱ

Vocative χαρθησομένη χαρθησομέναι χαρθησομένᾱ

Accusative χαρθησομένην χαρθησομένᾱς χαρθησομένᾱ

Genitive χαρθησομένης χαρθησομενῶν χαρθησομέναῑν

Dative χαρθησομένῃ χαρθησομέναῑς χαρθησομέναῑν

Neuter

Nominative χαρθησόμενον χαρθησόμενα χαρθησομένω

Vocative χαρθησόμενον χαρθησόμενα χαρθησομένω

Accusative χαρθησόμενον χαρθησόμενα χαρθησομένω

Genitive χαρθησομένου χαρθησομένων χαρθησομένοῑν

Dative χαρθησομένῳ χαρθησομένοῑς χαρθησομένοῑν



Singular Plural Dual

Aorist

Active voice

Masculine

Nominative χαιρήσᾱς χαιρήσαντες χαιρήσαντε

Vocative χαιρήσαν χαιρήσαντες χαιρήσαντε

Accusative χαιρήσαντα χαιρήσαντας χαιρήσαντε

Genitive χαιρήσαντος χαιρησάντων χαιρησάντοῑν

Dative χαιρήσαντι χαιρήσᾱσι χαιρησάντοῑν

Feminine

Nominative χαιρήσᾱσα χαιρήσᾱσαι χαιρησά̄σᾱ

Vocative χαιρήσᾱσα χαιρήσᾱσαι χαιρησά̄σᾱ

Accusative χαιρήσᾱσαν χαιρησά̄σᾱς χαιρησά̄σᾱ

Genitive χαιρησά̄σης χαιρησᾱσῶν χαιρησά̄σαῑν

Dative χαιρησά̄σῃ χαιρησά̄σαῑς χαιρησά̄σαῑν

Neuter

Nominative χαιρῆσαν χαιρήσαντα χαιρήσαντε

Vocative χαιρῆσαν χαιρήσαντα χαιρήσαντε

Accusative χαιρῆσαν χαιρήσαντα χαιρήσαντε

Genitive χαιρήσαντος χαιρησάντων χαιρησάντοῑν

Dative χαιρήσαντι χαιρήσᾱσι χαιρησάντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative χαιρησάμενος χαιρησάμενοι χαιρησαμένω

Vocative χαιρησάμενε χαιρησάμενοι χαιρησαμένω

Accusative χαιρησάμενον χαιρησαμένους χαιρησαμένω

Genitive χαιρησαμένου χαιρησαμένων χαιρησαμένοῑν

Dative χαιρησαμένῳ χαιρησαμένοῑς χαιρησαμένοῑν

Feminine

Nominative χαιρησαμένη χαιρησαμέναι χαιρησαμένᾱ

Vocative χαιρησαμένη χαιρησαμέναι χαιρησαμένᾱ

Accusative χαιρησαμένην χαιρησαμένᾱς χαιρησαμένᾱ

Genitive χαιρησαμένης χαιρησαμενῶν χαιρησαμέναῑν

Dative χαιρησαμένῃ χαιρησαμέναῑς χαιρησαμέναῑν



Singular Plural Dual

Neuter

Nominative χαιρησάμενον χαιρησάμενα χαιρησαμένω

Vocative χαιρησάμενον χαιρησάμενα χαιρησαμένω

Accusative χαιρησάμενον χαιρησάμενα χαιρησαμένω

Genitive χαιρησαμένου χαιρησαμένων χαιρησαμένοῑν

Dative χαιρησαμένῳ χαιρησαμένοῑς χαιρησαμένοῑν

String Aorist

Active voice

Masculine

Nominative χαρήν χαρῆντες χαρῆντε

Vocative χαρήν χαρῆντες χαρῆντε

Accusative χαρῆντα χαρήντας χαρῆντε

Genitive χαρήντος χαρήντων χαρήντοῑν

Dative χαρῆντι χαρῆσι χαρήντοῑν

Feminine

Nominative χαρῆσα χαρῆσαι χαρήσᾱ

Vocative χαρῆσα χαρῆσαι χαρήσᾱ

Accusative χαρῆσαν χαρήσᾱς χαρήσᾱ

Genitive χαρήσης χαρησῶν χαρήσαῑν

Dative χαρήσῃ χαρήσαῑς χαρήσαῑν

Neuter

Nominative χαρήν χαρῆντες χαρῆντε

Vocative χαρήν χαρῆντες χαρῆντε

Accusative χαρῆντα χαρήντας χαρῆντε

Genitive χαρήντος χαρήντων χαρήντοῑν

Dative χαρῆντι χαρῆσι χαρήντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative χαρήμενος χαρήμενοι χαρημένω

Vocative χαρήμενε χαρήμενοι χαρημένω

Accusative χαρήμενον χαρημένους χαρημένω

Genitive χαρημένου χαρημένων χαρημένοῑν

Dative χαρημένῳ χαρημένοῑς χαρημένοῑν



Singular Plural Dual

Feminine

Nominative χαρημένη χαρημέναι χαρημένᾱ

Vocative χαρημένη χαρημέναι χαρημένᾱ

Accusative χαρημένην χαρημένᾱς χαρημένᾱ

Genitive χαρημένης χαρημενῶν χαρημέναῑν

Dative χαρημένῃ χαρημέναῑς χαρημέναῑν

Neuter

Nominative χαρήμενον χαρήμενα χαρημένω

Vocative χαρήμενον χαρήμενα χαρημένω

Accusative χαρήμενον χαρήμενα χαρημένω

Genitive χαρημένου χαρημένων χαρημένοῑν

Dative χαρημένῳ χαρημένοῑς χαρημένοῑν

Passive voice

Masculine

Nominative χαρείς χαρέντες χαρέντε

Vocative χαρείς χαρέντες χαρέντε

Accusative χαρέντα χαρέντας χαρέντε

Genitive χαρέντος χαρέντων χαρέντοῑν

Dative χαρέντι χαρεῖσι χαρέντοῑν

Feminine

Nominative χαρεῖσα χαρεῖσαι χαρείσᾱ

Vocative χαρεῖσα χαρεῖσαι χαρείσᾱ

Accusative χαρεῖσαν χαρείσᾱς χαρείσᾱ

Genitive χαρείσης χαρεισῶν χαρείσαῑν

Dative χαρείσῃ χαρείσαῑς χαρείσαῑν

Neuter

Nominative χαρέν χαρέντα χαρέντε

Vocative χαρέν χαρέντα χαρέντε

Accusative χαρέν χαρέντα χαρέντε

Genitive χαρέντος χαρέντων χαρέντοῑν

Dative χαρέντι χαρεῖσι χαρέντοῑν



Singular Plural Dual

Perfect

Active voice

Masculine

Nominative κεχαρηκώς κεχαρηκότες κεχαρηκότε

Vocative κεχαρηκώς κεχαρηκότες κεχαρηκότε

Accusative κεχαρηκότα κεχαρηκότας κεχαρηκότε

Genitive κεχαρηκότος κεχαρηκότων κεχαρηκότοῑν

Dative κεχαρηκότι κεχαρηκῶσι κεχαρηκότοῑν

Feminine

Nominative κεχαρηκυῖα κεχαρηκυῖαι κεχαρηκυίᾱ

Vocative κεχαρηκυῖα κεχαρηκυῖαι κεχαρηκυίᾱ

Accusative κεχαρηκυῖαν κεχαρηκυίᾱς κεχαρηκυίᾱ

Genitive κεχαρηκυίᾱς κεχαρηκυιῶν κεχαρηκυίαῑν

Dative κεχαρηκυίᾳ κεχαρηκυίαῑς κεχαρηκυίαῑν

Neuter

Nominative κεχαρηκός κεχαρηκότα κεχαρηκότε

Vocative κεχαρηκός κεχαρηκότα κεχαρηκότε

Accusative κεχαρηκός κεχαρηκότα κεχαρηκότε

Genitive κεχαρηκότος κεχαρηκότων κεχαρηκότοῑν

Dative κεχαρηκότι κεχαρηκῶσι κεχαρηκότοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative κεχαρημένος κεχαρημένοι κεχαρημένω

Vocative κεχαρημένε κεχαρημένοι κεχαρημένω

Accusative κεχαρημένον κεχαρημένους κεχαρημένω

Genitive κεχαρημένου κεχαρημένων κεχαρημένοῑν

Dative κεχαρημένῳ κεχαρημένοῑς κεχαρημένοῑν

Feminine

Nominative κεχαρημένη κεχαρημέναι κεχαρημένᾱ

Vocative κεχαρημένη κεχαρημέναι κεχαρημένᾱ

Accusative κεχαρημένην κεχαρημένᾱς κεχαρημένᾱ

Genitive κεχαρημένης κεχαρημενῶν κεχαρημέναῑν

Dative κεχαρημένῃ κεχαρημέναῑς κεχαρημέναῑν



Singular Plural Dual

Neuter

Nominative κεχαρημένον κεχαρημένα κεχαρημένω

Vocative κεχαρημένον κεχαρημένα κεχαρημένω

Accusative κεχαρημένον κεχαρημένα κεχαρημένω

Genitive κεχαρημένου κεχαρημένων κεχαρημένοῑν

Dative κεχαρημένῳ κεχαρημένοῑς κεχαρημένοῑν



Singular Plural Dual

Doric

Future

Active voice

Masculine

Nominative χαρησούμενος χαρησούμενοι χαρησουμένω

Vocative χαρησούμενε χαρησούμενοι χαρησουμένω

Accusative χαρησούμενον χαρησουμένους χαρησουμένω

Genitive χαρησουμένου χαρησουμένων χαρησουμένοῑν

Dative χαρησουμένῳ χαρησουμένοῑς χαρησουμένοῑν

Feminine

Nominative χαρησουμένη χαρησουμέναι χαρησουμένᾱ

Vocative χαρησουμένη χαρησουμέναι χαρησουμένᾱ

Accusative χαρησουμένην χαρησουμένᾱς χαρησουμένᾱ

Genitive χαρησουμένης χαρησουμενῶν χαρησουμέναῑν

Dative χαρησουμένῃ χαρησουμέναῑς χαρησουμέναῑν

Neuter

Nominative χαρησούμενον χαρησούμενα χαρησουμένω

Vocative χαρησούμενον χαρησούμενα χαρησουμένω

Accusative χαρησούμενον χαρησούμενα χαρησουμένω

Genitive χαρησουμένου χαρησουμένων χαρησουμένοῑν

Dative χαρησουμένῳ χαρησουμένοῑς χαρησουμένοῑν



Singular Plural Dual

Epic

Future

Active voice

Masculine

Nominative κεχαρήσων κεχαρήσοντες κεχαρήσοντε

Nominative κεχαρησόμενος κεχαρησόμενοι κεχαρησομένω

Vocative κεχαρήσον κεχαρήσοντες κεχαρήσοντε

Vocative κεχαρησόμενε κεχαρησόμενοι κεχαρησομένω

Accusative κεχαρήσοντα κεχαρήσοντας κεχαρήσοντε

Accusative κεχαρησόμενον κεχαρησομένους κεχαρησομένω

Genitive κεχαρήσοντος κεχαρησόντων κεχαρησόντοῑν

Genitive κεχαρησομένου κεχαρησομένων κεχαρησομένοῑν

Dative κεχαρήσοντι κεχαρήσουσι κεχαρησόντοῑν

Dative κεχαρησομένῳ κεχαρησομένοῑς κεχαρησομένοῑν

Feminine

Nominative κεχαρήσουσα κεχαρήσουσαι κεχαρησούσᾱ

Nominative κεχαρησομένη κεχαρησομέναι κεχαρησομένᾱ

Vocative κεχαρήσουσα κεχαρήσουσαι κεχαρησούσᾱ

Vocative κεχαρησομένη κεχαρησομέναι κεχαρησομένᾱ

Accusative κεχαρήσουσαν κεχαρησούσᾱς κεχαρησούσᾱ

Accusative κεχαρησομένην κεχαρησομένᾱς κεχαρησομένᾱ

Genitive κεχαρησούσης κεχαρησουσῶν κεχαρησούσαῑν

Genitive κεχαρησομένης κεχαρησομενῶν κεχαρησομέναῑν

Dative κεχαρησούσῃ κεχαρησούσαῑς κεχαρησούσαῑν

Dative κεχαρησομένῃ κεχαρησομέναῑς κεχαρησομέναῑν

Neuter

Nominative κεχαρῆσον κεχαρήσοντα κεχαρήσοντε

Nominative κεχαρησόμενον κεχαρησόμενα κεχαρησομένω

Vocative κεχαρῆσον κεχαρήσοντα κεχαρήσοντε

Vocative κεχαρησόμενον κεχαρησόμενα κεχαρησομένω

Accusative κεχαρῆσον κεχαρήσοντα κεχαρήσοντε

Accusative κεχαρησόμενον κεχαρησόμενα κεχαρησομένω

Genitive κεχαρήσοντος κεχαρησόντων κεχαρησόντοῑν

Genitive κεχαρησομένου κεχαρησομένων κεχαρησομένοῑν

Dative κεχαρήσοντι κεχαρήσουσι κεχαρησόντοῑν

Dative κεχαρησομένῳ κεχαρησομένοῑς κεχαρησομένοῑν



Singular Plural Dual

Middle voice

Masculine

Nominative κεχαρησόμενος κεχαρησόμενοι κεχαρησομένω

Vocative κεχαρησόμενε κεχαρησόμενοι κεχαρησομένω

Accusative κεχαρησόμενον κεχαρησομένους κεχαρησομένω

Genitive κεχαρησομένου κεχαρησομένων κεχαρησομένοῑν

Dative κεχαρησομένῳ κεχαρησομένοῑς κεχαρησομένοῑν

Feminine

Nominative κεχαρησομένη κεχαρησομέναι κεχαρησομένᾱ

Vocative κεχαρησομένη κεχαρησομέναι κεχαρησομένᾱ

Accusative κεχαρησομένην κεχαρησομένᾱς κεχαρησομένᾱ

Genitive κεχαρησομένης κεχαρησομενῶν κεχαρησομέναῑν

Dative κεχαρησομένῃ κεχαρησομέναῑς κεχαρησομέναῑν

Neuter

Nominative κεχαρησόμενον κεχαρησόμενα κεχαρησομένω

Vocative κεχαρησόμενον κεχαρησόμενα κεχαρησομένω

Accusative κεχαρησόμενον κεχαρησόμενα κεχαρησομένω

Genitive κεχαρησομένου κεχαρησομένων κεχαρησομένοῑν

Dative κεχαρησομένῳ κεχαρησομένοῑς κεχαρησομένοῑν



Singular Plural Dual

Recent

Future

Active voice

Masculine

Nominative χαρῶν χαροῦντες χαροῦντε

Nominative χαρησόμενος χαρησόμενοι χαρησομένω

Vocative χαρῶν χαροῦντες χαροῦντε

Vocative χαρησόμενε χαρησόμενοι χαρησομένω

Accusative χαροῦντα χαροῦντας χαροῦντε

Accusative χαρησόμενον χαρησομένους χαρησομένω

Genitive χαροῦντος χαρούντων χαρούντοῑν

Genitive χαρησομένου χαρησομένων χαρησομένοῑν

Dative χαροῦντι χαροῦσι χαρούντοῑν

Dative χαρησομένῳ χαρησομένοῑς χαρησομένοῑν

Feminine

Nominative χαροῦσα χαροῦσαι χαρούσᾱ

Nominative χαρησομένη χαρησομέναι χαρησομένᾱ

Vocative χαροῦσα χαροῦσαι χαρούσᾱ

Vocative χαρησομένη χαρησομέναι χαρησομένᾱ

Accusative χαροῦσαν χαρούσᾱς χαρούσᾱ

Accusative χαρησομένην χαρησομένᾱς χαρησομένᾱ

Genitive χαρούσης χαρουσῶν χαρούσαῑν

Genitive χαρησομένης χαρησομενῶν χαρησομέναῑν

Dative χαρούσῃ χαρούσαῑς χαρούσαῑν

Dative χαρησομένῃ χαρησομέναῑς χαρησομέναῑν

Neuter

Nominative χαροῦν χαροῦντα χαροῦντε

Nominative χαρησόμενον χαρησόμενα χαρησομένω

Vocative χαροῦν χαροῦντα χαροῦντε

Vocative χαρησόμενον χαρησόμενα χαρησομένω

Accusative χαροῦν χαροῦντα χαροῦντε

Accusative χαρησόμενον χαρησόμενα χαρησομένω

Genitive χαροῦντος χαρούντων χαρούντοῑν

Genitive χαρησομένου χαρησομένων χαρησομένοῑν

Dative χαροῦντι χαροῦσι χαρούντοῑν

Dative χαρησομένῳ χαρησομένοῑς χαρησομένοῑν



Singular Plural Dual

Middle voice

Masculine

Nominative χαρούμενος χαρούμενοι χαρουμένω

Vocative χαρούμενε χαρούμενοι χαρουμένω

Accusative χαρούμενον χαρουμένους χαρουμένω

Genitive χαρουμένου χαρουμένων χαρουμένοῑν

Dative χαρουμένῳ χαρουμένοῑς χαρουμένοῑν

Feminine

Nominative χαρουμένη χαρουμέναι χαρουμένᾱ

Vocative χαρουμένη χαρουμέναι χαρουμένᾱ

Accusative χαρουμένην χαρουμένᾱς χαρουμένᾱ

Genitive χαρουμένης χαρουμενῶν χαρουμέναῑν

Dative χαρουμένῃ χαρουμέναῑς χαρουμέναῑν

Neuter

Nominative χαρούμενον χαρούμενα χαρουμένω

Vocative χαρούμενον χαρούμενα χαρουμένω

Accusative χαρούμενον χαρούμενα χαρουμένω

Genitive χαρουμένου χαρουμένων χαρουμένοῑν

Dative χαρουμένῳ χαρουμένοῑς χαρουμένοῑν



χαίρω

rejoice.

Singular Plural Dual

Regular

Present

Active voice

Masculine

Nominative χαίρων χαίροντες χαίροντε

Vocative χαίρον χαίροντες χαίροντε

Accusative χαίροντα χαίροντας χαίροντε

Genitive χαίροντος χαιρόντων χαιρόντοῑν

Dative χαίροντι χαίρουσι χαιρόντοῑν

Feminine

Nominative χαίρουσα χαίρουσαι χαιρούσᾱ

Vocative χαίρουσα χαίρουσαι χαιρούσᾱ

Accusative χαίρουσαν χαιρούσᾱς χαιρούσᾱ

Genitive χαιρούσης χαιρουσῶν χαιρούσαῑν

Dative χαιρούσῃ χαιρούσαῑς χαιρούσαῑν

Neuter

Nominative χαίρον χαίροντα χαίροντε

Vocative χαίρον χαίροντα χαίροντε

Accusative χαίρον χαίροντα χαίροντε

Genitive χαίροντος χαιρόντων χαιρόντοῑν

Dative χαίροντι χαίρουσι χαιρόντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative χαιρόμενος χαιρόμενοι χαιρομένω

Vocative χαιρόμενε χαιρόμενοι χαιρομένω

Accusative χαιρόμενον χαιρομένους χαιρομένω

Genitive χαιρομένου χαιρομένων χαιρομένοῑν

Dative χαιρομένῳ χαιρομένοῑς χαιρομένοῑν

Feminine

Nominative χαιρομένη χαιρομέναι χαιρομένᾱ

Vocative χαιρομένη χαιρομέναι χαιρομένᾱ

Accusative χαιρομένην χαιρομένᾱς χαιρομένᾱ

Genitive χαιρομένης χαιρομενῶν χαιρομέναῑν

Dative χαιρομένῃ χαιρομέναῑς χαιρομέναῑν



Singular Plural Dual

Neuter

Nominative χαιρόμενον χαιρόμενα χαιρομένω

Vocative χαιρόμενον χαιρόμενα χαιρομένω

Accusative χαιρόμενον χαιρόμενα χαιρομένω

Genitive χαιρομένου χαιρομένων χαιρομένοῑν

Dative χαιρομένῳ χαιρομένοῑς χαιρομένοῑν

Future

Active voice

Masculine

Nominative χαιρήσων χαιρήσοντες χαιρήσοντε

Vocative χαιρήσον χαιρήσοντες χαιρήσοντε

Accusative χαιρήσοντα χαιρήσοντας χαιρήσοντε

Genitive χαιρήσοντος χαιρησόντων χαιρησόντοῑν

Dative χαιρήσοντι χαιρήσουσι χαιρησόντοῑν

Feminine

Nominative χαιρήσουσα χαιρήσουσαι χαιρησούσᾱ

Vocative χαιρήσουσα χαιρήσουσαι χαιρησούσᾱ

Accusative χαιρήσουσαν χαιρησούσᾱς χαιρησούσᾱ

Genitive χαιρησούσης χαιρησουσῶν χαιρησούσαῑν

Dative χαιρησούσῃ χαιρησούσαῑς χαιρησούσαῑν

Neuter

Nominative χαιρῆσον χαιρήσοντα χαιρήσοντε

Vocative χαιρῆσον χαιρήσοντα χαιρήσοντε

Accusative χαιρῆσον χαιρήσοντα χαιρήσοντε

Genitive χαιρήσοντος χαιρησόντων χαιρησόντοῑν

Dative χαιρήσοντι χαιρήσουσι χαιρησόντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative χαιρησόμενος χαιρησόμενοι χαιρησομένω

Vocative χαιρησόμενε χαιρησόμενοι χαιρησομένω

Accusative χαιρησόμενον χαιρησομένους χαιρησομένω

Genitive χαιρησομένου χαιρησομένων χαιρησομένοῑν

Dative χαιρησομένῳ χαιρησομένοῑς χαιρησομένοῑν



Singular Plural Dual

Feminine

Nominative χαιρησομένη χαιρησομέναι χαιρησομένᾱ

Vocative χαιρησομένη χαιρησομέναι χαιρησομένᾱ

Accusative χαιρησομένην χαιρησομένᾱς χαιρησομένᾱ

Genitive χαιρησομένης χαιρησομενῶν χαιρησομέναῑν

Dative χαιρησομένῃ χαιρησομέναῑς χαιρησομέναῑν

Neuter

Nominative χαιρησόμενον χαιρησόμενα χαιρησομένω

Vocative χαιρησόμενον χαιρησόμενα χαιρησομένω

Accusative χαιρησόμενον χαιρησόμενα χαιρησομένω

Genitive χαιρησομένου χαιρησομένων χαιρησομένοῑν

Dative χαιρησομένῳ χαιρησομένοῑς χαιρησομένοῑν

Strong future

Passive voice

Masculine

Nominative χαρθησόμενος χαρθησόμενοι χαρθησομένω

Vocative χαρθησόμενε χαρθησόμενοι χαρθησομένω

Accusative χαρθησόμενον χαρθησομένους χαρθησομένω

Genitive χαρθησομένου χαρθησομένων χαρθησομένοῑν

Dative χαρθησομένῳ χαρθησομένοῑς χαρθησομένοῑν

Feminine

Nominative χαρθησομένη χαρθησομέναι χαρθησομένᾱ

Vocative χαρθησομένη χαρθησομέναι χαρθησομένᾱ

Accusative χαρθησομένην χαρθησομένᾱς χαρθησομένᾱ

Genitive χαρθησομένης χαρθησομενῶν χαρθησομέναῑν

Dative χαρθησομένῃ χαρθησομέναῑς χαρθησομέναῑν

Neuter

Nominative χαρθησόμενον χαρθησόμενα χαρθησομένω

Vocative χαρθησόμενον χαρθησόμενα χαρθησομένω

Accusative χαρθησόμενον χαρθησόμενα χαρθησομένω

Genitive χαρθησομένου χαρθησομένων χαρθησομένοῑν

Dative χαρθησομένῳ χαρθησομένοῑς χαρθησομένοῑν



Singular Plural Dual

Aorist

Active voice

Masculine

Nominative χαιρήσᾱς χαιρήσαντες χαιρήσαντε

Vocative χαιρήσαν χαιρήσαντες χαιρήσαντε

Accusative χαιρήσαντα χαιρήσαντας χαιρήσαντε

Genitive χαιρήσαντος χαιρησάντων χαιρησάντοῑν

Dative χαιρήσαντι χαιρήσᾱσι χαιρησάντοῑν

Feminine

Nominative χαιρήσᾱσα χαιρήσᾱσαι χαιρησά̄σᾱ

Vocative χαιρήσᾱσα χαιρήσᾱσαι χαιρησά̄σᾱ

Accusative χαιρήσᾱσαν χαιρησά̄σᾱς χαιρησά̄σᾱ

Genitive χαιρησά̄σης χαιρησᾱσῶν χαιρησά̄σαῑν

Dative χαιρησά̄σῃ χαιρησά̄σαῑς χαιρησά̄σαῑν

Neuter

Nominative χαιρῆσαν χαιρήσαντα χαιρήσαντε

Vocative χαιρῆσαν χαιρήσαντα χαιρήσαντε

Accusative χαιρῆσαν χαιρήσαντα χαιρήσαντε

Genitive χαιρήσαντος χαιρησάντων χαιρησάντοῑν

Dative χαιρήσαντι χαιρήσᾱσι χαιρησάντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative χαιρησάμενος χαιρησάμενοι χαιρησαμένω

Vocative χαιρησάμενε χαιρησάμενοι χαιρησαμένω

Accusative χαιρησάμενον χαιρησαμένους χαιρησαμένω

Genitive χαιρησαμένου χαιρησαμένων χαιρησαμένοῑν

Dative χαιρησαμένῳ χαιρησαμένοῑς χαιρησαμένοῑν

Feminine

Nominative χαιρησαμένη χαιρησαμέναι χαιρησαμένᾱ

Vocative χαιρησαμένη χαιρησαμέναι χαιρησαμένᾱ

Accusative χαιρησαμένην χαιρησαμένᾱς χαιρησαμένᾱ

Genitive χαιρησαμένης χαιρησαμενῶν χαιρησαμέναῑν

Dative χαιρησαμένῃ χαιρησαμέναῑς χαιρησαμέναῑν



Singular Plural Dual

Neuter

Nominative χαιρησάμενον χαιρησάμενα χαιρησαμένω

Vocative χαιρησάμενον χαιρησάμενα χαιρησαμένω

Accusative χαιρησάμενον χαιρησάμενα χαιρησαμένω

Genitive χαιρησαμένου χαιρησαμένων χαιρησαμένοῑν

Dative χαιρησαμένῳ χαιρησαμένοῑς χαιρησαμένοῑν

String Aorist

Active voice

Masculine

Nominative χαρήν χαρῆντες χαρῆντε

Vocative χαρήν χαρῆντες χαρῆντε

Accusative χαρῆντα χαρήντας χαρῆντε

Genitive χαρήντος χαρήντων χαρήντοῑν

Dative χαρῆντι χαρῆσι χαρήντοῑν

Feminine

Nominative χαρῆσα χαρῆσαι χαρήσᾱ

Vocative χαρῆσα χαρῆσαι χαρήσᾱ

Accusative χαρῆσαν χαρήσᾱς χαρήσᾱ

Genitive χαρήσης χαρησῶν χαρήσαῑν

Dative χαρήσῃ χαρήσαῑς χαρήσαῑν

Neuter

Nominative χαρήν χαρῆντες χαρῆντε

Vocative χαρήν χαρῆντες χαρῆντε

Accusative χαρῆντα χαρήντας χαρῆντε

Genitive χαρήντος χαρήντων χαρήντοῑν

Dative χαρῆντι χαρῆσι χαρήντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative χαρήμενος χαρήμενοι χαρημένω

Vocative χαρήμενε χαρήμενοι χαρημένω

Accusative χαρήμενον χαρημένους χαρημένω

Genitive χαρημένου χαρημένων χαρημένοῑν

Dative χαρημένῳ χαρημένοῑς χαρημένοῑν



Singular Plural Dual

Feminine

Nominative χαρημένη χαρημέναι χαρημένᾱ

Vocative χαρημένη χαρημέναι χαρημένᾱ

Accusative χαρημένην χαρημένᾱς χαρημένᾱ

Genitive χαρημένης χαρημενῶν χαρημέναῑν

Dative χαρημένῃ χαρημέναῑς χαρημέναῑν

Neuter

Nominative χαρήμενον χαρήμενα χαρημένω

Vocative χαρήμενον χαρήμενα χαρημένω

Accusative χαρήμενον χαρήμενα χαρημένω

Genitive χαρημένου χαρημένων χαρημένοῑν

Dative χαρημένῳ χαρημένοῑς χαρημένοῑν

Passive voice

Masculine

Nominative χαρείς χαρέντες χαρέντε

Vocative χαρείς χαρέντες χαρέντε

Accusative χαρέντα χαρέντας χαρέντε

Genitive χαρέντος χαρέντων χαρέντοῑν

Dative χαρέντι χαρεῖσι χαρέντοῑν

Feminine

Nominative χαρεῖσα χαρεῖσαι χαρείσᾱ

Vocative χαρεῖσα χαρεῖσαι χαρείσᾱ

Accusative χαρεῖσαν χαρείσᾱς χαρείσᾱ

Genitive χαρείσης χαρεισῶν χαρείσαῑν

Dative χαρείσῃ χαρείσαῑς χαρείσαῑν

Neuter

Nominative χαρέν χαρέντα χαρέντε

Vocative χαρέν χαρέντα χαρέντε

Accusative χαρέν χαρέντα χαρέντε

Genitive χαρέντος χαρέντων χαρέντοῑν

Dative χαρέντι χαρεῖσι χαρέντοῑν



Singular Plural Dual

Perfect

Active voice

Masculine

Nominative κεχαρηκώς κεχαρηκότες κεχαρηκότε

Vocative κεχαρηκώς κεχαρηκότες κεχαρηκότε

Accusative κεχαρηκότα κεχαρηκότας κεχαρηκότε

Genitive κεχαρηκότος κεχαρηκότων κεχαρηκότοῑν

Dative κεχαρηκότι κεχαρηκῶσι κεχαρηκότοῑν

Feminine

Nominative κεχαρηκυῖα κεχαρηκυῖαι κεχαρηκυίᾱ

Vocative κεχαρηκυῖα κεχαρηκυῖαι κεχαρηκυίᾱ

Accusative κεχαρηκυῖαν κεχαρηκυίᾱς κεχαρηκυίᾱ

Genitive κεχαρηκυίᾱς κεχαρηκυιῶν κεχαρηκυίαῑν

Dative κεχαρηκυίᾳ κεχαρηκυίαῑς κεχαρηκυίαῑν

Neuter

Nominative κεχαρηκός κεχαρηκότα κεχαρηκότε

Vocative κεχαρηκός κεχαρηκότα κεχαρηκότε

Accusative κεχαρηκός κεχαρηκότα κεχαρηκότε

Genitive κεχαρηκότος κεχαρηκότων κεχαρηκότοῑν

Dative κεχαρηκότι κεχαρηκῶσι κεχαρηκότοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative κεχαρημένος κεχαρημένοι κεχαρημένω

Vocative κεχαρημένε κεχαρημένοι κεχαρημένω

Accusative κεχαρημένον κεχαρημένους κεχαρημένω

Genitive κεχαρημένου κεχαρημένων κεχαρημένοῑν

Dative κεχαρημένῳ κεχαρημένοῑς κεχαρημένοῑν

Feminine

Nominative κεχαρημένη κεχαρημέναι κεχαρημένᾱ

Vocative κεχαρημένη κεχαρημέναι κεχαρημένᾱ

Accusative κεχαρημένην κεχαρημένᾱς κεχαρημένᾱ

Genitive κεχαρημένης κεχαρημενῶν κεχαρημέναῑν

Dative κεχαρημένῃ κεχαρημέναῑς κεχαρημέναῑν



Singular Plural Dual

Neuter

Nominative κεχαρημένον κεχαρημένα κεχαρημένω

Vocative κεχαρημένον κεχαρημένα κεχαρημένω

Accusative κεχαρημένον κεχαρημένα κεχαρημένω

Genitive κεχαρημένου κεχαρημένων κεχαρημένοῑν

Dative κεχαρημένῳ κεχαρημένοῑς κεχαρημένοῑν



Singular Plural Dual

Doric

Future

Active voice

Masculine

Nominative χαρησούμενος χαρησούμενοι χαρησουμένω

Vocative χαρησούμενε χαρησούμενοι χαρησουμένω

Accusative χαρησούμενον χαρησουμένους χαρησουμένω

Genitive χαρησουμένου χαρησουμένων χαρησουμένοῑν

Dative χαρησουμένῳ χαρησουμένοῑς χαρησουμένοῑν

Feminine

Nominative χαρησουμένη χαρησουμέναι χαρησουμένᾱ

Vocative χαρησουμένη χαρησουμέναι χαρησουμένᾱ

Accusative χαρησουμένην χαρησουμένᾱς χαρησουμένᾱ

Genitive χαρησουμένης χαρησουμενῶν χαρησουμέναῑν

Dative χαρησουμένῃ χαρησουμέναῑς χαρησουμέναῑν

Neuter

Nominative χαρησούμενον χαρησούμενα χαρησουμένω

Vocative χαρησούμενον χαρησούμενα χαρησουμένω

Accusative χαρησούμενον χαρησούμενα χαρησουμένω

Genitive χαρησουμένου χαρησουμένων χαρησουμένοῑν

Dative χαρησουμένῳ χαρησουμένοῑς χαρησουμένοῑν



Singular Plural Dual

Epic

Future

Active voice

Masculine

Nominative κεχαρήσων κεχαρήσοντες κεχαρήσοντε

Nominative κεχαρησόμενος κεχαρησόμενοι κεχαρησομένω

Vocative κεχαρήσον κεχαρήσοντες κεχαρήσοντε

Vocative κεχαρησόμενε κεχαρησόμενοι κεχαρησομένω

Accusative κεχαρήσοντα κεχαρήσοντας κεχαρήσοντε

Accusative κεχαρησόμενον κεχαρησομένους κεχαρησομένω

Genitive κεχαρήσοντος κεχαρησόντων κεχαρησόντοῑν

Genitive κεχαρησομένου κεχαρησομένων κεχαρησομένοῑν

Dative κεχαρήσοντι κεχαρήσουσι κεχαρησόντοῑν

Dative κεχαρησομένῳ κεχαρησομένοῑς κεχαρησομένοῑν

Feminine

Nominative κεχαρήσουσα κεχαρήσουσαι κεχαρησούσᾱ

Nominative κεχαρησομένη κεχαρησομέναι κεχαρησομένᾱ

Vocative κεχαρήσουσα κεχαρήσουσαι κεχαρησούσᾱ

Vocative κεχαρησομένη κεχαρησομέναι κεχαρησομένᾱ

Accusative κεχαρήσουσαν κεχαρησούσᾱς κεχαρησούσᾱ

Accusative κεχαρησομένην κεχαρησομένᾱς κεχαρησομένᾱ

Genitive κεχαρησούσης κεχαρησουσῶν κεχαρησούσαῑν

Genitive κεχαρησομένης κεχαρησομενῶν κεχαρησομέναῑν

Dative κεχαρησούσῃ κεχαρησούσαῑς κεχαρησούσαῑν

Dative κεχαρησομένῃ κεχαρησομέναῑς κεχαρησομέναῑν

Neuter

Nominative κεχαρῆσον κεχαρήσοντα κεχαρήσοντε

Nominative κεχαρησόμενον κεχαρησόμενα κεχαρησομένω

Vocative κεχαρῆσον κεχαρήσοντα κεχαρήσοντε

Vocative κεχαρησόμενον κεχαρησόμενα κεχαρησομένω

Accusative κεχαρῆσον κεχαρήσοντα κεχαρήσοντε

Accusative κεχαρησόμενον κεχαρησόμενα κεχαρησομένω

Genitive κεχαρήσοντος κεχαρησόντων κεχαρησόντοῑν

Genitive κεχαρησομένου κεχαρησομένων κεχαρησομένοῑν

Dative κεχαρήσοντι κεχαρήσουσι κεχαρησόντοῑν

Dative κεχαρησομένῳ κεχαρησομένοῑς κεχαρησομένοῑν



Singular Plural Dual

Middle voice

Masculine

Nominative κεχαρησόμενος κεχαρησόμενοι κεχαρησομένω

Vocative κεχαρησόμενε κεχαρησόμενοι κεχαρησομένω

Accusative κεχαρησόμενον κεχαρησομένους κεχαρησομένω

Genitive κεχαρησομένου κεχαρησομένων κεχαρησομένοῑν

Dative κεχαρησομένῳ κεχαρησομένοῑς κεχαρησομένοῑν

Feminine

Nominative κεχαρησομένη κεχαρησομέναι κεχαρησομένᾱ

Vocative κεχαρησομένη κεχαρησομέναι κεχαρησομένᾱ

Accusative κεχαρησομένην κεχαρησομένᾱς κεχαρησομένᾱ

Genitive κεχαρησομένης κεχαρησομενῶν κεχαρησομέναῑν

Dative κεχαρησομένῃ κεχαρησομέναῑς κεχαρησομέναῑν

Neuter

Nominative κεχαρησόμενον κεχαρησόμενα κεχαρησομένω

Vocative κεχαρησόμενον κεχαρησόμενα κεχαρησομένω

Accusative κεχαρησόμενον κεχαρησόμενα κεχαρησομένω

Genitive κεχαρησομένου κεχαρησομένων κεχαρησομένοῑν

Dative κεχαρησομένῳ κεχαρησομένοῑς κεχαρησομένοῑν



Singular Plural Dual

Recent

Future

Active voice

Masculine

Nominative χαρῶν χαροῦντες χαροῦντε

Nominative χαρησόμενος χαρησόμενοι χαρησομένω

Vocative χαρῶν χαροῦντες χαροῦντε

Vocative χαρησόμενε χαρησόμενοι χαρησομένω

Accusative χαροῦντα χαροῦντας χαροῦντε

Accusative χαρησόμενον χαρησομένους χαρησομένω

Genitive χαροῦντος χαρούντων χαρούντοῑν

Genitive χαρησομένου χαρησομένων χαρησομένοῑν

Dative χαροῦντι χαροῦσι χαρούντοῑν

Dative χαρησομένῳ χαρησομένοῑς χαρησομένοῑν

Feminine

Nominative χαροῦσα χαροῦσαι χαρούσᾱ

Nominative χαρησομένη χαρησομέναι χαρησομένᾱ

Vocative χαροῦσα χαροῦσαι χαρούσᾱ

Vocative χαρησομένη χαρησομέναι χαρησομένᾱ

Accusative χαροῦσαν χαρούσᾱς χαρούσᾱ

Accusative χαρησομένην χαρησομένᾱς χαρησομένᾱ

Genitive χαρούσης χαρουσῶν χαρούσαῑν

Genitive χαρησομένης χαρησομενῶν χαρησομέναῑν

Dative χαρούσῃ χαρούσαῑς χαρούσαῑν

Dative χαρησομένῃ χαρησομέναῑς χαρησομέναῑν

Neuter

Nominative χαροῦν χαροῦντα χαροῦντε

Nominative χαρησόμενον χαρησόμενα χαρησομένω

Vocative χαροῦν χαροῦντα χαροῦντε

Vocative χαρησόμενον χαρησόμενα χαρησομένω

Accusative χαροῦν χαροῦντα χαροῦντε

Accusative χαρησόμενον χαρησόμενα χαρησομένω

Genitive χαροῦντος χαρούντων χαρούντοῑν

Genitive χαρησομένου χαρησομένων χαρησομένοῑν

Dative χαροῦντι χαροῦσι χαρούντοῑν

Dative χαρησομένῳ χαρησομένοῑς χαρησομένοῑν



χαίρω

rejoice.

Active Middle Passive

Regular

Present χαίρειν χαίρεσθαι

Future χαιρήσειν χαιρήσεσθαι

Future χαρήσεσθαι

Aorist χαιρῆσαι χαιρήσασθαι

Aorist χαρῆναι χάρησθαι χαρῆναι

Perfect κεχαρηκέναι κεχαρῆσθαι

Doric

Present χαρησοῦσθαι

Epic

Future κεχαρήσειν κεχαρήσεσθαι

Future κεχαρήσεσθαι

Future κεχαρεσέμεν

Recent

Present χαρεῖν χαρεῖσθαι

Future χαρήσεσθαι



χαρίζομαι

be nice to somebody

Indicative Subjunctive Optative Imperative

Regular

Active voice

Present
χαρίζομαι χαρίζωμαι χαριζοί̄μην1ps

χαρίζει χαρίζῃ χαρίζοῑο χαρίζου2ps

χαρίζεται χαρίζηται χαρίζοῑτο χαριζέσθω3ps

χαριζόμεθα χαριζώμεθα χαριζοί̄μεθα1pp

χαρίζεσθε χαρίζησθε χαρίζοῑσθε χαρίζεσθε2pp

χαρίζονται χαρίζωνται χαρίζοῑντο χαριζέσθωσαν3pp

χαρίζεσθον χαρίζησθον χαρίζοῑσθον χαρίζεσθον2pd

χαρίζεσθον χαρίζησθον χαριζοί̄σθην χαριζέσθων3pd

Imperfect
ἐχαριζόμην1ps

ἐχαρίζου2ps

ἐχαρίζετο3ps

ἐχαριζόμεθα1pp

ἐχαρίζεσθε2pp

ἐχαρίζοντο3pp

ἐχαρίζεσθον2pd

ἐχαριζέσθην3pd

Future
χαρίσομαι χαρισοί̄μην1ps

χαρίσει χαρίσοῑο2ps

χαρίσεται χαρίσοῑτο3ps

χαρισόμεθα χαρισοί̄μεθα1pp

χαρίσεσθε χαρίσοῑσθε2pp

χαρίσονται χαρίσοῑντο3pp

χαρίσεσθον χαρίσοῑσθον2pd

χαρίσεσθον χαρισοί̄σθην3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Aorist
ἐχαρισάμην χαρίσωμαι χαρισαί̄μην1ps

ἐχαρίσω χαρίσῃ χαρίσαῑο χάρισαι2ps

ἐχαρίσατο χαρίσηται χαρίσαῑτο χαρισάσθω3ps

ἐχαρισάμεθα χαρισώμεθα χαρισαί̄μεθα1pp

ἐχαρίσασθε χαρίσησθε χαρίσαῑσθε χαρίσασθε2pp

ἐχαρίσαντο χαρίσωνται χαρίσαῑντο χαρισάσθωσαν3pp

ἐχαρίσασθον χαρίσησθον χαρίσαῑσθον χαρίσασθον2pd

ἐχαρισάσθην χαρίσησθον χαρισαί̄σθην χαρισάσθων3pd

Perfect
κεχάρισμαι1ps

κεχάρισαι κεχάρισο2ps

κεχάρισται κεχαρίσθω3ps

κεχαρίσμεθα1pp

κεχάρισθε κεχάρισθε2pp

κεχαρίσθωσαν3pp

κεχάρισθον κεχάρισθον2pd

κεχάρισθον κεχαρίσθων3pd

Pluperfect
ἐκεχαρίσμην1ps

ἐκεχάρισο2ps

ἐκεχάριστο3ps

ἐκεχαρίσμεθα1pp

ἐκεχάρισθε2pp

ἐκεχάρισθον2pd

ἐκεχαρίσθην3pd

Passive voice

Future
χαρισθήσομαι χαρισθησοί̄μην1ps

χαρισθήσει χαρισθήσοῑο2ps

χαρισθήσεται χαρισθήσοῑτο3ps

χαρισθησόμεθα χαρισθησοί̄μεθα1pp

χαρισθήσεσθε χαρισθήσοῑσθε2pp

χαρισθήσονται χαρισθήσοῑντο3pp

χαρισθήσεσθον χαρισθήσοῑσθον2pd

χαρισθήσεσθον χαρισθησοί̄σθην3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Aorist
ἐχαρίσθην χαρισθῶ χαρισθείην1ps

ἐχαρίσθης χαρισθῇς χαρισθείης χαρίσθητι2ps

ἐχαρίσθη χαρισθῇ χαρισθείη χαρισθήτω3ps

ἐχαρίσθημεν χαρισθῶμεν χαρισθεῖμεν1pp

ἐχαρίσθητε χαρισθῆτε χαρισθεῖτε χαρίσθητε2pp

ἐχαρίσθησαν χαρισθῶσι χαρισθεῖεν χαρισθήτωσαν3pp

ἐχαρίσθητον χαρισθῆτον χαρισθεῖτον χαρίσθητον2pd

ἐχαρισθήτην χαρισθῆτον χαρισθείτην χαρισθήτων3pd



χαρίζομαι

be nice to somebody

Singular Plural Dual

Regular

Present

Active voice

Masculine

Nominative χαριζόμενος χαριζόμενοι χαριζομένω

Vocative χαριζόμενε χαριζόμενοι χαριζομένω

Accusative χαριζόμενον χαριζομένους χαριζομένω

Genitive χαριζομένου χαριζομένων χαριζομένοῑν

Dative χαριζομένῳ χαριζομένοῑς χαριζομένοῑν

Feminine

Nominative χαριζομένη χαριζομέναι χαριζομένᾱ

Vocative χαριζομένη χαριζομέναι χαριζομένᾱ

Accusative χαριζομένην χαριζομένᾱς χαριζομένᾱ

Genitive χαριζομένης χαριζομενῶν χαριζομέναῑν

Dative χαριζομένῃ χαριζομέναῑς χαριζομέναῑν

Neuter

Nominative χαριζόμενον χαριζόμενα χαριζομένω

Vocative χαριζόμενον χαριζόμενα χαριζομένω

Accusative χαριζόμενον χαριζόμενα χαριζομένω

Genitive χαριζομένου χαριζομένων χαριζομένοῑν

Dative χαριζομένῳ χαριζομένοῑς χαριζομένοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative χαριζόμενος χαριζόμενοι χαριζομένω

Vocative χαριζόμενε χαριζόμενοι χαριζομένω

Accusative χαριζόμενον χαριζομένους χαριζομένω

Genitive χαριζομένου χαριζομένων χαριζομένοῑν

Dative χαριζομένῳ χαριζομένοῑς χαριζομένοῑν

Feminine

Nominative χαριζομένη χαριζομέναι χαριζομένᾱ

Vocative χαριζομένη χαριζομέναι χαριζομένᾱ

Accusative χαριζομένην χαριζομένᾱς χαριζομένᾱ

Genitive χαριζομένης χαριζομενῶν χαριζομέναῑν

Dative χαριζομένῃ χαριζομέναῑς χαριζομέναῑν



Singular Plural Dual

Neuter

Nominative χαριζόμενον χαριζόμενα χαριζομένω

Vocative χαριζόμενον χαριζόμενα χαριζομένω

Accusative χαριζόμενον χαριζόμενα χαριζομένω

Genitive χαριζομένου χαριζομένων χαριζομένοῑν

Dative χαριζομένῳ χαριζομένοῑς χαριζομένοῑν

Future

Active voice

Masculine

Nominative χαρισόμενος χαρισόμενοι χαρισομένω

Vocative χαρισόμενε χαρισόμενοι χαρισομένω

Accusative χαρισόμενον χαρισομένους χαρισομένω

Genitive χαρισομένου χαρισομένων χαρισομένοῑν

Dative χαρισομένῳ χαρισομένοῑς χαρισομένοῑν

Feminine

Nominative χαρισομένη χαρισομέναι χαρισομένᾱ

Vocative χαρισομένη χαρισομέναι χαρισομένᾱ

Accusative χαρισομένην χαρισομένᾱς χαρισομένᾱ

Genitive χαρισομένης χαρισομενῶν χαρισομέναῑν

Dative χαρισομένῃ χαρισομέναῑς χαρισομέναῑν

Neuter

Nominative χαρισόμενον χαρισόμενα χαρισομένω

Vocative χαρισόμενον χαρισόμενα χαρισομένω

Accusative χαρισόμενον χαρισόμενα χαρισομένω

Genitive χαρισομένου χαρισομένων χαρισομένοῑν

Dative χαρισομένῳ χαρισομένοῑς χαρισομένοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative χαρισόμενος χαρισόμενοι χαρισομένω

Vocative χαρισόμενε χαρισόμενοι χαρισομένω

Accusative χαρισόμενον χαρισομένους χαρισομένω

Genitive χαρισομένου χαρισομένων χαρισομένοῑν

Dative χαρισομένῳ χαρισομένοῑς χαρισομένοῑν



Singular Plural Dual

Feminine

Nominative χαρισομένη χαρισομέναι χαρισομένᾱ

Vocative χαρισομένη χαρισομέναι χαρισομένᾱ

Accusative χαρισομένην χαρισομένᾱς χαρισομένᾱ

Genitive χαρισομένης χαρισομενῶν χαρισομέναῑν

Dative χαρισομένῃ χαρισομέναῑς χαρισομέναῑν

Neuter

Nominative χαρισόμενον χαρισόμενα χαρισομένω

Vocative χαρισόμενον χαρισόμενα χαρισομένω

Accusative χαρισόμενον χαρισόμενα χαρισομένω

Genitive χαρισομένου χαρισομένων χαρισομένοῑν

Dative χαρισομένῳ χαρισομένοῑς χαρισομένοῑν

Passive voice

Masculine

Nominative χαρισθησόμενος χαρισθησόμενοι χαρισθησομένω

Vocative χαρισθησόμενε χαρισθησόμενοι χαρισθησομένω

Accusative χαρισθησόμενον χαρισθησομένους χαρισθησομένω

Genitive χαρισθησομένου χαρισθησομένων χαρισθησομένοῑν

Dative χαρισθησομένῳ χαρισθησομένοῑς χαρισθησομένοῑν

Feminine

Nominative χαρισθησομένη χαρισθησομέναι χαρισθησομένᾱ

Vocative χαρισθησομένη χαρισθησομέναι χαρισθησομένᾱ

Accusative χαρισθησομένην χαρισθησομένᾱς χαρισθησομένᾱ

Genitive χαρισθησομένης χαρισθησομενῶν χαρισθησομέναῑν

Dative χαρισθησομένῃ χαρισθησομέναῑς χαρισθησομέναῑν

Neuter

Nominative χαρισθησόμενον χαρισθησόμενα χαρισθησομένω

Vocative χαρισθησόμενον χαρισθησόμενα χαρισθησομένω

Accusative χαρισθησόμενον χαρισθησόμενα χαρισθησομένω

Genitive χαρισθησομένου χαρισθησομένων χαρισθησομένοῑν

Dative χαρισθησομένῳ χαρισθησομένοῑς χαρισθησομένοῑν



Singular Plural Dual

Aorist

Active voice

Masculine

Nominative χαρισάμενος χαρισάμενοι χαρισαμένω

Vocative χαρισάμενε χαρισάμενοι χαρισαμένω

Accusative χαρισάμενον χαρισαμένους χαρισαμένω

Genitive χαρισαμένου χαρισαμένων χαρισαμένοῑν

Dative χαρισαμένῳ χαρισαμένοῑς χαρισαμένοῑν

Feminine

Nominative χαρισαμένη χαρισαμέναι χαρισαμένᾱ

Vocative χαρισαμένη χαρισαμέναι χαρισαμένᾱ

Accusative χαρισαμένην χαρισαμένᾱς χαρισαμένᾱ

Genitive χαρισαμένης χαρισαμενῶν χαρισαμέναῑν

Dative χαρισαμένῃ χαρισαμέναῑς χαρισαμέναῑν

Neuter

Nominative χαρισάμενον χαρισάμενα χαρισαμένω

Vocative χαρισάμενον χαρισάμενα χαρισαμένω

Accusative χαρισάμενον χαρισάμενα χαρισαμένω

Genitive χαρισαμένου χαρισαμένων χαρισαμένοῑν

Dative χαρισαμένῳ χαρισαμένοῑς χαρισαμένοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative χαρισάμενος χαρισάμενοι χαρισαμένω

Vocative χαρισάμενε χαρισάμενοι χαρισαμένω

Accusative χαρισάμενον χαρισαμένους χαρισαμένω

Genitive χαρισαμένου χαρισαμένων χαρισαμένοῑν

Dative χαρισαμένῳ χαρισαμένοῑς χαρισαμένοῑν

Feminine

Nominative χαρισαμένη χαρισαμέναι χαρισαμένᾱ

Vocative χαρισαμένη χαρισαμέναι χαρισαμένᾱ

Accusative χαρισαμένην χαρισαμένᾱς χαρισαμένᾱ

Genitive χαρισαμένης χαρισαμενῶν χαρισαμέναῑν

Dative χαρισαμένῃ χαρισαμέναῑς χαρισαμέναῑν



Singular Plural Dual

Neuter

Nominative χαρισάμενον χαρισάμενα χαρισαμένω

Vocative χαρισάμενον χαρισάμενα χαρισαμένω

Accusative χαρισάμενον χαρισάμενα χαρισαμένω

Genitive χαρισαμένου χαρισαμένων χαρισαμένοῑν

Dative χαρισαμένῳ χαρισαμένοῑς χαρισαμένοῑν

Passive voice

Masculine

Nominative χαρισθείς χαρισθέντες χαρισθέντε

Vocative χαρισθείς χαρισθέντες χαρισθέντε

Accusative χαρισθέντα χαρισθέντας χαρισθέντε

Genitive χαρισθέντος χαρισθέντων χαρισθέντοῑν

Dative χαρισθέντι χαρισθεῖσι χαρισθέντοῑν

Feminine

Nominative χαρισθεῖσα χαρισθεῖσαι χαρισθείσᾱ

Vocative χαρισθεῖσα χαρισθεῖσαι χαρισθείσᾱ

Accusative χαρισθεῖσαν χαρισθείσᾱς χαρισθείσᾱ

Genitive χαρισθείσης χαρισθεισῶν χαρισθείσαῑν

Dative χαρισθείσῃ χαρισθείσαῑς χαρισθείσαῑν

Neuter

Nominative χαρισθέν χαρισθέντα χαρισθέντε

Vocative χαρισθέν χαρισθέντα χαρισθέντε

Accusative χαρισθέν χαρισθέντα χαρισθέντε

Genitive χαρισθέντος χαρισθέντων χαρισθέντοῑν

Dative χαρισθέντι χαρισθεῖσι χαρισθέντοῑν

Perfect

Active voice

Masculine

Nominative κεχαρισμένος κεχαρισμένοι κεχαρισμένω

Vocative κεχαρισμένε κεχαρισμένοι κεχαρισμένω

Accusative κεχαρισμένον κεχαρισμένους κεχαρισμένω

Genitive κεχαρισμένου κεχαρισμένων κεχαρισμένοῑν

Dative κεχαρισμένῳ κεχαρισμένοῑς κεχαρισμένοῑν



Singular Plural Dual

Feminine

Nominative κεχαρισμένη κεχαρισμέναι κεχαρισμένᾱ

Vocative κεχαρισμένη κεχαρισμέναι κεχαρισμένᾱ

Accusative κεχαρισμένην κεχαρισμένᾱς κεχαρισμένᾱ

Genitive κεχαρισμένης κεχαρισμενῶν κεχαρισμέναῑν

Dative κεχαρισμένῃ κεχαρισμέναῑς κεχαρισμέναῑν

Neuter

Nominative κεχαρισμένον κεχαρισμένα κεχαρισμένω

Vocative κεχαρισμένον κεχαρισμένα κεχαρισμένω

Accusative κεχαρισμένον κεχαρισμένα κεχαρισμένω

Genitive κεχαρισμένου κεχαρισμένων κεχαρισμένοῑν

Dative κεχαρισμένῳ κεχαρισμένοῑς κεχαρισμένοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative κεχαρισμένος κεχαρισμένοι κεχαρισμένω

Vocative κεχαρισμένε κεχαρισμένοι κεχαρισμένω

Accusative κεχαρισμένον κεχαρισμένους κεχαρισμένω

Genitive κεχαρισμένου κεχαρισμένων κεχαρισμένοῑν

Dative κεχαρισμένῳ κεχαρισμένοῑς κεχαρισμένοῑν

Feminine

Nominative κεχαρισμένη κεχαρισμέναι κεχαρισμένᾱ

Vocative κεχαρισμένη κεχαρισμέναι κεχαρισμένᾱ

Accusative κεχαρισμένην κεχαρισμένᾱς κεχαρισμένᾱ

Genitive κεχαρισμένης κεχαρισμενῶν κεχαρισμέναῑν

Dative κεχαρισμένῃ κεχαρισμέναῑς κεχαρισμέναῑν

Neuter

Nominative κεχαρισμένον κεχαρισμένα κεχαρισμένω

Vocative κεχαρισμένον κεχαρισμένα κεχαρισμένω

Accusative κεχαρισμένον κεχαρισμένα κεχαρισμένω

Genitive κεχαρισμένου κεχαρισμένων κεχαρισμένοῑν

Dative κεχαρισμένῳ κεχαρισμένοῑς κεχαρισμένοῑν



χαρίζομαι

be nice to somebody

Active Middle Passive

Regular

Present χαρίζεσθαι

Future χαρίσεσθαι χαρισθήσεσθαι

Aorist χαρίσασθαι χαρισθῆναι

Perfect κεχαρίσθαι



δοξάζω

be of the opinion, presume, reckon; magnify, extoll.

Indicative Subjunctive Optative Imperative

Regular

Active voice

Present
δοξάζω δοξάζω δοξάζοῑμι1ps

δοξάζεις δοξάζῃς δοξάζοῑς δόξαζε2ps

δοξάζει δοξάζῃ δοξάζοῑ δοξαζέτω3ps

δοξάζομεν δοξάζωμεν δοξάζοῑμεν1pp

δοξάζετε δοξάζητε δοξάζοῑτε δοξάζετε2pp

δοξάζουσι δοξάζωσι δοξάζοῑεν δοξαζέτωσαν3pp

δοξάζετον δοξάζητον δοξάζοῑτον δοξάζετον2pd

δοξάζετον δοξάζητον δοξαζοί̄την δοξαζέτων3pd

Imperfect
ἐδόξαζον1ps

ἐδόξαζες2ps

ἐδόξαζε3ps

ἐδοξάζομεν1pp

ἐδοξάζετε2pp

ἐδόξαζον3pp

ἐδοξάζετον2pd

ἐδοξαζέτην3pd

Future
δοξάσω δοξάσοῑμι1ps

δοξάσεις δοξάσοῑς2ps

δοξάσει δοξάσοῑ3ps

δοξάσομεν δοξάσοῑμεν1pp

δοξάσετε δοξάσοῑτε2pp

δοξάσουσι δοξάσοῑεν3pp

δοξάσετον δοξάσοῑτον2pd

δοξάσετον δοξασοί̄την3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Aorist
ἐδόξασα δοξάσω δοξάσαῑμι1ps

ἐδόξασας δοξάσῃς δοξάσειας δόξασον2ps

ἐδόξασε δοξάσῃ δοξάσειε δοξασάτω3ps

ἐδοξάσαμεν δοξάσωμεν δοξάσαῑμεν1pp

ἐδοξάσατε δοξάσητε δοξάσαῑτε δοξάσατε2pp

ἐδόξασαν δοξάσωσι δοξάσειαν δοξασάτωσαν3pp

ἐδοξάσατον δοξάσητον δοξάσαῑτον δοξάσατον2pd

ἐδοξασάτην δοξάσητον δοξασαί̄την δοξασάτων3pd

Perfect
δεδόξακα δεδοξάκω δεδοξάκοῑμι1ps

δεδόξακας δεδοξάκῃς δεδοξάκοῑς δεδόξακε2ps

δεδόξακε δεδοξάκῃ δεδοξάκοῑ δεδοξακέτω3ps

δεδοξάκαμεν δεδοξάκωμεν δεδοξάκοῑμεν1pp

δεδοξάκατε δεδοξάκητε δεδοξάκοῑτε δεδοξάκετε2pp

δεδοξάκασι δεδοξάκωσι δεδοξάκοῑεν δεδοξακέτωσαν3pp

δεδοξάκατον δεδοξάκητον δεδοξάκοῑτον δεδοξάκετον2pd

δεδοξάκατον δεδοξάκητον δεδοξακοί̄την δεδοξακέτων3pd

Pluperfect
ἐδεδοξάκη1ps

ἐδεδοξάκης2ps

ἐδεδοξάκει3ps

ἐδεδοξάκεμεν1pp

ἐδεδοξάκετε2pp

ἐδεδοξάκεσαν3pp

ἐδεδοξάκειτον2pd

ἐδεδοξακείτην3pd

Middle voice

Present
δοξάζομαι δοξάζωμαι δοξαζοί̄μην1ps

δοξάζει δοξάζῃ δοξάζοῑο δοξάζου2ps

δοξάζεται δοξάζηται δοξάζοῑτο δοξαζέσθω3ps

δοξαζόμεθα δοξαζώμεθα δοξαζοί̄μεθα1pp

δοξάζεσθε δοξάζησθε δοξάζοῑσθε δοξάζεσθε2pp

δοξάζονται δοξάζωνται δοξάζοῑντο δοξαζέσθωσαν3pp

δοξάζεσθον δοξάζησθον δοξάζοῑσθον δοξάζεσθον2pd

δοξάζεσθον δοξάζησθον δοξαζοί̄σθην δοξαζέσθων3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Imperfect
ἐδοξαζόμην1ps

ἐδοξάζου2ps

ἐδοξάζετο3ps

ἐδοξαζόμεθα1pp

ἐδοξάζεσθε2pp

ἐδοξάζοντο3pp

ἐδοξάζεσθον2pd

ἐδοξαζέσθην3pd

Future
δοξάσομαι δοξασοί̄μην1ps

δοξάσει δοξάσοῑο2ps

δοξάσεται δοξάσοῑτο3ps

δοξασόμεθα δοξασοί̄μεθα1pp

δοξάσεσθε δοξάσοῑσθε2pp

δοξάσονται δοξάσοῑντο3pp

δοξάσεσθον δοξάσοῑσθον2pd

δοξάσεσθον δοξασοί̄σθην3pd

Aorist
ἐδοξασάμην δοξάσωμαι δοξασαί̄μην1ps

ἐδοξάσω δοξάσῃ δοξάσαῑο δόξασαι2ps

ἐδοξάσατο δοξάσηται δοξάσαῑτο δοξασάσθω3ps

ἐδοξασάμεθα δοξασώμεθα δοξασαί̄μεθα1pp

ἐδοξάσασθε δοξάσησθε δοξάσαῑσθε δοξάσασθε2pp

ἐδοξάσαντο δοξάσωνται δοξάσαῑντο δοξασάσθωσαν3pp

ἐδοξάσασθον δοξάσησθον δοξάσαῑσθον δοξάσασθον2pd

ἐδοξασάσθην δοξάσησθον δοξασαί̄σθην δοξασάσθων3pd

Perfect
δεδόξασμαι1ps

δεδόξασαι δεδόξασο2ps

δεδόξασται δεδοξάσθω3ps

δεδοξάσμεθα1pp

δεδόξασθε δεδόξασθε2pp

δεδοξάσθωσαν3pp

δεδόξασθον δεδόξασθον2pd

δεδόξασθον δεδοξάσθων3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Pluperfect
ἐδεδοξάσμην1ps

ἐδεδόξασο2ps

ἐδεδόξαστο3ps

ἐδεδοξάσμεθα1pp

ἐδεδόξασθε2pp

ἐδεδόξασθον2pd

ἐδεδοξάσθην3pd

Passive voice

Future
δοξασθήσομαι δοξασθησοί̄μην1ps

δοξασθήσει δοξασθήσοῑο2ps

δοξασθήσεται δοξασθήσοῑτο3ps

δοξασθησόμεθα δοξασθησοί̄μεθα1pp

δοξασθήσεσθε δοξασθήσοῑσθε2pp

δοξασθήσονται δοξασθήσοῑντο3pp

δοξασθήσεσθον δοξασθήσοῑσθον2pd

δοξασθήσεσθον δοξασθησοί̄σθην3pd

Aorist
ἐδοξάσθην δοξασθῶ δοξασθείην1ps

ἐδοξάσθης δοξασθῇς δοξασθείης δοξάσθητι2ps

ἐδοξάσθη δοξασθῇ δοξασθείη δοξασθήτω3ps

ἐδοξάσθημεν δοξασθῶμεν δοξασθεῖμεν1pp

ἐδοξάσθητε δοξασθῆτε δοξασθεῖτε δοξάσθητε2pp

ἐδοξάσθησαν δοξασθῶσι δοξασθεῖεν δοξασθήτωσαν3pp

ἐδοξάσθητον δοξασθῆτον δοξασθεῖτον δοξάσθητον2pd

ἐδοξασθήτην δοξασθῆτον δοξασθείτην δοξασθήτων3pd



δοξάζω

be of the opinion, presume, reckon; magnify, extoll.

Singular Plural Dual

Regular

Present

Active voice

Masculine

Nominative δοξάζων δοξάζοντες δοξάζοντε

Vocative δοξάζον δοξάζοντες δοξάζοντε

Accusative δοξάζοντα δοξάζοντας δοξάζοντε

Genitive δοξάζοντος δοξαζόντων δοξαζόντοῑν

Dative δοξάζοντι δοξάζουσι δοξαζόντοῑν

Feminine

Nominative δοξάζουσα δοξάζουσαι δοξαζούσᾱ

Vocative δοξάζουσα δοξάζουσαι δοξαζούσᾱ

Accusative δοξάζουσαν δοξαζούσᾱς δοξαζούσᾱ

Genitive δοξαζούσης δοξαζουσῶν δοξαζούσαῑν

Dative δοξαζούσῃ δοξαζούσαῑς δοξαζούσαῑν

Neuter

Nominative δοξάζον δοξάζοντα δοξάζοντε

Vocative δοξάζον δοξάζοντα δοξάζοντε

Accusative δοξάζον δοξάζοντα δοξάζοντε

Genitive δοξάζοντος δοξαζόντων δοξαζόντοῑν

Dative δοξάζοντι δοξάζουσι δοξαζόντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative δοξαζόμενος δοξαζόμενοι δοξαζομένω

Vocative δοξαζόμενε δοξαζόμενοι δοξαζομένω

Accusative δοξαζόμενον δοξαζομένους δοξαζομένω

Genitive δοξαζομένου δοξαζομένων δοξαζομένοῑν

Dative δοξαζομένῳ δοξαζομένοῑς δοξαζομένοῑν

Feminine

Nominative δοξαζομένη δοξαζομέναι δοξαζομένᾱ

Vocative δοξαζομένη δοξαζομέναι δοξαζομένᾱ

Accusative δοξαζομένην δοξαζομένᾱς δοξαζομένᾱ

Genitive δοξαζομένης δοξαζομενῶν δοξαζομέναῑν

Dative δοξαζομένῃ δοξαζομέναῑς δοξαζομέναῑν



Singular Plural Dual

Neuter

Nominative δοξαζόμενον δοξαζόμενα δοξαζομένω

Vocative δοξαζόμενον δοξαζόμενα δοξαζομένω

Accusative δοξαζόμενον δοξαζόμενα δοξαζομένω

Genitive δοξαζομένου δοξαζομένων δοξαζομένοῑν

Dative δοξαζομένῳ δοξαζομένοῑς δοξαζομένοῑν

Future

Active voice

Masculine

Nominative δοξάσων δοξάσοντες δοξάσοντε

Vocative δοξάσον δοξάσοντες δοξάσοντε

Accusative δοξάσοντα δοξάσοντας δοξάσοντε

Genitive δοξάσοντος δοξασόντων δοξασόντοῑν

Dative δοξάσοντι δοξάσουσι δοξασόντοῑν

Feminine

Nominative δοξάσουσα δοξάσουσαι δοξασούσᾱ

Vocative δοξάσουσα δοξάσουσαι δοξασούσᾱ

Accusative δοξάσουσαν δοξασούσᾱς δοξασούσᾱ

Genitive δοξασούσης δοξασουσῶν δοξασούσαῑν

Dative δοξασούσῃ δοξασούσαῑς δοξασούσαῑν

Neuter

Nominative δοξάσον δοξάσοντα δοξάσοντε

Vocative δοξάσον δοξάσοντα δοξάσοντε

Accusative δοξάσον δοξάσοντα δοξάσοντε

Genitive δοξάσοντος δοξασόντων δοξασόντοῑν

Dative δοξάσοντι δοξάσουσι δοξασόντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative δοξασόμενος δοξασόμενοι δοξασομένω

Vocative δοξασόμενε δοξασόμενοι δοξασομένω

Accusative δοξασόμενον δοξασομένους δοξασομένω

Genitive δοξασομένου δοξασομένων δοξασομένοῑν

Dative δοξασομένῳ δοξασομένοῑς δοξασομένοῑν



Singular Plural Dual

Feminine

Nominative δοξασομένη δοξασομέναι δοξασομένᾱ

Vocative δοξασομένη δοξασομέναι δοξασομένᾱ

Accusative δοξασομένην δοξασομένᾱς δοξασομένᾱ

Genitive δοξασομένης δοξασομενῶν δοξασομέναῑν

Dative δοξασομένῃ δοξασομέναῑς δοξασομέναῑν

Neuter

Nominative δοξασόμενον δοξασόμενα δοξασομένω

Vocative δοξασόμενον δοξασόμενα δοξασομένω

Accusative δοξασόμενον δοξασόμενα δοξασομένω

Genitive δοξασομένου δοξασομένων δοξασομένοῑν

Dative δοξασομένῳ δοξασομένοῑς δοξασομένοῑν

Passive voice

Masculine

Nominative δοξασθησόμενος δοξασθησόμενοι δοξασθησομένω

Vocative δοξασθησόμενε δοξασθησόμενοι δοξασθησομένω

Accusative δοξασθησόμενον δοξασθησομένους δοξασθησομένω

Genitive δοξασθησομένου δοξασθησομένων δοξασθησομένοῑν

Dative δοξασθησομένῳ δοξασθησομένοῑς δοξασθησομένοῑν

Feminine

Nominative δοξασθησομένη δοξασθησομέναι δοξασθησομένᾱ

Vocative δοξασθησομένη δοξασθησομέναι δοξασθησομένᾱ

Accusative δοξασθησομένην δοξασθησομένᾱς δοξασθησομένᾱ

Genitive δοξασθησομένης δοξασθησομενῶν δοξασθησομέναῑν

Dative δοξασθησομένῃ δοξασθησομέναῑς δοξασθησομέναῑν

Neuter

Nominative δοξασθησόμενον δοξασθησόμενα δοξασθησομένω

Vocative δοξασθησόμενον δοξασθησόμενα δοξασθησομένω

Accusative δοξασθησόμενον δοξασθησόμενα δοξασθησομένω

Genitive δοξασθησομένου δοξασθησομένων δοξασθησομένοῑν

Dative δοξασθησομένῳ δοξασθησομένοῑς δοξασθησομένοῑν



Singular Plural Dual

Aorist

Active voice

Masculine

Nominative δοξάσᾱς δοξάσαντες δοξάσαντε

Vocative δοξάσαν δοξάσαντες δοξάσαντε

Accusative δοξάσαντα δοξάσαντας δοξάσαντε

Genitive δοξάσαντος δοξασάντων δοξασάντοῑν

Dative δοξάσαντι δοξάσᾱσι δοξασάντοῑν

Feminine

Nominative δοξάσᾱσα δοξάσᾱσαι δοξασά̄σᾱ

Vocative δοξάσᾱσα δοξάσᾱσαι δοξασά̄σᾱ

Accusative δοξάσᾱσαν δοξασά̄σᾱς δοξασά̄σᾱ

Genitive δοξασά̄σης δοξασᾱσῶν δοξασά̄σαῑν

Dative δοξασά̄σῃ δοξασά̄σαῑς δοξασά̄σαῑν

Neuter

Nominative δοξάσαν δοξάσαντα δοξάσαντε

Vocative δοξάσαν δοξάσαντα δοξάσαντε

Accusative δοξάσαν δοξάσαντα δοξάσαντε

Genitive δοξάσαντος δοξασάντων δοξασάντοῑν

Dative δοξάσαντι δοξάσᾱσι δοξασάντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative δοξασάμενος δοξασάμενοι δοξασαμένω

Vocative δοξασάμενε δοξασάμενοι δοξασαμένω

Accusative δοξασάμενον δοξασαμένους δοξασαμένω

Genitive δοξασαμένου δοξασαμένων δοξασαμένοῑν

Dative δοξασαμένῳ δοξασαμένοῑς δοξασαμένοῑν

Feminine

Nominative δοξασαμένη δοξασαμέναι δοξασαμένᾱ

Vocative δοξασαμένη δοξασαμέναι δοξασαμένᾱ

Accusative δοξασαμένην δοξασαμένᾱς δοξασαμένᾱ

Genitive δοξασαμένης δοξασαμενῶν δοξασαμέναῑν

Dative δοξασαμένῃ δοξασαμέναῑς δοξασαμέναῑν



Singular Plural Dual

Neuter

Nominative δοξασάμενον δοξασάμενα δοξασαμένω

Vocative δοξασάμενον δοξασάμενα δοξασαμένω

Accusative δοξασάμενον δοξασάμενα δοξασαμένω

Genitive δοξασαμένου δοξασαμένων δοξασαμένοῑν

Dative δοξασαμένῳ δοξασαμένοῑς δοξασαμένοῑν

Passive voice

Masculine

Nominative δοξασθείς δοξασθέντες δοξασθέντε

Vocative δοξασθείς δοξασθέντες δοξασθέντε

Accusative δοξασθέντα δοξασθέντας δοξασθέντε

Genitive δοξασθέντος δοξασθέντων δοξασθέντοῑν

Dative δοξασθέντι δοξασθεῖσι δοξασθέντοῑν

Feminine

Nominative δοξασθεῖσα δοξασθεῖσαι δοξασθείσᾱ

Vocative δοξασθεῖσα δοξασθεῖσαι δοξασθείσᾱ

Accusative δοξασθεῖσαν δοξασθείσᾱς δοξασθείσᾱ

Genitive δοξασθείσης δοξασθεισῶν δοξασθείσαῑν

Dative δοξασθείσῃ δοξασθείσαῑς δοξασθείσαῑν

Neuter

Nominative δοξασθέν δοξασθέντα δοξασθέντε

Vocative δοξασθέν δοξασθέντα δοξασθέντε

Accusative δοξασθέν δοξασθέντα δοξασθέντε

Genitive δοξασθέντος δοξασθέντων δοξασθέντοῑν

Dative δοξασθέντι δοξασθεῖσι δοξασθέντοῑν

Perfect

Active voice

Masculine

Nominative δεδοξακώς δεδοξακότες δεδοξακότε

Vocative δεδοξακώς δεδοξακότες δεδοξακότε

Accusative δεδοξακότα δεδοξακότας δεδοξακότε

Genitive δεδοξακότος δεδοξακότων δεδοξακότοῑν

Dative δεδοξακότι δεδοξακῶσι δεδοξακότοῑν



Singular Plural Dual

Feminine

Nominative δεδοξακυῖα δεδοξακυῖαι δεδοξακυίᾱ

Vocative δεδοξακυῖα δεδοξακυῖαι δεδοξακυίᾱ

Accusative δεδοξακυῖαν δεδοξακυίᾱς δεδοξακυίᾱ

Genitive δεδοξακυίᾱς δεδοξακυιῶν δεδοξακυίαῑν

Dative δεδοξακυίᾳ δεδοξακυίαῑς δεδοξακυίαῑν

Neuter

Nominative δεδοξακόν δεδοξακότες δεδοξακότε

Vocative δεδοξακός δεδοξακότες δεδοξακότε

Accusative δεδοξακότα δεδοξακότας δεδοξακότε

Genitive δεδοξακότος δεδοξακότων δεδοξακότοῑν

Dative δεδοξακότι δεδοξακῶσι δεδοξακότοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative δεδοξασμένος δεδοξασμένοι δεδοξασμένω

Vocative δεδοξασμένε δεδοξασμένοι δεδοξασμένω

Accusative δεδοξασμένον δεδοξασμένους δεδοξασμένω

Genitive δεδοξασμένου δεδοξασμένων δεδοξασμένοῑν

Dative δεδοξασμένῳ δεδοξασμένοῑς δεδοξασμένοῑν

Feminine

Nominative δεδοξασμένη δεδοξασμέναι δεδοξασμένᾱ

Vocative δεδοξασμένη δεδοξασμέναι δεδοξασμένᾱ

Accusative δεδοξασμένην δεδοξασμένᾱς δεδοξασμένᾱ

Genitive δεδοξασμένης δεδοξασμενῶν δεδοξασμέναῑν

Dative δεδοξασμένῃ δεδοξασμέναῑς δεδοξασμέναῑν

Neuter

Nominative δεδοξασμένον δεδοξασμένα δεδοξασμένω

Vocative δεδοξασμένον δεδοξασμένα δεδοξασμένω

Accusative δεδοξασμένον δεδοξασμένα δεδοξασμένω

Genitive δεδοξασμένου δεδοξασμένων δεδοξασμένοῑν

Dative δεδοξασμένῳ δεδοξασμένοῑς δεδοξασμένοῑν



δοξάζω

be of the opinion, presume, reckon; magnify, extoll.

Active Middle Passive

Regular

Present δοξάζειν δοξάζεσθαι

Future δοξάσειν δοξάσεσθαι δοξασθήσεσθαι

Aorist δοξάσαι δοξάσασθαι δοξασθῆναι

Perfect δεδοξακέναι δεδοξάσθαι



ἐγείρω

raise, rouse, wake.

Indicative Subjunctive Optative Imperative

Regular

Active voice

Present
ἐγείρω ἐγείρω ἐγείροῑμι1ps

ἐγείρεις ἐγείρῃς ἐγείροῑς ἔγειρε2ps

ἐγείρει ἐγείρῃ ἐγείροῑ ἐγειρέτω3ps

ἐγείρομεν ἐγείρωμεν ἐγείροῑμεν1pp

ἐγείρετε ἐγείρητε ἐγείροῑτε ἐγείρετε2pp

ἐγείρουσι ἐγείρωσι ἐγείροῑεν ἐγειρέτωσαν3pp

ἐγείρετον ἐγείρητον ἐγείροῑτον ἐγείρετον2pd

ἐγείρετον ἐγείρητον ἐγειροί̄την ἐγειρέτων3pd

Imperfect
ἤγειρον1ps

ἤγειρες2ps

ἤγειρε3ps

ἠγείρομεν1pp

ἠγείρετε2pp

ἤγειρον3pp

ἠγείρετον2pd

ἠγειρέτην3pd

Future
ἐγερῶ ἐγερῶ ἐγηρθησοί̄μην1ps

ἐγερεῖς ἐγερῇς ἐγηρθήσοῑο ἐγέρει2ps

ἐγερεῖ ἐγερῇ ἐγηρθήσοῑτο ἐγερείτω3ps

ἐγεροῦμεν ἐγερῶμεν ἐγηρθησοί̄μεθα1pp

ἐγερεῖτε ἐγερῆτε ἐγηρθήσοῑσθε ἐγερεῖτε2pp

ἐγεροῦσι ἐγερῶσι ἐγηρθήσοῑντο ἐγερείτωσαν3pp

ἐγερεῖτον ἐγερῆτον ἐγηρθήσοῑσθον ἐγερεῖτον2pd

ἐγερεῖτον ἐγερῆτον ἐγηρθησοί̄σθην ἐγερείτων3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Aorist
ἤγειρα ἐγείρω ἐγείραῑμι1ps

ἤγειρας ἐγείρῃς ἐγείρειας ἔγειρον2ps

ἤγειρε ἐγείρῃ ἐγείρειε ἐγειράτω3ps

ἠγείραμεν ἐγείρωμεν ἐγείραῑμεν1pp

ἠγείρατε ἐγείρητε ἐγείραῑτε ἐγείρατε2pp

ἤγειραν ἐγείρωσι ἐγείρειαν ἐγειράτωσαν3pp

ἠγείρατον ἐγείρητον ἐγείραῑτον ἐγείρατον2pd

ἠγειράτην ἐγείρητον ἐγειραί̄την ἐγειράτων3pd

Strong aorist
ἔγρωμαι ἐγροί̄μην1ps

ἔγρῃ ἔγροῑο ἐγροῦ2ps

ἔγρηται ἔγροῑτο ἐγρέσθω3ps

ἐγρώμεθα ἐγροί̄μεθα1pp

ἔγρησθε ἔγροῑσθε ἔγρεσθε2pp

ἔγρωνται ἔγροῑντο ἐγρέσθωσαν3pp

ἔγρησθον ἔγροῑσθον ἔγρεσθον2pd

ἔγρησθον ἐγροί̄σθην ἐγρέσθων3pd

Perfect
ἐγήγερκα ἐγηγέρκω ἐγηγέρκοῑμι1ps

ἐγήγερκας ἐγηγέρκῃς ἐγηγέρκοῑς ἐγήγερκε2ps

ἐγήγερκε ἐγηγέρκῃ ἐγηγέρκοῑ ἐγηγερκέτω3ps

ἐγηγέρκαμεν ἐγηγέρκωμεν ἐγηγέρκοῑμεν1pp

ἐγηγέρκατε ἐγηγέρκητε ἐγηγέρκοῑτε ἐγηγέρκετε2pp

ἐγηγέρκασι ἐγηγέρκωσι ἐγηγέρκοῑεν ἐγηγερκέτωσαν3pp

ἐγηγέρκατον ἐγηγέρκητον ἐγηγέρκοῑτον ἐγηγέρκετον2pd

ἐγηγέρκατον ἐγηγέρκητον ἐγηγερκοί̄την ἐγηγερκέτων3pd

Strong perfect
ἐγρήγορα ἐγρηγόρω ἐγρηγόροῑμι1ps

ἐγρήγορας ἐγρηγόρῃς ἐγρηγόροῑς ἐγρήγορε2ps

ἐγρήγορε ἐγρηγόρῃ ἐγρηγόροῑ ἐγρηγορέτω3ps

ἐγρηγόραμεν ἐγρηγόρωμεν ἐγρηγόροῑμεν1pp

ἐγρηγόρατε ἐγρηγόρητε ἐγρηγόροῑτε ἐγρηγόρετε2pp

ἐγρηγόρασι ἐγρηγόρωσι ἐγρηγόροῑεν ἐγρηγορέτωσαν3pp

ἐγρηγοράτην ἐγρηγορήτην ἐγρηγοροί̄την ἐγρηγορέτην2pd

ἐγρηγόρατον ἐγρηγόρητον ἐγρηγοροί̄την ἐγρηγορέτων3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Pluperfect
ἐγηγέρκη1ps

ἐγηγέρκης2ps

ἐγηγέρκει3ps

ἐγηγέρκεμεν1pp

ἐγηγέρκετε2pp

ἐγηγέρκεσαν3pp

ἐγηγέρκειτον2pd

ἐγηγερκείτην3pd

Strong pluperfect
ἐγρηγόρεα1ps

ἐγρηγόρεας2ps

ἐγρηγόρει3ps

ἐγρηγόρεμεν1pp

ἐγρηγόρετε2pp

ἐγρηγόρεισαν3pp

ἐγρηγορείτην2pd

ἐγρηγορείτην3pd

Middle voice

Present
ἠγείρομαι ἐγείρωμαι ἐγειροί̄μην1ps

ἠγείρει ἐγείρῃ ἐγείροῑο ἐγείρου2ps

ἠγείρεται ἐγείρηται ἐγείροῑτο ἐγειρέσθω3ps

ἠγειρόμεθα ἐγειρώμεθα ἐγειροί̄μεθα1pp

ἠγείρεσθε ἐγείρησθε ἐγείροῑσθε ἐγείρεσθε2pp

ἠγείρονται ἐγείρωνται ἐγείροῑντο ἐγειρέσθωσαν3pp

ἠγείρεσθον ἐγείρησθον ἐγείροῑσθον ἐγείρεσθον2pd

ἠγείρεσθον ἐγείρησθον ἐγειροί̄σθην ἐγειρέσθων3pd

Imperfect
ἠγειρόμην1ps

ἠγείρου2ps

ἠγείρετο3ps

ἠγειρόμεθα1pp

ἠγείρεσθε2pp

ἠγείροντο3pp

ἠγείρεσθον2pd

ἠγειρέσθην3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Future
ἐγεροῦμαι ἐγερῶμαι ἐγεροί̄μην1ps

ἐγερεῖ ἐγερῇ ἐγεροῖο ἐγεροῦ2ps

ἐγερεῖται ἐγερῆται ἐγεροῖτο ἐγερείσθω3ps

ἐγερούμεθα ἐγερώμεθα ἐγεροί̄μεθα1pp

ἐγερεῖσθε ἐγερῆσθε ἐγεροῖσθε ἐγερεῖσθε2pp

ἐγεροῦνται ἐγερῶνται ἐγεροῖντο ἐγερείσθωσαν3pp

ἐγερεῖσθον ἐγερῆσθον ἐγεροῖσθον ἐγερεῖσθον2pd

ἐγερεῖσθον ἐγερῆσθον ἐγεροί̄σθην ἐγερείσθων3pd

Aorist
ἠγειράμην ἐγείρωμαι ἐγειραί̄μην1ps

ἠγείρω ἐγείρῃ ἐγείραῑο ἔγειραι2ps

ἠγείρατο ἐγείρηται ἐγείραῑτο ἐγειράσθω3ps

ἠγειράμεθα ἐγειρώμεθα ἐγειραί̄μεθα1pp

ἠγείρασθε ἐγείρησθε ἐγείραῑσθε ἐγείρασθε2pp

ἠγείραντο ἐγείρωνται ἐγείραῑντο ἐγειράσθωσαν3pp

ἠγείρασθον ἐγείρησθον ἐγείραῑσθον ἐγείρασθον2pd

ἠγειράσθην ἐγείρησθον ἐγειραί̄σθην ἐγειράσθων3pd

Strong aorist
ἐγρόμην1ps

ἔγρου2ps

ἔγρετο3ps

ἐγρόμεθα1pp

ἔγρεσθε2pp

ἔγροντο3pp

ἔγρεσθον2pd

ἐγρέσθην3pd

Perfect
ἐγήγερμαι1ps

ἐγήγερσαι ἐγήγερσο2ps

ἐγήγερται ἐγηγέρσθω3ps

ἐγηγέρμεθα1pp

ἐγήγερσθε ἐγήγερσθε2pp

ἐγήγερνται ἐγηγέρσθωσαν3pp

ἐγήγερσθον ἐγήγερσθον2pd

ἐγήγερσθον ἐγηγέρσθων3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Strong perfect
ἐγρήγορμαι1ps

ἐγρήγορσαι ἐγρήγορσο2ps

ἐγρήγορται ἐγρηγόρθω3ps

ἐγρηγόρμεθα1pp

ἐγρήγορθε ἐγρήγορθε2pp

ἐγρήγορνται ἐγρηγόρθωσαν3pp

ἐγρήγορθον ἐγρήγορθον2pd

ἐγρήγορθον ἐγρηγόρθων3pd

Pluperfect
ἐγηγέρμην1ps

ἐγήγερσο2ps

ἐγήγερτο3ps

ἐγηγέρμεθα1pp

ἐγήγερσθε2pp

ἐγήγερντο3pp

ἐγήγερσθον2pd

ἐγηγέρσθην3pd

Strong pluperfect
ἐγρηγόρμην1ps

ἐγρήγορσο2ps

ἐγρήγορτο3ps

ἐγρηγόρμεθα1pp

ἐγρήγορθε2pp

ἐγρήγορντο3pp

ἐγρήγορθον2pd

ἐγρηγόρθην3pd

Passive voice

Future
ἐγηρθήσομαι1ps

ἐγηρθήσει2ps

ἐγηρθήσεται3ps

ἐγηρθησόμεθα1pp

ἐγηρθήσεσθε2pp

ἐγηρθήσονται3pp

ἐγηρθήσεσθον2pd

ἐγηρθήσεσθον3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Aorist
ἠγήρθην1ps

ἠγήρθης2ps

ἠγήρθη3ps

ἠγήρθημεν1pp

ἠγήρθητε2pp

ἠγήρθησαν3pp

ἠγήρθητον2pd

ἠγηρθήτην3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Epic

Active voice

Imperfect
ἔγειρον1ps

ἔγειρες2ps

ἔγειρε3ps

ἐγείρομεν1pp

ἐγείρετε2pp

ἔγειρον3pp

ἐγείρετον2pd

ἐγειρέτην3pd

Middle voice

Imperfect
ἐγειρόμην1ps

ἐγείρου2ps

ἐγείρετο3ps

ἐγειρόμεθα1pp

ἐγείρεσθε2pp

ἐγείροντο3pp

ἐγείρεσθον2pd

ἐγειρέσθην3pd

Strong aorist
ἔγρεο2ps

Pluperfect
ἐγρηγόρθασι3pp

Passive voice

Aorist
ἔγερθεν



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Poetic

Active voice

Aorist
ἔγειρα ἐγείρω ἐγείραῑμι1ps

ἔγειρας ἐγείρῃς ἐγείρειας ἔγειρον2ps

ἔγειρε ἐγείρῃ ἐγείρειε ἐγειράτω3ps

ἐγείραμεν ἐγείρωμεν ἐγείραῑμεν1pp

ἐγείρατε ἐγείρητε ἐγείραῑτε ἐγείρατε2pp

ἔγειραν ἐγείρωσι ἐγείρειαν ἐγειράτωσαν3pp

ἐγείρατον ἐγείρητον ἐγείραῑτον ἐγείρατον2pd

ἐγειράτην ἐγείρητον ἐγειραί̄την ἐγειράτων3pd

Middle voice

Aorist
ἐγειράμην ἐγείρωμαι ἐγειραί̄μην1ps

ἐγείρω ἐγείρῃ ἐγείραῑο ἔγειραι2ps

ἐγείρατο ἐγείρηται ἐγείραῑτο ἐγειράσθω3ps

ἐγειράμεθα ἐγειρώμεθα ἐγειραί̄μεθα1pp

ἐγείρασθε ἐγείρησθε ἐγείραῑσθε ἐγείρασθε2pp

ἐγείραντο ἐγείρωνται ἐγείραῑντο ἐγειράσθωσαν3pp

ἐγείρασθον ἐγείρησθον ἐγείραῑσθον ἐγείρασθον2pd

ἐγειράσθην ἐγείρησθον ἐγειραί̄σθην ἐγειράσθων3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Later

Active voice

Present
ἔγρω ἔγρω ἔγροῑμι1ps

ἔγρεις ἔγρῃς ἔγροῑς ἔγρε2ps

ἔγρει ἔγρῃ ἔγροῑ ἐγρέτω3ps

ἔγρομεν ἔγρωμεν ἔγροῑμεν1pp

ἔγρετε ἔγρητε ἔγροῑτε ἔγρετε2pp

ἔγρουσι ἔγρωσι ἔγροῑεν ἐγρέτωσαν3pp

ἔγρετον ἔγρητον ἔγροῑτον ἔγρετον2pd

ἔγρετον ἔγρητον ἐγροί̄την ἐγρέτων3pd

Imperfect
ἔγρον1ps

ἔγρες2ps

ἔγρε3ps

ἔγρομεν1pp

ἔγρετε2pp

ἔγρον3pp

ἔγρετον2pd

ἐγρέτην3pd

Middle voice

Present
ἔγρομαι ἔγρωμαι ἐγροί̄μην1ps

ἔγρει ἔγρῃ ἔγροῑο ἔγρου2ps

ἔγρεται ἔγρηται ἔγροῑτο ἐγρέσθω3ps

ἐγρόμεθα ἐγρώμεθα ἐγροί̄μεθα1pp

ἔγρεσθε ἔγρησθε ἔγροῑσθε ἔγρεσθε2pp

ἔγρονται ἔγρωνται ἔγροῑντο ἐγρέσθωσαν3pp

ἔγρεσθον ἔγρησθον ἔγροῑσθον ἔγρεσθον2pd

ἔγρεσθον ἔγρησθον ἐγροί̄σθην ἐγρέσθων3pd

Imperfect
ἐγρόμην1ps

ἔγρου2ps

ἔγρετο3ps

ἐγρόμεθα1pp

ἔγρεσθε2pp

ἔγροντο3pp



Indicative Subjunctive Optative Imperative

ἔγρεσθον2pd

ἐγρέσθην3pd



ἐγείρω

raise, rouse, wake.

Singular Plural Dual

Regular

Present

Active voice

Masculine

Nominative ἐγείρων ἐγείροντες ἐγείροντε

Vocative ἐγείρον ἐγείροντες ἐγείροντε

Accusative ἐγείροντα ἐγείροντας ἐγείροντε

Genitive ἐγείροντος ἐγειρόντων ἐγειρόντοῑν

Dative ἐγείροντι ἐγείρουσι ἐγειρόντοῑν

Feminine

Nominative ἐγείρουσα ἐγείρουσαι ἐγειρούσᾱ

Vocative ἐγείρουσα ἐγείρουσαι ἐγειρούσᾱ

Accusative ἐγείρουσαν ἐγειρούσᾱς ἐγειρούσᾱ

Genitive ἐγειρούσης ἐγειρουσῶν ἐγειρούσαῑν

Dative ἐγειρούσῃ ἐγειρούσαῑς ἐγειρούσαῑν

Neuter

Nominative ἐγεῖρον ἐγείροντα ἐγείροντε

Vocative ἐγεῖρον ἐγείροντα ἐγείροντε

Accusative ἐγεῖρον ἐγείροντα ἐγείροντε

Genitive ἐγείροντος ἐγειρόντων ἐγειρόντοῑν

Dative ἐγείροντι ἐγείρουσι ἐγειρόντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative ἐγειρόμενος ἐγειρόμενοι ἐγειρομένω

Vocative ἐγειρόμενε ἐγειρόμενοι ἐγειρομένω

Accusative ἐγειρόμενον ἐγειρομένους ἐγειρομένω

Genitive ἐγειρομένου ἐγειρομένων ἐγειρομένοῑν

Dative ἐγειρομένῳ ἐγειρομένοῑς ἐγειρομένοῑν

Feminine

Nominative ἐγειρομένη ἐγειρομέναι ἐγειρομένᾱ

Vocative ἐγειρομένη ἐγειρομέναι ἐγειρομένᾱ

Accusative ἐγειρομένην ἐγειρομένᾱς ἐγειρομένᾱ

Genitive ἐγειρομένης ἐγειρομενῶν ἐγειρομέναῑν

Dative ἐγειρομένῃ ἐγειρομέναῑς ἐγειρομέναῑν



Singular Plural Dual

Neuter

Nominative ἐγειρόμενον ἐγειρόμενα ἐγειρομένω

Vocative ἐγειρόμενον ἐγειρόμενα ἐγειρομένω

Accusative ἐγειρόμενον ἐγειρόμενα ἐγειρομένω

Genitive ἐγειρομένου ἐγειρομένων ἐγειρομένοῑν

Dative ἐγειρομένῳ ἐγειρομένοῑς ἐγειρομένοῑν

Future

Active voice

Masculine

Nominative ἐγερῶν ἐγεροῦντες ἐγεροῦντε

Vocative ἐγερῶν ἐγεροῦντες ἐγεροῦντε

Accusative ἐγεροῦντα ἐγεροῦντας ἐγεροῦντε

Genitive ἐγεροῦντος ἐγερούντων ἐγερούντοῑν

Dative ἐγεροῦντι ἐγεροῦσι ἐγερούντοῑν

Feminine

Nominative ἐγεροῦσα ἐγεροῦσαι ἐγερούσᾱ

Vocative ἐγεροῦσα ἐγεροῦσαι ἐγερούσᾱ

Accusative ἐγεροῦσαν ἐγερούσᾱς ἐγερούσᾱ

Genitive ἐγερούσης ἐγερουσῶν ἐγερούσαῑν

Dative ἐγερούσῃ ἐγερούσαῑς ἐγερούσαῑν

Neuter

Nominative ἐγεροῦν ἐγεροῦντα ἐγεροῦντε

Vocative ἐγεροῦν ἐγεροῦντα ἐγεροῦντε

Accusative ἐγεροῦν ἐγεροῦντα ἐγεροῦντε

Genitive ἐγεροῦντος ἐγερούντων ἐγερούντοῑν

Dative ἐγεροῦντι ἐγεροῦσι ἐγερούντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative ἐγερούμενος ἐγερούμενοι ἐγερουμένω

Vocative ἐγερούμενε ἐγερούμενοι ἐγερουμένω

Accusative ἐγερούμενον ἐγερουμένους ἐγερουμένω

Genitive ἐγερουμένου ἐγερουμένων ἐγερουμένοῑν

Dative ἐγερουμένῳ ἐγερουμένοῑς ἐγερουμένοῑν



Singular Plural Dual

Feminine

Nominative ἐγερουμένη ἐγερουμέναι ἐγερουμένᾱ

Vocative ἐγερουμένη ἐγερουμέναι ἐγερουμένᾱ

Accusative ἐγερουμένην ἐγερουμένᾱς ἐγερουμένᾱ

Genitive ἐγερουμένης ἐγερουμενῶν ἐγερουμέναῑν

Dative ἐγερουμένῃ ἐγερουμέναῑς ἐγερουμέναῑν

Neuter

Nominative ἐγερούμενον ἐγερούμενα ἐγερουμένω

Vocative ἐγερούμενον ἐγερούμενα ἐγερουμένω

Accusative ἐγερούμενον ἐγερούμενα ἐγερουμένω

Genitive ἐγερουμένου ἐγερουμένων ἐγερουμένοῑν

Dative ἐγερουμένῳ ἐγερουμένοῑς ἐγερουμένοῑν

Passive voice

Masculine

Nominative ἐγηρθησόμενος ἐγηρθησόμενοι ἐγηρθησομένω

Vocative ἐγηρθησόμενε ἐγηρθησόμενοι ἐγηρθησομένω

Accusative ἐγηρθησόμενον ἐγηρθησομένους ἐγηρθησομένω

Genitive ἐγηρθησομένου ἐγηρθησομένων ἐγηρθησομένοῑν

Dative ἐγηρθησομένῳ ἐγηρθησομένοῑς ἐγηρθησομένοῑν

Feminine

Nominative ἐγηρθησομένη ἐγηρθησομέναι ἐγηρθησομένᾱ

Vocative ἐγηρθησομένη ἐγηρθησομέναι ἐγηρθησομένᾱ

Accusative ἐγηρθησομένην ἐγηρθησομένᾱς ἐγηρθησομένᾱ

Genitive ἐγηρθησομένης ἐγηρθησομενῶν ἐγηρθησομέναῑν

Dative ἐγηρθησομένῃ ἐγηρθησομέναῑς ἐγηρθησομέναῑν

Neuter

Nominative ἐγηρθησόμενον ἐγηρθησόμενα ἐγηρθησομένω

Vocative ἐγηρθησόμενον ἐγηρθησόμενα ἐγηρθησομένω

Accusative ἐγηρθησόμενον ἐγηρθησόμενα ἐγηρθησομένω

Genitive ἐγηρθησομένου ἐγηρθησομένων ἐγηρθησομένοῑν

Dative ἐγηρθησομένῳ ἐγηρθησομένοῑς ἐγηρθησομένοῑν



Singular Plural Dual

Aorist

Active voice

Masculine

Nominative ἐγείρᾱς ἐγείραντες ἐγείραντε

Vocative ἐγείραν ἐγείραντες ἐγείραντε

Accusative ἐγείραντα ἐγείραντας ἐγείραντε

Genitive ἐγείραντος ἐγειράντων ἐγειράντοῑν

Dative ἐγείραντι ἐγείρᾱσι ἐγειράντοῑν

Feminine

Nominative ἐγείρᾱσα ἐγείρᾱσαι ἐγειρά̄σᾱ

Vocative ἐγείρᾱσα ἐγείρᾱσαι ἐγειρά̄σᾱ

Accusative ἐγείρᾱσαν ἐγειρά̄σᾱς ἐγειρά̄σᾱ

Genitive ἐγειρά̄σης ἐγειρᾱσῶν ἐγειρά̄σαῑν

Dative ἐγειρά̄σῃ ἐγειρά̄σαῑς ἐγειρά̄σαῑν

Neuter

Nominative ἐγεῖραν ἐγείραντα ἐγείραντε

Vocative ἐγεῖραν ἐγείραντα ἐγείραντε

Accusative ἐγεῖραν ἐγείραντα ἐγείραντε

Genitive ἐγείραντος ἐγειράντων ἐγειράντοῑν

Dative ἐγείραντι ἐγείρᾱσι ἐγειράντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative ἐγειράμενος ἐγειράμενοι ἐγειραμένω

Vocative ἐγειράμενε ἐγειράμενοι ἐγειραμένω

Accusative ἐγειράμενον ἐγειραμένους ἐγειραμένω

Genitive ἐγειραμένου ἐγειραμένων ἐγειραμένοῑν

Dative ἐγειραμένῳ ἐγειραμένοῑς ἐγειραμένοῑν

Feminine

Nominative ἐγειραμένη ἐγειραμέναι ἐγειραμένᾱ

Vocative ἐγειραμένη ἐγειραμέναι ἐγειραμένᾱ

Accusative ἐγειραμένην ἐγειραμένᾱς ἐγειραμένᾱ

Genitive ἐγειραμένης ἐγειραμενῶν ἐγειραμέναῑν

Dative ἐγειραμένῃ ἐγειραμέναῑς ἐγειραμέναῑν



Singular Plural Dual

Neuter

Nominative ἐγειράμενον ἐγειράμενα ἐγειραμένω

Vocative ἐγειράμενον ἐγειράμενα ἐγειραμένω

Accusative ἐγειράμενον ἐγειράμενα ἐγειραμένω

Genitive ἐγειραμένου ἐγειραμένων ἐγειραμένοῑν

Dative ἐγειραμένῳ ἐγειραμένοῑς ἐγειραμένοῑν

Passive voice

Masculine

Nominative ἐγηρθείς ἐγηρθέντες ἐγηρθέντε

Vocative ἐγηρθείς ἐγηρθέντες ἐγηρθέντε

Accusative ἐγηρθέντα ἐγηρθέντας ἐγηρθέντε

Genitive ἐγηρθέντος ἐγηρθέντων ἐγηρθέντοῑν

Dative ἐγηρθέντι ἐγηρθεῖσι ἐγηρθέντοῑν

Feminine

Nominative ἐγηρθεῖσα ἐγηρθεῖσαι ἐγηρθείσᾱ

Vocative ἐγηρθεῖσα ἐγηρθεῖσαι ἐγηρθείσᾱ

Accusative ἐγηρθεῖσαν ἐγηρθείσᾱς ἐγηρθείσᾱ

Genitive ἐγηρθείσης ἐγηρθεισῶν ἐγηρθείσαῑν

Dative ἐγηρθείσῃ ἐγηρθείσαῑς ἐγηρθείσαῑν

Neuter

Nominative ἐγηρθέν ἐγηρθέντα ἐγηρθέντε

Vocative ἐγηρθέν ἐγηρθέντα ἐγηρθέντε

Accusative ἐγηρθέν ἐγηρθέντα ἐγηρθέντε

Genitive ἐγηρθέντος ἐγηρθέντων ἐγηρθέντοῑν

Dative ἐγηρθέντι ἐγηρθεῖσι ἐγηρθέντοῑν

String Aorist

Middle voice

Masculine

Nominative ἐγρόμενος ἐγρόμενοι ἐγρομένω

Vocative ἐγρόμενε ἐγρόμενοι ἐγρομένω

Accusative ἐγρόμενον ἐγρομένους ἐγρομένω

Genitive ἐγρομένου ἐγρομένων ἐγρομένοῑν

Dative ἐγρομένῳ ἐγρομένοῑς ἐγρομένοῑν



Singular Plural Dual

Feminine

Nominative ἐγρομένη ἐγρομέναι ἐγρομένᾱ

Vocative ἐγρομένη ἐγρομέναι ἐγρομένᾱ

Accusative ἐγρομένην ἐγρομένᾱς ἐγρομένᾱ

Genitive ἐγρομένης ἐγρομενῶν ἐγρομέναῑν

Dative ἐγρομένῃ ἐγρομέναῑς ἐγρομέναῑν

Neuter

Nominative ἐγρόμενον ἐγρόμενα ἐγρομένω

Vocative ἐγρόμενον ἐγρόμενα ἐγρομένω

Accusative ἐγρόμενον ἐγρόμενα ἐγρομένω

Genitive ἐγρομένου ἐγρομένων ἐγρομένοῑν

Dative ἐγρομένῳ ἐγρομένοῑς ἐγρομένοῑν

Perfect

Active voice

Masculine

Nominative ἐγηγερκώς ἐγηγερκότες ἐγηγερκότε

Vocative ἐγηγερκώς ἐγηγερκότες ἐγηγερκότε

Accusative ἐγηγερκότα ἐγηγερκότας ἐγηγερκότε

Genitive ἐγηγερκότος ἐγηγερκότων ἐγηγερκότοῑν

Dative ἐγηγερκότι ἐγηγερκῶσι ἐγηγερκότοῑν

Feminine

Nominative ἐγηγερκυῖα ἐγηγερκυῖαι ἐγηγερκυίᾱ

Vocative ἐγηγερκυῖα ἐγηγερκυῖαι ἐγηγερκυίᾱ

Accusative ἐγηγερκυῖαν ἐγηγερκυίᾱς ἐγηγερκυίᾱ

Genitive ἐγηγερκυίᾱς ἐγηγερκυιῶν ἐγηγερκυίαῑν

Dative ἐγηγερκυίᾳ ἐγηγερκυίαῑς ἐγηγερκυίαῑν

Neuter

Nominative ἐγηγερκός ἐγηγερκότα ἐγηγερκότε

Vocative ἐγηγερκός ἐγηγερκότα ἐγηγερκότε

Accusative ἐγηγερκός ἐγηγερκότα ἐγηγερκότε

Genitive ἐγηγερκότος ἐγηγερκότων ἐγηγερκότοῑν

Dative ἐγηγερκότι ἐγηγερκῶσι ἐγηγερκότοῑν



Singular Plural Dual

Middle voice

Masculine

Nominative ἐγηγερμένος ἐγηγερμένοι ἐγηγερμένω

Vocative ἐγηγερμένε ἐγηγερμένοι ἐγηγερμένω

Accusative ἐγηγερμένον ἐγηγερμένους ἐγηγερμένω

Genitive ἐγηγερμένου ἐγηγερμένων ἐγηγερμένοῑν

Dative ἐγηγερμένῳ ἐγηγερμένοῑς ἐγηγερμένοῑν

Feminine

Nominative ἐγηγερμένη ἐγηγερμέναι ἐγηγερμένᾱ

Vocative ἐγηγερμένη ἐγηγερμέναι ἐγηγερμένᾱ

Accusative ἐγηγερμένην ἐγηγερμένᾱς ἐγηγερμένᾱ

Genitive ἐγηγερμένης ἐγηγερμενῶν ἐγηγερμέναῑν

Dative ἐγηγερμένῃ ἐγηγερμέναῑς ἐγηγερμέναῑν

Neuter

Nominative ἐγηγερμένον ἐγηγερμένα ἐγηγερμένω

Vocative ἐγηγερμένον ἐγηγερμένα ἐγηγερμένω

Accusative ἐγηγερμένον ἐγηγερμένα ἐγηγερμένω

Genitive ἐγηγερμένου ἐγηγερμένων ἐγηγερμένοῑν

Dative ἐγηγερμένῳ ἐγηγερμένοῑς ἐγηγερμένοῑν

Strong perfect

Active voice

Masculine

Nominative ἐγρηγορώς ἐγρηγορότες ἐγρηγορότε

Vocative ἐγρηγορώς ἐγρηγορότες ἐγρηγορότε

Accusative ἐγρηγορότα ἐγρηγορότας ἐγρηγορότε

Genitive ἐγρηγορότος ἐγρηγορότων ἐγρηγορότοῑν

Dative ἐγρηγορότι ἐγρηγορῶσι ἐγρηγορότοῑν

Feminine

Nominative ἐγρηγορυῖα ἐγρηγορυῖαι ἐγρηγορυίᾱ

Vocative ἐγρηγορυῖα ἐγρηγορυῖαι ἐγρηγορυίᾱ

Accusative ἐγρηγορυῖαν ἐγρηγορυίᾱς ἐγρηγορυίᾱ

Genitive ἐγρηγορυίᾱς ἐγρηγορυιῶν ἐγρηγορυίαῑν

Dative ἐγρηγορυίᾳ ἐγρηγορυίαῑς ἐγρηγορυίαῑν



Singular Plural Dual

Neuter

Nominative ἐγρηγορός ἐγρηγορότα ἐγρηγορότε

Vocative ἐγρηγορός ἐγρηγορότα ἐγρηγορότε

Accusative ἐγρηγορός ἐγρηγορότα ἐγρηγορότε

Genitive ἐγρηγορότος ἐγρηγορότων ἐγρηγορότοῑν

Dative ἐγρηγορότι ἐγρηγορῶσι ἐγρηγορότοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative ἐγρηγορμένος ἐγρηγορμένοι ἐγρηγορμένω

Vocative ἐγρηγορμένε ἐγρηγορμένοι ἐγρηγορμένω

Accusative ἐγρηγορμένον ἐγρηγορμένους ἐγρηγορμένω

Genitive ἐγρηγορμένου ἐγρηγορμένων ἐγρηγορμένοῑν

Dative ἐγρηγορμένῳ ἐγρηγορμένοῑς ἐγρηγορμένοῑν

Feminine

Nominative ἐγρηγορμένη ἐγρηγορμέναι ἐγρηγορμένᾱ

Vocative ἐγρηγορμένη ἐγρηγορμέναι ἐγρηγορμένᾱ

Accusative ἐγρηγορμένην ἐγρηγορμένᾱς ἐγρηγορμένᾱ

Genitive ἐγρηγορμένης ἐγρηγορμενῶν ἐγρηγορμέναῑν

Dative ἐγρηγορμένῃ ἐγρηγορμέναῑς ἐγρηγορμέναῑν

Neuter

Nominative ἐγρηγορμένον ἐγρηγορμένα ἐγρηγορμένω

Vocative ἐγρηγορμένον ἐγρηγορμένα ἐγρηγορμένω

Accusative ἐγρηγορμένον ἐγρηγορμένα ἐγρηγορμένω

Genitive ἐγρηγορμένου ἐγρηγορμένων ἐγρηγορμένοῑν

Dative ἐγρηγορμένῳ ἐγρηγορμένοῑς ἐγρηγορμένοῑν



Singular Plural Dual

Poetic

Aorist

Active voice

Masculine

Nominative ἐγείρᾱς ἐγείραντες ἐγείραντε

Vocative ἐγείραν ἐγείραντες ἐγείραντε

Accusative ἐγείραντα ἐγείραντας ἐγείραντε

Genitive ἐγείραντος ἐγειράντων ἐγειράντοῑν

Dative ἐγείραντι ἐγείρᾱσι ἐγειράντοῑν

Feminine

Nominative ἐγείρᾱσα ἐγείρᾱσαι ἐγειρά̄σᾱ

Vocative ἐγείρᾱσα ἐγείρᾱσαι ἐγειρά̄σᾱ

Accusative ἐγείρᾱσαν ἐγειρά̄σᾱς ἐγειρά̄σᾱ

Genitive ἐγειρά̄σης ἐγειρᾱσῶν ἐγειρά̄σαῑν

Dative ἐγειρά̄σῃ ἐγειρά̄σαῑς ἐγειρά̄σαῑν

Neuter

Nominative ἐγεῖραν ἐγείραντα ἐγείραντε

Vocative ἐγεῖραν ἐγείραντα ἐγείραντε

Accusative ἐγεῖραν ἐγείραντα ἐγείραντε

Genitive ἐγείραντος ἐγειράντων ἐγειράντοῑν

Dative ἐγείραντι ἐγείρᾱσι ἐγειράντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative ἐγειράμενος ἐγειράμενοι ἐγειραμένω

Vocative ἐγειράμενε ἐγειράμενοι ἐγειραμένω

Accusative ἐγειράμενον ἐγειραμένους ἐγειραμένω

Genitive ἐγειραμένου ἐγειραμένων ἐγειραμένοῑν

Dative ἐγειραμένῳ ἐγειραμένοῑς ἐγειραμένοῑν

Feminine

Nominative ἐγειραμένη ἐγειραμέναι ἐγειραμένᾱ

Vocative ἐγειραμένη ἐγειραμέναι ἐγειραμένᾱ

Accusative ἐγειραμένην ἐγειραμένᾱς ἐγειραμένᾱ

Genitive ἐγειραμένης ἐγειραμενῶν ἐγειραμέναῑν

Dative ἐγειραμένῃ ἐγειραμέναῑς ἐγειραμέναῑν



Singular Plural Dual

Neuter

Nominative ἐγειράμενον ἐγειράμενα ἐγειραμένω

Vocative ἐγειράμενον ἐγειράμενα ἐγειραμένω

Accusative ἐγειράμενον ἐγειράμενα ἐγειραμένω

Genitive ἐγειραμένου ἐγειραμένων ἐγειραμένοῑν

Dative ἐγειραμένῳ ἐγειραμένοῑς ἐγειραμένοῑν



Singular Plural Dual

Later

Present

Active voice

Masculine

Nominative ἔγρων ἔγροντες ἔγροντε

Vocative ἔγρον ἔγροντες ἔγροντε

Accusative ἔγροντα ἔγροντας ἔγροντε

Genitive ἔγροντος ἐγρόντων ἐγρόντοῑν

Dative ἔγροντι ἔγρουσι ἐγρόντοῑν

Feminine

Nominative ἔγρουσα ἔγρουσαι ἐγρούσᾱ

Vocative ἔγρουσα ἔγρουσαι ἐγρούσᾱ

Accusative ἔγρουσαν ἐγρούσᾱς ἐγρούσᾱ

Genitive ἐγρούσης ἐγρουσῶν ἐγρούσαῑν

Dative ἐγρούσῃ ἐγρούσαῑς ἐγρούσαῑν

Neuter

Nominative ἔγρον ἔγροντα ἔγροντε

Vocative ἔγρον ἔγροντα ἔγροντε

Accusative ἔγρον ἔγροντα ἔγροντε

Genitive ἔγροντος ἐγρόντων ἐγρόντοῑν

Dative ἔγροντι ἔγρουσι ἐγρόντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative ἐγρόμενος ἐγρόμενοι ἐγρομένω

Vocative ἐγρόμενε ἐγρόμενοι ἐγρομένω

Accusative ἐγρόμενον ἐγρομένους ἐγρομένω

Genitive ἐγρομένου ἐγρομένων ἐγρομένοῑν

Dative ἐγρομένῳ ἐγρομένοῑς ἐγρομένοῑν

Feminine

Nominative ἐγρομένη ἐγρομέναι ἐγρομένᾱ

Vocative ἐγρομένη ἐγρομέναι ἐγρομένᾱ

Accusative ἐγρομένην ἐγρομένᾱς ἐγρομένᾱ

Genitive ἐγρομένης ἐγρομενῶν ἐγρομέναῑν

Dative ἐγρομένῃ ἐγρομέναῑς ἐγρομέναῑν



Singular Plural Dual

Neuter

Nominative ἐγρόμενον ἐγρόμενα ἐγρομένω

Vocative ἐγρόμενον ἐγρόμενα ἐγρομένω

Accusative ἐγρόμενον ἐγρόμενα ἐγρομένω

Genitive ἐγρομένου ἐγρομένων ἐγρομένοῑν

Dative ἐγρομένῳ ἐγρομένοῑς ἐγρομένοῑν



ἐγείρω

raise, rouse, wake.

Active Middle Passive

Regular

Present ἐγερεῖν ἐγερεῖσθαι

Future ἐγηρθήσεσθαι

Aorist ἐγεῖραι ἐγείρασθαι ἐγηρθῆναι

Aorist ἐγρέσθαι

Perfect ἐγηγερκέναι ἐγηγέρσθαι

Perfect ἐγρηγορέναι ἐγρηγόρθαι

Epic

Aorist ἐγρέσθαι

Perfect ἐγρήγορθαι

Poetic

Aorist ἐγεῖραι ἐγείρασθαι

Later

Present ἔγρειν ἔγρεσθαι



ἐλπίζω

wait.

Indicative Subjunctive Optative Imperative

Regular

Active voice

Present
ἐλπίζω ἐλπίζω ἐλπίζοῑμι1ps

ἐλπίζεις ἐλπίζῃς ἐλπίζοῑς ἔλπιζε2ps

ἐλπίζει ἐλπίζῃ ἐλπίζοῑ ἐλπιζέτω3ps

ἐλπίζομεν ἐλπίζωμεν ἐλπίζοῑμεν1pp

ἐλπίζετε ἐλπίζητε ἐλπίζοῑτε ἐλπίζετε2pp

ἐλπίζουσι ἐλπίζωσι ἐλπίζοῑεν ἐλπιζέτωσαν3pp

ἐλπίζετον ἐλπίζητον ἐλπίζοῑτον ἐλπίζετον2pd

ἐλπίζετον ἐλπίζητον ἐλπιζοί̄την ἐλπιζέτων3pd

Imperfect
ἤλπιζον1ps

ἤλπιζες2ps

ἤλπιζε3ps

ἠλπίζομεν1pp

ἠλπίζετε2pp

ἤλπιζον3pp

ἠλπίζετον2pd

ἠλπιζέτην3pd

Future
ἐλπίσω ἐλπίσοῑμι1ps

ἐλπίσεις ἐλπίσοῑς2ps

ἐλπίσει ἐλπίσοῑ3ps

ἐλπίσομεν ἐλπίσοῑμεν1pp

ἐλπίσετε ἐλπίσοῑτε2pp

ἐλπίσουσι ἐλπίσοῑεν3pp

ἐλπίσετον ἐλπίσοῑτον2pd

ἐλπίσετον ἐλπισοί̄την3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Aorist
ἤλπισα ἐλπίσω ἐλπίσαῑμι1ps

ἤλπισας ἐλπίσῃς ἐλπίσειας ἔλπισον2ps

ἤλπισε ἐλπίσῃ ἐλπίσειε ἐλπισάτω3ps

ἠλπίσαμεν ἐλπίσωμεν ἐλπίσαῑμεν1pp

ἠλπίσατε ἐλπίσητε ἐλπίσαῑτε ἐλπίσατε2pp

ἤλπισαν ἐλπίσωσι ἐλπίσειαν ἐλπισάτωσαν3pp

ἠλπίσατον ἐλπίσητον ἐλπίσαῑτον ἐλπίσατον2pd

ἠλπισάτην ἐλπίσητον ἐλπισαί̄την ἐλπισάτων3pd

Perfect
ἤλπικα ἠλπίκω ἠλπίκοῑμι1ps

ἤλπικας ἠλπίκῃς ἠλπίκοῑς ἤλπικε2ps

ἤλπικε ἠλπίκῃ ἠλπίκοῑ ἠλπικέτω3ps

ἠλπίκαμεν ἠλπίκωμεν ἠλπίκοῑμεν1pp

ἠλπίκατε ἠλπίκητε ἠλπίκοῑτε ἠλπίκετε2pp

ἠλπίκασι ἠλπίκωσι ἠλπίκοῑεν ἠλπικέτωσαν3pp

ἠλπίκατον ἠλπίκητον ἠλπίκοῑτον ἠλπίκετον2pd

ἠλπίκατον ἠλπίκητον ἠλπικοί̄την ἠλπικέτων3pd

Pluperfect
ἠλπίκη1ps

ἠλπίκης2ps

ἠλπίκει3ps

ἠλπίκεμεν1pp

ἠλπίκετε2pp

ἠλπίκεσαν3pp

ἠλπίκειτον2pd

ἠλπικείτην3pd

Middle voice

Present
ἐλπίζομαι ἐλπίζωμαι ἐλπιζοί̄μην1ps

ἐλπίζει ἐλπίζῃ ἐλπίζοῑο ἐλπίζου2ps

ἐλπίζεται ἐλπίζηται ἐλπίζοῑτο ἐλπιζέσθω3ps

ἐλπιζόμεθα ἐλπιζώμεθα ἐλπιζοί̄μεθα1pp

ἐλπίζεσθε ἐλπίζησθε ἐλπίζοῑσθε ἐλπίζεσθε2pp

ἐλπίζονται ἐλπίζωνται ἐλπίζοῑντο ἐλπιζέσθωσαν3pp

ἐλπίζεσθον ἐλπίζησθον ἐλπίζοῑσθον ἐλπίζεσθον2pd

ἐλπίζεσθον ἐλπίζησθον ἐλπιζοί̄σθην ἐλπιζέσθων3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Imperfect
ἠλπιζόμην1ps

ἠλπίζου2ps

ἠλπίζετο3ps

ἠλπιζόμεθα1pp

ἠλπίζεσθε2pp

ἠλπίζοντο3pp

ἠλπίζεσθον2pd

ἠλπιζέσθην3pd

Future
ἐλπίσομαι ἐλπισοί̄μην1ps

ἐλπίσει ἐλπίσοῑο2ps

ἐλπίσεται ἐλπίσοῑτο3ps

ἐλπισόμεθα ἐλπισοί̄μεθα1pp

ἐλπίσεσθε ἐλπίσοῑσθε2pp

ἐλπίσονται ἐλπίσοῑντο3pp

ἐλπίσεσθον ἐλπίσοῑσθον2pd

ἐλπίσεσθον ἐλπισοί̄σθην3pd

Aorist
ἠλπισάμην ἐλπίσωμαι ἐλπισαί̄μην1ps

ἠλπίσω ἐλπίσῃ ἐλπίσαῑο ἔλπισαι2ps

ἠλπίσατο ἐλπίσηται ἐλπίσαῑτο ἐλπισάσθω3ps

ἠλπισάμεθα ἐλπισώμεθα ἐλπισαί̄μεθα1pp

ἠλπίσασθε ἐλπίσησθε ἐλπίσαῑσθε ἐλπίσασθε2pp

ἠλπίσαντο ἐλπίσωνται ἐλπίσαῑντο ἐλπισάσθωσαν3pp

ἠλπίσασθον ἐλπίσησθον ἐλπίσαῑσθον ἐλπίσασθον2pd

ἠλπισάσθην ἐλπίσησθον ἐλπισαί̄σθην ἐλπισάσθων3pd

Perfect
ἤλπισμαι1ps

ἤλπισαι ἤλπισο2ps

ἤλπισται ἠλπίσθω3ps

ἠλπίσμεθα1pp

ἤλπισθε ἤλπισθε2pp

ἠλπίσθωσαν3pp

ἤλπισθον ἤλπισθον2pd

ἤλπισθον ἠλπίσθων3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Pluperfect
ἠλπίσμην1ps

ἤλπισο2ps

ἤλπιστο3ps

ἠλπίσμεθα1pp

ἤλπισθε2pp

ἤλπισθον2pd

ἠλπίσθην3pd

Passive voice

Future
ἐλπισθήσομαι ἐλπισθησοί̄μην1ps

ἐλπισθήσει ἐλπισθήσοῑο2ps

ἐλπισθήσεται ἐλπισθήσοῑτο3ps

ἐλπισθησόμεθα ἐλπισθησοί̄μεθα1pp

ἐλπισθήσεσθε ἐλπισθήσοῑσθε2pp

ἐλπισθήσονται ἐλπισθήσοῑντο3pp

ἐλπισθήσεσθον ἐλπισθήσοῑσθον2pd

ἐλπισθήσεσθον ἐλπισθησοί̄σθην3pd

Aorist
ἠλπίσθην ἐλπισθῶ ἐλπισθείην1ps

ἠλπίσθης ἐλπισθῇς ἐλπισθείης ἐλπίσθητι2ps

ἠλπίσθη ἐλπισθῇ ἐλπισθείη ἐλπισθήτω3ps

ἠλπίσθημεν ἐλπισθῶμεν ἐλπισθεῖμεν1pp

ἠλπίσθητε ἐλπισθῆτε ἐλπισθεῖτε ἐλπίσθητε2pp

ἠλπίσθησαν ἐλπισθῶσι ἐλπισθεῖεν ἐλπισθήτωσαν3pp

ἠλπίσθητον ἐλπισθῆτον ἐλπισθεῖτον ἐλπίσθητον2pd

ἠλπισθήτην ἐλπισθῆτον ἐλπισθείτην ἐλπισθήτων3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Attic

Active voice

Future
ἐλπιῶ ἐλπιῶ ἐλπιοῖμι1ps

ἐλπιεῖς ἐλπιῇς ἐλπιοῖς ἐλπίει2ps

ἐλπιεῖ ἐλπιῇ ἐλπιοῖ ἐλπιείτω3ps

ἐλπιοῦμεν ἐλπιῶμεν ἐλπιοῖμεν1pp

ἐλπιεῖτε ἐλπιῆτε ἐλπιοῖτε ἐλπιεῖτε2pp

ἐλπιοῦσι ἐλπιῶσι ἐλπιοῖεν ἐλπιείτωσαν3pp

ἐλπιεῖτον ἐλπιῆτον ἐλπιοῖτον ἐλπιεῖτον2pd

ἐλπιεῖτον ἐλπιῆτον ἐλπιοί̄την ἐλπιείτων3pd

Middle voice

Future
ἐλπιοῦμαι ἐλπιῶμαι ἐλπιοί̄μην1ps

ἐλπιεῖ ἐλπιῇ ἐλπιοῖο ἐλπιοῦ2ps

ἐλπιεῖται ἐλπιῆται ἐλπιοῖτο ἐλπιείσθω3ps

ἐλπιούμεθα ἐλπιώμεθα ἐλπιοί̄μεθα1pp

ἐλπιεῖσθε ἐλπιῆσθε ἐλπιοῖσθε ἐλπιεῖσθε2pp

ἐλπιοῦνται ἐλπιῶνται ἐλπιοῖντο ἐλπιείσθωσαν3pp

ἐλπιεῖσθον ἐλπιῆσθον ἐλπιοῖσθον ἐλπιεῖσθον2pd

ἐλπιεῖσθον ἐλπιῆσθον ἐλπιοί̄σθην ἐλπιείσθων3pd



ἐλπίζω

wait.

Singular Plural Dual

Regular

Present

Active voice

Masculine

Nominative ἐλπίζων ἐλπίζοντες ἐλπίζοντε

Vocative ἐλπίζον ἐλπίζοντες ἐλπίζοντε

Accusative ἐλπίζοντα ἐλπίζοντας ἐλπίζοντε

Genitive ἐλπίζοντος ἐλπιζόντων ἐλπιζόντοῑν

Dative ἐλπίζοντι ἐλπίζουσι ἐλπιζόντοῑν

Feminine

Nominative ἐλπίζουσα ἐλπίζουσαι ἐλπιζούσᾱ

Vocative ἐλπίζουσα ἐλπίζουσαι ἐλπιζούσᾱ

Accusative ἐλπίζουσαν ἐλπιζούσᾱς ἐλπιζούσᾱ

Genitive ἐλπιζούσης ἐλπιζουσῶν ἐλπιζούσαῑν

Dative ἐλπιζούσῃ ἐλπιζούσαῑς ἐλπιζούσαῑν

Neuter

Nominative ἐλπίζον ἐλπίζοντα ἐλπίζοντε

Vocative ἐλπίζον ἐλπίζοντα ἐλπίζοντε

Accusative ἐλπίζον ἐλπίζοντα ἐλπίζοντε

Genitive ἐλπίζοντος ἐλπιζόντων ἐλπιζόντοῑν

Dative ἐλπίζοντι ἐλπίζουσι ἐλπιζόντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative ἐλπιζόμενος ἐλπιζόμενοι ἐλπιζομένω

Vocative ἐλπιζόμενε ἐλπιζόμενοι ἐλπιζομένω

Accusative ἐλπιζόμενον ἐλπιζομένους ἐλπιζομένω

Genitive ἐλπιζομένου ἐλπιζομένων ἐλπιζομένοῑν

Dative ἐλπιζομένῳ ἐλπιζομένοῑς ἐλπιζομένοῑν

Feminine

Nominative ἐλπιζομένη ἐλπιζομέναι ἐλπιζομένᾱ

Vocative ἐλπιζομένη ἐλπιζομέναι ἐλπιζομένᾱ

Accusative ἐλπιζομένην ἐλπιζομένᾱς ἐλπιζομένᾱ

Genitive ἐλπιζομένης ἐλπιζομενῶν ἐλπιζομέναῑν

Dative ἐλπιζομένῃ ἐλπιζομέναῑς ἐλπιζομέναῑν



Singular Plural Dual

Neuter

Nominative ἐλπιζόμενον ἐλπιζόμενα ἐλπιζομένω

Vocative ἐλπιζόμενον ἐλπιζόμενα ἐλπιζομένω

Accusative ἐλπιζόμενον ἐλπιζόμενα ἐλπιζομένω

Genitive ἐλπιζομένου ἐλπιζομένων ἐλπιζομένοῑν

Dative ἐλπιζομένῳ ἐλπιζομένοῑς ἐλπιζομένοῑν

Future

Active voice

Masculine

Nominative ἐλπίσων ἐλπίσοντες ἐλπίσοντε

Vocative ἐλπίσον ἐλπίσοντες ἐλπίσοντε

Accusative ἐλπίσοντα ἐλπίσοντας ἐλπίσοντε

Genitive ἐλπίσοντος ἐλπισόντων ἐλπισόντοῑν

Dative ἐλπίσοντι ἐλπίσουσι ἐλπισόντοῑν

Feminine

Nominative ἐλπίσουσα ἐλπίσουσαι ἐλπισούσᾱ

Vocative ἐλπίσουσα ἐλπίσουσαι ἐλπισούσᾱ

Accusative ἐλπίσουσαν ἐλπισούσᾱς ἐλπισούσᾱ

Genitive ἐλπισούσης ἐλπισουσῶν ἐλπισούσαῑν

Dative ἐλπισούσῃ ἐλπισούσαῑς ἐλπισούσαῑν

Neuter

Nominative ἐλπίσον ἐλπίσοντα ἐλπίσοντε

Vocative ἐλπίσον ἐλπίσοντα ἐλπίσοντε

Accusative ἐλπίσον ἐλπίσοντα ἐλπίσοντε

Genitive ἐλπίσοντος ἐλπισόντων ἐλπισόντοῑν

Dative ἐλπίσοντι ἐλπίσουσι ἐλπισόντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative ἐλπισόμενος ἐλπισόμενοι ἐλπισομένω

Vocative ἐλπισόμενε ἐλπισόμενοι ἐλπισομένω

Accusative ἐλπισόμενον ἐλπισομένους ἐλπισομένω

Genitive ἐλπισομένου ἐλπισομένων ἐλπισομένοῑν

Dative ἐλπισομένῳ ἐλπισομένοῑς ἐλπισομένοῑν



Singular Plural Dual

Feminine

Nominative ἐλπισομένη ἐλπισομέναι ἐλπισομένᾱ

Vocative ἐλπισομένη ἐλπισομέναι ἐλπισομένᾱ

Accusative ἐλπισομένην ἐλπισομένᾱς ἐλπισομένᾱ

Genitive ἐλπισομένης ἐλπισομενῶν ἐλπισομέναῑν

Dative ἐλπισομένῃ ἐλπισομέναῑς ἐλπισομέναῑν

Neuter

Nominative ἐλπισόμενον ἐλπισόμενα ἐλπισομένω

Vocative ἐλπισόμενον ἐλπισόμενα ἐλπισομένω

Accusative ἐλπισόμενον ἐλπισόμενα ἐλπισομένω

Genitive ἐλπισομένου ἐλπισομένων ἐλπισομένοῑν

Dative ἐλπισομένῳ ἐλπισομένοῑς ἐλπισομένοῑν

Passive voice

Masculine

Nominative ἐλπισθησόμενος ἐλπισθησόμενοι ἐλπισθησομένω

Vocative ἐλπισθησόμενε ἐλπισθησόμενοι ἐλπισθησομένω

Accusative ἐλπισθησόμενον ἐλπισθησομένους ἐλπισθησομένω

Genitive ἐλπισθησομένου ἐλπισθησομένων ἐλπισθησομένοῑν

Dative ἐλπισθησομένῳ ἐλπισθησομένοῑς ἐλπισθησομένοῑν

Feminine

Nominative ἐλπισθησομένη ἐλπισθησομέναι ἐλπισθησομένᾱ

Vocative ἐλπισθησομένη ἐλπισθησομέναι ἐλπισθησομένᾱ

Accusative ἐλπισθησομένην ἐλπισθησομένᾱς ἐλπισθησομένᾱ

Genitive ἐλπισθησομένης ἐλπισθησομενῶν ἐλπισθησομέναῑν

Dative ἐλπισθησομένῃ ἐλπισθησομέναῑς ἐλπισθησομέναῑν

Neuter

Nominative ἐλπισθησόμενον ἐλπισθησόμενα ἐλπισθησομένω

Vocative ἐλπισθησόμενον ἐλπισθησόμενα ἐλπισθησομένω

Accusative ἐλπισθησόμενον ἐλπισθησόμενα ἐλπισθησομένω

Genitive ἐλπισθησομένου ἐλπισθησομένων ἐλπισθησομένοῑν

Dative ἐλπισθησομένῳ ἐλπισθησομένοῑς ἐλπισθησομένοῑν



Singular Plural Dual

Aorist

Active voice

Masculine

Nominative ἐλπίσᾱς ἐλπίσαντες ἐλπίσαντε

Vocative ἐλπίσαν ἐλπίσαντες ἐλπίσαντε

Accusative ἐλπίσαντα ἐλπίσαντας ἐλπίσαντε

Genitive ἐλπίσαντος ἐλπισάντων ἐλπισάντοῑν

Dative ἐλπίσαντι ἐλπίσᾱσι ἐλπισάντοῑν

Feminine

Nominative ἐλπίσᾱσα ἐλπίσᾱσαι ἐλπισά̄σᾱ

Vocative ἐλπίσᾱσα ἐλπίσᾱσαι ἐλπισά̄σᾱ

Accusative ἐλπίσᾱσαν ἐλπισά̄σᾱς ἐλπισά̄σᾱ

Genitive ἐλπισά̄σης ἐλπισᾱσῶν ἐλπισά̄σαῑν

Dative ἐλπισά̄σῃ ἐλπισά̄σαῑς ἐλπισά̄σαῑν

Neuter

Nominative ἐλπίσαν ἐλπίσαντα ἐλπίσαντε

Vocative ἐλπίσαν ἐλπίσαντα ἐλπίσαντε

Accusative ἐλπίσαν ἐλπίσαντα ἐλπίσαντε

Genitive ἐλπίσαντος ἐλπισάντων ἐλπισάντοῑν

Dative ἐλπίσαντι ἐλπίσᾱσι ἐλπισάντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative ἐλπισάμενος ἐλπισάμενοι ἐλπισαμένω

Vocative ἐλπισάμενε ἐλπισάμενοι ἐλπισαμένω

Accusative ἐλπισάμενον ἐλπισαμένους ἐλπισαμένω

Genitive ἐλπισαμένου ἐλπισαμένων ἐλπισαμένοῑν

Dative ἐλπισαμένῳ ἐλπισαμένοῑς ἐλπισαμένοῑν

Feminine

Nominative ἐλπισαμένη ἐλπισαμέναι ἐλπισαμένᾱ

Vocative ἐλπισαμένη ἐλπισαμέναι ἐλπισαμένᾱ

Accusative ἐλπισαμένην ἐλπισαμένᾱς ἐλπισαμένᾱ

Genitive ἐλπισαμένης ἐλπισαμενῶν ἐλπισαμέναῑν

Dative ἐλπισαμένῃ ἐλπισαμέναῑς ἐλπισαμέναῑν



Singular Plural Dual

Neuter

Nominative ἐλπισάμενον ἐλπισάμενα ἐλπισαμένω

Vocative ἐλπισάμενον ἐλπισάμενα ἐλπισαμένω

Accusative ἐλπισάμενον ἐλπισάμενα ἐλπισαμένω

Genitive ἐλπισαμένου ἐλπισαμένων ἐλπισαμένοῑν

Dative ἐλπισαμένῳ ἐλπισαμένοῑς ἐλπισαμένοῑν

Passive voice

Masculine

Nominative ἐλπισθείς ἐλπισθέντες ἐλπισθέντε

Vocative ἐλπισθείς ἐλπισθέντες ἐλπισθέντε

Accusative ἐλπισθέντα ἐλπισθέντας ἐλπισθέντε

Genitive ἐλπισθέντος ἐλπισθέντων ἐλπισθέντοῑν

Dative ἐλπισθέντι ἐλπισθεῖσι ἐλπισθέντοῑν

Feminine

Nominative ἐλπισθεῖσα ἐλπισθεῖσαι ἐλπισθείσᾱ

Vocative ἐλπισθεῖσα ἐλπισθεῖσαι ἐλπισθείσᾱ

Accusative ἐλπισθεῖσαν ἐλπισθείσᾱς ἐλπισθείσᾱ

Genitive ἐλπισθείσης ἐλπισθεισῶν ἐλπισθείσαῑν

Dative ἐλπισθείσῃ ἐλπισθείσαῑς ἐλπισθείσαῑν

Neuter

Nominative ἐλπισθέν ἐλπισθέντα ἐλπισθέντε

Vocative ἐλπισθέν ἐλπισθέντα ἐλπισθέντε

Accusative ἐλπισθέν ἐλπισθέντα ἐλπισθέντε

Genitive ἐλπισθέντος ἐλπισθέντων ἐλπισθέντοῑν

Dative ἐλπισθέντι ἐλπισθεῖσι ἐλπισθέντοῑν

Perfect

Active voice

Masculine

Nominative ἠλπικώς ἠλπικότες ἠλπικότε

Vocative ἠλπικώς ἠλπικότες ἠλπικότε

Accusative ἠλπικότα ἠλπικότας ἠλπικότε

Genitive ἠλπικότος ἠλπικότων ἠλπικότοῑν

Dative ἠλπικότι ἠλπικῶσι ἠλπικότοῑν



Singular Plural Dual

Feminine

Nominative ἠλπικυῖα ἠλπικυῖαι ἠλπικυίᾱ

Vocative ἠλπικυῖα ἠλπικυῖαι ἠλπικυίᾱ

Accusative ἠλπικυῖαν ἠλπικυίᾱς ἠλπικυίᾱ

Genitive ἠλπικυίᾱς ἠλπικυιῶν ἠλπικυίαῑν

Dative ἠλπικυίᾳ ἠλπικυίαῑς ἠλπικυίαῑν

Neuter

Nominative ἠλπικόν ἠλπικότες ἠλπικότε

Vocative ἠλπικός ἠλπικότες ἠλπικότε

Accusative ἠλπικότα ἠλπικότας ἠλπικότε

Genitive ἠλπικότος ἠλπικότων ἠλπικότοῑν

Dative ἠλπικότι ἠλπικῶσι ἠλπικότοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative ἠλπισμένος ἠλπισμένοι ἠλπισμένω

Vocative ἠλπισμένε ἠλπισμένοι ἠλπισμένω

Accusative ἠλπισμένον ἠλπισμένους ἠλπισμένω

Genitive ἠλπισμένου ἠλπισμένων ἠλπισμένοῑν

Dative ἠλπισμένῳ ἠλπισμένοῑς ἠλπισμένοῑν

Feminine

Nominative ἠλπισμένη ἠλπισμέναι ἠλπισμένᾱ

Vocative ἠλπισμένη ἠλπισμέναι ἠλπισμένᾱ

Accusative ἠλπισμένην ἠλπισμένᾱς ἠλπισμένᾱ

Genitive ἠλπισμένης ἠλπισμενῶν ἠλπισμέναῑν

Dative ἠλπισμένῃ ἠλπισμέναῑς ἠλπισμέναῑν

Neuter

Nominative ἠλπισμένον ἠλπισμένα ἠλπισμένω

Vocative ἠλπισμένον ἠλπισμένα ἠλπισμένω

Accusative ἠλπισμένον ἠλπισμένα ἠλπισμένω

Genitive ἠλπισμένου ἠλπισμένων ἠλπισμένοῑν

Dative ἠλπισμένῳ ἠλπισμένοῑς ἠλπισμένοῑν



Singular Plural Dual

Attic

Future

Active voice

Masculine

Nominative ἐλπιῶν ἐλπιοῦντες ἐλπιοῦντε

Vocative ἐλπιῶν ἐλπιοῦντες ἐλπιοῦντε

Accusative ἐλπιοῦντα ἐλπιοῦντας ἐλπιοῦντε

Genitive ἐλπιοῦντος ἐλπιούντων ἐλπιούντοῑν

Dative ἐλπιοῦντι ἐλπιοῦσι ἐλπιούντοῑν

Feminine

Nominative ἐλπιοῦσα ἐλπιοῦσαι ἐλπιούσᾱ

Vocative ἐλπιοῦσα ἐλπιοῦσαι ἐλπιούσᾱ

Accusative ἐλπιοῦσαν ἐλπιούσᾱς ἐλπιούσᾱ

Genitive ἐλπιούσης ἐλπιουσῶν ἐλπιούσαῑν

Dative ἐλπιούσῃ ἐλπιούσαῑς ἐλπιούσαῑν

Neuter

Nominative ἐλπιοῦν ἐλπιοῦντα ἐλπιοῦντε

Vocative ἐλπιοῦν ἐλπιοῦντα ἐλπιοῦντε

Accusative ἐλπιοῦν ἐλπιοῦντα ἐλπιοῦντε

Genitive ἐλπιοῦντος ἐλπιούντων ἐλπιούντοῑν

Dative ἐλπιοῦντι ἐλπιοῦσι ἐλπιούντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative ἐλπιούμενος ἐλπιούμενοι ἐλπιουμένω

Vocative ἐλπιούμενε ἐλπιούμενοι ἐλπιουμένω

Accusative ἐλπιούμενον ἐλπιουμένους ἐλπιουμένω

Genitive ἐλπιουμένου ἐλπιουμένων ἐλπιουμένοῑν

Dative ἐλπιουμένῳ ἐλπιουμένοῑς ἐλπιουμένοῑν

Feminine

Nominative ἐλπιουμένη ἐλπιουμέναι ἐλπιουμένᾱ

Vocative ἐλπιουμένη ἐλπιουμέναι ἐλπιουμένᾱ

Accusative ἐλπιουμένην ἐλπιουμένᾱς ἐλπιουμένᾱ

Genitive ἐλπιουμένης ἐλπιουμενῶν ἐλπιουμέναῑν

Dative ἐλπιουμένῃ ἐλπιουμέναῑς ἐλπιουμέναῑν



Singular Plural Dual

Neuter

Nominative ἐλπιούμενον ἐλπιούμενα ἐλπιουμένω

Vocative ἐλπιούμενον ἐλπιούμενα ἐλπιουμένω

Accusative ἐλπιούμενον ἐλπιούμενα ἐλπιουμένω

Genitive ἐλπιουμένου ἐλπιουμένων ἐλπιουμένοῑν

Dative ἐλπιουμένῳ ἐλπιουμένοῑς ἐλπιουμένοῑν



ἐλπίζω

wait.

Active Middle Passive

Regular

Present ἐλπίζειν ἐλπίζεσθαι

Future ἐλπίσειν ἐλπίσεσθαι ἐλπισθήσεσθαι

Aorist ἐλπίσαι ἐλπίσασθαι ἐλπισθῆναι

Perfect ἠλπικέναι ἠλπίσθαι

Attic

Present ἐλπιεῖν ἐλπιεῖσθαι



ἐγγράφω

inscribe (in a public register).

Indicative Subjunctive Optative Imperative

Regular

Active voice

Present
ἐγγράφω ἐγγράφω ἐγγράφοῑμι1ps

ἐγγράφεις ἐγγράφῃς ἐγγράφοῑς ἔγγραφε2ps

ἐγγράφει ἐγγράφῃ ἐγγράφοῑ ἐγγραφέτω3ps

ἐγγράφομεν ἐγγράφωμεν ἐγγράφοῑμεν1pp

ἐγγράφετε ἐγγράφητε ἐγγράφοῑτε ἐγγράφετε2pp

ἐγγράφουσι ἐγγράφωσι ἐγγράφοῑεν ἐγγραφέτωσαν3pp

ἐγγράφετον ἐγγράφητον ἐγγράφοῑτον ἐγγράφετον2pd

ἐγγράφετον ἐγγράφητον ἐγγραφοί̄την ἐγγραφέτων3pd

Imperfect
ἐνέγραφον1ps

ἐνέγραφες2ps

ἐνέγραφε3ps

ἐνεγράφομεν1pp

ἐνεγράφετε2pp

ἐνέγραφον3pp

ἐνεγράφετον2pd

ἐνεγραφέτην3pd

Future
ἐγγράψω ἐγγράψοῑμι1ps

ἐγγράψεις ἐγγράψοῑς2ps

ἐγγράψει ἐγγράψοῑ3ps

ἐγγράψομεν ἐγγράψοῑμεν1pp

ἐγγράψετε ἐγγράψοῑτε2pp

ἐγγράψουσι ἐγγράψοῑεν3pp

ἐγγράψετον ἐγγράψοῑτον2pd

ἐγγράψετον ἐγγραψοί̄την3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Strong future
ἐγγραφησοί̄μην1ps

ἐγγραφήσοῑο2ps

ἐγγραφήσοῑτο3ps

ἐγγραφησοί̄μεθα1pp

ἐγγραφήσοῑσθε2pp

ἐγγραφήσοῑντο3pp

ἐγγραφήσοῑσθον2pd

ἐγγραφησοί̄σθην3pd

Aorist
ἐνέγραψα ἐγγράψω ἐγγράψαῑμι1ps

ἐνέγραψας ἐγγράψῃς ἐγγράψειας ἔγγραψον2ps

ἐνέγραψε ἐγγράψῃ ἐγγράψειε ἐγγραψάτω3ps

ἐνεγράψαμεν ἐγγράψωμεν ἐγγράψαῑμεν1pp

ἐνεγράψατε ἐγγράψητε ἐγγράψαῑτε ἐγγράψατε2pp

ἐνέγραψαν ἐγγράψωσι ἐγγράψειαν ἐγγραψάτωσαν3pp

ἐνεγράψατον ἐγγράψητον ἐγγράψαῑτον ἐγγράψατον2pd

ἐνεγραψάτην ἐγγράψητον ἐγγραψαί̄την ἐγγραψάτων3pd

Strong aorist
ἐγγραφῶ ἐγγραφείην1ps

ἐγγραφῇς ἐγγραφείης ἐγγράφητι2ps

ἐγγραφῇ ἐγγραφείη ἐγγραφήτω3ps

ἐγγραφῶμεν ἐγγραφεῖμεν1pp

ἐγγραφῆτε ἐγγραφεῖτε ἐγγράφητε2pp

ἐγγραφῶσι ἐγγραφεῖεν ἐγγραφήτωσαν3pp

ἐγγραφῆτον ἐγγραφεῖτον ἐγγράφητον2pd

ἐγγραφῆτον ἐγγραφείτην ἐγγραφήτων3pd

Perfect
ἐγγέγραφα ἐγγεγράφω ἐγγεγράφοῑμι1ps

ἐγγέγραφας ἐγγεγράφῃς ἐγγεγράφοῑς ἐγγέγραφε2ps

ἐγγέγραφε ἐγγεγράφῃ ἐγγεγράφοῑ ἐγγεγραφέτω3ps

ἐγγεγράφαμεν ἐγγεγράφωμεν ἐγγεγράφοῑμεν1pp

ἐγγεγράφατε ἐγγεγράφητε ἐγγεγράφοῑτε ἐγγεγράφετε2pp

ἐγγεγράφασι ἐγγεγράφωσι ἐγγεγράφοῑεν ἐγγεγραφέτωσαν3pp

ἐγγεγράφατον ἐγγεγράφητον ἐγγεγράφοῑτον ἐγγεγράφετον2pd

ἐγγεγράφατον ἐγγεγράφητον ἐγγεγραφοί̄την ἐγγεγραφέτων3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Pluperfect
ἐγγεγράφη1ps

ἐγγεγράφης2ps

ἐγγεγράφει3ps

ἐγγεγράφεμεν1pp

ἐγγεγράφετε2pp

ἐγγεγράφεσαν3pp

ἐγγεγράφειτον2pd

ἐγγεγραφείτην3pd

Middle voice

Present
ἐγγράφομαι ἐγγράφωμαι ἐγγραφοί̄μην1ps

ἐγγράφει ἐγγράφῃ ἐγγράφοῑο ἐγγράφου2ps

ἐγγράφεται ἐγγράφηται ἐγγράφοῑτο ἐγγραφέσθω3ps

ἐγγραφόμεθα ἐγγραφώμεθα ἐγγραφοί̄μεθα1pp

ἐγγράφεσθε ἐγγράφησθε ἐγγράφοῑσθε ἐγγράφεσθε2pp

ἐγγράφονται ἐγγράφωνται ἐγγράφοῑντο ἐγγραφέσθωσαν3pp

ἐγγράφεσθον ἐγγράφησθον ἐγγράφοῑσθον ἐγγράφεσθον2pd

ἐγγράφεσθον ἐγγράφησθον ἐγγραφοί̄σθην ἐγγραφέσθων3pd

Imperfect
ἐνεγραφόμην1ps

ἐνεγράφου2ps

ἐνεγράφετο3ps

ἐνεγραφόμεθα1pp

ἐνεγράφεσθε2pp

ἐνεγράφοντο3pp

ἐνεγράφεσθον2pd

ἐνεγραφέσθην3pd

Future
ἐγγράψομαι ἐγγραψοί̄μην1ps

ἐγγράψει ἐγγράψοῑο2ps

ἐγγράψεται ἐγγράψοῑτο3ps

ἐγγραψόμεθα ἐγγραψοί̄μεθα1pp

ἐγγράψεσθε ἐγγράψοῑσθε2pp

ἐγγράψονται ἐγγράψοῑντο3pp

ἐγγράψεσθον ἐγγράψοῑσθον2pd

ἐγγράψεσθον ἐγγραψοί̄σθην3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Aorist
ἐνεγραψάμην ἐγγράψωμαι ἐγγραψαί̄μην1ps

ἐνεγράψω ἐγγράψῃ ἐγγράψαῑο ἔγγραψαι2ps

ἐνεγράψατο ἐγγράψηται ἐγγράψαῑτο ἐγγραψάσθω3ps

ἐνεγραψάμεθα ἐγγραψώμεθα ἐγγραψαί̄μεθα1pp

ἐνεγράψασθε ἐγγράψησθε ἐγγράψαῑσθε ἐγγράψασθε2pp

ἐνεγράψαντο ἐγγράψωνται ἐγγράψαῑντο ἐγγραψάσθωσαν3pp

ἐνεγράψασθον ἐγγράψησθον ἐγγράψαῑσθον ἐγγράψασθον2pd

ἐνεγραψάσθην ἐγγράψησθον ἐγγραψαί̄σθην ἐγγραψάσθων3pd

Perfect
ἐγγέγραμμαι1ps

ἐγγέγραψαι ἐγγέγραψο2ps

ἐγγέγραπται ἐγγεγράφθω3ps

ἐγγεγράμμεθα1pp

ἐγγέγραφθε ἐγγέγραφθε2pp

ἐγγεγράφθωσαν3pp

ἐγγέγραφθον ἐγγέγραφθον2pd

ἐγγέγραφθον ἐγγεγράφθων3pd

Pluperfect
ἐνεγεγράμμην1ps

ἐνεγέγραψο2ps

ἐνεγέγραπτο3ps

ἐνεγεγράμμεθα1pp

ἐνεγέγραφθε2pp

ἐνεγέγραφθον2pd

ἐνεγεγράφθην3pd

Passive voice

Future
ἐγγραφθήσομαι ἐγγραφθησοί̄μην1ps

ἐγγραφθήσει ἐγγραφθήσοῑο2ps

ἐγγραφθήσεται ἐγγραφθήσοῑτο3ps

ἐγγραφθησόμεθα ἐγγραφθησοί̄μεθα1pp

ἐγγραφθήσεσθε ἐγγραφθήσοῑσθε2pp

ἐγγραφθήσονται ἐγγραφθήσοῑντο3pp

ἐγγραφθήσεσθον ἐγγραφθήσοῑσθο2pd

ἐγγραφθήσεσθον ἐγγραφθησοί̄σθη3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Strong future
ἐγγραφήσομαι1ps

ἐγγραφήσει2ps

ἐγγραφήσεται3ps

ἐγγραφησόμεθα1pp

ἐγγραφήσεσθε2pp

ἐγγραφήσονται3pp

ἐγγραφήσεσθον2pd

ἐγγραφήσεσθον3pd

Aorist
ἐνεγράφθην ἐγγραφθῶ ἐγγραφθείην1ps

ἐνεγράφθης ἐγγραφθῇς ἐγγραφθείης ἐγγράφθητι2ps

ἐνεγράφθη ἐγγραφθῇ ἐγγραφθείη ἐγγραφθήτω3ps

ἐνεγράφθημεν ἐγγραφθῶμεν ἐγγραφθεῖμεν1pp

ἐνεγράφθητε ἐγγραφθῆτε ἐγγραφθεῖτε ἐγγράφθητε2pp

ἐνεγράφθησαν ἐγγραφθῶσι ἐγγραφθεῖεν ἐγγραφθήτωσαν3pp

ἐνεγράφθητον ἐγγραφθῆτον ἐγγραφθεῖτον ἐγγράφθητον2pd

ἐνεγραφθήτην ἐγγραφθῆτον ἐγγραφθείτην ἐγγραφθήτων3pd

Strong aorist
ἐνεγράφην1ps

ἐνεγράφης2ps

ἐνεγράφη3ps

ἐνεγράφημεν1pp

ἐνεγράφητε2pp

ἐνεγράφησαν3pp

ἐνεγράφητον2pd

ἐνεγραφήτην3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Recent

Active voice

Perfect
ἐγγεγράφηκα ἐγγεγραφήκω ἐγγεγραφήκοῑμι1ps

ἐγγεγράφηκας ἐγγεγραφήκῃς ἐγγεγραφήκοῑς ἐγγεγράφηκε2ps

ἐγγεγράφηκε ἐγγεγραφήκῃ ἐγγεγραφήκοῑ ἐγγεγραφηκέτω3ps

ἐγγεγραφήκαμεν ἐγγεγραφήκωμεν ἐγγεγραφήκοῑμεν1pp

ἐγγεγραφήκατε ἐγγεγραφήκητε ἐγγεγραφήκοῑτε ἐγγεγραφήκετε2pp

ἐγγεγραφήκασι ἐγγεγραφήκωσι ἐγγεγραφήκοῑεν ἐγγεγραφηκέτωσ3pp

ἐγγεγραφήκατον ἐγγεγραφήκητον ἐγγεγραφήκοῑτον ἐγγεγραφήκετον2pd

ἐγγεγραφήκατον ἐγγεγραφήκητον ἐγγεγραφηκοί̄την ἐγγεγραφηκέτων3pd

Pluperfect
ἐνεγεγραφήκη1ps

ἐνεγεγραφήκης2ps

ἐνεγεγραφήκει3ps

ἐνεγεγραφήκεμεν1pp

ἐνεγεγραφήκετε2pp

ἐνεγεγραφήκεσαν3pp

ἐνεγεγραφήκειτον2pd

ἐνεγεγραφηκείτην3pd

Middle voice

Perfect
ἐνεγεγράφημαι1ps

ἐνεγεγράφησαι ἐγγεγράφησο2ps

ἐνεγεγράφηται ἐγγεγραφήσθω3ps

ἐνεγεγραφήμεθα1pp

ἐνεγεγράφησθε ἐγγεγράφησθε2pp

ἐνεγεγράφηνται ἐγγεγραφήσθωσα3pp

ἐνεγεγράφησθον ἐγγεγράφησθον2pd

ἐνεγεγράφησθον ἐγγεγραφήσθων3pd

Pluperfect
ἐνεγεγραφήμην1ps

ἐνεγεγράφησο2ps

ἐνεγεγράφητο3ps

ἐνεγεγραφήμεθα1pp

ἐνεγεγράφησθε2pp

ἐνεγεγράφηντο3pp



Indicative Subjunctive Optative Imperative

ἐνεγεγράφησθον2pd

ἐνεγεγραφήσθην3pd



ἐγγράφω

inscribe (in a public register).

Singular Plural Dual

Regular

Present

Active voice

Masculine

Nominative ἐγγράφων ἐγγράφοντες ἐγγράφοντε

Vocative ἐγγράφον ἐγγράφοντες ἐγγράφοντε

Accusative ἐγγράφοντα ἐγγράφοντας ἐγγράφοντε

Genitive ἐγγράφοντος ἐγγραφόντων ἐγγραφόντοῑν

Dative ἐγγράφοντι ἐγγράφουσι ἐγγραφόντοῑν

Feminine

Nominative ἐγγράφουσα ἐγγράφουσαι ἐγγραφούσᾱ

Vocative ἐγγράφουσα ἐγγράφουσαι ἐγγραφούσᾱ

Accusative ἐγγράφουσαν ἐγγραφούσᾱς ἐγγραφούσᾱ

Genitive ἐγγραφούσης ἐγγραφουσῶν ἐγγραφούσαῑν

Dative ἐγγραφούσῃ ἐγγραφούσαῑς ἐγγραφούσαῑν

Neuter

Nominative ἐγγράφον ἐγγράφοντα ἐγγράφοντε

Vocative ἐγγράφον ἐγγράφοντα ἐγγράφοντε

Accusative ἐγγράφον ἐγγράφοντα ἐγγράφοντε

Genitive ἐγγράφοντος ἐγγραφόντων ἐγγραφόντοῑν

Dative ἐγγράφοντι ἐγγράφουσι ἐγγραφόντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative ἐγγραφόμενος ἐγγραφόμενοι ἐγγραφομένω

Vocative ἐγγραφόμενε ἐγγραφόμενοι ἐγγραφομένω

Accusative ἐγγραφόμενον ἐγγραφομένους ἐγγραφομένω

Genitive ἐγγραφομένου ἐγγραφομένων ἐγγραφομένοῑν

Dative ἐγγραφομένῳ ἐγγραφομένοῑς ἐγγραφομένοῑν

Feminine

Nominative ἐγγραφομένη ἐγγραφομέναι ἐγγραφομένᾱ

Vocative ἐγγραφομένη ἐγγραφομέναι ἐγγραφομένᾱ

Accusative ἐγγραφομένην ἐγγραφομένᾱς ἐγγραφομένᾱ

Genitive ἐγγραφομένης ἐγγραφομενῶν ἐγγραφομέναῑν

Dative ἐγγραφομένῃ ἐγγραφομέναῑς ἐγγραφομέναῑν



Singular Plural Dual

Neuter

Nominative ἐγγραφόμενον ἐγγραφόμενα ἐγγραφομένω

Vocative ἐγγραφόμενον ἐγγραφόμενα ἐγγραφομένω

Accusative ἐγγραφόμενον ἐγγραφόμενα ἐγγραφομένω

Genitive ἐγγραφομένου ἐγγραφομένων ἐγγραφομένοῑν

Dative ἐγγραφομένῳ ἐγγραφομένοῑς ἐγγραφομένοῑν

Future

Active voice

Masculine

Nominative ἐγγράψων ἐγγράψοντες ἐγγράψοντε

Vocative ἐγγράψον ἐγγράψοντες ἐγγράψοντε

Accusative ἐγγράψοντα ἐγγράψοντας ἐγγράψοντε

Genitive ἐγγράψοντος ἐγγραψόντων ἐγγραψόντοῑν

Dative ἐγγράψοντι ἐγγράψουσι ἐγγραψόντοῑν

Feminine

Nominative ἐγγράψουσα ἐγγράψουσαι ἐγγραψούσᾱ

Vocative ἐγγράψουσα ἐγγράψουσαι ἐγγραψούσᾱ

Accusative ἐγγράψουσαν ἐγγραψούσᾱς ἐγγραψούσᾱ

Genitive ἐγγραψούσης ἐγγραψουσῶν ἐγγραψούσαῑν

Dative ἐγγραψούσῃ ἐγγραψούσαῑς ἐγγραψούσαῑν

Neuter

Nominative ἐγγράψον ἐγγράψοντα ἐγγράψοντε

Vocative ἐγγράψον ἐγγράψοντα ἐγγράψοντε

Accusative ἐγγράψον ἐγγράψοντα ἐγγράψοντε

Genitive ἐγγράψοντος ἐγγραψόντων ἐγγραψόντοῑν

Dative ἐγγράψοντι ἐγγράψουσι ἐγγραψόντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative ἐγγραψόμενος ἐγγραψόμενοι ἐγγραψομένω

Vocative ἐγγραψόμενε ἐγγραψόμενοι ἐγγραψομένω

Accusative ἐγγραψόμενον ἐγγραψομένους ἐγγραψομένω

Genitive ἐγγραψομένου ἐγγραψομένων ἐγγραψομένοῑν

Dative ἐγγραψομένῳ ἐγγραψομένοῑς ἐγγραψομένοῑν



Singular Plural Dual

Feminine

Nominative ἐγγραψομένη ἐγγραψομέναι ἐγγραψομένᾱ

Vocative ἐγγραψομένη ἐγγραψομέναι ἐγγραψομένᾱ

Accusative ἐγγραψομένην ἐγγραψομένᾱς ἐγγραψομένᾱ

Genitive ἐγγραψομένης ἐγγραψομενῶν ἐγγραψομέναῑν

Dative ἐγγραψομένῃ ἐγγραψομέναῑς ἐγγραψομέναῑν

Neuter

Nominative ἐγγραψόμενον ἐγγραψόμενα ἐγγραψομένω

Vocative ἐγγραψόμενον ἐγγραψόμενα ἐγγραψομένω

Accusative ἐγγραψόμενον ἐγγραψόμενα ἐγγραψομένω

Genitive ἐγγραψομένου ἐγγραψομένων ἐγγραψομένοῑν

Dative ἐγγραψομένῳ ἐγγραψομένοῑς ἐγγραψομένοῑν

Passive voice

Masculine

Nominative ἐγγραφθησόμενος ἐγγραφθησόμενοι ἐγγραφθησομένω

Vocative ἐγγραφθησόμενε ἐγγραφθησόμενοι ἐγγραφθησομένω

Accusative ἐγγραφθησόμενον ἐγγραφθησομένους ἐγγραφθησομένω

Genitive ἐγγραφθησομένου ἐγγραφθησομένων ἐγγραφθησομένοῑν

Dative ἐγγραφθησομένῳ ἐγγραφθησομένοῑς ἐγγραφθησομένοῑν

Feminine

Nominative ἐγγραφθησομένη ἐγγραφθησομέναι ἐγγραφθησομένᾱ

Vocative ἐγγραφθησομένη ἐγγραφθησομέναι ἐγγραφθησομένᾱ

Accusative ἐγγραφθησομένην ἐγγραφθησομένᾱς ἐγγραφθησομένᾱ

Genitive ἐγγραφθησομένης ἐγγραφθησομενῶν ἐγγραφθησομέναῑν

Dative ἐγγραφθησομένῃ ἐγγραφθησομέναῑς ἐγγραφθησομέναῑν

Neuter

Nominative ἐγγραφθησόμενον ἐγγραφθησόμενα ἐγγραφθησομένω

Vocative ἐγγραφθησόμενον ἐγγραφθησόμενα ἐγγραφθησομένω

Accusative ἐγγραφθησόμενον ἐγγραφθησόμενα ἐγγραφθησομένω

Genitive ἐγγραφθησομένου ἐγγραφθησομένων ἐγγραφθησομένοῑν

Dative ἐγγραφθησομένῳ ἐγγραφθησομένοῑς ἐγγραφθησομένοῑν



Singular Plural Dual

Strong future

Passive voice

Masculine

Nominative ἐγγραφθησόμενος ἐγγραφθησόμενοι ἐγγραφθησομένω

Vocative ἐγγραφθησόμενε ἐγγραφθησόμενοι ἐγγραφθησομένω

Accusative ἐγγραφθησόμενον ἐγγραφθησομένους ἐγγραφθησομένω

Genitive ἐγγραφθησομένου ἐγγραφθησομένων ἐγγραφθησομένοῑν

Dative ἐγγραφθησομένῳ ἐγγραφθησομένοῑς ἐγγραφθησομένοῑν

Feminine

Nominative ἐγγραφθησομένη ἐγγραφθησομέναι ἐγγραφθησομένᾱ

Vocative ἐγγραφθησομένη ἐγγραφθησομέναι ἐγγραφθησομένᾱ

Accusative ἐγγραφθησομένην ἐγγραφθησομένᾱς ἐγγραφθησομένᾱ

Genitive ἐγγραφθησομένης ἐγγραφθησομενῶν ἐγγραφθησομέναῑν

Dative ἐγγραφθησομένῃ ἐγγραφθησομέναῑς ἐγγραφθησομέναῑν

Neuter

Nominative ἐγγραφθησόμενον ἐγγραφθησόμενα ἐγγραφθησομένω

Vocative ἐγγραφθησόμενον ἐγγραφθησόμενα ἐγγραφθησομένω

Accusative ἐγγραφθησόμενον ἐγγραφθησόμενα ἐγγραφθησομένω

Genitive ἐγγραφθησομένου ἐγγραφθησομένων ἐγγραφθησομένοῑν

Dative ἐγγραφθησομένῳ ἐγγραφθησομένοῑς ἐγγραφθησομένοῑν

Aorist

Active voice

Masculine

Nominative ἐγγράψᾱς ἐγγράψαντες ἐγγράψαντε

Vocative ἐγγράψαν ἐγγράψαντες ἐγγράψαντε

Accusative ἐγγράψαντα ἐγγράψαντας ἐγγράψαντε

Genitive ἐγγράψαντος ἐγγραψάντων ἐγγραψάντοῑν

Dative ἐγγράψαντι ἐγγράψᾱσι ἐγγραψάντοῑν

Feminine

Nominative ἐγγράψᾱσα ἐγγράψᾱσαι ἐγγραψά̄σᾱ

Vocative ἐγγράψᾱσα ἐγγράψᾱσαι ἐγγραψά̄σᾱ

Accusative ἐγγράψᾱσαν ἐγγραψά̄σᾱς ἐγγραψά̄σᾱ

Genitive ἐγγραψά̄σης ἐγγραψᾱσῶν ἐγγραψά̄σαῑν

Dative ἐγγραψά̄σῃ ἐγγραψά̄σαῑς ἐγγραψά̄σαῑν



Singular Plural Dual

Neuter

Nominative ἐγγράψαν ἐγγράψαντα ἐγγράψαντε

Vocative ἐγγράψαν ἐγγράψαντα ἐγγράψαντε

Accusative ἐγγράψαν ἐγγράψαντα ἐγγράψαντε

Genitive ἐγγράψαντος ἐγγραψάντων ἐγγραψάντοῑν

Dative ἐγγράψαντι ἐγγράψᾱσι ἐγγραψάντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative ἐγγραψάμενος ἐγγραψάμενοι ἐγγραψαμένω

Vocative ἐγγραψάμενε ἐγγραψάμενοι ἐγγραψαμένω

Accusative ἐγγραψάμενον ἐγγραψαμένους ἐγγραψαμένω

Genitive ἐγγραψαμένου ἐγγραψαμένων ἐγγραψαμένοῑν

Dative ἐγγραψαμένῳ ἐγγραψαμένοῑς ἐγγραψαμένοῑν

Feminine

Nominative ἐγγραψαμένη ἐγγραψαμέναι ἐγγραψαμένᾱ

Vocative ἐγγραψαμένη ἐγγραψαμέναι ἐγγραψαμένᾱ

Accusative ἐγγραψαμένην ἐγγραψαμένᾱς ἐγγραψαμένᾱ

Genitive ἐγγραψαμένης ἐγγραψαμενῶν ἐγγραψαμέναῑν

Dative ἐγγραψαμένῃ ἐγγραψαμέναῑς ἐγγραψαμέναῑν

Neuter

Nominative ἐγγραψάμενον ἐγγραψάμενα ἐγγραψαμένω

Vocative ἐγγραψάμενον ἐγγραψάμενα ἐγγραψαμένω

Accusative ἐγγραψάμενον ἐγγραψάμενα ἐγγραψαμένω

Genitive ἐγγραψαμένου ἐγγραψαμένων ἐγγραψαμένοῑν

Dative ἐγγραψαμένῳ ἐγγραψαμένοῑς ἐγγραψαμένοῑν

Passive voice

Masculine

Nominative ἐγγραφθείς ἐγγραφθέντες ἐγγραφθέντε

Vocative ἐγγραφθείς ἐγγραφθέντες ἐγγραφθέντε

Accusative ἐγγραφθέντα ἐγγραφθέντας ἐγγραφθέντε

Genitive ἐγγραφθέντος ἐγγραφθέντων ἐγγραφθέντοῑν

Dative ἐγγραφθέντι ἐγγραφθεῖσι ἐγγραφθέντοῑν

Feminine

Nominative ἐγγραφθεῖσα ἐγγραφθεῖσαι ἐγγραφθείσᾱ

Vocative ἐγγραφθεῖσα ἐγγραφθεῖσαι ἐγγραφθείσᾱ

Accusative ἐγγραφθεῖσαν ἐγγραφθείσᾱς ἐγγραφθείσᾱ

Genitive ἐγγραφθείσης ἐγγραφθεισῶν ἐγγραφθείσαῑν

Dative ἐγγραφθείσῃ ἐγγραφθείσαῑς ἐγγραφθείσαῑν



Singular Plural Dual

Neuter

Nominative ἐγγραφθέν ἐγγραφθέντα ἐγγραφθέντε

Vocative ἐγγραφθέν ἐγγραφθέντα ἐγγραφθέντε

Accusative ἐγγραφθέν ἐγγραφθέντα ἐγγραφθέντε

Genitive ἐγγραφθέντος ἐγγραφθέντων ἐγγραφθέντοῑν

Dative ἐγγραφθέντι ἐγγραφθεῖσι ἐγγραφθέντοῑν

String Aorist

Passive voice

Masculine

Nominative ἐγγραφείς ἐγγραφέντες ἐγγραφέντε

Vocative ἐγγραφείς ἐγγραφέντες ἐγγραφέντε

Accusative ἐγγραφέντα ἐγγραφέντας ἐγγραφέντε

Genitive ἐγγραφέντος ἐγγραφέντων ἐγγραφέντοῑν

Dative ἐγγραφέντι ἐγγραφεῖσι ἐγγραφέντοῑν

Feminine

Nominative ἐγγραφεῖσα ἐγγραφεῖσαι ἐγγραφείσᾱ

Vocative ἐγγραφεῖσα ἐγγραφεῖσαι ἐγγραφείσᾱ

Accusative ἐγγραφεῖσαν ἐγγραφείσᾱς ἐγγραφείσᾱ

Genitive ἐγγραφείσης ἐγγραφεισῶν ἐγγραφείσαῑν

Dative ἐγγραφείσῃ ἐγγραφείσαῑς ἐγγραφείσαῑν

Neuter

Nominative ἐγγραφέν ἐγγραφέντα ἐγγραφέντε

Vocative ἐγγραφέν ἐγγραφέντα ἐγγραφέντε

Accusative ἐγγραφέν ἐγγραφέντα ἐγγραφέντε

Genitive ἐγγραφέντος ἐγγραφέντων ἐγγραφέντοῑν

Dative ἐγγραφέντι ἐγγραφεῖσι ἐγγραφέντοῑν

Perfect

Active voice

Masculine

Nominative ἐγγεγραφώς ἐγγεγραφότες ἐγγεγραφότε

Vocative ἐγγεγραφώς ἐγγεγραφότες ἐγγεγραφότε

Accusative ἐγγεγραφότα ἐγγεγραφότας ἐγγεγραφότε

Genitive ἐγγεγραφότος ἐγγεγραφότων ἐγγεγραφότοῑν

Dative ἐγγεγραφότι ἐγγεγραφῶσι ἐγγεγραφότοῑν



Singular Plural Dual

Feminine

Nominative ἐγγεγραφυῖα ἐγγεγραφυῖαι ἐγγεγραφυίᾱ

Vocative ἐγγεγραφυῖα ἐγγεγραφυῖαι ἐγγεγραφυίᾱ

Accusative ἐγγεγραφυῖαν ἐγγεγραφυίᾱς ἐγγεγραφυίᾱ

Genitive ἐγγεγραφυίᾱς ἐγγεγραφυιῶν ἐγγεγραφυίαῑν

Dative ἐγγεγραφυίᾳ ἐγγεγραφυίαῑς ἐγγεγραφυίαῑν

Neuter

Nominative ἐγγεγραφόν ἐγγεγραφότες ἐγγεγραφότε

Vocative ἐγγεγραφός ἐγγεγραφότες ἐγγεγραφότε

Accusative ἐγγεγραφότα ἐγγεγραφότας ἐγγεγραφότε

Genitive ἐγγεγραφότος ἐγγεγραφότων ἐγγεγραφότοῑν

Dative ἐγγεγραφότι ἐγγεγραφῶσι ἐγγεγραφότοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative ἐγγεγραμμένος ἐγγεγραμμένοι ἐγγεγραμμένω

Vocative ἐγγεγραμμένε ἐγγεγραμμένοι ἐγγεγραμμένω

Accusative ἐγγεγραμμένον ἐγγεγραμμένους ἐγγεγραμμένω

Genitive ἐγγεγραμμένου ἐγγεγραμμένων ἐγγεγραμμένοῑν

Dative ἐγγεγραμμένῳ ἐγγεγραμμένοῑς ἐγγεγραμμένοῑν

Feminine

Nominative ἐγγεγραμμένη ἐγγεγραμμέναι ἐγγεγραμμένᾱ

Vocative ἐγγεγραμμένη ἐγγεγραμμέναι ἐγγεγραμμένᾱ

Accusative ἐγγεγραμμένην ἐγγεγραμμένᾱς ἐγγεγραμμένᾱ

Genitive ἐγγεγραμμένης ἐγγεγραμμενῶν ἐγγεγραμμέναῑν

Dative ἐγγεγραμμένῃ ἐγγεγραμμέναῑς ἐγγεγραμμέναῑν

Neuter

Nominative ἐγγεγραμμένον ἐγγεγραμμένα ἐγγεγραμμένω

Vocative ἐγγεγραμμένον ἐγγεγραμμένα ἐγγεγραμμένω

Accusative ἐγγεγραμμένον ἐγγεγραμμένα ἐγγεγραμμένω

Genitive ἐγγεγραμμένου ἐγγεγραμμένων ἐγγεγραμμένοῑν

Dative ἐγγεγραμμένῳ ἐγγεγραμμένοῑς ἐγγεγραμμένοῑν



Singular Plural Dual

Recent

Perfect

Active voice

Masculine

Nominative ἐγγεγραφηκώς ἐγγεγραφηκότες ἐγγεγραφηκότε

Vocative ἐγγεγραφηκώς ἐγγεγραφηκότες ἐγγεγραφηκότε

Accusative ἐγγεγραφηκότα ἐγγεγραφηκότας ἐγγεγραφηκότε

Genitive ἐγγεγραφηκότος ἐγγεγραφηκότων ἐγγεγραφηκότοῑν

Dative ἐγγεγραφηκότι ἐγγεγραφηκῶσι ἐγγεγραφηκότοῑν

Feminine

Nominative ἐγγεγραφηκυῖα ἐγγεγραφηκυῖαι ἐγγεγραφηκυίᾱ

Vocative ἐγγεγραφηκυῖα ἐγγεγραφηκυῖαι ἐγγεγραφηκυίᾱ

Accusative ἐγγεγραφηκυῖαν ἐγγεγραφηκυίᾱς ἐγγεγραφηκυίᾱ

Genitive ἐγγεγραφηκυίᾱς ἐγγεγραφηκυιῶν ἐγγεγραφηκυίαῑν

Dative ἐγγεγραφηκυίᾳ ἐγγεγραφηκυίαῑς ἐγγεγραφηκυίαῑν

Neuter

Nominative ἐγγεγραφηκός ἐγγεγραφηκότα ἐγγεγραφηκότε

Vocative ἐγγεγραφηκός ἐγγεγραφηκότα ἐγγεγραφηκότε

Accusative ἐγγεγραφηκός ἐγγεγραφηκότα ἐγγεγραφηκότε

Genitive ἐγγεγραφηκότος ἐγγεγραφηκότων ἐγγεγραφηκότοῑν

Dative ἐγγεγραφηκότι ἐγγεγραφηκῶσι ἐγγεγραφηκότοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative ἐγγεγραφημένος ἐγγεγραφημένοι ἐγγεγραφημένω

Vocative ἐγγεγραφημένε ἐγγεγραφημένοι ἐγγεγραφημένω

Accusative ἐγγεγραφημένον ἐγγεγραφημένους ἐγγεγραφημένω

Genitive ἐγγεγραφημένου ἐγγεγραφημένων ἐγγεγραφημένοῑν

Dative ἐγγεγραφημένῳ ἐγγεγραφημένοῑς ἐγγεγραφημένοῑν

Feminine

Nominative ἐγγεγραφημένη ἐγγεγραφημέναι ἐγγεγραφημένᾱ

Vocative ἐγγεγραφημένη ἐγγεγραφημέναι ἐγγεγραφημένᾱ

Accusative ἐγγεγραφημένην ἐγγεγραφημένᾱς ἐγγεγραφημένᾱ

Genitive ἐγγεγραφημένης ἐγγεγραφημενῶν ἐγγεγραφημέναῑν

Dative ἐγγεγραφημένῃ ἐγγεγραφημέναῑς ἐγγεγραφημέναῑν



Singular Plural Dual

Neuter

Nominative ἐγγεγραφημένον ἐγγεγραφημένα ἐγγεγραφημένω

Vocative ἐγγεγραφημένον ἐγγεγραφημένα ἐγγεγραφημένω

Accusative ἐγγεγραφημένον ἐγγεγραφημένα ἐγγεγραφημένω

Genitive ἐγγεγραφημένου ἐγγεγραφημένων ἐγγεγραφημένοῑν

Dative ἐγγεγραφημένῳ ἐγγεγραφημένοῑς ἐγγεγραφημένοῑν



ἐγγράφω

inscribe (in a public register).

Active Middle Passive

Regular

Present ἐγγράφειν ἐγγράφεσθαι

Future ἐγγράψειν ἐγγράψεσθαι ἐγγραφθήσεσθαι

Future ἐγγραφήσεσθαι

Aorist ἐγγράψαι ἐγγράψασθαι ἐγγραφθῆναι

Aorist ἐγγραφῆναι

Perfect ἐγγεγραφέναι ἐγγεγράφθαι

Recent

Perfect ἐγγεγραφηκέναι ἐγγεγραφῆσθαι



ἐντυπόω

to cut in intaglio.

Singular Plural Dual

Regular

Present

Active voice

Masculine

Nominative ἐντυπόων ἐντυπόοντες ἐντυπόοντε

Vocative ἐντυπόον ἐντυπόοντες ἐντυπόοντε

Accusative ἐντυπόοντα ἐντυπόοντας ἐντυπόοντε

Genitive ἐντυπόοντος ἐντυποόντων ἐντυποόντοῑν

Dative ἐντυπόοντι ἐντυπόουσι ἐντυποόντοῑν

Feminine

Nominative ἐντυπόουσα ἐντυπόουσαι ἐντυποούσᾱ

Vocative ἐντυπόουσα ἐντυπόουσαι ἐντυποούσᾱ

Accusative ἐντυπόουσαν ἐντυποούσᾱς ἐντυποούσᾱ

Genitive ἐντυποούσης ἐντυποουσῶν ἐντυποούσαῑν

Dative ἐντυποούσῃ ἐντυποούσαῑς ἐντυποούσαῑν

Neuter

Nominative ἐντυπόον ἐντυπόοντα ἐντυπόοντε

Vocative ἐντυπόον ἐντυπόοντα ἐντυπόοντε

Accusative ἐντυπόον ἐντυπόοντα ἐντυπόοντε

Genitive ἐντυπόοντος ἐντυποόντων ἐντυποόντοῑν

Dative ἐντυπόοντι ἐντυπόουσι ἐντυποόντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative ἐντυποόμενος ἐντυποόμενοι ἐντυποομένω

Vocative ἐντυποόμενε ἐντυποόμενοι ἐντυποομένω

Accusative ἐντυποόμενον ἐντυποομένους ἐντυποομένω

Genitive ἐντυποομένου ἐντυποομένων ἐντυποομένοῑν

Dative ἐντυποομένῳ ἐντυποομένοῑς ἐντυποομένοῑν

Feminine

Nominative ἐντυποομένη ἐντυποομέναι ἐντυποομένᾱ

Vocative ἐντυποομένη ἐντυποομέναι ἐντυποομένᾱ

Accusative ἐντυποομένην ἐντυποομένᾱς ἐντυποομένᾱ

Genitive ἐντυποομένης ἐντυποομενῶν ἐντυποομέναῑν

Dative ἐντυποομένῃ ἐντυποομέναῑς ἐντυποομέναῑν



Singular Plural Dual

Neuter

Nominative ἐντυποόμενον ἐντυποόμενα ἐντυποομένω

Vocative ἐντυποόμενον ἐντυποόμενα ἐντυποομένω

Accusative ἐντυποόμενον ἐντυποόμενα ἐντυποομένω

Genitive ἐντυποομένου ἐντυποομένων ἐντυποομένοῑν

Dative ἐντυποομένῳ ἐντυποομένοῑς ἐντυποομένοῑν

Future

Active voice

Masculine

Nominative ἐντυπόσων ἐντυπόσοντες ἐντυπόσοντε

Vocative ἐντυπόσον ἐντυπόσοντες ἐντυπόσοντε

Accusative ἐντυπόσοντα ἐντυπόσοντας ἐντυπόσοντε

Genitive ἐντυπόσοντος ἐντυποσόντων ἐντυποσόντοῑν

Dative ἐντυπόσοντι ἐντυπόσουσι ἐντυποσόντοῑν

Feminine

Nominative ἐντυπόσουσα ἐντυπόσουσαι ἐντυποσούσᾱ

Vocative ἐντυπόσουσα ἐντυπόσουσαι ἐντυποσούσᾱ

Accusative ἐντυπόσουσαν ἐντυποσούσᾱς ἐντυποσούσᾱ

Genitive ἐντυποσούσης ἐντυποσουσῶν ἐντυποσούσαῑν

Dative ἐντυποσούσῃ ἐντυποσούσαῑς ἐντυποσούσαῑν

Neuter

Nominative ἐντυπόσον ἐντυπόσοντα ἐντυπόσοντε

Vocative ἐντυπόσον ἐντυπόσοντα ἐντυπόσοντε

Accusative ἐντυπόσον ἐντυπόσοντα ἐντυπόσοντε

Genitive ἐντυπόσοντος ἐντυποσόντων ἐντυποσόντοῑν

Dative ἐντυπόσοντι ἐντυπόσουσι ἐντυποσόντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative ἐντυποσόμενος ἐντυποσόμενοι ἐντυποσομένω

Vocative ἐντυποσόμενε ἐντυποσόμενοι ἐντυποσομένω

Accusative ἐντυποσόμενον ἐντυποσομένους ἐντυποσομένω

Genitive ἐντυποσομένου ἐντυποσομένων ἐντυποσομένοῑν

Dative ἐντυποσομένῳ ἐντυποσομένοῑς ἐντυποσομένοῑν



Singular Plural Dual

Feminine

Nominative ἐντυποσομένη ἐντυποσομέναι ἐντυποσομένᾱ

Vocative ἐντυποσομένη ἐντυποσομέναι ἐντυποσομένᾱ

Accusative ἐντυποσομένην ἐντυποσομένᾱς ἐντυποσομένᾱ

Genitive ἐντυποσομένης ἐντυποσομενῶν ἐντυποσομέναῑν

Dative ἐντυποσομένῃ ἐντυποσομέναῑς ἐντυποσομέναῑν

Neuter

Nominative ἐντυποσόμενον ἐντυποσόμενα ἐντυποσομένω

Vocative ἐντυποσόμενον ἐντυποσόμενα ἐντυποσομένω

Accusative ἐντυποσόμενον ἐντυποσόμενα ἐντυποσομένω

Genitive ἐντυποσομένου ἐντυποσομένων ἐντυποσομένοῑν

Dative ἐντυποσομένῳ ἐντυποσομένοῑς ἐντυποσομένοῑν

Passive voice

Masculine

Nominative ἐντυποθησόμενος ἐντυποθησόμενοι ἐντυποθησομένω

Vocative ἐντυποθησόμενε ἐντυποθησόμενοι ἐντυποθησομένω

Accusative ἐντυποθησόμενον ἐντυποθησομένους ἐντυποθησομένω

Genitive ἐντυποθησομένου ἐντυποθησομένων ἐντυποθησομένοῑν

Dative ἐντυποθησομένῳ ἐντυποθησομένοῑς ἐντυποθησομένοῑν

Feminine

Nominative ἐντυποθησομένη ἐντυποθησομέναι ἐντυποθησομένᾱ

Vocative ἐντυποθησομένη ἐντυποθησομέναι ἐντυποθησομένᾱ

Accusative ἐντυποθησομένην ἐντυποθησομένᾱς ἐντυποθησομένᾱ

Genitive ἐντυποθησομένης ἐντυποθησομενῶν ἐντυποθησομέναῑν

Dative ἐντυποθησομένῃ ἐντυποθησομέναῑς ἐντυποθησομέναῑν

Neuter

Nominative ἐντυποθησόμενον ἐντυποθησόμενα ἐντυποθησομένω

Vocative ἐντυποθησόμενον ἐντυποθησόμενα ἐντυποθησομένω

Accusative ἐντυποθησόμενον ἐντυποθησόμενα ἐντυποθησομένω

Genitive ἐντυποθησομένου ἐντυποθησομένων ἐντυποθησομένοῑν

Dative ἐντυποθησομένῳ ἐντυποθησομένοῑς ἐντυποθησομένοῑν



Singular Plural Dual

Aorist

Active voice

Masculine

Nominative ἐντυπόσᾱς ἐντυπόσαντες ἐντυπόσαντε

Vocative ἐντυπόσαν ἐντυπόσαντες ἐντυπόσαντε

Accusative ἐντυπόσαντα ἐντυπόσαντας ἐντυπόσαντε

Genitive ἐντυπόσαντος ἐντυποσάντων ἐντυποσάντοῑν

Dative ἐντυπόσαντι ἐντυπόσᾱσι ἐντυποσάντοῑν

Feminine

Nominative ἐντυπόσᾱσα ἐντυπόσᾱσαι ἐντυποσά̄σᾱ

Vocative ἐντυπόσᾱσα ἐντυπόσᾱσαι ἐντυποσά̄σᾱ

Accusative ἐντυπόσᾱσαν ἐντυποσά̄σᾱς ἐντυποσά̄σᾱ

Genitive ἐντυποσά̄σης ἐντυποσᾱσῶν ἐντυποσά̄σαῑν

Dative ἐντυποσά̄σῃ ἐντυποσά̄σαῑς ἐντυποσά̄σαῑν

Neuter

Nominative ἐντυπόσαν ἐντυπόσαντα ἐντυπόσαντε

Vocative ἐντυπόσαν ἐντυπόσαντα ἐντυπόσαντε

Accusative ἐντυπόσαν ἐντυπόσαντα ἐντυπόσαντε

Genitive ἐντυπόσαντος ἐντυποσάντων ἐντυποσάντοῑν

Dative ἐντυπόσαντι ἐντυπόσᾱσι ἐντυποσάντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative ἐντυποσάμενος ἐντυποσάμενοι ἐντυποσαμένω

Vocative ἐντυποσάμενε ἐντυποσάμενοι ἐντυποσαμένω

Accusative ἐντυποσάμενον ἐντυποσαμένους ἐντυποσαμένω

Genitive ἐντυποσαμένου ἐντυποσαμένων ἐντυποσαμένοῑν

Dative ἐντυποσαμένῳ ἐντυποσαμένοῑς ἐντυποσαμένοῑν

Feminine

Nominative ἐντυποσαμένη ἐντυποσαμέναι ἐντυποσαμένᾱ

Vocative ἐντυποσαμένη ἐντυποσαμέναι ἐντυποσαμένᾱ

Accusative ἐντυποσαμένην ἐντυποσαμένᾱς ἐντυποσαμένᾱ

Genitive ἐντυποσαμένης ἐντυποσαμενῶν ἐντυποσαμέναῑν

Dative ἐντυποσαμένῃ ἐντυποσαμέναῑς ἐντυποσαμέναῑν



Singular Plural Dual

Neuter

Nominative ἐντυποσάμενον ἐντυποσάμενα ἐντυποσαμένω

Vocative ἐντυποσάμενον ἐντυποσάμενα ἐντυποσαμένω

Accusative ἐντυποσάμενον ἐντυποσάμενα ἐντυποσαμένω

Genitive ἐντυποσαμένου ἐντυποσαμένων ἐντυποσαμένοῑν

Dative ἐντυποσαμένῳ ἐντυποσαμένοῑς ἐντυποσαμένοῑν

Passive voice

Masculine

Nominative ἐντυποθείς ἐντυποθέντες ἐντυποθέντε

Vocative ἐντυποθείς ἐντυποθέντες ἐντυποθέντε

Accusative ἐντυποθέντα ἐντυποθέντας ἐντυποθέντε

Genitive ἐντυποθέντος ἐντυποθέντων ἐντυποθέντοῑν

Dative ἐντυποθέντι ἐντυποθεῖσι ἐντυποθέντοῑν

Feminine

Nominative ἐντυποθεῖσα ἐντυποθεῖσαι ἐντυποθείσᾱ

Vocative ἐντυποθεῖσα ἐντυποθεῖσαι ἐντυποθείσᾱ

Accusative ἐντυποθεῖσαν ἐντυποθείσᾱς ἐντυποθείσᾱ

Genitive ἐντυποθείσης ἐντυποθεισῶν ἐντυποθείσαῑν

Dative ἐντυποθείσῃ ἐντυποθείσαῑς ἐντυποθείσαῑν

Neuter

Nominative ἐντυποθέν ἐντυποθέντα ἐντυποθέντε

Vocative ἐντυποθέν ἐντυποθέντα ἐντυποθέντε

Accusative ἐντυποθέν ἐντυποθέντα ἐντυποθέντε

Genitive ἐντυποθέντος ἐντυποθέντων ἐντυποθέντοῑν

Dative ἐντυποθέντι ἐντυποθεῖσι ἐντυποθέντοῑν

Perfect

Active voice

Masculine

Nominative ἠντυποκώς ἠντυποκότες ἠντυποκότε

Vocative ἠντυποκώς ἠντυποκότες ἠντυποκότε

Accusative ἠντυποκότα ἠντυποκότας ἠντυποκότε

Genitive ἠντυποκότος ἠντυποκότων ἠντυποκότοῑν

Dative ἠντυποκότι ἠντυποκῶσι ἠντυποκότοῑν



Singular Plural Dual

Feminine

Nominative ἠντυποκυῖα ἠντυποκυῖαι ἠντυποκυίᾱ

Vocative ἠντυποκυῖα ἠντυποκυῖαι ἠντυποκυίᾱ

Accusative ἠντυποκυῖαν ἠντυποκυίᾱς ἠντυποκυίᾱ

Genitive ἠντυποκυίᾱς ἠντυποκυιῶν ἠντυποκυίαῑν

Dative ἠντυποκυίᾳ ἠντυποκυίαῑς ἠντυποκυίαῑν

Neuter

Nominative ἠντυποκόν ἠντυποκότες ἠντυποκότε

Vocative ἠντυποκός ἠντυποκότες ἠντυποκότε

Accusative ἠντυποκότα ἠντυποκότας ἠντυποκότε

Genitive ἠντυποκότος ἠντυποκότων ἠντυποκότοῑν

Dative ἠντυποκότι ἠντυποκῶσι ἠντυποκότοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative ἠντυπομένος ἠντυπομένοι ἠντυπομένω

Vocative ἠντυπομένε ἠντυπομένοι ἠντυπομένω

Accusative ἠντυπομένον ἠντυπομένους ἠντυπομένω

Genitive ἠντυπομένου ἠντυπομένων ἠντυπομένοῑν

Dative ἠντυπομένῳ ἠντυπομένοῑς ἠντυπομένοῑν

Feminine

Nominative ἠντυπομένη ἠντυπομέναι ἠντυπομένᾱ

Vocative ἠντυπομένη ἠντυπομέναι ἠντυπομένᾱ

Accusative ἠντυπομένην ἠντυπομένᾱς ἠντυπομένᾱ

Genitive ἠντυπομένης ἠντυπομενῶν ἠντυπομέναῑν

Dative ἠντυπομένῃ ἠντυπομέναῑς ἠντυπομέναῑν

Neuter

Nominative ἠντυπομένον ἠντυπομένα ἠντυπομένω

Vocative ἠντυπομένον ἠντυπομένα ἠντυπομένω

Accusative ἠντυπομένον ἠντυπομένα ἠντυπομένω

Genitive ἠντυπομένου ἠντυπομένων ἠντυπομένοῑν

Dative ἠντυπομένῳ ἠντυπομένοῑς ἠντυπομένοῑν



ὑποτάσσω

fix or arrange below; subject, submit.

Indicative Subjunctive Optative Imperative

Regular

Active voice

Present
ὑποτάσσω ὑποτάσσω ὑποτάσσοῑμι1ps

ὑποτάσσεις ὑποτάσσῃς ὑποτάσσοῑς ὑπότασσε2ps

ὑποτάσσει ὑποτάσσῃ ὑποτάσσοῑ ὑποτασσέτω3ps

ὑποτάσσομεν ὑποτάσσωμεν ὑποτάσσοῑμεν1pp

ὑποτάσσετε ὑποτάσσητε ὑποτάσσοῑτε ὑποτάσσετε2pp

ὑποτάσσουσι ὑποτάσσωσι ὑποτάσσοῑεν ὑποτασσέτωσαν3pp

ὑποτάσσετον ὑποτάσσητον ὑποτάσσοῑτον ὑποτάσσετον2pd

ὑποτάσσετον ὑποτάσσητον ὑποτασσοί̄την ὑποτασσέτων3pd

Imperfect
ὑπέτασσον1ps

ὑπέτασσες2ps

ὑπέτασσε3ps

ὑπετάσσομεν1pp

ὑπετάσσετε2pp

ὑπέτασσον3pp

ὑπετάσσετον2pd

ὑπετασσέτην3pd

Future
ὑποτάξω ὑποτάξοῑμι1ps

ὑποτάξεις ὑποτάξοῑς2ps

ὑποτάξει ὑποτάξοῑ3ps

ὑποτάξομεν ὑποτάξοῑμεν1pp

ὑποτάξετε ὑποτάξοῑτε2pp

ὑποτάξουσι ὑποτάξοῑεν3pp

ὑποτάξετον ὑποτάξοῑτον2pd

ὑποτάξετον ὑποταξοί̄την3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Strong future
ὑποταγησοί̄μην1ps

ὑποταγήσοῑο2ps

ὑποταγήσοῑτο3ps

ὑποταγησοί̄μεθα1pp

ὑποταγήσοῑσθε2pp

ὑποταγήσοῑντο3pp

ὑποταγήσοῑσθον2pd

ὑποταγησοί̄σθην3pd

Aorist
ὑπέταξα ὑποτάξω ὑποτάξαῑμι1ps

ὑπέταξας ὑποτάξῃς ὑποτάξειας ὑπόταξον2ps

ὑπέταξε ὑποτάξῃ ὑποτάξειε ὑποταξάτω3ps

ὑπετάξαμεν ὑποτάξωμεν ὑποτάξαῑμεν1pp

ὑπετάξατε ὑποτάξητε ὑποτάξαῑτε ὑποτάξατε2pp

ὑπέταξαν ὑποτάξωσι ὑποτάξειαν ὑποταξάτωσαν3pp

ὑπετάξατον ὑποτάξητον ὑποτάξαῑτον ὑποτάξατον2pd

ὑπεταξάτην ὑποτάξητον ὑποταξαί̄την ὑποταξάτων3pd

Strong aorist
ὑποταγῶ ὑποταγείην1ps

ὑποταγῇς ὑποταγείης ὑποτάγητι2ps

ὑποταγῇ ὑποταγείη ὑποταγήτω3ps

ὑποταγῶμεν ὑποταγεῖμεν1pp

ὑποταγῆτε ὑποταγεῖτε ὑποτάγητε2pp

ὑποταγῶσι ὑποταγεῖεν ὑποταγήτωσαν3pp

ὑποταγῆτον ὑποταγεῖτον ὑποτάγητον2pd

ὑποταγῆτον ὑποταγείτην ὑποταγήτων3pd

Perfect
ὑποτέταχα ὑποτετάχω ὑποτετάχοῑμι1ps

ὑποτέταχας ὑποτετάχῃς ὑποτετάχοῑς ὑποτέταχε2ps

ὑποτέταχε ὑποτετάχῃ ὑποτετάχοῑ ὑποτεταχέτω3ps

ὑποτετάχαμεν ὑποτετάχωμεν ὑποτετάχοῑμεν1pp

ὑποτετάχατε ὑποτετάχητε ὑποτετάχοῑτε ὑποτετάχετε2pp

ὑποτετάχασι ὑποτετάχωσι ὑποτετάχοῑεν ὑποτεταχέτωσαν3pp

ὑποτετάχατον ὑποτετάχητον ὑποτετάχοῑτον ὑποτετάχετον2pd

ὑποτετάχατον ὑποτετάχητον ὑποτεταχοί̄την ὑποτεταχέτων3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Pluperfect
ὑπετετάχη1ps

ὑπετετάχης2ps

ὑπετετάχει3ps

ὑπετετάχεμεν1pp

ὑπετετάχετε2pp

ὑπετετάχεσαν3pp

ὑπετετάχειτον2pd

ὑπετεταχείτην3pd

Middle voice

Present
ὑποτάσσομαι ὑποτάσσωμαι ὑποτασσοί̄μην1ps

ὑποτάσσει ὑποτάσσῃ ὑποτάσσοῑο ὑποτάσσου2ps

ὑποτάσσεται ὑποτάσσηται ὑποτάσσοῑτο ὑποτασσέσθω3ps

ὑποτασσόμεθα ὑποτασσώμεθα ὑποτασσοί̄μεθα1pp

ὑποτάσσεσθε ὑποτάσσησθε ὑποτάσσοῑσθε ὑποτάσσεσθε2pp

ὑποτάσσονται ὑποτάσσωνται ὑποτάσσοῑντο ὑποτασσέσθωσα3pp

ὑποτάσσεσθον ὑποτάσσησθον ὑποτάσσοῑσθον ὑποτάσσεσθον2pd

ὑποτάσσεσθον ὑποτάσσησθον ὑποτασσοί̄σθην ὑποτασσέσθων3pd

Imperfect
ὑπετασσόμην1ps

ὑπετάσσου2ps

ὑπετάσσετο3ps

ὑπετασσόμεθα1pp

ὑπετάσσεσθε2pp

ὑπετάσσοντο3pp

ὑπετάσσεσθον2pd

ὑπετασσέσθην3pd

Future
ὑποτάξομαι ὑποταξοί̄μην1ps

ὑποτάξει ὑποτάξοῑο2ps

ὑποτάξεται ὑποτάξοῑτο3ps

ὑποταξόμεθα ὑποταξοί̄μεθα1pp

ὑποτάξεσθε ὑποτάξοῑσθε2pp

ὑποτάξονται ὑποτάξοῑντο3pp

ὑποτάξεσθον ὑποτάξοῑσθον2pd

ὑποτάξεσθον ὑποταξοί̄σθην3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Aorist
ὑπεταξάμην ὑποτάξωμαι ὑποταξαί̄μην1ps

ὑπετάξω ὑποτάξῃ ὑποτάξαῑο ὑπόταξαι2ps

ὑπετάξατο ὑποτάξηται ὑποτάξαῑτο ὑποταξάσθω3ps

ὑπεταξάμεθα ὑποταξώμεθα ὑποταξαί̄μεθα1pp

ὑπετάξασθε ὑποτάξησθε ὑποτάξαῑσθε ὑποτάξασθε2pp

ὑπετάξαντο ὑποτάξωνται ὑποτάξαῑντο ὑποταξάσθωσαν3pp

ὑπετάξασθον ὑποτάξησθον ὑποτάξαῑσθον ὑποτάξασθον2pd

ὑπεταξάσθην ὑποτάξησθον ὑποταξαί̄σθην ὑποταξάσθων3pd

Perfect
ὑπετέταγμαι1ps

ὑπετέταξαι ὑποτέταξο2ps

ὑπετέτακται ὑποτετάχθω3ps

ὑπετετάγμεθα1pp

ὑπετέταχθε ὑποτέταχθε2pp

ὑποτετάχθωσαν3pp

ὑπετέταχθον ὑποτέταχθον2pd

ὑπετέταχθον ὑποτετάχθων3pd

Pluperfect
ὑπετετάγμην1ps

ὑπετέταξο2ps

ὑπετέτακτο3ps

ὑπετετάγμεθα1pp

ὑπετέταχθε2pp

ὑπετέταχθον2pd

ὑπετετάχθην3pd

Passive voice

Future
ὑποταχθήσομαι ὑποταχθησοί̄μην1ps

ὑποταχθήσει ὑποταχθήσοῑο2ps

ὑποταχθήσεται ὑποταχθήσοῑτο3ps

ὑποταχθησόμεθα ὑποταχθησοί̄μεθ1pp

ὑποταχθήσεσθε ὑποταχθήσοῑσθε2pp

ὑποταχθήσονται ὑποταχθήσοῑντο3pp

ὑποταχθήσεσθον ὑποταχθήσοῑσθο2pd

ὑποταχθήσεσθον ὑποταχθησοί̄σθη3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Strong future
ὑποταγήσομαι1ps

ὑποταγήσει2ps

ὑποταγήσεται3ps

ὑποταγησόμεθα1pp

ὑποταγήσεσθε2pp

ὑποταγήσονται3pp

ὑποταγήσεσθον2pd

ὑποταγήσεσθον3pd

Aorist
ὑπετάχθην ὑποταχθῶ ὑποταχθείην1ps

ὑπετάχθης ὑποταχθῇς ὑποταχθείης ὑποτάχθητι2ps

ὑπετάχθη ὑποταχθῇ ὑποταχθείη ὑποταχθήτω3ps

ὑπετάχθημεν ὑποταχθῶμεν ὑποταχθεῖμεν1pp

ὑπετάχθητε ὑποταχθῆτε ὑποταχθεῖτε ὑποτάχθητε2pp

ὑπετάχθησαν ὑποταχθῶσι ὑποταχθεῖεν ὑποταχθήτωσαν3pp

ὑπετάχθητον ὑποταχθῆτον ὑποταχθεῖτον ὑποτάχθητον2pd

ὑπεταχθήτην ὑποταχθῆτον ὑποταχθείτην ὑποταχθήτων3pd

Strong aorist
ὑπετάγην1ps

ὑπετάγης2ps

ὑπετάγη3ps

ὑπετάγημεν1pp

ὑπετάγητε2pp

ὑπετάγησαν3pp

ὑπετάγητον2pd

ὑπεταγήτην3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Attic

Active voice

Present
ὑποτάττω ὑποτάττω ὑποτάττοῑμι1ps

ὑποτάττεις ὑποτάττῃς ὑποτάττοῑς ὑπόταττε2ps

ὑποτάττει ὑποτάττῃ ὑποτάττοῑ ὑποταττέτω3ps

ὑποτάττομεν ὑποτάττωμεν ὑποτάττοῑμεν1pp

ὑποτάττετε ὑποτάττητε ὑποτάττοῑτε ὑποτάττετε2pp

ὑποτάττουσι ὑποτάττωσι ὑποτάττοῑεν ὑποταττέτωσαν3pp

ὑποτάττετον ὑποτάττητον ὑποτάττοῑτον ὑποτάττετον2pd

ὑποτάττετον ὑποτάττητον ὑποταττοί̄την ὑποταττέτων3pd

Imperfect
ὑπέταττον1ps

ὑπέταττες2ps

ὑπέταττε3ps

ὑπετάττομεν1pp

ὑπετάττετε2pp

ὑπέταττον3pp

ὑπετάττετον2pd

ὑπεταττέτην3pd

Middle voice

Present
ὑπετάττομαι ὑποτάττωμαι ὑποταττοί̄μην1ps

ὑπετάττει ὑποτάττῃ ὑποτάττοῑο ὑποτάττου2ps

ὑπετάττεται ὑποτάττηται ὑποτάττοῑτο ὑποταττέσθω3ps

ὑπεταττόμεθα ὑποταττώμεθα ὑποταττοί̄μεθα1pp

ὑπετάττεσθε ὑποτάττησθε ὑποτάττοῑσθε ὑποτάττεσθε2pp

ὑπετάττονται ὑποτάττωνται ὑποτάττοῑντο ὑποταττέσθωσαν3pp

ὑπετάττεσθον ὑποτάττησθον ὑποτάττοῑσθον ὑποτάττεσθον2pd

ὑπετάττεσθον ὑποτάττησθον ὑποταττοί̄σθην ὑποταττέσθων3pd

Imperfect
ὑπεταττόμην1ps

ὑπετάττου2ps

ὑπετάττετο3ps

ὑπεταττόμεθα1pp

ὑπετάττεσθε2pp

ὑπετάττοντο3pp



Indicative Subjunctive Optative Imperative

ὑπετάττεσθον2pd

ὑπεταττέσθην3pd



ὑποτάσσω

fix or arrange below; subject, submit.

Singular Plural Dual

Regular

Present

Active voice

Masculine

Nominative ὑποτάσσων ὑποτάσσοντες ὑποτάσσοντε

Vocative ὑποτάσσον ὑποτάσσοντες ὑποτάσσοντε

Accusative ὑποτάσσοντα ὑποτάσσοντας ὑποτάσσοντε

Genitive ὑποτάσσοντος ὑποτασσόντων ὑποτασσόντοῑν

Dative ὑποτάσσοντι ὑποτάσσουσι ὑποτασσόντοῑν

Feminine

Nominative ὑποτάσσουσα ὑποτάσσουσαι ὑποτασσούσᾱ

Vocative ὑποτάσσουσα ὑποτάσσουσαι ὑποτασσούσᾱ

Accusative ὑποτάσσουσαν ὑποτασσούσᾱς ὑποτασσούσᾱ

Genitive ὑποτασσούσης ὑποτασσουσῶν ὑποτασσούσαῑν

Dative ὑποτασσούσῃ ὑποτασσούσαῑς ὑποτασσούσαῑν

Neuter

Nominative ὑποτάσσον ὑποτάσσοντα ὑποτάσσοντε

Vocative ὑποτάσσον ὑποτάσσοντα ὑποτάσσοντε

Accusative ὑποτάσσον ὑποτάσσοντα ὑποτάσσοντε

Genitive ὑποτάσσοντος ὑποτασσόντων ὑποτασσόντοῑν

Dative ὑποτάσσοντι ὑποτάσσουσι ὑποτασσόντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative ὑποτασσόμενος ὑποτασσόμενοι ὑποτασσομένω

Vocative ὑποτασσόμενε ὑποτασσόμενοι ὑποτασσομένω

Accusative ὑποτασσόμενον ὑποτασσομένους ὑποτασσομένω

Genitive ὑποτασσομένου ὑποτασσομένων ὑποτασσομένοῑν

Dative ὑποτασσομένῳ ὑποτασσομένοῑς ὑποτασσομένοῑν

Feminine

Nominative ὑποτασσομένη ὑποτασσομέναι ὑποτασσομένᾱ

Vocative ὑποτασσομένη ὑποτασσομέναι ὑποτασσομένᾱ

Accusative ὑποτασσομένην ὑποτασσομένᾱς ὑποτασσομένᾱ

Genitive ὑποτασσομένης ὑποτασσομενῶν ὑποτασσομέναῑν

Dative ὑποτασσομένῃ ὑποτασσομέναῑς ὑποτασσομέναῑν



Singular Plural Dual

Neuter

Nominative ὑποτασσόμενον ὑποτασσόμενα ὑποτασσομένω

Vocative ὑποτασσόμενον ὑποτασσόμενα ὑποτασσομένω

Accusative ὑποτασσόμενον ὑποτασσόμενα ὑποτασσομένω

Genitive ὑποτασσομένου ὑποτασσομένων ὑποτασσομένοῑν

Dative ὑποτασσομένῳ ὑποτασσομένοῑς ὑποτασσομένοῑν

Future

Active voice

Masculine

Nominative ὑποτάξων ὑποτάξοντες ὑποτάξοντε

Vocative ὑποτάξον ὑποτάξοντες ὑποτάξοντε

Accusative ὑποτάξοντα ὑποτάξοντας ὑποτάξοντε

Genitive ὑποτάξοντος ὑποταξόντων ὑποταξόντοῑν

Dative ὑποτάξοντι ὑποτάξουσι ὑποταξόντοῑν

Feminine

Nominative ὑποτάξουσα ὑποτάξουσαι ὑποταξούσᾱ

Vocative ὑποτάξουσα ὑποτάξουσαι ὑποταξούσᾱ

Accusative ὑποτάξουσαν ὑποταξούσᾱς ὑποταξούσᾱ

Genitive ὑποταξούσης ὑποταξουσῶν ὑποταξούσαῑν

Dative ὑποταξούσῃ ὑποταξούσαῑς ὑποταξούσαῑν

Neuter

Nominative ὑποτάξον ὑποτάξοντα ὑποτάξοντε

Vocative ὑποτάξον ὑποτάξοντα ὑποτάξοντε

Accusative ὑποτάξον ὑποτάξοντα ὑποτάξοντε

Genitive ὑποτάξοντος ὑποταξόντων ὑποταξόντοῑν

Dative ὑποτάξοντι ὑποτάξουσι ὑποταξόντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative ὑποταξόμενος ὑποταξόμενοι ὑποταξομένω

Vocative ὑποταξόμενε ὑποταξόμενοι ὑποταξομένω

Accusative ὑποταξόμενον ὑποταξομένους ὑποταξομένω

Genitive ὑποταξομένου ὑποταξομένων ὑποταξομένοῑν

Dative ὑποταξομένῳ ὑποταξομένοῑς ὑποταξομένοῑν



Singular Plural Dual

Feminine

Nominative ὑποταξομένη ὑποταξομέναι ὑποταξομένᾱ

Vocative ὑποταξομένη ὑποταξομέναι ὑποταξομένᾱ

Accusative ὑποταξομένην ὑποταξομένᾱς ὑποταξομένᾱ

Genitive ὑποταξομένης ὑποταξομενῶν ὑποταξομέναῑν

Dative ὑποταξομένῃ ὑποταξομέναῑς ὑποταξομέναῑν

Neuter

Nominative ὑποταξόμενον ὑποταξόμενα ὑποταξομένω

Vocative ὑποταξόμενον ὑποταξόμενα ὑποταξομένω

Accusative ὑποταξόμενον ὑποταξόμενα ὑποταξομένω

Genitive ὑποταξομένου ὑποταξομένων ὑποταξομένοῑν

Dative ὑποταξομένῳ ὑποταξομένοῑς ὑποταξομένοῑν

Passive voice

Masculine

Nominative ὑποταχθησόμενος ὑποταχθησόμενοι ὑποταχθησομένω

Vocative ὑποταχθησόμενε ὑποταχθησόμενοι ὑποταχθησομένω

Accusative ὑποταχθησόμενον ὑποταχθησομένους ὑποταχθησομένω

Genitive ὑποταχθησομένου ὑποταχθησομένων ὑποταχθησομένοῑν

Dative ὑποταχθησομένῳ ὑποταχθησομένοῑς ὑποταχθησομένοῑν

Feminine

Nominative ὑποταχθησομένη ὑποταχθησομέναι ὑποταχθησομένᾱ

Vocative ὑποταχθησομένη ὑποταχθησομέναι ὑποταχθησομένᾱ

Accusative ὑποταχθησομένην ὑποταχθησομένᾱς ὑποταχθησομένᾱ

Genitive ὑποταχθησομένης ὑποταχθησομενῶν ὑποταχθησομέναῑν

Dative ὑποταχθησομένῃ ὑποταχθησομέναῑς ὑποταχθησομέναῑν

Neuter

Nominative ὑποταχθησόμενον ὑποταχθησόμενα ὑποταχθησομένω

Vocative ὑποταχθησόμενον ὑποταχθησόμενα ὑποταχθησομένω

Accusative ὑποταχθησόμενον ὑποταχθησόμενα ὑποταχθησομένω

Genitive ὑποταχθησομένου ὑποταχθησομένων ὑποταχθησομένοῑν

Dative ὑποταχθησομένῳ ὑποταχθησομένοῑς ὑποταχθησομένοῑν



Singular Plural Dual

Strong future

Passive voice

Masculine

Nominative ὑποταγθησόμενος ὑποταγθησόμενοι ὑποταγθησομένω

Vocative ὑποταγθησόμενε ὑποταγθησόμενοι ὑποταγθησομένω

Accusative ὑποταγθησόμενον ὑποταγθησομένους ὑποταγθησομένω

Genitive ὑποταγθησομένου ὑποταγθησομένων ὑποταγθησομένοῑν

Dative ὑποταγθησομένῳ ὑποταγθησομένοῑς ὑποταγθησομένοῑν

Feminine

Nominative ὑποταγθησομένη ὑποταγθησομέναι ὑποταγθησομένᾱ

Vocative ὑποταγθησομένη ὑποταγθησομέναι ὑποταγθησομένᾱ

Accusative ὑποταγθησομένην ὑποταγθησομένᾱς ὑποταγθησομένᾱ

Genitive ὑποταγθησομένης ὑποταγθησομενῶν ὑποταγθησομέναῑν

Dative ὑποταγθησομένῃ ὑποταγθησομέναῑς ὑποταγθησομέναῑν

Neuter

Nominative ὑποταγθησόμενον ὑποταγθησόμενα ὑποταγθησομένω

Vocative ὑποταγθησόμενον ὑποταγθησόμενα ὑποταγθησομένω

Accusative ὑποταγθησόμενον ὑποταγθησόμενα ὑποταγθησομένω

Genitive ὑποταγθησομένου ὑποταγθησομένων ὑποταγθησομένοῑν

Dative ὑποταγθησομένῳ ὑποταγθησομένοῑς ὑποταγθησομένοῑν

Aorist

Active voice

Masculine

Nominative ὑποτάξᾱς ὑποτάξαντες ὑποτάξαντε

Vocative ὑποτάξαν ὑποτάξαντες ὑποτάξαντε

Accusative ὑποτάξαντα ὑποτάξαντας ὑποτάξαντε

Genitive ὑποτάξαντος ὑποταξάντων ὑποταξάντοῑν

Dative ὑποτάξαντι ὑποτάξᾱσι ὑποταξάντοῑν

Feminine

Nominative ὑποτάξᾱσα ὑποτάξᾱσαι ὑποταξά̄σᾱ

Vocative ὑποτάξᾱσα ὑποτάξᾱσαι ὑποταξά̄σᾱ

Accusative ὑποτάξᾱσαν ὑποταξά̄σᾱς ὑποταξά̄σᾱ

Genitive ὑποταξά̄σης ὑποταξᾱσῶν ὑποταξά̄σαῑν

Dative ὑποταξά̄σῃ ὑποταξά̄σαῑς ὑποταξά̄σαῑν



Singular Plural Dual

Neuter

Nominative ὑποτάξαν ὑποτάξαντα ὑποτάξαντε

Vocative ὑποτάξαν ὑποτάξαντα ὑποτάξαντε

Accusative ὑποτάξαν ὑποτάξαντα ὑποτάξαντε

Genitive ὑποτάξαντος ὑποταξάντων ὑποταξάντοῑν

Dative ὑποτάξαντι ὑποτάξᾱσι ὑποταξάντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative ὑποταξάμενος ὑποταξάμενοι ὑποταξαμένω

Vocative ὑποταξάμενε ὑποταξάμενοι ὑποταξαμένω

Accusative ὑποταξάμενον ὑποταξαμένους ὑποταξαμένω

Genitive ὑποταξαμένου ὑποταξαμένων ὑποταξαμένοῑν

Dative ὑποταξαμένῳ ὑποταξαμένοῑς ὑποταξαμένοῑν

Feminine

Nominative ὑποταξαμένη ὑποταξαμέναι ὑποταξαμένᾱ

Vocative ὑποταξαμένη ὑποταξαμέναι ὑποταξαμένᾱ

Accusative ὑποταξαμένην ὑποταξαμένᾱς ὑποταξαμένᾱ

Genitive ὑποταξαμένης ὑποταξαμενῶν ὑποταξαμέναῑν

Dative ὑποταξαμένῃ ὑποταξαμέναῑς ὑποταξαμέναῑν

Neuter

Nominative ὑποταξάμενον ὑποταξάμενα ὑποταξαμένω

Vocative ὑποταξάμενον ὑποταξάμενα ὑποταξαμένω

Accusative ὑποταξάμενον ὑποταξάμενα ὑποταξαμένω

Genitive ὑποταξαμένου ὑποταξαμένων ὑποταξαμένοῑν

Dative ὑποταξαμένῳ ὑποταξαμένοῑς ὑποταξαμένοῑν

Passive voice

Masculine

Nominative ὑποταχθείς ὑποταχθέντες ὑποταχθέντε

Vocative ὑποταχθείς ὑποταχθέντες ὑποταχθέντε

Accusative ὑποταχθέντα ὑποταχθέντας ὑποταχθέντε

Genitive ὑποταχθέντος ὑποταχθέντων ὑποταχθέντοῑν

Dative ὑποταχθέντι ὑποταχθεῖσι ὑποταχθέντοῑν

Feminine

Nominative ὑποταχθεῖσα ὑποταχθεῖσαι ὑποταχθείσᾱ

Vocative ὑποταχθεῖσα ὑποταχθεῖσαι ὑποταχθείσᾱ

Accusative ὑποταχθεῖσαν ὑποταχθείσᾱς ὑποταχθείσᾱ

Genitive ὑποταχθείσης ὑποταχθεισῶν ὑποταχθείσαῑν

Dative ὑποταχθείσῃ ὑποταχθείσαῑς ὑποταχθείσαῑν



Singular Plural Dual

Neuter

Nominative ὑποταχθέν ὑποταχθέντα ὑποταχθέντε

Vocative ὑποταχθέν ὑποταχθέντα ὑποταχθέντε

Accusative ὑποταχθέν ὑποταχθέντα ὑποταχθέντε

Genitive ὑποταχθέντος ὑποταχθέντων ὑποταχθέντοῑν

Dative ὑποταχθέντι ὑποταχθεῖσι ὑποταχθέντοῑν

String Aorist

Passive voice

Masculine

Nominative ὑποταγείς ὑποταγέντες ὑποταγέντε

Vocative ὑποταγείς ὑποταγέντες ὑποταγέντε

Accusative ὑποταγέντα ὑποταγέντας ὑποταγέντε

Genitive ὑποταγέντος ὑποταγέντων ὑποταγέντοῑν

Dative ὑποταγέντι ὑποταγεῖσι ὑποταγέντοῑν

Feminine

Nominative ὑποταγεῖσα ὑποταγεῖσαι ὑποταγείσᾱ

Vocative ὑποταγεῖσα ὑποταγεῖσαι ὑποταγείσᾱ

Accusative ὑποταγεῖσαν ὑποταγείσᾱς ὑποταγείσᾱ

Genitive ὑποταγείσης ὑποταγεισῶν ὑποταγείσαῑν

Dative ὑποταγείσῃ ὑποταγείσαῑς ὑποταγείσαῑν

Neuter

Nominative ὑποταγέν ὑποταγέντα ὑποταγέντε

Vocative ὑποταγέν ὑποταγέντα ὑποταγέντε

Accusative ὑποταγέν ὑποταγέντα ὑποταγέντε

Genitive ὑποταγέντος ὑποταγέντων ὑποταγέντοῑν

Dative ὑποταγέντι ὑποταγεῖσι ὑποταγέντοῑν

Perfect

Active voice

Masculine

Nominative ὑποτεταχώς ὑποτεταχότες ὑποτεταχότε

Vocative ὑποτεταχώς ὑποτεταχότες ὑποτεταχότε

Accusative ὑποτεταχότα ὑποτεταχότας ὑποτεταχότε

Genitive ὑποτεταχότος ὑποτεταχότων ὑποτεταχότοῑν

Dative ὑποτεταχότι ὑποτεταχῶσι ὑποτεταχότοῑν



Singular Plural Dual

Feminine

Nominative ὑποτεταχυῖα ὑποτεταχυῖαι ὑποτεταχυίᾱ

Vocative ὑποτεταχυῖα ὑποτεταχυῖαι ὑποτεταχυίᾱ

Accusative ὑποτεταχυῖαν ὑποτεταχυίᾱς ὑποτεταχυίᾱ

Genitive ὑποτεταχυίᾱς ὑποτεταχυιῶν ὑποτεταχυίαῑν

Dative ὑποτεταχυίᾳ ὑποτεταχυίαῑς ὑποτεταχυίαῑν

Neuter

Nominative ὑποτεταχός ὑποτεταχότα ὑποτεταχότε

Vocative ὑποτεταχός ὑποτεταχότα ὑποτεταχότε

Accusative ὑποτεταχός ὑποτεταχότα ὑποτεταχότε

Genitive ὑποτεταχότος ὑποτεταχότων ὑποτεταχότοῑν

Dative ὑποτεταχότι ὑποτεταχῶσι ὑποτεταχότοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative ὑποτεταγμένος ὑποτεταγμένοι ὑποτεταγμένω

Vocative ὑποτεταγμένε ὑποτεταγμένοι ὑποτεταγμένω

Accusative ὑποτεταγμένον ὑποτεταγμένους ὑποτεταγμένω

Genitive ὑποτεταγμένου ὑποτεταγμένων ὑποτεταγμένοῑν

Dative ὑποτεταγμένῳ ὑποτεταγμένοῑς ὑποτεταγμένοῑν

Feminine

Nominative ὑποτεταγμένη ὑποτεταγμέναι ὑποτεταγμένᾱ

Vocative ὑποτεταγμένη ὑποτεταγμέναι ὑποτεταγμένᾱ

Accusative ὑποτεταγμένην ὑποτεταγμένᾱς ὑποτεταγμένᾱ

Genitive ὑποτεταγμένης ὑποτεταγμενῶν ὑποτεταγμέναῑν

Dative ὑποτεταγμένῃ ὑποτεταγμέναῑς ὑποτεταγμέναῑν

Neuter

Nominative ὑποτεταγμένον ὑποτεταγμένα ὑποτεταγμένω

Vocative ὑποτεταγμένον ὑποτεταγμένα ὑποτεταγμένω

Accusative ὑποτεταγμένον ὑποτεταγμένα ὑποτεταγμένω

Genitive ὑποτεταγμένου ὑποτεταγμένων ὑποτεταγμένοῑν

Dative ὑποτεταγμένῳ ὑποτεταγμένοῑς ὑποτεταγμένοῑν



Singular Plural Dual

Attic

Present

Active voice

Masculine

Nominative ὑποτάττων ὑποτάττοντες ὑποτάττοντε

Vocative ὑποτάττον ὑποτάττοντες ὑποτάττοντε

Accusative ὑποτάττοντα ὑποτάττοντας ὑποτάττοντε

Genitive ὑποτάττοντος ὑποταττόντων ὑποταττόντοῑν

Dative ὑποτάττοντι ὑποτάττουσι ὑποταττόντοῑν

Feminine

Nominative ὑποτάττουσα ὑποτάττουσαι ὑποταττούσᾱ

Vocative ὑποτάττουσα ὑποτάττουσαι ὑποταττούσᾱ

Accusative ὑποτάττουσαν ὑποταττούσᾱς ὑποταττούσᾱ

Genitive ὑποταττούσης ὑποταττουσῶν ὑποταττούσαῑν

Dative ὑποταττούσῃ ὑποταττούσαῑς ὑποταττούσαῑν

Neuter

Nominative ὑποτάττον ὑποτάττοντα ὑποτάττοντε

Vocative ὑποτάττον ὑποτάττοντα ὑποτάττοντε

Accusative ὑποτάττον ὑποτάττοντα ὑποτάττοντε

Genitive ὑποτάττοντος ὑποταττόντων ὑποταττόντοῑν

Dative ὑποτάττοντι ὑποτάττουσι ὑποταττόντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative ὑποταττόμενος ὑποταττόμενοι ὑποταττομένω

Vocative ὑποταττόμενε ὑποταττόμενοι ὑποταττομένω

Accusative ὑποταττόμενον ὑποταττομένους ὑποταττομένω

Genitive ὑποταττομένου ὑποταττομένων ὑποταττομένοῑν

Dative ὑποταττομένῳ ὑποταττομένοῑς ὑποταττομένοῑν

Feminine

Nominative ὑποταττομένη ὑποταττομέναι ὑποταττομένᾱ

Vocative ὑποταττομένη ὑποταττομέναι ὑποταττομένᾱ

Accusative ὑποταττομένην ὑποταττομένᾱς ὑποταττομένᾱ

Genitive ὑποταττομένης ὑποταττομενῶν ὑποταττομέναῑν

Dative ὑποταττομένῃ ὑποταττομέναῑς ὑποταττομέναῑν



Singular Plural Dual

Neuter

Nominative ὑποταττόμενον ὑποταττόμενα ὑποταττομένω

Vocative ὑποταττόμενον ὑποταττόμενα ὑποταττομένω

Accusative ὑποταττόμενον ὑποταττόμενα ὑποταττομένω

Genitive ὑποταττομένου ὑποταττομένων ὑποταττομένοῑν

Dative ὑποταττομένῳ ὑποταττομένοῑς ὑποταττομένοῑν



ὑποτάσσω

fix or arrange below; subject, submit.

Active Middle Passive

Regular

Present ὑποτάσσειν ὑποτάσσεσθαι

Future ὑποτάξειν ὑποτάξεσθαι ὑποταχθήσεσθαι

Future ὑποταγήσεσθαι

Aorist ὑποτάξαι ὑποτάξασθαι ὑποταχθῆναι

Aorist ὑποταγῆναι

Perfect ὑποτεταχέναι ὑποτετάχθαι

Attic

Present ὑποτάττειν ὑποτάττεσθαι



καλύπτω

cover, wrap.

Indicative Subjunctive Optative Imperative

Regular

Active voice

Present
καλύπτω καλύπτω καλύπτοῑμι1ps

καλύπτεις καλύπτῃς καλύπτοῑς κάλυπτε2ps

καλύπτει καλύπτῃ καλύπτοῑ καλυπτέτω3ps

καλύπτομεν καλύπτωμεν καλύπτοῑμεν1pp

καλύπτετε καλύπτητε καλύπτοῑτε καλύπτετε2pp

καλύπτουσι καλύπτωσι καλύπτοῑεν καλυπτέτωσαν3pp

καλύπτετον καλύπτητον καλύπτοῑτον καλύπτετον2pd

καλύπτετον καλύπτητον καλυπτοί̄την καλυπτέτων3pd

Imperfect
ἐκάλυπτον1ps

ἐκάλυπτες2ps

ἐκάλυπτε3ps

ἐκαλύπτομεν1pp

ἐκαλύπτετε2pp

ἐκάλυπτον3pp

ἐκαλύπτετον2pd

ἐκαλυπτέτην3pd

Future
καλύψω καλύψοῑμι1ps

καλύψεις καλύψοῑς2ps

καλύψει καλύψοῑ3ps

καλύψομεν καλύψοῑμεν1pp

καλύψετε καλύψοῑτε2pp

καλύψουσι καλύψοῑεν3pp

καλύψετον καλύψοῑτον2pd

καλύψετον καλυψοί̄την3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Aorist
ἐκάλυψα καλύψω καλύψαῑμι1ps

ἐκάλυψας καλύψῃς καλύψειας κάλυψον2ps

ἐκάλυψε καλύψῃ καλύψειε καλυψάτω3ps

ἐκαλύψαμεν καλύψωμεν καλύψαῑμεν1pp

ἐκαλύψατε καλύψητε καλύψαῑτε καλύψατε2pp

ἐκάλυψαν καλύψωσι καλύψειαν καλυψάτωσαν3pp

ἐκαλύψατον καλύψητον καλύψαῑτον καλύψατον2pd

ἐκαλυψάτην καλύψητον καλυψαί̄την καλυψάτων3pd

Perfect
κεκάλυφα κεκαλύφω κεκαλύφοῑμι1ps

κεκάλυφας κεκαλύφῃς κεκαλύφοῑς κεκάλυφε2ps

κεκάλυφε κεκαλύφῃ κεκαλύφοῑ κεκαλυφέτω3ps

κεκαλύφαμεν κεκαλύφωμεν κεκαλύφοῑμεν1pp

κεκαλύφατε κεκαλύφητε κεκαλύφοῑτε κεκαλύφετε2pp

κεκαλύφασι κεκαλύφωσι κεκαλύφοῑεν κεκαλυφέτωσαν3pp

κεκαλύφατον κεκαλύφητον κεκαλύφοῑτον κεκαλύφετον2pd

κεκαλύφατον κεκαλύφητον κεκαλυφοί̄την κεκαλυφέτων3pd

Pluperfect
ἐκεκαλύφη1ps

ἐκεκαλύφης2ps

ἐκεκαλύφει3ps

ἐκεκαλύφεμεν1pp

ἐκεκαλύφετε2pp

ἐκεκαλύφεσαν3pp

ἐκεκαλύφειτον2pd

ἐκεκαλυφείτην3pd

Middle voice

Present
καλύπτομαι καλύπτωμαι καλυπτοί̄μην1ps

καλύπτει καλύπτῃ καλύπτοῑο καλύπτου2ps

καλύπτεται καλύπτηται καλύπτοῑτο καλυπτέσθω3ps

καλυπτόμεθα καλυπτώμεθα καλυπτοί̄μεθα1pp

καλύπτεσθε καλύπτησθε καλύπτοῑσθε καλύπτεσθε2pp

καλύπτονται καλύπτωνται καλύπτοῑντο καλυπτέσθωσαν3pp

καλύπτεσθον καλύπτησθον καλύπτοῑσθον καλύπτεσθον2pd

καλύπτεσθον καλύπτησθον καλυπτοί̄σθην καλυπτέσθων3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Imperfect
ἐκαλυπτόμην1ps

ἐκαλύπτου2ps

ἐκαλύπτετο3ps

ἐκαλυπτόμεθα1pp

ἐκαλύπτεσθε2pp

ἐκαλύπτοντο3pp

ἐκαλύπτεσθον2pd

ἐκαλυπτέσθην3pd

Future
καλύψομαι καλυψοί̄μην1ps

καλύψει καλύψοῑο2ps

καλύψεται καλύψοῑτο3ps

καλυψόμεθα καλυψοί̄μεθα1pp

καλύψεσθε καλύψοῑσθε2pp

καλύψονται καλύψοῑντο3pp

καλύψεσθον καλύψοῑσθον2pd

καλύψεσθον καλυψοί̄σθην3pd

Aorist
ἐκαλυψάμην καλύψωμαι καλυψαί̄μην1ps

ἐκαλύψω καλύψῃ καλύψαῑο κάλυψαι2ps

ἐκαλύψατο καλύψηται καλύψαῑτο καλυψάσθω3ps

ἐκαλυψάμεθα καλυψώμεθα καλυψαί̄μεθα1pp

ἐκαλύψασθε καλύψησθε καλύψαῑσθε καλύψασθε2pp

ἐκαλύψαντο καλύψωνται καλύψαῑντο καλυψάσθωσαν3pp

ἐκαλύψασθον καλύψησθον καλύψαῑσθον καλύψασθον2pd

ἐκαλυψάσθην καλύψησθον καλυψαί̄σθην καλυψάσθων3pd

Perfect
κεκάλυμμαι1ps

κεκάλυψαι κεκάλυψο2ps

κεκάλυπται κεκαλύφθω3ps

κεκαλύμμεθα1pp

κεκάλυφθε κεκάλυφθε2pp

κεκαλύφθωσαν3pp

κεκάλυφθον κεκάλυφθον2pd

κεκάλυφθον κεκαλύφθων3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Pluperfect
ἐκεκαλύμμην1ps

ἐκεκάλυψο2ps

ἐκεκάλυπτο3ps

ἐκεκαλύμμεθα1pp

ἐκεκάλυφθε2pp

ἐκεκάλυφθον2pd

ἐκεκαλύφθην3pd

Passive voice

Future
καλυφθήσομαι καλυφθησοί̄μην1ps

καλυφθήσει καλυφθήσοῑο2ps

καλυφθήσεται καλυφθήσοῑτο3ps

καλυφθησόμεθα καλυφθησοί̄μεθα1pp

καλυφθήσεσθε καλυφθήσοῑσθε2pp

καλυφθήσονται καλυφθήσοῑντο3pp

καλυφθήσεσθον καλυφθήσοῑσθον2pd

καλυφθήσεσθον καλυφθησοί̄σθην3pd

Aorist
ἐκαλύφθην καλυφθῶ καλυφθείην1ps

ἐκαλύφθης καλυφθῇς καλυφθείης καλύφθητι2ps

ἐκαλύφθη καλυφθῇ καλυφθείη καλυφθήτω3ps

ἐκαλύφθημεν καλυφθῶμεν καλυφθεῖμεν1pp

ἐκαλύφθητε καλυφθῆτε καλυφθεῖτε καλύφθητε2pp

ἐκαλύφθησαν καλυφθῶσι καλυφθεῖεν καλυφθήτωσαν3pp

ἐκαλύφθητον καλυφθῆτον καλυφθεῖτον καλύφθητον2pd

ἐκαλυφθήτην καλυφθῆτον καλυφθείτην καλυφθήτων3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Rare

Active voice

Strong aorist
καλυβῶ καλυβείην1ps

καλυβῇς καλυβείης καλύβητι2ps

καλυβῇ καλυβείη καλυβήτω3ps

καλυβῶμεν καλυβεῖμεν1pp

καλυβῆτε καλυβεῖτε καλύβητε2pp

καλυβῶσι καλυβεῖεν καλυβήτωσαν3pp

καλυβῆτον καλυβεῖτον καλύβητον2pd

καλυβῆτον καλυβείτην καλυβήτων3pd

Passive voice

Strong aorist
ἐκαλύβην1ps

ἐκαλύβης2ps

ἐκαλύβη3ps

ἐκαλύβημεν1pp

ἐκαλύβητε2pp

ἐκαλύβησαν3pp

ἐκαλύβητον2pd

ἐκαλυβήτην3pd



καλύπτω

cover, wrap.

Singular Plural Dual

Regular

Present

Active voice

Masculine

Nominative καλύπτων καλύπτοντες καλύπτοντε

Vocative καλύπτον καλύπτοντες καλύπτοντε

Accusative καλύπτοντα καλύπτοντας καλύπτοντε

Genitive καλύπτοντος καλυπτόντων καλυπτόντοῑν

Dative καλύπτοντι καλύπτουσι καλυπτόντοῑν

Feminine

Nominative καλύπτουσα καλύπτουσαι καλυπτούσᾱ

Vocative καλύπτουσα καλύπτουσαι καλυπτούσᾱ

Accusative καλύπτουσαν καλυπτούσᾱς καλυπτούσᾱ

Genitive καλυπτούσης καλυπτουσῶν καλυπτούσαῑν

Dative καλυπτούσῃ καλυπτούσαῑς καλυπτούσαῑν

Neuter

Nominative καλύπτον καλύπτοντα καλύπτοντε

Vocative καλύπτον καλύπτοντα καλύπτοντε

Accusative καλύπτον καλύπτοντα καλύπτοντε

Genitive καλύπτοντος καλυπτόντων καλυπτόντοῑν

Dative καλύπτοντι καλύπτουσι καλυπτόντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative καλυπτόμενος καλυπτόμενοι καλυπτομένω

Vocative καλυπτόμενε καλυπτόμενοι καλυπτομένω

Accusative καλυπτόμενον καλυπτομένους καλυπτομένω

Genitive καλυπτομένου καλυπτομένων καλυπτομένοῑν

Dative καλυπτομένῳ καλυπτομένοῑς καλυπτομένοῑν

Feminine

Nominative καλυπτομένη καλυπτομέναι καλυπτομένᾱ

Vocative καλυπτομένη καλυπτομέναι καλυπτομένᾱ

Accusative καλυπτομένην καλυπτομένᾱς καλυπτομένᾱ

Genitive καλυπτομένης καλυπτομενῶν καλυπτομέναῑν

Dative καλυπτομένῃ καλυπτομέναῑς καλυπτομέναῑν



Singular Plural Dual

Neuter

Nominative καλυπτόμενον καλυπτόμενα καλυπτομένω

Vocative καλυπτόμενον καλυπτόμενα καλυπτομένω

Accusative καλυπτόμενον καλυπτόμενα καλυπτομένω

Genitive καλυπτομένου καλυπτομένων καλυπτομένοῑν

Dative καλυπτομένῳ καλυπτομένοῑς καλυπτομένοῑν

Future

Active voice

Masculine

Nominative καλύψων καλύψοντες καλύψοντε

Vocative καλύψον καλύψοντες καλύψοντε

Accusative καλύψοντα καλύψοντας καλύψοντε

Genitive καλύψοντος καλυψόντων καλυψόντοῑν

Dative καλύψοντι καλύψουσι καλυψόντοῑν

Feminine

Nominative καλύψουσα καλύψουσαι καλυψούσᾱ

Vocative καλύψουσα καλύψουσαι καλυψούσᾱ

Accusative καλύψουσαν καλυψούσᾱς καλυψούσᾱ

Genitive καλυψούσης καλυψουσῶν καλυψούσαῑν

Dative καλυψούσῃ καλυψούσαῑς καλυψούσαῑν

Neuter

Nominative καλύψον καλύψοντα καλύψοντε

Vocative καλύψον καλύψοντα καλύψοντε

Accusative καλύψον καλύψοντα καλύψοντε

Genitive καλύψοντος καλυψόντων καλυψόντοῑν

Dative καλύψοντι καλύψουσι καλυψόντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative καλυψόμενος καλυψόμενοι καλυψομένω

Vocative καλυψόμενε καλυψόμενοι καλυψομένω

Accusative καλυψόμενον καλυψομένους καλυψομένω

Genitive καλυψομένου καλυψομένων καλυψομένοῑν

Dative καλυψομένῳ καλυψομένοῑς καλυψομένοῑν



Singular Plural Dual

Feminine

Nominative καλυψομένη καλυψομέναι καλυψομένᾱ

Vocative καλυψομένη καλυψομέναι καλυψομένᾱ

Accusative καλυψομένην καλυψομένᾱς καλυψομένᾱ

Genitive καλυψομένης καλυψομενῶν καλυψομέναῑν

Dative καλυψομένῃ καλυψομέναῑς καλυψομέναῑν

Neuter

Nominative καλυψόμενον καλυψόμενα καλυψομένω

Vocative καλυψόμενον καλυψόμενα καλυψομένω

Accusative καλυψόμενον καλυψόμενα καλυψομένω

Genitive καλυψομένου καλυψομένων καλυψομένοῑν

Dative καλυψομένῳ καλυψομένοῑς καλυψομένοῑν

Passive voice

Masculine

Nominative καλυφθησόμενος καλυφθησόμενοι καλυφθησομένω

Vocative καλυφθησόμενε καλυφθησόμενοι καλυφθησομένω

Accusative καλυφθησόμενον καλυφθησομένους καλυφθησομένω

Genitive καλυφθησομένου καλυφθησομένων καλυφθησομένοῑν

Dative καλυφθησομένῳ καλυφθησομένοῑς καλυφθησομένοῑν

Feminine

Nominative καλυφθησομένη καλυφθησομέναι καλυφθησομένᾱ

Vocative καλυφθησομένη καλυφθησομέναι καλυφθησομένᾱ

Accusative καλυφθησομένην καλυφθησομένᾱς καλυφθησομένᾱ

Genitive καλυφθησομένης καλυφθησομενῶν καλυφθησομέναῑν

Dative καλυφθησομένῃ καλυφθησομέναῑς καλυφθησομέναῑν

Neuter

Nominative καλυφθησόμενον καλυφθησόμενα καλυφθησομένω

Vocative καλυφθησόμενον καλυφθησόμενα καλυφθησομένω

Accusative καλυφθησόμενον καλυφθησόμενα καλυφθησομένω

Genitive καλυφθησομένου καλυφθησομένων καλυφθησομένοῑν

Dative καλυφθησομένῳ καλυφθησομένοῑς καλυφθησομένοῑν



Singular Plural Dual

Aorist

Active voice

Masculine

Nominative καλύψᾱς καλύψαντες καλύψαντε

Vocative καλύψαν καλύψαντες καλύψαντε

Accusative καλύψαντα καλύψαντας καλύψαντε

Genitive καλύψαντος καλυψάντων καλυψάντοῑν

Dative καλύψαντι καλύψᾱσι καλυψάντοῑν

Feminine

Nominative καλύψᾱσα καλύψᾱσαι καλυψά̄σᾱ

Vocative καλύψᾱσα καλύψᾱσαι καλυψά̄σᾱ

Accusative καλύψᾱσαν καλυψά̄σᾱς καλυψά̄σᾱ

Genitive καλυψά̄σης καλυψᾱσῶν καλυψά̄σαῑν

Dative καλυψά̄σῃ καλυψά̄σαῑς καλυψά̄σαῑν

Neuter

Nominative καλύψαν καλύψαντα καλύψαντε

Vocative καλύψαν καλύψαντα καλύψαντε

Accusative καλύψαν καλύψαντα καλύψαντε

Genitive καλύψαντος καλυψάντων καλυψάντοῑν

Dative καλύψαντι καλύψᾱσι καλυψάντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative καλυψάμενος καλυψάμενοι καλυψαμένω

Vocative καλυψάμενε καλυψάμενοι καλυψαμένω

Accusative καλυψάμενον καλυψαμένους καλυψαμένω

Genitive καλυψαμένου καλυψαμένων καλυψαμένοῑν

Dative καλυψαμένῳ καλυψαμένοῑς καλυψαμένοῑν

Feminine

Nominative καλυψαμένη καλυψαμέναι καλυψαμένᾱ

Vocative καλυψαμένη καλυψαμέναι καλυψαμένᾱ

Accusative καλυψαμένην καλυψαμένᾱς καλυψαμένᾱ

Genitive καλυψαμένης καλυψαμενῶν καλυψαμέναῑν

Dative καλυψαμένῃ καλυψαμέναῑς καλυψαμέναῑν



Singular Plural Dual

Neuter

Nominative καλυψάμενον καλυψάμενα καλυψαμένω

Vocative καλυψάμενον καλυψάμενα καλυψαμένω

Accusative καλυψάμενον καλυψάμενα καλυψαμένω

Genitive καλυψαμένου καλυψαμένων καλυψαμένοῑν

Dative καλυψαμένῳ καλυψαμένοῑς καλυψαμένοῑν

Passive voice

Masculine

Nominative καλυφθείς καλυφθέντες καλυφθέντε

Vocative καλυφθείς καλυφθέντες καλυφθέντε

Accusative καλυφθέντα καλυφθέντας καλυφθέντε

Genitive καλυφθέντος καλυφθέντων καλυφθέντοῑν

Dative καλυφθέντι καλυφθεῖσι καλυφθέντοῑν

Feminine

Nominative καλυφθεῖσα καλυφθεῖσαι καλυφθείσᾱ

Vocative καλυφθεῖσα καλυφθεῖσαι καλυφθείσᾱ

Accusative καλυφθεῖσαν καλυφθείσᾱς καλυφθείσᾱ

Genitive καλυφθείσης καλυφθεισῶν καλυφθείσαῑν

Dative καλυφθείσῃ καλυφθείσαῑς καλυφθείσαῑν

Neuter

Nominative καλυφθέν καλυφθέντα καλυφθέντε

Vocative καλυφθέν καλυφθέντα καλυφθέντε

Accusative καλυφθέν καλυφθέντα καλυφθέντε

Genitive καλυφθέντος καλυφθέντων καλυφθέντοῑν

Dative καλυφθέντι καλυφθεῖσι καλυφθέντοῑν

Perfect

Active voice

Masculine

Nominative κεκαλυφώς κεκαλυφότες κεκαλυφότε

Vocative κεκαλυφώς κεκαλυφότες κεκαλυφότε

Accusative κεκαλυφότα κεκαλυφότας κεκαλυφότε

Genitive κεκαλυφότος κεκαλυφότων κεκαλυφότοῑν

Dative κεκαλυφότι κεκαλυφῶσι κεκαλυφότοῑν



Singular Plural Dual

Feminine

Nominative κεκαλυφυῖα κεκαλυφυῖαι κεκαλυφυίᾱ

Vocative κεκαλυφυῖα κεκαλυφυῖαι κεκαλυφυίᾱ

Accusative κεκαλυφυῖαν κεκαλυφυίᾱς κεκαλυφυίᾱ

Genitive κεκαλυφυίᾱς κεκαλυφυιῶν κεκαλυφυίαῑν

Dative κεκαλυφυίᾳ κεκαλυφυίαῑς κεκαλυφυίαῑν

Neuter

Nominative κεκαλυφόν κεκαλυφότες κεκαλυφότε

Vocative κεκαλυφός κεκαλυφότες κεκαλυφότε

Accusative κεκαλυφότα κεκαλυφότας κεκαλυφότε

Genitive κεκαλυφότος κεκαλυφότων κεκαλυφότοῑν

Dative κεκαλυφότι κεκαλυφῶσι κεκαλυφότοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative κεκαλυμμένος κεκαλυμμένοι κεκαλυμμένω

Vocative κεκαλυμμένε κεκαλυμμένοι κεκαλυμμένω

Accusative κεκαλυμμένον κεκαλυμμένους κεκαλυμμένω

Genitive κεκαλυμμένου κεκαλυμμένων κεκαλυμμένοῑν

Dative κεκαλυμμένῳ κεκαλυμμένοῑς κεκαλυμμένοῑν

Feminine

Nominative κεκαλυμμένη κεκαλυμμέναι κεκαλυμμένᾱ

Vocative κεκαλυμμένη κεκαλυμμέναι κεκαλυμμένᾱ

Accusative κεκαλυμμένην κεκαλυμμένᾱς κεκαλυμμένᾱ

Genitive κεκαλυμμένης κεκαλυμμενῶν κεκαλυμμέναῑν

Dative κεκαλυμμένῃ κεκαλυμμέναῑς κεκαλυμμέναῑν

Neuter

Nominative κεκαλυμμένον κεκαλυμμένα κεκαλυμμένω

Vocative κεκαλυμμένον κεκαλυμμένα κεκαλυμμένω

Accusative κεκαλυμμένον κεκαλυμμένα κεκαλυμμένω

Genitive κεκαλυμμένου κεκαλυμμένων κεκαλυμμένοῑν

Dative κεκαλυμμένῳ κεκαλυμμένοῑς κεκαλυμμένοῑν



Singular Plural Dual

Rare

String Aorist

Passive voice

Masculine

Nominative καλυβείς καλυβέντες καλυβέντε

Vocative καλυβείς καλυβέντες καλυβέντε

Accusative καλυβέντα καλυβέντας καλυβέντε

Genitive καλυβέντος καλυβέντων καλυβέντοῑν

Dative καλυβέντι καλυβεῖσι καλυβέντοῑν

Feminine

Nominative καλυβεῖσα καλυβεῖσαι καλυβείσᾱ

Vocative καλυβεῖσα καλυβεῖσαι καλυβείσᾱ

Accusative καλυβεῖσαν καλυβείσᾱς καλυβείσᾱ

Genitive καλυβείσης καλυβεισῶν καλυβείσαῑν

Dative καλυβείσῃ καλυβείσαῑς καλυβείσαῑν

Neuter

Nominative καλυβέν καλυβέντα καλυβέντε

Vocative καλυβέν καλυβέντα καλυβέντε

Accusative καλυβέν καλυβέντα καλυβέντε

Genitive καλυβέντος καλυβέντων καλυβέντοῑν

Dative καλυβέντι καλυβεῖσι καλυβέντοῑν



καλύπτω

cover, wrap.

Active Middle Passive

Rare

Aorist καλυβῆναι



καταντάω

come to the point of; arrive to.

Indicative Subjunctive Optative Imperative

Regular

Active voice

Present
καταντῶ καταντῶ καταντῷμι1ps

καταντᾷς καταντᾷς καταντῷς κατάντᾱ2ps

καταντᾷ καταντᾷ καταντῷ καταντά̄τω3ps

καταντῶμεν καταντῶμεν καταντῷμεν1pp

καταντᾶτε καταντᾶτε καταντῷτε καταντᾶτε2pp

καταντῶσι καταντῶσι καταντῷεν καταντά̄τωσαν3pp

καταντᾶτον καταντᾶτον καταντῷτον καταντᾶτον2pd

καταντᾶτον καταντᾶτον καταντῴτην καταντά̄των3pd

Imperfect
κατήντων1ps

κατήντᾱς2ps

κατήντᾱ3ps

κατηντῶμεν1pp

κατηντᾶτε2pp

κατήντων3pp

κατηντᾶτον2pd

κατηντά̄την3pd

Future
καταντήσω καταντήσοῑμι1ps

καταντήσεις καταντήσοῑς2ps

καταντήσει καταντήσοῑ3ps

καταντήσομεν καταντήσοῑμεν1pp

καταντήσετε καταντήσοῑτε2pp

καταντήσουσι καταντήσοῑεν3pp

καταντήσετον καταντήσοῑτον2pd

καταντήσετον καταντησοί̄την3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Aorist
κατήντησα καταντήσω καταντήσαῑμι1ps

κατήντησας καταντήσῃς καταντήσειας κατάντησον2ps

κατήντησε καταντήσῃ καταντήσειε καταντησάτω3ps

κατηντήσαμεν καταντήσωμεν καταντήσαῑμεν1pp

κατηντήσατε καταντήσητε καταντήσαῑτε καταντήσατε2pp

κατήντησαν καταντήσωσι καταντήσειαν καταντησάτωσαν3pp

κατηντήσατον καταντήσητον καταντήσαῑτον καταντήσατον2pd

κατηντησάτην καταντήσητον καταντησαί̄την καταντησάτων3pd

Perfect
κατήντηκα κατηντήκω κατηντήκοῑμι1ps

κατήντηκας κατηντήκῃς κατηντήκοῑς κατήντηκε2ps

κατήντηκε κατηντήκῃ κατηντήκοῑ κατηντηκέτω3ps

κατηντήκαμεν κατηντήκωμεν κατηντήκοῑμεν1pp

κατηντήκατε κατηντήκητε κατηντήκοῑτε κατηντήκετε2pp

κατηντήκασι κατηντήκωσι κατηντήκοῑεν κατηντηκέτωσαν3pp

κατηντήκατον κατηντήκητον κατηντήκοῑτον κατηντήκετον2pd

κατηντήκατον κατηντήκητον κατηντηκοί̄την κατηντηκέτων3pd

Pluperfect
κατηντήκη1ps

κατηντήκης2ps

κατηντήκει3ps

κατηντήκεμεν1pp

κατηντήκετε2pp

κατηντήκεσαν3pp

κατηντήκειτον2pd

κατηντηκείτην3pd

Middle voice

Present
καταντῶμαι καταντῶμαι καταντῴμην1ps

καταντᾷ καταντᾷ καταντῷο καταντῶ2ps

καταντᾶται καταντᾶται καταντῷτο καταντά̄σθω3ps

καταντώμεθα καταντώμεθα καταντῴμεθα1pp

καταντᾶσθε καταντᾶσθε καταντῷσθε καταντᾶσθε2pp

καταντῶνται καταντῶνται καταντῷντο καταντά̄σθωσαν3pp

καταντᾶσθον καταντᾶσθον καταντῷσθον καταντᾶσθον2pd

καταντᾶσθον καταντᾶσθον καταντῴσθην καταντά̄σθων3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Imperfect
κατηντώμην1ps

κατηντῶ2ps

κατηντᾶτο3ps

κατηντώμεθα1pp

κατηντᾶσθε2pp

κατηντῶντο3pp

κατηντᾶσθον2pd

κατηντά̄σθην3pd

Future
καταντήσομαι καταντησοί̄μην1ps

καταντήσει καταντήσοῑο2ps

καταντήσεται καταντήσοῑτο3ps

καταντησόμεθα καταντησοί̄μεθα1pp

καταντήσεσθε καταντήσοῑσθε2pp

καταντήσονται καταντήσοῑντο3pp

καταντήσεσθον καταντήσοῑσθον2pd

καταντήσεσθον καταντησοί̄σθην3pd

Aorist
κατηντησάμην καταντήσωμαι καταντησαί̄μην1ps

κατηντήσω καταντήσῃ καταντήσαῑο κατάντησαι2ps

κατηντήσατο καταντήσηται καταντήσαῑτο καταντησάσθω3ps

κατηντησάμεθα καταντησώμεθα καταντησαί̄μεθα1pp

κατηντήσασθε καταντήσησθε καταντήσαῑσθε καταντήσασθε2pp

κατηντήσαντο καταντήσωνται καταντήσαῑντο καταντησάσθωσα3pp

κατηντήσασθον καταντήσησθον καταντήσαῑσθον καταντήσασθον2pd

κατηντησάσθην καταντήσησθον καταντησαί̄σθην καταντησάσθων3pd

Perfect
κατήντημαι1ps

κατήντησαι κατήντησο2ps

κατήντηται κατηντήσθω3ps

κατηντήμεθα1pp

κατήντησθε κατήντησθε2pp

κατήντηνται κατηντήσθωσαν3pp

κατήντησθον κατήντησθον2pd

κατήντησθον κατηντήσθων3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Pluperfect
κατηντήμην1ps

κατήντησο2ps

κατήντητο3ps

κατηντήμεθα1pp

κατήντησθε2pp

κατήντηντο3pp

κατήντησθον2pd

κατηντήσθην3pd

Passive voice

Future
καταντηθήσομαι καταντηθησοί̄μην1ps

καταντηθήσει καταντηθήσοῑο2ps

καταντηθήσεται καταντηθήσοῑτο3ps

καταντηθησόμεθ καταντηθησοί̄μεθ1pp

καταντηθήσεσθε καταντηθήσοῑσθε2pp

καταντηθήσονται καταντηθήσοῑντο3pp

καταντηθήσεσθον καταντηθήσοῑσθο2pd

καταντηθήσεσθον καταντηθησοί̄σθη3pd

Aorist
κατηντήθην καταντηθῶ καταντηθείην1ps

κατηντήθης καταντηθῇς καταντηθείης καταντήθητι2ps

κατηντήθη καταντηθῇ καταντηθείη καταντηθήτω3ps

κατηντήθημεν καταντηθῶμεν καταντηθεῖμεν1pp

κατηντήθητε καταντηθῆτε καταντηθεῖτε καταντήθητε2pp

κατηντήθησαν καταντηθῶσι καταντηθεῖεν καταντηθήτωσαν3pp

κατηντήθητον καταντηθῆτον καταντηθεῖτον καταντήθητον2pd

κατηντηθήτην καταντηθῆτον καταντηθείτην καταντηθήτων3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Doric

Active voice

Future
καταντάσω καταντάσοῑμι1ps

καταντάσεις καταντάσοῑς2ps

καταντάσει καταντάσοῑ3ps

καταντάσομεν καταντάσοῑμεν1pp

καταντάσετε καταντάσοῑτε2pp

καταντάσουσι καταντάσοῑεν3pp

καταντάσετον καταντάσοῑτον2pd

καταντάσετον καταντασοί̄την3pd

Aorist
κατάντασα1ps

κατάντασας2ps

κατάντασε3ps

καταντάσαμεν1pp

καταντάσατε2pp

κατάντασαν3pp

καταντάσατον2pd

καταντασάτην3pd

Middle voice

Future
καταντάσομαι καταντασοί̄μην1ps

καταντάσει καταντάσοῑο2ps

καταντάσεται καταντάσοῑτο3ps

καταντασόμεθα καταντασοί̄μεθα1pp

καταντάσεσθε καταντάσοῑσθε2pp

καταντάσονται καταντάσοῑντο3pp

καταντάσεσθον καταντάσοῑσθον2pd

καταντάσεσθον καταντασοί̄σθην3pd

Aorist
καταντασάμην1ps

καταντάσω2ps

καταντάσατο3ps

καταντασάμεθα1pp

καταντάσασθε2pp

καταντάσαντο3pp



Indicative Subjunctive Optative Imperative

καταντάσασθον2pd

καταντασάσθην3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Ionic

Active voice

Present
καταντέω καταντέω καταντέοῑμι1ps

καταντέεις καταντέῃς καταντέοῑς κατάντεε2ps

καταντέει καταντέῃ καταντέοῑ καταντεέτω3ps

καταντέομεν καταντέωμεν καταντέοῑμεν1pp

καταντέετε καταντέητε καταντέοῑτε καταντέετε2pp

καταντέουσι καταντέωσι καταντέοῑεν καταντεέτωσαν3pp

καταντέετον καταντέητον καταντέοῑτον καταντέετον2pd

καταντέετον καταντέητον καταντεοί̄την καταντεέτων3pd

Imperfect
κατήντεον1ps

κατήντεες2ps

κατήντεε3ps

κατηντέομεν1pp

κατηντέετε2pp

κατήντεον3pp

κατηντέετον2pd

κατηντεέτην3pd

Middle voice

Present
κατηντέομαι καταντέωμαι καταντεοί̄μην1ps

κατηντέει καταντέῃ καταντέοῑο καταντέου2ps

κατηντέεται καταντέηται καταντέοῑτο καταντεέσθω3ps

κατηντεόμεθα καταντεώμεθα καταντεοί̄μεθα1pp

κατηντέεσθε καταντέησθε καταντέοῑσθε καταντέεσθε2pp

κατηντέονται καταντέωνται καταντέοῑντο καταντεέσθωσαν3pp

κατηντέεσθον καταντέησθον καταντέοῑσθον καταντέεσθον2pd

κατηντέεσθον καταντέησθον καταντεοί̄σθην καταντεέσθων3pd

Imperfect
κατηντεόμην1ps

κατηντέου2ps

κατηντέετο3ps

κατηντεόμεθα1pp

κατηντέεσθε2pp

κατηντέοντο3pp



Indicative Subjunctive Optative Imperative

κατηντέεσθον2pd

κατηντεέσθην3pd



καταντάω

come to the point of; arrive to.

Singular Plural Dual

Regular

Present

Active voice

Masculine

Nominative καταντῶν καταντῶντες καταντῶντε

Vocative καταντῶν καταντῶντες καταντῶντε

Accusative καταντῶντα καταντῶντας καταντῶντε

Genitive καταντῶντος καταντώντων καταντώντοῑν

Dative καταντῶντι καταντῶσι καταντώντοῑν

Feminine

Nominative καταντῶσα καταντῶσαι καταντώσᾱ

Vocative καταντῶσα καταντῶσαι καταντώσᾱ

Accusative καταντῶσαν καταντώσᾱς καταντώσᾱ

Genitive καταντώσης καταντωσῶν καταντώσαῑν

Dative καταντώσῃ καταντώσαῑς καταντώσαῑν

Neuter

Nominative καταντῶν καταντῶντα καταντῶντε

Vocative καταντῶν καταντῶντα καταντῶντε

Accusative καταντῶν καταντῶντα καταντῶντε

Genitive καταντῶντος καταντώντων καταντώντοῑν

Dative καταντῶντι καταντῶσι καταντώντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative καταντώμενος καταντώμενοι καταντωμένω

Vocative καταντώμενε καταντώμενοι καταντωμένω

Accusative καταντώμενον καταντωμένους καταντωμένω

Genitive καταντωμένου καταντωμένων καταντωμένοῑν

Dative καταντωμένῳ καταντωμένοῑς καταντωμένοῑν

Feminine

Nominative καταντωμένη καταντωμέναι καταντωμένᾱ

Vocative καταντωμένη καταντωμέναι καταντωμένᾱ

Accusative καταντωμένην καταντωμένᾱς καταντωμένᾱ

Genitive καταντωμένης καταντωμενῶν καταντωμέναῑν

Dative καταντωμένῃ καταντωμέναῑς καταντωμέναῑν



Singular Plural Dual

Neuter

Nominative καταντώμενον καταντώμενα καταντωμένω

Vocative καταντώμενον καταντώμενα καταντωμένω

Accusative καταντώμενον καταντώμενα καταντωμένω

Genitive καταντωμένου καταντωμένων καταντωμένοῑν

Dative καταντωμένῳ καταντωμένοῑς καταντωμένοῑν

Future

Active voice

Masculine

Nominative καταντήσων καταντήσοντες καταντήσοντε

Vocative καταντήσον καταντήσοντες καταντήσοντε

Accusative καταντήσοντα καταντήσοντας καταντήσοντε

Genitive καταντήσοντος καταντησόντων καταντησόντοῑν

Dative καταντήσοντι καταντήσουσι καταντησόντοῑν

Feminine

Nominative καταντήσουσα καταντήσουσαι καταντησούσᾱ

Vocative καταντήσουσα καταντήσουσαι καταντησούσᾱ

Accusative καταντήσουσαν καταντησούσᾱς καταντησούσᾱ

Genitive καταντησούσης καταντησουσῶν καταντησούσαῑν

Dative καταντησούσῃ καταντησούσαῑς καταντησούσαῑν

Neuter

Nominative καταντῆσον καταντήσοντα καταντήσοντε

Vocative καταντῆσον καταντήσοντα καταντήσοντε

Accusative καταντῆσον καταντήσοντα καταντήσοντε

Genitive καταντήσοντος καταντησόντων καταντησόντοῑν

Dative καταντήσοντι καταντήσουσι καταντησόντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative καταντησόμενος καταντησόμενοι καταντησομένω

Vocative καταντησόμενε καταντησόμενοι καταντησομένω

Accusative καταντησόμενον καταντησομένους καταντησομένω

Genitive καταντησομένου καταντησομένων καταντησομένοῑν

Dative καταντησομένῳ καταντησομένοῑς καταντησομένοῑν



Singular Plural Dual

Feminine

Nominative καταντησομένη καταντησομέναι καταντησομένᾱ

Vocative καταντησομένη καταντησομέναι καταντησομένᾱ

Accusative καταντησομένην καταντησομένᾱς καταντησομένᾱ

Genitive καταντησομένης καταντησομενῶν καταντησομέναῑν

Dative καταντησομένῃ καταντησομέναῑς καταντησομέναῑν

Neuter

Nominative καταντησόμενον καταντησόμενα καταντησομένω

Vocative καταντησόμενον καταντησόμενα καταντησομένω

Accusative καταντησόμενον καταντησόμενα καταντησομένω

Genitive καταντησομένου καταντησομένων καταντησομένοῑν

Dative καταντησομένῳ καταντησομένοῑς καταντησομένοῑν

Passive voice

Masculine

Nominative καταντηθησόμενος καταντηθησόμενοι καταντηθησομένω

Vocative καταντηθησόμενε καταντηθησόμενοι καταντηθησομένω

Accusative καταντηθησόμενον καταντηθησομένους καταντηθησομένω

Genitive καταντηθησομένου καταντηθησομένων καταντηθησομένοῑν

Dative καταντηθησομένῳ καταντηθησομένοῑς καταντηθησομένοῑν

Feminine

Nominative καταντηθησομένη καταντηθησομέναι καταντηθησομένᾱ

Vocative καταντηθησομένη καταντηθησομέναι καταντηθησομένᾱ

Accusative καταντηθησομένην καταντηθησομένᾱς καταντηθησομένᾱ

Genitive καταντηθησομένης καταντηθησομενῶν καταντηθησομέναῑν

Dative καταντηθησομένῃ καταντηθησομέναῑς καταντηθησομέναῑν

Neuter

Nominative καταντηθησόμενον καταντηθησόμενα καταντηθησομένω

Vocative καταντηθησόμενον καταντηθησόμενα καταντηθησομένω

Accusative καταντηθησόμενον καταντηθησόμενα καταντηθησομένω

Genitive καταντηθησομένου καταντηθησομένων καταντηθησομένοῑν

Dative καταντηθησομένῳ καταντηθησομένοῑς καταντηθησομένοῑν



Singular Plural Dual

Aorist

Active voice

Masculine

Nominative καταντήσᾱς καταντήσαντες καταντήσαντε

Vocative καταντήσαν καταντήσαντες καταντήσαντε

Accusative καταντήσαντα καταντήσαντας καταντήσαντε

Genitive καταντήσαντος καταντησάντων καταντησάντοῑν

Dative καταντήσαντι καταντήσᾱσι καταντησάντοῑν

Feminine

Nominative καταντήσᾱσα καταντήσᾱσαι καταντησά̄σᾱ

Vocative καταντήσᾱσα καταντήσᾱσαι καταντησά̄σᾱ

Accusative καταντήσᾱσαν καταντησά̄σᾱς καταντησά̄σᾱ

Genitive καταντησά̄σης καταντησᾱσῶν καταντησά̄σαῑν

Dative καταντησά̄σῃ καταντησά̄σαῑς καταντησά̄σαῑν

Neuter

Nominative καταντῆσαν καταντήσαντα καταντήσαντε

Vocative καταντῆσαν καταντήσαντα καταντήσαντε

Accusative καταντῆσαν καταντήσαντα καταντήσαντε

Genitive καταντήσαντος καταντησάντων καταντησάντοῑν

Dative καταντήσαντι καταντήσᾱσι καταντησάντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative καταντησάμενος καταντησάμενοι καταντησαμένω

Vocative καταντησάμενε καταντησάμενοι καταντησαμένω

Accusative καταντησάμενον καταντησαμένους καταντησαμένω

Genitive καταντησαμένου καταντησαμένων καταντησαμένοῑν

Dative καταντησαμένῳ καταντησαμένοῑς καταντησαμένοῑν

Feminine

Nominative καταντησαμένη καταντησαμέναι καταντησαμένᾱ

Vocative καταντησαμένη καταντησαμέναι καταντησαμένᾱ

Accusative καταντησαμένην καταντησαμένᾱς καταντησαμένᾱ

Genitive καταντησαμένης καταντησαμενῶν καταντησαμέναῑν

Dative καταντησαμένῃ καταντησαμέναῑς καταντησαμέναῑν



Singular Plural Dual

Neuter

Nominative καταντησάμενον καταντησάμενα καταντησαμένω

Vocative καταντησάμενον καταντησάμενα καταντησαμένω

Accusative καταντησάμενον καταντησάμενα καταντησαμένω

Genitive καταντησαμένου καταντησαμένων καταντησαμένοῑν

Dative καταντησαμένῳ καταντησαμένοῑς καταντησαμένοῑν

Passive voice

Masculine

Nominative καταντηθείς καταντηθέντες καταντηθέντε

Vocative καταντηθείς καταντηθέντες καταντηθέντε

Accusative καταντηθέντα καταντηθέντας καταντηθέντε

Genitive καταντηθέντος καταντηθέντων καταντηθέντοῑν

Dative καταντηθέντι καταντηθεῖσι καταντηθέντοῑν

Feminine

Nominative καταντηθεῖσα καταντηθεῖσαι καταντηθείσᾱ

Vocative καταντηθεῖσα καταντηθεῖσαι καταντηθείσᾱ

Accusative καταντηθεῖσαν καταντηθείσᾱς καταντηθείσᾱ

Genitive καταντηθείσης καταντηθεισῶν καταντηθείσαῑν

Dative καταντηθείσῃ καταντηθείσαῑς καταντηθείσαῑν

Neuter

Nominative καταντηθέν καταντηθέντα καταντηθέντε

Vocative καταντηθέν καταντηθέντα καταντηθέντε

Accusative καταντηθέν καταντηθέντα καταντηθέντε

Genitive καταντηθέντος καταντηθέντων καταντηθέντοῑν

Dative καταντηθέντι καταντηθεῖσι καταντηθέντοῑν

Perfect

Active voice

Masculine

Nominative κατηντηκώς κατηντηκότες κατηντηκότε

Vocative κατηντηκώς κατηντηκότες κατηντηκότε

Accusative κατηντηκότα κατηντηκότας κατηντηκότε

Genitive κατηντηκότος κατηντηκότων κατηντηκότοῑν

Dative κατηντηκότι κατηντηκῶσι κατηντηκότοῑν



Singular Plural Dual

Feminine

Nominative κατηντηκυῖα κατηντηκυῖαι κατηντηκυίᾱ

Vocative κατηντηκυῖα κατηντηκυῖαι κατηντηκυίᾱ

Accusative κατηντηκυῖαν κατηντηκυίᾱς κατηντηκυίᾱ

Genitive κατηντηκυίᾱς κατηντηκυιῶν κατηντηκυίαῑν

Dative κατηντηκυίᾳ κατηντηκυίαῑς κατηντηκυίαῑν

Neuter

Nominative κατηντηκόν κατηντηκότες κατηντηκότε

Vocative κατηντηκός κατηντηκότες κατηντηκότε

Accusative κατηντηκότα κατηντηκότας κατηντηκότε

Genitive κατηντηκότος κατηντηκότων κατηντηκότοῑν

Dative κατηντηκότι κατηντηκῶσι κατηντηκότοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative κατηντημένος κατηντημένοι κατηντημένω

Vocative κατηντημένε κατηντημένοι κατηντημένω

Accusative κατηντημένον κατηντημένους κατηντημένω

Genitive κατηντημένου κατηντημένων κατηντημένοῑν

Dative κατηντημένῳ κατηντημένοῑς κατηντημένοῑν

Feminine

Nominative κατηντημένη κατηντημέναι κατηντημένᾱ

Vocative κατηντημένη κατηντημέναι κατηντημένᾱ

Accusative κατηντημένην κατηντημένᾱς κατηντημένᾱ

Genitive κατηντημένης κατηντημενῶν κατηντημέναῑν

Dative κατηντημένῃ κατηντημέναῑς κατηντημέναῑν

Neuter

Nominative κατηντημένον κατηντημένα κατηντημένω

Vocative κατηντημένον κατηντημένα κατηντημένω

Accusative κατηντημένον κατηντημένα κατηντημένω

Genitive κατηντημένου κατηντημένων κατηντημένοῑν

Dative κατηντημένῳ κατηντημένοῑς κατηντημένοῑν



Singular Plural Dual

Doric

Future

Active voice

Masculine

Nominative καταντά̄σων καταντάσοντες καταντάσοντε

Vocative καταντάσον καταντάσοντες καταντάσοντε

Accusative καταντάσοντα καταντάσοντας καταντάσοντε

Genitive καταντάσοντος καταντασόντων καταντασόντοῑν

Dative καταντάσοντι καταντάσουσι καταντασόντοῑν

Feminine

Nominative καταντάσουσα καταντάσουσαι καταντασούσᾱ

Vocative καταντάσουσα καταντάσουσαι καταντασούσᾱ

Accusative καταντάσουσαν καταντασούσᾱς καταντασούσᾱ

Genitive καταντασούσης καταντασουσῶν καταντασούσαῑν

Dative καταντασούσῃ καταντασούσαῑς καταντασούσαῑν

Neuter

Nominative καταντᾶσον καταντάσοντα καταντάσοντε

Vocative καταντᾶσον καταντάσοντα καταντάσοντε

Accusative καταντᾶσον καταντάσοντα καταντάσοντε

Genitive καταντάσοντος καταντασόντων καταντασόντοῑν

Dative καταντάσοντι καταντάσουσι καταντασόντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative καταντασόμενος καταντασόμενοι καταντασομένω

Vocative καταντασόμενε καταντασόμενοι καταντασομένω

Accusative καταντασόμενον καταντασομένους καταντασομένω

Genitive καταντασομένου καταντασομένων καταντασομένοῑν

Dative καταντασομένῳ καταντασομένοῑς καταντασομένοῑν

Feminine

Nominative καταντασομένη καταντασομέναι καταντασομένᾱ

Vocative καταντασομένη καταντασομέναι καταντασομένᾱ

Accusative καταντασομένην καταντασομένᾱς καταντασομένᾱ

Genitive καταντασομένης καταντασομενῶν καταντασομέναῑν

Dative καταντασομένῃ καταντασομέναῑς καταντασομέναῑν



Singular Plural Dual

Neuter

Nominative καταντασόμενον καταντασόμενα καταντασομένω

Vocative καταντασόμενον καταντασόμενα καταντασομένω

Accusative καταντασόμενον καταντασόμενα καταντασομένω

Genitive καταντασομένου καταντασομένων καταντασομένοῑν

Dative καταντασομένῳ καταντασομένοῑς καταντασομένοῑν



Singular Plural Dual

Ionic

Present

Active voice

Masculine

Nominative καταντέων καταντέοντες καταντέοντε

Vocative καταντέον καταντέοντες καταντέοντε

Accusative καταντέοντα καταντέοντας καταντέοντε

Genitive καταντέοντος καταντεόντων καταντεόντοῑν

Dative καταντέοντι καταντέουσι καταντεόντοῑν

Feminine

Nominative καταντέουσα καταντέουσαι καταντεούσᾱ

Vocative καταντέουσα καταντέουσαι καταντεούσᾱ

Accusative καταντέουσαν καταντεούσᾱς καταντεούσᾱ

Genitive καταντεούσης καταντεουσῶν καταντεούσαῑν

Dative καταντεούσῃ καταντεούσαῑς καταντεούσαῑν

Neuter

Nominative καταντέον καταντέοντα καταντέοντε

Vocative καταντέον καταντέοντα καταντέοντε

Accusative καταντέον καταντέοντα καταντέοντε

Genitive καταντέοντος καταντεόντων καταντεόντοῑν

Dative καταντέοντι καταντέουσι καταντεόντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative καταντεόμενος καταντεόμενοι καταντεομένω

Vocative καταντεόμενε καταντεόμενοι καταντεομένω

Accusative καταντεόμενον καταντεομένους καταντεομένω

Genitive καταντεομένου καταντεομένων καταντεομένοῑν

Dative καταντεομένῳ καταντεομένοῑς καταντεομένοῑν

Feminine

Nominative καταντεομένη καταντεομέναι καταντεομένᾱ

Vocative καταντεομένη καταντεομέναι καταντεομένᾱ

Accusative καταντεομένην καταντεομένᾱς καταντεομένᾱ

Genitive καταντεομένης καταντεομενῶν καταντεομέναῑν

Dative καταντεομένῃ καταντεομέναῑς καταντεομέναῑν



Singular Plural Dual

Neuter

Nominative καταντεόμενον καταντεόμενα καταντεομένω

Vocative καταντεόμενον καταντεόμενα καταντεομένω

Accusative καταντεόμενον καταντεόμενα καταντεομένω

Genitive καταντεομένου καταντεομένων καταντεομένοῑν

Dative καταντεομένῳ καταντεομένοῑς καταντεομένοῑν



καταντάω

come to the point of; arrive to.

Active Middle Passive

Regular

Present καταντᾶν καταντᾶσθαι

Future καταντήσειν καταντήσεσθαι καταντηθήσεσθαι

Aorist καταντῆσαι καταντήσασθαι καταντηθῆναι

Perfect κατηντηκέναι κατηντῆσθαι

Doric

Future καταντάσειν καταντάσεσθαι

Ionic

Present καταντέειν καταντέεσθαι



κοιμάω

make lie in bed, sleep or die.

Indicative Subjunctive Optative Imperative

Regular

Active voice

Present
κοιμῶ κοιμῶ κοιμῷμι1ps

κοιμᾷς κοιμᾷς κοιμῷς κοίμᾱ2ps

κοιμᾷ κοιμᾷ κοιμῷ κοιμά̄τω3ps

κοιμῶμεν κοιμῶμεν κοιμῷμεν1pp

κοιμᾶτε κοιμᾶτε κοιμῷτε κοιμᾶτε2pp

κοιμῶσι κοιμῶσι κοιμῷεν κοιμά̄τωσαν3pp

κοιμᾶτον κοιμᾶτον κοιμῷτον κοιμᾶτον2pd

κοιμᾶτον κοιμᾶτον κοιμῴτην κοιμά̄των3pd

Imperfect
ἐκοίμων1ps

ἐκοίμᾱς2ps

ἐκοίμᾱ3ps

ἐκοιμῶμεν1pp

ἐκοιμᾶτε2pp

ἐκοίμων3pp

ἐκοιμᾶτον2pd

ἐκοιμά̄την3pd

Future
κοιμήσω κοιμήσοῑμι1ps

κοιμήσεις κοιμήσοῑς2ps

κοιμήσει κοιμήσοῑ3ps

κοιμήσομεν κοιμήσοῑμεν1pp

κοιμήσετε κοιμήσοῑτε2pp

κοιμήσουσι κοιμήσοῑεν3pp

κοιμήσετον κοιμήσοῑτον2pd

κοιμήσετον κοιμησοί̄την3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Aorist
ἐκοίμησα κοιμήσω κοιμήσαῑμι1ps

ἐκοίμησας κοιμήσῃς κοιμήσειας κοίμησον2ps

ἐκοίμησε κοιμήσῃ κοιμήσειε κοιμησάτω3ps

ἐκοιμήσαμεν κοιμήσωμεν κοιμήσαῑμεν1pp

ἐκοιμήσατε κοιμήσητε κοιμήσαῑτε κοιμήσατε2pp

ἐκοίμησαν κοιμήσωσι κοιμήσειαν κοιμησάτωσαν3pp

ἐκοιμήσατον κοιμήσητον κοιμήσαῑτον κοιμήσατον2pd

ἐκοιμησάτην κοιμήσητον κοιμησαί̄την κοιμησάτων3pd

Perfect
κεκοίμηκα κεκοιμήκω κεκοιμήκοῑμι1ps

κεκοίμηκας κεκοιμήκῃς κεκοιμήκοῑς κεκοίμηκε2ps

κεκοίμηκε κεκοιμήκῃ κεκοιμήκοῑ κεκοιμηκέτω3ps

κεκοιμήκαμεν κεκοιμήκωμεν κεκοιμήκοῑμεν1pp

κεκοιμήκατε κεκοιμήκητε κεκοιμήκοῑτε κεκοιμήκετε2pp

κεκοιμήκασι κεκοιμήκωσι κεκοιμήκοῑεν κεκοιμηκέτωσαν3pp

κεκοιμήκατον κεκοιμήκητον κεκοιμήκοῑτον κεκοιμήκετον2pd

κεκοιμήκατον κεκοιμήκητον κεκοιμηκοί̄την κεκοιμηκέτων3pd

Pluperfect
ἐκεκοιμήκη1ps

ἐκεκοιμήκης2ps

ἐκεκοιμήκει3ps

ἐκεκοιμήκεμεν1pp

ἐκεκοιμήκετε2pp

ἐκεκοιμήκεσαν3pp

ἐκεκοιμήκειτον2pd

ἐκεκοιμηκείτην3pd

Middle voice

Present
κοιμῶμαι κοιμῶμαι κοιμῴμην1ps

κοιμᾷ κοιμᾷ κοιμῷο κοιμῶ2ps

κοιμᾶται κοιμᾶται κοιμῷτο κοιμά̄σθω3ps

κοιμώμεθα κοιμώμεθα κοιμῴμεθα1pp

κοιμᾶσθε κοιμᾶσθε κοιμῷσθε κοιμᾶσθε2pp

κοιμῶνται κοιμῶνται κοιμῷντο κοιμά̄σθωσαν3pp

κοιμᾶσθον κοιμᾶσθον κοιμῷσθον κοιμᾶσθον2pd

κοιμᾶσθον κοιμᾶσθον κοιμῴσθην κοιμά̄σθων3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Imperfect
ἐκοιμώμην1ps

ἐκοιμῶ2ps

ἐκοιμᾶτο3ps

ἐκοιμώμεθα1pp

ἐκοιμᾶσθε2pp

ἐκοιμῶντο3pp

ἐκοιμᾶσθον2pd

ἐκοιμά̄σθην3pd

Future
κοιμήσομαι κοιμησοί̄μην1ps

κοιμήσει κοιμήσοῑο2ps

κοιμήσεται κοιμήσοῑτο3ps

κοιμησόμεθα κοιμησοί̄μεθα1pp

κοιμήσεσθε κοιμήσοῑσθε2pp

κοιμήσονται κοιμήσοῑντο3pp

κοιμήσεσθον κοιμήσοῑσθον2pd

κοιμήσεσθον κοιμησοί̄σθην3pd

Aorist
ἐκοιμησάμην κοιμήσωμαι κοιμησαί̄μην1ps

ἐκοιμήσω κοιμήσῃ κοιμήσαῑο κοίμησαι2ps

ἐκοιμήσατο κοιμήσηται κοιμήσαῑτο κοιμησάσθω3ps

ἐκοιμησάμεθα κοιμησώμεθα κοιμησαί̄μεθα1pp

ἐκοιμήσασθε κοιμήσησθε κοιμήσαῑσθε κοιμήσασθε2pp

ἐκοιμήσαντο κοιμήσωνται κοιμήσαῑντο κοιμησάσθωσαν3pp

ἐκοιμήσασθον κοιμήσησθον κοιμήσαῑσθον κοιμήσασθον2pd

ἐκοιμησάσθην κοιμήσησθον κοιμησαί̄σθην κοιμησάσθων3pd

Perfect
κεκοίμημαι1ps

κεκοίμησαι κεκοίμησο2ps

κεκοίμηται κεκοιμήσθω3ps

κεκοιμήμεθα1pp

κεκοίμησθε κεκοίμησθε2pp

κεκοίμηνται κεκοιμήσθωσαν3pp

κεκοίμησθον κεκοίμησθον2pd

κεκοίμησθον κεκοιμήσθων3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Pluperfect
ἐκεκοιμήμην1ps

ἐκεκοίμησο2ps

ἐκεκοίμητο3ps

ἐκεκοιμήμεθα1pp

ἐκεκοίμησθε2pp

ἐκεκοίμηντο3pp

ἐκεκοίμησθον2pd

ἐκεκοιμήσθην3pd

Passive voice

Future
κοιμηθήσομαι κοιμηθησοί̄μην1ps

κοιμηθήσει κοιμηθήσοῑο2ps

κοιμηθήσεται κοιμηθήσοῑτο3ps

κοιμηθησόμεθα κοιμηθησοί̄μεθα1pp

κοιμηθήσεσθε κοιμηθήσοῑσθε2pp

κοιμηθήσονται κοιμηθήσοῑντο3pp

κοιμηθήσεσθον κοιμηθήσοῑσθον2pd

κοιμηθήσεσθον κοιμηθησοί̄σθην3pd

Aorist
ἐκοιμήθην κοιμηθῶ κοιμηθείην1ps

ἐκοιμήθης κοιμηθῇς κοιμηθείης κοιμήθητι2ps

ἐκοιμήθη κοιμηθῇ κοιμηθείη κοιμηθήτω3ps

ἐκοιμήθημεν κοιμηθῶμεν κοιμηθεῖμεν1pp

ἐκοιμήθητε κοιμηθῆτε κοιμηθεῖτε κοιμήθητε2pp

ἐκοιμήθησαν κοιμηθῶσι κοιμηθεῖεν κοιμηθήτωσαν3pp

ἐκοιμήθητον κοιμηθῆτον κοιμηθεῖτον κοιμήθητον2pd

ἐκοιμηθήτην κοιμηθῆτον κοιμηθείτην κοιμηθήτων3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Doric

Active voice

Future
κοιμάσω κοιμάσοῑμι1ps

κοιμάσεις κοιμάσοῑς2ps

κοιμάσει κοιμάσοῑ3ps

κοιμάσομεν κοιμάσοῑμεν1pp

κοιμάσετε κοιμάσοῑτε2pp

κοιμάσουσι κοιμάσοῑεν3pp

κοιμάσετον κοιμάσοῑτον2pd

κοιμάσετον κοιμασοί̄την3pd

Aorist
κοιμαθῶ κοιμαθείην1ps

κοιμαθῇς κοιμαθείης κοιμάθητι2ps

κοιμαθῇ κοιμαθείη κοιμαθήτω3ps

κοιμαθῶμεν κοιμαθεῖμεν1pp

κοιμαθῆτε κοιμαθεῖτε κοιμάθητε2pp

κοιμαθῶσι κοιμαθεῖεν κοιμαθήτωσαν3pp

κοιμαθῆτον κοιμαθεῖτον κοιμάθητον2pd

κοιμαθῆτον κοιμαθείτην κοιμαθήτων3pd

Middle voice

Future
κοιμάσομαι κοιμασοί̄μην1ps

κοιμάσει κοιμάσοῑο2ps

κοιμάσεται κοιμάσοῑτο3ps

κοιμασόμεθα κοιμασοί̄μεθα1pp

κοιμάσεσθε κοιμάσοῑσθε2pp

κοιμάσονται κοιμάσοῑντο3pp

κοιμάσεσθον κοιμάσοῑσθον2pd

κοιμάσεσθον κοιμασοί̄σθην3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Passive voice

Aorist
ἐκοιμάθην1ps

ἐκοιμάθης2ps

ἐκοιμάθη3ps

ἐκοιμάθημεν1pp

ἐκοιμάθητε2pp

ἐκοιμάθησαν3pp

ἐκοιμάθητον2pd

ἐκοιμαθήτην3pd



κοιμάω

make lie in bed, sleep or die.

Singular Plural Dual

Regular

Present

Active voice

Masculine

Nominative κοιμῶν κοιμῶντες κοιμῶντε

Vocative κοιμῶν κοιμῶντες κοιμῶντε

Accusative κοιμῶντα κοιμῶντας κοιμῶντε

Genitive κοιμῶντος κοιμώντων κοιμώντοῑν

Dative κοιμῶντι κοιμῶσι κοιμώντοῑν

Feminine

Nominative κοιμῶσα κοιμῶσαι κοιμώσᾱ

Vocative κοιμῶσα κοιμῶσαι κοιμώσᾱ

Accusative κοιμῶσαν κοιμώσᾱς κοιμώσᾱ

Genitive κοιμώσης κοιμωσῶν κοιμώσαῑν

Dative κοιμώσῃ κοιμώσαῑς κοιμώσαῑν

Neuter

Nominative κοιμῶν κοιμῶντα κοιμῶντε

Vocative κοιμῶν κοιμῶντα κοιμῶντε

Accusative κοιμῶν κοιμῶντα κοιμῶντε

Genitive κοιμῶντος κοιμώντων κοιμώντοῑν

Dative κοιμῶντι κοιμῶσι κοιμώντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative κοιμώμενος κοιμώμενοι κοιμωμένω

Vocative κοιμώμενε κοιμώμενοι κοιμωμένω

Accusative κοιμώμενον κοιμωμένους κοιμωμένω

Genitive κοιμωμένου κοιμωμένων κοιμωμένοῑν

Dative κοιμωμένῳ κοιμωμένοῑς κοιμωμένοῑν

Feminine

Nominative κοιμωμένη κοιμωμέναι κοιμωμένᾱ

Vocative κοιμωμένη κοιμωμέναι κοιμωμένᾱ

Accusative κοιμωμένην κοιμωμένᾱς κοιμωμένᾱ

Genitive κοιμωμένης κοιμωμενῶν κοιμωμέναῑν

Dative κοιμωμένῃ κοιμωμέναῑς κοιμωμέναῑν



Singular Plural Dual

Neuter

Nominative κοιμώμενον κοιμώμενα κοιμωμένω

Vocative κοιμώμενον κοιμώμενα κοιμωμένω

Accusative κοιμώμενον κοιμώμενα κοιμωμένω

Genitive κοιμωμένου κοιμωμένων κοιμωμένοῑν

Dative κοιμωμένῳ κοιμωμένοῑς κοιμωμένοῑν

Future

Active voice

Masculine

Nominative κοιμήσων κοιμήσοντες κοιμήσοντε

Vocative κοιμήσον κοιμήσοντες κοιμήσοντε

Accusative κοιμήσοντα κοιμήσοντας κοιμήσοντε

Genitive κοιμήσοντος κοιμησόντων κοιμησόντοῑν

Dative κοιμήσοντι κοιμήσουσι κοιμησόντοῑν

Feminine

Nominative κοιμήσουσα κοιμήσουσαι κοιμησούσᾱ

Vocative κοιμήσουσα κοιμήσουσαι κοιμησούσᾱ

Accusative κοιμήσουσαν κοιμησούσᾱς κοιμησούσᾱ

Genitive κοιμησούσης κοιμησουσῶν κοιμησούσαῑν

Dative κοιμησούσῃ κοιμησούσαῑς κοιμησούσαῑν

Neuter

Nominative κοιμῆσον κοιμήσοντα κοιμήσοντε

Vocative κοιμῆσον κοιμήσοντα κοιμήσοντε

Accusative κοιμῆσον κοιμήσοντα κοιμήσοντε

Genitive κοιμήσοντος κοιμησόντων κοιμησόντοῑν

Dative κοιμήσοντι κοιμήσουσι κοιμησόντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative κοιμησόμενος κοιμησόμενοι κοιμησομένω

Vocative κοιμησόμενε κοιμησόμενοι κοιμησομένω

Accusative κοιμησόμενον κοιμησομένους κοιμησομένω

Genitive κοιμησομένου κοιμησομένων κοιμησομένοῑν

Dative κοιμησομένῳ κοιμησομένοῑς κοιμησομένοῑν



Singular Plural Dual

Feminine

Nominative κοιμησομένη κοιμησομέναι κοιμησομένᾱ

Vocative κοιμησομένη κοιμησομέναι κοιμησομένᾱ

Accusative κοιμησομένην κοιμησομένᾱς κοιμησομένᾱ

Genitive κοιμησομένης κοιμησομενῶν κοιμησομέναῑν

Dative κοιμησομένῃ κοιμησομέναῑς κοιμησομέναῑν

Neuter

Nominative κοιμησόμενον κοιμησόμενα κοιμησομένω

Vocative κοιμησόμενον κοιμησόμενα κοιμησομένω

Accusative κοιμησόμενον κοιμησόμενα κοιμησομένω

Genitive κοιμησομένου κοιμησομένων κοιμησομένοῑν

Dative κοιμησομένῳ κοιμησομένοῑς κοιμησομένοῑν

Passive voice

Masculine

Nominative κοιμηθησόμενος κοιμηθησόμενοι κοιμηθησομένω

Vocative κοιμηθησόμενε κοιμηθησόμενοι κοιμηθησομένω

Accusative κοιμηθησόμενον κοιμηθησομένους κοιμηθησομένω

Genitive κοιμηθησομένου κοιμηθησομένων κοιμηθησομένοῑν

Dative κοιμηθησομένῳ κοιμηθησομένοῑς κοιμηθησομένοῑν

Feminine

Nominative κοιμηθησομένη κοιμηθησομέναι κοιμηθησομένᾱ

Vocative κοιμηθησομένη κοιμηθησομέναι κοιμηθησομένᾱ

Accusative κοιμηθησομένην κοιμηθησομένᾱς κοιμηθησομένᾱ

Genitive κοιμηθησομένης κοιμηθησομενῶν κοιμηθησομέναῑν

Dative κοιμηθησομένῃ κοιμηθησομέναῑς κοιμηθησομέναῑν

Neuter

Nominative κοιμηθησόμενον κοιμηθησόμενα κοιμηθησομένω

Vocative κοιμηθησόμενον κοιμηθησόμενα κοιμηθησομένω

Accusative κοιμηθησόμενον κοιμηθησόμενα κοιμηθησομένω

Genitive κοιμηθησομένου κοιμηθησομένων κοιμηθησομένοῑν

Dative κοιμηθησομένῳ κοιμηθησομένοῑς κοιμηθησομένοῑν



Singular Plural Dual

Aorist

Active voice

Masculine

Nominative κοιμήσᾱς κοιμήσαντες κοιμήσαντε

Vocative κοιμήσαν κοιμήσαντες κοιμήσαντε

Accusative κοιμήσαντα κοιμήσαντας κοιμήσαντε

Genitive κοιμήσαντος κοιμησάντων κοιμησάντοῑν

Dative κοιμήσαντι κοιμήσᾱσι κοιμησάντοῑν

Feminine

Nominative κοιμήσᾱσα κοιμήσᾱσαι κοιμησά̄σᾱ

Vocative κοιμήσᾱσα κοιμήσᾱσαι κοιμησά̄σᾱ

Accusative κοιμήσᾱσαν κοιμησά̄σᾱς κοιμησά̄σᾱ

Genitive κοιμησά̄σης κοιμησᾱσῶν κοιμησά̄σαῑν

Dative κοιμησά̄σῃ κοιμησά̄σαῑς κοιμησά̄σαῑν

Neuter

Nominative κοιμῆσαν κοιμήσαντα κοιμήσαντε

Vocative κοιμῆσαν κοιμήσαντα κοιμήσαντε

Accusative κοιμῆσαν κοιμήσαντα κοιμήσαντε

Genitive κοιμήσαντος κοιμησάντων κοιμησάντοῑν

Dative κοιμήσαντι κοιμήσᾱσι κοιμησάντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative κοιμησάμενος κοιμησάμενοι κοιμησαμένω

Vocative κοιμησάμενε κοιμησάμενοι κοιμησαμένω

Accusative κοιμησάμενον κοιμησαμένους κοιμησαμένω

Genitive κοιμησαμένου κοιμησαμένων κοιμησαμένοῑν

Dative κοιμησαμένῳ κοιμησαμένοῑς κοιμησαμένοῑν

Feminine

Nominative κοιμησαμένη κοιμησαμέναι κοιμησαμένᾱ

Vocative κοιμησαμένη κοιμησαμέναι κοιμησαμένᾱ

Accusative κοιμησαμένην κοιμησαμένᾱς κοιμησαμένᾱ

Genitive κοιμησαμένης κοιμησαμενῶν κοιμησαμέναῑν

Dative κοιμησαμένῃ κοιμησαμέναῑς κοιμησαμέναῑν



Singular Plural Dual

Neuter

Nominative κοιμησάμενον κοιμησάμενα κοιμησαμένω

Vocative κοιμησάμενον κοιμησάμενα κοιμησαμένω

Accusative κοιμησάμενον κοιμησάμενα κοιμησαμένω

Genitive κοιμησαμένου κοιμησαμένων κοιμησαμένοῑν

Dative κοιμησαμένῳ κοιμησαμένοῑς κοιμησαμένοῑν

Passive voice

Masculine

Nominative κοιμηθείς κοιμηθέντες κοιμηθέντε

Vocative κοιμηθείς κοιμηθέντες κοιμηθέντε

Accusative κοιμηθέντα κοιμηθέντας κοιμηθέντε

Genitive κοιμηθέντος κοιμηθέντων κοιμηθέντοῑν

Dative κοιμηθέντι κοιμηθεῖσι κοιμηθέντοῑν

Feminine

Nominative κοιμηθεῖσα κοιμηθεῖσαι κοιμηθείσᾱ

Vocative κοιμηθεῖσα κοιμηθεῖσαι κοιμηθείσᾱ

Accusative κοιμηθεῖσαν κοιμηθείσᾱς κοιμηθείσᾱ

Genitive κοιμηθείσης κοιμηθεισῶν κοιμηθείσαῑν

Dative κοιμηθείσῃ κοιμηθείσαῑς κοιμηθείσαῑν

Neuter

Nominative κοιμηθέν κοιμηθέντα κοιμηθέντε

Vocative κοιμηθέν κοιμηθέντα κοιμηθέντε

Accusative κοιμηθέν κοιμηθέντα κοιμηθέντε

Genitive κοιμηθέντος κοιμηθέντων κοιμηθέντοῑν

Dative κοιμηθέντι κοιμηθεῖσι κοιμηθέντοῑν

Perfect

Active voice

Masculine

Nominative κεκοιμηκώς κεκοιμηκότες κεκοιμηκότε

Vocative κεκοιμηκώς κεκοιμηκότες κεκοιμηκότε

Accusative κεκοιμηκότα κεκοιμηκότας κεκοιμηκότε

Genitive κεκοιμηκότος κεκοιμηκότων κεκοιμηκότοῑν

Dative κεκοιμηκότι κεκοιμηκῶσι κεκοιμηκότοῑν



Singular Plural Dual

Feminine

Nominative κεκοιμηκυῖα κεκοιμηκυῖαι κεκοιμηκυίᾱ

Vocative κεκοιμηκυῖα κεκοιμηκυῖαι κεκοιμηκυίᾱ

Accusative κεκοιμηκυῖαν κεκοιμηκυίᾱς κεκοιμηκυίᾱ

Genitive κεκοιμηκυίᾱς κεκοιμηκυιῶν κεκοιμηκυίαῑν

Dative κεκοιμηκυίᾳ κεκοιμηκυίαῑς κεκοιμηκυίαῑν

Neuter

Nominative κεκοιμηκόν κεκοιμηκότες κεκοιμηκότε

Vocative κεκοιμηκός κεκοιμηκότες κεκοιμηκότε

Accusative κεκοιμηκότα κεκοιμηκότας κεκοιμηκότε

Genitive κεκοιμηκότος κεκοιμηκότων κεκοιμηκότοῑν

Dative κεκοιμηκότι κεκοιμηκῶσι κεκοιμηκότοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative κεκοιμημένος κεκοιμημένοι κεκοιμημένω

Vocative κεκοιμημένε κεκοιμημένοι κεκοιμημένω

Accusative κεκοιμημένον κεκοιμημένους κεκοιμημένω

Genitive κεκοιμημένου κεκοιμημένων κεκοιμημένοῑν

Dative κεκοιμημένῳ κεκοιμημένοῑς κεκοιμημένοῑν

Feminine

Nominative κεκοιμημένη κεκοιμημέναι κεκοιμημένᾱ

Vocative κεκοιμημένη κεκοιμημέναι κεκοιμημένᾱ

Accusative κεκοιμημένην κεκοιμημένᾱς κεκοιμημένᾱ

Genitive κεκοιμημένης κεκοιμημενῶν κεκοιμημέναῑν

Dative κεκοιμημένῃ κεκοιμημέναῑς κεκοιμημέναῑν

Neuter

Nominative κεκοιμημένον κεκοιμημένα κεκοιμημένω

Vocative κεκοιμημένον κεκοιμημένα κεκοιμημένω

Accusative κεκοιμημένον κεκοιμημένα κεκοιμημένω

Genitive κεκοιμημένου κεκοιμημένων κεκοιμημένοῑν

Dative κεκοιμημένῳ κεκοιμημένοῑς κεκοιμημένοῑν



Singular Plural Dual

Doric

Future

Active voice

Masculine

Nominative κοιμά̄σων κοιμάσοντες κοιμάσοντε

Vocative κοιμάσον κοιμάσοντες κοιμάσοντε

Accusative κοιμάσοντα κοιμάσοντας κοιμάσοντε

Genitive κοιμάσοντος κοιμασόντων κοιμασόντοῑν

Dative κοιμάσοντι κοιμάσουσι κοιμασόντοῑν

Feminine

Nominative κοιμάσουσα κοιμάσουσαι κοιμασούσᾱ

Vocative κοιμάσουσα κοιμάσουσαι κοιμασούσᾱ

Accusative κοιμάσουσαν κοιμασούσᾱς κοιμασούσᾱ

Genitive κοιμασούσης κοιμασουσῶν κοιμασούσαῑν

Dative κοιμασούσῃ κοιμασούσαῑς κοιμασούσαῑν

Neuter

Nominative κοιμᾶσον κοιμάσοντα κοιμάσοντε

Vocative κοιμᾶσον κοιμάσοντα κοιμάσοντε

Accusative κοιμᾶσον κοιμάσοντα κοιμάσοντε

Genitive κοιμάσοντος κοιμασόντων κοιμασόντοῑν

Dative κοιμάσοντι κοιμάσουσι κοιμασόντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative κοιμασόμενος κοιμασόμενοι κοιμασομένω

Vocative κοιμασόμενε κοιμασόμενοι κοιμασομένω

Accusative κοιμασόμενον κοιμασομένους κοιμασομένω

Genitive κοιμασομένου κοιμασομένων κοιμασομένοῑν

Dative κοιμασομένῳ κοιμασομένοῑς κοιμασομένοῑν

Feminine

Nominative κοιμασομένη κοιμασομέναι κοιμασομένᾱ

Vocative κοιμασομένη κοιμασομέναι κοιμασομένᾱ

Accusative κοιμασομένην κοιμασομένᾱς κοιμασομένᾱ

Genitive κοιμασομένης κοιμασομενῶν κοιμασομέναῑν

Dative κοιμασομένῃ κοιμασομέναῑς κοιμασομέναῑν



Singular Plural Dual

Neuter

Nominative κοιμασόμενον κοιμασόμενα κοιμασομένω

Vocative κοιμασόμενον κοιμασόμενα κοιμασομένω

Accusative κοιμασόμενον κοιμασόμενα κοιμασομένω

Genitive κοιμασομένου κοιμασομένων κοιμασομένοῑν

Dative κοιμασομένῳ κοιμασομένοῑς κοιμασομένοῑν

Aorist

Passive voice

Masculine

Nominative κοιμαθείς κοιμαθέντες κοιμαθέντε

Vocative κοιμαθείς κοιμαθέντες κοιμαθέντε

Accusative κοιμαθέντα κοιμαθέντας κοιμαθέντε

Genitive κοιμαθέντος κοιμαθέντων κοιμαθέντοῑν

Dative κοιμαθέντι κοιμαθεῖσι κοιμαθέντοῑν

Feminine

Nominative κοιμαθεῖσα κοιμαθεῖσαι κοιμαθείσᾱ

Vocative κοιμαθεῖσα κοιμαθεῖσαι κοιμαθείσᾱ

Accusative κοιμαθεῖσαν κοιμαθείσᾱς κοιμαθείσᾱ

Genitive κοιμαθείσης κοιμαθεισῶν κοιμαθείσαῑν

Dative κοιμαθείσῃ κοιμαθείσαῑς κοιμαθείσαῑν

Neuter

Nominative κοιμαθέν κοιμαθέντα κοιμαθέντε

Vocative κοιμαθέν κοιμαθέντα κοιμαθέντε

Accusative κοιμαθέν κοιμαθέντα κοιμαθέντε

Genitive κοιμαθέντος κοιμαθέντων κοιμαθέντοῑν

Dative κοιμαθέντι κοιμαθεῖσι κοιμαθέντοῑν



κοιμάω

make lie in bed, sleep or die.

Active Middle Passive

Regular

Present κοιμᾶν κοιμᾶσθαι

Future κοιμήσειν κοιμήσεσθαι κοιμηθήσεσθαι

Aorist κοιμῆσαι κοιμήσασθαι κοιμηθῆναι

Perfect κεκοιμηκέναι κεκοιμῆσθαι

Doric

Future κοιμάσειν κοιμάσεσθαι

Aorist κοιμαθῆναι



ξυρέω

shave.

Indicative Subjunctive Optative Imperative

Regular

Active voice

Present
ξυρῶ ξυρῶ ξυροῖμι1ps

ξύ̄ρω ξύ̄ρω ξύ̄ροῑμι

ξυρεῖς ξυρῇς ξυροῖς ξύρει2ps

ξύ̄ρεις ξύ̄ρῃς ξύ̄ροῑς ξῦρε

ξυρεῖ ξυρῇ ξυροῖ ξυρείτω3ps

ξύ̄ρει ξύ̄ρῃ ξύ̄ροῑ ξῡρέτω

ξυροῦμεν ξυρῶμεν ξυροῖμεν1pp

ξύ̄ρομεν ξύ̄ρωμεν ξύ̄ροῑμεν

ξυρεῖτε ξυρῆτε ξυροῖτε ξυρεῖτε2pp

ξύ̄ρετε ξύ̄ρητε ξύ̄ροῑτε ξύ̄ρετε

ξυροῦσι ξυρῶσι ξυροῖεν ξυρείτωσαν3pp

ξύ̄ρουσι ξύ̄ρωσι ξύ̄ροῑεν ξῡρέτωσαν

ξυρεῖτον ξυρῆτον ξυροῖτον ξυρεῖτον2pd

ξύ̄ρετον ξύ̄ρητον ξύ̄ροῑτον ξύ̄ρετον

ξυρεῖτον ξυρῆτον ξυροί̄την ξυρείτων3pd

ξύ̄ρετον ξύ̄ρητον ξῡροί̄την ξῡρέτων

Imperfect
ἐξύρουν1ps

ἔξῡρον

ἐξύρεις2ps

ἔξῡρες

ἐξύρει3ps

ἔξῡρε

ἐξυροῦμεν1pp

ἐξύ̄ρομεν

ἐξυρεῖτε2pp

ἐξύ̄ρετε

ἐξύρουν3pp

ἔξῡρον

ἐξυρεῖτον2pd

ἐξύ̄ρετον



Indicative Subjunctive Optative Imperative

ἐξυρείτην3pd

ἐξῡρέτην

Future
ξυρήσω ξυρήσοῑμι1ps

ξυρήσεις ξυρήσοῑς2ps

ξυρήσει ξυρήσοῑ3ps

ξυρήσομεν ξυρήσοῑμεν1pp

ξυρήσετε ξυρήσοῑτε2pp

ξυρήσουσι ξυρήσοῑεν3pp

ξυρήσετον ξυρήσοῑτον2pd

ξυρήσετον ξυρησοί̄την3pd

Aorist
ἐξύρησα ξυρήσω ξυρήσαῑμι1ps

ἔξῡρα ξύ̄ρω ξύ̄ραῑμι

ἐξύρησας ξυρήσῃς ξυρήσειας ξύρησον2ps

ἔξῡρας ξύ̄ρῃς ξύ̄ρειας ξῦρον

ἐξύρησε ξυρήσῃ ξυρήσειε ξυρησάτω3ps

ἔξῡρε ξύ̄ρῃ ξύ̄ρειε ξῡράτω

ἐξυρήσαμεν ξυρήσωμεν ξυρήσαῑμεν1pp

ἐξύ̄ραμεν ξύ̄ρωμεν ξύ̄ραῑμεν

ἐξυρήσατε ξυρήσητε ξυρήσαῑτε ξυρήσατε2pp

ἐξύ̄ρατε ξύ̄ρητε ξύ̄ραῑτε ξύ̄ρατε

ἐξύρησαν ξυρήσωσι ξυρήσειαν ξυρησάτωσαν3pp

ἔξῡραν ξύ̄ρωσι ξύ̄ρειαν ξῡράτωσαν

ἐξυρήσατον ξυρήσητον ξυρήσαῑτον ξυρήσατον2pd

ἐξύ̄ρατον ξύ̄ρητον ξύ̄ραῑτον ξύ̄ρατον

ἐξυρησάτην ξυρήσητον ξυρησαί̄την ξυρησάτων3pd

ἐξῡράτην ξύ̄ρητον ξῡραί̄την ξῡράτων

Perfect
ἐξύρηκα ἐξυρήκω ἐξυρήκοῑμι1ps

ἐξύρηκας ἐξυρήκῃς ἐξυρήκοῑς ἐξύρηκε2ps

ἐξύρηκε ἐξυρήκῃ ἐξυρήκοῑ ἐξυρηκέτω3ps

ἐξυρήκαμεν ἐξυρήκωμεν ἐξυρήκοῑμεν1pp

ἐξυρήκατε ἐξυρήκητε ἐξυρήκοῑτε ἐξυρήκετε2pp

ἐξυρήκασι ἐξυρήκωσι ἐξυρήκοῑεν ἐξυρηκέτωσαν3pp

ἐξυρήκατον ἐξυρήκητον ἐξυρήκοῑτον ἐξυρήκετον2pd

ἐξυρήκατον ἐξυρήκητον ἐξυρηκοί̄την ἐξυρηκέτων3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Pluperfect
ἐξυρήκη1ps

ἐξυρήκης2ps

ἐξυρήκει3ps

ἐξυρήκεμεν1pp

ἐξυρήκετε2pp

ἐξυρήκεσαν3pp

ἐξυρήκειτον2pd

ἐξυρηκείτην3pd

Middle voice

Present
ξυροῦμαι ξυρῶμαι ξυροί̄μην1ps

ἐξύ̄ρομαι ξύ̄ρωμαι ξῡροί̄μην

ξυρεῖ ξυρῇ ξυροῖο ξυροῦ2ps

ἐξύ̄ρει ξύ̄ρῃ ξύ̄ροῑο ξύ̄ρου

ξυρεῖται ξυρῆται ξυροῖτο ξυρείσθω3ps

ἐξύ̄ρεται ξύ̄ρηται ξύ̄ροῑτο ξῡρέσθω

ξυρούμεθα ξυρώμεθα ξυροί̄μεθα1pp

ἐξῡρόμεθα ξῡρώμεθα ξῡροί̄μεθα

ξυρεῖσθε ξυρῆσθε ξυροῖσθε ξυρεῖσθε2pp

ἐξύ̄ρεσθε ξύ̄ρησθε ξύ̄ροῑσθε ξύ̄ρεσθε

ξυροῦνται ξυρῶνται ξυροῖντο ξυρείσθωσαν3pp

ἐξύ̄ρονται ξύ̄ρωνται ξύ̄ροῑντο ξῡρέσθωσαν

ξυρεῖσθον ξυρῆσθον ξυροῖσθον ξυρεῖσθον2pd

ἐξύ̄ρεσθον ξύ̄ρησθον ξύ̄ροῑσθον ξύ̄ρεσθον

ξυρεῖσθον ξυρῆσθον ξυροί̄σθην ξυρείσθων3pd

ἐξύ̄ρεσθον ξύ̄ρησθον ξῡροί̄σθην ξῡρέσθων

Imperfect
ἐξυρούμην1ps

ἐξῡρόμην

ἐξυροῦ2ps

ἐξύ̄ρου

ἐξυρεῖτο3ps

ἐξύ̄ρετο

ἐξυρούμεθα1pp

ἐξῡρόμεθα

ἐξυρεῖσθε2pp



Indicative Subjunctive Optative Imperative

ἐξύ̄ρεσθε

ἐξυροῦντο3pp

ἐξύ̄ροντο

ἐξυρεῖσθον2pd

ἐξύ̄ρεσθον

ἐξυρείσθην3pd

ἐξῡρέσθην

Future
ξυρήσομαι ξυρησοί̄μην1ps

ξυρήσει ξυρήσοῑο2ps

ξυρήσεται ξυρήσοῑτο3ps

ξυρησόμεθα ξυρησοί̄μεθα1pp

ξυρήσεσθε ξυρήσοῑσθε2pp

ξυρήσονται ξυρήσοῑντο3pp

ξυρήσεσθον ξυρήσοῑσθον2pd

ξυρήσεσθον ξυρησοί̄σθην3pd

Aorist
ἐξυρησάμην ξυρήσωμαι ξυρησαί̄μην1ps

ἐξῡράμην ξύ̄ρωμαι ξῡραί̄μην

ἐξυρήσω ξυρήσῃ ξυρήσαῑο ξύρησαι2ps

ἐξύ̄ρω ξύ̄ρῃ ξύ̄ραῑο ξῦραι

ἐξυρήσατο ξυρήσηται ξυρήσαῑτο ξυρησάσθω3ps

ἐξύ̄ρατο ξύ̄ρηται ξύ̄ραῑτο ξῡράσθω

ἐξυρησάμεθα ξυρησώμεθα ξυρησαί̄μεθα1pp

ἐξῡράμεθα ξῡρώμεθα ξῡραί̄μεθα

ἐξυρήσασθε ξυρήσησθε ξυρήσαῑσθε ξυρήσασθε2pp

ἐξύ̄ρασθε ξύ̄ρησθε ξύ̄ραῑσθε ξύ̄ρασθε

ἐξυρήσαντο ξυρήσωνται ξυρήσαῑντο ξυρησάσθωσαν3pp

ἐξύ̄ραντο ξύ̄ρωνται ξύ̄ραῑντο ξῡράσθωσαν

ἐξυρήσασθον ξυρήσησθον ξυρήσαῑσθον ξυρήσασθον2pd

ἐξύ̄ρασθον ξύ̄ρησθον ξύ̄ραῑσθον ξύ̄ρασθον

ἐξυρησάσθην ξυρήσησθον ξυρησαί̄σθην ξυρησάσθων3pd

ἐξῡράσθην ξύ̄ρησθον ξῡραί̄σθην ξῡράσθων



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Perfect
ἐξύρημαι1ps

ἐξύρησαι ἐξύρησο2ps

ἐξύρηται ἐξυρήσθω3ps

ἐξυρήμεθα1pp

ἐξύρησθε ἐξύρησθε2pp

ἐξύρηνται ἐξυρήσθωσαν3pp

ἐξύρησθον ἐξύρησθον2pd

ἐξύρησθον ἐξυρήσθων3pd

Pluperfect
ἐξυρήμην1ps

ἐξύρησο2ps

ἐξύρητο3ps

ἐξυρήμεθα1pp

ἐξύρησθε2pp

ἐξύρηντο3pp

ἐξύρησθον2pd

ἐξυρήσθην3pd

Passive voice

Future
ξυρηθήσομαι ξυρηθησοί̄μην1ps

ξυρηθήσει ξυρηθήσοῑο2ps

ξυρηθήσεται ξυρηθήσοῑτο3ps

ξυρηθησόμεθα ξυρηθησοί̄μεθα1pp

ξυρηθήσεσθε ξυρηθήσοῑσθε2pp

ξυρηθήσονται ξυρηθήσοῑντο3pp

ξυρηθήσεσθον ξυρηθήσοῑσθον2pd

ξυρηθήσεσθον ξυρηθησοί̄σθην3pd

Aorist
ἐξυρήθην ξυρηθῶ ξυρηθείην1ps

ἐξυρήθης ξυρηθῇς ξυρηθείης ξυρήθητι2ps

ἐξυρήθη ξυρηθῇ ξυρηθείη ξυρηθήτω3ps

ἐξυρήθημεν ξυρηθῶμεν ξυρηθεῖμεν1pp

ἐξυρήθητε ξυρηθῆτε ξυρηθεῖτε ξυρήθητε2pp

ἐξυρήθησαν ξυρηθῶσι ξυρηθεῖεν ξυρηθήτωσαν3pp

ἐξυρήθητον ξυρηθῆτον ξυρηθεῖτον ξυρήθητον2pd

ἐξυρηθήτην ξυρηθῆτον ξυρηθείτην ξυρηθήτων3pd



ξυρέω

shave.

Singular Plural Dual

Regular

Present

Active voice

Masculine

Nominative ξυρῶν ξυροῦντες ξυροῦντε

Nominative ξύ̄ρων ξύ̄ροντες ξύ̄ροντε

Vocative ξυρῶν ξυροῦντες ξυροῦντε

Vocative ξύ̄ρον ξύ̄ροντες ξύ̄ροντε

Accusative ξυροῦντα ξυροῦντας ξυροῦντε

Accusative ξύ̄ροντα ξύ̄ροντας ξύ̄ροντε

Genitive ξυροῦντος ξυρούντων ξυρούντοῑν

Genitive ξύ̄ροντος ξῡρόντων ξῡρόντοῑν

Dative ξυροῦντι ξυροῦσι ξυρούντοῑν

Dative ξύ̄ροντι ξύ̄ρουσι ξῡρόντοῑν

Feminine

Nominative ξυροῦσα ξυροῦσαι ξυρούσᾱ

Nominative ξύ̄ρουσα ξύ̄ρουσαι ξῡρούσᾱ

Vocative ξυροῦσα ξυροῦσαι ξυρούσᾱ

Vocative ξύ̄ρουσα ξύ̄ρουσαι ξῡρούσᾱ

Accusative ξυροῦσαν ξυρούσᾱς ξυρούσᾱ

Accusative ξύ̄ρουσαν ξῡρούσᾱς ξῡρούσᾱ

Genitive ξυρούσης ξυρουσῶν ξυρούσαῑν

Genitive ξῡρούσης ξῡρουσῶν ξῡρούσαῑν

Dative ξυρούσῃ ξυρούσαῑς ξυρούσαῑν

Dative ξῡρούσῃ ξῡρούσαῑς ξῡρούσαῑν

Neuter

Nominative ξυροῦν ξυροῦντα ξυροῦντε

Nominative ξῦρον ξύ̄ροντα ξύ̄ροντε

Vocative ξυροῦν ξυροῦντα ξυροῦντε

Vocative ξῦρον ξύ̄ροντα ξύ̄ροντε

Accusative ξυροῦν ξυροῦντα ξυροῦντε

Accusative ξῦρον ξύ̄ροντα ξύ̄ροντε

Genitive ξυροῦντος ξυρούντων ξυρούντοῑν

Genitive ξύ̄ροντος ξῡρόντων ξῡρόντοῑν

Dative ξυροῦντι ξυροῦσι ξυρούντοῑν

Dative ξύ̄ροντι ξύ̄ρουσι ξῡρόντοῑν



Singular Plural Dual

Middle voice

Masculine

Nominative ξυρούμενος ξυρούμενοι ξυρουμένω

Nominative ξῡρόμενος ξῡρόμενοι ξῡρομένω

Vocative ξυρούμενε ξυρούμενοι ξυρουμένω

Vocative ξῡρόμενε ξῡρόμενοι ξῡρομένω

Accusative ξυρούμενον ξυρουμένους ξυρουμένω

Accusative ξῡρόμενον ξῡρομένους ξῡρομένω

Genitive ξυρουμένου ξυρουμένων ξυρουμένοῑν

Genitive ξῡρομένου ξῡρομένων ξῡρομένοῑν

Dative ξυρουμένῳ ξυρουμένοῑς ξυρουμένοῑν

Dative ξῡρομένῳ ξῡρομένοῑς ξῡρομένοῑν

Feminine

Nominative ξυρουμένη ξυρουμέναι ξυρουμένᾱ

Nominative ξῡρομένη ξῡρομέναι ξῡρομένᾱ

Vocative ξυρουμένη ξυρουμέναι ξυρουμένᾱ

Vocative ξῡρομένη ξῡρομέναι ξῡρομένᾱ

Accusative ξυρουμένην ξυρουμένᾱς ξυρουμένᾱ

Accusative ξῡρομένην ξῡρομένᾱς ξῡρομένᾱ

Genitive ξυρουμένης ξυρουμενῶν ξυρουμέναῑν

Genitive ξῡρομένης ξῡρομενῶν ξῡρομέναῑν

Dative ξυρουμένῃ ξυρουμέναῑς ξυρουμέναῑν

Dative ξῡρομένῃ ξῡρομέναῑς ξῡρομέναῑν

Neuter

Nominative ξυρούμενον ξυρούμενα ξυρουμένω

Nominative ξῡρόμενον ξῡρόμενα ξῡρομένω

Vocative ξυρούμενον ξυρούμενα ξυρουμένω

Vocative ξῡρόμενον ξῡρόμενα ξῡρομένω

Accusative ξυρούμενον ξυρούμενα ξυρουμένω

Accusative ξῡρόμενον ξῡρόμενα ξῡρομένω

Genitive ξυρουμένου ξυρουμένων ξυρουμένοῑν

Genitive ξῡρομένου ξῡρομένων ξῡρομένοῑν

Dative ξυρουμένῳ ξυρουμένοῑς ξυρουμένοῑν

Dative ξῡρομένῳ ξῡρομένοῑς ξῡρομένοῑν



Singular Plural Dual

Future

Active voice

Masculine

Nominative ξυρήσων ξυρήσοντες ξυρήσοντε

Vocative ξυρήσον ξυρήσοντες ξυρήσοντε

Accusative ξυρήσοντα ξυρήσοντας ξυρήσοντε

Genitive ξυρήσοντος ξυρησόντων ξυρησόντοῑν

Dative ξυρήσοντι ξυρήσουσι ξυρησόντοῑν

Feminine

Nominative ξυρήσουσα ξυρήσουσαι ξυρησούσᾱ

Vocative ξυρήσουσα ξυρήσουσαι ξυρησούσᾱ

Accusative ξυρήσουσαν ξυρησούσᾱς ξυρησούσᾱ

Genitive ξυρησούσης ξυρησουσῶν ξυρησούσαῑν

Dative ξυρησούσῃ ξυρησούσαῑς ξυρησούσαῑν

Neuter

Nominative ξυρῆσον ξυρήσοντα ξυρήσοντε

Vocative ξυρῆσον ξυρήσοντα ξυρήσοντε

Accusative ξυρῆσον ξυρήσοντα ξυρήσοντε

Genitive ξυρήσοντος ξυρησόντων ξυρησόντοῑν

Dative ξυρήσοντι ξυρήσουσι ξυρησόντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative ξυρησόμενος ξυρησόμενοι ξυρησομένω

Vocative ξυρησόμενε ξυρησόμενοι ξυρησομένω

Accusative ξυρησόμενον ξυρησομένους ξυρησομένω

Genitive ξυρησομένου ξυρησομένων ξυρησομένοῑν

Dative ξυρησομένῳ ξυρησομένοῑς ξυρησομένοῑν

Feminine

Nominative ξυρησομένη ξυρησομέναι ξυρησομένᾱ

Vocative ξυρησομένη ξυρησομέναι ξυρησομένᾱ

Accusative ξυρησομένην ξυρησομένᾱς ξυρησομένᾱ

Genitive ξυρησομένης ξυρησομενῶν ξυρησομέναῑν

Dative ξυρησομένῃ ξυρησομέναῑς ξυρησομέναῑν



Singular Plural Dual

Neuter

Nominative ξυρησόμενον ξυρησόμενα ξυρησομένω

Vocative ξυρησόμενον ξυρησόμενα ξυρησομένω

Accusative ξυρησόμενον ξυρησόμενα ξυρησομένω

Genitive ξυρησομένου ξυρησομένων ξυρησομένοῑν

Dative ξυρησομένῳ ξυρησομένοῑς ξυρησομένοῑν

Passive voice

Masculine

Nominative ξυρηθησόμενος ξυρηθησόμενοι ξυρηθησομένω

Vocative ξυρηθησόμενε ξυρηθησόμενοι ξυρηθησομένω

Accusative ξυρηθησόμενον ξυρηθησομένους ξυρηθησομένω

Genitive ξυρηθησομένου ξυρηθησομένων ξυρηθησομένοῑν

Dative ξυρηθησομένῳ ξυρηθησομένοῑς ξυρηθησομένοῑν

Feminine

Nominative ξυρηθησομένη ξυρηθησομέναι ξυρηθησομένᾱ

Vocative ξυρηθησομένη ξυρηθησομέναι ξυρηθησομένᾱ

Accusative ξυρηθησομένην ξυρηθησομένᾱς ξυρηθησομένᾱ

Genitive ξυρηθησομένης ξυρηθησομενῶν ξυρηθησομέναῑν

Dative ξυρηθησομένῃ ξυρηθησομέναῑς ξυρηθησομέναῑν

Neuter

Nominative ξυρηθησόμενον ξυρηθησόμενα ξυρηθησομένω

Vocative ξυρηθησόμενον ξυρηθησόμενα ξυρηθησομένω

Accusative ξυρηθησόμενον ξυρηθησόμενα ξυρηθησομένω

Genitive ξυρηθησομένου ξυρηθησομένων ξυρηθησομένοῑν

Dative ξυρηθησομένῳ ξυρηθησομένοῑς ξυρηθησομένοῑν

Aorist

Active voice

Masculine

Nominative ξυρήσᾱς ξυρήσαντες ξυρήσαντε

Nominative ξύ̄ρᾱς ξύ̄ραντες ξύ̄ραντε

Vocative ξυρήσαν ξυρήσαντες ξυρήσαντε

Vocative ξύ̄ραν ξύ̄ραντες ξύ̄ραντε

Accusative ξυρήσαντα ξυρήσαντας ξυρήσαντε

Accusative ξύ̄ραντα ξύ̄ραντας ξύ̄ραντε

Genitive ξυρήσαντος ξυρησάντων ξυρησάντοῑν

Genitive ξύ̄ραντος ξῡράντων ξῡράντοῑν

Dative ξυρήσαντι ξυρήσᾱσι ξυρησάντοῑν

Dative ξύ̄ραντι ξύ̄ρᾱσι ξῡράντοῑν



Singular Plural Dual

Feminine

Nominative ξυρήσᾱσα ξυρήσᾱσαι ξυρησά̄σᾱ

Nominative ξύ̄ρᾱσα ξύ̄ρᾱσαι ξῡρά̄σᾱ

Vocative ξυρήσᾱσα ξυρήσᾱσαι ξυρησά̄σᾱ

Vocative ξύ̄ρᾱσα ξύ̄ρᾱσαι ξῡρά̄σᾱ

Accusative ξυρήσᾱσαν ξυρησά̄σᾱς ξυρησά̄σᾱ

Accusative ξύ̄ρᾱσαν ξῡρά̄σᾱς ξῡρά̄σᾱ

Genitive ξυρησά̄σης ξυρησᾱσῶν ξυρησά̄σαῑν

Genitive ξῡρά̄σης ξῡρᾱσῶν ξῡρά̄σαῑν

Dative ξυρησά̄σῃ ξυρησά̄σαῑς ξυρησά̄σαῑν

Dative ξῡρά̄σῃ ξῡρά̄σαῑς ξῡρά̄σαῑν

Neuter

Nominative ξυρῆσαν ξυρήσαντα ξυρήσαντε

Nominative ξῦραν ξύ̄ραντα ξύ̄ραντε

Vocative ξυρῆσαν ξυρήσαντα ξυρήσαντε

Vocative ξῦραν ξύ̄ραντα ξύ̄ραντε

Accusative ξυρῆσαν ξυρήσαντα ξυρήσαντε

Accusative ξῦραν ξύ̄ραντα ξύ̄ραντε

Genitive ξυρήσαντος ξυρησάντων ξυρησάντοῑν

Genitive ξύ̄ραντος ξῡράντων ξῡράντοῑν

Dative ξυρήσαντι ξυρήσᾱσι ξυρησάντοῑν

Dative ξύ̄ραντι ξύ̄ρᾱσι ξῡράντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative ξυρησάμενος ξυρησάμενοι ξυρησαμένω

Nominative ξῡράμενος ξῡράμενοι ξῡραμένω

Vocative ξυρησάμενε ξυρησάμενοι ξυρησαμένω

Vocative ξῡράμενε ξῡράμενοι ξῡραμένω

Accusative ξυρησάμενον ξυρησαμένους ξυρησαμένω

Accusative ξῡράμενον ξῡραμένους ξῡραμένω

Genitive ξυρησαμένου ξυρησαμένων ξυρησαμένοῑν

Genitive ξῡραμένου ξῡραμένων ξῡραμένοῑν

Dative ξυρησαμένῳ ξυρησαμένοῑς ξυρησαμένοῑν

Dative ξῡραμένῳ ξῡραμένοῑς ξῡραμένοῑν



Singular Plural Dual

Feminine

Nominative ξυρησαμένη ξυρησαμέναι ξυρησαμένᾱ

Nominative ξῡραμένη ξῡραμέναι ξῡραμένᾱ

Vocative ξυρησαμένη ξυρησαμέναι ξυρησαμένᾱ

Vocative ξῡραμένη ξῡραμέναι ξῡραμένᾱ

Accusative ξυρησαμένην ξυρησαμένᾱς ξυρησαμένᾱ

Accusative ξῡραμένην ξῡραμένᾱς ξῡραμένᾱ

Genitive ξυρησαμένης ξυρησαμενῶν ξυρησαμέναῑν

Genitive ξῡραμένης ξῡραμενῶν ξῡραμέναῑν

Dative ξυρησαμένῃ ξυρησαμέναῑς ξυρησαμέναῑν

Dative ξῡραμένῃ ξῡραμέναῑς ξῡραμέναῑν

Neuter

Nominative ξυρησάμενον ξυρησάμενα ξυρησαμένω

Nominative ξῡράμενον ξῡράμενα ξῡραμένω

Vocative ξυρησάμενον ξυρησάμενα ξυρησαμένω

Vocative ξῡράμενον ξῡράμενα ξῡραμένω

Accusative ξυρησάμενον ξυρησάμενα ξυρησαμένω

Accusative ξῡράμενον ξῡράμενα ξῡραμένω

Genitive ξυρησαμένου ξυρησαμένων ξυρησαμένοῑν

Genitive ξῡραμένου ξῡραμένων ξῡραμένοῑν

Dative ξυρησαμένῳ ξυρησαμένοῑς ξυρησαμένοῑν

Dative ξῡραμένῳ ξῡραμένοῑς ξῡραμένοῑν

Passive voice

Masculine

Nominative ξυρηθείς ξυρηθέντες ξυρηθέντε

Vocative ξυρηθείς ξυρηθέντες ξυρηθέντε

Accusative ξυρηθέντα ξυρηθέντας ξυρηθέντε

Genitive ξυρηθέντος ξυρηθέντων ξυρηθέντοῑν

Dative ξυρηθέντι ξυρηθεῖσι ξυρηθέντοῑν

Feminine

Nominative ξυρηθεῖσα ξυρηθεῖσαι ξυρηθείσᾱ

Vocative ξυρηθεῖσα ξυρηθεῖσαι ξυρηθείσᾱ

Accusative ξυρηθεῖσαν ξυρηθείσᾱς ξυρηθείσᾱ

Genitive ξυρηθείσης ξυρηθεισῶν ξυρηθείσαῑν

Dative ξυρηθείσῃ ξυρηθείσαῑς ξυρηθείσαῑν



Singular Plural Dual

Neuter

Nominative ξυρηθέν ξυρηθέντα ξυρηθέντε

Vocative ξυρηθέν ξυρηθέντα ξυρηθέντε

Accusative ξυρηθέν ξυρηθέντα ξυρηθέντε

Genitive ξυρηθέντος ξυρηθέντων ξυρηθέντοῑν

Dative ξυρηθέντι ξυρηθεῖσι ξυρηθέντοῑν

Perfect

Active voice

Masculine

Nominative ἐξυρηκώς ἐξυρηκότες ἐξυρηκότε

Vocative ἐξυρηκώς ἐξυρηκότες ἐξυρηκότε

Accusative ἐξυρηκότα ἐξυρηκότας ἐξυρηκότε

Genitive ἐξυρηκότος ἐξυρηκότων ἐξυρηκότοῑν

Dative ἐξυρηκότι ἐξυρηκῶσι ἐξυρηκότοῑν

Feminine

Nominative ἐξυρηκυῖα ἐξυρηκυῖαι ἐξυρηκυίᾱ

Vocative ἐξυρηκυῖα ἐξυρηκυῖαι ἐξυρηκυίᾱ

Accusative ἐξυρηκυῖαν ἐξυρηκυίᾱς ἐξυρηκυίᾱ

Genitive ἐξυρηκυίᾱς ἐξυρηκυιῶν ἐξυρηκυίαῑν

Dative ἐξυρηκυίᾳ ἐξυρηκυίαῑς ἐξυρηκυίαῑν

Neuter

Nominative ἐξυρηκόν ἐξυρηκότες ἐξυρηκότε

Vocative ἐξυρηκός ἐξυρηκότες ἐξυρηκότε

Accusative ἐξυρηκότα ἐξυρηκότας ἐξυρηκότε

Genitive ἐξυρηκότος ἐξυρηκότων ἐξυρηκότοῑν

Dative ἐξυρηκότι ἐξυρηκῶσι ἐξυρηκότοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative ἐξυρημένος ἐξυρημένοι ἐξυρημένω

Vocative ἐξυρημένε ἐξυρημένοι ἐξυρημένω

Accusative ἐξυρημένον ἐξυρημένους ἐξυρημένω

Genitive ἐξυρημένου ἐξυρημένων ἐξυρημένοῑν

Dative ἐξυρημένῳ ἐξυρημένοῑς ἐξυρημένοῑν



Singular Plural Dual

Feminine

Nominative ἐξυρημένη ἐξυρημέναι ἐξυρημένᾱ

Vocative ἐξυρημένη ἐξυρημέναι ἐξυρημένᾱ

Accusative ἐξυρημένην ἐξυρημένᾱς ἐξυρημένᾱ

Genitive ἐξυρημένης ἐξυρημενῶν ἐξυρημέναῑν

Dative ἐξυρημένῃ ἐξυρημέναῑς ἐξυρημέναῑν

Neuter

Nominative ἐξυρημένον ἐξυρημένα ἐξυρημένω

Vocative ἐξυρημένον ἐξυρημένα ἐξυρημένω

Accusative ἐξυρημένον ἐξυρημένα ἐξυρημένω

Genitive ἐξυρημένου ἐξυρημένων ἐξυρημένοῑν

Dative ἐξυρημένῳ ἐξυρημένοῑς ἐξυρημένοῑν



ξυρέω

shave.

Active Middle Passive

Regular

Present ξυρεῖν ξυρεῖσθαι

Present ξύ̄ρειν ξύ̄ρεσθαι

Future ξυρήσειν ξυρήσεσθαι ξυρηθήσεσθαι

Aorist ξυρῆσαι ξυρήσασθαι ξυρηθῆναι

Aorist ξῦραι ξύ̄ρασθαι

Perfect ἐξυρηκέναι ἐξυρῆσθαι



λαμβάνω

take, seize; find.

Indicative Subjunctive Optative Imperative

Regular

Active voice

Present
λαμβάνω λαμβάνω λαμβάνοῑμι1ps

λαμβάνεις λαμβάνῃς λαμβάνοῑς λάμβανε2ps

λαμβάνει λαμβάνῃ λαμβάνοῑ λαμβανέτω3ps

λαμβάνομεν λαμβάνωμεν λαμβάνοῑμεν1pp

λαμβάνετε λαμβάνητε λαμβάνοῑτε λαμβάνετε2pp

λαμβάνουσι λαμβάνωσι λαμβάνοῑεν λαμβανέτωσαν3pp

λαμβάνετον λαμβάνητον λαμβάνοῑτον λαμβάνετον2pd

λαμβάνετον λαμβάνητον λαμβανοί̄την λαμβανέτων3pd

Imperfect
ἐλάμβανον1ps

ἐλάμβανες2ps

ἐλάμβανε3ps

ἐλαμβάνομεν1pp

ἐλαμβάνετε2pp

ἐλάμβανον3pp

ἐλαμβάνετον2pd

ἐλαμβανέτην3pd

Future
λήψω ληφθησοί̄μην1ps

λήψομαι ληψοί̄μην

λήψεις ληφθήσοῑο2ps

λήψει λήψοῑο

λήψει ληφθήσοῑτο3ps

λήψεται λήψοῑτο

λήψομεν ληφθησοί̄μεθα1pp

ληψόμεθα ληψοί̄μεθα

λήψετε ληφθήσοῑσθε2pp

λήψεσθε λήψοῑσθε

λήψουσι ληφθήσοῑντο3pp

λήψονται λήψοῑντο

λήψετον ληφθήσοῑσθον2pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

λήψεσθον λήψοῑσθον

λήψετον ληφθησοί̄σθην3pd

λήψεσθον ληψοί̄σθην

Aorist
ληφθῶ ληφθείην1ps

ληφθῇς ληφθείης λήφθητι2ps

ληφθῇ ληφθείη ληφθήτω3ps

ληφθῶμεν ληφθεῖμεν1pp

ληφθῆτε ληφθεῖτε λήφθητε2pp

ληφθῶσι ληφθεῖεν ληφθήτωσαν3pp

ληφθῆτον ληφθεῖτον λήφθητον2pd

ληφθῆτον ληφθείτην ληφθήτων3pd

Strong aorist
ἔλαβον λάβω λάβοῑμι1ps

ἔλαβες λάβῃς λάβοῑς λάβε2ps

ἔλαβε λάβῃ λάβοῑ λαβέτω3ps

ἐλάβομεν λάβωμεν λάβοῑμεν1pp

ἐλάβετε λάβητε λάβοῑτε λάβετε2pp

ἔλαβον λάβωσι λάβοῑεν λαβέτωσαν3pp

ἐλάβετον λάβητον λάβοῑτον λάβετον2pd

ἐλαβέτην λάβητον λαβοί̄την λαβέτων3pd

Perfect
εἴληφα εἰλήφω εἰλήφοῑμι1ps

εἴληφας εἰλήφῃς εἰλήφοῑς εἴληφε2ps

εἴληφε εἰλήφῃ εἰλήφοῑ εἰληφέτω3ps

εἰλήφαμεν εἰλήφωμεν εἰλήφοῑμεν1pp

εἰλήφατε εἰλήφητε εἰλήφοῑτε εἰλήφετε2pp

εἰλήφασι εἰλήφωσι εἰλήφοῑεν εἰληφέτωσαν3pp

εἰλήφατον εἰλήφητον εἰλήφοῑτον εἰλήφετον2pd

εἰλήφατον εἰλήφητον εἰληφοί̄την εἰληφέτων3pd

Pluperfect
εἰλήφη1ps

εἰλήφης2ps

εἰλήφει3ps

εἰλήφεμεν1pp

εἰλήφετε2pp

εἰλήφεσαν3pp



Indicative Subjunctive Optative Imperative

εἰλήφειτον2pd

εἰληφείτην3pd

Middle voice

Present
ἐλαμβάνομαι λαμβάνωμαι λαμβανοί̄μην1ps

ἐλαμβάνει λαμβάνῃ λαμβάνοῑο λαμβάνου2ps

ἐλαμβάνεται λαμβάνηται λαμβάνοῑτο λαμβανέσθω3ps

ἐλαμβανόμεθα λαμβανώμεθα λαμβανοί̄μεθα1pp

ἐλαμβάνεσθε λαμβάνησθε λαμβάνοῑσθε λαμβάνεσθε2pp

ἐλαμβάνονται λαμβάνωνται λαμβάνοῑντο λαμβανέσθωσαν3pp

ἐλαμβάνεσθον λαμβάνησθον λαμβάνοῑσθον λαμβάνεσθον2pd

ἐλαμβάνεσθον λαμβάνησθον λαμβανοί̄σθην λαμβανέσθων3pd

Imperfect
ἐλαμβανόμην1ps

ἐλαμβάνου2ps

ἐλαμβάνετο3ps

ἐλαμβανόμεθα1pp

ἐλαμβάνεσθε2pp

ἐλαμβάνοντο3pp

ἐλαμβάνεσθον2pd

ἐλαμβανέσθην3pd

Future
λήψομαι ληψοί̄μην1ps

λήψει λήψοῑο2ps

λήψεται λήψοῑτο3ps

ληψόμεθα ληψοί̄μεθα1pp

λήψεσθε λήψοῑσθε2pp

λήψονται λήψοῑντο3pp

λήψεσθον λήψοῑσθον2pd

λήψεσθον ληψοί̄σθην3pd

Strong aorist
ἐλαβόμην λάβωμαι λαβοί̄μην1ps

ἐλάβου λάβῃ λάβοῑο λαβοῦ2ps

ἐλάβετο λάβηται λάβοῑτο λαβέσθω3ps

ἐλαβόμεθα λαβώμεθα λαβοί̄μεθα1pp

ἐλάβεσθε λάβησθε λάβοῑσθε λάβεσθε2pp

ἐλάβοντο λάβωνται λάβοῑντο λαβέσθωσαν3pp



Indicative Subjunctive Optative Imperative

ἐλάβεσθον λάβησθον λάβοῑσθον λάβεσθον2pd

ἐλαβέσθην λάβησθον λαβοί̄σθην λαβέσθων3pd

Perfect
εἴλημμαι1ps

εἴληψαι εἴληψο2ps

εἴληπται εἰλήφθω3ps

εἰλήμμεθα1pp

εἴληφθε εἴληφθε2pp

εἰλήφθωσαν3pp

εἴληφθον εἴληφθον2pd

εἴληφθον εἰλήφθων3pd

Pluperfect
εἰλήμμην1ps

εἴληψο2ps

εἴληπτο3ps

εἰλήμμεθα1pp

εἴληφθε2pp

εἴληφθον2pd

εἰλήφθην3pd

Passive voice

Future
ληφθήσομαι1ps

ληφθήσει2ps

ληφθήσεται3ps

ληφθησόμεθα1pp

ληφθήσεσθε2pp

ληφθήσονται3pp

ληφθήσεσθον2pd

ληφθήσεσθον3pd

Aorist
ἐλήφθην1ps

ἐλήφθης2ps

ἐλήφθη3ps

ἐλήφθημεν1pp

ἐλήφθητε2pp

ἐλήφθησαν3pp

ἐλήφθητον2pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

ἐληφθήτην3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Attic

Active voice

Perfect
εἵληφα εἱλήφω εἱλήφοῑμι1ps

εἵληφας εἱλήφῃς εἱλήφοῑς εἵληφε2ps

εἵληφε εἱλήφῃ εἱλήφοῑ εἱληφέτω3ps

εἱλήφαμεν εἱλήφωμεν εἱλήφοῑμεν1pp

εἱλήφατε εἱλήφητε εἱλήφοῑτε εἱλήφετε2pp

εἱλήφασι εἱλήφωσι εἱλήφοῑεν εἱληφέτωσαν3pp

εἱλήφατον εἱλήφητον εἱλήφοῑτον εἱλήφετον2pd

εἱλήφατον εἱλήφητον εἱληφοί̄την εἱληφέτων3pd

Pluperfect
εἱλήφη1ps

εἱλήφης2ps

εἱλήφει3ps

εἱλήφεμεν1pp

εἱλήφετε2pp

εἱλήφεσαν3pp

εἱλήφειτον2pd

εἱληφείτην3pd

Middle voice

Perfect
εἵλημμαι1ps

εἵληψαι εἵληψο2ps

εἵληπται εἱλήφθω3ps

εἱλήμμεθα1pp

εἵληφθε εἵληφθε2pp

εἱλήφθωσαν3pp

εἵληφθον εἵληφθον2pd

εἵληφθον εἱλήφθων3pd

Pluperfect
εἱλήμμην1ps

εἵληψο2ps

εἵληπτο3ps

εἱλήμμεθα1pp

εἵληφθε2pp

εἵληφθον2pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

εἱλήφθην3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Doric

Active voice

Future
λαψοῦμαι λαψῶμαι λαψοί̄μην1ps

λαμψοῦμαι λαμψῶμαι λαμψοί̄μην

λαψεῖ λαψῇ λαψοῖο λαψοῦ2ps

λαμψεῖ λαμψῇ λαμψοῖο λαμψοῦ

λαψεῖται λαψῆται λαψοῖτο λαψείσθω3ps

λαμψεῖται λαμψῆται λαμψοῖτο λαμψείσθω

λαψούμεθα λαψώμεθα λαψοί̄μεθα1pp

λαμψούμεθα λαμψώμεθα λαμψοί̄μεθα

λαψεῖσθε λαψῆσθε λαψοῖσθε λαψεῖσθε2pp

λαμψεῖσθε λαμψῆσθε λαμψοῖσθε λαμψεῖσθε

λαψοῦνται λαψῶνται λαψοῖντο λαψείσθωσαν3pp

λαμψοῦνται λαμψῶνται λαμψοῖντο λαμψείσθωσαν

λαψεῖσθον λαψῆσθον λαψοῖσθον λαψεῖσθον2pd

λαμψεῖσθον λαμψῆσθον λαμψοῖσθον λαμψεῖσθον

λαψεῖσθον λαψῆσθον λαψοί̄σθην λαψείσθων3pd

λαμψεῖσθον λαμψῆσθον λαμψοί̄σθην λαμψείσθων

Aorist
λαφθῶ λαφθείην1ps

λαφθῇς λαφθείης λάφθητι2ps

λαφθῇ λαφθείη λαφθήτω3ps

λαφθῶμεν λαφθεῖμεν1pp

λαφθῆτε λαφθεῖτε λάφθητε2pp

λαφθῶσι λαφθεῖεν λαφθήτωσαν3pp

λαφθῆτον λαφθεῖτον λάφθητον2pd

λαφθῆτον λαφθείτην λαφθήτων3pd

Perfect
λελάβηκα λελαβήκω λελαβήκοῑμι1ps

λελάβηκας λελαβήκῃς λελαβήκοῑς λελάβηκε2ps

λελάβηκε λελαβήκῃ λελαβήκοῑ λελαβηκέτω3ps

λελόνβῃ

λελαβήκαμεν λελαβήκωμεν λελαβήκοῑμεν1pp

λελαβήκατε λελαβήκητε λελαβήκοῑτε λελαβήκετε2pp

λελαβήκασι λελαβήκωσι λελαβήκοῑεν λελαβηκέτωσαν3pp

λελαβήκατον λελαβήκητον λελαβήκοῑτον λελαβήκετον2pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

λελαβήκατον λελαβήκητον λελαβηκοί̄την λελαβηκέτων3pd

Pluperfect
ἐλελαβήκη1ps

ἐλελαβήκης2ps

ἐλελαβήκει3ps

ἐλελαβήκεμεν1pp

ἐλελαβήκετε2pp

ἐλελαβήκεσαν3pp

ἐλελαβήκειτον2pd

ἐλελαβηκείτην3pd

Middle voice

Perfect
ἐλελάβημαι1ps

ἐλελάβησαι λελάβησο2ps

ἐλελάβηται λελαβήσθω3ps

λελά̄φθο

ἐλελαβήμεθα1pp

ἐλελάβησθε λελάβησθε2pp

ἐλελάβηνται λελαβήσθωσαν3pp

ἐλελάβησθον λελάβησθον2pd

ἐλελάβησθον λελαβήσθων3pd

Pluperfect
ἐλελαβήμην1ps

ἐλελάβησο2ps

ἐλελάβητο3ps

ἐλελαβήμεθα1pp

ἐλελάβησθε2pp

ἐλελάβηντο3pp

ἐλελάβησθον2pd

ἐλελαβήσθην3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Passive voice

Aorist
ἐλάφθην1ps

ἐλάφθης2ps

ἐλάφθη3ps

ἐλάφθημεν1pp

ἐλάφθητε2pp

ἐλάφθησαν3pp

ἐλάφθητον2pd

ἐλαφθήτην3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Aeolian

Active voice

Future
λά̄μψομαι λᾱμψοί̄μην1ps

λά̄μψει λά̄μψοῑο2ps

λά̄μψεται λά̄μψοῑτο3ps

λᾱμψόμεθα λᾱμψοί̄μεθα1pp

λά̄μψεσθε λά̄μψοῑσθε2pp

λά̄μψονται λά̄μψοῑντο3pp

λά̄μψεσθον λά̄μψοῑσθον2pd

λά̄μψεσθον λᾱμψοί̄σθην3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Epic

Active voice

Strong aorist
ἔλλαβον1ps

ἔλλαβες2ps

ἔλλαβε3ps

ἐλλάβομεν1pp

ἐλλάβετε2pp

ἔλλαβον3pp

ἐλλάβετον2pd

ἐλλαβέτην3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Ionic

Active voice

Future
λάμψομαι λαμψοί̄μην1ps

λάψομαι λαψοί̄μην

λάμψει λάμψοῑο2ps

λάψει λάψοῑο

λάμψεται λάμψοῑτο3ps

λάψεται λάψοῑτο

λαμψόμεθα λαμψοί̄μεθα1pp

λαψόμεθα λαψοί̄μεθα

λάμψεσθε λάμψοῑσθε2pp

λάψεσθε λάψοῑσθε

λάμψονται λάμψοῑντο3pp

λάψονται λάψοῑντο

λάμψεσθον λάμψοῑσθον2pd

λάψεσθον λάψοῑσθον

λάμψεσθον λαμψοί̄σθην3pd

λάψεσθον λαψοί̄σθην

Aorist
λαμφθῶ λαμφθείην1ps

λαμφθῇς λαμφθείης λάμφθητι2ps

λαμφθῇ λαμφθείη λαμφθήτω3ps

λαμφθῶμεν λαμφθεῖμεν1pp

λαμφθῆτε λαμφθεῖτε λάμφθητε2pp

λαμφθῶσι λαμφθεῖεν λαμφθήτωσαν3pp

λαμφθῆτον λαμφθεῖτον λάμφθητον2pd

λαμφθῆτον λαμφθείτην λαμφθήτων3pd

Perfect
λελάβηκα λελαβήκω λελαβήκοῑμι1ps

λελάβηκας λελαβήκῃς λελαβήκοῑς λελάβηκε2ps

λέλᾱμσο

λελάβηκε λελαβήκῃ λελαβήκοῑ λελαβηκέτω3ps

λελά̄νω

λελαβήκαμεν λελαβήκωμεν λελαβήκοῑμεν1pp

λελαβήκατε λελαβήκητε λελαβήκοῑτε λελαβήκετε2pp

λέλᾱνε



Indicative Subjunctive Optative Imperative

λελαβήκασι λελαβήκωσι λελαβήκοῑεν λελαβηκέτωσαν3pp

λελά̄νωσαν

λελαβήκατον λελαβήκητον λελαβήκοῑτον λελαβήκετον2pd

λέλᾱνον

λελαβήκατον λελαβήκητον λελαβηκοί̄την λελαβηκέτων3pd

λελά̄νων

Pluperfect
ἐλελαβήκη1ps

ἐλελαβήκης2ps

ἐλελαβήκει3ps

λελαβέκεε

ἐλελαβήκεμεν1pp

ἐλελαβήκετε2pp

ἐλελαβήκεσαν3pp

ἐλελαβήκειτον2pd

ἐλελαβηκείτην3pd

Middle voice

Perfect
ἐλελάβημαι1ps

λέλᾱμμαι

ἐλελάβησαι λελάβησο2ps

λέλᾱμσαι

ἐλελάβηται λελαβήσθω3ps

λέλᾱμται

ἐλελαβήμεθα1pp

λελά̄μμεθα

ἐλελάβησθε λελάβησθε2pp

λέλᾱνε

ἐλελάβηνται λελαβήσθωσαν3pp

λέλᾱμνται

λελήφαται

ἐλελάβησθον λελάβησθον2pd

λέλᾱνον

ἐλελάβησθον λελαβήσθων3pd

λέλᾱνον



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Pluperfect
ἐλελαβήμην1ps

ἐλελά̄μμην

ἐλελάβησο2ps

ἐλέλᾱμσο

ἐλελάβητο3ps

ἐλέλᾱμτο

ἐλελαβήμεθα1pp

ἐλελά̄μμεθα

ἐλελάβησθε2pp

ἐλέλᾱνε

ἐλελάβηντο3pp

ἐλέλᾱμντο

ἐλελάβησθον2pd

ἐλέλᾱνον

ἐλελαβήσθην3pd

ἐλελά̄νην

Passive voice

Aorist
ἐλάμφθην1ps

ἐλάμφθης2ps

ἐλάμφθη3ps

ἐλάμφθημεν1pp

ἐλάμφθητε2pp

ἐλάμφθησαν3pp

ἐλάμφθητον2pd

ἐλαμφθήτην3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Poetic

Active voice

Perfect
λέλημσο2ps

λελήνω3ps

λέληνε2pp

λελήνωσαν3pp

λέληνον2pd

λελήνων3pd

Middle voice

Perfect
λέλημμαι1ps

λέλημσαι2ps

λέλημται3ps

λελήμμεθα1pp

λέληνε2pp

λέλημνται3pp

λέληνον2pd

λέληνον3pd

Pluperfect
ἐλελήμμην1ps

ἐλέλημσο2ps

ἐλέλημτο3ps

ἐλελήμμεθα1pp

ἐλέληνε2pp

ἐλέλημντο3pp

ἐλέληνον2pd

ἐλελήνην3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Later

Active voice

Aorist
λημφθῶ λημφθείην1ps

λημφθῇς λημφθείης λήμφθητι2ps

λημφθῇ λημφθείη λημφθήτω3ps

λημφθῶμεν λημφθεῖμεν1pp

λημφθῆτε λημφθεῖτε λήμφθητε2pp

λημφθῶσι λημφθεῖεν λημφθήτωσαν3pp

λημφθῆτον λημφθεῖτον λήμφθητον2pd

λημφθῆτον λημφθείτην λημφθήτων3pd

Passive voice

Aorist
ἐλήμφθην1ps

ἐλήμφθης2ps

ἐλήμφθη3ps

ἐλήμφθημεν1pp

ἐλήμφθητε2pp

ἐλήμφθησαν3pp

ἐλήμφθητον2pd

ἐλημφθήτην3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Recent

Active voice

Future
λήμψομαι λημψοί̄μην1ps

λήμψει λήμψοῑο2ps

λήμψεται λήμψοῑτο3ps

λημψόμεθα λημψοί̄μεθα1pp

λήμψεσθε λήμψοῑσθε2pp

λήμψονται λήμψοῑντο3pp

λήμψεσθον λήμψοῑσθον2pd

λήμψεσθον λημψοί̄σθην3pd



λαμβάνω

take, seize; find.

Singular Plural Dual

Regular

Present

Active voice

Masculine

Nominative λαμβάνων λαμβάνοντες λαμβάνοντε

Vocative λαμβάνον λαμβάνοντες λαμβάνοντε

Accusative λαμβάνοντα λαμβάνοντας λαμβάνοντε

Genitive λαμβάνοντος λαμβανόντων λαμβανόντοῑν

Dative λαμβάνοντι λαμβάνουσι λαμβανόντοῑν

Feminine

Nominative λαμβάνουσα λαμβάνουσαι λαμβανούσᾱ

Vocative λαμβάνουσα λαμβάνουσαι λαμβανούσᾱ

Accusative λαμβάνουσαν λαμβανούσᾱς λαμβανούσᾱ

Genitive λαμβανούσης λαμβανουσῶν λαμβανούσαῑν

Dative λαμβανούσῃ λαμβανούσαῑς λαμβανούσαῑν

Neuter

Nominative λαμβάνον λαμβάνοντα λαμβάνοντε

Vocative λαμβάνον λαμβάνοντα λαμβάνοντε

Accusative λαμβάνον λαμβάνοντα λαμβάνοντε

Genitive λαμβάνοντος λαμβανόντων λαμβανόντοῑν

Dative λαμβάνοντι λαμβάνουσι λαμβανόντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative λαμβανόμενος λαμβανόμενοι λαμβανομένω

Vocative λαμβανόμενε λαμβανόμενοι λαμβανομένω

Accusative λαμβανόμενον λαμβανομένους λαμβανομένω

Genitive λαμβανομένου λαμβανομένων λαμβανομένοῑν

Dative λαμβανομένῳ λαμβανομένοῑς λαμβανομένοῑν

Feminine

Nominative λαμβανομένη λαμβανομέναι λαμβανομένᾱ

Vocative λαμβανομένη λαμβανομέναι λαμβανομένᾱ

Accusative λαμβανομένην λαμβανομένᾱς λαμβανομένᾱ

Genitive λαμβανομένης λαμβανομενῶν λαμβανομέναῑν

Dative λαμβανομένῃ λαμβανομέναῑς λαμβανομέναῑν



Singular Plural Dual

Neuter

Nominative λαμβανόμενον λαμβανόμενα λαμβανομένω

Vocative λαμβανόμενον λαμβανόμενα λαμβανομένω

Accusative λαμβανόμενον λαμβανόμενα λαμβανομένω

Genitive λαμβανομένου λαμβανομένων λαμβανομένοῑν

Dative λαμβανομένῳ λαμβανομένοῑς λαμβανομένοῑν

Future

Active voice

Masculine

Nominative λήψων λήψοντες λήψοντε

Nominative ληψόμενος ληψόμενοι ληψομένω

Vocative λήψον λήψοντες λήψοντε

Vocative ληψόμενε ληψόμενοι ληψομένω

Accusative λήψοντα λήψοντας λήψοντε

Accusative ληψόμενον ληψομένους ληψομένω

Genitive λήψοντος ληψόντων ληψόντοῑν

Genitive ληψομένου ληψομένων ληψομένοῑν

Dative λήψοντι λήψουσι ληψόντοῑν

Dative ληψομένῳ ληψομένοῑς ληψομένοῑν

Feminine

Nominative λήψουσα λήψουσαι ληψούσᾱ

Nominative ληψομένη ληψομέναι ληψομένᾱ

Vocative λήψουσα λήψουσαι ληψούσᾱ

Vocative ληψομένη ληψομέναι ληψομένᾱ

Accusative λήψουσαν ληψούσᾱς ληψούσᾱ

Accusative ληψομένην ληψομένᾱς ληψομένᾱ

Genitive ληψούσης ληψουσῶν ληψούσαῑν

Genitive ληψομένης ληψομενῶν ληψομέναῑν

Dative ληψούσῃ ληψούσαῑς ληψούσαῑν

Dative ληψομένῃ ληψομέναῑς ληψομέναῑν

Neuter

Nominative λῆψον λήψοντα λήψοντε

Nominative ληψόμενον ληψόμενα ληψομένω

Vocative λῆψον λήψοντα λήψοντε

Vocative ληψόμενον ληψόμενα ληψομένω

Accusative λῆψον λήψοντα λήψοντε

Accusative ληψόμενον ληψόμενα ληψομένω

Genitive λήψοντος ληψόντων ληψόντοῑν



Singular Plural Dual

Genitive ληψομένου ληψομένων ληψομένοῑν

Dative λήψοντι λήψουσι ληψόντοῑν

Dative ληψομένῳ ληψομένοῑς ληψομένοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative ληψόμενος ληψόμενοι ληψομένω

Vocative ληψόμενε ληψόμενοι ληψομένω

Accusative ληψόμενον ληψομένους ληψομένω

Genitive ληψομένου ληψομένων ληψομένοῑν

Dative ληψομένῳ ληψομένοῑς ληψομένοῑν

Feminine

Nominative ληψομένη ληψομέναι ληψομένᾱ

Vocative ληψομένη ληψομέναι ληψομένᾱ

Accusative ληψομένην ληψομένᾱς ληψομένᾱ

Genitive ληψομένης ληψομενῶν ληψομέναῑν

Dative ληψομένῃ ληψομέναῑς ληψομέναῑν

Neuter

Nominative ληψόμενον ληψόμενα ληψομένω

Vocative ληψόμενον ληψόμενα ληψομένω

Accusative ληψόμενον ληψόμενα ληψομένω

Genitive ληψομένου ληψομένων ληψομένοῑν

Dative ληψομένῳ ληψομένοῑς ληψομένοῑν

Passive voice

Masculine

Nominative ληφθησόμενος ληφθησόμενοι ληφθησομένω

Vocative ληφθησόμενε ληφθησόμενοι ληφθησομένω

Accusative ληφθησόμενον ληφθησομένους ληφθησομένω

Genitive ληφθησομένου ληφθησομένων ληφθησομένοῑν

Dative ληφθησομένῳ ληφθησομένοῑς ληφθησομένοῑν

Feminine

Nominative ληφθησομένη ληφθησομέναι ληφθησομένᾱ

Vocative ληφθησομένη ληφθησομέναι ληφθησομένᾱ

Accusative ληφθησομένην ληφθησομένᾱς ληφθησομένᾱ

Genitive ληφθησομένης ληφθησομενῶν ληφθησομέναῑν

Dative ληφθησομένῃ ληφθησομέναῑς ληφθησομέναῑν



Singular Plural Dual

Neuter

Nominative ληφθησόμενον ληφθησόμενα ληφθησομένω

Vocative ληφθησόμενον ληφθησόμενα ληφθησομένω

Accusative ληφθησόμενον ληφθησόμενα ληφθησομένω

Genitive ληφθησομένου ληφθησομένων ληφθησομένοῑν

Dative ληφθησομένῳ ληφθησομένοῑς ληφθησομένοῑν

Aorist

Passive voice

Masculine

Nominative ληφθείς ληφθέντες ληφθέντε

Vocative ληφθείς ληφθέντες ληφθέντε

Accusative ληφθέντα ληφθέντας ληφθέντε

Genitive ληφθέντος ληφθέντων ληφθέντοῑν

Dative ληφθέντι ληφθεῖσι ληφθέντοῑν

Feminine

Nominative ληφθεῖσα ληφθεῖσαι ληφθείσᾱ

Vocative ληφθεῖσα ληφθεῖσαι ληφθείσᾱ

Accusative ληφθεῖσαν ληφθείσᾱς ληφθείσᾱ

Genitive ληφθείσης ληφθεισῶν ληφθείσαῑν

Dative ληφθείσῃ ληφθείσαῑς ληφθείσαῑν

Neuter

Nominative ληφθέν ληφθέντα ληφθέντε

Vocative ληφθέν ληφθέντα ληφθέντε

Accusative ληφθέν ληφθέντα ληφθέντε

Genitive ληφθέντος ληφθέντων ληφθέντοῑν

Dative ληφθέντι ληφθεῖσι ληφθέντοῑν

String Aorist

Active voice

Masculine

Nominative λαβών λαβόντες λαβόντε

Vocative λαβών λαβόντες λαβόντε

Accusative λαβόντα λαβόντας λαβόντε

Genitive λαβόντος λαβόντων λαβόντοῑν

Dative λαβόντι λαβοῦσι λαβόντοῑν



Singular Plural Dual

Feminine

Nominative λαβοῦσα λαβοῦσαι λαβούσᾱ

Vocative λαβοῦσα λαβοῦσαι λαβούσᾱ

Accusative λαβοῦσαν λαβούσᾱς λαβούσᾱ

Genitive λαβούσης λαβουσῶν λαβούσαῑν

Dative λαβούσῃ λαβούσαῑς λαβούσαῑν

Neuter

Nominative λαβόν λαβόντα λαβόντε

Vocative λαβόν λαβόντα λαβόντε

Accusative λαβόν λαβόντα λαβόντε

Genitive λαβόντος λαβόντων λαβόντοῑν

Dative λαβόντι λαβοῦσι λαβόντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative λαβόμενος λαβόμενοι λαβομένω

Vocative λαβόμενε λαβόμενοι λαβομένω

Accusative λαβόμενον λαβομένους λαβομένω

Genitive λαβομένου λαβομένων λαβομένοῑν

Dative λαβομένῳ λαβομένοῑς λαβομένοῑν

Feminine

Nominative λαβομένη λαβομέναι λαβομένᾱ

Vocative λαβομένη λαβομέναι λαβομένᾱ

Accusative λαβομένην λαβομένᾱς λαβομένᾱ

Genitive λαβομένης λαβομενῶν λαβομέναῑν

Dative λαβομένῃ λαβομέναῑς λαβομέναῑν

Neuter

Nominative λαβόμενον λαβόμενα λαβομένω

Vocative λαβόμενον λαβόμενα λαβομένω

Accusative λαβόμενον λαβόμενα λαβομένω

Genitive λαβομένου λαβομένων λαβομένοῑν

Dative λαβομένῳ λαβομένοῑς λαβομένοῑν



Singular Plural Dual

Perfect

Active voice

Masculine

Nominative εἰληφώς εἰληφότες εἰληφότε

Vocative εἰληφώς εἰληφότες εἰληφότε

Accusative εἰληφότα εἰληφότας εἰληφότε

Genitive εἰληφότος εἰληφότων εἰληφότοῑν

Dative εἰληφότι εἰληφῶσι εἰληφότοῑν

Feminine

Nominative εἰληφυῖα εἰληφυῖαι εἰληφυίᾱ

Vocative εἰληφυῖα εἰληφυῖαι εἰληφυίᾱ

Accusative εἰληφυῖαν εἰληφυίᾱς εἰληφυίᾱ

Genitive εἰληφυίᾱς εἰληφυιῶν εἰληφυίαῑν

Dative εἰληφυίᾳ εἰληφυίαῑς εἰληφυίαῑν

Neuter

Nominative εἰληφός εἰληφότα εἰληφότε

Vocative εἰληφός εἰληφότα εἰληφότε

Accusative εἰληφός εἰληφότα εἰληφότε

Genitive εἰληφότος εἰληφότων εἰληφότοῑν

Dative εἰληφότι εἰληφῶσι εἰληφότοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative εἰλημμένος εἰλημμένοι εἰλημμένω

Vocative εἰλημμένε εἰλημμένοι εἰλημμένω

Accusative εἰλημμένον εἰλημμένους εἰλημμένω

Genitive εἰλημμένου εἰλημμένων εἰλημμένοῑν

Dative εἰλημμένῳ εἰλημμένοῑς εἰλημμένοῑν

Feminine

Nominative εἰλημμένη εἰλημμέναι εἰλημμένᾱ

Vocative εἰλημμένη εἰλημμέναι εἰλημμένᾱ

Accusative εἰλημμένην εἰλημμένᾱς εἰλημμένᾱ

Genitive εἰλημμένης εἰλημμενῶν εἰλημμέναῑν

Dative εἰλημμένῃ εἰλημμέναῑς εἰλημμέναῑν



Singular Plural Dual

Neuter

Nominative εἰλημμένον εἰλημμένα εἰλημμένω

Vocative εἰλημμένον εἰλημμένα εἰλημμένω

Accusative εἰλημμένον εἰλημμένα εἰλημμένω

Genitive εἰλημμένου εἰλημμένων εἰλημμένοῑν

Dative εἰλημμένῳ εἰλημμένοῑς εἰλημμένοῑν



Singular Plural Dual

Attic

Perfect

Active voice

Masculine

Nominative εἱληφώς εἱληφότες εἱληφότε

Vocative εἱληφώς εἱληφότες εἱληφότε

Accusative εἱληφότα εἱληφότας εἱληφότε

Genitive εἱληφότος εἱληφότων εἱληφότοῑν

Dative εἱληφότι εἱληφῶσι εἱληφότοῑν

Feminine

Nominative εἱληφυῖα εἱληφυῖαι εἱληφυίᾱ

Vocative εἱληφυῖα εἱληφυῖαι εἱληφυίᾱ

Accusative εἱληφυῖαν εἱληφυίᾱς εἱληφυίᾱ

Genitive εἱληφυίᾱς εἱληφυιῶν εἱληφυίαῑν

Dative εἱληφυίᾳ εἱληφυίαῑς εἱληφυίαῑν

Neuter

Nominative εἱληφός εἱληφότα εἱληφότε

Vocative εἱληφός εἱληφότα εἱληφότε

Accusative εἱληφός εἱληφότα εἱληφότε

Genitive εἱληφότος εἱληφότων εἱληφότοῑν

Dative εἱληφότι εἱληφῶσι εἱληφότοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative εἱλημμένος εἱλημμένοι εἱλημμένω

Vocative εἱλημμένε εἱλημμένοι εἱλημμένω

Accusative εἱλημμένον εἱλημμένους εἱλημμένω

Genitive εἱλημμένου εἱλημμένων εἱλημμένοῑν

Dative εἱλημμένῳ εἱλημμένοῑς εἱλημμένοῑν

Feminine

Nominative εἱλημμένη εἱλημμέναι εἱλημμένᾱ

Vocative εἱλημμένη εἱλημμέναι εἱλημμένᾱ

Accusative εἱλημμένην εἱλημμένᾱς εἱλημμένᾱ

Genitive εἱλημμένης εἱλημμενῶν εἱλημμέναῑν

Dative εἱλημμένῃ εἱλημμέναῑς εἱλημμέναῑν



Singular Plural Dual

Neuter

Nominative εἱλημμένον εἱλημμένα εἱλημμένω

Vocative εἱλημμένον εἱλημμένα εἱλημμένω

Accusative εἱλημμένον εἱλημμένα εἱλημμένω

Genitive εἱλημμένου εἱλημμένων εἱλημμένοῑν

Dative εἱλημμένῳ εἱλημμένοῑς εἱλημμένοῑν



Singular Plural Dual

Doric

Future

Active voice

Masculine

Nominative λαψούμενος λαψούμενοι λαψουμένω

Nominative λαμψούμενος λαμψούμενοι λαμψουμένω

Vocative λαψούμενε λαψούμενοι λαψουμένω

Vocative λαμψούμενε λαμψούμενοι λαμψουμένω

Accusative λαψούμενον λαψουμένους λαψουμένω

Accusative λαμψούμενον λαμψουμένους λαμψουμένω

Genitive λαψουμένου λαψουμένων λαψουμένοῑν

Genitive λαμψουμένου λαμψουμένων λαμψουμένοῑν

Dative λαψουμένῳ λαψουμένοῑς λαψουμένοῑν

Dative λαμψουμένῳ λαμψουμένοῑς λαμψουμένοῑν

Feminine

Nominative λαψουμένη λαψουμέναι λαψουμένᾱ

Nominative λαμψουμένη λαμψουμέναι λαμψουμένᾱ

Vocative λαψουμένη λαψουμέναι λαψουμένᾱ

Vocative λαμψουμένη λαμψουμέναι λαμψουμένᾱ

Accusative λαψουμένην λαψουμένᾱς λαψουμένᾱ

Accusative λαμψουμένην λαμψουμένᾱς λαμψουμένᾱ

Genitive λαψουμένης λαψουμενῶν λαψουμέναῑν

Genitive λαμψουμένης λαμψουμενῶν λαμψουμέναῑν

Dative λαψουμένῃ λαψουμέναῑς λαψουμέναῑν

Dative λαμψουμένῃ λαμψουμέναῑς λαμψουμέναῑν

Neuter

Nominative λαψούμενον λαψούμενα λαψουμένω

Nominative λαμψούμενον λαμψούμενα λαμψουμένω

Vocative λαψούμενον λαψούμενα λαψουμένω

Vocative λαμψούμενον λαμψούμενα λαμψουμένω

Accusative λαψούμενον λαψούμενα λαψουμένω

Accusative λαμψούμενον λαμψούμενα λαμψουμένω

Genitive λαψουμένου λαψουμένων λαψουμένοῑν

Genitive λαμψουμένου λαμψουμένων λαμψουμένοῑν

Dative λαψουμένῳ λαψουμένοῑς λαψουμένοῑν

Dative λαμψουμένῳ λαμψουμένοῑς λαμψουμένοῑν



Singular Plural Dual

Aorist

Passive voice

Masculine

Nominative λαφθείς λαφθέντες λαφθέντε

Vocative λαφθείς λαφθέντες λαφθέντε

Accusative λαφθέντα λαφθέντας λαφθέντε

Genitive λαφθέντος λαφθέντων λαφθέντοῑν

Dative λαφθέντι λαφθεῖσι λαφθέντοῑν

Feminine

Nominative λαφθεῖσα λαφθεῖσαι λαφθείσᾱ

Vocative λαφθεῖσα λαφθεῖσαι λαφθείσᾱ

Accusative λαφθεῖσαν λαφθείσᾱς λαφθείσᾱ

Genitive λαφθείσης λαφθεισῶν λαφθείσαῑν

Dative λαφθείσῃ λαφθείσαῑς λαφθείσαῑν

Neuter

Nominative λαφθέν λαφθέντα λαφθέντε

Vocative λαφθέν λαφθέντα λαφθέντε

Accusative λαφθέν λαφθέντα λαφθέντε

Genitive λαφθέντος λαφθέντων λαφθέντοῑν

Dative λαφθέντι λαφθεῖσι λαφθέντοῑν

Perfect

Active voice

Masculine

Nominative λελαβηκώς λελαβηκότες λελαβηκότε

Vocative λελαβηκώς λελαβηκότες λελαβηκότε

Accusative λελαβηκότα λελαβηκότας λελαβηκότε

Genitive λελαβηκότος λελαβηκότων λελαβηκότοῑν

Dative λελαβηκότι λελαβηκῶσι λελαβηκότοῑν

Feminine

Nominative λελαβηκυῖα λελαβηκυῖαι λελαβηκυίᾱ

Vocative λελαβηκυῖα λελαβηκυῖαι λελαβηκυίᾱ

Accusative λελαβηκυῖαν λελαβηκυίᾱς λελαβηκυίᾱ

Genitive λελαβηκυίᾱς λελαβηκυιῶν λελαβηκυίαῑν

Dative λελαβηκυίᾳ λελαβηκυίαῑς λελαβηκυίαῑν



Singular Plural Dual

Neuter

Nominative λελαβηκός λελαβηκότα λελαβηκότε

Vocative λελαβηκός λελαβηκότα λελαβηκότε

Accusative λελαβηκός λελαβηκότα λελαβηκότε

Genitive λελαβηκότος λελαβηκότων λελαβηκότοῑν

Dative λελαβηκότι λελαβηκῶσι λελαβηκότοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative λελαβημένος λελαβημένοι λελαβημένω

Vocative λελαβημένε λελαβημένοι λελαβημένω

Accusative λελαβημένον λελαβημένους λελαβημένω

Genitive λελαβημένου λελαβημένων λελαβημένοῑν

Dative λελαβημένῳ λελαβημένοῑς λελαβημένοῑν

Feminine

Nominative λελαβημένη λελαβημέναι λελαβημένᾱ

Vocative λελαβημένη λελαβημέναι λελαβημένᾱ

Accusative λελαβημένην λελαβημένᾱς λελαβημένᾱ

Genitive λελαβημένης λελαβημενῶν λελαβημέναῑν

Dative λελαβημένῃ λελαβημέναῑς λελαβημέναῑν

Neuter

Nominative λελαβημένον λελαβημένα λελαβημένω

Vocative λελαβημένον λελαβημένα λελαβημένω

Accusative λελαβημένον λελαβημένα λελαβημένω

Genitive λελαβημένου λελαβημένων λελαβημένοῑν

Dative λελαβημένῳ λελαβημένοῑς λελαβημένοῑν



Singular Plural Dual

Aeolian

Future

Active voice

Masculine

Nominative λᾱμψόμενος λᾱμψόμενοι λᾱμψομένω

Vocative λᾱμψόμενε λᾱμψόμενοι λᾱμψομένω

Accusative λᾱμψόμενον λᾱμψομένους λᾱμψομένω

Genitive λᾱμψομένου λᾱμψομένων λᾱμψομένοῑν

Dative λᾱμψομένῳ λᾱμψομένοῑς λᾱμψομένοῑν

Feminine

Nominative λᾱμψομένη λᾱμψομέναι λᾱμψομένᾱ

Vocative λᾱμψομένη λᾱμψομέναι λᾱμψομένᾱ

Accusative λᾱμψομένην λᾱμψομένᾱς λᾱμψομένᾱ

Genitive λᾱμψομένης λᾱμψομενῶν λᾱμψομέναῑν

Dative λᾱμψομένῃ λᾱμψομέναῑς λᾱμψομέναῑν

Neuter

Nominative λᾱμψόμενον λᾱμψόμενα λᾱμψομένω

Vocative λᾱμψόμενον λᾱμψόμενα λᾱμψομένω

Accusative λᾱμψόμενον λᾱμψόμενα λᾱμψομένω

Genitive λᾱμψομένου λᾱμψομένων λᾱμψομένοῑν

Dative λᾱμψομένῳ λᾱμψομένοῑς λᾱμψομένοῑν



Singular Plural Dual

Ionic

Future

Active voice

Masculine

Nominative λαμψόμενος λαμψόμενοι λαμψομένω

Nominative λαψόμενος λαψόμενοι λαψομένω

Vocative λαμψόμενε λαμψόμενοι λαμψομένω

Vocative λαψόμενε λαψόμενοι λαψομένω

Accusative λαμψόμενον λαμψομένους λαμψομένω

Accusative λαψόμενον λαψομένους λαψομένω

Genitive λαμψομένου λαμψομένων λαμψομένοῑν

Genitive λαψομένου λαψομένων λαψομένοῑν

Dative λαμψομένῳ λαμψομένοῑς λαμψομένοῑν

Dative λαψομένῳ λαψομένοῑς λαψομένοῑν

Feminine

Nominative λαμψομένη λαμψομέναι λαμψομένᾱ

Nominative λαψομένη λαψομέναι λαψομένᾱ

Vocative λαμψομένη λαμψομέναι λαμψομένᾱ

Vocative λαψομένη λαψομέναι λαψομένᾱ

Accusative λαμψομένην λαμψομένᾱς λαμψομένᾱ

Accusative λαψομένην λαψομένᾱς λαψομένᾱ

Genitive λαμψομένης λαμψομενῶν λαμψομέναῑν

Genitive λαψομένης λαψομενῶν λαψομέναῑν

Dative λαμψομένῃ λαμψομέναῑς λαμψομέναῑν

Dative λαψομένῃ λαψομέναῑς λαψομέναῑν

Neuter

Nominative λαμψόμενον λαμψόμενα λαμψομένω

Nominative λαψόμενον λαψόμενα λαψομένω

Vocative λαμψόμενον λαμψόμενα λαμψομένω

Vocative λαψόμενον λαψόμενα λαψομένω

Accusative λαμψόμενον λαμψόμενα λαμψομένω

Accusative λαψόμενον λαψόμενα λαψομένω

Genitive λαμψομένου λαμψομένων λαμψομένοῑν

Genitive λαψομένου λαψομένων λαψομένοῑν

Dative λαμψομένῳ λαμψομένοῑς λαμψομένοῑν

Dative λαψομένῳ λαψομένοῑς λαψομένοῑν



Singular Plural Dual

Aorist

Passive voice

Masculine

Nominative λαμφθείς λαμφθέντες λαμφθέντε

Vocative λαμφθείς λαμφθέντες λαμφθέντε

Accusative λαμφθέντα λαμφθέντας λαμφθέντε

Genitive λαμφθέντος λαμφθέντων λαμφθέντοῑν

Dative λαμφθέντι λαμφθεῖσι λαμφθέντοῑν

Feminine

Nominative λαμφθεῖσα λαμφθεῖσαι λαμφθείσᾱ

Vocative λαμφθεῖσα λαμφθεῖσαι λαμφθείσᾱ

Accusative λαμφθεῖσαν λαμφθείσᾱς λαμφθείσᾱ

Genitive λαμφθείσης λαμφθεισῶν λαμφθείσαῑν

Dative λαμφθείσῃ λαμφθείσαῑς λαμφθείσαῑν

Neuter

Nominative λαμφθέν λαμφθέντα λαμφθέντε

Vocative λαμφθέν λαμφθέντα λαμφθέντε

Accusative λαμφθέν λαμφθέντα λαμφθέντε

Genitive λαμφθέντος λαμφθέντων λαμφθέντοῑν

Dative λαμφθέντι λαμφθεῖσι λαμφθέντοῑν

Perfect

Active voice

Masculine

Nominative λελαβηκώς λελαβηκότες λελαβηκότε

Vocative λελαβηκώς λελαβηκότες λελαβηκότε

Accusative λελαβηκότα λελαβηκότας λελαβηκότε

Genitive λελαβηκότος λελαβηκότων λελαβηκότοῑν

Dative λελαβηκότι λελαβηκῶσι λελαβηκότοῑν

Feminine

Nominative λελαβηκυῖα λελαβηκυῖαι λελαβηκυίᾱ

Vocative λελαβηκυῖα λελαβηκυῖαι λελαβηκυίᾱ

Accusative λελαβηκυῖαν λελαβηκυίᾱς λελαβηκυίᾱ

Genitive λελαβηκυίᾱς λελαβηκυιῶν λελαβηκυίαῑν

Dative λελαβηκυίᾳ λελαβηκυίαῑς λελαβηκυίαῑν



Singular Plural Dual

Neuter

Nominative λελαβηκός λελαβηκότα λελαβηκότε

Vocative λελαβηκός λελαβηκότα λελαβηκότε

Accusative λελαβηκός λελαβηκότα λελαβηκότε

Genitive λελαβηκότος λελαβηκότων λελαβηκότοῑν

Dative λελαβηκότι λελαβηκῶσι λελαβηκότοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative λελαβημένος λελαβημένοι λελαβημένω

Nominative λελᾱμμένος λελᾱμμένοι λελᾱμμένω

Vocative λελαβημένε λελαβημένοι λελαβημένω

Vocative λελᾱμμένε λελᾱμμένοι λελᾱμμένω

Accusative λελαβημένον λελαβημένους λελαβημένω

Accusative λελᾱμμένον λελᾱμμένους λελᾱμμένω

Genitive λελαβημένου λελαβημένων λελαβημένοῑν

Genitive λελᾱμμένου λελᾱμμένων λελᾱμμένοῑν

Dative λελαβημένῳ λελαβημένοῑς λελαβημένοῑν

Dative λελᾱμμένῳ λελᾱμμένοῑς λελᾱμμένοῑν

Feminine

Nominative λελαβημένη λελαβημέναι λελαβημένᾱ

Nominative λελᾱμμένη λελᾱμμέναι λελᾱμμένᾱ

Vocative λελαβημένη λελαβημέναι λελαβημένᾱ

Vocative λελᾱμμένη λελᾱμμέναι λελᾱμμένᾱ

Accusative λελαβημένην λελαβημένᾱς λελαβημένᾱ

Accusative λελᾱμμένην λελᾱμμένᾱς λελᾱμμένᾱ

Genitive λελαβημένης λελαβημενῶν λελαβημέναῑν

Genitive λελᾱμμένης λελᾱμμενῶν λελᾱμμέναῑν

Dative λελαβημένῃ λελαβημέναῑς λελαβημέναῑν

Dative λελᾱμμένῃ λελᾱμμέναῑς λελᾱμμέναῑν

Neuter

Nominative λελαβημένον λελαβημένα λελαβημένω

Nominative λελᾱμμένον λελᾱμμένα λελᾱμμένω

Vocative λελαβημένον λελαβημένα λελαβημένω

Vocative λελᾱμμένον λελᾱμμένα λελᾱμμένω

Accusative λελαβημένον λελαβημένα λελαβημένω

Accusative λελᾱμμένον λελᾱμμένα λελᾱμμένω

Genitive λελαβημένου λελαβημένων λελαβημένοῑν

Genitive λελᾱμμένου λελᾱμμένων λελᾱμμένοῑν



Singular Plural Dual

Dative λελαβημένῳ λελαβημένοῑς λελαβημένοῑν

Dative λελᾱμμένῳ λελᾱμμένοῑς λελᾱμμένοῑν



Singular Plural Dual

Poetic

Perfect

Middle voice

Masculine

Nominative λελημμένος λελημμένοι λελημμένω

Vocative λελημμένε λελημμένοι λελημμένω

Accusative λελημμένον λελημμένους λελημμένω

Genitive λελημμένου λελημμένων λελημμένοῑν

Dative λελημμένῳ λελημμένοῑς λελημμένοῑν

Feminine

Nominative λελημμένη λελημμέναι λελημμένᾱ

Vocative λελημμένη λελημμέναι λελημμένᾱ

Accusative λελημμένην λελημμένᾱς λελημμένᾱ

Genitive λελημμένης λελημμενῶν λελημμέναῑν

Dative λελημμένῃ λελημμέναῑς λελημμέναῑν

Neuter

Nominative λελημμένον λελημμένα λελημμένω

Vocative λελημμένον λελημμένα λελημμένω

Accusative λελημμένον λελημμένα λελημμένω

Genitive λελημμένου λελημμένων λελημμένοῑν

Dative λελημμένῳ λελημμένοῑς λελημμένοῑν



Singular Plural Dual

Later

Aorist

Passive voice

Masculine

Nominative λημφθείς λημφθέντες λημφθέντε

Vocative λημφθείς λημφθέντες λημφθέντε

Accusative λημφθέντα λημφθέντας λημφθέντε

Genitive λημφθέντος λημφθέντων λημφθέντοῑν

Dative λημφθέντι λημφθεῖσι λημφθέντοῑν

Feminine

Nominative λημφθεῖσα λημφθεῖσαι λημφθείσᾱ

Vocative λημφθεῖσα λημφθεῖσαι λημφθείσᾱ

Accusative λημφθεῖσαν λημφθείσᾱς λημφθείσᾱ

Genitive λημφθείσης λημφθεισῶν λημφθείσαῑν

Dative λημφθείσῃ λημφθείσαῑς λημφθείσαῑν

Neuter

Nominative λημφθέν λημφθέντα λημφθέντε

Vocative λημφθέν λημφθέντα λημφθέντε

Accusative λημφθέν λημφθέντα λημφθέντε

Genitive λημφθέντος λημφθέντων λημφθέντοῑν

Dative λημφθέντι λημφθεῖσι λημφθέντοῑν



Singular Plural Dual

Recent

Future

Active voice

Masculine

Nominative λημψόμενος λημψόμενοι λημψομένω

Vocative λημψόμενε λημψόμενοι λημψομένω

Accusative λημψόμενον λημψομένους λημψομένω

Genitive λημψομένου λημψομένων λημψομένοῑν

Dative λημψομένῳ λημψομένοῑς λημψομένοῑν

Feminine

Nominative λημψομένη λημψομέναι λημψομένᾱ

Vocative λημψομένη λημψομέναι λημψομένᾱ

Accusative λημψομένην λημψομένᾱς λημψομένᾱ

Genitive λημψομένης λημψομενῶν λημψομέναῑν

Dative λημψομένῃ λημψομέναῑς λημψομέναῑν

Neuter

Nominative λημψόμενον λημψόμενα λημψομένω

Vocative λημψόμενον λημψόμενα λημψομένω

Accusative λημψόμενον λημψόμενα λημψομένω

Genitive λημψομένου λημψομένων λημψομένοῑν

Dative λημψομένῳ λημψομένοῑς λημψομένοῑν



λαμβάνω

take, seize; find.

Active Middle Passive

Regular

Present λαμβάνειν λαμβάνεσθαι

Future λήψειν λήψεσθαι ληφθήσεσθαι

Future λήψεσθαι

Aorist ληφθῆναι

Aorist λαβεῖν λελαβέσθαι

Perfect εἰληφέναι εἰλῆφθαι

Attic

Perfect εἱληφέναι εἱλῆφθαι

Doric

Present λαψεῖσθαι

Present λαμψεῖσθαι

Aorist λαφθῆναι

Perfect λελαβηκέναι λελαβῆσθαι

Aeolian

Future λά̄μψεσθαι

Epic

Aorist λελαβέσθαι

Ionic

Future λάμψεσθαι

Future λάψεσθαι

Aorist λαμφθῆναι

Perfect λελαβηκέναι λελαβῆσθαι

Perfect λελαβήκειν λελᾶσθαι

Poetic

Perfect λελῆσθαι

Later

Aorist λημφθῆναι

Recent

Future λήμψεσθαι



λυπέω

afflict.

Indicative Subjunctive Optative Imperative

Regular

Active voice

Present
λυπῶ λυπῶ λυποῖμι1ps

λυπεῖς λυπῇς λυποῖς λύπει2ps

λυπεῖ λυπῇ λυποῖ λυπείτω3ps

λυποῦμεν λυπῶμεν λυποῖμεν1pp

λυπεῖτε λυπῆτε λυποῖτε λυπεῖτε2pp

λυποῦσι λυπῶσι λυποῖεν λυπείτωσαν3pp

λυπεῖτον λυπῆτον λυποῖτον λυπεῖτον2pd

λυπεῖτον λυπῆτον λυποί̄την λυπείτων3pd

Imperfect
ἐλύπουν1ps

ἐλύπεις2ps

ἐλύπει3ps

ἐλυποῦμεν1pp

ἐλυπεῖτε2pp

ἐλύπουν3pp

ἐλυπεῖτον2pd

ἐλυπείτην3pd

Future
λυπήσω λυπήσοῑμι1ps

λυπήσεις λυπήσοῑς2ps

λυπήσει λυπήσοῑ3ps

λυπήσομεν λυπήσοῑμεν1pp

λυπήσετε λυπήσοῑτε2pp

λυπήσουσι λυπήσοῑεν3pp

λυπήσετον λυπήσοῑτον2pd

λυπήσετον λυπησοί̄την3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Aorist
ἐλύπησα λυπήσω λυπήσαῑμι1ps

ἐλύπησας λυπήσῃς λυπήσειας λύπησον2ps

ἐλύπησε λυπήσῃ λυπήσειε λυπησάτω3ps

ἐλυπήσαμεν λυπήσωμεν λυπήσαῑμεν1pp

ἐλυπήσατε λυπήσητε λυπήσαῑτε λυπήσατε2pp

ἐλύπησαν λυπήσωσι λυπήσειαν λυπησάτωσαν3pp

ἐλυπήσατον λυπήσητον λυπήσαῑτον λυπήσατον2pd

ἐλυπησάτην λυπήσητον λυπησαί̄την λυπησάτων3pd

Perfect
λελύπηκα λελυπήκω λελυπήκοῑμι1ps

λελύπηκας λελυπήκῃς λελυπήκοῑς λελύπηκε2ps

λελύπηκε λελυπήκῃ λελυπήκοῑ λελυπηκέτω3ps

λελυπήκαμεν λελυπήκωμεν λελυπήκοῑμεν1pp

λελυπήκατε λελυπήκητε λελυπήκοῑτε λελυπήκετε2pp

λελυπήκασι λελυπήκωσι λελυπήκοῑεν λελυπηκέτωσαν3pp

λελυπήκατον λελυπήκητον λελυπήκοῑτον λελυπήκετον2pd

λελυπήκατον λελυπήκητον λελυπηκοί̄την λελυπηκέτων3pd

Pluperfect
ἐλελυπήκη1ps

ἐλελυπήκης2ps

ἐλελυπήκει3ps

ἐλελυπήκεμεν1pp

ἐλελυπήκετε2pp

ἐλελυπήκεσαν3pp

ἐλελυπήκειτον2pd

ἐλελυπηκείτην3pd

Middle voice

Present
λυποῦμαι λυπῶμαι λυποί̄μην1ps

λυπεῖ λυπῇ λυποῖο λυποῦ2ps

λυπεῖται λυπῆται λυποῖτο λυπείσθω3ps

λυπούμεθα λυπώμεθα λυποί̄μεθα1pp

λυπεῖσθε λυπῆσθε λυποῖσθε λυπεῖσθε2pp

λυποῦνται λυπῶνται λυποῖντο λυπείσθωσαν3pp

λυπεῖσθον λυπῆσθον λυποῖσθον λυπεῖσθον2pd

λυπεῖσθον λυπῆσθον λυποί̄σθην λυπείσθων3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Imperfect
ἐλυπούμην1ps

ἐλυποῦ2ps

ἐλυπεῖτο3ps

ἐλυπούμεθα1pp

ἐλυπεῖσθε2pp

ἐλυποῦντο3pp

ἐλυπεῖσθον2pd

ἐλυπείσθην3pd

Future
λυπήσομαι λυπησοί̄μην1ps

λυπήσει λυπήσοῑο2ps

λυπήσεται λυπήσοῑτο3ps

λυπησόμεθα λυπησοί̄μεθα1pp

λυπήσεσθε λυπήσοῑσθε2pp

λυπήσονται λυπήσοῑντο3pp

λυπήσεσθον λυπήσοῑσθον2pd

λυπήσεσθον λυπησοί̄σθην3pd

Aorist
ἐλυπησάμην λυπήσωμαι λυπησαί̄μην1ps

ἐλυπήσω λυπήσῃ λυπήσαῑο λύπησαι2ps

ἐλυπήσατο λυπήσηται λυπήσαῑτο λυπησάσθω3ps

ἐλυπησάμεθα λυπησώμεθα λυπησαί̄μεθα1pp

ἐλυπήσασθε λυπήσησθε λυπήσαῑσθε λυπήσασθε2pp

ἐλυπήσαντο λυπήσωνται λυπήσαῑντο λυπησάσθωσαν3pp

ἐλυπήσασθον λυπήσησθον λυπήσαῑσθον λυπήσασθον2pd

ἐλυπησάσθην λυπήσησθον λυπησαί̄σθην λυπησάσθων3pd

Perfect
λελύπημαι1ps

λελύπησαι λελύπησο2ps

λελύπηται λελυπήσθω3ps

λελυπήμεθα1pp

λελύπησθε λελύπησθε2pp

λελύπηνται λελυπήσθωσαν3pp

λελύπησθον λελύπησθον2pd

λελύπησθον λελυπήσθων3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Pluperfect
ἐλελυπήμην1ps

ἐλελύπησο2ps

ἐλελύπητο3ps

ἐλελυπήμεθα1pp

ἐλελύπησθε2pp

ἐλελύπηντο3pp

ἐλελύπησθον2pd

ἐλελυπήσθην3pd

Passive voice

Future
λυπηθήσομαι λυπηθησοί̄μην1ps

λυπηθήσει λυπηθήσοῑο2ps

λυπηθήσεται λυπηθήσοῑτο3ps

λυπηθησόμεθα λυπηθησοί̄μεθα1pp

λυπηθήσεσθε λυπηθήσοῑσθε2pp

λυπηθήσονται λυπηθήσοῑντο3pp

λυπηθήσεσθον λυπηθήσοῑσθον2pd

λυπηθήσεσθον λυπηθησοί̄σθην3pd

Aorist
ἐλυπήθην λυπηθῶ λυπηθείην1ps

ἐλυπήθης λυπηθῇς λυπηθείης λυπήθητι2ps

ἐλυπήθη λυπηθῇ λυπηθείη λυπηθήτω3ps

ἐλυπήθημεν λυπηθῶμεν λυπηθεῖμεν1pp

ἐλυπήθητε λυπηθῆτε λυπηθεῖτε λυπήθητε2pp

ἐλυπήθησαν λυπηθῶσι λυπηθεῖεν λυπηθήτωσαν3pp

ἐλυπήθητον λυπηθῆτον λυπηθεῖτον λυπήθητον2pd

ἐλυπηθήτην λυπηθῆτον λυπηθείτην λυπηθήτων3pd



λυπέω

afflict.

Singular Plural Dual

Regular

Present

Active voice

Masculine

Nominative λυπῶν λυποῦντες λυποῦντε

Vocative λυπῶν λυποῦντες λυποῦντε

Accusative λυποῦντα λυποῦντας λυποῦντε

Genitive λυποῦντος λυπούντων λυπούντοῑν

Dative λυποῦντι λυποῦσι λυπούντοῑν

Feminine

Nominative λυποῦσα λυποῦσαι λυπούσᾱ

Vocative λυποῦσα λυποῦσαι λυπούσᾱ

Accusative λυποῦσαν λυπούσᾱς λυπούσᾱ

Genitive λυπούσης λυπουσῶν λυπούσαῑν

Dative λυπούσῃ λυπούσαῑς λυπούσαῑν

Neuter

Nominative λυποῦν λυποῦντα λυποῦντε

Vocative λυποῦν λυποῦντα λυποῦντε

Accusative λυποῦν λυποῦντα λυποῦντε

Genitive λυποῦντος λυπούντων λυπούντοῑν

Dative λυποῦντι λυποῦσι λυπούντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative λυπούμενος λυπούμενοι λυπουμένω

Vocative λυπούμενε λυπούμενοι λυπουμένω

Accusative λυπούμενον λυπουμένους λυπουμένω

Genitive λυπουμένου λυπουμένων λυπουμένοῑν

Dative λυπουμένῳ λυπουμένοῑς λυπουμένοῑν

Feminine

Nominative λυπουμένη λυπουμέναι λυπουμένᾱ

Vocative λυπουμένη λυπουμέναι λυπουμένᾱ

Accusative λυπουμένην λυπουμένᾱς λυπουμένᾱ

Genitive λυπουμένης λυπουμενῶν λυπουμέναῑν

Dative λυπουμένῃ λυπουμέναῑς λυπουμέναῑν



Singular Plural Dual

Neuter

Nominative λυπούμενον λυπούμενα λυπουμένω

Vocative λυπούμενον λυπούμενα λυπουμένω

Accusative λυπούμενον λυπούμενα λυπουμένω

Genitive λυπουμένου λυπουμένων λυπουμένοῑν

Dative λυπουμένῳ λυπουμένοῑς λυπουμένοῑν

Future

Active voice

Masculine

Nominative λυπήσων λυπήσοντες λυπήσοντε

Vocative λυπήσον λυπήσοντες λυπήσοντε

Accusative λυπήσοντα λυπήσοντας λυπήσοντε

Genitive λυπήσοντος λυπησόντων λυπησόντοῑν

Dative λυπήσοντι λυπήσουσι λυπησόντοῑν

Feminine

Nominative λυπήσουσα λυπήσουσαι λυπησούσᾱ

Vocative λυπήσουσα λυπήσουσαι λυπησούσᾱ

Accusative λυπήσουσαν λυπησούσᾱς λυπησούσᾱ

Genitive λυπησούσης λυπησουσῶν λυπησούσαῑν

Dative λυπησούσῃ λυπησούσαῑς λυπησούσαῑν

Neuter

Nominative λυπῆσον λυπήσοντα λυπήσοντε

Vocative λυπῆσον λυπήσοντα λυπήσοντε

Accusative λυπῆσον λυπήσοντα λυπήσοντε

Genitive λυπήσοντος λυπησόντων λυπησόντοῑν

Dative λυπήσοντι λυπήσουσι λυπησόντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative λυπησόμενος λυπησόμενοι λυπησομένω

Vocative λυπησόμενε λυπησόμενοι λυπησομένω

Accusative λυπησόμενον λυπησομένους λυπησομένω

Genitive λυπησομένου λυπησομένων λυπησομένοῑν

Dative λυπησομένῳ λυπησομένοῑς λυπησομένοῑν



Singular Plural Dual

Feminine

Nominative λυπησομένη λυπησομέναι λυπησομένᾱ

Vocative λυπησομένη λυπησομέναι λυπησομένᾱ

Accusative λυπησομένην λυπησομένᾱς λυπησομένᾱ

Genitive λυπησομένης λυπησομενῶν λυπησομέναῑν

Dative λυπησομένῃ λυπησομέναῑς λυπησομέναῑν

Neuter

Nominative λυπησόμενον λυπησόμενα λυπησομένω

Vocative λυπησόμενον λυπησόμενα λυπησομένω

Accusative λυπησόμενον λυπησόμενα λυπησομένω

Genitive λυπησομένου λυπησομένων λυπησομένοῑν

Dative λυπησομένῳ λυπησομένοῑς λυπησομένοῑν

Passive voice

Masculine

Nominative λυπηθησόμενος λυπηθησόμενοι λυπηθησομένω

Vocative λυπηθησόμενε λυπηθησόμενοι λυπηθησομένω

Accusative λυπηθησόμενον λυπηθησομένους λυπηθησομένω

Genitive λυπηθησομένου λυπηθησομένων λυπηθησομένοῑν

Dative λυπηθησομένῳ λυπηθησομένοῑς λυπηθησομένοῑν

Feminine

Nominative λυπηθησομένη λυπηθησομέναι λυπηθησομένᾱ

Vocative λυπηθησομένη λυπηθησομέναι λυπηθησομένᾱ

Accusative λυπηθησομένην λυπηθησομένᾱς λυπηθησομένᾱ

Genitive λυπηθησομένης λυπηθησομενῶν λυπηθησομέναῑν

Dative λυπηθησομένῃ λυπηθησομέναῑς λυπηθησομέναῑν

Neuter

Nominative λυπηθησόμενον λυπηθησόμενα λυπηθησομένω

Vocative λυπηθησόμενον λυπηθησόμενα λυπηθησομένω

Accusative λυπηθησόμενον λυπηθησόμενα λυπηθησομένω

Genitive λυπηθησομένου λυπηθησομένων λυπηθησομένοῑν

Dative λυπηθησομένῳ λυπηθησομένοῑς λυπηθησομένοῑν



Singular Plural Dual

Aorist

Active voice

Masculine

Nominative λυπήσᾱς λυπήσαντες λυπήσαντε

Vocative λυπήσαν λυπήσαντες λυπήσαντε

Accusative λυπήσαντα λυπήσαντας λυπήσαντε

Genitive λυπήσαντος λυπησάντων λυπησάντοῑν

Dative λυπήσαντι λυπήσᾱσι λυπησάντοῑν

Feminine

Nominative λυπήσᾱσα λυπήσᾱσαι λυπησά̄σᾱ

Vocative λυπήσᾱσα λυπήσᾱσαι λυπησά̄σᾱ

Accusative λυπήσᾱσαν λυπησά̄σᾱς λυπησά̄σᾱ

Genitive λυπησά̄σης λυπησᾱσῶν λυπησά̄σαῑν

Dative λυπησά̄σῃ λυπησά̄σαῑς λυπησά̄σαῑν

Neuter

Nominative λυπῆσαν λυπήσαντα λυπήσαντε

Vocative λυπῆσαν λυπήσαντα λυπήσαντε

Accusative λυπῆσαν λυπήσαντα λυπήσαντε

Genitive λυπήσαντος λυπησάντων λυπησάντοῑν

Dative λυπήσαντι λυπήσᾱσι λυπησάντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative λυπησάμενος λυπησάμενοι λυπησαμένω

Vocative λυπησάμενε λυπησάμενοι λυπησαμένω

Accusative λυπησάμενον λυπησαμένους λυπησαμένω

Genitive λυπησαμένου λυπησαμένων λυπησαμένοῑν

Dative λυπησαμένῳ λυπησαμένοῑς λυπησαμένοῑν

Feminine

Nominative λυπησαμένη λυπησαμέναι λυπησαμένᾱ

Vocative λυπησαμένη λυπησαμέναι λυπησαμένᾱ

Accusative λυπησαμένην λυπησαμένᾱς λυπησαμένᾱ

Genitive λυπησαμένης λυπησαμενῶν λυπησαμέναῑν

Dative λυπησαμένῃ λυπησαμέναῑς λυπησαμέναῑν



Singular Plural Dual

Neuter

Nominative λυπησάμενον λυπησάμενα λυπησαμένω

Vocative λυπησάμενον λυπησάμενα λυπησαμένω

Accusative λυπησάμενον λυπησάμενα λυπησαμένω

Genitive λυπησαμένου λυπησαμένων λυπησαμένοῑν

Dative λυπησαμένῳ λυπησαμένοῑς λυπησαμένοῑν

Passive voice

Masculine

Nominative λυπηθείς λυπηθέντες λυπηθέντε

Vocative λυπηθείς λυπηθέντες λυπηθέντε

Accusative λυπηθέντα λυπηθέντας λυπηθέντε

Genitive λυπηθέντος λυπηθέντων λυπηθέντοῑν

Dative λυπηθέντι λυπηθεῖσι λυπηθέντοῑν

Feminine

Nominative λυπηθεῖσα λυπηθεῖσαι λυπηθείσᾱ

Vocative λυπηθεῖσα λυπηθεῖσαι λυπηθείσᾱ

Accusative λυπηθεῖσαν λυπηθείσᾱς λυπηθείσᾱ

Genitive λυπηθείσης λυπηθεισῶν λυπηθείσαῑν

Dative λυπηθείσῃ λυπηθείσαῑς λυπηθείσαῑν

Neuter

Nominative λυπηθέν λυπηθέντα λυπηθέντε

Vocative λυπηθέν λυπηθέντα λυπηθέντε

Accusative λυπηθέν λυπηθέντα λυπηθέντε

Genitive λυπηθέντος λυπηθέντων λυπηθέντοῑν

Dative λυπηθέντι λυπηθεῖσι λυπηθέντοῑν

Perfect

Active voice

Masculine

Nominative λελυπηκώς λελυπηκότες λελυπηκότε

Vocative λελυπηκώς λελυπηκότες λελυπηκότε

Accusative λελυπηκότα λελυπηκότας λελυπηκότε

Genitive λελυπηκότος λελυπηκότων λελυπηκότοῑν

Dative λελυπηκότι λελυπηκῶσι λελυπηκότοῑν



Singular Plural Dual

Feminine

Nominative λελυπηκυῖα λελυπηκυῖαι λελυπηκυίᾱ

Vocative λελυπηκυῖα λελυπηκυῖαι λελυπηκυίᾱ

Accusative λελυπηκυῖαν λελυπηκυίᾱς λελυπηκυίᾱ

Genitive λελυπηκυίᾱς λελυπηκυιῶν λελυπηκυίαῑν

Dative λελυπηκυίᾳ λελυπηκυίαῑς λελυπηκυίαῑν

Neuter

Nominative λελυπηκόν λελυπηκότες λελυπηκότε

Vocative λελυπηκός λελυπηκότες λελυπηκότε

Accusative λελυπηκότα λελυπηκότας λελυπηκότε

Genitive λελυπηκότος λελυπηκότων λελυπηκότοῑν

Dative λελυπηκότι λελυπηκῶσι λελυπηκότοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative λελυπημένος λελυπημένοι λελυπημένω

Vocative λελυπημένε λελυπημένοι λελυπημένω

Accusative λελυπημένον λελυπημένους λελυπημένω

Genitive λελυπημένου λελυπημένων λελυπημένοῑν

Dative λελυπημένῳ λελυπημένοῑς λελυπημένοῑν

Feminine

Nominative λελυπημένη λελυπημέναι λελυπημένᾱ

Vocative λελυπημένη λελυπημέναι λελυπημένᾱ

Accusative λελυπημένην λελυπημένᾱς λελυπημένᾱ

Genitive λελυπημένης λελυπημενῶν λελυπημέναῑν

Dative λελυπημένῃ λελυπημέναῑς λελυπημέναῑν

Neuter

Nominative λελυπημένον λελυπημένα λελυπημένω

Vocative λελυπημένον λελυπημένα λελυπημένω

Accusative λελυπημένον λελυπημένα λελυπημένω

Genitive λελυπημένου λελυπημένων λελυπημένοῑν

Dative λελυπημένῳ λελυπημένοῑς λελυπημένοῑν



λυπέω

afflict.

Active Middle Passive

Regular

Present λυπεῖν λυπεῖσθαι

Future λυπήσειν λυπήσεσθαι λυπηθήσεσθαι

Aorist λυπῆσαι λυπήσασθαι λυπηθῆναι

Perfect λελυπηκέναι λελυπῆσθαι



μιμνῄσκω

remember.

Indicative Subjunctive Optative Imperative

Regular

Active voice

Present
μιμνῄσκω μιμνῄσκω μιμνῄσκοῑμι1ps

μιμνήσκω μιμνήσκω μιμνήσκοῑμι

μιμνῄσκεις μιμνῄσκῃς μιμνῄσκοῑς μίμνῃσκε2ps

μιμνήσκεις μιμνήσκῃς μιμνήσκοῑς μίμνησκε

μιμνῄσκει μιμνῄσκῃ μιμνῄσκοῑ μιμνῃσκέτω3ps

μιμνήσκει μιμνήσκῃ μιμνήσκοῑ μιμνησκέτω

μιμνῄσκομεν μιμνῄσκωμεν μιμνῄσκοῑμεν1pp

μιμνήσκομεν μιμνήσκωμεν μιμνήσκοῑμεν

μιμνῄσκετε μιμνῄσκητε μιμνῄσκοῑτε μιμνῄσκετε2pp

μιμνήσκετε μιμνήσκητε μιμνήσκοῑτε μιμνήσκετε

μιμνῄσκουσι μιμνῄσκωσι μιμνῄσκοῑεν μιμνῃσκέτωσαν3pp

μιμνήσκουσι μιμνήσκωσι μιμνήσκοῑεν μιμνησκέτωσαν

μιμνῄσκετον μιμνῄσκητον μιμνῄσκοῑτον μιμνῄσκετον2pd

μιμνήσκετον μιμνήσκητον μιμνήσκοῑτον μιμνήσκετον

μιμνῄσκετον μιμνῄσκητον μιμνῃσκοί̄την μιμνῃσκέτων3pd

μιμνήσκετον μιμνήσκητον μιμνησκοί̄την μιμνησκέτων

Imperfect
ἐμίμνῃσκον1ps

ἐμίμνησκον

ἐμίμνῃσκες2ps

ἐμίμνησκες

ἐμίμνῃσκε3ps

ἐμίμνησκε

ἐμιμνῄσκομεν1pp

ἐμιμνήσκομεν

ἐμιμνῄσκετε2pp

ἐμιμνήσκετε

ἐμίμνῃσκον3pp

ἐμίμνησκον

ἐμιμνῄσκετον2pd

ἐμιμνήσκετον



Indicative Subjunctive Optative Imperative

ἐμιμνῃσκέτην3pd

ἐμιμνησκέτην

Future
μνήσω μνήσοῑμι1ps

μνησθησοί̄μην

μνήσεις μνήσοῑς2ps

μνησθήσοῑο

μνήσει μνήσοῑ3ps

μνησθήσοῑτο

μνήσομεν μνήσοῑμεν1pp

μνησθησοί̄μεθα

μνήσετε μνήσοῑτε2pp

μνησθήσοῑσθε

μνήσουσι μνήσοῑεν3pp

μνησθήσοῑντο

μνήσετον μνήσοῑτον2pd

μνησθήσοῑσθον

μνήσετον μνησοί̄την3pd

μνησθησοί̄σθην

Aorist
ἔμνησα μνήσω μνήσαῑμι1ps

ἔμνησας μνήσῃς μνήσειας μνῆσον2ps

ἔμνησε μνήσῃ μνήσειε μνησάτω3ps

ἐμνήσαμεν μνήσωμεν μνήσαῑμεν1pp

ἐμνήσατε μνήσητε μνήσαῑτε μνήσατε2pp

ἔμνησαν μνήσωσι μνήσειαν μνησάτωσαν3pp

ἐμνήσατον μνήσητον μνήσαῑτον μνήσατον2pd

ἐμνησάτην μνήσητον μνησαί̄την μνησάτων3pd

Perfect
ἔμνηκα ἐμνήκω ἐμνήκοῑμι1ps

ἔμνηκας ἐμνήκῃς ἐμνήκοῑς ἔμνηκε2ps

ἔμνηκε ἐμνήκῃ ἐμνήκοῑ ἐμνηκέτω3ps

ἐμνήκαμεν ἐμνήκωμεν ἐμνήκοῑμεν1pp

ἐμνήκατε ἐμνήκητε ἐμνήκοῑτε ἐμνήκετε2pp

ἐμνήκασι ἐμνήκωσι ἐμνήκοῑεν ἐμνηκέτωσαν3pp

ἐμνήκατον ἐμνήκητον ἐμνήκοῑτον ἐμνήκετον2pd

ἐμνήκατον ἐμνήκητον ἐμνηκοί̄την ἐμνηκέτων3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Pluperfect
ἠμνήκη1ps

ἠμνήκης2ps

ἠμνήκει3ps

ἠμνήκεμεν1pp

ἠμνήκετε2pp

ἠμνήκεσαν3pp

ἠμνήκειτον2pd

ἠμνηκείτην3pd

Middle voice

Present
ἐμιμνῄσκομαι μιμνῄσκωμαι μιμνῃσκοί̄μην1ps

ἐμιμνήσκομαι μιμνήσκωμαι μιμνησκοί̄μην

ἐμιμνῄσκει μιμνῄσκῃ μιμνῄσκοῑο μιμνῄσκου2ps

ἐμιμνήσκει μιμνήσκῃ μιμνήσκοῑο μιμνήσκου

ἐμιμνῄσκεται μιμνῄσκηται μιμνῄσκοῑτο μιμνῃσκέσθω3ps

ἐμιμνήσκεται μιμνήσκηται μιμνήσκοῑτο μιμνησκέσθω

ἐμιμνῃσκόμεθα μιμνῃσκώμεθα μιμνῃσκοί̄μεθα1pp

ἐμιμνησκόμεθα μιμνησκώμεθα μιμνησκοί̄μεθα

ἐμιμνῄσκεσθε μιμνῄσκησθε μιμνῄσκοῑσθε μιμνῄσκεσθε2pp

ἐμιμνήσκεσθε μιμνήσκησθε μιμνήσκοῑσθε μιμνήσκεσθε

ἐμιμνῄσκονται μιμνῄσκωνται μιμνῄσκοῑντο μιμνῃσκέσθωσαν3pp

ἐμιμνήσκονται μιμνήσκωνται μιμνήσκοῑντο μιμνησκέσθωσαν

ἐμιμνῄσκεσθον μιμνῄσκησθον μιμνῄσκοῑσθον μιμνῄσκεσθον2pd

ἐμιμνήσκεσθον μιμνήσκησθον μιμνήσκοῑσθον μιμνήσκεσθον

ἐμιμνῄσκεσθον μιμνῄσκησθον μιμνῃσκοί̄σθην μιμνῃσκέσθων3pd

ἐμιμνήσκεσθον μιμνήσκησθον μιμνησκοί̄σθην μιμνησκέσθων

Imperfect
ἐμιμνῃσκόμην1ps

ἐμιμνησκόμην

ἐμιμνῄσκου2ps

ἐμιμνήσκου

ἐμιμνῄσκετο3ps

ἐμιμνήσκετο

ἐμιμνῃσκόμεθα1pp

ἐμιμνησκόμεθα

ἐμιμνῄσκεσθε2pp



Indicative Subjunctive Optative Imperative

ἐμιμνήσκεσθε

ἐμιμνῄσκοντο3pp

ἐμιμνήσκοντο

ἐμιμνῄσκεσθον2pd

ἐμιμνήσκεσθον

ἐμιμνῃσκέσθην3pd

ἐμιμνησκέσθην

Future
μνήσομαι μνησοί̄μην1ps

μνήσει μνήσοῑο2ps

μνήσεται μνήσοῑτο3ps

μνησόμεθα μνησοί̄μεθα1pp

μνήσεσθε μνήσοῑσθε2pp

μνήσονται μνήσοῑντο3pp

μνήσεσθον μνήσοῑσθον2pd

μνήσεσθον μνησοί̄σθην3pd

Aorist
ἐμνησάμην μνήσωμαι μνησαί̄μην1ps

ἐμνήσω μνήσῃ μνήσαῑο μνῆσαι2ps

ἐμνήσατο μνήσηται μνήσαῑτο μνησάσθω3ps

ἐμνησάμεθα μνησώμεθα μνησαί̄μεθα1pp

ἐμνήσασθε μνήσησθε μνήσαῑσθε μνήσασθε2pp

ἐμνήσαντο μνήσωνται μνήσαῑντο μνησάσθωσαν3pp

ἐμνήσασθον μνήσησθον μνήσαῑσθον μνήσασθον2pd

ἐμνησάσθην μνήσησθον μνησαί̄σθην μνησάσθων3pd

Perfect
ἤμνημαι1ps

ἤμνησαι ἔμνησο2ps

ἤμνηται ἐμνήσθω3ps

ἠμνήμεθα1pp

ἤμνησθε ἔμνησθε2pp

ἤμνηνται ἐμνήσθωσαν3pp

ἤμνησθον ἔμνησθον2pd

ἤμνησθον ἐμνήσθων3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Pluperfect
ἠμνήμην1ps

ἤμνησο2ps

ἤμνητο3ps

ἠμνήμεθα1pp

ἤμνησθε2pp

ἤμνηντο3pp

ἤμνησθον2pd

ἠμνήσθην3pd

Passive voice

Future
μνησθήσομαι1ps

μνησθήσει2ps

μνησθήσεται3ps

μνησθησόμεθα1pp

μνησθήσεσθε2pp

μνησθήσονται3pp

μνησθήσεσθον2pd

μνησθήσεσθον3pd

Aorist
ἐμνήσθην1ps

ἐμνήσθης2ps

ἐμνήσθη3ps

ἐμνήσθημεν1pp

ἐμνήσθητε2pp

ἐμνήσθησαν3pp

ἐμνήσθητον2pd

ἐμνησθήτην3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Doric

Active voice

Aorist
ἔμνασα μνάσω μνάσαῑμι1ps

ἔμνασας μνάσῃς μνάσειας μνάσον2ps

ἔμνασε μνάσῃ μνάσειε μνασάτω3ps

ἐμνάσαμεν μνάσωμεν μνάσαῑμεν1pp

ἐμνάσατε μνάσητε μνάσαῑτε μνάσατε2pp

ἔμνασαν μνάσωσι μνάσειαν μνασάτωσαν3pp

ἐμνάσατον μνάσητον μνάσαῑτον μνάσατον2pd

ἐμνασάτην μνάσητον μνασαί̄την μνασάτων3pd

Perfect
μέμνασο2ps

μεμνάσθω3ps

μέμνασθε2pp

μεμνάσθωσαν3pp

μέμνασθον2pd

μεμνάσθων3pd

Middle voice

Aorist
ἐμνασάμην μνάσωμαι μνασαί̄μην1ps

ἐμνάσω μνάσῃ μνάσαῑο μνάσαι2ps

ἐμνάσατο μνάσηται μνάσαῑτο μνασάσθω3ps

ἐμνασάμεθα μνασώμεθα μνασαί̄μεθα1pp

ἐμνάσασθε μνάσησθε μνάσαῑσθε μνάσασθε2pp

ἐμνάσαντο μνάσωνται μνάσαῑντο μνασάσθωσαν3pp

ἐμνάσασθον μνάσησθον μνάσαῑσθον μνάσασθον2pd

ἐμνασάσθην μνάσησθον μνασαί̄σθην μνασάσθων3pd

Perfect
μέμναμαι1ps

μέμνασαι2ps

μέμναται3ps

μεμνάμεθα1pp

μέμνασθε2pp

μέμνανται3pp

μέμνασθον2pd

μέμνασθον3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Pluperfect
ἐμεμνάμην1ps

ἐμέμνασο2ps

ἐμέμνατο3ps

ἐμεμνάμεθα1pp

ἐμέμνασθε2pp

ἐμέμναντο3pp

ἐμέμνασθον2pd

ἐμεμνάσθην3pd

Passive voice

Aorist
ἐμνάσθην1ps

ἐμνάσθης2ps

ἐμνάσθη3ps

ἐμνάσθημεν1pp

ἐμνάσθητε2pp

ἐμνάσθησαν3pp

ἐμνάσθητον2pd

ἐμνασθήτην3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Epic

Middle voice

Present
μιμνήσκεο2ps



μιμνῄσκω

remember.

Singular Plural Dual

Regular

Present

Active voice

Masculine

Nominative μιμνῄσκων μιμνῄσκοντες μιμνῄσκοντε

Nominative μιμνήσκων μιμνήσκοντες μιμνήσκοντε

Vocative μιμνῄσκον μιμνῄσκοντες μιμνῄσκοντε

Vocative μιμνήσκον μιμνήσκοντες μιμνήσκοντε

Accusative μιμνῄσκοντα μιμνῄσκοντας μιμνῄσκοντε

Accusative μιμνήσκοντα μιμνήσκοντας μιμνήσκοντε

Genitive μιμνῄσκοντος μιμνῃσκόντων μιμνῃσκόντοῑν

Genitive μιμνήσκοντος μιμνησκόντων μιμνησκόντοῑν

Dative μιμνῄσκοντι μιμνῄσκουσι μιμνῃσκόντοῑν

Dative μιμνήσκοντι μιμνήσκουσι μιμνησκόντοῑν

Feminine

Nominative μιμνῄσκουσα μιμνῄσκουσαι μιμνῃσκούσᾱ

Nominative μιμνήσκουσα μιμνήσκουσαι μιμνησκούσᾱ

Vocative μιμνῄσκουσα μιμνῄσκουσαι μιμνῃσκούσᾱ

Vocative μιμνήσκουσα μιμνήσκουσαι μιμνησκούσᾱ

Accusative μιμνῄσκουσαν μιμνῃσκούσᾱς μιμνῃσκούσᾱ

Accusative μιμνήσκουσαν μιμνησκούσᾱς μιμνησκούσᾱ

Genitive μιμνῃσκούσης μιμνῃσκουσῶν μιμνῃσκούσαῑν

Genitive μιμνησκούσης μιμνησκουσῶν μιμνησκούσαῑν

Dative μιμνῃσκούσῃ μιμνῃσκούσαῑς μιμνῃσκούσαῑν

Dative μιμνησκούσῃ μιμνησκούσαῑς μιμνησκούσαῑν

Neuter

Nominative μιμνῇσκον μιμνῄσκοντα μιμνῄσκοντε

Nominative μιμνῆσκον μιμνήσκοντα μιμνήσκοντε

Vocative μιμνῇσκον μιμνῄσκοντα μιμνῄσκοντε

Vocative μιμνῆσκον μιμνήσκοντα μιμνήσκοντε

Accusative μιμνῇσκον μιμνῄσκοντα μιμνῄσκοντε

Accusative μιμνῆσκον μιμνήσκοντα μιμνήσκοντε

Genitive μιμνῄσκοντος μιμνῃσκόντων μιμνῃσκόντοῑν

Genitive μιμνήσκοντος μιμνησκόντων μιμνησκόντοῑν

Dative μιμνῄσκοντι μιμνῄσκουσι μιμνῃσκόντοῑν

Dative μιμνήσκοντι μιμνήσκουσι μιμνησκόντοῑν



Singular Plural Dual

Middle voice

Masculine

Nominative μιμνῃσκόμενος μιμνῃσκόμενοι μιμνῃσκομένω

Nominative μιμνησκόμενος μιμνησκόμενοι μιμνησκομένω

Vocative μιμνῃσκόμενε μιμνῃσκόμενοι μιμνῃσκομένω

Vocative μιμνησκόμενε μιμνησκόμενοι μιμνησκομένω

Accusative μιμνῃσκόμενον μιμνῃσκομένους μιμνῃσκομένω

Accusative μιμνησκόμενον μιμνησκομένους μιμνησκομένω

Genitive μιμνῃσκομένου μιμνῃσκομένων μιμνῃσκομένοῑν

Genitive μιμνησκομένου μιμνησκομένων μιμνησκομένοῑν

Dative μιμνῃσκομένῳ μιμνῃσκομένοῑς μιμνῃσκομένοῑν

Dative μιμνησκομένῳ μιμνησκομένοῑς μιμνησκομένοῑν

Feminine

Nominative μιμνῃσκομένη μιμνῃσκομέναι μιμνῃσκομένᾱ

Nominative μιμνησκομένη μιμνησκομέναι μιμνησκομένᾱ

Vocative μιμνῃσκομένη μιμνῃσκομέναι μιμνῃσκομένᾱ

Vocative μιμνησκομένη μιμνησκομέναι μιμνησκομένᾱ

Accusative μιμνῃσκομένην μιμνῃσκομένᾱς μιμνῃσκομένᾱ

Accusative μιμνησκομένην μιμνησκομένᾱς μιμνησκομένᾱ

Genitive μιμνῃσκομένης μιμνῃσκομενῶν μιμνῃσκομέναῑν

Genitive μιμνησκομένης μιμνησκομενῶν μιμνησκομέναῑν

Dative μιμνῃσκομένῃ μιμνῃσκομέναῑς μιμνῃσκομέναῑν

Dative μιμνησκομένῃ μιμνησκομέναῑς μιμνησκομέναῑν

Neuter

Nominative μιμνῃσκόμενον μιμνῃσκόμενα μιμνῃσκομένω

Nominative μιμνησκόμενον μιμνησκόμενα μιμνησκομένω

Vocative μιμνῃσκόμενον μιμνῃσκόμενα μιμνῃσκομένω

Vocative μιμνησκόμενον μιμνησκόμενα μιμνησκομένω

Accusative μιμνῃσκόμενον μιμνῃσκόμενα μιμνῃσκομένω

Accusative μιμνησκόμενον μιμνησκόμενα μιμνησκομένω

Genitive μιμνῃσκομένου μιμνῃσκομένων μιμνῃσκομένοῑν

Genitive μιμνησκομένου μιμνησκομένων μιμνησκομένοῑν

Dative μιμνῃσκομένῳ μιμνῃσκομένοῑς μιμνῃσκομένοῑν

Dative μιμνησκομένῳ μιμνησκομένοῑς μιμνησκομένοῑν



Singular Plural Dual

Future

Active voice

Masculine

Nominative μνήσων μνήσοντες μνήσοντε

Vocative μνήσον μνήσοντες μνήσοντε

Accusative μνήσοντα μνήσοντας μνήσοντε

Genitive μνήσοντος μνησόντων μνησόντοῑν

Dative μνήσοντι μνήσουσι μνησόντοῑν

Feminine

Nominative μνήσουσα μνήσουσαι μνησούσᾱ

Vocative μνήσουσα μνήσουσαι μνησούσᾱ

Accusative μνήσουσαν μνησούσᾱς μνησούσᾱ

Genitive μνησούσης μνησουσῶν μνησούσαῑν

Dative μνησούσῃ μνησούσαῑς μνησούσαῑν

Neuter

Nominative μνῆσον μνήσοντα μνήσοντε

Vocative μνῆσον μνήσοντα μνήσοντε

Accusative μνῆσον μνήσοντα μνήσοντε

Genitive μνήσοντος μνησόντων μνησόντοῑν

Dative μνήσοντι μνήσουσι μνησόντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative μνησόμενος μνησόμενοι μνησομένω

Vocative μνησόμενε μνησόμενοι μνησομένω

Accusative μνησόμενον μνησομένους μνησομένω

Genitive μνησομένου μνησομένων μνησομένοῑν

Dative μνησομένῳ μνησομένοῑς μνησομένοῑν

Feminine

Nominative μνησομένη μνησομέναι μνησομένᾱ

Vocative μνησομένη μνησομέναι μνησομένᾱ

Accusative μνησομένην μνησομένᾱς μνησομένᾱ

Genitive μνησομένης μνησομενῶν μνησομέναῑν

Dative μνησομένῃ μνησομέναῑς μνησομέναῑν



Singular Plural Dual

Neuter

Nominative μνησόμενον μνησόμενα μνησομένω

Vocative μνησόμενον μνησόμενα μνησομένω

Accusative μνησόμενον μνησόμενα μνησομένω

Genitive μνησομένου μνησομένων μνησομένοῑν

Dative μνησομένῳ μνησομένοῑς μνησομένοῑν

Passive voice

Masculine

Nominative

Nominative μνησθησόμενος μνησθησόμενοι μνησθησομένω

Vocative

Vocative μνησθησόμενε μνησθησόμενοι μνησθησομένω

Accusative

Accusative μνησθησόμενον μνησθησομένους μνησθησομένω

Genitive

Genitive μνησθησομένου μνησθησομένων μνησθησομένοῑν

Dative

Dative μνησθησομένῳ μνησθησομένοῑς μνησθησομένοῑν

Feminine

Nominative

Nominative μνησθησομένη μνησθησομέναι μνησθησομένᾱ

Vocative

Vocative μνησθησομένη μνησθησομέναι μνησθησομένᾱ

Accusative

Accusative μνησθησομένην μνησθησομένᾱς μνησθησομένᾱ

Genitive

Genitive μνησθησομένης μνησθησομενῶν μνησθησομέναῑν

Dative

Dative μνησθησομένῃ μνησθησομέναῑς μνησθησομέναῑν

Neuter

Nominative

Nominative μνησθησόμενον μνησθησόμενα μνησθησομένω

Vocative

Vocative μνησθησόμενον μνησθησόμενα μνησθησομένω

Accusative

Accusative μνησθησόμενον μνησθησόμενα μνησθησομένω

Genitive

Genitive μνησθησομένου μνησθησομένων μνησθησομένοῑν



Singular Plural Dual

Dative

Dative μνησθησομένῳ μνησθησομένοῑς μνησθησομένοῑν

Aorist

Active voice

Masculine

Nominative μνήσᾱς μνήσαντες μνήσαντε

Vocative μνήσαν μνήσαντες μνήσαντε

Accusative μνήσαντα μνήσαντας μνήσαντε

Genitive μνήσαντος μνησάντων μνησάντοῑν

Dative μνήσαντι μνήσᾱσι μνησάντοῑν

Feminine

Nominative μνήσᾱσα μνήσᾱσαι μνησά̄σᾱ

Vocative μνήσᾱσα μνήσᾱσαι μνησά̄σᾱ

Accusative μνήσᾱσαν μνησά̄σᾱς μνησά̄σᾱ

Genitive μνησά̄σης μνησᾱσῶν μνησά̄σαῑν

Dative μνησά̄σῃ μνησά̄σαῑς μνησά̄σαῑν

Neuter

Nominative μνῆσαν μνήσαντα μνήσαντε

Vocative μνῆσαν μνήσαντα μνήσαντε

Accusative μνῆσαν μνήσαντα μνήσαντε

Genitive μνήσαντος μνησάντων μνησάντοῑν

Dative μνήσαντι μνήσᾱσι μνησάντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative μνησάμενος μνησάμενοι μνησαμένω

Vocative μνησάμενε μνησάμενοι μνησαμένω

Accusative μνησάμενον μνησαμένους μνησαμένω

Genitive μνησαμένου μνησαμένων μνησαμένοῑν

Dative μνησαμένῳ μνησαμένοῑς μνησαμένοῑν

Feminine

Nominative μνησαμένη μνησαμέναι μνησαμένᾱ

Vocative μνησαμένη μνησαμέναι μνησαμένᾱ

Accusative μνησαμένην μνησαμένᾱς μνησαμένᾱ

Genitive μνησαμένης μνησαμενῶν μνησαμέναῑν

Dative μνησαμένῃ μνησαμέναῑς μνησαμέναῑν



Singular Plural Dual

Neuter

Nominative μνησάμενον μνησάμενα μνησαμένω

Vocative μνησάμενον μνησάμενα μνησαμένω

Accusative μνησάμενον μνησάμενα μνησαμένω

Genitive μνησαμένου μνησαμένων μνησαμένοῑν

Dative μνησαμένῳ μνησαμένοῑς μνησαμένοῑν

Passive voice

Masculine

Nominative μνησθείς μνησθέντες μνησθέντε

Vocative μνησθείς μνησθέντες μνησθέντε

Accusative μνησθέντα μνησθέντας μνησθέντε

Genitive μνησθέντος μνησθέντων μνησθέντοῑν

Dative μνησθέντι μνησθεῖσι μνησθέντοῑν

Feminine

Nominative μνησθεῖσα μνησθεῖσαι μνησθείσᾱ

Vocative μνησθεῖσα μνησθεῖσαι μνησθείσᾱ

Accusative μνησθεῖσαν μνησθείσᾱς μνησθείσᾱ

Genitive μνησθείσης μνησθεισῶν μνησθείσαῑν

Dative μνησθείσῃ μνησθείσαῑς μνησθείσαῑν

Neuter

Nominative μνησθέν μνησθέντα μνησθέντε

Vocative μνησθέν μνησθέντα μνησθέντε

Accusative μνησθέν μνησθέντα μνησθέντε

Genitive μνησθέντος μνησθέντων μνησθέντοῑν

Dative μνησθέντι μνησθεῖσι μνησθέντοῑν

Perfect

Active voice

Masculine

Nominative ἐμνηκώς ἐμνηκότες ἐμνηκότε

Vocative ἐμνηκώς ἐμνηκότες ἐμνηκότε

Accusative ἐμνηκότα ἐμνηκότας ἐμνηκότε

Genitive ἐμνηκότος ἐμνηκότων ἐμνηκότοῑν

Dative ἐμνηκότι ἐμνηκῶσι ἐμνηκότοῑν



Singular Plural Dual

Feminine

Nominative ἐμνηκυῖα ἐμνηκυῖαι ἐμνηκυίᾱ

Vocative ἐμνηκυῖα ἐμνηκυῖαι ἐμνηκυίᾱ

Accusative ἐμνηκυῖαν ἐμνηκυίᾱς ἐμνηκυίᾱ

Genitive ἐμνηκυίᾱς ἐμνηκυιῶν ἐμνηκυίαῑν

Dative ἐμνηκυίᾳ ἐμνηκυίαῑς ἐμνηκυίαῑν

Neuter

Nominative ἐμνηκός ἐμνηκότα ἐμνηκότε

Vocative ἐμνηκός ἐμνηκότα ἐμνηκότε

Accusative ἐμνηκός ἐμνηκότα ἐμνηκότε

Genitive ἐμνηκότος ἐμνηκότων ἐμνηκότοῑν

Dative ἐμνηκότι ἐμνηκῶσι ἐμνηκότοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative ἐμνημένος ἐμνημένοι ἐμνημένω

Vocative ἐμνημένε ἐμνημένοι ἐμνημένω

Accusative ἐμνημένον ἐμνημένους ἐμνημένω

Genitive ἐμνημένου ἐμνημένων ἐμνημένοῑν

Dative ἐμνημένῳ ἐμνημένοῑς ἐμνημένοῑν

Feminine

Nominative ἐμνημένη ἐμνημέναι ἐμνημένᾱ

Vocative ἐμνημένη ἐμνημέναι ἐμνημένᾱ

Accusative ἐμνημένην ἐμνημένᾱς ἐμνημένᾱ

Genitive ἐμνημένης ἐμνημενῶν ἐμνημέναῑν

Dative ἐμνημένῃ ἐμνημέναῑς ἐμνημέναῑν

Neuter

Nominative ἐμνημένον ἐμνημένα ἐμνημένω

Vocative ἐμνημένον ἐμνημένα ἐμνημένω

Accusative ἐμνημένον ἐμνημένα ἐμνημένω

Genitive ἐμνημένου ἐμνημένων ἐμνημένοῑν

Dative ἐμνημένῳ ἐμνημένοῑς ἐμνημένοῑν



Singular Plural Dual

Doric

Aorist

Active voice

Masculine

Nominative μνά̄σᾱς μνά̄σαντες μνά̄σαντε

Vocative μνά̄σαν μνά̄σαντες μνά̄σαντε

Accusative μνά̄σαντα μνά̄σαντας μνά̄σαντε

Genitive μνά̄σαντος μνᾱσάντων μνᾱσάντοῑν

Dative μνά̄σαντι μνά̄σᾱσι μνᾱσάντοῑν

Feminine

Nominative μνά̄σᾱσα μνά̄σᾱσαι μνᾱσά̄σᾱ

Vocative μνά̄σᾱσα μνά̄σᾱσαι μνᾱσά̄σᾱ

Accusative μνά̄σᾱσαν μνᾱσά̄σᾱς μνᾱσά̄σᾱ

Genitive μνᾱσά̄σης μνᾱσᾱσῶν μνᾱσά̄σαῑν

Dative μνᾱσά̄σῃ μνᾱσά̄σαῑς μνᾱσά̄σαῑν

Neuter

Nominative μνᾶσαν μνά̄σαντα μνά̄σαντε

Vocative μνᾶσαν μνά̄σαντα μνά̄σαντε

Accusative μνᾶσαν μνά̄σαντα μνά̄σαντε

Genitive μνά̄σαντος μνᾱσάντων μνᾱσάντοῑν

Dative μνά̄σαντι μνά̄σᾱσι μνᾱσάντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative μνᾱσάμενος μνᾱσάμενοι μνᾱσαμένω

Vocative μνᾱσάμενε μνᾱσάμενοι μνᾱσαμένω

Accusative μνᾱσάμενον μνᾱσαμένους μνᾱσαμένω

Genitive μνᾱσαμένου μνᾱσαμένων μνᾱσαμένοῑν

Dative μνᾱσαμένῳ μνᾱσαμένοῑς μνᾱσαμένοῑν

Feminine

Nominative μνᾱσαμένη μνᾱσαμέναι μνᾱσαμένᾱ

Vocative μνᾱσαμένη μνᾱσαμέναι μνᾱσαμένᾱ

Accusative μνᾱσαμένην μνᾱσαμένᾱς μνᾱσαμένᾱ

Genitive μνᾱσαμένης μνᾱσαμενῶν μνᾱσαμέναῑν

Dative μνᾱσαμένῃ μνᾱσαμέναῑς μνᾱσαμέναῑν



Singular Plural Dual

Neuter

Nominative μνᾱσάμενον μνᾱσάμενα μνᾱσαμένω

Vocative μνᾱσάμενον μνᾱσάμενα μνᾱσαμένω

Accusative μνᾱσάμενον μνᾱσάμενα μνᾱσαμένω

Genitive μνᾱσαμένου μνᾱσαμένων μνᾱσαμένοῑν

Dative μνᾱσαμένῳ μνᾱσαμένοῑς μνᾱσαμένοῑν

Passive voice

Masculine

Nominative μνασθείς μνασθέντες μνασθέντε

Vocative μνασθείς μνασθέντες μνασθέντε

Accusative μνασθέντα μνασθέντας μνασθέντε

Genitive μνασθέντος μνασθέντων μνασθέντοῑν

Dative μνασθέντι μνασθεῖσι μνασθέντοῑν

Feminine

Nominative μνασθεῖσα μνασθεῖσαι μνασθείσᾱ

Vocative μνασθεῖσα μνασθεῖσαι μνασθείσᾱ

Accusative μνασθεῖσαν μνασθείσᾱς μνασθείσᾱ

Genitive μνασθείσης μνασθεισῶν μνασθείσαῑν

Dative μνασθείσῃ μνασθείσαῑς μνασθείσαῑν

Neuter

Nominative μνασθέν μνασθέντα μνασθέντε

Vocative μνασθέν μνασθέντα μνασθέντε

Accusative μνασθέν μνασθέντα μνασθέντε

Genitive μνασθέντος μνασθέντων μνασθέντοῑν

Dative μνασθέντι μνασθεῖσι μνασθέντοῑν

Perfect

Middle voice

Masculine

Nominative μεμναμένος μεμναμένοι μεμναμένω

Vocative μεμναμένε μεμναμένοι μεμναμένω

Accusative μεμναμένον μεμναμένους μεμναμένω

Genitive μεμναμένου μεμναμένων μεμναμένοῑν

Dative μεμναμένῳ μεμναμένοῑς μεμναμένοῑν



Singular Plural Dual

Feminine

Nominative μεμναμένη μεμναμέναι μεμναμένᾱ

Vocative μεμναμένη μεμναμέναι μεμναμένᾱ

Accusative μεμναμένην μεμναμένᾱς μεμναμένᾱ

Genitive μεμναμένης μεμναμενῶν μεμναμέναῑν

Dative μεμναμένῃ μεμναμέναῑς μεμναμέναῑν

Neuter

Nominative μεμναμένον μεμναμένα μεμναμένω

Vocative μεμναμένον μεμναμένα μεμναμένω

Accusative μεμναμένον μεμναμένα μεμναμένω

Genitive μεμναμένου μεμναμένων μεμναμένοῑν

Dative μεμναμένῳ μεμναμένοῑς μεμναμένοῑν



μιμνῄσκω

remember.

Active Middle Passive

Regular

Present μιμνῄσκειν μιμνῄσκεσθαι

Present μιμνήσκειν μιμνήσκεσθαι

Future μνήσειν μνήσεσθαι

Future μνησθήσεσθαι

Aorist μνῆσαι μνήσασθαι μνησθῆναι

Perfect ἐμνηκέναι ἐμνῆσθαι

Doric

Aorist μνάσαι μνάσασθαι μνασθῆναι

Perfect μεμνάσθαι



παρακαλέω

invoke (in order to help).

Indicative Subjunctive Optative Imperative

Regular

Active voice

Present
παρακαλῶ παρακαλῶ παρακαλοῖμι1ps

παρακαλέω παρακαλέω παρακαλέοῑμι

παρακαλεῖς παρακαλῇς παρακαλοῖς παρακάλει2ps

παρακαλέεις παρακαλέῃς παρακαλέοῑς παρακάλεε

παρακαλεῖ παρακαλῇ παρακαλοῖ παρακαλείτω3ps

παρακαλέει παρακαλέῃ παρακαλέοῑ παρακαλεέτω

παρακαλοῦμεν παρακαλῶμεν παρακαλοῖμεν1pp

παρακαλέομεν παρακαλέωμεν παρακαλέοῑμεν

παρακαλεῖτε παρακαλῆτε παρακαλοῖτε παρακαλεῖτε2pp

παρακαλέετε παρακαλέητε παρακαλέοῑτε παρακαλέετε

παρακαλοῦσι παρακαλῶσι παρακαλοῖεν παρακαλείτωσαν3pp

παρακαλέουσι παρακαλέωσι παρακαλέοῑεν παρακαλεέτωσαν

παρακαλεῖτον παρακαλῆτον παρακαλοῖτον παρακαλεῖτον2pd

παρακαλέετον παρακαλέητον παρακαλέοῑτον παρακαλέετον

παρακαλεῖτον παρακαλῆτον παρακαλοί̄την παρακαλείτων3pd

παρακαλέετον παρακαλέητον παρακαλεοί̄την παρακαλεέτων

Imperfect
παρεκάλουν1ps

παρεκάλεον

παρεκάλεις2ps

παρεκάλεες

παρεκάλει3ps

παρεκάλεε

παρεκαλοῦμεν1pp

παρεκαλέομεν

παρεκαλεῖτε2pp

παρεκαλέετε

παρεκάλουν3pp

παρεκάλεον

παρεκαλεῖτον2pd

παρεκαλέετον



Indicative Subjunctive Optative Imperative

παρεκαλείτην3pd

παρεκαλεέτην

Future
παρακαλέσω παρακαλέσοῑμι1ps

παρακαλέσεις παρακαλέσοῑς2ps

παρακαλέσει παρακαλέσοῑ3ps

παρακαλέσομεν παρακαλέσοῑμεν1pp

παρακαλέσετε παρακαλέσοῑτε2pp

παρακαλέσουσι παρακαλέσοῑεν3pp

παρακαλέσετον παρακαλέσοῑτον2pd

παρακαλέσετον παρακαλεσοί̄την3pd

Aorist
παρεκάλεσα παρακαλέσω παρακαλέσαῑμι1ps

παρεκάλεσας παρακαλέσῃς παρακαλέσειας παρακάλεσον2ps

παρεκάλεσε παρακαλέσῃ παρακαλέσειε παρακαλεσάτω3ps

παρεκαλέσαμεν παρακαλέσωμεν παρακαλέσαῑμεν1pp

παρεκαλέσατε παρακαλέσητε παρακαλέσαῑτε παρακαλέσατε2pp

παρεκάλεσαν παρακαλέσωσι παρακαλέσειαν παρακαλεσάτωσ3pp

παρεκαλέσατον παρακαλέσητον παρακαλέσαῑτον παρακαλέσατον2pd

παρεκαλεσάτην παρακαλέσητον παρακαλεσαί̄την παρακαλεσάτων3pd

Perfect
παρακέκληκα παρακεκλήκω παρακεκλήκοῑμι1ps

παρακέκληκας παρακεκλήκῃς παρακεκλήκοῑς παρακέκληκε2ps

παρακέκληκε παρακεκλήκῃ παρακεκλήκοῑ παρακεκληκέτω3ps

παρακεκλήκαμεν παρακεκλήκωμεν παρακεκλήκοῑμεν1pp

παρακεκλήκατε παρακεκλήκητε παρακεκλήκοῑτε παρακεκλήκετε2pp

παρακεκλήκασι παρακεκλήκωσι παρακεκλήκοῑεν παρακεκληκέτωσ3pp

παρακεκλήκατον παρακεκλήκητον παρακεκλήκοῑτον παρακεκλήκετον2pd

παρακεκλήκατον παρακεκλήκητον παρακεκληκοί̄την παρακεκληκέτων3pd

Pluperfect
παρεκεκλήκη1ps

παρεκεκλήκης2ps

παρεκεκλήκει3ps

παρεκεκλήκεμεν1pp

παρεκεκλήκετε2pp

παρεκεκλήκεσαν3pp

παρεκεκλήκειτον2pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

παρεκεκληκείτην3pd

Middle voice

Present
παρεκαλοῦμαι παρακαλῶμαι παρακαλοί̄μην1ps

παρεκαλέομαι παρακαλέωμαι παρακαλεοί̄μην

παρεκαλεῖ παρακαλῇ παρακαλοῖο παρακαλοῦ2ps

παρεκαλέει παρακαλέῃ παρακαλέοῑο παρακαλέου

παρεκαλεῖται παρακαλῆται παρακαλοῖτο παρακαλείσθω3ps

παρεκαλέεται παρακαλέηται παρακαλέοῑτο παρακαλεέσθω

παρεκαλούμεθα παρακαλώμεθα παρακαλοί̄μεθα1pp

παρεκαλεόμεθα παρακαλεώμεθα παρακαλεοί̄μεθα

παρεκαλεῖσθε παρακαλῆσθε παρακαλοῖσθε παρακαλεῖσθε2pp

παρεκαλέεσθε παρακαλέησθε παρακαλέοῑσθε παρακαλέεσθε

παρεκαλοῦνται παρακαλῶνται παρακαλοῖντο παρακαλείσθωσα3pp

παρεκαλέονται παρακαλέωνται παρακαλέοῑντο παρακαλεέσθωσ

παρεκαλεῖσθον παρακαλῆσθον παρακαλοῖσθον παρακαλεῖσθον2pd

παρεκαλέεσθον παρακαλέησθον παρακαλέοῑσθον παρακαλέεσθον

παρεκαλεῖσθον παρακαλῆσθον παρακαλοί̄σθην παρακαλείσθων3pd

παρεκαλέεσθον παρακαλέησθον παρακαλεοί̄σθην παρακαλεέσθων

Imperfect
παρεκαλούμην1ps

παρεκαλεόμην

παρεκαλοῦ2ps

παρεκαλέου

παρεκαλεῖτο3ps

παρεκαλέετο

παρεκαλούμεθα1pp

παρεκαλεόμεθα

παρεκαλεῖσθε2pp

παρεκαλέεσθε

παρεκαλοῦντο3pp

παρεκαλέοντο

παρεκαλεῖσθον2pd

παρεκαλέεσθον

παρεκαλείσθην3pd

παρεκαλεέσθην



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Future
παρακαλέσομαι παρακαλεσοί̄μην1ps

παρακαλέσει παρακαλέσοῑο2ps

παρακαλέσεται παρακαλέσοῑτο3ps

παρακαλεσόμεθα παρακαλεσοί̄μεθ1pp

παρακαλέσεσθε παρακαλέσοῑσθε2pp

παρακαλέσονται παρακαλέσοῑντο3pp

παρακαλέσεσθον παρακαλέσοῑσθο2pd

παρακαλέσεσθον παρακαλεσοί̄σθη3pd

Aorist
παρεκαλεσάμην παρακαλέσωμαι παρακαλεσαί̄μην1ps

παρεκαλέσω παρακαλέσῃ παρακαλέσαῑο παρακάλεσαι2ps

παρεκαλέσατο παρακαλέσηται παρακαλέσαῑτο παρακαλεσάσθω3ps

παρεκαλεσάμεθα παρακαλεσώμεθ παρακαλεσαί̄μεθ1pp

παρεκαλέσασθε παρακαλέσησθε παρακαλέσαῑσθε παρακαλέσασθε2pp

παρεκαλέσαντο παρακαλέσωνται παρακαλέσαῑντο παρακαλεσάσθω3pp

παρεκαλέσασθον παρακαλέσησθον παρακαλέσαῑσθο παρακαλέσασθο2pd

παρεκαλεσάσθην παρακαλέσησθον παρακαλεσαί̄σθη παρακαλεσάσθω3pd

Perfect
παρεκέκλημαι1ps

παρεκέκλησαι παρακέκλησο2ps

παρεκέκληται παρακεκλήσθω3ps

παρεκεκλήμεθα1pp

παρεκέκλησθε παρακέκλησθε2pp

παρεκέκληνται παρακεκλήσθωσ3pp

παρεκέκλησθον παρακέκλησθον2pd

παρεκέκλησθον παρακεκλήσθων3pd

Pluperfect
παρεκεκλήμην1ps

παρεκέκλησο2ps

παρεκέκλητο3ps

παρεκεκλήμεθα1pp

παρεκέκλησθε2pp

παρεκέκληντο3pp

παρεκέκλησθον2pd

παρεκεκλήσθην3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Passive voice

Future
παρακληθήσομαι1ps

παρακληθήσει2ps

παρακληθήσεται3ps

παρακληθησόμεθ1pp

παρακληθήσεσθε2pp

παρακληθήσοντα3pp

παρακληθήσεσθο2pd

παρακληθήσεσθο3pd

Aorist
παρεκλήθην1ps

παρεκλήθης2ps

παρεκλήθη3ps

παρεκλήθημεν1pp

παρεκλήθητε2pp

παρεκλήθησαν3pp

παρεκλήθητον2pd

παρεκληθήτην3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Attic

Active voice

Future
παρακαλῶ παρακαλῶ παρακαλοῖμι1ps

παρακαλεῖς παρακαλῇς παρακαλοῖς παρακάλει2ps

παρακαλεῖ παρακαλῇ παρακαλοῖ παρακαλείτω3ps

παρακαλοῦμεν παρακαλῶμεν παρακαλοῖμεν1pp

παρακαλεῖτε παρακαλῆτε παρακαλοῖτε παρακαλεῖτε2pp

παρακαλοῦσι παρακαλῶσι παρακαλοῖεν παρακαλείτωσαν3pp

παρακαλεῖτον παρακαλῆτον παρακαλοῖτον παρακαλεῖτον2pd

παρακαλεῖτον παρακαλῆτον παρακαλοί̄την παρακαλείτων3pd

Middle voice

Future
παρακαλοῦμαι παρακαλῶμαι παρακαλοί̄μην1ps

παρακαλεῖ παρακαλῇ παρακαλοῖο παρακαλοῦ2ps

παρακαλεῖται παρακαλῆται παρακαλοῖτο παρακαλείσθω3ps

παρακαλούμεθα παρακαλώμεθα παρακαλοί̄μεθα1pp

παρακαλεῖσθε παρακαλῆσθε παρακαλοῖσθε παρακαλεῖσθε2pp

παρακαλοῦνται παρακαλῶνται παρακαλοῖντο παρακαλείσθωσα3pp

παρακαλεῖσθον παρακαλῆσθον παρακαλοῖσθον παρακαλεῖσθον2pd

παρακαλεῖσθον παρακαλῆσθον παρακαλοί̄σθην παρακαλείσθων3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Aeolian

Active voice

Present
παρακάλημι1ps

παρακάλης2ps

παρακάλησι3ps

παρακάλημεν1pp

παρακάλητε2pp

παρακαλήασι3pp

παρακάλητον2pd

παρακάλητον3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Epic

Active voice

Aorist
παρεκάλεσσα παρακαλέσσω παρακαλέσσαῑμι1ps

παρακάλεσσα

παρεκάλεσσας παρακαλέσσῃς παρακαλέσσειας παρακάλεσσον2ps

παρακάλεσσας

παρεκάλεσσε παρακαλέσσῃ παρακαλέσσειε παρακαλεσσάτω3ps

παρακάλεσσε

παρεκαλέσσαμεν παρακαλέσσωμε παρακαλέσσαῑμε1pp

παρακαλέσσαμεν

παρεκαλέσσατε παρακαλέσσητε παρακαλέσσαῑτε παρακαλέσσατε2pp

παρακαλέσσατε

παρεκάλεσσαν παρακαλέσσωσι παρακαλέσσειαν παρακαλεσσάτω3pp

παρακάλεσσαν

παρεκαλέσσατον παρακαλέσσητον παρακαλέσσαῑτο παρακαλέσσατον2pd

παρακαλέσσατον

παρεκαλεσσάτην παρακαλέσσητον παρακαλεσσαί̄τη παρακαλεσσάτων3pd

παρακαλεσσάτην

Middle voice

Aorist
παρεκαλεσσάμην παρακαλέσσωμαι παρακαλεσσαί̄μη1ps

παρακαλεσσάμην

παρεκαλέσσω παρακαλέσσῃ παρακαλέσσαῑο παρακάλεσσαι2ps

παρακαλέσσω

παρεκαλέσσατο παρακαλέσσηται παρακαλέσσαῑτο παρακαλεσσάσθ3ps

παρακαλέσσατο

παρεκαλεσσάμεθ παρακαλεσσώμε παρακαλεσσαί̄με1pp

παρακαλεσσάμεθ

παρεκαλέσσασθε παρακαλέσσησθε παρακαλέσσαῑσθ παρακαλέσσασθ2pp

παρακαλέσσασθ

παρεκαλέσσαντο παρακαλέσσωντ παρακαλέσσαῑντ παρακαλεσσάσθ3pp

παρακαλέσσαντο

παρεκαλέσσασθο παρακαλέσσησθ παρακαλέσσαῑσθ παρακαλέσσασθ2pd

παρακαλέσσασθ

παρεκαλεσσάσθη παρακαλέσσησθ παρακαλεσσαί̄σθ παρακαλεσσάσθ3pd

παρακαλεσσάσθ



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Ionic

Active voice

Future
παρακαλέω παρακαλέω παρακαλέοῑμι1ps

παρακαλέεις παρακαλέῃς παρακαλέοῑς παρακάλεε2ps

παρακαλέει παρακαλέῃ παρακαλέοῑ παρακαλεέτω3ps

παρακαλέομεν παρακαλέωμεν παρακαλέοῑμεν1pp

παρακαλέετε παρακαλέητε παρακαλέοῑτε παρακαλέετε2pp

παρακαλέουσι παρακαλέωσι παρακαλέοῑεν παρακαλεέτωσαν3pp

παρακαλέετον παρακαλέητον παρακαλέοῑτον παρακαλέετον2pd

παρακαλέετον παρακαλέητον παρακαλεοί̄την παρακαλεέτων3pd

Middle voice

Future
παρακαλέομαι παρακαλέωμαι παρακαλεοί̄μην1ps

παρακαλέει παρακαλέῃ παρακαλέοῑο παρακαλέου2ps

παρακαλέεται παρακαλέηται παρακαλέοῑτο παρακαλεέσθω3ps

παρακαλεόμεθα παρακαλεώμεθα παρακαλεοί̄μεθα1pp

παρακαλέεσθε παρακαλέησθε παρακαλέοῑσθε παρακαλέεσθε2pp

παρακαλέονται παρακαλέωνται παρακαλέοῑντο παρακαλεέσθωσ3pp

παρακαλέεσθον παρακαλέησθον παρακαλέοῑσθον παρακαλέεσθον2pd

παρακαλέεσθον παρακαλέησθον παρακαλεοί̄σθην παρακαλεέσθων3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Poetic

Active voice

Future
παρακαλεσσοί̄μη1ps

παρακαλέσσοῑο2ps

παρακαλέσσοῑτο3ps

παρακαλεσσοί̄με1pp

παρακαλέσσοῑσθ2pp

παρακαλέσσοῑντ3pp

παρακαλέσσοῑσθ2pd

παρακαλεσσοί̄σθ3pd

Middle voice

Future
παρακαλέσσομαι1ps

παρακαλέσσει2ps

παρακαλέσσεται3ps

παρακαλεσσόμεθ1pp

παρακαλέσσεσθε2pp

παρακαλέσσοντα3pp

παρακαλέσσεσθο2pd

παρακαλέσσεσθο3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Later

Active voice

Aorist
παρέκλησα παρακλήσω παρακλήσαῑμι1ps

παρεκάλησα παρακαλήσω παρακαλήσαῑμι

παρέκλησας παρακλήσῃς παρακλήσειας παράκλησον2ps

παρεκάλησας παρακαλήσῃς παρακαλήσειας παρακάλησον

παρέκλησε παρακλήσῃ παρακλήσειε παρακλησάτω3ps

παρεκάλησε παρακαλήσῃ παρακαλήσειε παρακαλησάτω

παρεκλήσαμεν παρακλήσωμεν παρακλήσαῑμεν1pp

παρεκαλήσαμεν παρακαλήσωμεν παρακαλήσαῑμεν

παρεκλήσατε παρακλήσητε παρακλήσαῑτε παρακλήσατε2pp

παρεκαλήσατε παρακαλήσητε παρακαλήσαῑτε παρακαλήσατε

παρέκλησαν παρακλήσωσι παρακλήσειαν παρακλησάτωσα3pp

παρεκάλησαν παρακαλήσωσι παρακαλήσειαν παρακαλησάτωσ

παρεκλήσατον παρακλήσητον παρακλήσαῑτον παρακλήσατον2pd

παρεκαλήσατον παρακαλήσητον παρακαλήσαῑτον παρακαλήσατον

παρεκλησάτην παρακλήσητον παρακλησαί̄την παρακλησάτων3pd

παρεκαλησάτην παρακαλήσητον παρακαλησαί̄την παρακαλησάτων

Middle voice

Aorist
παρεκλησάμην παρακλήσωμαι παρακλησαί̄μην1ps

παρεκαλησάμην παρακαλήσωμαι παρακαλησαί̄μην

παρεκλήσω παρακλήσῃ παρακλήσαῑο παράκλησαι2ps

παρεκαλήσω παρακαλήσῃ παρακαλήσαῑο παρακάλησαι

παρεκλήσατο παρακλήσηται παρακλήσαῑτο παρακλησάσθω3ps

παρεκαλήσατο παρακαλήσηται παρακαλήσαῑτο παρακαλησάσθω

παρεκλησάμεθα παρακλησώμεθα παρακλησαί̄μεθα1pp

παρεκαλησάμεθα παρακαλησώμεθ παρακαλησαί̄μεθ

παρεκλήσασθε παρακλήσησθε παρακλήσαῑσθε παρακλήσασθε2pp

παρεκαλήσασθε παρακαλήσησθε παρακαλήσαῑσθε παρακαλήσασθε

παρεκλήσαντο παρακλήσωνται παρακλήσαῑντο παρακλησάσθωσ3pp

παρεκαλήσαντο παρακαλήσωνται παρακαλήσαῑντο παρακαλησάσθω

παρεκλήσασθον παρακλήσησθον παρακλήσαῑσθον παρακλήσασθον2pd

παρεκαλήσασθον παρακαλήσησθο παρακαλήσαῑσθο παρακαλήσασθο

παρεκλησάσθην παρακλήσησθον παρακλησαί̄σθην παρακλησάσθων3pd

παρεκαλησάσθην παρακαλήσησθο παρακαλησαί̄σθη παρακαλησάσθω



παρακαλέω

invoke (in order to help).

Singular Plural Dual

Regular

Present

Active voice

Masculine

Nominative παρακαλῶν παρακαλοῦντες παρακαλοῦντε

Nominative παρακαλέων παρακαλέοντες παρακαλέοντε

Vocative παρακαλῶν παρακαλοῦντες παρακαλοῦντε

Vocative παρακαλέον παρακαλέοντες παρακαλέοντε

Accusative παρακαλοῦντα παρακαλοῦντας παρακαλοῦντε

Accusative παρακαλέοντα παρακαλέοντας παρακαλέοντε

Genitive παρακαλοῦντος παρακαλούντων παρακαλούντοῑν

Genitive παρακαλέοντος παρακαλεόντων παρακαλεόντοῑν

Dative παρακαλοῦντι παρακαλοῦσι παρακαλούντοῑν

Dative παρακαλέοντι παρακαλέουσι παρακαλεόντοῑν

Feminine

Nominative παρακαλοῦσα παρακαλοῦσαι παρακαλούσᾱ

Nominative παρακαλέουσα παρακαλέουσαι παρακαλεούσᾱ

Vocative παρακαλοῦσα παρακαλοῦσαι παρακαλούσᾱ

Vocative παρακαλέουσα παρακαλέουσαι παρακαλεούσᾱ

Accusative παρακαλοῦσαν παρακαλούσᾱς παρακαλούσᾱ

Accusative παρακαλέουσαν παρακαλεούσᾱς παρακαλεούσᾱ

Genitive παρακαλούσης παρακαλουσῶν παρακαλούσαῑν

Genitive παρακαλεούσης παρακαλεουσῶν παρακαλεούσαῑν

Dative παρακαλούσῃ παρακαλούσαῑς παρακαλούσαῑν

Dative παρακαλεούσῃ παρακαλεούσαῑς παρακαλεούσαῑν

Neuter

Nominative παρακαλοῦν παρακαλοῦντα παρακαλοῦντε

Nominative παρακαλέον παρακαλέοντα παρακαλέοντε

Vocative παρακαλοῦν παρακαλοῦντα παρακαλοῦντε

Vocative παρακαλέον παρακαλέοντα παρακαλέοντε

Accusative παρακαλοῦν παρακαλοῦντα παρακαλοῦντε

Accusative παρακαλέον παρακαλέοντα παρακαλέοντε

Genitive παρακαλοῦντος παρακαλούντων παρακαλούντοῑν

Genitive παρακαλέοντος παρακαλεόντων παρακαλεόντοῑν

Dative παρακαλοῦντι παρακαλοῦσι παρακαλούντοῑν

Dative παρακαλέοντι παρακαλέουσι παρακαλεόντοῑν



Singular Plural Dual

Middle voice

Masculine

Nominative παρακαλούμενος παρακαλούμενοι παρακαλουμένω

Nominative παρακαλεόμενος παρακαλεόμενοι παρακαλεομένω

Vocative παρακαλούμενε παρακαλούμενοι παρακαλουμένω

Vocative παρακαλεόμενε παρακαλεόμενοι παρακαλεομένω

Accusative παρακαλούμενον παρακαλουμένους παρακαλουμένω

Accusative παρακαλεόμενον παρακαλεομένους παρακαλεομένω

Genitive παρακαλουμένου παρακαλουμένων παρακαλουμένοῑν

Genitive παρακαλεομένου παρακαλεομένων παρακαλεομένοῑν

Dative παρακαλουμένῳ παρακαλουμένοῑς παρακαλουμένοῑν

Dative παρακαλεομένῳ παρακαλεομένοῑς παρακαλεομένοῑν

Feminine

Nominative παρακαλουμένη παρακαλουμέναι παρακαλουμένᾱ

Nominative παρακαλεομένη παρακαλεομέναι παρακαλεομένᾱ

Vocative παρακαλουμένη παρακαλουμέναι παρακαλουμένᾱ

Vocative παρακαλεομένη παρακαλεομέναι παρακαλεομένᾱ

Accusative παρακαλουμένην παρακαλουμένᾱς παρακαλουμένᾱ

Accusative παρακαλεομένην παρακαλεομένᾱς παρακαλεομένᾱ

Genitive παρακαλουμένης παρακαλουμενῶν παρακαλουμέναῑν

Genitive παρακαλεομένης παρακαλεομενῶν παρακαλεομέναῑν

Dative παρακαλουμένῃ παρακαλουμέναῑς παρακαλουμέναῑν

Dative παρακαλεομένῃ παρακαλεομέναῑς παρακαλεομέναῑν

Neuter

Nominative παρακαλούμενον παρακαλούμενα παρακαλουμένω

Nominative παρακαλεόμενον παρακαλεόμενα παρακαλεομένω

Vocative παρακαλούμενον παρακαλούμενα παρακαλουμένω

Vocative παρακαλεόμενον παρακαλεόμενα παρακαλεομένω

Accusative παρακαλούμενον παρακαλούμενα παρακαλουμένω

Accusative παρακαλεόμενον παρακαλεόμενα παρακαλεομένω

Genitive παρακαλουμένου παρακαλουμένων παρακαλουμένοῑν

Genitive παρακαλεομένου παρακαλεομένων παρακαλεομένοῑν

Dative παρακαλουμένῳ παρακαλουμένοῑς παρακαλουμένοῑν

Dative παρακαλεομένῳ παρακαλεομένοῑς παρακαλεομένοῑν



Singular Plural Dual

Future

Active voice

Masculine

Nominative παρακαλέσων παρακαλέσοντες παρακαλέσοντε

Vocative παρακαλέσον παρακαλέσοντες παρακαλέσοντε

Accusative παρακαλέσοντα παρακαλέσοντας παρακαλέσοντε

Genitive παρακαλέσοντος παρακαλεσόντων παρακαλεσόντοῑν

Dative παρακαλέσοντι παρακαλέσουσι παρακαλεσόντοῑν

Feminine

Nominative παρακαλέσουσα παρακαλέσουσαι παρακαλεσούσᾱ

Vocative παρακαλέσουσα παρακαλέσουσαι παρακαλεσούσᾱ

Accusative παρακαλέσουσαν παρακαλεσούσᾱς παρακαλεσούσᾱ

Genitive παρακαλεσούσης παρακαλεσουσῶν παρακαλεσούσαῑν

Dative παρακαλεσούσῃ παρακαλεσούσαῑς παρακαλεσούσαῑν

Neuter

Nominative παρακαλέσον παρακαλέσοντα παρακαλέσοντε

Vocative παρακαλέσον παρακαλέσοντα παρακαλέσοντε

Accusative παρακαλέσον παρακαλέσοντα παρακαλέσοντε

Genitive παρακαλέσοντος παρακαλεσόντων παρακαλεσόντοῑν

Dative παρακαλέσοντι παρακαλέσουσι παρακαλεσόντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative παρακαλεσόμενος παρακαλεσόμενοι παρακαλεσομένω

Vocative παρακαλεσόμενε παρακαλεσόμενοι παρακαλεσομένω

Accusative παρακαλεσόμενον παρακαλεσομένους παρακαλεσομένω

Genitive παρακαλεσομένου παρακαλεσομένων παρακαλεσομένοῑν

Dative παρακαλεσομένῳ παρακαλεσομένοῑς παρακαλεσομένοῑν

Feminine

Nominative παρακαλεσομένη παρακαλεσομέναι παρακαλεσομένᾱ

Vocative παρακαλεσομένη παρακαλεσομέναι παρακαλεσομένᾱ

Accusative παρακαλεσομένην παρακαλεσομένᾱς παρακαλεσομένᾱ

Genitive παρακαλεσομένης παρακαλεσομενῶν παρακαλεσομέναῑν

Dative παρακαλεσομένῃ παρακαλεσομέναῑς παρακαλεσομέναῑν



Singular Plural Dual

Neuter

Nominative παρακαλεσόμενον παρακαλεσόμενα παρακαλεσομένω

Vocative παρακαλεσόμενον παρακαλεσόμενα παρακαλεσομένω

Accusative παρακαλεσόμενον παρακαλεσόμενα παρακαλεσομένω

Genitive παρακαλεσομένου παρακαλεσομένων παρακαλεσομένοῑν

Dative παρακαλεσομένῳ παρακαλεσομένοῑς παρακαλεσομένοῑν

Passive voice

Masculine

Nominative παρακληθησόμενος παρακληθησόμενοι παρακληθησομένω

Vocative παρακληθησόμενε παρακληθησόμενοι παρακληθησομένω

Accusative παρακληθησόμενον παρακληθησομένους παρακληθησομένω

Genitive παρακληθησομένου παρακληθησομένων παρακληθησομένοῑν

Dative παρακληθησομένῳ παρακληθησομένοῑς παρακληθησομένοῑν

Feminine

Nominative παρακληθησομένη παρακληθησομέναι παρακληθησομένᾱ

Vocative παρακληθησομένη παρακληθησομέναι παρακληθησομένᾱ

Accusative παρακληθησομένην παρακληθησομένᾱς παρακληθησομένᾱ

Genitive παρακληθησομένης παρακληθησομενῶν παρακληθησομέναῑν

Dative παρακληθησομένῃ παρακληθησομέναῑς παρακληθησομέναῑν

Neuter

Nominative παρακληθησόμενον παρακληθησόμενα παρακληθησομένω

Vocative παρακληθησόμενον παρακληθησόμενα παρακληθησομένω

Accusative παρακληθησόμενον παρακληθησόμενα παρακληθησομένω

Genitive παρακληθησομένου παρακληθησομένων παρακληθησομένοῑν

Dative παρακληθησομένῳ παρακληθησομένοῑς παρακληθησομένοῑν

Aorist

Active voice

Masculine

Nominative παρακαλέσᾱς παρακαλέσαντες παρακαλέσαντε

Vocative παρακαλέσαν παρακαλέσαντες παρακαλέσαντε

Accusative παρακαλέσαντα παρακαλέσαντας παρακαλέσαντε

Genitive παρακαλέσαντος παρακαλεσάντων παρακαλεσάντοῑν

Dative παρακαλέσαντι παρακαλέσᾱσι παρακαλεσάντοῑν



Singular Plural Dual

Feminine

Nominative παρακαλέσᾱσα παρακαλέσᾱσαι παρακαλεσά̄σᾱ

Vocative παρακαλέσᾱσα παρακαλέσᾱσαι παρακαλεσά̄σᾱ

Accusative παρακαλέσᾱσαν παρακαλεσά̄σᾱς παρακαλεσά̄σᾱ

Genitive παρακαλεσά̄σης παρακαλεσᾱσῶν παρακαλεσά̄σαῑν

Dative παρακαλεσά̄σῃ παρακαλεσά̄σαῑς παρακαλεσά̄σαῑν

Neuter

Nominative παρακαλέσαν παρακαλέσαντα παρακαλέσαντε

Vocative παρακαλέσαν παρακαλέσαντα παρακαλέσαντε

Accusative παρακαλέσαν παρακαλέσαντα παρακαλέσαντε

Genitive παρακαλέσαντος παρακαλεσάντων παρακαλεσάντοῑν

Dative παρακαλέσαντι παρακαλέσᾱσι παρακαλεσάντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative παρακαλεσάμενος παρακαλεσάμενοι παρακαλεσαμένω

Vocative παρακαλεσάμενε παρακαλεσάμενοι παρακαλεσαμένω

Accusative παρακαλεσάμενον παρακαλεσαμένους παρακαλεσαμένω

Genitive παρακαλεσαμένου παρακαλεσαμένων παρακαλεσαμένοῑν

Dative παρακαλεσαμένῳ παρακαλεσαμένοῑς παρακαλεσαμένοῑν

Feminine

Nominative παρακαλεσαμένη παρακαλεσαμέναι παρακαλεσαμένᾱ

Vocative παρακαλεσαμένη παρακαλεσαμέναι παρακαλεσαμένᾱ

Accusative παρακαλεσαμένην παρακαλεσαμένᾱς παρακαλεσαμένᾱ

Genitive παρακαλεσαμένης παρακαλεσαμενῶν παρακαλεσαμέναῑν

Dative παρακαλεσαμένῃ παρακαλεσαμέναῑς παρακαλεσαμέναῑν

Neuter

Nominative παρακαλεσάμενον παρακαλεσάμενα παρακαλεσαμένω

Vocative παρακαλεσάμενον παρακαλεσάμενα παρακαλεσαμένω

Accusative παρακαλεσάμενον παρακαλεσάμενα παρακαλεσαμένω

Genitive παρακαλεσαμένου παρακαλεσαμένων παρακαλεσαμένοῑν

Dative παρακαλεσαμένῳ παρακαλεσαμένοῑς παρακαλεσαμένοῑν

Passive voice

Masculine

Nominative παρακληθείς παρακληθέντες παρακληθέντε

Vocative παρακληθείς παρακληθέντες παρακληθέντε

Accusative παρακληθέντα παρακληθέντας παρακληθέντε

Genitive παρακληθέντος παρακληθέντων παρακληθέντοῑν

Dative παρακληθέντι παρακληθεῖσι παρακληθέντοῑν



Singular Plural Dual

Feminine

Nominative παρακληθεῖσα παρακληθεῖσαι παρακληθείσᾱ

Vocative παρακληθεῖσα παρακληθεῖσαι παρακληθείσᾱ

Accusative παρακληθεῖσαν παρακληθείσᾱς παρακληθείσᾱ

Genitive παρακληθείσης παρακληθεισῶν παρακληθείσαῑν

Dative παρακληθείσῃ παρακληθείσαῑς παρακληθείσαῑν

Neuter

Nominative παρακληθέν παρακληθέντα παρακληθέντε

Vocative παρακληθέν παρακληθέντα παρακληθέντε

Accusative παρακληθέν παρακληθέντα παρακληθέντε

Genitive παρακληθέντος παρακληθέντων παρακληθέντοῑν

Dative παρακληθέντι παρακληθεῖσι παρακληθέντοῑν

Perfect

Active voice

Masculine

Nominative παρακεκληκώς παρακεκληκότες παρακεκληκότε

Vocative παρακεκληκώς παρακεκληκότες παρακεκληκότε

Accusative παρακεκληκότα παρακεκληκότας παρακεκληκότε

Genitive παρακεκληκότος παρακεκληκότων παρακεκληκότοῑν

Dative παρακεκληκότι παρακεκληκῶσι παρακεκληκότοῑν

Feminine

Nominative παρακεκληκυῖα παρακεκληκυῖαι παρακεκληκυίᾱ

Vocative παρακεκληκυῖα παρακεκληκυῖαι παρακεκληκυίᾱ

Accusative παρακεκληκυῖαν παρακεκληκυίᾱς παρακεκληκυίᾱ

Genitive παρακεκληκυίᾱς παρακεκληκυιῶν παρακεκληκυίαῑν

Dative παρακεκληκυίᾳ παρακεκληκυίαῑς παρακεκληκυίαῑν

Neuter

Nominative παρακεκληκός παρακεκληκότα παρακεκληκότε

Vocative παρακεκληκός παρακεκληκότα παρακεκληκότε

Accusative παρακεκληκός παρακεκληκότα παρακεκληκότε

Genitive παρακεκληκότος παρακεκληκότων παρακεκληκότοῑν

Dative παρακεκληκότι παρακεκληκῶσι παρακεκληκότοῑν



Singular Plural Dual

Middle voice

Masculine

Nominative παρακεκλημένος παρακεκλημένοι παρακεκλημένω

Vocative παρακεκλημένε παρακεκλημένοι παρακεκλημένω

Accusative παρακεκλημένον παρακεκλημένους παρακεκλημένω

Genitive παρακεκλημένου παρακεκλημένων παρακεκλημένοῑν

Dative παρακεκλημένῳ παρακεκλημένοῑς παρακεκλημένοῑν

Feminine

Nominative παρακεκλημένη παρακεκλημέναι παρακεκλημένᾱ

Vocative παρακεκλημένη παρακεκλημέναι παρακεκλημένᾱ

Accusative παρακεκλημένην παρακεκλημένᾱς παρακεκλημένᾱ

Genitive παρακεκλημένης παρακεκλημενῶν παρακεκλημέναῑν

Dative παρακεκλημένῃ παρακεκλημέναῑς παρακεκλημέναῑν

Neuter

Nominative παρακεκλημένον παρακεκλημένα παρακεκλημένω

Vocative παρακεκλημένον παρακεκλημένα παρακεκλημένω

Accusative παρακεκλημένον παρακεκλημένα παρακεκλημένω

Genitive παρακεκλημένου παρακεκλημένων παρακεκλημένοῑν

Dative παρακεκλημένῳ παρακεκλημένοῑς παρακεκλημένοῑν



Singular Plural Dual

Attic

Future

Active voice

Masculine

Nominative παρακαλῶν παρακαλοῦντες παρακαλοῦντε

Vocative παρακαλῶν παρακαλοῦντες παρακαλοῦντε

Accusative παρακαλοῦντα παρακαλοῦντας παρακαλοῦντε

Genitive παρακαλοῦντος παρακαλούντων παρακαλούντοῑν

Dative παρακαλοῦντι παρακαλοῦσι παρακαλούντοῑν

Feminine

Nominative παρακαλοῦσα παρακαλοῦσαι παρακαλούσᾱ

Vocative παρακαλοῦσα παρακαλοῦσαι παρακαλούσᾱ

Accusative παρακαλοῦσαν παρακαλούσᾱς παρακαλούσᾱ

Genitive παρακαλούσης παρακαλουσῶν παρακαλούσαῑν

Dative παρακαλούσῃ παρακαλούσαῑς παρακαλούσαῑν

Neuter

Nominative παρακαλοῦν παρακαλοῦντα παρακαλοῦντε

Vocative παρακαλοῦν παρακαλοῦντα παρακαλοῦντε

Accusative παρακαλοῦν παρακαλοῦντα παρακαλοῦντε

Genitive παρακαλοῦντος παρακαλούντων παρακαλούντοῑν

Dative παρακαλοῦντι παρακαλοῦσι παρακαλούντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative παρακαλούμενος παρακαλούμενοι παρακαλουμένω

Vocative παρακαλούμενε παρακαλούμενοι παρακαλουμένω

Accusative παρακαλούμενον παρακαλουμένους παρακαλουμένω

Genitive παρακαλουμένου παρακαλουμένων παρακαλουμένοῑν

Dative παρακαλουμένῳ παρακαλουμένοῑς παρακαλουμένοῑν

Feminine

Nominative παρακαλουμένη παρακαλουμέναι παρακαλουμένᾱ

Vocative παρακαλουμένη παρακαλουμέναι παρακαλουμένᾱ

Accusative παρακαλουμένην παρακαλουμένᾱς παρακαλουμένᾱ

Genitive παρακαλουμένης παρακαλουμενῶν παρακαλουμέναῑν

Dative παρακαλουμένῃ παρακαλουμέναῑς παρακαλουμέναῑν



Singular Plural Dual

Neuter

Nominative παρακαλούμενον παρακαλούμενα παρακαλουμένω

Vocative παρακαλούμενον παρακαλούμενα παρακαλουμένω

Accusative παρακαλούμενον παρακαλούμενα παρακαλουμένω

Genitive παρακαλουμένου παρακαλουμένων παρακαλουμένοῑν

Dative παρακαλουμένῳ παρακαλουμένοῑς παρακαλουμένοῑν



Singular Plural Dual

Epic

Aorist

Active voice

Masculine

Nominative παρακαλέσσᾱς παρακαλέσσαντες παρακαλέσσαντε

Vocative παρακαλέσσαν παρακαλέσσαντες παρακαλέσσαντε

Accusative παρακαλέσσαντα παρακαλέσσαντας παρακαλέσσαντε

Genitive παρακαλέσσαντος παρακαλεσσάντων παρακαλεσσάντοῑν

Dative παρακαλέσσαντι παρακαλέσσᾱσι παρακαλεσσάντοῑν

Feminine

Nominative παρακαλέσσᾱσα παρακαλέσσᾱσαι παρακαλεσσά̄σᾱ

Vocative παρακαλέσσᾱσα παρακαλέσσᾱσαι παρακαλεσσά̄σᾱ

Accusative παρακαλέσσᾱσαν παρακαλεσσά̄σᾱς παρακαλεσσά̄σᾱ

Genitive παρακαλεσσά̄σης παρακαλεσσᾱσῶν παρακαλεσσά̄σαῑν

Dative παρακαλεσσά̄σῃ παρακαλεσσά̄σαῑς παρακαλεσσά̄σαῑν

Neuter

Nominative παρακαλέσσαν παρακαλέσσαντα παρακαλέσσαντε

Vocative παρακαλέσσαν παρακαλέσσαντα παρακαλέσσαντε

Accusative παρακαλέσσαν παρακαλέσσαντα παρακαλέσσαντε

Genitive παρακαλέσσαντος παρακαλεσσάντων παρακαλεσσάντοῑν

Dative παρακαλέσσαντι παρακαλέσσᾱσι παρακαλεσσάντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative παρακαλεσσάμενος παρακαλεσσάμενοι παρακαλεσσαμένω

Vocative παρακαλεσσάμενε παρακαλεσσάμενοι παρακαλεσσαμένω

Accusative παρακαλεσσάμενον παρακαλεσσαμένους παρακαλεσσαμένω

Genitive παρακαλεσσαμένου παρακαλεσσαμένων παρακαλεσσαμένοῑν

Dative παρακαλεσσαμένῳ παρακαλεσσαμένοῑς παρακαλεσσαμένοῑν

Feminine

Nominative παρακαλεσσαμένη παρακαλεσσαμέναι παρακαλεσσαμένᾱ

Vocative παρακαλεσσαμένη παρακαλεσσαμέναι παρακαλεσσαμένᾱ

Accusative παρακαλεσσαμένην παρακαλεσσαμένᾱς παρακαλεσσαμένᾱ

Genitive παρακαλεσσαμένης παρακαλεσσαμενῶν παρακαλεσσαμέναῑν

Dative παρακαλεσσαμένῃ παρακαλεσσαμέναῑς παρακαλεσσαμέναῑν



Singular Plural Dual

Neuter

Nominative παρακαλεσσάμενον παρακαλεσσάμενα παρακαλεσσαμένω

Vocative παρακαλεσσάμενον παρακαλεσσάμενα παρακαλεσσαμένω

Accusative παρακαλεσσάμενον παρακαλεσσάμενα παρακαλεσσαμένω

Genitive παρακαλεσσαμένου παρακαλεσσαμένων παρακαλεσσαμένοῑν

Dative παρακαλεσσαμένῳ παρακαλεσσαμένοῑς παρακαλεσσαμένοῑν



Singular Plural Dual

Ionic

Future

Active voice

Masculine

Nominative παρακαλέσων παρακαλέσοντες παρακαλέσοντε

Vocative παρακαλέσον παρακαλέσοντες παρακαλέσοντε

Accusative παρακαλέσοντα παρακαλέσοντας παρακαλέσοντε

Genitive παρακαλέσοντος παρακαλεσόντων παρακαλεσόντοῑν

Dative παρακαλέσοντι παρακαλέσουσι παρακαλεσόντοῑν

Feminine

Nominative παρακαλέσουσα παρακαλέσουσαι παρακαλεσούσᾱ

Vocative παρακαλέσουσα παρακαλέσουσαι παρακαλεσούσᾱ

Accusative παρακαλέσουσαν παρακαλεσούσᾱς παρακαλεσούσᾱ

Genitive παρακαλεσούσης παρακαλεσουσῶν παρακαλεσούσαῑν

Dative παρακαλεσούσῃ παρακαλεσούσαῑς παρακαλεσούσαῑν

Neuter

Nominative παρακαλέσον παρακαλέσοντα παρακαλέσοντε

Vocative παρακαλέσον παρακαλέσοντα παρακαλέσοντε

Accusative παρακαλέσον παρακαλέσοντα παρακαλέσοντε

Genitive παρακαλέσοντος παρακαλεσόντων παρακαλεσόντοῑν

Dative παρακαλέσοντι παρακαλέσουσι παρακαλεσόντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative παρακαλεσόμενος παρακαλεσόμενοι παρακαλεσομένω

Vocative παρακαλεσόμενε παρακαλεσόμενοι παρακαλεσομένω

Accusative παρακαλεσόμενον παρακαλεσομένους παρακαλεσομένω

Genitive παρακαλεσομένου παρακαλεσομένων παρακαλεσομένοῑν

Dative παρακαλεσομένῳ παρακαλεσομένοῑς παρακαλεσομένοῑν

Feminine

Nominative παρακαλεσομένη παρακαλεσομέναι παρακαλεσομένᾱ

Vocative παρακαλεσομένη παρακαλεσομέναι παρακαλεσομένᾱ

Accusative παρακαλεσομένην παρακαλεσομένᾱς παρακαλεσομένᾱ

Genitive παρακαλεσομένης παρακαλεσομενῶν παρακαλεσομέναῑν

Dative παρακαλεσομένῃ παρακαλεσομέναῑς παρακαλεσομέναῑν



Singular Plural Dual

Neuter

Nominative παρακαλεσόμενον παρακαλεσόμενα παρακαλεσομένω

Vocative παρακαλεσόμενον παρακαλεσόμενα παρακαλεσομένω

Accusative παρακαλεσόμενον παρακαλεσόμενα παρακαλεσομένω

Genitive παρακαλεσομένου παρακαλεσομένων παρακαλεσομένοῑν

Dative παρακαλεσομένῳ παρακαλεσομένοῑς παρακαλεσομένοῑν



Singular Plural Dual

Poetic

Future

Middle voice

Masculine

Nominative παρακαλεσσόμενος παρακαλεσσόμενοι παρακαλεσσομένω

Vocative παρακαλεσσόμενε παρακαλεσσόμενοι παρακαλεσσομένω

Accusative παρακαλεσσόμενον παρακαλεσσομένους παρακαλεσσομένω

Genitive παρακαλεσσομένου παρακαλεσσομένων παρακαλεσσομένοῑν

Dative παρακαλεσσομένῳ παρακαλεσσομένοῑς παρακαλεσσομένοῑν

Feminine

Nominative παρακαλεσσομένη παρακαλεσσομέναι παρακαλεσσομένᾱ

Vocative παρακαλεσσομένη παρακαλεσσομέναι παρακαλεσσομένᾱ

Accusative παρακαλεσσομένην παρακαλεσσομένᾱς παρακαλεσσομένᾱ

Genitive παρακαλεσσομένης παρακαλεσσομενῶν παρακαλεσσομέναῑν

Dative παρακαλεσσομένῃ παρακαλεσσομέναῑς παρακαλεσσομέναῑν

Neuter

Nominative παρακαλεσσόμενον παρακαλεσσόμενα παρακαλεσσομένω

Vocative παρακαλεσσόμενον παρακαλεσσόμενα παρακαλεσσομένω

Accusative παρακαλεσσόμενον παρακαλεσσόμενα παρακαλεσσομένω

Genitive παρακαλεσσομένου παρακαλεσσομένων παρακαλεσσομένοῑν

Dative παρακαλεσσομένῳ παρακαλεσσομένοῑς παρακαλεσσομένοῑν



Singular Plural Dual

Later

Aorist

Active voice

Masculine

Nominative παρακλήσᾱς παρακλήσαντες παρακλήσαντε

Nominative παρακαλήσᾱς παρακαλήσαντες παρακαλήσαντε

Vocative παρακλήσαν παρακλήσαντες παρακλήσαντε

Vocative παρακαλήσαν παρακαλήσαντες παρακαλήσαντε

Accusative παρακλήσαντα παρακλήσαντας παρακλήσαντε

Accusative παρακαλήσαντα παρακαλήσαντας παρακαλήσαντε

Genitive παρακλήσαντος παρακλησάντων παρακλησάντοῑν

Genitive παρακαλήσαντος παρακαλησάντων παρακαλησάντοῑν

Dative παρακλήσαντι παρακλήσᾱσι παρακλησάντοῑν

Dative παρακαλήσαντι παρακαλήσᾱσι παρακαλησάντοῑν

Feminine

Nominative παρακλήσᾱσα παρακλήσᾱσαι παρακλησά̄σᾱ

Nominative παρακαλήσᾱσα παρακαλήσᾱσαι παρακαλησά̄σᾱ

Vocative παρακλήσᾱσα παρακλήσᾱσαι παρακλησά̄σᾱ

Vocative παρακαλήσᾱσα παρακαλήσᾱσαι παρακαλησά̄σᾱ

Accusative παρακλήσᾱσαν παρακλησά̄σᾱς παρακλησά̄σᾱ

Accusative παρακαλήσᾱσαν παρακαλησά̄σᾱς παρακαλησά̄σᾱ

Genitive παρακλησά̄σης παρακλησᾱσῶν παρακλησά̄σαῑν

Genitive παρακαλησά̄σης παρακαλησᾱσῶν παρακαλησά̄σαῑν

Dative παρακλησά̄σῃ παρακλησά̄σαῑς παρακλησά̄σαῑν

Dative παρακαλησά̄σῃ παρακαλησά̄σαῑς παρακαλησά̄σαῑν

Neuter

Nominative παρακλῆσαν παρακλήσαντα παρακλήσαντε

Nominative παρακαλῆσαν παρακαλήσαντα παρακαλήσαντε

Vocative παρακλῆσαν παρακλήσαντα παρακλήσαντε

Vocative παρακαλῆσαν παρακαλήσαντα παρακαλήσαντε

Accusative παρακλῆσαν παρακλήσαντα παρακλήσαντε

Accusative παρακαλῆσαν παρακαλήσαντα παρακαλήσαντε

Genitive παρακλήσαντος παρακλησάντων παρακλησάντοῑν

Genitive παρακαλήσαντος παρακαλησάντων παρακαλησάντοῑν

Dative παρακλήσαντι παρακλήσᾱσι παρακλησάντοῑν

Dative παρακαλήσαντι παρακαλήσᾱσι παρακαλησάντοῑν



Singular Plural Dual

Middle voice

Masculine

Nominative παρακλησάμενος παρακλησάμενοι παρακλησαμένω

Nominative παρακαλησάμενος παρακαλησάμενοι παρακαλησαμένω

Vocative παρακλησάμενε παρακλησάμενοι παρακλησαμένω

Vocative παρακαλησάμενε παρακαλησάμενοι παρακαλησαμένω

Accusative παρακλησάμενον παρακλησαμένους παρακλησαμένω

Accusative παρακαλησάμενον παρακαλησαμένους παρακαλησαμένω

Genitive παρακλησαμένου παρακλησαμένων παρακλησαμένοῑν

Genitive παρακαλησαμένου παρακαλησαμένων παρακαλησαμένοῑν

Dative παρακλησαμένῳ παρακλησαμένοῑς παρακλησαμένοῑν

Dative παρακαλησαμένῳ παρακαλησαμένοῑς παρακαλησαμένοῑν

Feminine

Nominative παρακλησαμένη παρακλησαμέναι παρακλησαμένᾱ

Nominative παρακαλησαμένη παρακαλησαμέναι παρακαλησαμένᾱ

Vocative παρακλησαμένη παρακλησαμέναι παρακλησαμένᾱ

Vocative παρακαλησαμένη παρακαλησαμέναι παρακαλησαμένᾱ

Accusative παρακλησαμένην παρακλησαμένᾱς παρακλησαμένᾱ

Accusative παρακαλησαμένην παρακαλησαμένᾱς παρακαλησαμένᾱ

Genitive παρακλησαμένης παρακλησαμενῶν παρακλησαμέναῑν

Genitive παρακαλησαμένης παρακαλησαμενῶν παρακαλησαμέναῑν

Dative παρακλησαμένῃ παρακλησαμέναῑς παρακλησαμέναῑν

Dative παρακαλησαμένῃ παρακαλησαμέναῑς παρακαλησαμέναῑν

Neuter

Nominative παρακλησάμενον παρακλησάμενα παρακλησαμένω

Nominative παρακαλησάμενον παρακαλησάμενα παρακαλησαμένω

Vocative παρακλησάμενον παρακλησάμενα παρακλησαμένω

Vocative παρακαλησάμενον παρακαλησάμενα παρακαλησαμένω

Accusative παρακλησάμενον παρακλησάμενα παρακλησαμένω

Accusative παρακαλησάμενον παρακαλησάμενα παρακαλησαμένω

Genitive παρακλησαμένου παρακλησαμένων παρακλησαμένοῑν

Genitive παρακαλησαμένου παρακαλησαμένων παρακαλησαμένοῑν

Dative παρακλησαμένῳ παρακλησαμένοῑς παρακλησαμένοῑν

Dative παρακαλησαμένῳ παρακαλησαμένοῑς παρακαλησαμένοῑν



παρακαλέω

invoke (in order to help).

Active Middle Passive

Regular

Present παρακαλεῖν παρακαλεῖσθαι

Present παρακαλέειν παρακαλέεσθαι

Future παρακαλέσειν παρακαλέσεσθαι παρακληθήσεσθαι

Aorist παρακαλέσαι παρακαλέσασθαι παρακληθῆναι

Perfect παρακεκληκέναι παρακεκλῆσθαι

Attic

Present παρακαλεῖν παρακαλεῖσθαι

Epic

Present παρακαλήμεναι

Aorist παρακαλέσσαι παρακαλέσσασθαι

Ionic

Present παρακαλέειν παρακαλέεσθαι

Poetic

Future παρακαλέσσεσθαι

Later

Aorist παρακλῆσαι παρακλήσασθαι

Aorist παρακαλῆσαι παρακαλήσασθαι



πλατύνω

widen, enlarge; med.: swell, boast.

Indicative Subjunctive Optative Imperative

Regular

Active voice

Present
πλατύνω πλατύνω πλατύνοῑμι1ps

πλατύνεις πλατύνῃς πλατύνοῑς πλάτυνε2ps

πλατύνει πλατύνῃ πλατύνοῑ πλατυνέτω3ps

πλατύνομεν πλατύνωμεν πλατύνοῑμεν1pp

πλατύνετε πλατύνητε πλατύνοῑτε πλατύνετε2pp

πλατύνουσι πλατύνωσι πλατύνοῑεν πλατυνέτωσαν3pp

πλατύνετον πλατύνητον πλατύνοῑτον πλατύνετον2pd

πλατύνετον πλατύνητον πλατυνοί̄την πλατυνέτων3pd

Imperfect
ἐπλάτυνον1ps

ἐπλάτυνες2ps

ἐπλάτυνε3ps

ἐπλατύνομεν1pp

ἐπλατύνετε2pp

ἐπλάτυνον3pp

ἐπλατύνετον2pd

ἐπλατυνέτην3pd

Future
πλατυνῶ πλατυνῶ πλατυνοῖμι1ps

πλατυνεῖς πλατυνῇς πλατυνοῖς πλατύνει2ps

πλατυνεῖ πλατυνῇ πλατυνοῖ πλατυνείτω3ps

πλατυνοῦμεν πλατυνῶμεν πλατυνοῖμεν1pp

πλατυνεῖτε πλατυνῆτε πλατυνοῖτε πλατυνεῖτε2pp

πλατυνοῦσι πλατυνῶσι πλατυνοῖεν πλατυνείτωσαν3pp

πλατυνεῖτον πλατυνῆτον πλατυνοῖτον πλατυνεῖτον2pd

πλατυνεῖτον πλατυνῆτον πλατυνοί̄την πλατυνείτων3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Middle voice

Present
ἐπλατύνομαι πλατύνωμαι πλατυνοί̄μην1ps

ἐπλατύνει πλατύνῃ πλατύνοῑο πλατύνου2ps

ἐπλατύνεται πλατύνηται πλατύνοῑτο πλατυνέσθω3ps

ἐπλατυνόμεθα πλατυνώμεθα πλατυνοί̄μεθα1pp

ἐπλατύνεσθε πλατύνησθε πλατύνοῑσθε πλατύνεσθε2pp

ἐπλατύνονται πλατύνωνται πλατύνοῑντο πλατυνέσθωσαν3pp

ἐπλατύνεσθον πλατύνησθον πλατύνοῑσθον πλατύνεσθον2pd

ἐπλατύνεσθον πλατύνησθον πλατυνοί̄σθην πλατυνέσθων3pd

Imperfect
ἐπλατυνόμην1ps

ἐπλατύνου2ps

ἐπλατύνετο3ps

ἐπλατυνόμεθα1pp

ἐπλατύνεσθε2pp

ἐπλατύνοντο3pp

ἐπλατύνεσθον2pd

ἐπλατυνέσθην3pd

Future
πλατυνοῦμαι πλατυνῶμαι πλατυνοί̄μην1ps

πλατυνεῖ πλατυνῇ πλατυνοῖο πλατυνοῦ2ps

πλατυνεῖται πλατυνῆται πλατυνοῖτο πλατυνείσθω3ps

πλατυνούμεθα πλατυνώμεθα πλατυνοί̄μεθα1pp

πλατυνεῖσθε πλατυνῆσθε πλατυνοῖσθε πλατυνεῖσθε2pp

πλατυνοῦνται πλατυνῶνται πλατυνοῖντο πλατυνείσθωσαν3pp

πλατυνεῖσθον πλατυνῆσθον πλατυνοῖσθον πλατυνεῖσθον2pd

πλατυνεῖσθον πλατυνῆσθον πλατυνοί̄σθην πλατυνείσθων3pd



πλατύνω

widen, enlarge; med.: swell, boast.

Singular Plural Dual

Regular

Present

Active voice

Masculine

Nominative πλατύνων πλατύνοντες πλατύνοντε

Vocative πλατύνον πλατύνοντες πλατύνοντε

Accusative πλατύνοντα πλατύνοντας πλατύνοντε

Genitive πλατύνοντος πλατυνόντων πλατυνόντοῑν

Dative πλατύνοντι πλατύνουσι πλατυνόντοῑν

Feminine

Nominative πλατύνουσα πλατύνουσαι πλατυνούσᾱ

Vocative πλατύνουσα πλατύνουσαι πλατυνούσᾱ

Accusative πλατύνουσαν πλατυνούσᾱς πλατυνούσᾱ

Genitive πλατυνούσης πλατυνουσῶν πλατυνούσαῑν

Dative πλατυνούσῃ πλατυνούσαῑς πλατυνούσαῑν

Neuter

Nominative πλατύνον πλατύνοντα πλατύνοντε

Vocative πλατύνον πλατύνοντα πλατύνοντε

Accusative πλατύνον πλατύνοντα πλατύνοντε

Genitive πλατύνοντος πλατυνόντων πλατυνόντοῑν

Dative πλατύνοντι πλατύνουσι πλατυνόντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative πλατυνόμενος πλατυνόμενοι πλατυνομένω

Vocative πλατυνόμενε πλατυνόμενοι πλατυνομένω

Accusative πλατυνόμενον πλατυνομένους πλατυνομένω

Genitive πλατυνομένου πλατυνομένων πλατυνομένοῑν

Dative πλατυνομένῳ πλατυνομένοῑς πλατυνομένοῑν

Feminine

Nominative πλατυνομένη πλατυνομέναι πλατυνομένᾱ

Vocative πλατυνομένη πλατυνομέναι πλατυνομένᾱ

Accusative πλατυνομένην πλατυνομένᾱς πλατυνομένᾱ

Genitive πλατυνομένης πλατυνομενῶν πλατυνομέναῑν

Dative πλατυνομένῃ πλατυνομέναῑς πλατυνομέναῑν



Singular Plural Dual

Neuter

Nominative πλατυνόμενον πλατυνόμενα πλατυνομένω

Vocative πλατυνόμενον πλατυνόμενα πλατυνομένω

Accusative πλατυνόμενον πλατυνόμενα πλατυνομένω

Genitive πλατυνομένου πλατυνομένων πλατυνομένοῑν

Dative πλατυνομένῳ πλατυνομένοῑς πλατυνομένοῑν

Future

Active voice

Masculine

Nominative πλατυνῶν πλατυνοῦντες πλατυνοῦντε

Vocative πλατυνῶν πλατυνοῦντες πλατυνοῦντε

Accusative πλατυνοῦντα πλατυνοῦντας πλατυνοῦντε

Genitive πλατυνοῦντος πλατυνούντων πλατυνούντοῑν

Dative πλατυνοῦντι πλατυνοῦσι πλατυνούντοῑν

Feminine

Nominative πλατυνοῦσα πλατυνοῦσαι πλατυνούσᾱ

Vocative πλατυνοῦσα πλατυνοῦσαι πλατυνούσᾱ

Accusative πλατυνοῦσαν πλατυνούσᾱς πλατυνούσᾱ

Genitive πλατυνούσης πλατυνουσῶν πλατυνούσαῑν

Dative πλατυνούσῃ πλατυνούσαῑς πλατυνούσαῑν

Neuter

Nominative πλατυνοῦν πλατυνοῦντα πλατυνοῦντε

Vocative πλατυνοῦν πλατυνοῦντα πλατυνοῦντε

Accusative πλατυνοῦν πλατυνοῦντα πλατυνοῦντε

Genitive πλατυνοῦντος πλατυνούντων πλατυνούντοῑν

Dative πλατυνοῦντι πλατυνοῦσι πλατυνούντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative πλατυνούμενος πλατυνούμενοι πλατυνουμένω

Vocative πλατυνούμενε πλατυνούμενοι πλατυνουμένω

Accusative πλατυνούμενον πλατυνουμένους πλατυνουμένω

Genitive πλατυνουμένου πλατυνουμένων πλατυνουμένοῑν

Dative πλατυνουμένῳ πλατυνουμένοῑς πλατυνουμένοῑν



Singular Plural Dual

Feminine

Nominative πλατυνουμένη πλατυνουμέναι πλατυνουμένᾱ

Vocative πλατυνουμένη πλατυνουμέναι πλατυνουμένᾱ

Accusative πλατυνουμένην πλατυνουμένᾱς πλατυνουμένᾱ

Genitive πλατυνουμένης πλατυνουμενῶν πλατυνουμέναῑν

Dative πλατυνουμένῃ πλατυνουμέναῑς πλατυνουμέναῑν

Neuter

Nominative πλατυνούμενον πλατυνούμενα πλατυνουμένω

Vocative πλατυνούμενον πλατυνούμενα πλατυνουμένω

Accusative πλατυνούμενον πλατυνούμενα πλατυνουμένω

Genitive πλατυνουμένου πλατυνουμένων πλατυνουμένοῑν

Dative πλατυνουμένῳ πλατυνουμένοῑς πλατυνουμένοῑν



πλατύνω

widen, enlarge; med.: swell, boast.

Active Middle Passive

Regular

Present πλατυνεῖν πλατυνεῖσθαι



τυπόω

seal, mark; form.

Indicative Subjunctive Optative Imperative

Regular

Active voice

Present
τυπῶ τυπῶ τυποῖμι1ps

τυποῖς τυποῖς τυποῖς τύπου2ps

τυποῖ τυποῖ τυποῖ τυπούτω3ps

τυποῦμεν τυπῶμεν τυποῖμεν1pp

τυποῦτε τυπῶτε τυποῖτε τυποῦτε2pp

τυποῦσι τυπῶσι τυποῖεν τυπούτωσαν3pp

τυποῦτον τυπῶτον τυποῖτον τυποῦτον2pd

τυποῦτον τυπῶτον τυποί̄την τυπούτων3pd

Imperfect
ἐτύπουν1ps

ἐτύπους2ps

ἐτύπου3ps

ἐτυποῦμεν1pp

ἐτυποῦτε2pp

ἐτύπουν3pp

ἐτυποῦτον2pd

ἐτυπούτην3pd

Future
τυπώσω τυπώσοῑμι1ps

τυπώσεις τυπώσοῑς2ps

τυπώσει τυπώσοῑ3ps

τυπώσομεν τυπώσοῑμεν1pp

τυπώσετε τυπώσοῑτε2pp

τυπώσουσι τυπώσοῑεν3pp

τυπώσετον τυπώσοῑτον2pd

τυπώσετον τυπωσοί̄την3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Aorist
ἐτύπωσα τυπώσω τυπώσαῑμι1ps

ἐτύπωσας τυπώσῃς τυπώσειας τύπωσον2ps

ἐτύπωσε τυπώσῃ τυπώσειε τυπωσάτω3ps

ἐτυπώσαμεν τυπώσωμεν τυπώσαῑμεν1pp

ἐτυπώσατε τυπώσητε τυπώσαῑτε τυπώσατε2pp

ἐτύπωσαν τυπώσωσι τυπώσειαν τυπωσάτωσαν3pp

ἐτυπώσατον τυπώσητον τυπώσαῑτον τυπώσατον2pd

ἐτυπωσάτην τυπώσητον τυπωσαί̄την τυπωσάτων3pd

Perfect
τετύπωκα τετυπώκω τετυπώκοῑμι1ps

τετύπωκας τετυπώκῃς τετυπώκοῑς τετύπωκε2ps

τετύπωκε τετυπώκῃ τετυπώκοῑ τετυπωκέτω3ps

τετυπώκαμεν τετυπώκωμεν τετυπώκοῑμεν1pp

τετυπώκατε τετυπώκητε τετυπώκοῑτε τετυπώκετε2pp

τετυπώκασι τετυπώκωσι τετυπώκοῑεν τετυπωκέτωσαν3pp

τετυπώκατον τετυπώκητον τετυπώκοῑτον τετυπώκετον2pd

τετυπώκατον τετυπώκητον τετυπωκοί̄την τετυπωκέτων3pd

Pluperfect
ἐτετυπώκη1ps

ἐτετυπώκης2ps

ἐτετυπώκει3ps

ἐτετυπώκεμεν1pp

ἐτετυπώκετε2pp

ἐτετυπώκεσαν3pp

ἐτετυπώκειτον2pd

ἐτετυπωκείτην3pd

Middle voice

Present
τυποῦμαι τυπῶμαι τυποί̄μην1ps

τυποῖ τυποῖ τυποῖο τυποῦ2ps

τυποῦται τυπῶται τυποῖτο τυπούσθω3ps

τυπούμεθα τυπώμεθα τυποί̄μεθα1pp

τυποῦσθε τυπῶσθε τυποῖσθε τυποῦσθε2pp

τυποῦνται τυπῶνται τυποῖντο τυπούσθωσαν3pp

τυποῦσθον τυπῶσθον τυποῖσθον τυποῦσθον2pd

τυποῦσθον τυπῶσθον τυποί̄σθην τυπούσθων3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Imperfect
ἐτυπούμην1ps

ἐτυποῦ2ps

ἐτυποῦτο3ps

ἐτυπούμεθα1pp

ἐτυποῦσθε2pp

ἐτυποῦντο3pp

ἐτυποῦσθον2pd

ἐτυπούσθην3pd

Future
τυπώσομαι τυπωσοί̄μην1ps

τυπώσει τυπώσοῑο2ps

τυπώσεται τυπώσοῑτο3ps

τυπωσόμεθα τυπωσοί̄μεθα1pp

τυπώσεσθε τυπώσοῑσθε2pp

τυπώσονται τυπώσοῑντο3pp

τυπώσεσθον τυπώσοῑσθον2pd

τυπώσεσθον τυπωσοί̄σθην3pd

Aorist
ἐτυπωσάμην τυπώσωμαι τυπωσαί̄μην1ps

ἐτυπώσω τυπώσῃ τυπώσαῑο τύπωσαι2ps

ἐτυπώσατο τυπώσηται τυπώσαῑτο τυπωσάσθω3ps

ἐτυπωσάμεθα τυπωσώμεθα τυπωσαί̄μεθα1pp

ἐτυπώσασθε τυπώσησθε τυπώσαῑσθε τυπώσασθε2pp

ἐτυπώσαντο τυπώσωνται τυπώσαῑντο τυπωσάσθωσαν3pp

ἐτυπώσασθον τυπώσησθον τυπώσαῑσθον τυπώσασθον2pd

ἐτυπωσάσθην τυπώσησθον τυπωσαί̄σθην τυπωσάσθων3pd

Perfect
τετύπωμαι1ps

τετύπωσαι τετύπωσο2ps

τετύπωται τετυπώσθω3ps

τετυπώμεθα1pp

τετύπωσθε τετύπωσθε2pp

τετύπωνται τετυπώσθωσαν3pp

τετύπωσθον τετύπωσθον2pd

τετύπωσθον τετυπώσθων3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Pluperfect
ἐτετυπώμην1ps

ἐτετύπωσο2ps

ἐτετύπωτο3ps

ἐτετυπώμεθα1pp

ἐτετύπωσθε2pp

ἐτετύπωντο3pp

ἐτετύπωσθον2pd

ἐτετυπώσθην3pd

Passive voice

Future
τυπωθήσομαι τυπωθησοί̄μην1ps

τυπωθήσει τυπωθήσοῑο2ps

τυπωθήσεται τυπωθήσοῑτο3ps

τυπωθησόμεθα τυπωθησοί̄μεθα1pp

τυπωθήσεσθε τυπωθήσοῑσθε2pp

τυπωθήσονται τυπωθήσοῑντο3pp

τυπωθήσεσθον τυπωθήσοῑσθον2pd

τυπωθήσεσθον τυπωθησοί̄σθην3pd

Aorist
ἐτυπώθην τυπωθῶ τυπωθείην1ps

ἐτυπώθης τυπωθῇς τυπωθείης τυπώθητι2ps

ἐτυπώθη τυπωθῇ τυπωθείη τυπωθήτω3ps

ἐτυπώθημεν τυπωθῶμεν τυπωθεῖμεν1pp

ἐτυπώθητε τυπωθῆτε τυπωθεῖτε τυπώθητε2pp

ἐτυπώθησαν τυπωθῶσι τυπωθεῖεν τυπωθήτωσαν3pp

ἐτυπώθητον τυπωθῆτον τυπωθεῖτον τυπώθητον2pd

ἐτυπωθήτην τυπωθῆτον τυπωθείτην τυπωθήτων3pd



τυπόω

seal, mark; form.

Singular Plural Dual

Regular

Present

Active voice

Masculine

Nominative τυπῶν τυποῦντες τυποῦντε

Vocative τυπῶν τυποῦντες τυποῦντε

Accusative τυποῦντα τυποῦντας τυποῦντε

Genitive τυποῦντος τυπούντων τυπούντοῑν

Dative τυποῦντι τυποῦσι τυπούντοῑν

Feminine

Nominative τυποῦσα τυποῦσαι τυπούσᾱ

Vocative τυποῦσα τυποῦσαι τυπούσᾱ

Accusative τυποῦσαν τυπούσᾱς τυπούσᾱ

Genitive τυπούσης τυπουσῶν τυπούσαῑν

Dative τυπούσῃ τυπούσαῑς τυπούσαῑν

Neuter

Nominative τυποῦν τυποῦντα τυποῦντε

Vocative τυποῦν τυποῦντα τυποῦντε

Accusative τυποῦν τυποῦντα τυποῦντε

Genitive τυποῦντος τυπούντων τυπούντοῑν

Dative τυποῦντι τυποῦσι τυπούντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative τυπούμενος τυπούμενοι τυπουμένω

Vocative τυπούμενε τυπούμενοι τυπουμένω

Accusative τυπούμενον τυπουμένους τυπουμένω

Genitive τυπουμένου τυπουμένων τυπουμένοῑν

Dative τυπουμένῳ τυπουμένοῑς τυπουμένοῑν

Feminine

Nominative τυπουμένη τυπουμέναι τυπουμένᾱ

Vocative τυπουμένη τυπουμέναι τυπουμένᾱ

Accusative τυπουμένην τυπουμένᾱς τυπουμένᾱ

Genitive τυπουμένης τυπουμενῶν τυπουμέναῑν

Dative τυπουμένῃ τυπουμέναῑς τυπουμέναῑν



Singular Plural Dual

Neuter

Nominative τυπούμενον τυπούμενα τυπουμένω

Vocative τυπούμενον τυπούμενα τυπουμένω

Accusative τυπούμενον τυπούμενα τυπουμένω

Genitive τυπουμένου τυπουμένων τυπουμένοῑν

Dative τυπουμένῳ τυπουμένοῑς τυπουμένοῑν

Future

Active voice

Masculine

Nominative τυπώσων τυπώσοντες τυπώσοντε

Vocative τυπώσον τυπώσοντες τυπώσοντε

Accusative τυπώσοντα τυπώσοντας τυπώσοντε

Genitive τυπώσοντος τυπωσόντων τυπωσόντοῑν

Dative τυπώσοντι τυπώσουσι τυπωσόντοῑν

Feminine

Nominative τυπώσουσα τυπώσουσαι τυπωσούσᾱ

Vocative τυπώσουσα τυπώσουσαι τυπωσούσᾱ

Accusative τυπώσουσαν τυπωσούσᾱς τυπωσούσᾱ

Genitive τυπωσούσης τυπωσουσῶν τυπωσούσαῑν

Dative τυπωσούσῃ τυπωσούσαῑς τυπωσούσαῑν

Neuter

Nominative τυπῶσον τυπώσοντα τυπώσοντε

Vocative τυπῶσον τυπώσοντα τυπώσοντε

Accusative τυπῶσον τυπώσοντα τυπώσοντε

Genitive τυπώσοντος τυπωσόντων τυπωσόντοῑν

Dative τυπώσοντι τυπώσουσι τυπωσόντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative τυπωσόμενος τυπωσόμενοι τυπωσομένω

Vocative τυπωσόμενε τυπωσόμενοι τυπωσομένω

Accusative τυπωσόμενον τυπωσομένους τυπωσομένω

Genitive τυπωσομένου τυπωσομένων τυπωσομένοῑν

Dative τυπωσομένῳ τυπωσομένοῑς τυπωσομένοῑν



Singular Plural Dual

Feminine

Nominative τυπωσομένη τυπωσομέναι τυπωσομένᾱ

Vocative τυπωσομένη τυπωσομέναι τυπωσομένᾱ

Accusative τυπωσομένην τυπωσομένᾱς τυπωσομένᾱ

Genitive τυπωσομένης τυπωσομενῶν τυπωσομέναῑν

Dative τυπωσομένῃ τυπωσομέναῑς τυπωσομέναῑν

Neuter

Nominative τυπωσόμενον τυπωσόμενα τυπωσομένω

Vocative τυπωσόμενον τυπωσόμενα τυπωσομένω

Accusative τυπωσόμενον τυπωσόμενα τυπωσομένω

Genitive τυπωσομένου τυπωσομένων τυπωσομένοῑν

Dative τυπωσομένῳ τυπωσομένοῑς τυπωσομένοῑν

Passive voice

Masculine

Nominative τυπωθησόμενος τυπωθησόμενοι τυπωθησομένω

Vocative τυπωθησόμενε τυπωθησόμενοι τυπωθησομένω

Accusative τυπωθησόμενον τυπωθησομένους τυπωθησομένω

Genitive τυπωθησομένου τυπωθησομένων τυπωθησομένοῑν

Dative τυπωθησομένῳ τυπωθησομένοῑς τυπωθησομένοῑν

Feminine

Nominative τυπωθησομένη τυπωθησομέναι τυπωθησομένᾱ

Vocative τυπωθησομένη τυπωθησομέναι τυπωθησομένᾱ

Accusative τυπωθησομένην τυπωθησομένᾱς τυπωθησομένᾱ

Genitive τυπωθησομένης τυπωθησομενῶν τυπωθησομέναῑν

Dative τυπωθησομένῃ τυπωθησομέναῑς τυπωθησομέναῑν

Neuter

Nominative τυπωθησόμενον τυπωθησόμενα τυπωθησομένω

Vocative τυπωθησόμενον τυπωθησόμενα τυπωθησομένω

Accusative τυπωθησόμενον τυπωθησόμενα τυπωθησομένω

Genitive τυπωθησομένου τυπωθησομένων τυπωθησομένοῑν

Dative τυπωθησομένῳ τυπωθησομένοῑς τυπωθησομένοῑν



Singular Plural Dual

Aorist

Active voice

Masculine

Nominative τυπώσᾱς τυπώσαντες τυπώσαντε

Vocative τυπώσαν τυπώσαντες τυπώσαντε

Accusative τυπώσαντα τυπώσαντας τυπώσαντε

Genitive τυπώσαντος τυπωσάντων τυπωσάντοῑν

Dative τυπώσαντι τυπώσᾱσι τυπωσάντοῑν

Feminine

Nominative τυπώσᾱσα τυπώσᾱσαι τυπωσά̄σᾱ

Vocative τυπώσᾱσα τυπώσᾱσαι τυπωσά̄σᾱ

Accusative τυπώσᾱσαν τυπωσά̄σᾱς τυπωσά̄σᾱ

Genitive τυπωσά̄σης τυπωσᾱσῶν τυπωσά̄σαῑν

Dative τυπωσά̄σῃ τυπωσά̄σαῑς τυπωσά̄σαῑν

Neuter

Nominative τυπῶσαν τυπώσαντα τυπώσαντε

Vocative τυπῶσαν τυπώσαντα τυπώσαντε

Accusative τυπῶσαν τυπώσαντα τυπώσαντε

Genitive τυπώσαντος τυπωσάντων τυπωσάντοῑν

Dative τυπώσαντι τυπώσᾱσι τυπωσάντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative τυπωσάμενος τυπωσάμενοι τυπωσαμένω

Vocative τυπωσάμενε τυπωσάμενοι τυπωσαμένω

Accusative τυπωσάμενον τυπωσαμένους τυπωσαμένω

Genitive τυπωσαμένου τυπωσαμένων τυπωσαμένοῑν

Dative τυπωσαμένῳ τυπωσαμένοῑς τυπωσαμένοῑν

Feminine

Nominative τυπωσαμένη τυπωσαμέναι τυπωσαμένᾱ

Vocative τυπωσαμένη τυπωσαμέναι τυπωσαμένᾱ

Accusative τυπωσαμένην τυπωσαμένᾱς τυπωσαμένᾱ

Genitive τυπωσαμένης τυπωσαμενῶν τυπωσαμέναῑν

Dative τυπωσαμένῃ τυπωσαμέναῑς τυπωσαμέναῑν



Singular Plural Dual

Neuter

Nominative τυπωσάμενον τυπωσάμενα τυπωσαμένω

Vocative τυπωσάμενον τυπωσάμενα τυπωσαμένω

Accusative τυπωσάμενον τυπωσάμενα τυπωσαμένω

Genitive τυπωσαμένου τυπωσαμένων τυπωσαμένοῑν

Dative τυπωσαμένῳ τυπωσαμένοῑς τυπωσαμένοῑν

Passive voice

Masculine

Nominative τυπωθείς τυπωθέντες τυπωθέντε

Vocative τυπωθείς τυπωθέντες τυπωθέντε

Accusative τυπωθέντα τυπωθέντας τυπωθέντε

Genitive τυπωθέντος τυπωθέντων τυπωθέντοῑν

Dative τυπωθέντι τυπωθεῖσι τυπωθέντοῑν

Feminine

Nominative τυπωθεῖσα τυπωθεῖσαι τυπωθείσᾱ

Vocative τυπωθεῖσα τυπωθεῖσαι τυπωθείσᾱ

Accusative τυπωθεῖσαν τυπωθείσᾱς τυπωθείσᾱ

Genitive τυπωθείσης τυπωθεισῶν τυπωθείσαῑν

Dative τυπωθείσῃ τυπωθείσαῑς τυπωθείσαῑν

Neuter

Nominative τυπωθέν τυπωθέντα τυπωθέντε

Vocative τυπωθέν τυπωθέντα τυπωθέντε

Accusative τυπωθέν τυπωθέντα τυπωθέντε

Genitive τυπωθέντος τυπωθέντων τυπωθέντοῑν

Dative τυπωθέντι τυπωθεῖσι τυπωθέντοῑν

Perfect

Active voice

Masculine

Nominative τετυπωκώς τετυπωκότες τετυπωκότε

Vocative τετυπωκώς τετυπωκότες τετυπωκότε

Accusative τετυπωκότα τετυπωκότας τετυπωκότε

Genitive τετυπωκότος τετυπωκότων τετυπωκότοῑν

Dative τετυπωκότι τετυπωκῶσι τετυπωκότοῑν



Singular Plural Dual

Feminine

Nominative τετυπωκυῖα τετυπωκυῖαι τετυπωκυίᾱ

Vocative τετυπωκυῖα τετυπωκυῖαι τετυπωκυίᾱ

Accusative τετυπωκυῖαν τετυπωκυίᾱς τετυπωκυίᾱ

Genitive τετυπωκυίᾱς τετυπωκυιῶν τετυπωκυίαῑν

Dative τετυπωκυίᾳ τετυπωκυίαῑς τετυπωκυίαῑν

Neuter

Nominative τετυπωκόν τετυπωκότες τετυπωκότε

Vocative τετυπωκός τετυπωκότες τετυπωκότε

Accusative τετυπωκότα τετυπωκότας τετυπωκότε

Genitive τετυπωκότος τετυπωκότων τετυπωκότοῑν

Dative τετυπωκότι τετυπωκῶσι τετυπωκότοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative τετυπωμένος τετυπωμένοι τετυπωμένω

Vocative τετυπωμένε τετυπωμένοι τετυπωμένω

Accusative τετυπωμένον τετυπωμένους τετυπωμένω

Genitive τετυπωμένου τετυπωμένων τετυπωμένοῑν

Dative τετυπωμένῳ τετυπωμένοῑς τετυπωμένοῑν

Feminine

Nominative τετυπωμένη τετυπωμέναι τετυπωμένᾱ

Vocative τετυπωμένη τετυπωμέναι τετυπωμένᾱ

Accusative τετυπωμένην τετυπωμένᾱς τετυπωμένᾱ

Genitive τετυπωμένης τετυπωμενῶν τετυπωμέναῑν

Dative τετυπωμένῃ τετυπωμέναῑς τετυπωμέναῑν

Neuter

Nominative τετυπωμένον τετυπωμένα τετυπωμένω

Vocative τετυπωμένον τετυπωμένα τετυπωμένω

Accusative τετυπωμένον τετυπωμένα τετυπωμένω

Genitive τετυπωμένου τετυπωμένων τετυπωμένοῑν

Dative τετυπωμένῳ τετυπωμένοῑς τετυπωμένοῑν



τυπόω

seal, mark; form.

Active Middle Passive

Regular

Present τυποῦν τυποῦσθαι

Future τυπώσειν τυπώσεσθαι τυπωθήσεσθαι

Aorist τυπῶσαι τυπώσασθαι τυπωθῆναι

Perfect τετυπωκέναι τετυπῶσθαι



αἱρέω

take, conquer, win; understand.

Indicative Subjunctive Optative Imperative

Regular

Active voice

Present
αἱρῶ αἱρῶ αἱροῖμι1ps

αἱρεῖς αἱρῇς αἱροῖς αἵρει2ps

αἱρεῖ αἱρῇ αἱροῖ αἱρείτω3ps

αἱροῦμεν αἱρῶμεν αἱροῖμεν1pp

αἱρεῖτε αἱρῆτε αἱροῖτε αἱρεῖτε2pp

αἱροῦσι αἱρῶσι αἱροῖεν αἱρείτωσαν3pp

αἱρεῖτον αἱρῆτον αἱροῖτον αἱρεῖτον2pd

αἱρεῖτον αἱρῆτον αἱροί̄την αἱρείτων3pd

Imperfect
ᾕρουν1ps

ᾕρεις2ps

ᾕρει3ps

ᾑροῦμεν1pp

ᾑρεῖτε2pp

ᾕρουν3pp

ᾑρεῖτον2pd

ᾑρείτην3pd

Future
αἱρήσω αἱρήσοῑμι1ps

αἱρήσεις αἱρήσοῑς2ps

αἱρήσει αἱρήσοῑ3ps

αἱρήσομεν αἱρήσοῑμεν1pp

αἱρήσετε αἱρήσοῑτε2pp

αἱρήσουσι αἱρήσοῑεν3pp

αἱρήσετον αἱρήσοῑτον2pd

αἱρήσετον αἱρησοί̄την3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Aorist
ᾕρησα αἱρήσω αἱρήσαῑμι1ps

ᾕρησας αἱρήσῃς αἱρήσειας αἵρησον2ps

ᾕρησε αἱρήσῃ αἱρήσειε αἱρησάτω3ps

ᾑρήσαμεν αἱρήσωμεν αἱρήσαῑμεν1pp

ᾑρήσατε αἱρήσητε αἱρήσαῑτε αἱρήσατε2pp

ᾕρησαν αἱρήσωσι αἱρήσειαν αἱρησάτωσαν3pp

ᾑρήσατον αἱρήσητον αἱρήσαῑτον αἱρήσατον2pd

ᾑρησάτην αἱρήσητον αἱρησαί̄την αἱρησάτων3pd

Perfect
ᾕρηκα ᾑρήκω ᾑρήκοῑμι1ps

ᾕρηκας ᾑρήκῃς ᾑρήκοῑς ᾕρηκε2ps

ᾕρηκε ᾑρήκῃ ᾑρήκοῑ ᾑρηκέτω3ps

ᾑρήκαμεν ᾑρήκωμεν ᾑρήκοῑμεν1pp

ᾑρήκατε ᾑρήκητε ᾑρήκοῑτε ᾑρήκετε2pp

ᾑρήκασι ᾑρήκωσι ᾑρήκοῑεν ᾑρηκέτωσαν3pp

ᾑρήκατον ᾑρήκητον ᾑρήκοῑτον ᾑρήκετον2pd

ᾑρήκατον ᾑρήκητον ᾑρηκοί̄την ᾑρηκέτων3pd

Pluperfect
ᾑρήκη1ps

ᾑρήκης2ps

ᾑρήκει3ps

ᾑρήκεμεν1pp

ᾑρήκετε2pp

ᾑρήκεσαν3pp

ᾑρήκειτον2pd

ᾑρηκείτην3pd

Middle voice

Present
αἱροῦμαι αἱρῶμαι αἱροί̄μην1ps

αἱρεῖ αἱρῇ αἱροῖο αἱροῦ2ps

αἱρεῖται αἱρῆται αἱροῖτο αἱρείσθω3ps

αἱρούμεθα αἱρώμεθα αἱροί̄μεθα1pp

αἱρεῖσθε αἱρῆσθε αἱροῖσθε αἱρεῖσθε2pp

αἱροῦνται αἱρῶνται αἱροῖντο αἱρείσθωσαν3pp

αἱρεῖσθον αἱρῆσθον αἱροῖσθον αἱρεῖσθον2pd

αἱρεῖσθον αἱρῆσθον αἱροί̄σθην αἱρείσθων3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Imperfect
ᾑρούμην1ps

ᾑροῦ2ps

ᾑρεῖτο3ps

ᾑρούμεθα1pp

ᾑρεῖσθε2pp

ᾑροῦντο3pp

ᾑρεῖσθον2pd

ᾑρείσθην3pd

Future
αἱρήσομαι αἱρησοί̄μην1ps

αἱρήσει αἱρήσοῑο2ps

αἱρήσεται αἱρήσοῑτο3ps

αἱρησόμεθα αἱρησοί̄μεθα1pp

αἱρήσεσθε αἱρήσοῑσθε2pp

αἱρήσονται αἱρήσοῑντο3pp

αἱρήσεσθον αἱρήσοῑσθον2pd

αἱρήσεσθον αἱρησοί̄σθην3pd

Aorist
ᾑρησάμην αἱρήσωμαι αἱρησαί̄μην1ps

ᾑρήσω αἱρήσῃ αἱρήσαῑο αἵρησαι2ps

ᾑρήσατο αἱρήσηται αἱρήσαῑτο αἱρησάσθω3ps

ᾑρησάμεθα αἱρησώμεθα αἱρησαί̄μεθα1pp

ᾑρήσασθε αἱρήσησθε αἱρήσαῑσθε αἱρήσασθε2pp

ᾑρήσαντο αἱρήσωνται αἱρήσαῑντο αἱρησάσθωσαν3pp

ᾑρήσασθον αἱρήσησθον αἱρήσαῑσθον αἱρήσασθον2pd

ᾑρησάσθην αἱρήσησθον αἱρησαί̄σθην αἱρησάσθων3pd

Perfect
ᾕρημαι1ps

ᾕρησαι ᾕρησο2ps

ᾕρηται ᾑρήσθω3ps

ᾑρήμεθα1pp

ᾕρησθε ᾕρησθε2pp

ᾕρηνται ᾑρήσθωσαν3pp

ᾕρησθον ᾕρησθον2pd

ᾕρησθον ᾑρήσθων3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Pluperfect
ᾑρήμην1ps

ᾕρησο2ps

ᾕρητο3ps

ᾑρήμεθα1pp

ᾕρησθε2pp

ᾕρηντο3pp

ᾕρησθον2pd

ᾑρήσθην3pd

Passive voice

Future
αἱρηθήσομαι αἱρηθησοί̄μην1ps

αἱρηθήσει αἱρηθήσοῑο2ps

αἱρηθήσεται αἱρηθήσοῑτο3ps

αἱρηθησόμεθα αἱρηθησοί̄μεθα1pp

αἱρηθήσεσθε αἱρηθήσοῑσθε2pp

αἱρηθήσονται αἱρηθήσοῑντο3pp

αἱρηθήσεσθον αἱρηθήσοῑσθον2pd

αἱρηθήσεσθον αἱρηθησοί̄σθην3pd

Aorist
ᾑρήθην αἱρηθῶ αἱρηθείην1ps

ᾑρήθης αἱρηθῇς αἱρηθείης αἱρήθητι2ps

ᾑρήθη αἱρηθῇ αἱρηθείη αἱρηθήτω3ps

ᾑρήθημεν αἱρηθῶμεν αἱρηθεῖμεν1pp

ᾑρήθητε αἱρηθῆτε αἱρηθεῖτε αἱρήθητε2pp

ᾑρήθησαν αἱρηθῶσι αἱρηθεῖεν αἱρηθήτωσαν3pp

ᾑρήθητον αἱρηθῆτον αἱρηθεῖτον αἱρήθητον2pd

ᾑρηθήτην αἱρηθῆτον αἱρηθείτην αἱρηθήτων3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Ionic

Active voice

Imperfect
αἵρεον1ps

αἵρεες2ps

αἵρεε3ps

αἱρέομεν1pp

αἱρέετε2pp

αἵρεον3pp

αἱρέετον2pd

αἱρεέτην3pd

Perfect
ἁραίρηκα ἁραιρήκω ἁραιρήκοῑμι1ps

αἵρηκα

ἁραίρηκας ἁραιρήκῃς ἁραιρήκοῑς ἁραίρηκε2ps

αἵρηκας

ἁραίρηκε ἁραιρήκῃ ἁραιρήκοῑ ἁραιρηκέτω3ps

αἵρηκε

ἁραιρήκαμεν ἁραιρήκωμεν ἁραιρήκοῑμεν1pp

αἱρήκαμεν

ἁραιρήκατε ἁραιρήκητε ἁραιρήκοῑτε ἁραιρήκετε2pp

αἱρήκατε

ἁραιρήκασι ἁραιρήκωσι ἁραιρήκοῑεν ἁραιρηκέτωσαν3pp

αἱρήκασι

ἁραιρήκατον ἁραιρήκητον ἁραιρήκοῑτον ἁραιρήκετον2pd

αἱρήκατον

ἁραιρήκατον ἁραιρήκητον ἁραιρηκοί̄την ἁραιρηκέτων3pd

αἱρήκατον

Pluperfect
ἁραιρήκη1ps

αἱρήκη

ἁραιρήκης2ps

αἱρήκης

ἁραιρήκει3ps

αἱρήκει

ἁραιρήκεμεν1pp

αἱρήκεμεν



Indicative Subjunctive Optative Imperative

ἁραιρήκετε2pp

αἱρήκετε

ἁραιρήκεσαν3pp

αἱρήκεσαν

ἁραιρήκειτον2pd

αἱρήκειτον

ἁραιρηκείτην3pd

αἱρηκείτην

Middle voice

Imperfect
αἱρεόμην1ps

αἱρέου2ps

αἱρέετο3ps

αἱρεόμεθα1pp

αἱρέεσθε2pp

αἱρέοντο3pp

αἱρέεσθον2pd

αἱρεέσθην3pd

Perfect
ἁραίρημαι1ps

αἵρημαι

ἁραίρησαι ἁραίρησο2ps

αἵρησαι

ἁραίρηται ἁραιρήσθω3ps

αἵρηται

ἁραιρήμεθα1pp

αἱρήμεθα

ἁραίρησθε ἁραίρησθε2pp

αἵρησθε

ἁραίρηνται ἁραιρήσθωσαν3pp

αἵρηνται

ἁραίρησθον ἁραίρησθον2pd

αἵρησθον

ἁραίρησθον ἁραιρήσθων3pd

αἵρησθον



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Pluperfect
ἁραιρήμην1ps

αἱρήμην

ἁραίρησο2ps

αἵρησο

ἁραίρητο3ps

αἵρητο

ἁραιρήμεθα1pp

αἱρήμεθα

ἁραίρησθε2pp

αἵρησθε

ἁραίρηντο3pp

αἵρηντο

ἁραίρησθον2pd

αἵρησθον

ἁραιρήσθην3pd

αἱρήσθην



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Later

Active voice

Future
ἕλω ἕλω ἕλοῑμι1ps

ἕλεις ἕλῃς ἕλοῑς ἕλε2ps

ἕλει ἕλῃ ἕλοῑ ἑλέτω3ps

ἕλομεν ἕλωμεν ἕλοῑμεν1pp

ἕλετε ἕλητε ἕλοῑτε ἕλετε2pp

ἕλουσι ἕλωσι ἕλοῑεν ἑλέτωσαν3pp

ἕλετον ἕλητον ἕλοῑτον ἕλετον2pd

ἕλετον ἕλητον ἑλοί̄την ἑλέτων3pd

Aorist
εἷλα ἕλω ἕλαῑμι1ps

εἷλας ἕλῃς ἕλειας ἕλον2ps

εἷλε ἕλῃ ἕλειε ἑλάτω3ps

εἵλαμεν ἕλωμεν ἕλαῑμεν1pp

εἵλατε ἕλητε ἕλαῑτε ἕλατε2pp

εἷλαν ἕλωσι ἕλειαν ἑλάτωσαν3pp

εἵλατον ἕλητον ἕλαῑτον ἕλατον2pd

εἱλάτην ἕλητον ἑλαί̄την ἑλάτων3pd

Strong aorist
εἷλον ἕλω ἕλοῑμι1ps

εἷλες ἕλῃς ἕλοῑς ἕλε2ps

εἷλε ἕλῃ ἕλοῑ ἑλέτω3ps

εἵλομεν ἕλωμεν ἕλοῑμεν1pp

εἵλετε ἕλητε ἕλοῑτε ἕλετε2pp

εἷλον ἕλωσι ἕλοῑεν ἑλέτωσαν3pp

εἵλετον ἕλητον ἕλοῑτον ἕλετον2pd

εἱλέτην ἕλητον ἑλοί̄την ἑλέτων3pd

Middle voice

Future
ἕλομαι ἕλωμαι ἑλοί̄μην1ps

ἕλει ἕλῃ ἕλοῑο ἕλου2ps

ἕλεται ἕληται ἕλοῑτο ἑλέσθω3ps

ἑλόμεθα ἑλώμεθα ἑλοί̄μεθα1pp

ἕλεσθε ἕλησθε ἕλοῑσθε ἕλεσθε2pp

ἕλονται ἕλωνται ἕλοῑντο ἑλέσθωσαν3pp



Indicative Subjunctive Optative Imperative

ἕλεσθον ἕλησθον ἕλοῑσθον ἕλεσθον2pd

ἕλεσθον ἕλησθον ἑλοί̄σθην ἑλέσθων3pd

Aorist
εἱλάμην ἕλωμαι ἑλαί̄μην1ps

εἵλω ἕλῃ ἕλαῑο ἕλαι2ps

εἵλατο ἕληται ἕλαῑτο ἑλάσθω3ps

εἱλάμεθα ἑλώμεθα ἑλαί̄μεθα1pp

εἵλασθε ἕλησθε ἕλαῑσθε ἕλασθε2pp

εἵλαντο ἕλωνται ἕλαῑντο ἑλάσθωσαν3pp

εἵλασθον ἕλησθον ἕλαῑσθον ἕλασθον2pd

εἱλάσθην ἕλησθον ἑλαί̄σθην ἑλάσθων3pd

Strong aorist
εἱλόμην ἕλωμαι ἑλοί̄μην1ps

εἵλου ἕλῃ ἕλοῑο ἑλοῦ2ps

εἵλετο ἕληται ἕλοῑτο ἑλέσθω3ps

εἱλόμεθα ἑλώμεθα ἑλοί̄μεθα1pp

εἵλεσθε ἕλησθε ἕλοῑσθε ἕλεσθε2pp

εἵλοντο ἕλωνται ἕλοῑντο ἑλέσθωσαν3pp

εἵλεσθον ἕλησθον ἕλοῑσθον ἕλεσθον2pd

εἱλέσθην ἕλησθον ἑλοί̄σθην ἑλέσθων3pd



αἱρέω

take, conquer, win; understand.

Singular Plural Dual

Regular

Present

Active voice

Masculine

Nominative αἱρῶν αἱροῦντες αἱροῦντε

Vocative αἱρῶν αἱροῦντες αἱροῦντε

Accusative αἱροῦντα αἱροῦντας αἱροῦντε

Genitive αἱροῦντος αἱρούντων αἱρούντοῑν

Dative αἱροῦντι αἱροῦσι αἱρούντοῑν

Feminine

Nominative αἱροῦσα αἱροῦσαι αἱρούσᾱ

Vocative αἱροῦσα αἱροῦσαι αἱρούσᾱ

Accusative αἱροῦσαν αἱρούσᾱς αἱρούσᾱ

Genitive αἱρούσης αἱρουσῶν αἱρούσαῑν

Dative αἱρούσῃ αἱρούσαῑς αἱρούσαῑν

Neuter

Nominative αἱροῦν αἱροῦντα αἱροῦντε

Vocative αἱροῦν αἱροῦντα αἱροῦντε

Accusative αἱροῦν αἱροῦντα αἱροῦντε

Genitive αἱροῦντος αἱρούντων αἱρούντοῑν

Dative αἱροῦντι αἱροῦσι αἱρούντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative αἱρούμενος αἱρούμενοι αἱρουμένω

Vocative αἱρούμενε αἱρούμενοι αἱρουμένω

Accusative αἱρούμενον αἱρουμένους αἱρουμένω

Genitive αἱρουμένου αἱρουμένων αἱρουμένοῑν

Dative αἱρουμένῳ αἱρουμένοῑς αἱρουμένοῑν

Feminine

Nominative αἱρουμένη αἱρουμέναι αἱρουμένᾱ

Vocative αἱρουμένη αἱρουμέναι αἱρουμένᾱ

Accusative αἱρουμένην αἱρουμένᾱς αἱρουμένᾱ

Genitive αἱρουμένης αἱρουμενῶν αἱρουμέναῑν

Dative αἱρουμένῃ αἱρουμέναῑς αἱρουμέναῑν



Singular Plural Dual

Neuter

Nominative αἱρούμενον αἱρούμενα αἱρουμένω

Vocative αἱρούμενον αἱρούμενα αἱρουμένω

Accusative αἱρούμενον αἱρούμενα αἱρουμένω

Genitive αἱρουμένου αἱρουμένων αἱρουμένοῑν

Dative αἱρουμένῳ αἱρουμένοῑς αἱρουμένοῑν

Future

Active voice

Masculine

Nominative αἱρήσων αἱρήσοντες αἱρήσοντε

Vocative αἱρήσον αἱρήσοντες αἱρήσοντε

Accusative αἱρήσοντα αἱρήσοντας αἱρήσοντε

Genitive αἱρήσοντος αἱρησόντων αἱρησόντοῑν

Dative αἱρήσοντι αἱρήσουσι αἱρησόντοῑν

Feminine

Nominative αἱρήσουσα αἱρήσουσαι αἱρησούσᾱ

Vocative αἱρήσουσα αἱρήσουσαι αἱρησούσᾱ

Accusative αἱρήσουσαν αἱρησούσᾱς αἱρησούσᾱ

Genitive αἱρησούσης αἱρησουσῶν αἱρησούσαῑν

Dative αἱρησούσῃ αἱρησούσαῑς αἱρησούσαῑν

Neuter

Nominative αἱρῆσον αἱρήσοντα αἱρήσοντε

Vocative αἱρῆσον αἱρήσοντα αἱρήσοντε

Accusative αἱρῆσον αἱρήσοντα αἱρήσοντε

Genitive αἱρήσοντος αἱρησόντων αἱρησόντοῑν

Dative αἱρήσοντι αἱρήσουσι αἱρησόντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative αἱρησόμενος αἱρησόμενοι αἱρησομένω

Vocative αἱρησόμενε αἱρησόμενοι αἱρησομένω

Accusative αἱρησόμενον αἱρησομένους αἱρησομένω

Genitive αἱρησομένου αἱρησομένων αἱρησομένοῑν

Dative αἱρησομένῳ αἱρησομένοῑς αἱρησομένοῑν



Singular Plural Dual

Feminine

Nominative αἱρησομένη αἱρησομέναι αἱρησομένᾱ

Vocative αἱρησομένη αἱρησομέναι αἱρησομένᾱ

Accusative αἱρησομένην αἱρησομένᾱς αἱρησομένᾱ

Genitive αἱρησομένης αἱρησομενῶν αἱρησομέναῑν

Dative αἱρησομένῃ αἱρησομέναῑς αἱρησομέναῑν

Neuter

Nominative αἱρησόμενον αἱρησόμενα αἱρησομένω

Vocative αἱρησόμενον αἱρησόμενα αἱρησομένω

Accusative αἱρησόμενον αἱρησόμενα αἱρησομένω

Genitive αἱρησομένου αἱρησομένων αἱρησομένοῑν

Dative αἱρησομένῳ αἱρησομένοῑς αἱρησομένοῑν

Passive voice

Masculine

Nominative αἱρηθησόμενος αἱρηθησόμενοι αἱρηθησομένω

Vocative αἱρηθησόμενε αἱρηθησόμενοι αἱρηθησομένω

Accusative αἱρηθησόμενον αἱρηθησομένους αἱρηθησομένω

Genitive αἱρηθησομένου αἱρηθησομένων αἱρηθησομένοῑν

Dative αἱρηθησομένῳ αἱρηθησομένοῑς αἱρηθησομένοῑν

Feminine

Nominative αἱρηθησομένη αἱρηθησομέναι αἱρηθησομένᾱ

Vocative αἱρηθησομένη αἱρηθησομέναι αἱρηθησομένᾱ

Accusative αἱρηθησομένην αἱρηθησομένᾱς αἱρηθησομένᾱ

Genitive αἱρηθησομένης αἱρηθησομενῶν αἱρηθησομέναῑν

Dative αἱρηθησομένῃ αἱρηθησομέναῑς αἱρηθησομέναῑν

Neuter

Nominative αἱρηθησόμενον αἱρηθησόμενα αἱρηθησομένω

Vocative αἱρηθησόμενον αἱρηθησόμενα αἱρηθησομένω

Accusative αἱρηθησόμενον αἱρηθησόμενα αἱρηθησομένω

Genitive αἱρηθησομένου αἱρηθησομένων αἱρηθησομένοῑν

Dative αἱρηθησομένῳ αἱρηθησομένοῑς αἱρηθησομένοῑν



Singular Plural Dual

Aorist

Active voice

Masculine

Nominative αἱρήσᾱς αἱρήσαντες αἱρήσαντε

Vocative αἱρήσαν αἱρήσαντες αἱρήσαντε

Accusative αἱρήσαντα αἱρήσαντας αἱρήσαντε

Genitive αἱρήσαντος αἱρησάντων αἱρησάντοῑν

Dative αἱρήσαντι αἱρήσᾱσι αἱρησάντοῑν

Feminine

Nominative αἱρήσᾱσα αἱρήσᾱσαι αἱρησά̄σᾱ

Vocative αἱρήσᾱσα αἱρήσᾱσαι αἱρησά̄σᾱ

Accusative αἱρήσᾱσαν αἱρησά̄σᾱς αἱρησά̄σᾱ

Genitive αἱρησά̄σης αἱρησᾱσῶν αἱρησά̄σαῑν

Dative αἱρησά̄σῃ αἱρησά̄σαῑς αἱρησά̄σαῑν

Neuter

Nominative αἱρῆσαν αἱρήσαντα αἱρήσαντε

Vocative αἱρῆσαν αἱρήσαντα αἱρήσαντε

Accusative αἱρῆσαν αἱρήσαντα αἱρήσαντε

Genitive αἱρήσαντος αἱρησάντων αἱρησάντοῑν

Dative αἱρήσαντι αἱρήσᾱσι αἱρησάντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative αἱρησάμενος αἱρησάμενοι αἱρησαμένω

Vocative αἱρησάμενε αἱρησάμενοι αἱρησαμένω

Accusative αἱρησάμενον αἱρησαμένους αἱρησαμένω

Genitive αἱρησαμένου αἱρησαμένων αἱρησαμένοῑν

Dative αἱρησαμένῳ αἱρησαμένοῑς αἱρησαμένοῑν

Feminine

Nominative αἱρησαμένη αἱρησαμέναι αἱρησαμένᾱ

Vocative αἱρησαμένη αἱρησαμέναι αἱρησαμένᾱ

Accusative αἱρησαμένην αἱρησαμένᾱς αἱρησαμένᾱ

Genitive αἱρησαμένης αἱρησαμενῶν αἱρησαμέναῑν

Dative αἱρησαμένῃ αἱρησαμέναῑς αἱρησαμέναῑν



Singular Plural Dual

Neuter

Nominative αἱρησάμενον αἱρησάμενα αἱρησαμένω

Vocative αἱρησάμενον αἱρησάμενα αἱρησαμένω

Accusative αἱρησάμενον αἱρησάμενα αἱρησαμένω

Genitive αἱρησαμένου αἱρησαμένων αἱρησαμένοῑν

Dative αἱρησαμένῳ αἱρησαμένοῑς αἱρησαμένοῑν

Passive voice

Masculine

Nominative αἱρηθείς αἱρηθέντες αἱρηθέντε

Vocative αἱρηθείς αἱρηθέντες αἱρηθέντε

Accusative αἱρηθέντα αἱρηθέντας αἱρηθέντε

Genitive αἱρηθέντος αἱρηθέντων αἱρηθέντοῑν

Dative αἱρηθέντι αἱρηθεῖσι αἱρηθέντοῑν

Feminine

Nominative αἱρηθεῖσα αἱρηθεῖσαι αἱρηθείσᾱ

Vocative αἱρηθεῖσα αἱρηθεῖσαι αἱρηθείσᾱ

Accusative αἱρηθεῖσαν αἱρηθείσᾱς αἱρηθείσᾱ

Genitive αἱρηθείσης αἱρηθεισῶν αἱρηθείσαῑν

Dative αἱρηθείσῃ αἱρηθείσαῑς αἱρηθείσαῑν

Neuter

Nominative αἱρηθέν αἱρηθέντα αἱρηθέντε

Vocative αἱρηθέν αἱρηθέντα αἱρηθέντε

Accusative αἱρηθέν αἱρηθέντα αἱρηθέντε

Genitive αἱρηθέντος αἱρηθέντων αἱρηθέντοῑν

Dative αἱρηθέντι αἱρηθεῖσι αἱρηθέντοῑν

Perfect

Active voice

Masculine

Nominative ᾑρηκώς ᾑρηκότες ᾑρηκότε

Vocative ᾑρηκώς ᾑρηκότες ᾑρηκότε

Accusative ᾑρηκότα ᾑρηκότας ᾑρηκότε

Genitive ᾑρηκότος ᾑρηκότων ᾑρηκότοῑν

Dative ᾑρηκότι ᾑρηκῶσι ᾑρηκότοῑν



Singular Plural Dual

Feminine

Nominative ᾑρηκυῖα ᾑρηκυῖαι ᾑρηκυίᾱ

Vocative ᾑρηκυῖα ᾑρηκυῖαι ᾑρηκυίᾱ

Accusative ᾑρηκυῖαν ᾑρηκυίᾱς ᾑρηκυίᾱ

Genitive ᾑρηκυίᾱς ᾑρηκυιῶν ᾑρηκυίαῑν

Dative ᾑρηκυίᾳ ᾑρηκυίαῑς ᾑρηκυίαῑν

Neuter

Nominative ᾑρηκόν ᾑρηκότες ᾑρηκότε

Vocative ᾑρηκός ᾑρηκότες ᾑρηκότε

Accusative ᾑρηκότα ᾑρηκότας ᾑρηκότε

Genitive ᾑρηκότος ᾑρηκότων ᾑρηκότοῑν

Dative ᾑρηκότι ᾑρηκῶσι ᾑρηκότοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative ᾑρημένος ᾑρημένοι ᾑρημένω

Vocative ᾑρημένε ᾑρημένοι ᾑρημένω

Accusative ᾑρημένον ᾑρημένους ᾑρημένω

Genitive ᾑρημένου ᾑρημένων ᾑρημένοῑν

Dative ᾑρημένῳ ᾑρημένοῑς ᾑρημένοῑν

Feminine

Nominative ᾑρημένη ᾑρημέναι ᾑρημένᾱ

Vocative ᾑρημένη ᾑρημέναι ᾑρημένᾱ

Accusative ᾑρημένην ᾑρημένᾱς ᾑρημένᾱ

Genitive ᾑρημένης ᾑρημενῶν ᾑρημέναῑν

Dative ᾑρημένῃ ᾑρημέναῑς ᾑρημέναῑν

Neuter

Nominative ᾑρημένον ᾑρημένα ᾑρημένω

Vocative ᾑρημένον ᾑρημένα ᾑρημένω

Accusative ᾑρημένον ᾑρημένα ᾑρημένω

Genitive ᾑρημένου ᾑρημένων ᾑρημένοῑν

Dative ᾑρημένῳ ᾑρημένοῑς ᾑρημένοῑν



Singular Plural Dual

Ionic

Perfect

Active voice

Masculine

Nominative ἁραιρηκώς ἁραιρηκότες ἁραιρηκότε

Vocative ἁραιρηκώς ἁραιρηκότες ἁραιρηκότε

Accusative ἁραιρηκότα ἁραιρηκότας ἁραιρηκότε

Genitive ἁραιρηκότος ἁραιρηκότων ἁραιρηκότοῑν

Dative ἁραιρηκότι ἁραιρηκῶσι ἁραιρηκότοῑν

Feminine

Nominative ἁραιρηκυῖα ἁραιρηκυῖαι ἁραιρηκυίᾱ

Vocative ἁραιρηκυῖα ἁραιρηκυῖαι ἁραιρηκυίᾱ

Accusative ἁραιρηκυῖαν ἁραιρηκυίᾱς ἁραιρηκυίᾱ

Genitive ἁραιρηκυίᾱς ἁραιρηκυιῶν ἁραιρηκυίαῑν

Dative ἁραιρηκυίᾳ ἁραιρηκυίαῑς ἁραιρηκυίαῑν

Neuter

Nominative ἁραιρηκός ἁραιρηκότα ἁραιρηκότε

Vocative ἁραιρηκός ἁραιρηκότα ἁραιρηκότε

Accusative ἁραιρηκός ἁραιρηκότα ἁραιρηκότε

Genitive ἁραιρηκότος ἁραιρηκότων ἁραιρηκότοῑν

Dative ἁραιρηκότι ἁραιρηκῶσι ἁραιρηκότοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative ἁραιρημένος ἁραιρημένοι ἁραιρημένω

Vocative ἁραιρημένε ἁραιρημένοι ἁραιρημένω

Accusative ἁραιρημένον ἁραιρημένους ἁραιρημένω

Genitive ἁραιρημένου ἁραιρημένων ἁραιρημένοῑν

Dative ἁραιρημένῳ ἁραιρημένοῑς ἁραιρημένοῑν

Feminine

Nominative ἁραιρημένη ἁραιρημέναι ἁραιρημένᾱ

Vocative ἁραιρημένη ἁραιρημέναι ἁραιρημένᾱ

Accusative ἁραιρημένην ἁραιρημένᾱς ἁραιρημένᾱ

Genitive ἁραιρημένης ἁραιρημενῶν ἁραιρημέναῑν

Dative ἁραιρημένῃ ἁραιρημέναῑς ἁραιρημέναῑν



Singular Plural Dual

Neuter

Nominative ἁραιρημένον ἁραιρημένα ἁραιρημένω

Vocative ἁραιρημένον ἁραιρημένα ἁραιρημένω

Accusative ἁραιρημένον ἁραιρημένα ἁραιρημένω

Genitive ἁραιρημένου ἁραιρημένων ἁραιρημένοῑν

Dative ἁραιρημένῳ ἁραιρημένοῑς ἁραιρημένοῑν



Singular Plural Dual

Later

Future

Active voice

Masculine

Nominative ἕλων ἕλοντες ἕλοντε

Vocative ἕλον ἕλοντες ἕλοντε

Accusative ἕλοντα ἕλοντας ἕλοντε

Genitive ἕλοντος ἑλόντων ἑλόντοῑν

Dative ἕλοντι ἕλουσι ἑλόντοῑν

Feminine

Nominative ἕλουσα ἕλουσαι ἑλούσᾱ

Vocative ἕλουσα ἕλουσαι ἑλούσᾱ

Accusative ἕλουσαν ἑλούσᾱς ἑλούσᾱ

Genitive ἑλούσης ἑλουσῶν ἑλούσαῑν

Dative ἑλούσῃ ἑλούσαῑς ἑλούσαῑν

Neuter

Nominative ἑλόν ἑλόντα ἑλόντε

Vocative ἑλόν ἑλόντα ἑλόντε

Accusative ἑλόν ἑλόντα ἑλόντε

Genitive ἕλοντος ἑλόντων ἑλόντοῑν

Dative ἕλοντι ἕλουσι ἑλόντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative ἑλόμενος ἑλόμενοι ἑλομένω

Vocative ἑλόμενε ἑλόμενοι ἑλομένω

Accusative ἑλόμενον ἑλομένους ἑλομένω

Genitive ἑλομένου ἑλομένων ἑλομένοῑν

Dative ἑλομένῳ ἑλομένοῑς ἑλομένοῑν

Feminine

Nominative ἑλομένη ἑλομέναι ἑλομένᾱ

Vocative ἑλομένη ἑλομέναι ἑλομένᾱ

Accusative ἑλομένην ἑλομένᾱς ἑλομένᾱ

Genitive ἑλομένης ἑλομενῶν ἑλομέναῑν

Dative ἑλομένῃ ἑλομέναῑς ἑλομέναῑν



Singular Plural Dual

Neuter

Nominative ἑλόμενον ἑλόμενα ἑλομένω

Vocative ἑλόμενον ἑλόμενα ἑλομένω

Accusative ἑλόμενον ἑλόμενα ἑλομένω

Genitive ἑλομένου ἑλομένων ἑλομένοῑν

Dative ἑλομένῳ ἑλομένοῑς ἑλομένοῑν

Aorist

Active voice

Masculine

Nominative ἕλᾱς ἕλαντες ἕλαντε

Vocative ἕλαν ἕλαντες ἕλαντε

Accusative ἕλαντα ἕλαντας ἕλαντε

Genitive ἕλαντος ἑλάντων ἑλάντοῑν

Dative ἕλαντι ἕλᾱσι ἑλάντοῑν

Feminine

Nominative ἕλᾱσα ἕλᾱσαι ἑλά̄σᾱ

Vocative ἕλᾱσα ἕλᾱσαι ἑλά̄σᾱ

Accusative ἕλᾱσαν ἑλά̄σᾱς ἑλά̄σᾱ

Genitive ἑλά̄σης ἑλᾱσῶν ἑλά̄σαῑν

Dative ἑλά̄σῃ ἑλά̄σαῑς ἑλά̄σαῑν

Neuter

Nominative ἕλαν ἕλαντα ἕλαντε

Vocative ἕλαν ἕλαντα ἕλαντε

Accusative ἕλαν ἕλαντα ἕλαντε

Genitive ἕλαντος ἑλάντων ἑλάντοῑν

Dative ἕλαντι ἕλᾱσι ἑλάντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative ἑλάμενος ἑλάμενοι ἑλαμένω

Vocative ἑλάμενε ἑλάμενοι ἑλαμένω

Accusative ἑλάμενον ἑλαμένους ἑλαμένω

Genitive ἑλαμένου ἑλαμένων ἑλαμένοῑν

Dative ἑλαμένῳ ἑλαμένοῑς ἑλαμένοῑν



Singular Plural Dual

Feminine

Nominative ἑλαμένη ἑλαμέναι ἑλαμένᾱ

Vocative ἑλαμένη ἑλαμέναι ἑλαμένᾱ

Accusative ἑλαμένην ἑλαμένᾱς ἑλαμένᾱ

Genitive ἑλαμένης ἑλαμενῶν ἑλαμέναῑν

Dative ἑλαμένῃ ἑλαμέναῑς ἑλαμέναῑν

Neuter

Nominative ἑλάμενον ἑλάμενα ἑλαμένω

Vocative ἑλάμενον ἑλάμενα ἑλαμένω

Accusative ἑλάμενον ἑλάμενα ἑλαμένω

Genitive ἑλαμένου ἑλαμένων ἑλαμένοῑν

Dative ἑλαμένῳ ἑλαμένοῑς ἑλαμένοῑν

String Aorist

Active voice

Masculine

Nominative ἑλών ἑλόντες ἑλόντε

Vocative ἑλών ἑλόντες ἑλόντε

Accusative ἑλόντα ἑλόντας ἑλόντε

Genitive ἑλόντος ἑλόντων ἑλόντοῑν

Dative ἑλόντι ἑλοῦσι ἑλόντοῑν

Feminine

Nominative ἑλοῦσα ἑλοῦσαι ἑλούσᾱ

Vocative ἑλοῦσα ἑλοῦσαι ἑλούσᾱ

Accusative ἑλοῦσαν ἑλούσᾱς ἑλούσᾱ

Genitive ἑλούσης ἑλουσῶν ἑλούσαῑν

Dative ἑλούσῃ ἑλούσαῑς ἑλούσαῑν

Neuter

Nominative ἑλόν ἑλόντα ἑλόντε

Vocative ἑλόν ἑλόντα ἑλόντε

Accusative ἑλόν ἑλόντα ἑλόντε

Genitive ἑλόντος ἑλόντων ἑλόντοῑν

Dative ἑλόντι ἑλοῦσι ἑλόντοῑν



Singular Plural Dual

Middle voice

Masculine

Nominative ἑλόμενος ἑλόμενοι ἑλομένω

Vocative ἑλόμενε ἑλόμενοι ἑλομένω

Accusative ἑλόμενον ἑλομένους ἑλομένω

Genitive ἑλομένου ἑλομένων ἑλομένοῑν

Dative ἑλομένῳ ἑλομένοῑς ἑλομένοῑν

Feminine

Nominative ἑλομένη ἑλομέναι ἑλομένᾱ

Vocative ἑλομένη ἑλομέναι ἑλομένᾱ

Accusative ἑλομένην ἑλομένᾱς ἑλομένᾱ

Genitive ἑλομένης ἑλομενῶν ἑλομέναῑν

Dative ἑλομένῃ ἑλομέναῑς ἑλομέναῑν

Neuter

Nominative ἑλόμενον ἑλόμενα ἑλομένω

Vocative ἑλόμενον ἑλόμενα ἑλομένω

Accusative ἑλόμενον ἑλόμενα ἑλομένω

Genitive ἑλομένου ἑλομένων ἑλομένοῑν

Dative ἑλομένῳ ἑλομένοῑς ἑλομένοῑν



αἱρέω

take, conquer, win; understand.

Active Middle Passive

Regular

Present αἱρεῖν αἱρεῖσθαι

Future αἱρήσειν αἱρήσεσθαι αἱρηθήσεσθαι

Aorist αἱρῆσαι αἱρήσασθαι αἱρηθῆναι

Perfect ᾑρηκέναι ᾑρῆσθαι

Ionic

Perfect ἁραιρηκέναι ἁραιρῆσθαι

Later

Present ἕλειν ἕλεσθαι

Aorist ἕλαι ἕλασθαι

Aorist ἑλεῖν ἑλέσθαι



ἀναπαύω

stop, finish, kill.

Indicative Subjunctive Optative Imperative

Regular

Active voice

Present
ἀναπαύω ἀναπαύω ἀναπαύοῑμι1ps

ἀναπαύεις ἀναπαύῃς ἀναπαύοῑς ἀνάπαυε2ps

ἀναπαύει ἀναπαύῃ ἀναπαύοῑ ἀναπαυέτω3ps

ἀναπαύομεν ἀναπαύωμεν ἀναπαύοῑμεν1pp

ἀναπαύετε ἀναπαύητε ἀναπαύοῑτε ἀναπαύετε2pp

ἀναπαύουσι ἀναπαύωσι ἀναπαύοῑεν ἀναπαυέτωσαν3pp

ἀναπαύετον ἀναπαύητον ἀναπαύοῑτον ἀναπαύετον2pd

ἀναπαύετον ἀναπαύητον ἀναπαυοί̄την ἀναπαυέτων3pd

Imperfect
ἀνέπαυον1ps

ἀνέπαυες2ps

ἀνέπαυε3ps

ἀνεπαύομεν1pp

ἀνεπαύετε2pp

ἀνέπαυον3pp

ἀνεπαύετον2pd

ἀνεπαυέτην3pd

Future
ἀναπαύσω ἀναπαύσοῑμι1ps

ἀναπαύσεις ἀναπαύσοῑς2ps

ἀναπαύσει ἀναπαύσοῑ3ps

ἀναπαύσομεν ἀναπαύσοῑμεν1pp

ἀναπαύσετε ἀναπαύσοῑτε2pp

ἀναπαύσουσι ἀναπαύσοῑεν3pp

ἀναπαύσετον ἀναπαύσοῑτον2pd

ἀναπαύσετον ἀναπαυσοί̄την3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Aorist
ἀνέπαυσα ἀναπαύσω ἀναπαύσαῑμι1ps

ἀναπαυσθῶ ἀναπαυσθείην

ἀνέπαυσας ἀναπαύσῃς ἀναπαύσειας ἀνάπαυσον2ps

ἀναπαυσθῇς ἀναπαυσθείης ἀναπαύσθητι

ἀνέπαυσε ἀναπαύσῃ ἀναπαύσειε ἀναπαυσάτω3ps

ἀναπαυσθῇ ἀναπαυσθείη ἀναπαυσθήτω

ἀνεπαύσαμεν ἀναπαύσωμεν ἀναπαύσαῑμεν1pp

ἀναπαυσθῶμεν ἀναπαυσθεῖμεν

ἀνεπαύσατε ἀναπαύσητε ἀναπαύσαῑτε ἀναπαύσατε2pp

ἀναπαυσθῆτε ἀναπαυσθεῖτε ἀναπαύσθητε

ἀνέπαυσαν ἀναπαύσωσι ἀναπαύσειαν ἀναπαυσάτωσαν3pp

ἀναπαυσθῶσι ἀναπαυσθεῖεν ἀναπαυσθήτωσα

ἀνεπαύσατον ἀναπαύσητον ἀναπαύσαῑτον ἀναπαύσατον2pd

ἀναπαυσθῆτον ἀναπαυσθεῖτον ἀναπαύσθητον

ἀνεπαυσάτην ἀναπαύσητον ἀναπαυσαί̄την ἀναπαυσάτων3pd

ἀναπαυσθῆτον ἀναπαυσθείτην ἀναπαυσθήτων

Perfect
ἀναπέπαυκα ἀναπεπαύκω ἀναπεπαύκοῑμι1ps

ἀναπέπαυκας ἀναπεπαύκῃς ἀναπεπαύκοῑς ἀναπέπαυκε2ps

ἀναπέπαυσσο

ἀναπέπαυκε ἀναπεπαύκῃ ἀναπεπαύκοῑ ἀναπεπαυκέτω3ps

ἀναπεπαύσω

ἀναπεπαύκαμεν ἀναπεπαύκωμεν ἀναπεπαύκοῑμεν1pp

ἀναπεπαύκατε ἀναπεπαύκητε ἀναπεπαύκοῑτε ἀναπεπαύκετε2pp

ἀναπέπαυσε

ἀναπεπαύκασι ἀναπεπαύκωσι ἀναπεπαύκοῑεν ἀναπεπαυκέτωσ3pp

ἀναπεπαύσωσαν

ἀναπεπαύκατον ἀναπεπαύκητον ἀναπεπαύκοῑτον ἀναπεπαύκετον2pd

ἀναπέπαυσον

ἀναπεπαύκατον ἀναπεπαύκητον ἀναπεπαυκοί̄την ἀναπεπαυκέτων3pd

ἀναπεπαύσων



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Pluperfect
ἀνεπεπαύκη1ps

ἀνεπεπαύκης2ps

ἀνεπεπαύκει3ps

ἀνεπεπαύκεμεν1pp

ἀνεπεπαύκετε2pp

ἀνεπεπαύκεσαν3pp

ἀνεπεπαύκειτον2pd

ἀνεπεπαυκείτην3pd

Middle voice

Present
ἀναπαύομαι ἀναπαύωμαι ἀναπαυοί̄μην1ps

ἀναπαύει ἀναπαύῃ ἀναπαύοῑο ἀναπαύου2ps

ἀναπαύεται ἀναπαύηται ἀναπαύοῑτο ἀναπαυέσθω3ps

ἀναπαυόμεθα ἀναπαυώμεθα ἀναπαυοί̄μεθα1pp

ἀναπαύεσθε ἀναπαύησθε ἀναπαύοῑσθε ἀναπαύεσθε2pp

ἀναπαύονται ἀναπαύωνται ἀναπαύοῑντο ἀναπαυέσθωσαν3pp

ἀναπαύεσθον ἀναπαύησθον ἀναπαύοῑσθον ἀναπαύεσθον2pd

ἀναπαύεσθον ἀναπαύησθον ἀναπαυοί̄σθην ἀναπαυέσθων3pd

Imperfect
ἀνεπαυόμην1ps

ἀνεπαύου2ps

ἀνεπαύετο3ps

ἀνεπαυόμεθα1pp

ἀνεπαύεσθε2pp

ἀνεπαύοντο3pp

ἀνεπαύεσθον2pd

ἀνεπαυέσθην3pd

Future
ἀναπαύσομαι ἀναπαυσοί̄μην1ps

ἀναπαύσει ἀναπαύσοῑο2ps

ἀναπαύσεται ἀναπαύσοῑτο3ps

ἀναπαυσόμεθα ἀναπαυσοί̄μεθα1pp

ἀναπαύσεσθε ἀναπαύσοῑσθε2pp

ἀναπαύσονται ἀναπαύσοῑντο3pp

ἀναπαύσεσθον ἀναπαύσοῑσθον2pd

ἀναπαύσεσθον ἀναπαυσοί̄σθην3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Aorist
ἀνεπαυσάμην ἀναπαύσωμαι ἀναπαυσαί̄μην1ps

ἀνεπαύσω ἀναπαύσῃ ἀναπαύσαῑο ἀνάπαυσαι2ps

ἀνεπαύσατο ἀναπαύσηται ἀναπαύσαῑτο ἀναπαυσάσθω3ps

ἀνεπαυσάμεθα ἀναπαυσώμεθα ἀναπαυσαί̄μεθα1pp

ἀνεπαύσασθε ἀναπαύσησθε ἀναπαύσαῑσθε ἀναπαύσασθε2pp

ἀνεπαύσαντο ἀναπαύσωνται ἀναπαύσαῑντο ἀναπαυσάσθωσα3pp

ἀνεπαύσασθον ἀναπαύσησθον ἀναπαύσαῑσθον ἀναπαύσασθον2pd

ἀνεπαυσάσθην ἀναπαύσησθον ἀναπαυσαί̄σθην ἀναπαυσάσθων3pd

Perfect
ἀναπέπαυμαι1ps

ἀναπέπαυσμαι

ἀναπέπαυσαι ἀναπέπαυσο2ps

ἀναπέπαυσσαι

ἀναπέπαυται ἀναπεπαύσθω3ps

ἀναπέπαυσται

ἀναπεπαύμεθα1pp

ἀναπεπαύσμεθα

ἀναπέπαυσθε ἀναπέπαυσθε2pp

ἀναπέπαυσε

ἀναπέπαυνται ἀναπεπαύσθωσα3pp

ἀναπέπαυσνται

ἀναπέπαυσθον ἀναπέπαυσθον2pd

ἀναπέπαυσον

ἀναπέπαυσθον ἀναπεπαύσθων3pd

ἀναπέπαυσον

Pluperfect
ἀνεπεπαύμην1ps

ἀνεπεπαύσμην

ἀνεπέπαυσο2ps

ἀνεπέπαυσσο

ἀνεπέπαυτο3ps

ἀνεπέπαυστο

ἀνεπεπαύμεθα1pp

ἀνεπεπαύσμεθα

ἀνεπέπαυσθε2pp

ἀνεπέπαυσε



Indicative Subjunctive Optative Imperative

ἀνεπέπαυντο3pp

ἀνεπέπαυσντο

ἀνεπέπαυσθον2pd

ἀνεπέπαυσον

ἀνεπεπαύσθην3pd

ἀνεπεπαύσην

Passive voice

Future
ἀναπαυθήσομαι ἀναπαυθησοί̄μην1ps

ἀναπαυθήσει ἀναπαυθήσοῑο2ps

ἀναπαυθήσεται ἀναπαυθήσοῑτο3ps

ἀναπαυθησόμεθα ἀναπαυθησοί̄μεθ1pp

ἀναπαυθήσεσθε ἀναπαυθήσοῑσθε2pp

ἀναπαυθήσονται ἀναπαυθήσοῑντο3pp

ἀναπαυθήσεσθον ἀναπαυθήσοῑσθο2pd

ἀναπαυθήσεσθον ἀναπαυθησοί̄σθη3pd

Aorist
ἀνεπαύθην ἀναπαυθῶ ἀναπαυθείην1ps

ἀνεπαύσθην

ἀνεπαύθης ἀναπαυθῇς ἀναπαυθείης ἀναπαύθητι2ps

ἀνεπαύσθης

ἀνεπαύθη ἀναπαυθῇ ἀναπαυθείη ἀναπαυθήτω3ps

ἀνεπαύσθη

ἀνεπαύθημεν ἀναπαυθῶμεν ἀναπαυθεῖμεν1pp

ἀνεπαύσθημεν

ἀνεπαύθητε ἀναπαυθῆτε ἀναπαυθεῖτε ἀναπαύθητε2pp

ἀνεπαύσθητε

ἀνεπαύθησαν ἀναπαυθῶσι ἀναπαυθεῖεν ἀναπαυθήτωσαν3pp

ἀνεπαύσθησαν

ἀνεπαύθητον ἀναπαυθῆτον ἀναπαυθεῖτον ἀναπαύθητον2pd

ἀνεπαύσθητον

ἀνεπαυθήτην ἀναπαυθῆτον ἀναπαυθείτην ἀναπαυθήτων3pd

ἀνεπαυσθήτην



ἀναπαύω

stop, finish, kill.

Singular Plural Dual

Regular

Present

Active voice

Masculine

Nominative ἀναπαύων ἀναπαύοντες ἀναπαύοντε

Vocative ἀναπαύον ἀναπαύοντες ἀναπαύοντε

Accusative ἀναπαύοντα ἀναπαύοντας ἀναπαύοντε

Genitive ἀναπαύοντος ἀναπαυόντων ἀναπαυόντοῑν

Dative ἀναπαύοντι ἀναπαύουσι ἀναπαυόντοῑν

Feminine

Nominative ἀναπαύουσα ἀναπαύουσαι ἀναπαυούσᾱ

Vocative ἀναπαύουσα ἀναπαύουσαι ἀναπαυούσᾱ

Accusative ἀναπαύουσαν ἀναπαυούσᾱς ἀναπαυούσᾱ

Genitive ἀναπαυούσης ἀναπαυουσῶν ἀναπαυούσαῑν

Dative ἀναπαυούσῃ ἀναπαυούσαῑς ἀναπαυούσαῑν

Neuter

Nominative ἀναπαῦον ἀναπαύοντα ἀναπαύοντε

Vocative ἀναπαῦον ἀναπαύοντα ἀναπαύοντε

Accusative ἀναπαῦον ἀναπαύοντα ἀναπαύοντε

Genitive ἀναπαύοντος ἀναπαυόντων ἀναπαυόντοῑν

Dative ἀναπαύοντι ἀναπαύουσι ἀναπαυόντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative ἀναπαυόμενος ἀναπαυόμενοι ἀναπαυομένω

Vocative ἀναπαυόμενε ἀναπαυόμενοι ἀναπαυομένω

Accusative ἀναπαυόμενον ἀναπαυομένους ἀναπαυομένω

Genitive ἀναπαυομένου ἀναπαυομένων ἀναπαυομένοῑν

Dative ἀναπαυομένῳ ἀναπαυομένοῑς ἀναπαυομένοῑν

Feminine

Nominative ἀναπαυομένη ἀναπαυομέναι ἀναπαυομένᾱ

Vocative ἀναπαυομένη ἀναπαυομέναι ἀναπαυομένᾱ

Accusative ἀναπαυομένην ἀναπαυομένᾱς ἀναπαυομένᾱ

Genitive ἀναπαυομένης ἀναπαυομενῶν ἀναπαυομέναῑν

Dative ἀναπαυομένῃ ἀναπαυομέναῑς ἀναπαυομέναῑν



Singular Plural Dual

Neuter

Nominative ἀναπαυόμενον ἀναπαυόμενα ἀναπαυομένω

Vocative ἀναπαυόμενον ἀναπαυόμενα ἀναπαυομένω

Accusative ἀναπαυόμενον ἀναπαυόμενα ἀναπαυομένω

Genitive ἀναπαυομένου ἀναπαυομένων ἀναπαυομένοῑν

Dative ἀναπαυομένῳ ἀναπαυομένοῑς ἀναπαυομένοῑν

Future

Active voice

Masculine

Nominative ἀναπαύσων ἀναπαύσοντες ἀναπαύσοντε

Vocative ἀναπαύσον ἀναπαύσοντες ἀναπαύσοντε

Accusative ἀναπαύσοντα ἀναπαύσοντας ἀναπαύσοντε

Genitive ἀναπαύσοντος ἀναπαυσόντων ἀναπαυσόντοῑν

Dative ἀναπαύσοντι ἀναπαύσουσι ἀναπαυσόντοῑν

Feminine

Nominative ἀναπαύσουσα ἀναπαύσουσαι ἀναπαυσούσᾱ

Vocative ἀναπαύσουσα ἀναπαύσουσαι ἀναπαυσούσᾱ

Accusative ἀναπαύσουσαν ἀναπαυσούσᾱς ἀναπαυσούσᾱ

Genitive ἀναπαυσούσης ἀναπαυσουσῶν ἀναπαυσούσαῑν

Dative ἀναπαυσούσῃ ἀναπαυσούσαῑς ἀναπαυσούσαῑν

Neuter

Nominative ἀναπαῦσον ἀναπαύσοντα ἀναπαύσοντε

Vocative ἀναπαῦσον ἀναπαύσοντα ἀναπαύσοντε

Accusative ἀναπαῦσον ἀναπαύσοντα ἀναπαύσοντε

Genitive ἀναπαύσοντος ἀναπαυσόντων ἀναπαυσόντοῑν

Dative ἀναπαύσοντι ἀναπαύσουσι ἀναπαυσόντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative ἀναπαυσόμενος ἀναπαυσόμενοι ἀναπαυσομένω

Vocative ἀναπαυσόμενε ἀναπαυσόμενοι ἀναπαυσομένω

Accusative ἀναπαυσόμενον ἀναπαυσομένους ἀναπαυσομένω

Genitive ἀναπαυσομένου ἀναπαυσομένων ἀναπαυσομένοῑν

Dative ἀναπαυσομένῳ ἀναπαυσομένοῑς ἀναπαυσομένοῑν



Singular Plural Dual

Feminine

Nominative ἀναπαυσομένη ἀναπαυσομέναι ἀναπαυσομένᾱ

Vocative ἀναπαυσομένη ἀναπαυσομέναι ἀναπαυσομένᾱ

Accusative ἀναπαυσομένην ἀναπαυσομένᾱς ἀναπαυσομένᾱ

Genitive ἀναπαυσομένης ἀναπαυσομενῶν ἀναπαυσομέναῑν

Dative ἀναπαυσομένῃ ἀναπαυσομέναῑς ἀναπαυσομέναῑν

Neuter

Nominative ἀναπαυσόμενον ἀναπαυσόμενα ἀναπαυσομένω

Vocative ἀναπαυσόμενον ἀναπαυσόμενα ἀναπαυσομένω

Accusative ἀναπαυσόμενον ἀναπαυσόμενα ἀναπαυσομένω

Genitive ἀναπαυσομένου ἀναπαυσομένων ἀναπαυσομένοῑν

Dative ἀναπαυσομένῳ ἀναπαυσομένοῑς ἀναπαυσομένοῑν

Passive voice

Masculine

Nominative ἀναπαυθησόμενος ἀναπαυθησόμενοι ἀναπαυθησομένω

Vocative ἀναπαυθησόμενε ἀναπαυθησόμενοι ἀναπαυθησομένω

Accusative ἀναπαυθησόμενον ἀναπαυθησομένους ἀναπαυθησομένω

Genitive ἀναπαυθησομένου ἀναπαυθησομένων ἀναπαυθησομένοῑν

Dative ἀναπαυθησομένῳ ἀναπαυθησομένοῑς ἀναπαυθησομένοῑν

Feminine

Nominative ἀναπαυθησομένη ἀναπαυθησομέναι ἀναπαυθησομένᾱ

Vocative ἀναπαυθησομένη ἀναπαυθησομέναι ἀναπαυθησομένᾱ

Accusative ἀναπαυθησομένην ἀναπαυθησομένᾱς ἀναπαυθησομένᾱ

Genitive ἀναπαυθησομένης ἀναπαυθησομενῶν ἀναπαυθησομέναῑν

Dative ἀναπαυθησομένῃ ἀναπαυθησομέναῑς ἀναπαυθησομέναῑν

Neuter

Nominative ἀναπαυθησόμενον ἀναπαυθησόμενα ἀναπαυθησομένω

Vocative ἀναπαυθησόμενον ἀναπαυθησόμενα ἀναπαυθησομένω

Accusative ἀναπαυθησόμενον ἀναπαυθησόμενα ἀναπαυθησομένω

Genitive ἀναπαυθησομένου ἀναπαυθησομένων ἀναπαυθησομένοῑν

Dative ἀναπαυθησομένῳ ἀναπαυθησομένοῑς ἀναπαυθησομένοῑν



Singular Plural Dual

Aorist

Active voice

Masculine

Nominative ἀναπαύσᾱς ἀναπαύσαντες ἀναπαύσαντε

Vocative ἀναπαύσαν ἀναπαύσαντες ἀναπαύσαντε

Accusative ἀναπαύσαντα ἀναπαύσαντας ἀναπαύσαντε

Genitive ἀναπαύσαντος ἀναπαυσάντων ἀναπαυσάντοῑν

Dative ἀναπαύσαντι ἀναπαύσᾱσι ἀναπαυσάντοῑν

Feminine

Nominative ἀναπαύσᾱσα ἀναπαύσᾱσαι ἀναπαυσά̄σᾱ

Vocative ἀναπαύσᾱσα ἀναπαύσᾱσαι ἀναπαυσά̄σᾱ

Accusative ἀναπαύσᾱσαν ἀναπαυσά̄σᾱς ἀναπαυσά̄σᾱ

Genitive ἀναπαυσά̄σης ἀναπαυσᾱσῶν ἀναπαυσά̄σαῑν

Dative ἀναπαυσά̄σῃ ἀναπαυσά̄σαῑς ἀναπαυσά̄σαῑν

Neuter

Nominative ἀναπαῦσαν ἀναπαύσαντα ἀναπαύσαντε

Vocative ἀναπαῦσαν ἀναπαύσαντα ἀναπαύσαντε

Accusative ἀναπαῦσαν ἀναπαύσαντα ἀναπαύσαντε

Genitive ἀναπαύσαντος ἀναπαυσάντων ἀναπαυσάντοῑν

Dative ἀναπαύσαντι ἀναπαύσᾱσι ἀναπαυσάντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative ἀναπαυσάμενος ἀναπαυσάμενοι ἀναπαυσαμένω

Vocative ἀναπαυσάμενε ἀναπαυσάμενοι ἀναπαυσαμένω

Accusative ἀναπαυσάμενον ἀναπαυσαμένους ἀναπαυσαμένω

Genitive ἀναπαυσαμένου ἀναπαυσαμένων ἀναπαυσαμένοῑν

Dative ἀναπαυσαμένῳ ἀναπαυσαμένοῑς ἀναπαυσαμένοῑν

Feminine

Nominative ἀναπαυσαμένη ἀναπαυσαμέναι ἀναπαυσαμένᾱ

Vocative ἀναπαυσαμένη ἀναπαυσαμέναι ἀναπαυσαμένᾱ

Accusative ἀναπαυσαμένην ἀναπαυσαμένᾱς ἀναπαυσαμένᾱ

Genitive ἀναπαυσαμένης ἀναπαυσαμενῶν ἀναπαυσαμέναῑν

Dative ἀναπαυσαμένῃ ἀναπαυσαμέναῑς ἀναπαυσαμέναῑν



Singular Plural Dual

Neuter

Nominative ἀναπαυσάμενον ἀναπαυσάμενα ἀναπαυσαμένω

Vocative ἀναπαυσάμενον ἀναπαυσάμενα ἀναπαυσαμένω

Accusative ἀναπαυσάμενον ἀναπαυσάμενα ἀναπαυσαμένω

Genitive ἀναπαυσαμένου ἀναπαυσαμένων ἀναπαυσαμένοῑν

Dative ἀναπαυσαμένῳ ἀναπαυσαμένοῑς ἀναπαυσαμένοῑν

Passive voice

Masculine

Nominative ἀναπαυθείς ἀναπαυθέντες ἀναπαυθέντε

Nominative ἀναπαυσθείς ἀναπαυσθέντες ἀναπαυσθέντε

Vocative ἀναπαυθείς ἀναπαυθέντες ἀναπαυθέντε

Vocative ἀναπαυσθείς ἀναπαυσθέντες ἀναπαυσθέντε

Accusative ἀναπαυθέντα ἀναπαυθέντας ἀναπαυθέντε

Accusative ἀναπαυσθέντα ἀναπαυσθέντας ἀναπαυσθέντε

Genitive ἀναπαυθέντος ἀναπαυθέντων ἀναπαυθέντοῑν

Genitive ἀναπαυσθέντος ἀναπαυσθέντων ἀναπαυσθέντοῑν

Dative ἀναπαυθέντι ἀναπαυθεῖσι ἀναπαυθέντοῑν

Dative ἀναπαυσθέντι ἀναπαυσθεῖσι ἀναπαυσθέντοῑν

Feminine

Nominative ἀναπαυθεῖσα ἀναπαυθεῖσαι ἀναπαυθείσᾱ

Nominative ἀναπαυσθεῖσα ἀναπαυσθεῖσαι ἀναπαυσθείσᾱ

Vocative ἀναπαυθεῖσα ἀναπαυθεῖσαι ἀναπαυθείσᾱ

Vocative ἀναπαυσθεῖσα ἀναπαυσθεῖσαι ἀναπαυσθείσᾱ

Accusative ἀναπαυθεῖσαν ἀναπαυθείσᾱς ἀναπαυθείσᾱ

Accusative ἀναπαυσθεῖσαν ἀναπαυσθείσᾱς ἀναπαυσθείσᾱ

Genitive ἀναπαυθείσης ἀναπαυθεισῶν ἀναπαυθείσαῑν

Genitive ἀναπαυσθείσης ἀναπαυσθεισῶν ἀναπαυσθείσαῑν

Dative ἀναπαυθείσῃ ἀναπαυθείσαῑς ἀναπαυθείσαῑν

Dative ἀναπαυσθείσῃ ἀναπαυσθείσαῑς ἀναπαυσθείσαῑν

Neuter

Nominative ἀναπαυθέν ἀναπαυθέντα ἀναπαυθέντε

Nominative ἀναπαυσθέν ἀναπαυσθέντα ἀναπαυσθέντε

Vocative ἀναπαυθέν ἀναπαυθέντα ἀναπαυθέντε

Vocative ἀναπαυσθέν ἀναπαυσθέντα ἀναπαυσθέντε

Accusative ἀναπαυθέν ἀναπαυθέντα ἀναπαυθέντε

Accusative ἀναπαυσθέν ἀναπαυσθέντα ἀναπαυσθέντε

Genitive ἀναπαυθέντος ἀναπαυθέντων ἀναπαυθέντοῑν

Genitive ἀναπαυσθέντος ἀναπαυσθέντων ἀναπαυσθέντοῑν



Singular Plural Dual

Dative ἀναπαυθέντι ἀναπαυθεῖσι ἀναπαυθέντοῑν

Dative ἀναπαυσθέντι ἀναπαυσθεῖσι ἀναπαυσθέντοῑν

Perfect

Active voice

Masculine

Nominative ἀναπεπαυκώς ἀναπεπαυκότες ἀναπεπαυκότε

Vocative ἀναπεπαυκώς ἀναπεπαυκότες ἀναπεπαυκότε

Accusative ἀναπεπαυκότα ἀναπεπαυκότας ἀναπεπαυκότε

Genitive ἀναπεπαυκότος ἀναπεπαυκότων ἀναπεπαυκότοῑν

Dative ἀναπεπαυκότι ἀναπεπαυκῶσι ἀναπεπαυκότοῑν

Feminine

Nominative ἀναπεπαυκυῖα ἀναπεπαυκυῖαι ἀναπεπαυκυίᾱ

Vocative ἀναπεπαυκυῖα ἀναπεπαυκυῖαι ἀναπεπαυκυίᾱ

Accusative ἀναπεπαυκυῖαν ἀναπεπαυκυίᾱς ἀναπεπαυκυίᾱ

Genitive ἀναπεπαυκυίᾱς ἀναπεπαυκυιῶν ἀναπεπαυκυίαῑν

Dative ἀναπεπαυκυίᾳ ἀναπεπαυκυίαῑς ἀναπεπαυκυίαῑν

Neuter

Nominative ἀναπεπαυκόν ἀναπεπαυκότες ἀναπεπαυκότε

Vocative ἀναπεπαυκός ἀναπεπαυκότες ἀναπεπαυκότε

Accusative ἀναπεπαυκότα ἀναπεπαυκότας ἀναπεπαυκότε

Genitive ἀναπεπαυκότος ἀναπεπαυκότων ἀναπεπαυκότοῑν

Dative ἀναπεπαυκότι ἀναπεπαυκῶσι ἀναπεπαυκότοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative ἀναπεπαυμένος ἀναπεπαυμένοι ἀναπεπαυμένω

Nominative ἀναπεπαυσμένος ἀναπεπαυσμένοι ἀναπεπαυσμένω

Vocative ἀναπεπαυμένε ἀναπεπαυμένοι ἀναπεπαυμένω

Vocative ἀναπεπαυσμένε ἀναπεπαυσμένοι ἀναπεπαυσμένω

Accusative ἀναπεπαυμένον ἀναπεπαυμένους ἀναπεπαυμένω

Accusative ἀναπεπαυσμένον ἀναπεπαυσμένους ἀναπεπαυσμένω

Genitive ἀναπεπαυμένου ἀναπεπαυμένων ἀναπεπαυμένοῑν

Genitive ἀναπεπαυσμένου ἀναπεπαυσμένων ἀναπεπαυσμένοῑν

Dative ἀναπεπαυμένῳ ἀναπεπαυμένοῑς ἀναπεπαυμένοῑν

Dative ἀναπεπαυσμένῳ ἀναπεπαυσμένοῑς ἀναπεπαυσμένοῑν



Singular Plural Dual

Feminine

Nominative ἀναπεπαυμένη ἀναπεπαυμέναι ἀναπεπαυμένᾱ

Nominative ἀναπεπαυσμένη ἀναπεπαυσμέναι ἀναπεπαυσμένᾱ

Vocative ἀναπεπαυμένη ἀναπεπαυμέναι ἀναπεπαυμένᾱ

Vocative ἀναπεπαυσμένη ἀναπεπαυσμέναι ἀναπεπαυσμένᾱ

Accusative ἀναπεπαυμένην ἀναπεπαυμένᾱς ἀναπεπαυμένᾱ

Accusative ἀναπεπαυσμένην ἀναπεπαυσμένᾱς ἀναπεπαυσμένᾱ

Genitive ἀναπεπαυμένης ἀναπεπαυμενῶν ἀναπεπαυμέναῑν

Genitive ἀναπεπαυσμένης ἀναπεπαυσμενῶν ἀναπεπαυσμέναῑν

Dative ἀναπεπαυμένῃ ἀναπεπαυμέναῑς ἀναπεπαυμέναῑν

Dative ἀναπεπαυσμένῃ ἀναπεπαυσμέναῑς ἀναπεπαυσμέναῑν

Neuter

Nominative ἀναπεπαυμένον ἀναπεπαυμένα ἀναπεπαυμένω

Nominative ἀναπεπαυσμένον ἀναπεπαυσμένα ἀναπεπαυσμένω

Vocative ἀναπεπαυμένον ἀναπεπαυμένα ἀναπεπαυμένω

Vocative ἀναπεπαυσμένον ἀναπεπαυσμένα ἀναπεπαυσμένω

Accusative ἀναπεπαυμένον ἀναπεπαυμένα ἀναπεπαυμένω

Accusative ἀναπεπαυσμένον ἀναπεπαυσμένα ἀναπεπαυσμένω

Genitive ἀναπεπαυμένου ἀναπεπαυμένων ἀναπεπαυμένοῑν

Genitive ἀναπεπαυσμένου ἀναπεπαυσμένων ἀναπεπαυσμένοῑν

Dative ἀναπεπαυμένῳ ἀναπεπαυμένοῑς ἀναπεπαυμένοῑν

Dative ἀναπεπαυσμένῳ ἀναπεπαυσμένοῑς ἀναπεπαυσμένοῑν



ἀναπαύω

stop, finish, kill.

Active Middle Passive

Regular

Present ἀναπαύειν ἀναπαύεσθαι

Future ἀναπαύσειν ἀναπαύσεσθαι ἀναπαυθήσεσθαι

Aorist ἀναπαῦσαι ἀναπαύσασθαι ἀναπαυθῆναι

Aorist ἀναπαυσθῆναι

Perfect ἀναπεπαυκέναι ἀναπεπαῦσθαι

Perfect ἀναπεπαῦσθαι



ἀποστέλλω

send away, dispatch, withdraw; pass.: depart.

Indicative Subjunctive Optative Imperative

Regular

Active voice

Present
ἀποστέλλω ἀποστέλλω ἀποστέλλοῑμι1ps

ἀποστέλλεις ἀποστέλλῃς ἀποστέλλοῑς ἀπόστελλε2ps

ἀποστέλλει ἀποστέλλῃ ἀποστέλλοῑ ἀποστελλέτω3ps

ἀποστέλλομεν ἀποστέλλωμεν ἀποστέλλοῑμεν1pp

ἀποστέλλετε ἀποστέλλητε ἀποστέλλοῑτε ἀποστέλλετε2pp

ἀποστέλλουσι ἀποστέλλωσι ἀποστέλλοῑεν ἀποστελλέτωσαν3pp

ἀποστέλλετον ἀποστέλλητον ἀποστέλλοῑτον ἀποστέλλετον2pd

ἀποστέλλετον ἀποστέλλητον ἀποστελλοί̄την ἀποστελλέτων3pd

Imperfect
ἀπέστελλον1ps

ἀπέστελλες2ps

ἀπέστελλε3ps

ἀπεστέλλομεν1pp

ἀπεστέλλετε2pp

ἀπέστελλον3pp

ἀπεστέλλετον2pd

ἀπεστελλέτην3pd

Strong future
ἀποσταλησοί̄μην1ps

ἀποσταλήσοῑο2ps

ἀποσταλήσοῑτο3ps

ἀποσταλησοί̄μεθ1pp

ἀποσταλήσοῑσθε2pp

ἀποσταλήσοῑντο3pp

ἀποσταλήσοῑσθο2pd

ἀποσταλησοί̄σθη3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Aorist
ἀποσταλθῶ ἀποσταλθείην1ps

ἀποσταλθῇς ἀποσταλθείης ἀποστάλθητι2ps

ἀποσταλθῇ ἀποσταλθείη ἀποσταλθήτω3ps

ἀποσταλθῶμεν ἀποσταλθεῖμεν1pp

ἀποσταλθῆτε ἀποσταλθεῖτε ἀποστάλθητε2pp

ἀποσταλθῶσι ἀποσταλθεῖεν ἀποσταλθήτωσαν3pp

ἀποσταλθῆτον ἀποσταλθεῖτον ἀποστάλθητον2pd

ἀποσταλθῆτον ἀποσταλθείτην ἀποσταλθήτων3pd

Strong aorist
ἀποσταλῶ ἀποσταλείην1ps

ἀποσταλῇς ἀποσταλείης ἀποστάλητι2ps

ἀποσταλῇ ἀποσταλείη ἀποσταλήτω3ps

ἀποσταλῶμεν ἀποσταλεῖμεν1pp

ἀποσταλῆτε ἀποσταλεῖτε ἀποστάλητε2pp

ἀποσταλῶσι ἀποσταλεῖεν ἀποσταλήτωσαν3pp

ἀποσταλῆτον ἀποσταλεῖτον ἀποστάλητον2pd

ἀποσταλῆτον ἀποσταλείτην ἀποσταλήτων3pd

Perfect
ἀπέσταλκα ἀπεστάλκω ἀπεστάλκοῑμι1ps

ἀπέσταλκας ἀπεστάλκῃς ἀπεστάλκοῑς ἀπέσταλκε2ps

ἀπέσταλκε ἀπεστάλκῃ ἀπεστάλκοῑ ἀπεσταλκέτω3ps

ἀπεστάλκαμεν ἀπεστάλκωμεν ἀπεστάλκοῑμεν1pp

ἀπεστάλκατε ἀπεστάλκητε ἀπεστάλκοῑτε ἀπεστάλκετε2pp

ἀπεστάλκασι ἀπεστάλκωσι ἀπεστάλκοῑεν ἀπεσταλκέτωσαν3pp

ἀπεστάλκατον ἀπεστάλκητον ἀπεστάλκοῑτον ἀπεστάλκετον2pd

ἀπεστάλκατον ἀπεστάλκητον ἀπεσταλκοί̄την ἀπεσταλκέτων3pd

Pluperfect
ἀπεστάλκη1ps

ἀπεστάλκης2ps

ἀπεστάλκει3ps

ἀπεστάλκεμεν1pp

ἀπεστάλκετε2pp

ἀπεστάλκεσαν3pp

ἀπεστάλκειτον2pd

ἀπεσταλκείτην3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Middle voice

Present
ἀπεστέλλομαι ἀποστέλλωμαι ἀποστελλοί̄μην1ps

ἀπεστέλλει ἀποστέλλῃ ἀποστέλλοῑο ἀποστέλλου2ps

ἀπεστέλλεται ἀποστέλληται ἀποστέλλοῑτο ἀποστελλέσθω3ps

ἀπεστελλόμεθα ἀποστελλώμεθα ἀποστελλοί̄μεθα1pp

ἀπεστέλλεσθε ἀποστέλλησθε ἀποστέλλοῑσθε ἀποστέλλεσθε2pp

ἀπεστέλλονται ἀποστέλλωνται ἀποστέλλοῑντο ἀποστελλέσθωσ3pp

ἀπεστέλλεσθον ἀποστέλλησθον ἀποστέλλοῑσθον ἀποστέλλεσθον2pd

ἀπεστέλλεσθον ἀποστέλλησθον ἀποστελλοί̄σθην ἀποστελλέσθων3pd

Imperfect
ἀπεστελλόμην1ps

ἀπεστέλλου2ps

ἀπεστέλλετο3ps

ἀπεστελλόμεθα1pp

ἀπεστέλλεσθε2pp

ἀπεστέλλοντο3pp

ἀπεστέλλεσθον2pd

ἀπεστελλέσθην3pd

Perfect
ἀπέσταλμαι1ps

ἀπέσταλσαι ἀπέσταλσο2ps

ἀπέσταλται ἀπεστάλσθω3ps

ἀπεστάλμεθα1pp

ἀπέσταλσθε ἀπέσταλσθε2pp

ἀπέσταλνται ἀπεστάλσθωσαν3pp

ἀπέσταλσθον ἀπέσταλσθον2pd

ἀπέσταλσθον ἀπεστάλσθων3pd

Pluperfect
ἀπεστάλμην1ps

ἀπέσταλσο2ps

ἀπέσταλτο3ps

ἀπεστάλμεθα1pp

ἀπέσταλσθε2pp

ἀπέσταλντο3pp

ἀπέσταλσθον2pd

ἀπεστάλσθην3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Passive voice

Strong future
ἀποσταλήσομαι1ps

ἀποσταλήσει2ps

ἀποσταλήσεται3ps

ἀποσταλησόμεθα1pp

ἀποσταλήσεσθε2pp

ἀποσταλήσονται3pp

ἀποσταλήσεσθον2pd

ἀποσταλήσεσθον3pd

Aorist
ἀπεστάλθην1ps

ἀπεστάλθης2ps

ἀπεστάλθη3ps

ἀπεστάλθημεν1pp

ἀπεστάλθητε2pp

ἀπεστάλθησαν3pp

ἀπεστάλθητον2pd

ἀπεσταλθήτην3pd

Strong aorist
ἀπεστάλην1ps

ἀπεστάλης2ps

ἀπεστάλη3ps

ἀπεστάλημεν1pp

ἀπεστάλητε2pp

ἀπεστάλησαν3pp

ἀπεστάλητον2pd

ἀπεσταλήτην3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Compound

Active voice

Strong aorist
ἀπόστειλον ἀποστείλω ἀποστείλοῑμι1ps

ἀπόστειλες ἀποστείλῃς ἀποστείλοῑς ἀπόστειλε2ps

ἀπόστειλε ἀποστείλῃ ἀποστείλοῑ ἀποστειλέτω3ps

ἀποστείλομεν ἀποστείλωμεν ἀποστείλοῑμεν1pp

ἀποστείλετε ἀποστείλητε ἀποστείλοῑτε ἀποστείλετε2pp

ἀπόστειλον ἀποστείλωσι ἀποστείλοῑεν ἀποστειλέτωσαν3pp

ἀποστείλετον ἀποστείλητον ἀποστείλοῑτον ἀποστείλετον2pd

ἀποστειλέτην ἀποστείλητον ἀποστειλοί̄την ἀποστειλέτων3pd

Middle voice

Strong aorist
ἀποστειλόμην ἀποστείλωμαι ἀποστειλοί̄μην1ps

ἀποστείλου ἀποστείλῃ ἀποστείλοῑο ἀποστειλοῦ2ps

ἀποστείλετο ἀποστείληται ἀποστείλοῑτο ἀποστειλέσθω3ps

ἀποστειλόμεθα ἀποστειλώμεθα ἀποστειλοί̄μεθα1pp

ἀποστείλεσθε ἀποστείλησθε ἀποστείλοῑσθε ἀποστείλεσθε2pp

ἀποστείλοντο ἀποστείλωνται ἀποστείλοῑντο ἀποστειλέσθωσα3pp

ἀποστείλεσθον ἀποστείλησθον ἀποστείλοῑσθον ἀποστείλεσθον2pd

ἀποστειλέσθην ἀποστείλησθον ἀποστειλοί̄σθην ἀποστειλέσθων3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Aeolian

Active voice

Future
ἀποστολέσω ἀποστολέσοῑμι1ps

ἀποστολέσεις ἀποστολέσοῑς2ps

ἀποστολέσει ἀποστολέσοῑ3ps

ἀποστολέσομεν ἀποστολέσοῑμεν1pp

ἀποστολέσετε ἀποστολέσοῑτε2pp

ἀποστολέσουσι ἀποστολέσοῑεν3pp

ἀποστολέσετον ἀποστολέσοῑτον2pd

ἀποστολέσετον ἀποστολεσοί̄την3pd

Middle voice

Future
ἀποστολέσομαι ἀποστολεσοί̄μην1ps

ἀποστολέσει ἀποστολέσοῑο2ps

ἀποστολέσεται ἀποστολέσοῑτο3ps

ἀποστολεσόμεθα ἀποστολεσοί̄μεθα1pp

ἀποστολέσεσθε ἀποστολέσοῑσθε2pp

ἀποστολέσονται ἀποστολέσοῑντο3pp

ἀποστολέσεσθον ἀποστολέσοῑσθο2pd

ἀποστολέσεσθον ἀποστολεσοί̄σθη3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Epic

Active voice

Future
ἀποστελέσω ἀποστελέσοῑμι1ps

ἀποστελέσεις ἀποστελέσοῑς2ps

ἀποστελέσει ἀποστελέσοῑ3ps

ἀποστελέσομεν ἀποστελέσοῑμεν1pp

ἀποστελέσετε ἀποστελέσοῑτε2pp

ἀποστελέσουσι ἀποστελέσοῑεν3pp

ἀποστελέσετον ἀποστελέσοῑτον2pd

ἀποστελέσετον ἀποστελεσοί̄την3pd

Middle voice

Future
ἀποστελέσομαι ἀποστελεσοί̄μην1ps

ἀποστελέσει ἀποστελέσοῑο2ps

ἀποστελέσεται ἀποστελέσοῑτο3ps

ἀποστελεσόμεθα ἀποστελεσοί̄μεθα1pp

ἀποστελέσεσθε ἀποστελέσοῑσθε2pp

ἀποστελέσονται ἀποστελέσοῑντο3pp

ἀποστελέσεσθον ἀποστελέσοῑσθον2pd

ἀποστελέσεσθον ἀποστελεσοί̄σθην3pd



ἀποστέλλω

send away, dispatch, withdraw; pass.: depart.

Singular Plural Dual

Regular

Present

Active voice

Masculine

Nominative ἀποστέλλων ἀποστέλλοντες ἀποστέλλοντε

Vocative ἀποστέλλον ἀποστέλλοντες ἀποστέλλοντε

Accusative ἀποστέλλοντα ἀποστέλλοντας ἀποστέλλοντε

Genitive ἀποστέλλοντος ἀποστελλόντων ἀποστελλόντοῑν

Dative ἀποστέλλοντι ἀποστέλλουσι ἀποστελλόντοῑν

Feminine

Nominative ἀποστέλλουσα ἀποστέλλουσαι ἀποστελλούσᾱ

Vocative ἀποστέλλουσα ἀποστέλλουσαι ἀποστελλούσᾱ

Accusative ἀποστέλλουσαν ἀποστελλούσᾱς ἀποστελλούσᾱ

Genitive ἀποστελλούσης ἀποστελλουσῶν ἀποστελλούσαῑν

Dative ἀποστελλούσῃ ἀποστελλούσαῑς ἀποστελλούσαῑν

Neuter

Nominative ἀποστέλλον ἀποστέλλοντα ἀποστέλλοντε

Vocative ἀποστέλλον ἀποστέλλοντα ἀποστέλλοντε

Accusative ἀποστέλλον ἀποστέλλοντα ἀποστέλλοντε

Genitive ἀποστέλλοντος ἀποστελλόντων ἀποστελλόντοῑν

Dative ἀποστέλλοντι ἀποστέλλουσι ἀποστελλόντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative ἀποστελλόμενος ἀποστελλόμενοι ἀποστελλομένω

Vocative ἀποστελλόμενε ἀποστελλόμενοι ἀποστελλομένω

Accusative ἀποστελλόμενον ἀποστελλομένους ἀποστελλομένω

Genitive ἀποστελλομένου ἀποστελλομένων ἀποστελλομένοῑν

Dative ἀποστελλομένῳ ἀποστελλομένοῑς ἀποστελλομένοῑν

Feminine

Nominative ἀποστελλομένη ἀποστελλομέναι ἀποστελλομένᾱ

Vocative ἀποστελλομένη ἀποστελλομέναι ἀποστελλομένᾱ

Accusative ἀποστελλομένην ἀποστελλομένᾱς ἀποστελλομένᾱ

Genitive ἀποστελλομένης ἀποστελλομενῶν ἀποστελλομέναῑν

Dative ἀποστελλομένῃ ἀποστελλομέναῑς ἀποστελλομέναῑν



Singular Plural Dual

Neuter

Nominative ἀποστελλόμενον ἀποστελλόμενα ἀποστελλομένω

Vocative ἀποστελλόμενον ἀποστελλόμενα ἀποστελλομένω

Accusative ἀποστελλόμενον ἀποστελλόμενα ἀποστελλομένω

Genitive ἀποστελλομένου ἀποστελλομένων ἀποστελλομένοῑν

Dative ἀποστελλομένῳ ἀποστελλομένοῑς ἀποστελλομένοῑν

Strong future

Passive voice

Masculine

Nominative ἀποσταλθησόμενος ἀποσταλθησόμενοι ἀποσταλθησομένω

Vocative ἀποσταλθησόμενε ἀποσταλθησόμενοι ἀποσταλθησομένω

Accusative ἀποσταλθησόμενον ἀποσταλθησομένους ἀποσταλθησομένω

Genitive ἀποσταλθησομένου ἀποσταλθησομένων ἀποσταλθησομένοῑν

Dative ἀποσταλθησομένῳ ἀποσταλθησομένοῑς ἀποσταλθησομένοῑν

Feminine

Nominative ἀποσταλθησομένη ἀποσταλθησομέναι ἀποσταλθησομένᾱ

Vocative ἀποσταλθησομένη ἀποσταλθησομέναι ἀποσταλθησομένᾱ

Accusative ἀποσταλθησομένην ἀποσταλθησομένᾱς ἀποσταλθησομένᾱ

Genitive ἀποσταλθησομένης ἀποσταλθησομενῶν ἀποσταλθησομέναῑν

Dative ἀποσταλθησομένῃ ἀποσταλθησομέναῑς ἀποσταλθησομέναῑν

Neuter

Nominative ἀποσταλθησόμενον ἀποσταλθησόμενα ἀποσταλθησομένω

Vocative ἀποσταλθησόμενον ἀποσταλθησόμενα ἀποσταλθησομένω

Accusative ἀποσταλθησόμενον ἀποσταλθησόμενα ἀποσταλθησομένω

Genitive ἀποσταλθησομένου ἀποσταλθησομένων ἀποσταλθησομένοῑν

Dative ἀποσταλθησομένῳ ἀποσταλθησομένοῑς ἀποσταλθησομένοῑν

Aorist

Passive voice

Masculine

Nominative ἀποσταλθείς ἀποσταλθέντες ἀποσταλθέντε

Vocative ἀποσταλθείς ἀποσταλθέντες ἀποσταλθέντε

Accusative ἀποσταλθέντα ἀποσταλθέντας ἀποσταλθέντε

Genitive ἀποσταλθέντος ἀποσταλθέντων ἀποσταλθέντοῑν

Dative ἀποσταλθέντι ἀποσταλθεῖσι ἀποσταλθέντοῑν



Singular Plural Dual

Feminine

Nominative ἀποσταλθεῖσα ἀποσταλθεῖσαι ἀποσταλθείσᾱ

Vocative ἀποσταλθεῖσα ἀποσταλθεῖσαι ἀποσταλθείσᾱ

Accusative ἀποσταλθεῖσαν ἀποσταλθείσᾱς ἀποσταλθείσᾱ

Genitive ἀποσταλθείσης ἀποσταλθεισῶν ἀποσταλθείσαῑν

Dative ἀποσταλθείσῃ ἀποσταλθείσαῑς ἀποσταλθείσαῑν

Neuter

Nominative ἀποσταλθέν ἀποσταλθέντα ἀποσταλθέντε

Vocative ἀποσταλθέν ἀποσταλθέντα ἀποσταλθέντε

Accusative ἀποσταλθέν ἀποσταλθέντα ἀποσταλθέντε

Genitive ἀποσταλθέντος ἀποσταλθέντων ἀποσταλθέντοῑν

Dative ἀποσταλθέντι ἀποσταλθεῖσι ἀποσταλθέντοῑν

String Aorist

Passive voice

Masculine

Nominative ἀποσταλείς ἀποσταλέντες ἀποσταλέντε

Vocative ἀποσταλείς ἀποσταλέντες ἀποσταλέντε

Accusative ἀποσταλέντα ἀποσταλέντας ἀποσταλέντε

Genitive ἀποσταλέντος ἀποσταλέντων ἀποσταλέντοῑν

Dative ἀποσταλέντι ἀποσταλεῖσι ἀποσταλέντοῑν

Feminine

Nominative ἀποσταλεῖσα ἀποσταλεῖσαι ἀποσταλείσᾱ

Vocative ἀποσταλεῖσα ἀποσταλεῖσαι ἀποσταλείσᾱ

Accusative ἀποσταλεῖσαν ἀποσταλείσᾱς ἀποσταλείσᾱ

Genitive ἀποσταλείσης ἀποσταλεισῶν ἀποσταλείσαῑν

Dative ἀποσταλείσῃ ἀποσταλείσαῑς ἀποσταλείσαῑν

Neuter

Nominative ἀποσταλέν ἀποσταλέντα ἀποσταλέντε

Vocative ἀποσταλέν ἀποσταλέντα ἀποσταλέντε

Accusative ἀποσταλέν ἀποσταλέντα ἀποσταλέντε

Genitive ἀποσταλέντος ἀποσταλέντων ἀποσταλέντοῑν

Dative ἀποσταλέντι ἀποσταλεῖσι ἀποσταλέντοῑν



Singular Plural Dual

Perfect

Active voice

Masculine

Nominative ἀπεσταλκώς ἀπεσταλκότες ἀπεσταλκότε

Vocative ἀπεσταλκώς ἀπεσταλκότες ἀπεσταλκότε

Accusative ἀπεσταλκότα ἀπεσταλκότας ἀπεσταλκότε

Genitive ἀπεσταλκότος ἀπεσταλκότων ἀπεσταλκότοῑν

Dative ἀπεσταλκότι ἀπεσταλκῶσι ἀπεσταλκότοῑν

Feminine

Nominative ἀπεσταλκυῖα ἀπεσταλκυῖαι ἀπεσταλκυίᾱ

Vocative ἀπεσταλκυῖα ἀπεσταλκυῖαι ἀπεσταλκυίᾱ

Accusative ἀπεσταλκυῖαν ἀπεσταλκυίᾱς ἀπεσταλκυίᾱ

Genitive ἀπεσταλκυίᾱς ἀπεσταλκυιῶν ἀπεσταλκυίαῑν

Dative ἀπεσταλκυίᾳ ἀπεσταλκυίαῑς ἀπεσταλκυίαῑν

Neuter

Nominative ἀπεσταλκός ἀπεσταλκότα ἀπεσταλκότε

Vocative ἀπεσταλκός ἀπεσταλκότα ἀπεσταλκότε

Accusative ἀπεσταλκός ἀπεσταλκότα ἀπεσταλκότε

Genitive ἀπεσταλκότος ἀπεσταλκότων ἀπεσταλκότοῑν

Dative ἀπεσταλκότι ἀπεσταλκῶσι ἀπεσταλκότοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative ἀπεσταλμένος ἀπεσταλμένοι ἀπεσταλμένω

Vocative ἀπεσταλμένε ἀπεσταλμένοι ἀπεσταλμένω

Accusative ἀπεσταλμένον ἀπεσταλμένους ἀπεσταλμένω

Genitive ἀπεσταλμένου ἀπεσταλμένων ἀπεσταλμένοῑν

Dative ἀπεσταλμένῳ ἀπεσταλμένοῑς ἀπεσταλμένοῑν

Feminine

Nominative ἀπεσταλμένη ἀπεσταλμέναι ἀπεσταλμένᾱ

Vocative ἀπεσταλμένη ἀπεσταλμέναι ἀπεσταλμένᾱ

Accusative ἀπεσταλμένην ἀπεσταλμένᾱς ἀπεσταλμένᾱ

Genitive ἀπεσταλμένης ἀπεσταλμενῶν ἀπεσταλμέναῑν

Dative ἀπεσταλμένῃ ἀπεσταλμέναῑς ἀπεσταλμέναῑν



Singular Plural Dual

Neuter

Nominative ἀπεσταλμένον ἀπεσταλμένα ἀπεσταλμένω

Vocative ἀπεσταλμένον ἀπεσταλμένα ἀπεσταλμένω

Accusative ἀπεσταλμένον ἀπεσταλμένα ἀπεσταλμένω

Genitive ἀπεσταλμένου ἀπεσταλμένων ἀπεσταλμένοῑν

Dative ἀπεσταλμένῳ ἀπεσταλμένοῑς ἀπεσταλμένοῑν



Singular Plural Dual

Compound

String Aorist

Active voice

Masculine

Nominative ἀποστειλών ἀποστειλόντες ἀποστειλόντε

Vocative ἀποστειλών ἀποστειλόντες ἀποστειλόντε

Accusative ἀποστειλόντα ἀποστειλόντας ἀποστειλόντε

Genitive ἀποστειλόντος ἀποστειλόντων ἀποστειλόντοῑν

Dative ἀποστειλόντι ἀποστειλοῦσι ἀποστειλόντοῑν

Feminine

Nominative ἀποστειλοῦσα ἀποστειλοῦσαι ἀποστειλούσᾱ

Vocative ἀποστειλοῦσα ἀποστειλοῦσαι ἀποστειλούσᾱ

Accusative ἀποστειλοῦσαν ἀποστειλούσᾱς ἀποστειλούσᾱ

Genitive ἀποστειλούσης ἀποστειλουσῶν ἀποστειλούσαῑν

Dative ἀποστειλούσῃ ἀποστειλούσαῑς ἀποστειλούσαῑν

Neuter

Nominative ἀποστειλόν ἀποστειλόντα ἀποστειλόντε

Vocative ἀποστειλόν ἀποστειλόντα ἀποστειλόντε

Accusative ἀποστειλόν ἀποστειλόντα ἀποστειλόντε

Genitive ἀποστειλόντος ἀποστειλόντων ἀποστειλόντοῑν

Dative ἀποστειλόντι ἀποστειλοῦσι ἀποστειλόντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative ἀποστειλόμενος ἀποστειλόμενοι ἀποστειλομένω

Vocative ἀποστειλόμενε ἀποστειλόμενοι ἀποστειλομένω

Accusative ἀποστειλόμενον ἀποστειλομένους ἀποστειλομένω

Genitive ἀποστειλομένου ἀποστειλομένων ἀποστειλομένοῑν

Dative ἀποστειλομένῳ ἀποστειλομένοῑς ἀποστειλομένοῑν

Feminine

Nominative ἀποστειλομένη ἀποστειλομέναι ἀποστειλομένᾱ

Vocative ἀποστειλομένη ἀποστειλομέναι ἀποστειλομένᾱ

Accusative ἀποστειλομένην ἀποστειλομένᾱς ἀποστειλομένᾱ

Genitive ἀποστειλομένης ἀποστειλομενῶν ἀποστειλομέναῑν

Dative ἀποστειλομένῃ ἀποστειλομέναῑς ἀποστειλομέναῑν



Singular Plural Dual

Neuter

Nominative ἀποστειλόμενον ἀποστειλόμενα ἀποστειλομένω

Vocative ἀποστειλόμενον ἀποστειλόμενα ἀποστειλομένω

Accusative ἀποστειλόμενον ἀποστειλόμενα ἀποστειλομένω

Genitive ἀποστειλομένου ἀποστειλομένων ἀποστειλομένοῑν

Dative ἀποστειλομένῳ ἀποστειλομένοῑς ἀποστειλομένοῑν



Singular Plural Dual

Aeolian

Future

Active voice

Masculine

Nominative ἀποστολέσων ἀποστολέσοντες ἀποστολέσοντε

Vocative ἀποστολέσον ἀποστολέσοντες ἀποστολέσοντε

Accusative ἀποστολέσοντα ἀποστολέσοντας ἀποστολέσοντε

Genitive ἀποστολέσοντος ἀποστολεσόντων ἀποστολεσόντοῑν

Dative ἀποστολέσοντι ἀποστολέσουσι ἀποστολεσόντοῑν

Feminine

Nominative ἀποστολέσουσα ἀποστολέσουσαι ἀποστολεσούσᾱ

Vocative ἀποστολέσουσα ἀποστολέσουσαι ἀποστολεσούσᾱ

Accusative ἀποστολέσουσαν ἀποστολεσούσᾱς ἀποστολεσούσᾱ

Genitive ἀποστολεσούσης ἀποστολεσουσῶν ἀποστολεσούσαῑν

Dative ἀποστολεσούσῃ ἀποστολεσούσαῑς ἀποστολεσούσαῑν

Neuter

Nominative ἀποστολέσον ἀποστολέσοντα ἀποστολέσοντε

Vocative ἀποστολέσον ἀποστολέσοντα ἀποστολέσοντε

Accusative ἀποστολέσον ἀποστολέσοντα ἀποστολέσοντε

Genitive ἀποστολέσοντος ἀποστολεσόντων ἀποστολεσόντοῑν

Dative ἀποστολέσοντι ἀποστολέσουσι ἀποστολεσόντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative ἀποστολεσόμενος ἀποστολεσόμενοι ἀποστολεσομένω

Vocative ἀποστολεσόμενε ἀποστολεσόμενοι ἀποστολεσομένω

Accusative ἀποστολεσόμενον ἀποστολεσομένους ἀποστολεσομένω

Genitive ἀποστολεσομένου ἀποστολεσομένων ἀποστολεσομένοῑν

Dative ἀποστολεσομένῳ ἀποστολεσομένοῑς ἀποστολεσομένοῑν

Feminine

Nominative ἀποστολεσομένη ἀποστολεσομέναι ἀποστολεσομένᾱ

Vocative ἀποστολεσομένη ἀποστολεσομέναι ἀποστολεσομένᾱ

Accusative ἀποστολεσομένην ἀποστολεσομένᾱς ἀποστολεσομένᾱ

Genitive ἀποστολεσομένης ἀποστολεσομενῶν ἀποστολεσομέναῑν

Dative ἀποστολεσομένῃ ἀποστολεσομέναῑς ἀποστολεσομέναῑν



Singular Plural Dual

Neuter

Nominative ἀποστολεσόμενον ἀποστολεσόμενα ἀποστολεσομένω

Vocative ἀποστολεσόμενον ἀποστολεσόμενα ἀποστολεσομένω

Accusative ἀποστολεσόμενον ἀποστολεσόμενα ἀποστολεσομένω

Genitive ἀποστολεσομένου ἀποστολεσομένων ἀποστολεσομένοῑν

Dative ἀποστολεσομένῳ ἀποστολεσομένοῑς ἀποστολεσομένοῑν



Singular Plural Dual

Epic

Future

Active voice

Masculine

Nominative ἀποστελέσων ἀποστελέσοντες ἀποστελέσοντε

Vocative ἀποστελέσον ἀποστελέσοντες ἀποστελέσοντε

Accusative ἀποστελέσοντα ἀποστελέσοντας ἀποστελέσοντε

Genitive ἀποστελέσοντος ἀποστελεσόντων ἀποστελεσόντοῑν

Dative ἀποστελέσοντι ἀποστελέσουσι ἀποστελεσόντοῑν

Feminine

Nominative ἀποστελέσουσα ἀποστελέσουσαι ἀποστελεσούσᾱ

Vocative ἀποστελέσουσα ἀποστελέσουσαι ἀποστελεσούσᾱ

Accusative ἀποστελέσουσαν ἀποστελεσούσᾱς ἀποστελεσούσᾱ

Genitive ἀποστελεσούσης ἀποστελεσουσῶν ἀποστελεσούσαῑν

Dative ἀποστελεσούσῃ ἀποστελεσούσαῑς ἀποστελεσούσαῑν

Neuter

Nominative ἀποστελέσον ἀποστελέσοντα ἀποστελέσοντε

Vocative ἀποστελέσον ἀποστελέσοντα ἀποστελέσοντε

Accusative ἀποστελέσον ἀποστελέσοντα ἀποστελέσοντε

Genitive ἀποστελέσοντος ἀποστελεσόντων ἀποστελεσόντοῑν

Dative ἀποστελέσοντι ἀποστελέσουσι ἀποστελεσόντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative ἀποστελεσόμενος ἀποστελεσόμενοι ἀποστελεσομένω

Vocative ἀποστελεσόμενε ἀποστελεσόμενοι ἀποστελεσομένω

Accusative ἀποστελεσόμενον ἀποστελεσομένους ἀποστελεσομένω

Genitive ἀποστελεσομένου ἀποστελεσομένων ἀποστελεσομένοῑν

Dative ἀποστελεσομένῳ ἀποστελεσομένοῑς ἀποστελεσομένοῑν

Feminine

Nominative ἀποστελεσομένη ἀποστελεσομέναι ἀποστελεσομένᾱ

Vocative ἀποστελεσομένη ἀποστελεσομέναι ἀποστελεσομένᾱ

Accusative ἀποστελεσομένην ἀποστελεσομένᾱς ἀποστελεσομένᾱ

Genitive ἀποστελεσομένης ἀποστελεσομενῶν ἀποστελεσομέναῑν

Dative ἀποστελεσομένῃ ἀποστελεσομέναῑς ἀποστελεσομέναῑν



Singular Plural Dual

Neuter

Nominative ἀποστελεσόμενον ἀποστελεσόμενα ἀποστελεσομένω

Vocative ἀποστελεσόμενον ἀποστελεσόμενα ἀποστελεσομένω

Accusative ἀποστελεσόμενον ἀποστελεσόμενα ἀποστελεσομένω

Genitive ἀποστελεσομένου ἀποστελεσομένων ἀποστελεσομένοῑν

Dative ἀποστελεσομένῳ ἀποστελεσομένοῑς ἀποστελεσομένοῑν



ἀποστέλλω

send away, dispatch, withdraw; pass.: depart.

Active Middle Passive

Regular

Present ἀποστέλλειν ἀποστέλλεσθαι

Future ἀποσταλήσεσθαι

Aorist ἀποσταλθῆναι

Aorist ἀποσταλῆναι

Perfect ἀπεσταλκέναι ἀπεστάλσθαι

Compound

Aorist ἀποστειλεῖν ἀποστειλέσθαι

Aeolian

Future ἀποστολέσειν ἀποστολέσεσθαι

Epic

Future ἀποστελέσειν ἀποστελέσεσθαι



ἀσθενέω

be weak or ill; be impotent.

Indicative Subjunctive Optative Imperative

Regular

Active voice

Present
ἀσθενῶ ἀσθενῶ ἀσθενοῖμι1ps

ἀσθενεῖς ἀσθενῇς ἀσθενοῖς ἀσθένει2ps

ἀσθενεῖ ἀσθενῇ ἀσθενοῖ ἀσθενείτω3ps

ἀσθενοῦμεν ἀσθενῶμεν ἀσθενοῖμεν1pp

ἀσθενεῖτε ἀσθενῆτε ἀσθενοῖτε ἀσθενεῖτε2pp

ἀσθενοῦσι ἀσθενῶσι ἀσθενοῖεν ἀσθενείτωσαν3pp

ἀσθενεῖτον ἀσθενῆτον ἀσθενοῖτον ἀσθενεῖτον2pd

ἀσθενεῖτον ἀσθενῆτον ἀσθενοί̄την ἀσθενείτων3pd

Imperfect
ἠσθένουν1ps

ἠσθένεις2ps

ἠσθένει3ps

ἠσθενοῦμεν1pp

ἠσθενεῖτε2pp

ἠσθένουν3pp

ἠσθενεῖτον2pd

ἠσθενείτην3pd

Future
ἀσθενήσω ἀσθενήσοῑμι1ps

ἀσθενήσεις ἀσθενήσοῑς2ps

ἀσθενήσει ἀσθενήσοῑ3ps

ἀσθενήσομεν ἀσθενήσοῑμεν1pp

ἀσθενήσετε ἀσθενήσοῑτε2pp

ἀσθενήσουσι ἀσθενήσοῑεν3pp

ἀσθενήσετον ἀσθενήσοῑτον2pd

ἀσθενήσετον ἀσθενησοί̄την3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Aorist
ἠσθένησα ἀσθενήσω ἀσθενήσαῑμι1ps

ἠσθένησας ἀσθενήσῃς ἀσθενήσειας ἀσθένησον2ps

ἠσθένησε ἀσθενήσῃ ἀσθενήσειε ἀσθενησάτω3ps

ἠσθενήσαμεν ἀσθενήσωμεν ἀσθενήσαῑμεν1pp

ἠσθενήσατε ἀσθενήσητε ἀσθενήσαῑτε ἀσθενήσατε2pp

ἠσθένησαν ἀσθενήσωσι ἀσθενήσειαν ἀσθενησάτωσαν3pp

ἠσθενήσατον ἀσθενήσητον ἀσθενήσαῑτον ἀσθενήσατον2pd

ἠσθενησάτην ἀσθενήσητον ἀσθενησαί̄την ἀσθενησάτων3pd

Perfect
ἠσθένηκα ἠσθενήκω ἠσθενήκοῑμι1ps

ἠσθένηκας ἠσθενήκῃς ἠσθενήκοῑς ἠσθένηκε2ps

ἠσθένηκε ἠσθενήκῃ ἠσθενήκοῑ ἠσθενηκέτω3ps

ἠσθενήκαμεν ἠσθενήκωμεν ἠσθενήκοῑμεν1pp

ἠσθενήκατε ἠσθενήκητε ἠσθενήκοῑτε ἠσθενήκετε2pp

ἠσθενήκασι ἠσθενήκωσι ἠσθενήκοῑεν ἠσθενηκέτωσαν3pp

ἠσθενήκατον ἠσθενήκητον ἠσθενήκοῑτον ἠσθενήκετον2pd

ἠσθενήκατον ἠσθενήκητον ἠσθενηκοί̄την ἠσθενηκέτων3pd

Pluperfect
ἠσθενήκη1ps

ἠσθενήκης2ps

ἠσθενήκει3ps

ἠσθενήκεμεν1pp

ἠσθενήκετε2pp

ἠσθενήκεσαν3pp

ἠσθενήκειτον2pd

ἠσθενηκείτην3pd

Middle voice

Present
ἀσθενοῦμαι ἀσθενῶμαι ἀσθενοί̄μην1ps

ἀσθενεῖ ἀσθενῇ ἀσθενοῖο ἀσθενοῦ2ps

ἀσθενεῖται ἀσθενῆται ἀσθενοῖτο ἀσθενείσθω3ps

ἀσθενούμεθα ἀσθενώμεθα ἀσθενοί̄μεθα1pp

ἀσθενεῖσθε ἀσθενῆσθε ἀσθενοῖσθε ἀσθενεῖσθε2pp

ἀσθενοῦνται ἀσθενῶνται ἀσθενοῖντο ἀσθενείσθωσαν3pp

ἀσθενεῖσθον ἀσθενῆσθον ἀσθενοῖσθον ἀσθενεῖσθον2pd

ἀσθενεῖσθον ἀσθενῆσθον ἀσθενοί̄σθην ἀσθενείσθων3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Imperfect
ἠσθενούμην1ps

ἠσθενοῦ2ps

ἠσθενεῖτο3ps

ἠσθενούμεθα1pp

ἠσθενεῖσθε2pp

ἠσθενοῦντο3pp

ἠσθενεῖσθον2pd

ἠσθενείσθην3pd

Future
ἀσθενήσομαι ἀσθενησοί̄μην1ps

ἀσθενήσει ἀσθενήσοῑο2ps

ἀσθενήσεται ἀσθενήσοῑτο3ps

ἀσθενησόμεθα ἀσθενησοί̄μεθα1pp

ἀσθενήσεσθε ἀσθενήσοῑσθε2pp

ἀσθενήσονται ἀσθενήσοῑντο3pp

ἀσθενήσεσθον ἀσθενήσοῑσθον2pd

ἀσθενήσεσθον ἀσθενησοί̄σθην3pd

Aorist
ἠσθενησάμην ἀσθενήσωμαι ἀσθενησαί̄μην1ps

ἠσθενήσω ἀσθενήσῃ ἀσθενήσαῑο ἀσθένησαι2ps

ἠσθενήσατο ἀσθενήσηται ἀσθενήσαῑτο ἀσθενησάσθω3ps

ἠσθενησάμεθα ἀσθενησώμεθα ἀσθενησαί̄μεθα1pp

ἠσθενήσασθε ἀσθενήσησθε ἀσθενήσαῑσθε ἀσθενήσασθε2pp

ἠσθενήσαντο ἀσθενήσωνται ἀσθενήσαῑντο ἀσθενησάσθωσα3pp

ἠσθενήσασθον ἀσθενήσησθον ἀσθενήσαῑσθον ἀσθενήσασθον2pd

ἠσθενησάσθην ἀσθενήσησθον ἀσθενησαί̄σθην ἀσθενησάσθων3pd

Perfect
ἠσθένημαι1ps

ἠσθένησαι ἠσθένησο2ps

ἠσθένηται ἠσθενήσθω3ps

ἠσθενήμεθα1pp

ἠσθένησθε ἠσθένησθε2pp

ἠσθένηνται ἠσθενήσθωσαν3pp

ἠσθένησθον ἠσθένησθον2pd

ἠσθένησθον ἠσθενήσθων3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Pluperfect
ἠσθενήμην1ps

ἠσθένησο2ps

ἠσθένητο3ps

ἠσθενήμεθα1pp

ἠσθένησθε2pp

ἠσθένηντο3pp

ἠσθένησθον2pd

ἠσθενήσθην3pd

Passive voice

Future
ἀσθενηθήσομαι ἀσθενηθησοί̄μην1ps

ἀσθενηθήσει ἀσθενηθήσοῑο2ps

ἀσθενηθήσεται ἀσθενηθήσοῑτο3ps

ἀσθενηθησόμεθα ἀσθενηθησοί̄μεθ1pp

ἀσθενηθήσεσθε ἀσθενηθήσοῑσθε2pp

ἀσθενηθήσονται ἀσθενηθήσοῑντο3pp

ἀσθενηθήσεσθον ἀσθενηθήσοῑσθο2pd

ἀσθενηθήσεσθον ἀσθενηθησοί̄σθη3pd

Aorist
ἠσθενήθην ἀσθενηθῶ ἀσθενηθείην1ps

ἠσθενήθης ἀσθενηθῇς ἀσθενηθείης ἀσθενήθητι2ps

ἠσθενήθη ἀσθενηθῇ ἀσθενηθείη ἀσθενηθήτω3ps

ἠσθενήθημεν ἀσθενηθῶμεν ἀσθενηθεῖμεν1pp

ἠσθενήθητε ἀσθενηθῆτε ἀσθενηθεῖτε ἀσθενήθητε2pp

ἠσθενήθησαν ἀσθενηθῶσι ἀσθενηθεῖεν ἀσθενηθήτωσαν3pp

ἠσθενήθητον ἀσθενηθῆτον ἀσθενηθεῖτον ἀσθενήθητον2pd

ἠσθενηθήτην ἀσθενηθῆτον ἀσθενηθείτην ἀσθενηθήτων3pd



ἀσθενέω

be weak or ill; be impotent.

Singular Plural Dual

Regular

Present

Active voice

Masculine

Nominative ἀσθενῶν ἀσθενοῦντες ἀσθενοῦντε

Vocative ἀσθενῶν ἀσθενοῦντες ἀσθενοῦντε

Accusative ἀσθενοῦντα ἀσθενοῦντας ἀσθενοῦντε

Genitive ἀσθενοῦντος ἀσθενούντων ἀσθενούντοῑν

Dative ἀσθενοῦντι ἀσθενοῦσι ἀσθενούντοῑν

Feminine

Nominative ἀσθενοῦσα ἀσθενοῦσαι ἀσθενούσᾱ

Vocative ἀσθενοῦσα ἀσθενοῦσαι ἀσθενούσᾱ

Accusative ἀσθενοῦσαν ἀσθενούσᾱς ἀσθενούσᾱ

Genitive ἀσθενούσης ἀσθενουσῶν ἀσθενούσαῑν

Dative ἀσθενούσῃ ἀσθενούσαῑς ἀσθενούσαῑν

Neuter

Nominative ἀσθενοῦν ἀσθενοῦντα ἀσθενοῦντε

Vocative ἀσθενοῦν ἀσθενοῦντα ἀσθενοῦντε

Accusative ἀσθενοῦν ἀσθενοῦντα ἀσθενοῦντε

Genitive ἀσθενοῦντος ἀσθενούντων ἀσθενούντοῑν

Dative ἀσθενοῦντι ἀσθενοῦσι ἀσθενούντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative ἀσθενούμενος ἀσθενούμενοι ἀσθενουμένω

Vocative ἀσθενούμενε ἀσθενούμενοι ἀσθενουμένω

Accusative ἀσθενούμενον ἀσθενουμένους ἀσθενουμένω

Genitive ἀσθενουμένου ἀσθενουμένων ἀσθενουμένοῑν

Dative ἀσθενουμένῳ ἀσθενουμένοῑς ἀσθενουμένοῑν

Feminine

Nominative ἀσθενουμένη ἀσθενουμέναι ἀσθενουμένᾱ

Vocative ἀσθενουμένη ἀσθενουμέναι ἀσθενουμένᾱ

Accusative ἀσθενουμένην ἀσθενουμένᾱς ἀσθενουμένᾱ

Genitive ἀσθενουμένης ἀσθενουμενῶν ἀσθενουμέναῑν

Dative ἀσθενουμένῃ ἀσθενουμέναῑς ἀσθενουμέναῑν



Singular Plural Dual

Neuter

Nominative ἀσθενούμενον ἀσθενούμενα ἀσθενουμένω

Vocative ἀσθενούμενον ἀσθενούμενα ἀσθενουμένω

Accusative ἀσθενούμενον ἀσθενούμενα ἀσθενουμένω

Genitive ἀσθενουμένου ἀσθενουμένων ἀσθενουμένοῑν

Dative ἀσθενουμένῳ ἀσθενουμένοῑς ἀσθενουμένοῑν

Future

Active voice

Masculine

Nominative ἀσθενήσων ἀσθενήσοντες ἀσθενήσοντε

Vocative ἀσθενήσον ἀσθενήσοντες ἀσθενήσοντε

Accusative ἀσθενήσοντα ἀσθενήσοντας ἀσθενήσοντε

Genitive ἀσθενήσοντος ἀσθενησόντων ἀσθενησόντοῑν

Dative ἀσθενήσοντι ἀσθενήσουσι ἀσθενησόντοῑν

Feminine

Nominative ἀσθενήσουσα ἀσθενήσουσαι ἀσθενησούσᾱ

Vocative ἀσθενήσουσα ἀσθενήσουσαι ἀσθενησούσᾱ

Accusative ἀσθενήσουσαν ἀσθενησούσᾱς ἀσθενησούσᾱ

Genitive ἀσθενησούσης ἀσθενησουσῶν ἀσθενησούσαῑν

Dative ἀσθενησούσῃ ἀσθενησούσαῑς ἀσθενησούσαῑν

Neuter

Nominative ἀσθενῆσον ἀσθενήσοντα ἀσθενήσοντε

Vocative ἀσθενῆσον ἀσθενήσοντα ἀσθενήσοντε

Accusative ἀσθενῆσον ἀσθενήσοντα ἀσθενήσοντε

Genitive ἀσθενήσοντος ἀσθενησόντων ἀσθενησόντοῑν

Dative ἀσθενήσοντι ἀσθενήσουσι ἀσθενησόντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative ἀσθενησόμενος ἀσθενησόμενοι ἀσθενησομένω

Vocative ἀσθενησόμενε ἀσθενησόμενοι ἀσθενησομένω

Accusative ἀσθενησόμενον ἀσθενησομένους ἀσθενησομένω

Genitive ἀσθενησομένου ἀσθενησομένων ἀσθενησομένοῑν

Dative ἀσθενησομένῳ ἀσθενησομένοῑς ἀσθενησομένοῑν



Singular Plural Dual

Feminine

Nominative ἀσθενησομένη ἀσθενησομέναι ἀσθενησομένᾱ

Vocative ἀσθενησομένη ἀσθενησομέναι ἀσθενησομένᾱ

Accusative ἀσθενησομένην ἀσθενησομένᾱς ἀσθενησομένᾱ

Genitive ἀσθενησομένης ἀσθενησομενῶν ἀσθενησομέναῑν

Dative ἀσθενησομένῃ ἀσθενησομέναῑς ἀσθενησομέναῑν

Neuter

Nominative ἀσθενησόμενον ἀσθενησόμενα ἀσθενησομένω

Vocative ἀσθενησόμενον ἀσθενησόμενα ἀσθενησομένω

Accusative ἀσθενησόμενον ἀσθενησόμενα ἀσθενησομένω

Genitive ἀσθενησομένου ἀσθενησομένων ἀσθενησομένοῑν

Dative ἀσθενησομένῳ ἀσθενησομένοῑς ἀσθενησομένοῑν

Passive voice

Masculine

Nominative ἀσθενηθησόμενος ἀσθενηθησόμενοι ἀσθενηθησομένω

Vocative ἀσθενηθησόμενε ἀσθενηθησόμενοι ἀσθενηθησομένω

Accusative ἀσθενηθησόμενον ἀσθενηθησομένους ἀσθενηθησομένω

Genitive ἀσθενηθησομένου ἀσθενηθησομένων ἀσθενηθησομένοῑν

Dative ἀσθενηθησομένῳ ἀσθενηθησομένοῑς ἀσθενηθησομένοῑν

Feminine

Nominative ἀσθενηθησομένη ἀσθενηθησομέναι ἀσθενηθησομένᾱ

Vocative ἀσθενηθησομένη ἀσθενηθησομέναι ἀσθενηθησομένᾱ

Accusative ἀσθενηθησομένην ἀσθενηθησομένᾱς ἀσθενηθησομένᾱ

Genitive ἀσθενηθησομένης ἀσθενηθησομενῶν ἀσθενηθησομέναῑν

Dative ἀσθενηθησομένῃ ἀσθενηθησομέναῑς ἀσθενηθησομέναῑν

Neuter

Nominative ἀσθενηθησόμενον ἀσθενηθησόμενα ἀσθενηθησομένω

Vocative ἀσθενηθησόμενον ἀσθενηθησόμενα ἀσθενηθησομένω

Accusative ἀσθενηθησόμενον ἀσθενηθησόμενα ἀσθενηθησομένω

Genitive ἀσθενηθησομένου ἀσθενηθησομένων ἀσθενηθησομένοῑν

Dative ἀσθενηθησομένῳ ἀσθενηθησομένοῑς ἀσθενηθησομένοῑν



Singular Plural Dual

Aorist

Active voice

Masculine

Nominative ἀσθενήσᾱς ἀσθενήσαντες ἀσθενήσαντε

Vocative ἀσθενήσαν ἀσθενήσαντες ἀσθενήσαντε

Accusative ἀσθενήσαντα ἀσθενήσαντας ἀσθενήσαντε

Genitive ἀσθενήσαντος ἀσθενησάντων ἀσθενησάντοῑν

Dative ἀσθενήσαντι ἀσθενήσᾱσι ἀσθενησάντοῑν

Feminine

Nominative ἀσθενήσᾱσα ἀσθενήσᾱσαι ἀσθενησά̄σᾱ

Vocative ἀσθενήσᾱσα ἀσθενήσᾱσαι ἀσθενησά̄σᾱ

Accusative ἀσθενήσᾱσαν ἀσθενησά̄σᾱς ἀσθενησά̄σᾱ

Genitive ἀσθενησά̄σης ἀσθενησᾱσῶν ἀσθενησά̄σαῑν

Dative ἀσθενησά̄σῃ ἀσθενησά̄σαῑς ἀσθενησά̄σαῑν

Neuter

Nominative ἀσθενῆσαν ἀσθενήσαντα ἀσθενήσαντε

Vocative ἀσθενῆσαν ἀσθενήσαντα ἀσθενήσαντε

Accusative ἀσθενῆσαν ἀσθενήσαντα ἀσθενήσαντε

Genitive ἀσθενήσαντος ἀσθενησάντων ἀσθενησάντοῑν

Dative ἀσθενήσαντι ἀσθενήσᾱσι ἀσθενησάντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative ἀσθενησάμενος ἀσθενησάμενοι ἀσθενησαμένω

Vocative ἀσθενησάμενε ἀσθενησάμενοι ἀσθενησαμένω

Accusative ἀσθενησάμενον ἀσθενησαμένους ἀσθενησαμένω

Genitive ἀσθενησαμένου ἀσθενησαμένων ἀσθενησαμένοῑν

Dative ἀσθενησαμένῳ ἀσθενησαμένοῑς ἀσθενησαμένοῑν

Feminine

Nominative ἀσθενησαμένη ἀσθενησαμέναι ἀσθενησαμένᾱ

Vocative ἀσθενησαμένη ἀσθενησαμέναι ἀσθενησαμένᾱ

Accusative ἀσθενησαμένην ἀσθενησαμένᾱς ἀσθενησαμένᾱ

Genitive ἀσθενησαμένης ἀσθενησαμενῶν ἀσθενησαμέναῑν

Dative ἀσθενησαμένῃ ἀσθενησαμέναῑς ἀσθενησαμέναῑν



Singular Plural Dual

Neuter

Nominative ἀσθενησάμενον ἀσθενησάμενα ἀσθενησαμένω

Vocative ἀσθενησάμενον ἀσθενησάμενα ἀσθενησαμένω

Accusative ἀσθενησάμενον ἀσθενησάμενα ἀσθενησαμένω

Genitive ἀσθενησαμένου ἀσθενησαμένων ἀσθενησαμένοῑν

Dative ἀσθενησαμένῳ ἀσθενησαμένοῑς ἀσθενησαμένοῑν

Passive voice

Masculine

Nominative ἀσθενηθείς ἀσθενηθέντες ἀσθενηθέντε

Vocative ἀσθενηθείς ἀσθενηθέντες ἀσθενηθέντε

Accusative ἀσθενηθέντα ἀσθενηθέντας ἀσθενηθέντε

Genitive ἀσθενηθέντος ἀσθενηθέντων ἀσθενηθέντοῑν

Dative ἀσθενηθέντι ἀσθενηθεῖσι ἀσθενηθέντοῑν

Feminine

Nominative ἀσθενηθεῖσα ἀσθενηθεῖσαι ἀσθενηθείσᾱ

Vocative ἀσθενηθεῖσα ἀσθενηθεῖσαι ἀσθενηθείσᾱ

Accusative ἀσθενηθεῖσαν ἀσθενηθείσᾱς ἀσθενηθείσᾱ

Genitive ἀσθενηθείσης ἀσθενηθεισῶν ἀσθενηθείσαῑν

Dative ἀσθενηθείσῃ ἀσθενηθείσαῑς ἀσθενηθείσαῑν

Neuter

Nominative ἀσθενηθέν ἀσθενηθέντα ἀσθενηθέντε

Vocative ἀσθενηθέν ἀσθενηθέντα ἀσθενηθέντε

Accusative ἀσθενηθέν ἀσθενηθέντα ἀσθενηθέντε

Genitive ἀσθενηθέντος ἀσθενηθέντων ἀσθενηθέντοῑν

Dative ἀσθενηθέντι ἀσθενηθεῖσι ἀσθενηθέντοῑν

Perfect

Active voice

Masculine

Nominative ἠσθενηκώς ἠσθενηκότες ἠσθενηκότε

Vocative ἠσθενηκώς ἠσθενηκότες ἠσθενηκότε

Accusative ἠσθενηκότα ἠσθενηκότας ἠσθενηκότε

Genitive ἠσθενηκότος ἠσθενηκότων ἠσθενηκότοῑν

Dative ἠσθενηκότι ἠσθενηκῶσι ἠσθενηκότοῑν



Singular Plural Dual

Feminine

Nominative ἠσθενηκυῖα ἠσθενηκυῖαι ἠσθενηκυίᾱ

Vocative ἠσθενηκυῖα ἠσθενηκυῖαι ἠσθενηκυίᾱ

Accusative ἠσθενηκυῖαν ἠσθενηκυίᾱς ἠσθενηκυίᾱ

Genitive ἠσθενηκυίᾱς ἠσθενηκυιῶν ἠσθενηκυίαῑν

Dative ἠσθενηκυίᾳ ἠσθενηκυίαῑς ἠσθενηκυίαῑν

Neuter

Nominative ἠσθενηκόν ἠσθενηκότες ἠσθενηκότε

Vocative ἠσθενηκός ἠσθενηκότες ἠσθενηκότε

Accusative ἠσθενηκότα ἠσθενηκότας ἠσθενηκότε

Genitive ἠσθενηκότος ἠσθενηκότων ἠσθενηκότοῑν

Dative ἠσθενηκότι ἠσθενηκῶσι ἠσθενηκότοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative ἠσθενημένος ἠσθενημένοι ἠσθενημένω

Vocative ἠσθενημένε ἠσθενημένοι ἠσθενημένω

Accusative ἠσθενημένον ἠσθενημένους ἠσθενημένω

Genitive ἠσθενημένου ἠσθενημένων ἠσθενημένοῑν

Dative ἠσθενημένῳ ἠσθενημένοῑς ἠσθενημένοῑν

Feminine

Nominative ἠσθενημένη ἠσθενημέναι ἠσθενημένᾱ

Vocative ἠσθενημένη ἠσθενημέναι ἠσθενημένᾱ

Accusative ἠσθενημένην ἠσθενημένᾱς ἠσθενημένᾱ

Genitive ἠσθενημένης ἠσθενημενῶν ἠσθενημέναῑν

Dative ἠσθενημένῃ ἠσθενημέναῑς ἠσθενημέναῑν

Neuter

Nominative ἠσθενημένον ἠσθενημένα ἠσθενημένω

Vocative ἠσθενημένον ἠσθενημένα ἠσθενημένω

Accusative ἠσθενημένον ἠσθενημένα ἠσθενημένω

Genitive ἠσθενημένου ἠσθενημένων ἠσθενημένοῑν

Dative ἠσθενημένῳ ἠσθενημένοῑς ἠσθενημένοῑν



ἀσθενέω

be weak or ill; be impotent.

Singular Plural Dual

Regular

Present

Active voice

Masculine

Nominative ἀσθενῶν ἀσθενοῦντες ἀσθενοῦντε

Vocative ἀσθενῶν ἀσθενοῦντες ἀσθενοῦντε

Accusative ἀσθενοῦντα ἀσθενοῦντας ἀσθενοῦντε

Genitive ἀσθενοῦντος ἀσθενούντων ἀσθενούντοῑν

Dative ἀσθενοῦντι ἀσθενοῦσι ἀσθενούντοῑν

Feminine

Nominative ἀσθενοῦσα ἀσθενοῦσαι ἀσθενούσᾱ

Vocative ἀσθενοῦσα ἀσθενοῦσαι ἀσθενούσᾱ

Accusative ἀσθενοῦσαν ἀσθενούσᾱς ἀσθενούσᾱ

Genitive ἀσθενούσης ἀσθενουσῶν ἀσθενούσαῑν

Dative ἀσθενούσῃ ἀσθενούσαῑς ἀσθενούσαῑν

Neuter

Nominative ἀσθενοῦν ἀσθενοῦντα ἀσθενοῦντε

Vocative ἀσθενοῦν ἀσθενοῦντα ἀσθενοῦντε

Accusative ἀσθενοῦν ἀσθενοῦντα ἀσθενοῦντε

Genitive ἀσθενοῦντος ἀσθενούντων ἀσθενούντοῑν

Dative ἀσθενοῦντι ἀσθενοῦσι ἀσθενούντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative ἀσθενούμενος ἀσθενούμενοι ἀσθενουμένω

Vocative ἀσθενούμενε ἀσθενούμενοι ἀσθενουμένω

Accusative ἀσθενούμενον ἀσθενουμένους ἀσθενουμένω

Genitive ἀσθενουμένου ἀσθενουμένων ἀσθενουμένοῑν

Dative ἀσθενουμένῳ ἀσθενουμένοῑς ἀσθενουμένοῑν

Feminine

Nominative ἀσθενουμένη ἀσθενουμέναι ἀσθενουμένᾱ

Vocative ἀσθενουμένη ἀσθενουμέναι ἀσθενουμένᾱ

Accusative ἀσθενουμένην ἀσθενουμένᾱς ἀσθενουμένᾱ

Genitive ἀσθενουμένης ἀσθενουμενῶν ἀσθενουμέναῑν

Dative ἀσθενουμένῃ ἀσθενουμέναῑς ἀσθενουμέναῑν



Singular Plural Dual

Neuter

Nominative ἀσθενούμενον ἀσθενούμενα ἀσθενουμένω

Vocative ἀσθενούμενον ἀσθενούμενα ἀσθενουμένω

Accusative ἀσθενούμενον ἀσθενούμενα ἀσθενουμένω

Genitive ἀσθενουμένου ἀσθενουμένων ἀσθενουμένοῑν

Dative ἀσθενουμένῳ ἀσθενουμένοῑς ἀσθενουμένοῑν

Future

Active voice

Masculine

Nominative ἀσθενήσων ἀσθενήσοντες ἀσθενήσοντε

Vocative ἀσθενήσον ἀσθενήσοντες ἀσθενήσοντε

Accusative ἀσθενήσοντα ἀσθενήσοντας ἀσθενήσοντε

Genitive ἀσθενήσοντος ἀσθενησόντων ἀσθενησόντοῑν

Dative ἀσθενήσοντι ἀσθενήσουσι ἀσθενησόντοῑν

Feminine

Nominative ἀσθενήσουσα ἀσθενήσουσαι ἀσθενησούσᾱ

Vocative ἀσθενήσουσα ἀσθενήσουσαι ἀσθενησούσᾱ

Accusative ἀσθενήσουσαν ἀσθενησούσᾱς ἀσθενησούσᾱ

Genitive ἀσθενησούσης ἀσθενησουσῶν ἀσθενησούσαῑν

Dative ἀσθενησούσῃ ἀσθενησούσαῑς ἀσθενησούσαῑν

Neuter

Nominative ἀσθενῆσον ἀσθενήσοντα ἀσθενήσοντε

Vocative ἀσθενῆσον ἀσθενήσοντα ἀσθενήσοντε

Accusative ἀσθενῆσον ἀσθενήσοντα ἀσθενήσοντε

Genitive ἀσθενήσοντος ἀσθενησόντων ἀσθενησόντοῑν

Dative ἀσθενήσοντι ἀσθενήσουσι ἀσθενησόντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative ἀσθενησόμενος ἀσθενησόμενοι ἀσθενησομένω

Vocative ἀσθενησόμενε ἀσθενησόμενοι ἀσθενησομένω

Accusative ἀσθενησόμενον ἀσθενησομένους ἀσθενησομένω

Genitive ἀσθενησομένου ἀσθενησομένων ἀσθενησομένοῑν

Dative ἀσθενησομένῳ ἀσθενησομένοῑς ἀσθενησομένοῑν



Singular Plural Dual

Feminine

Nominative ἀσθενησομένη ἀσθενησομέναι ἀσθενησομένᾱ

Vocative ἀσθενησομένη ἀσθενησομέναι ἀσθενησομένᾱ

Accusative ἀσθενησομένην ἀσθενησομένᾱς ἀσθενησομένᾱ

Genitive ἀσθενησομένης ἀσθενησομενῶν ἀσθενησομέναῑν

Dative ἀσθενησομένῃ ἀσθενησομέναῑς ἀσθενησομέναῑν

Neuter

Nominative ἀσθενησόμενον ἀσθενησόμενα ἀσθενησομένω

Vocative ἀσθενησόμενον ἀσθενησόμενα ἀσθενησομένω

Accusative ἀσθενησόμενον ἀσθενησόμενα ἀσθενησομένω

Genitive ἀσθενησομένου ἀσθενησομένων ἀσθενησομένοῑν

Dative ἀσθενησομένῳ ἀσθενησομένοῑς ἀσθενησομένοῑν

Passive voice

Masculine

Nominative ἀσθενηθησόμενος ἀσθενηθησόμενοι ἀσθενηθησομένω

Vocative ἀσθενηθησόμενε ἀσθενηθησόμενοι ἀσθενηθησομένω

Accusative ἀσθενηθησόμενον ἀσθενηθησομένους ἀσθενηθησομένω

Genitive ἀσθενηθησομένου ἀσθενηθησομένων ἀσθενηθησομένοῑν

Dative ἀσθενηθησομένῳ ἀσθενηθησομένοῑς ἀσθενηθησομένοῑν

Feminine

Nominative ἀσθενηθησομένη ἀσθενηθησομέναι ἀσθενηθησομένᾱ

Vocative ἀσθενηθησομένη ἀσθενηθησομέναι ἀσθενηθησομένᾱ

Accusative ἀσθενηθησομένην ἀσθενηθησομένᾱς ἀσθενηθησομένᾱ

Genitive ἀσθενηθησομένης ἀσθενηθησομενῶν ἀσθενηθησομέναῑν

Dative ἀσθενηθησομένῃ ἀσθενηθησομέναῑς ἀσθενηθησομέναῑν

Neuter

Nominative ἀσθενηθησόμενον ἀσθενηθησόμενα ἀσθενηθησομένω

Vocative ἀσθενηθησόμενον ἀσθενηθησόμενα ἀσθενηθησομένω

Accusative ἀσθενηθησόμενον ἀσθενηθησόμενα ἀσθενηθησομένω

Genitive ἀσθενηθησομένου ἀσθενηθησομένων ἀσθενηθησομένοῑν

Dative ἀσθενηθησομένῳ ἀσθενηθησομένοῑς ἀσθενηθησομένοῑν



Singular Plural Dual

Aorist

Active voice

Masculine

Nominative ἀσθενήσᾱς ἀσθενήσαντες ἀσθενήσαντε

Vocative ἀσθενήσαν ἀσθενήσαντες ἀσθενήσαντε

Accusative ἀσθενήσαντα ἀσθενήσαντας ἀσθενήσαντε

Genitive ἀσθενήσαντος ἀσθενησάντων ἀσθενησάντοῑν

Dative ἀσθενήσαντι ἀσθενήσᾱσι ἀσθενησάντοῑν

Feminine

Nominative ἀσθενήσᾱσα ἀσθενήσᾱσαι ἀσθενησά̄σᾱ

Vocative ἀσθενήσᾱσα ἀσθενήσᾱσαι ἀσθενησά̄σᾱ

Accusative ἀσθενήσᾱσαν ἀσθενησά̄σᾱς ἀσθενησά̄σᾱ

Genitive ἀσθενησά̄σης ἀσθενησᾱσῶν ἀσθενησά̄σαῑν

Dative ἀσθενησά̄σῃ ἀσθενησά̄σαῑς ἀσθενησά̄σαῑν

Neuter

Nominative ἀσθενῆσαν ἀσθενήσαντα ἀσθενήσαντε

Vocative ἀσθενῆσαν ἀσθενήσαντα ἀσθενήσαντε

Accusative ἀσθενῆσαν ἀσθενήσαντα ἀσθενήσαντε

Genitive ἀσθενήσαντος ἀσθενησάντων ἀσθενησάντοῑν

Dative ἀσθενήσαντι ἀσθενήσᾱσι ἀσθενησάντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative ἀσθενησάμενος ἀσθενησάμενοι ἀσθενησαμένω

Vocative ἀσθενησάμενε ἀσθενησάμενοι ἀσθενησαμένω

Accusative ἀσθενησάμενον ἀσθενησαμένους ἀσθενησαμένω

Genitive ἀσθενησαμένου ἀσθενησαμένων ἀσθενησαμένοῑν

Dative ἀσθενησαμένῳ ἀσθενησαμένοῑς ἀσθενησαμένοῑν

Feminine

Nominative ἀσθενησαμένη ἀσθενησαμέναι ἀσθενησαμένᾱ

Vocative ἀσθενησαμένη ἀσθενησαμέναι ἀσθενησαμένᾱ

Accusative ἀσθενησαμένην ἀσθενησαμένᾱς ἀσθενησαμένᾱ

Genitive ἀσθενησαμένης ἀσθενησαμενῶν ἀσθενησαμέναῑν

Dative ἀσθενησαμένῃ ἀσθενησαμέναῑς ἀσθενησαμέναῑν



Singular Plural Dual

Neuter

Nominative ἀσθενησάμενον ἀσθενησάμενα ἀσθενησαμένω

Vocative ἀσθενησάμενον ἀσθενησάμενα ἀσθενησαμένω

Accusative ἀσθενησάμενον ἀσθενησάμενα ἀσθενησαμένω

Genitive ἀσθενησαμένου ἀσθενησαμένων ἀσθενησαμένοῑν

Dative ἀσθενησαμένῳ ἀσθενησαμένοῑς ἀσθενησαμένοῑν

Passive voice

Masculine

Nominative ἀσθενηθείς ἀσθενηθέντες ἀσθενηθέντε

Vocative ἀσθενηθείς ἀσθενηθέντες ἀσθενηθέντε

Accusative ἀσθενηθέντα ἀσθενηθέντας ἀσθενηθέντε

Genitive ἀσθενηθέντος ἀσθενηθέντων ἀσθενηθέντοῑν

Dative ἀσθενηθέντι ἀσθενηθεῖσι ἀσθενηθέντοῑν

Feminine

Nominative ἀσθενηθεῖσα ἀσθενηθεῖσαι ἀσθενηθείσᾱ

Vocative ἀσθενηθεῖσα ἀσθενηθεῖσαι ἀσθενηθείσᾱ

Accusative ἀσθενηθεῖσαν ἀσθενηθείσᾱς ἀσθενηθείσᾱ

Genitive ἀσθενηθείσης ἀσθενηθεισῶν ἀσθενηθείσαῑν

Dative ἀσθενηθείσῃ ἀσθενηθείσαῑς ἀσθενηθείσαῑν

Neuter

Nominative ἀσθενηθέν ἀσθενηθέντα ἀσθενηθέντε

Vocative ἀσθενηθέν ἀσθενηθέντα ἀσθενηθέντε

Accusative ἀσθενηθέν ἀσθενηθέντα ἀσθενηθέντε

Genitive ἀσθενηθέντος ἀσθενηθέντων ἀσθενηθέντοῑν

Dative ἀσθενηθέντι ἀσθενηθεῖσι ἀσθενηθέντοῑν

Perfect

Active voice

Masculine

Nominative ἠσθενηκώς ἠσθενηκότες ἠσθενηκότε

Vocative ἠσθενηκώς ἠσθενηκότες ἠσθενηκότε

Accusative ἠσθενηκότα ἠσθενηκότας ἠσθενηκότε

Genitive ἠσθενηκότος ἠσθενηκότων ἠσθενηκότοῑν

Dative ἠσθενηκότι ἠσθενηκῶσι ἠσθενηκότοῑν



Singular Plural Dual

Feminine

Nominative ἠσθενηκυῖα ἠσθενηκυῖαι ἠσθενηκυίᾱ

Vocative ἠσθενηκυῖα ἠσθενηκυῖαι ἠσθενηκυίᾱ

Accusative ἠσθενηκυῖαν ἠσθενηκυίᾱς ἠσθενηκυίᾱ

Genitive ἠσθενηκυίᾱς ἠσθενηκυιῶν ἠσθενηκυίαῑν

Dative ἠσθενηκυίᾳ ἠσθενηκυίαῑς ἠσθενηκυίαῑν

Neuter

Nominative ἠσθενηκόν ἠσθενηκότες ἠσθενηκότε

Vocative ἠσθενηκός ἠσθενηκότες ἠσθενηκότε

Accusative ἠσθενηκότα ἠσθενηκότας ἠσθενηκότε

Genitive ἠσθενηκότος ἠσθενηκότων ἠσθενηκότοῑν

Dative ἠσθενηκότι ἠσθενηκῶσι ἠσθενηκότοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative ἠσθενημένος ἠσθενημένοι ἠσθενημένω

Vocative ἠσθενημένε ἠσθενημένοι ἠσθενημένω

Accusative ἠσθενημένον ἠσθενημένους ἠσθενημένω

Genitive ἠσθενημένου ἠσθενημένων ἠσθενημένοῑν

Dative ἠσθενημένῳ ἠσθενημένοῑς ἠσθενημένοῑν

Feminine

Nominative ἠσθενημένη ἠσθενημέναι ἠσθενημένᾱ

Vocative ἠσθενημένη ἠσθενημέναι ἠσθενημένᾱ

Accusative ἠσθενημένην ἠσθενημένᾱς ἠσθενημένᾱ

Genitive ἠσθενημένης ἠσθενημενῶν ἠσθενημέναῑν

Dative ἠσθενημένῃ ἠσθενημέναῑς ἠσθενημέναῑν

Neuter

Nominative ἠσθενημένον ἠσθενημένα ἠσθενημένω

Vocative ἠσθενημένον ἠσθενημένα ἠσθενημένω

Accusative ἠσθενημένον ἠσθενημένα ἠσθενημένω

Genitive ἠσθενημένου ἠσθενημένων ἠσθενημένοῑν

Dative ἠσθενημένῳ ἠσθενημένοῑς ἠσθενημένοῑν



ἀσθενέω

be weak or ill; be impotent.

Active Middle Passive

Regular

Present ἀσθενεῖν ἀσθενεῖσθαι

Future ἀσθενήσειν ἀσθενήσεσθαι ἀσθενηθήσεσθαι

Aorist ἀσθενῆσαι ἀσθενήσασθαι ἀσθενηθῆναι

Perfect ἠσθενηκέναι ἠσθενῆσθαι



δίδωμι

give. Allow; forgive; order.

Indicative Subjunctive Optative Imperative

Regular

Active voice

Present
δίδωμι διδῶ δίδοῑμι1ps

δίδως διδῷς δίδοῑς δίδου2ps

δίδωσι διδῷ δίδοῑ διδότω3ps

δίδομεν διδῶμεν δίδοῑμεν1pp

διδοῖμεν

δίδοτε διδῶτε δίδοῑτε δίδοτε2pp

διδοῖτε

διδόασι διδῶσι δίδοῑεν διδόντων3pp

διδοῖεν διδότωσαν

δίδοτον διδῶτον δίδοῑτον δίδοτον2pd

διδοῖτον

δίδοτον διδῶτον διδοί̄την διδότων3pd

διδοί̄την

Imperfect
ἐδίδουν1ps

ἐδίδους2ps

ἐδίδου3ps

ἐδίδομεν1pp

ἐδίδοτε2pp

ἐδίδοσαν3pp

ἐδίδοτον2pd

ἐδιδότην3pd

Future
δώσω δώσοῑμι1ps

δώσεις δώσοῑς2ps

δώσει δώσοῑ3ps

δώσομεν δώσοῑμεν1pp

δώσετε δώσοῑτε2pp

δώσουσι δώσοῑεν3pp

δώσετον δώσοῑτον2pd

δώσετον δωσοί̄την3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Aorist
ἔδωκα δοθῶ δοθείην1ps

ἔδωκας δοθῇς δοθείης δόθητι2ps

ἔδωκε δοθῇ δοθείη δοθήτω3ps

ἐδώκαμεν δοθῶμεν δοθεῖμεν1pp

ἐδώκατε δοθῆτε δοθεῖτε δόθητε2pp

ἐδώκασαν δοθῶσι δοθεῖεν δοθήτωσαν3pp

δοθῆτον δοθεῖτον δόθητον2pd

δοθῆτον δοθείτην δοθήτων3pd

Strong aorist
ἔδων δοίην1ps

ἔδως δοίης δός2ps

ἔδω δοίη δότω3ps

ἔδομεν δοῖμεν1pp

ἔδοτε δοῖτε δότε2pp

ἔδοσαν δοῖεν δότωσαν3pp

δόντων

ἔδοτον δοῖτον δότον2pd

ἐδότην δοίτην δότων3pd

Perfect
δέδωκα δεδώκω δεδώκοῑμι1ps

δέδωκας δεδώκῃς δεδώκοῑς δέδωκε2ps

δέδωκε δεδώκῃ δεδώκοῑ δεδωκέτω3ps

δεδώκαμεν δεδώκωμεν δεδώκοῑμεν1pp

δεδώκατε δεδώκητε δεδώκοῑτε δεδώκετε2pp

δεδώκασι δεδώκωσι δεδώκοῑεν δεδωκέτωσαν3pp

δεδώκατον δεδώκητον δεδώκοῑτον δεδώκετον2pd

δεδώκατον δεδώκητον δεδωκοί̄την δεδωκέτων3pd

Pluperfect
ἐδεδώκη1ps

ἐδεδώκης2ps

ἐδεδώκει3ps

ἐδεδώκεμεν1pp

ἐδεδώκετε2pp

ἐδεδώκεσαν3pp

ἐδεδώκειτον2pd

ἐδεδωκείτην3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Middle voice

Present
δίδομαι διδῶμαι διδοί̄μην1ps

δίδοσαι διδῷ δίδοῑο δίδοσο2ps

δίδοται διδῶται δίδοῑτο διδόσθω3ps

διδόμεθα διδώμεθα διδοί̄μεθα1pp

δίδοσθε διδῶσθε δίδοῑσθε δίδοσθε2pp

δίδονται διδῶνται δίδοῑντο διδόσθων3pp

δίδοσθον διδῶσθον δίδοῑσθον δίδοσθον2pd

δίδοσθον διδῶσθον διδοί̄σθην διδόσθων3pd

Imperfect
ἐδιδόμην1ps

ἐδίδοσο2ps

ἐδίδοτο3ps

ἐδιδόμεθα1pp

ἐδίδοσθε2pp

ἐδίδοντο3pp

ἐδίδοσθον2pd

ἐδιδόσθην3pd

Future
δώσομαι δωσοί̄μην1ps

δώσει δώσοῑο2ps

δώσεται δώσοῑτο3ps

δωσόμεθα δωσοί̄μεθα1pp

δώσεσθε δώσοῑσθε2pp

δώσονται δώσοῑντο3pp

δώσεσθον δώσοῑσθον2pd

δώσεσθον δωσοί̄σθην3pd

Strong aorist
ἐδόμην δοίμην1ps

ἔδου δοῖο δοῦ2ps

ἔδοτο δοῖτο δόσθω3ps

ἐδόμεθα δοίμεθα1pp

ἔδοσθε δοῖσθε δόσθε2pp

ἔδοντο δοῖντο δόσθων3pp

δόσθωσαν

ἔδοσθον δοῖσθον δόσθον2pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

ἐδόσθην δοί̄σθην δόσθων3pd

Perfect
ἐδέδωμαι1ps

ἐδέδωσαι δέδωσο2ps

ἐδέδωται δεδώσθω3ps

ἐδεδώμεθα1pp

ἐδέδωσθε δέδωσθε2pp

ἐδέδωνται δεδώσθωσαν3pp

ἐδέδωσθον δέδωσθον2pd

ἐδέδωσθον δεδώσθων3pd

Pluperfect
ἐδεδώμην1ps

ἐδέδωσο2ps

ἐδέδωτο3ps

ἐδεδώμεθα1pp

ἐδέδωσθε2pp

ἐδέδωντο3pp

ἐδέδωσθον2pd

ἐδεδώσθην3pd

Passive voice

Future
δοθήσομαι1ps

δοθήσει2ps

δοθήσεται3ps

δοθησόμεθα1pp

δοθήσεσθε2pp

δοθήσονται3pp

δοθήσεσθον2pd

δοθήσεσθον3pd

Aorist
ἐδόθην1ps

ἐδόθης2ps

ἐδόθη3ps

ἐδόθημεν1pp

ἐδόθητε2pp

ἐδόθησαν3pp

ἐδόθητον2pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

ἐδοθήτην3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Doric

Active voice

Imperfect
ἐδίδων1ps

ἐδίδως2ps

ἐδίδω3ps

ἐδίδων3pp

Future
δωσῶ δωσῶ δωσοῖμι1ps

δωσεῖς δωσῇς δωσοῖς δώσει2ps

δωσεῖ δωσῇ δωσοῖ δωσείτω3ps

δωσοῦμεν δωσῶμεν δωσοῖμεν1pp

δωσεῖτε δωσῆτε δωσοῖτε δωσεῖτε2pp

δωσοῦσι δωσῶσι δωσοῖεν δωσείτωσαν3pp

δωσεῖτον δωσῆτον δωσοῖτον δωσεῖτον2pd

δωσεῖτον δωσῆτον δωσοί̄την δωσείτων3pd

Strong aorist
ἔδον1ps

δός2ps

δῶ3ps

Middle voice

Future
δωσοῦμαι δωσῶμαι δωσοί̄μην1ps

δωσεῖ δωσῇ δωσοῖο δωσοῦ2ps

δωσεῖται δωσῆται δωσοῖτο δωσείσθω3ps

δωσούμεθα δωσώμεθα δωσοί̄μεθα1pp

δωσεῖσθε δωσῆσθε δωσοῖσθε δωσεῖσθε2pp

δωσοῦνται δωσῶνται δωσοῖντο δωσείσθωσαν3pp

δωσεῖσθον δωσῆσθον δωσοῖσθον δωσεῖσθον2pd

δωσεῖσθον δωσῆσθον δωσοί̄σθην δωσείσθων3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Epic

Active voice

Present
διδοῖς δίδωθι2ps

διδοῖσθα

διδοῖ3ps

Imperfect
δίδον1ps

ἔδιδον

δίδου3ps

Future
διδώσω διδώσοῑμι1ps

διδώσεις διδώσοῑς2ps

διδώσει διδώσοῑ3ps

διδώσομεν διδώσοῑμεν1pp

διδώσετε διδώσοῑτε2pp

διδώσουσι διδώσοῑεν3pp

διδώσετον διδώσοῑτον2pd

διδώσετον διδωσοί̄την3pd

Strong aorist
δώῃ δόη3ps

δώῃσι δοῖ

δῷσι

δώει

δώομεν1pp

δώωσι3pp

Middle voice

Future
διδώσομαι διδωσοί̄μην1ps

διδώσει διδώσοῑο2ps

διδώσεται διδώσοῑτο3ps

διδωσόμεθα διδωσοί̄μεθα1pp

διδώσεσθε διδώσοῑσθε2pp

διδώσονται διδώσοῑντο3pp

διδώσεσθον διδώσοῑσθον2pd

διδώσεσθον διδωσοί̄σθην3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Homeric

Active voice

Strong aorist
δώη3ps



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Poetic

Active voice

Present
δίδοι2ps

Aorist
δῶκα1ps

δῶκας2ps

δῶκε3ps

δώκαμεν1pp

δώκατε2pp

δώκασαν3pp



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Later

Active voice

Present
δίδω1ps

διδόαμεν3ps

δίδωσι3pp



δίδωμι

give. Allow; forgive; order.

Singular Plural Dual

Regular

Present

Active voice

Masculine

Nominative διδούς διδόντες διδόντε

Vocative διδούς διδόντες διδόντε

Accusative διδόντα διδόντας διδόντε

Genitive διδόντος διδόντων διδόντοῑν

Dative διδόντι διδοῦσι διδόντοῑν

Feminine

Nominative διδοῦσα διδοῦσαι διδούσᾱ

Vocative διδοῦσα διδοῦσαι διδούσᾱ

Accusative διδοῦσαν διδούσᾱς διδούσᾱ

Genitive διδούσης διδουσῶν διδούσαῑν

Dative διδούσῃ διδούσαῑς διδούσαῑν

Neuter

Nominative διδόν διδόντα διδόντε

Vocative διδόν διδόντα διδόντε

Accusative διδόν διδόντα διδόντε

Genitive διδόντος διδόντων διδόντοῑν

Dative διδόντι διδοῦσι διδόντοῑν

Future

Active voice

Masculine

Nominative δώσων δώσοντες δώσοντε

Vocative δώσον δώσοντες δώσοντε

Accusative δώσοντα δώσοντας δώσοντε

Genitive δώσοντος δωσόντων δωσόντοῑν

Dative δώσοντι δώσουσι δωσόντοῑν

Feminine

Nominative δώσουσα δώσουσαι δωσούσᾱ

Vocative δώσουσα δώσουσαι δωσούσᾱ

Accusative δώσουσαν δωσούσᾱς δωσούσᾱ

Genitive δωσούσης δωσουσῶν δωσούσαῑν

Dative δωσούσῃ δωσούσαῑς δωσούσαῑν



Singular Plural Dual

Neuter

Nominative δῶσον δώσοντα δώσοντε

Vocative δῶσον δώσοντα δώσοντε

Accusative δῶσον δώσοντα δώσοντε

Genitive δώσοντος δωσόντων δωσόντοῑν

Dative δώσοντι δώσουσι δωσόντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative δωσόμενος δωσόμενοι δωσομένω

Vocative δωσόμενε δωσόμενοι δωσομένω

Accusative δωσόμενον δωσομένους δωσομένω

Genitive δωσομένου δωσομένων δωσομένοῑν

Dative δωσομένῳ δωσομένοῑς δωσομένοῑν

Feminine

Nominative δωσομένη δωσομέναι δωσομένᾱ

Vocative δωσομένη δωσομέναι δωσομένᾱ

Accusative δωσομένην δωσομένᾱς δωσομένᾱ

Genitive δωσομένης δωσομενῶν δωσομέναῑν

Dative δωσομένῃ δωσομέναῑς δωσομέναῑν

Neuter

Nominative δωσόμενον δωσόμενα δωσομένω

Vocative δωσόμενον δωσόμενα δωσομένω

Accusative δωσόμενον δωσόμενα δωσομένω

Genitive δωσομένου δωσομένων δωσομένοῑν

Dative δωσομένῳ δωσομένοῑς δωσομένοῑν

Passive voice

Masculine

Nominative δοθησόμενος δοθησόμενοι δοθησομένω

Vocative δοθησόμενε δοθησόμενοι δοθησομένω

Accusative δοθησόμενον δοθησομένους δοθησομένω

Genitive δοθησομένου δοθησομένων δοθησομένοῑν

Dative δοθησομένῳ δοθησομένοῑς δοθησομένοῑν

Feminine

Nominative δοθησομένη δοθησομέναι δοθησομένᾱ

Vocative δοθησομένη δοθησομέναι δοθησομένᾱ

Accusative δοθησομένην δοθησομένᾱς δοθησομένᾱ

Genitive δοθησομένης δοθησομενῶν δοθησομέναῑν

Dative δοθησομένῃ δοθησομέναῑς δοθησομέναῑν



Singular Plural Dual

Neuter

Nominative δοθησόμενον δοθησόμενα δοθησομένω

Vocative δοθησόμενον δοθησόμενα δοθησομένω

Accusative δοθησόμενον δοθησόμενα δοθησομένω

Genitive δοθησομένου δοθησομένων δοθησομένοῑν

Dative δοθησομένῳ δοθησομένοῑς δοθησομένοῑν

Aorist

Passive voice

Masculine

Nominative δοθείς δοθέντες δοθέντε

Vocative δοθείς δοθέντες δοθέντε

Accusative δοθέντα δοθέντας δοθέντε

Genitive δοθέντος δοθέντων δοθέντοῑν

Dative δοθέντι δοθεῖσι δοθέντοῑν

Feminine

Nominative δοθεῖσα δοθεῖσαι δοθείσᾱ

Vocative δοθεῖσα δοθεῖσαι δοθείσᾱ

Accusative δοθεῖσαν δοθείσᾱς δοθείσᾱ

Genitive δοθείσης δοθεισῶν δοθείσαῑν

Dative δοθείσῃ δοθείσαῑς δοθείσαῑν

Neuter

Nominative δοθέν δοθέντα δοθέντε

Vocative δοθέν δοθέντα δοθέντε

Accusative δοθέν δοθέντα δοθέντε

Genitive δοθέντος δοθέντων δοθέντοῑν

Dative δοθέντι δοθεῖσι δοθέντοῑν

String Aorist

Active voice

Masculine

Nominative δούς δόντες δόντε

Vocative δούς δόντες δόντε

Accusative δόντα δόντας δόντε

Genitive δόντος δόντων δόντοῑν

Dative δόντι δοῦσι δόντοῑν



Singular Plural Dual

Perfect

Active voice

Masculine

Nominative δεδωκώς δεδωκότες δεδωκότε

Vocative δεδωκώς δεδωκότες δεδωκότε

Accusative δεδωκότα δεδωκότας δεδωκότε

Genitive δεδωκότος δεδωκότων δεδωκότοῑν

Dative δεδωκότι δεδωκῶσι δεδωκότοῑν

Feminine

Nominative δεδωκυῖα δεδωκυῖαι δεδωκυίᾱ

Vocative δεδωκυῖα δεδωκυῖαι δεδωκυίᾱ

Accusative δεδωκυῖαν δεδωκυίᾱς δεδωκυίᾱ

Genitive δεδωκυίᾱς δεδωκυιῶν δεδωκυίαῑν

Dative δεδωκυίᾳ δεδωκυίαῑς δεδωκυίαῑν

Neuter

Nominative δεδωκός δεδωκότα δεδωκότε

Vocative δεδωκός δεδωκότα δεδωκότε

Accusative δεδωκός δεδωκότα δεδωκότε

Genitive δεδωκότος δεδωκότων δεδωκότοῑν

Dative δεδωκότι δεδωκῶσι δεδωκότοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative δεδωμένος δεδωμένοι δεδωμένω

Vocative δεδωμένε δεδωμένοι δεδωμένω

Accusative δεδωμένον δεδωμένους δεδωμένω

Genitive δεδωμένου δεδωμένων δεδωμένοῑν

Dative δεδωμένῳ δεδωμένοῑς δεδωμένοῑν

Feminine

Nominative δεδωμένη δεδωμέναι δεδωμένᾱ

Vocative δεδωμένη δεδωμέναι δεδωμένᾱ

Accusative δεδωμένην δεδωμένᾱς δεδωμένᾱ

Genitive δεδωμένης δεδωμενῶν δεδωμέναῑν

Dative δεδωμένῃ δεδωμέναῑς δεδωμέναῑν



Singular Plural Dual

Neuter

Nominative δεδωμένον δεδωμένα δεδωμένω

Vocative δεδωμένον δεδωμένα δεδωμένω

Accusative δεδωμένον δεδωμένα δεδωμένω

Genitive δεδωμένου δεδωμένων δεδωμένοῑν

Dative δεδωμένῳ δεδωμένοῑς δεδωμένοῑν



Singular Plural Dual

Doric

Future

Active voice

Masculine

Nominative δωσῶν δωσοῦντες δωσοῦντε

Vocative δωσῶν δωσοῦντες δωσοῦντε

Accusative δωσοῦντα δωσοῦντας δωσοῦντε

Genitive δωσοῦντος δωσούντων δωσούντοῑν

Dative δωσοῦντι δωσοῦσι δωσούντοῑν

Feminine

Nominative δωσοῦσα δωσοῦσαι δωσούσᾱ

Vocative δωσοῦσα δωσοῦσαι δωσούσᾱ

Accusative δωσοῦσαν δωσούσᾱς δωσούσᾱ

Genitive δωσούσης δωσουσῶν δωσούσαῑν

Dative δωσούσῃ δωσούσαῑς δωσούσαῑν

Neuter

Nominative δωσοῦν δωσοῦντα δωσοῦντε

Vocative δωσοῦν δωσοῦντα δωσοῦντε

Accusative δωσοῦν δωσοῦντα δωσοῦντε

Genitive δωσοῦντος δωσούντων δωσούντοῑν

Dative δωσοῦντι δωσοῦσι δωσούντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative δωσούμενος δωσούμενοι δωσουμένω

Vocative δωσούμενε δωσούμενοι δωσουμένω

Accusative δωσούμενον δωσουμένους δωσουμένω

Genitive δωσουμένου δωσουμένων δωσουμένοῑν

Dative δωσουμένῳ δωσουμένοῑς δωσουμένοῑν

Feminine

Nominative δωσουμένη δωσουμέναι δωσουμένᾱ

Vocative δωσουμένη δωσουμέναι δωσουμένᾱ

Accusative δωσουμένην δωσουμένᾱς δωσουμένᾱ

Genitive δωσουμένης δωσουμενῶν δωσουμέναῑν

Dative δωσουμένῃ δωσουμέναῑς δωσουμέναῑν



Singular Plural Dual

Neuter

Nominative δωσούμενον δωσούμενα δωσουμένω

Vocative δωσούμενον δωσούμενα δωσουμένω

Accusative δωσούμενον δωσούμενα δωσουμένω

Genitive δωσουμένου δωσουμένων δωσουμένοῑν

Dative δωσουμένῳ δωσουμένοῑς δωσουμένοῑν



Singular Plural Dual

Aeolian

Present

Active voice

Masculine

Nominative δίδοις

Vocative δίδοις



Singular Plural Dual

Epic

Future

Active voice

Masculine

Nominative διδώσων διδώσοντες διδώσοντε

Vocative διδώσον διδώσοντες διδώσοντε

Accusative διδώσοντα διδώσοντας διδώσοντε

Genitive διδώσοντος διδωσόντων διδωσόντοῑν

Dative διδώσοντι διδώσουσι διδωσόντοῑν

Feminine

Nominative διδώσουσα διδώσουσαι διδωσούσᾱ

Vocative διδώσουσα διδώσουσαι διδωσούσᾱ

Accusative διδώσουσαν διδωσούσᾱς διδωσούσᾱ

Genitive διδωσούσης διδωσουσῶν διδωσούσαῑν

Dative διδωσούσῃ διδωσούσαῑς διδωσούσαῑν

Neuter

Nominative διδῶσον διδώσοντα διδώσοντε

Vocative διδῶσον διδώσοντα διδώσοντε

Accusative διδῶσον διδώσοντα διδώσοντε

Genitive διδώσοντος διδωσόντων διδωσόντοῑν

Dative διδώσοντι διδώσουσι διδωσόντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative διδωσόμενος διδωσόμενοι διδωσομένω

Vocative διδωσόμενε διδωσόμενοι διδωσομένω

Accusative διδωσόμενον διδωσομένους διδωσομένω

Genitive διδωσομένου διδωσομένων διδωσομένοῑν

Dative διδωσομένῳ διδωσομένοῑς διδωσομένοῑν

Feminine

Nominative διδωσομένη διδωσομέναι διδωσομένᾱ

Vocative διδωσομένη διδωσομέναι διδωσομένᾱ

Accusative διδωσομένην διδωσομένᾱς διδωσομένᾱ

Genitive διδωσομένης διδωσομενῶν διδωσομέναῑν

Dative διδωσομένῃ διδωσομέναῑς διδωσομέναῑν



Singular Plural Dual

Neuter

Nominative διδωσόμενον διδωσόμενα διδωσομένω

Vocative διδωσόμενον διδωσόμενα διδωσομένω

Accusative διδωσόμενον διδωσόμενα διδωσομένω

Genitive διδωσομένου διδωσομένων διδωσομένοῑν

Dative διδωσομένῳ διδωσομένοῑς διδωσομένοῑν



δίδωμι

give. Allow; forgive; order.

Active Middle Passive

Regular

Present διδόναι δίδοσθαι

Future δώσειν δώσεσθαι δοθήσεσθαι

Aorist δοθῆναι

Aorist δοῦναι δόσθαι

Perfect δεδωκέναι δεδῶσθαι

Doric

Present δωσεῖν δωσεῖσθαι

Epic

Present διδοῦν

Present διδοῦναι

Future διδώσειν διδώσεσθαι

Future δωσέμεναι

Aorist δόμεναι

Aorist δόμεν

Aorist δόμειν

Aorist δῶναι



ἁμαρτάνω

mistake, fail; sin; lack.

Indicative Subjunctive Optative Imperative

Regular

Active voice

Present
ἁμαρτάνω ἁμαρτάνω ἁμαρτάνοῑμι1ps

ἁμαρτάνεις ἁμαρτάνῃς ἁμαρτάνοῑς ἁμάρτανε2ps

ἁμαρτάνει ἁμαρτάνῃ ἁμαρτάνοῑ ἁμαρτανέτω3ps

ἁμαρτάνομεν ἁμαρτάνωμεν ἁμαρτάνοῑμεν1pp

ἁμαρτάνετε ἁμαρτάνητε ἁμαρτάνοῑτε ἁμαρτάνετε2pp

ἁμαρτάνουσι ἁμαρτάνωσι ἁμαρτάνοῑεν ἁμαρτανέτωσαν3pp

ἁμαρτάνετον ἁμαρτάνητον ἁμαρτάνοῑτον ἁμαρτάνετον2pd

ἁμαρτάνετον ἁμαρτάνητον ἁμαρτανοί̄την ἁμαρτανέτων3pd

Imperfect
ἡμάρτανον1ps

ἡμάρτανες2ps

ἡμάρτανε3ps

ἡμαρτάνομεν1pp

ἡμαρτάνετε2pp

ἡμάρτανον3pp

ἡμαρτάνετον2pd

ἡμαρτανέτην3pd

Future
ἁμαρτήσω ἁμαρτήσοῑμι1ps

ἁμαρτήσεις ἁμαρτήσοῑς2ps

ἁμαρτήσει ἁμαρτήσοῑ3ps

ἁμαρτήσομεν ἁμαρτήσοῑμεν1pp

ἁμαρτήσετε ἁμαρτήσοῑτε2pp

ἁμαρτήσουσι ἁμαρτήσοῑεν3pp

ἁμαρτήσετον ἁμαρτήσοῑτον2pd

ἁμαρτήσετον ἁμαρτησοί̄την3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Aorist
ἡμάρτησα ἁμαρτηθῶ ἁμαρτηθείην1ps

ἡμάρτησας ἁμαρτηθῇς ἁμαρτηθείης ἁμαρτήθητι2ps

ἡμάρτησε ἁμαρτηθῇ ἁμαρτηθείη ἁμαρτηθήτω3ps

ἡμαρτήσαμεν ἁμαρτηθῶμεν ἁμαρτηθεῖμεν1pp

ἡμαρτήσατε ἁμαρτηθῆτε ἁμαρτηθεῖτε ἁμαρτήθητε2pp

ἡμάρτησαν ἁμαρτηθῶσι ἁμαρτηθεῖεν ἁμαρτηθήτωσαν3pp

ἡμαρτήσατον ἁμαρτηθῆτον ἁμαρτηθεῖτον ἁμαρτήθητον2pd

ἡμαρτησάτην ἁμαρτηθῆτον ἁμαρτηθείτην ἁμαρτηθήτων3pd

Strong aorist
ἥμαρτον ἁμάρτω ἁμάρτοῑμι1ps

ἥμαρτες ἁμάρτῃς ἁμάρτοῑς ἅμαρτε2ps

ἥμαρτε ἁμάρτῃ ἁμάρτοῑ ἁμαρτέτω3ps

ἡμάρτομεν ἁμάρτωμεν ἁμάρτοῑμεν1pp

ἡμάρτετε ἁμάρτητε ἁμάρτοῑτε ἁμάρτετε2pp

ἥμαρτον ἁμάρτωσι ἁμάρτοῑεν ἁμαρτέτωσαν3pp

ἡμάρτετον ἁμάρτητον ἁμάρτοῑτον ἁμάρτετον2pd

ἡμαρτέτην ἁμάρτητον ἁμαρτοί̄την ἁμαρτέτων3pd

Perfect
ἡμάρτηκα ἡμαρτήκω ἡμαρτήκοῑμι1ps

ἡμάρτηκας ἡμαρτήκῃς ἡμαρτήκοῑς ἡμάρτησο2ps

ἡμάρτηκε ἡμαρτήκῃ ἡμαρτήκοῑ ἡμαρτήσθω3ps

ἡμαρτήκαμεν ἡμαρτήκωμεν ἡμαρτήκοῑμεν1pp

ἡμαρτήκατε ἡμαρτήκητε ἡμαρτήκοῑτε ἡμάρτησθε2pp

ἡμαρτήκασι ἡμαρτήκωσι ἡμαρτήκοῑεν ἡμαρτήσθωσαν3pp

ἡμαρτήκατον ἡμαρτήκητον ἡμαρτήκοῑτον ἡμάρτησθον2pd

ἡμαρτήκατον ἡμαρτήκητον ἡμαρτηκοί̄την ἡμαρτήσθων3pd

Pluperfect
ἡμαρτήκη1ps

ἡμαρτήκης2ps

ἡμαρτήκει3ps

ἡμαρτήκεμεν1pp

ἡμαρτήκετε2pp

ἡμαρτήκεσαν3pp

ἡμαρτήκειτον2pd

ἡμαρτηκείτην3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Middle voice

Present
ἡμαρτάνομαι ἁμαρτάνωμαι ἁμαρτανοί̄μην1ps

ἡμαρτάνει ἁμαρτάνῃ ἁμαρτάνοῑο ἁμαρτάνου2ps

ἡμαρτάνεται ἁμαρτάνηται ἁμαρτάνοῑτο ἁμαρτανέσθω3ps

ἡμαρτανόμεθα ἁμαρτανώμεθα ἁμαρτανοί̄μεθα1pp

ἡμαρτάνεσθε ἁμαρτάνησθε ἁμαρτάνοῑσθε ἁμαρτάνεσθε2pp

ἡμαρτάνονται ἁμαρτάνωνται ἁμαρτάνοῑντο ἁμαρτανέσθωσα3pp

ἡμαρτάνεσθον ἁμαρτάνησθον ἁμαρτάνοῑσθον ἁμαρτάνεσθον2pd

ἡμαρτάνεσθον ἁμαρτάνησθον ἁμαρτανοί̄σθην ἁμαρτανέσθων3pd

Imperfect
ἡμαρτανόμην1ps

ἡμαρτάνου2ps

ἡμαρτάνετο3ps

ἡμαρτανόμεθα1pp

ἡμαρτάνεσθε2pp

ἡμαρτάνοντο3pp

ἡμαρτάνεσθον2pd

ἡμαρτανέσθην3pd

Future
ἁμαρτήσομαι ἁμαρτησοί̄μην1ps

ἁμαρτήσει ἁμαρτήσοῑο2ps

ἁμαρτήσεται ἁμαρτήσοῑτο3ps

ἁμαρτησόμεθα ἁμαρτησοί̄μεθα1pp

ἁμαρτήσεσθε ἁμαρτήσοῑσθε2pp

ἁμαρτήσονται ἁμαρτήσοῑντο3pp

ἁμαρτήσεσθον ἁμαρτήσοῑσθον2pd

ἁμαρτήσεσθον ἁμαρτησοί̄σθην3pd

Aorist
ἡμαρτησάμην ἁμαρτήσωμαι ἁμαρτησαί̄μην1ps

ἡμαρτήσω ἁμαρτήσῃ ἁμαρτήσαῑο ἁμάρτησαι2ps

ἡμαρτήσατο ἁμαρτήσηται ἁμαρτήσαῑτο ἁμαρτησάσθω3ps

ἡμαρτησάμεθα ἁμαρτησώμεθα ἁμαρτησαί̄μεθα1pp

ἡμαρτήσασθε ἁμαρτήσησθε ἁμαρτήσαῑσθε ἁμαρτήσασθε2pp

ἡμαρτήσαντο ἁμαρτήσωνται ἁμαρτήσαῑντο ἁμαρτησάσθωσα3pp

ἡμαρτήσασθον ἁμαρτήσησθον ἁμαρτήσαῑσθον ἁμαρτήσασθον2pd

ἡμαρτησάσθην ἁμαρτήσησθον ἁμαρτησαί̄σθην ἁμαρτησάσθων3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Strong aorist
ἡμαρτόμην ἁμάρτωμαι ἁμαρτοί̄μην1ps

ἡμάρτου ἁμάρτῃ ἁμάρτοῑο ἁμαρτοῦ2ps

ἡμάρτετο ἁμάρτηται ἁμάρτοῑτο ἁμαρτέσθω3ps

ἡμαρτόμεθα ἁμαρτώμεθα ἁμαρτοί̄μεθα1pp

ἡμάρτεσθε ἁμάρτησθε ἁμάρτοῑσθε ἁμάρτεσθε2pp

ἡμάρτοντο ἁμάρτωνται ἁμάρτοῑντο ἁμαρτέσθωσαν3pp

ἡμάρτεσθον ἁμάρτησθον ἁμάρτοῑσθον ἁμάρτεσθον2pd

ἡμαρτέσθην ἁμάρτησθον ἁμαρτοί̄σθην ἁμαρτέσθων3pd

Perfect
ἡμάρτημαι1ps

ἡμάρτησαι ἡμάρτησο2ps

ἡμάρτηται ἡμαρτήσθω3ps

ἡμαρτήμεθα1pp

ἡμάρτησθε ἡμάρτησθε2pp

ἡμάρτηνται ἡμαρτήσθωσαν3pp

ἡμάρτησθον ἡμάρτησθον2pd

ἡμάρτησθον ἡμαρτήσθων3pd

Pluperfect
ἡμαρτήμην1ps

ἡμάρτησο2ps

ἡμάρτητο3ps

ἡμαρτήμεθα1pp

ἡμάρτησθε2pp

ἡμάρτηντο3pp

ἡμάρτησθον2pd

ἡμαρτήσθην3pd

Passive voice

Aorist
ἡμαρτήθην1ps

ἡμαρτήθης2ps

ἡμαρτήθη3ps

ἡμαρτήθημεν1pp

ἡμαρτήθητε2pp

ἡμαρτήθησαν3pp

ἡμαρτήθητον2pd

ἡμαρτηθήτην3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Aeolian

Active voice

Strong aorist
ἄμβροτον1ps

ἄμβροτες2ps

ἄμβροτε3ps

ἀμβρότομεν1pp

ἀμβρότετε2pp

ἄμβροτον3pp

ἀμβρότετον2pd

ἀμβροτέτην3pd

Middle voice

Strong aorist
ἀμβροτόμην1ps

ἀμβρότου2ps

ἀμβρότετο3ps

ἀμβροτόμεθα1pp

ἀμβρότεσθε2pp

ἀμβρότοντο3pp

ἀμβρότεσθον2pd

ἀμβροτέσθην3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Epic

Active voice

Strong aorist
ἤμβροτον ἀμβρότω ἀμβρότοῑμι1ps

ἤμβροτες ἀμβρότῃς ἀμβρότοῑς ἄμβροτε2ps

ἤμβροτε ἀμβρότῃ ἀμβρότοῑ ἀμβροτέτω3ps

ἠμβρότομεν ἀμβρότωμεν ἀμβρότοῑμεν1pp

ἠμβρότετε ἀμβρότητε ἀμβρότοῑτε ἀμβρότετε2pp

ἤμβροτον ἀμβρότωσι ἀμβρότοῑεν ἀμβροτέτωσαν3pp

ἠμβρότετον ἀμβρότητον ἀμβρότοῑτον ἀμβρότετον2pd

ἠμβροτέτην ἀμβρότητον ἀμβροτοί̄την ἀμβροτέτων3pd

Middle voice

Strong aorist
ἠμβροτόμην ἀμβρότωμαι ἀμβροτοί̄μην1ps

ἠμβρότου ἀμβρότῃ ἀμβρότοῑο ἀμβροτοῦ2ps

ἠμβρότετο ἀμβρότηται ἀμβρότοῑτο ἀμβροτέσθω3ps

ἠμβροτόμεθα ἀμβροτώμεθα ἀμβροτοί̄μεθα1pp

ἠμβρότεσθε ἀμβρότησθε ἀμβρότοῑσθε ἀμβρότεσθε2pp

ἠμβρότοντο ἀμβρότωνται ἀμβρότοῑντο ἀμβροτέσθωσαν3pp

ἠμβρότεσθον ἀμβρότησθον ἀμβρότοῑσθον ἀμβρότεσθον2pd

ἠμβροτέσθην ἀμβρότησθον ἀμβροτοί̄σθην ἀμβροτέσθων3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Rare

Active voice

Present
ἁμάρτοιν3ps



ἁμαρτάνω

mistake, fail; sin; lack.

Singular Plural Dual

Regular

Present

Active voice

Masculine

Nominative ἁμαρτάνων ἁμαρτάνοντες ἁμαρτάνοντε

Vocative ἁμαρτάνον ἁμαρτάνοντες ἁμαρτάνοντε

Accusative ἁμαρτάνοντα ἁμαρτάνοντας ἁμαρτάνοντε

Genitive ἁμαρτάνοντος ἁμαρτανόντων ἁμαρτανόντοῑν

Dative ἁμαρτάνοντι ἁμαρτάνουσι ἁμαρτανόντοῑν

Feminine

Nominative ἁμαρτάνουσα ἁμαρτάνουσαι ἁμαρτανούσᾱ

Vocative ἁμαρτάνουσα ἁμαρτάνουσαι ἁμαρτανούσᾱ

Accusative ἁμαρτάνουσαν ἁμαρτανούσᾱς ἁμαρτανούσᾱ

Genitive ἁμαρτανούσης ἁμαρτανουσῶν ἁμαρτανούσαῑν

Dative ἁμαρτανούσῃ ἁμαρτανούσαῑς ἁμαρτανούσαῑν

Neuter

Nominative ἁμαρτάνον ἁμαρτάνοντα ἁμαρτάνοντε

Vocative ἁμαρτάνον ἁμαρτάνοντα ἁμαρτάνοντε

Accusative ἁμαρτάνον ἁμαρτάνοντα ἁμαρτάνοντε

Genitive ἁμαρτάνοντος ἁμαρτανόντων ἁμαρτανόντοῑν

Dative ἁμαρτάνοντι ἁμαρτάνουσι ἁμαρτανόντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative ἁμαρτανόμενος ἁμαρτανόμενοι ἁμαρτανομένω

Vocative ἁμαρτανόμενε ἁμαρτανόμενοι ἁμαρτανομένω

Accusative ἁμαρτανόμενον ἁμαρτανομένους ἁμαρτανομένω

Genitive ἁμαρτανομένου ἁμαρτανομένων ἁμαρτανομένοῑν

Dative ἁμαρτανομένῳ ἁμαρτανομένοῑς ἁμαρτανομένοῑν

Feminine

Nominative ἁμαρτανομένη ἁμαρτανομέναι ἁμαρτανομένᾱ

Vocative ἁμαρτανομένη ἁμαρτανομέναι ἁμαρτανομένᾱ

Accusative ἁμαρτανομένην ἁμαρτανομένᾱς ἁμαρτανομένᾱ

Genitive ἁμαρτανομένης ἁμαρτανομενῶν ἁμαρτανομέναῑν

Dative ἁμαρτανομένῃ ἁμαρτανομέναῑς ἁμαρτανομέναῑν



Singular Plural Dual

Neuter

Nominative ἁμαρτανόμενον ἁμαρτανόμενα ἁμαρτανομένω

Vocative ἁμαρτανόμενον ἁμαρτανόμενα ἁμαρτανομένω

Accusative ἁμαρτανόμενον ἁμαρτανόμενα ἁμαρτανομένω

Genitive ἁμαρτανομένου ἁμαρτανομένων ἁμαρτανομένοῑν

Dative ἁμαρτανομένῳ ἁμαρτανομένοῑς ἁμαρτανομένοῑν

Future

Active voice

Masculine

Nominative ἁμαρτήσων ἁμαρτήσοντες ἁμαρτήσοντε

Vocative ἁμαρτήσον ἁμαρτήσοντες ἁμαρτήσοντε

Accusative ἁμαρτήσοντα ἁμαρτήσοντας ἁμαρτήσοντε

Genitive ἁμαρτήσοντος ἁμαρτησόντων ἁμαρτησόντοῑν

Dative ἁμαρτήσοντι ἁμαρτήσουσι ἁμαρτησόντοῑν

Feminine

Nominative ἁμαρτήσουσα ἁμαρτήσουσαι ἁμαρτησούσᾱ

Vocative ἁμαρτήσουσα ἁμαρτήσουσαι ἁμαρτησούσᾱ

Accusative ἁμαρτήσουσαν ἁμαρτησούσᾱς ἁμαρτησούσᾱ

Genitive ἁμαρτησούσης ἁμαρτησουσῶν ἁμαρτησούσαῑν

Dative ἁμαρτησούσῃ ἁμαρτησούσαῑς ἁμαρτησούσαῑν

Neuter

Nominative ἁμαρτῆσον ἁμαρτήσοντα ἁμαρτήσοντε

Vocative ἁμαρτῆσον ἁμαρτήσοντα ἁμαρτήσοντε

Accusative ἁμαρτῆσον ἁμαρτήσοντα ἁμαρτήσοντε

Genitive ἁμαρτήσοντος ἁμαρτησόντων ἁμαρτησόντοῑν

Dative ἁμαρτήσοντι ἁμαρτήσουσι ἁμαρτησόντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative ἁμαρτησόμενος ἁμαρτησόμενοι ἁμαρτησομένω

Vocative ἁμαρτησόμενε ἁμαρτησόμενοι ἁμαρτησομένω

Accusative ἁμαρτησόμενον ἁμαρτησομένους ἁμαρτησομένω

Genitive ἁμαρτησομένου ἁμαρτησομένων ἁμαρτησομένοῑν

Dative ἁμαρτησομένῳ ἁμαρτησομένοῑς ἁμαρτησομένοῑν



Singular Plural Dual

Feminine

Nominative ἁμαρτησομένη ἁμαρτησομέναι ἁμαρτησομένᾱ

Vocative ἁμαρτησομένη ἁμαρτησομέναι ἁμαρτησομένᾱ

Accusative ἁμαρτησομένην ἁμαρτησομένᾱς ἁμαρτησομένᾱ

Genitive ἁμαρτησομένης ἁμαρτησομενῶν ἁμαρτησομέναῑν

Dative ἁμαρτησομένῃ ἁμαρτησομέναῑς ἁμαρτησομέναῑν

Neuter

Nominative ἁμαρτησόμενον ἁμαρτησόμενα ἁμαρτησομένω

Vocative ἁμαρτησόμενον ἁμαρτησόμενα ἁμαρτησομένω

Accusative ἁμαρτησόμενον ἁμαρτησόμενα ἁμαρτησομένω

Genitive ἁμαρτησομένου ἁμαρτησομένων ἁμαρτησομένοῑν

Dative ἁμαρτησομένῳ ἁμαρτησομένοῑς ἁμαρτησομένοῑν

Aorist

Active voice

Masculine

Nominative ἁμαρτήσᾱς ἁμαρτήσαντες ἁμαρτήσαντε

Vocative ἁμαρτήσαν ἁμαρτήσαντες ἁμαρτήσαντε

Accusative ἁμαρτήσαντα ἁμαρτήσαντας ἁμαρτήσαντε

Genitive ἁμαρτήσαντος ἁμαρτησάντων ἁμαρτησάντοῑν

Dative ἁμαρτήσαντι ἁμαρτήσᾱσι ἁμαρτησάντοῑν

Feminine

Nominative ἁμαρτήσᾱσα ἁμαρτήσᾱσαι ἁμαρτησά̄σᾱ

Vocative ἁμαρτήσᾱσα ἁμαρτήσᾱσαι ἁμαρτησά̄σᾱ

Accusative ἁμαρτήσᾱσαν ἁμαρτησά̄σᾱς ἁμαρτησά̄σᾱ

Genitive ἁμαρτησά̄σης ἁμαρτησᾱσῶν ἁμαρτησά̄σαῑν

Dative ἁμαρτησά̄σῃ ἁμαρτησά̄σαῑς ἁμαρτησά̄σαῑν

Neuter

Nominative ἁμαρτῆσαν ἁμαρτήσαντα ἁμαρτήσαντε

Vocative ἁμαρτῆσαν ἁμαρτήσαντα ἁμαρτήσαντε

Accusative ἁμαρτῆσαν ἁμαρτήσαντα ἁμαρτήσαντε

Genitive ἁμαρτήσαντος ἁμαρτησάντων ἁμαρτησάντοῑν

Dative ἁμαρτήσαντι ἁμαρτήσᾱσι ἁμαρτησάντοῑν



Singular Plural Dual

Middle voice

Masculine

Nominative ἁμαρτησάμενος ἁμαρτησάμενοι ἁμαρτησαμένω

Vocative ἁμαρτησάμενε ἁμαρτησάμενοι ἁμαρτησαμένω

Accusative ἁμαρτησάμενον ἁμαρτησαμένους ἁμαρτησαμένω

Genitive ἁμαρτησαμένου ἁμαρτησαμένων ἁμαρτησαμένοῑν

Dative ἁμαρτησαμένῳ ἁμαρτησαμένοῑς ἁμαρτησαμένοῑν

Feminine

Nominative ἁμαρτησαμένη ἁμαρτησαμέναι ἁμαρτησαμένᾱ

Vocative ἁμαρτησαμένη ἁμαρτησαμέναι ἁμαρτησαμένᾱ

Accusative ἁμαρτησαμένην ἁμαρτησαμένᾱς ἁμαρτησαμένᾱ

Genitive ἁμαρτησαμένης ἁμαρτησαμενῶν ἁμαρτησαμέναῑν

Dative ἁμαρτησαμένῃ ἁμαρτησαμέναῑς ἁμαρτησαμέναῑν

Neuter

Nominative ἁμαρτησάμενον ἁμαρτησάμενα ἁμαρτησαμένω

Vocative ἁμαρτησάμενον ἁμαρτησάμενα ἁμαρτησαμένω

Accusative ἁμαρτησάμενον ἁμαρτησάμενα ἁμαρτησαμένω

Genitive ἁμαρτησαμένου ἁμαρτησαμένων ἁμαρτησαμένοῑν

Dative ἁμαρτησαμένῳ ἁμαρτησαμένοῑς ἁμαρτησαμένοῑν

Passive voice

Masculine

Nominative ἁμαρτηθείς ἁμαρτηθέντες ἁμαρτηθέντε

Vocative ἁμαρτηθείς ἁμαρτηθέντες ἁμαρτηθέντε

Accusative ἁμαρτηθέντα ἁμαρτηθέντας ἁμαρτηθέντε

Genitive ἁμαρτηθέντος ἁμαρτηθέντων ἁμαρτηθέντοῑν

Dative ἁμαρτηθέντι ἁμαρτηθεῖσι ἁμαρτηθέντοῑν

Feminine

Nominative ἁμαρτηθεῖσα ἁμαρτηθεῖσαι ἁμαρτηθείσᾱ

Vocative ἁμαρτηθεῖσα ἁμαρτηθεῖσαι ἁμαρτηθείσᾱ

Accusative ἁμαρτηθεῖσαν ἁμαρτηθείσᾱς ἁμαρτηθείσᾱ

Genitive ἁμαρτηθείσης ἁμαρτηθεισῶν ἁμαρτηθείσαῑν

Dative ἁμαρτηθείσῃ ἁμαρτηθείσαῑς ἁμαρτηθείσαῑν

Neuter

Nominative ἁμαρτηθέν ἁμαρτηθέντα ἁμαρτηθέντε

Vocative ἁμαρτηθέν ἁμαρτηθέντα ἁμαρτηθέντε

Accusative ἁμαρτηθέν ἁμαρτηθέντα ἁμαρτηθέντε

Genitive ἁμαρτηθέντος ἁμαρτηθέντων ἁμαρτηθέντοῑν

Dative ἁμαρτηθέντι ἁμαρτηθεῖσι ἁμαρτηθέντοῑν



Singular Plural Dual

String Aorist

Active voice

Masculine

Nominative ἁμαρτών ἁμαρτόντες ἁμαρτόντε

Vocative ἁμαρτών ἁμαρτόντες ἁμαρτόντε

Accusative ἁμαρτόντα ἁμαρτόντας ἁμαρτόντε

Genitive ἁμαρτόντος ἁμαρτόντων ἁμαρτόντοῑν

Dative ἁμαρτόντι ἁμαρτοῦσι ἁμαρτόντοῑν

Feminine

Nominative ἁμαρτοῦσα ἁμαρτοῦσαι ἁμαρτούσᾱ

Vocative ἁμαρτοῦσα ἁμαρτοῦσαι ἁμαρτούσᾱ

Accusative ἁμαρτοῦσαν ἁμαρτούσᾱς ἁμαρτούσᾱ

Genitive ἁμαρτούσης ἁμαρτουσῶν ἁμαρτούσαῑν

Dative ἁμαρτούσῃ ἁμαρτούσαῑς ἁμαρτούσαῑν

Neuter

Nominative ἁμαρτόν ἁμαρτόντα ἁμαρτόντε

Vocative ἁμαρτόν ἁμαρτόντα ἁμαρτόντε

Accusative ἁμαρτόν ἁμαρτόντα ἁμαρτόντε

Genitive ἁμαρτόντος ἁμαρτόντων ἁμαρτόντοῑν

Dative ἁμαρτόντι ἁμαρτοῦσι ἁμαρτόντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative ἁμαρτόμενος ἁμαρτόμενοι ἁμαρτομένω

Vocative ἁμαρτόμενε ἁμαρτόμενοι ἁμαρτομένω

Accusative ἁμαρτόμενον ἁμαρτομένους ἁμαρτομένω

Genitive ἁμαρτομένου ἁμαρτομένων ἁμαρτομένοῑν

Dative ἁμαρτομένῳ ἁμαρτομένοῑς ἁμαρτομένοῑν

Feminine

Nominative ἁμαρτομένη ἁμαρτομέναι ἁμαρτομένᾱ

Vocative ἁμαρτομένη ἁμαρτομέναι ἁμαρτομένᾱ

Accusative ἁμαρτομένην ἁμαρτομένᾱς ἁμαρτομένᾱ

Genitive ἁμαρτομένης ἁμαρτομενῶν ἁμαρτομέναῑν

Dative ἁμαρτομένῃ ἁμαρτομέναῑς ἁμαρτομέναῑν



Singular Plural Dual

Neuter

Nominative ἁμαρτόμενον ἁμαρτόμενα ἁμαρτομένω

Vocative ἁμαρτόμενον ἁμαρτόμενα ἁμαρτομένω

Accusative ἁμαρτόμενον ἁμαρτόμενα ἁμαρτομένω

Genitive ἁμαρτομένου ἁμαρτομένων ἁμαρτομένοῑν

Dative ἁμαρτομένῳ ἁμαρτομένοῑς ἁμαρτομένοῑν

Perfect

Active voice

Masculine

Nominative ἡμαρτηκώς ἡμαρτηκότες ἡμαρτηκότε

Vocative ἡμαρτηκώς ἡμαρτηκότες ἡμαρτηκότε

Accusative ἡμαρτηκότα ἡμαρτηκότας ἡμαρτηκότε

Genitive ἡμαρτηκότος ἡμαρτηκότων ἡμαρτηκότοῑν

Dative ἡμαρτηκότι ἡμαρτηκῶσι ἡμαρτηκότοῑν

Feminine

Nominative ἡμαρτηκυῖα ἡμαρτηκυῖαι ἡμαρτηκυίᾱ

Vocative ἡμαρτηκυῖα ἡμαρτηκυῖαι ἡμαρτηκυίᾱ

Accusative ἡμαρτηκυῖαν ἡμαρτηκυίᾱς ἡμαρτηκυίᾱ

Genitive ἡμαρτηκυίᾱς ἡμαρτηκυιῶν ἡμαρτηκυίαῑν

Dative ἡμαρτηκυίᾳ ἡμαρτηκυίαῑς ἡμαρτηκυίαῑν

Neuter

Nominative ἡμαρτηκός ἡμαρτηκότα ἡμαρτηκότε

Vocative ἡμαρτηκός ἡμαρτηκότα ἡμαρτηκότε

Accusative ἡμαρτηκός ἡμαρτηκότα ἡμαρτηκότε

Genitive ἡμαρτηκότος ἡμαρτηκότων ἡμαρτηκότοῑν

Dative ἡμαρτηκότι ἡμαρτηκῶσι ἡμαρτηκότοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative ἡμαρτημένος ἡμαρτημένοι ἡμαρτημένω

Vocative ἡμαρτημένε ἡμαρτημένοι ἡμαρτημένω

Accusative ἡμαρτημένον ἡμαρτημένους ἡμαρτημένω

Genitive ἡμαρτημένου ἡμαρτημένων ἡμαρτημένοῑν

Dative ἡμαρτημένῳ ἡμαρτημένοῑς ἡμαρτημένοῑν



Singular Plural Dual

Feminine

Nominative ἡμαρτημένη ἡμαρτημέναι ἡμαρτημένᾱ

Vocative ἡμαρτημένη ἡμαρτημέναι ἡμαρτημένᾱ

Accusative ἡμαρτημένην ἡμαρτημένᾱς ἡμαρτημένᾱ

Genitive ἡμαρτημένης ἡμαρτημενῶν ἡμαρτημέναῑν

Dative ἡμαρτημένῃ ἡμαρτημέναῑς ἡμαρτημέναῑν

Neuter

Nominative ἡμαρτημένον ἡμαρτημένα ἡμαρτημένω

Vocative ἡμαρτημένον ἡμαρτημένα ἡμαρτημένω

Accusative ἡμαρτημένον ἡμαρτημένα ἡμαρτημένω

Genitive ἡμαρτημένου ἡμαρτημένων ἡμαρτημένοῑν

Dative ἡμαρτημένῳ ἡμαρτημένοῑς ἡμαρτημένοῑν



Singular Plural Dual

Epic

String Aorist

Active voice

Masculine

Nominative ἀμβροτών ἀμβροτόντες ἀμβροτόντε

Vocative ἀμβροτών ἀμβροτόντες ἀμβροτόντε

Accusative ἀμβροτόντα ἀμβροτόντας ἀμβροτόντε

Genitive ἀμβροτόντος ἀμβροτόντων ἀμβροτόντοῑν

Dative ἀμβροτόντι ἀμβροτοῦσι ἀμβροτόντοῑν

Feminine

Nominative ἀμβροτοῦσα ἀμβροτοῦσαι ἀμβροτούσᾱ

Vocative ἀμβροτοῦσα ἀμβροτοῦσαι ἀμβροτούσᾱ

Accusative ἀμβροτοῦσαν ἀμβροτούσᾱς ἀμβροτούσᾱ

Genitive ἀμβροτούσης ἀμβροτουσῶν ἀμβροτούσαῑν

Dative ἀμβροτούσῃ ἀμβροτούσαῑς ἀμβροτούσαῑν

Neuter

Nominative ἀμβροτόν ἀμβροτόντα ἀμβροτόντε

Vocative ἀμβροτόν ἀμβροτόντα ἀμβροτόντε

Accusative ἀμβροτόν ἀμβροτόντα ἀμβροτόντε

Genitive ἀμβροτόντος ἀμβροτόντων ἀμβροτόντοῑν

Dative ἀμβροτόντι ἀμβροτοῦσι ἀμβροτόντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative ἀμβροτόμενος ἀμβροτόμενοι ἀμβροτομένω

Vocative ἀμβροτόμενε ἀμβροτόμενοι ἀμβροτομένω

Accusative ἀμβροτόμενον ἀμβροτομένους ἀμβροτομένω

Genitive ἀμβροτομένου ἀμβροτομένων ἀμβροτομένοῑν

Dative ἀμβροτομένῳ ἀμβροτομένοῑς ἀμβροτομένοῑν

Feminine

Nominative ἀμβροτομένη ἀμβροτομέναι ἀμβροτομένᾱ

Vocative ἀμβροτομένη ἀμβροτομέναι ἀμβροτομένᾱ

Accusative ἀμβροτομένην ἀμβροτομένᾱς ἀμβροτομένᾱ

Genitive ἀμβροτομένης ἀμβροτομενῶν ἀμβροτομέναῑν

Dative ἀμβροτομένῃ ἀμβροτομέναῑς ἀμβροτομέναῑν



Singular Plural Dual

Neuter

Nominative ἀμβροτόμενον ἀμβροτόμενα ἀμβροτομένω

Vocative ἀμβροτόμενον ἀμβροτόμενα ἀμβροτομένω

Accusative ἀμβροτόμενον ἀμβροτόμενα ἀμβροτομένω

Genitive ἀμβροτομένου ἀμβροτομένων ἀμβροτομένοῑν

Dative ἀμβροτομένῳ ἀμβροτομένοῑς ἀμβροτομένοῑν



ἁμαρτάνω

mistake, fail; sin; lack.

Active Middle Passive

Regular

Present ἁμαρτάνειν ἁμαρτάνεσθαι

Future ἁμαρτήσειν ἁμαρτήσεσθαι

Aorist ἁμαρτῆσαι ἁμαρτήσασθαι ἁμαρτηθῆναι

Aorist ἁμαρτεῖν ἁμαρτέσθαι

Perfect ἡμαρτηκέναι ἡμαρτῆσθαι

Epic

Aorist ἁμβρότην ἀμβροτέσθαι



ὑστερέω

be late.

Indicative Subjunctive Optative Imperative

Regular

Active voice

Present
ὑστερῶ ὑστερῶ ὑστεροῖμι1ps

ὑστερεῖς ὑστερῇς ὑστεροῖς ὑστέρει2ps

ὑστερεῖ ὑστερῇ ὑστεροῖ ὑστερείτω3ps

ὑστεροῦμεν ὑστερῶμεν ὑστεροῖμεν1pp

ὑστερεῖτε ὑστερῆτε ὑστεροῖτε ὑστερεῖτε2pp

ὑστεροῦσι ὑστερῶσι ὑστεροῖεν ὑστερείτωσαν3pp

ὑστερεῖτον ὑστερῆτον ὑστεροῖτον ὑστερεῖτον2pd

ὑστερεῖτον ὑστερῆτον ὑστεροί̄την ὑστερείτων3pd

Imperfect
ὑστέρουν1ps

ὑστέρεις2ps

ὑστέρει3ps

ὑστεροῦμεν1pp

ὑστερεῖτε2pp

ὑστέρουν3pp

ὑστερεῖτον2pd

ὑστερείτην3pd

Future
ὑστερήσω ὑστερήσοῑμι1ps

ὑστερήσεις ὑστερήσοῑς2ps

ὑστερήσει ὑστερήσοῑ3ps

ὑστερήσομεν ὑστερήσοῑμεν1pp

ὑστερήσετε ὑστερήσοῑτε2pp

ὑστερήσουσι ὑστερήσοῑεν3pp

ὑστερήσετον ὑστερήσοῑτον2pd

ὑστερήσετον ὑστερησοί̄την3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Aorist
ὑστέρησα ὑστερήσω ὑστερήσαῑμι1ps

ὑστέρησας ὑστερήσῃς ὑστερήσειας ὑστέρησον2ps

ὑστέρησε ὑστερήσῃ ὑστερήσειε ὑστερησάτω3ps

ὑστερήσαμεν ὑστερήσωμεν ὑστερήσαῑμεν1pp

ὑστερήσατε ὑστερήσητε ὑστερήσαῑτε ὑστερήσατε2pp

ὑστέρησαν ὑστερήσωσι ὑστερήσειαν ὑστερησάτωσαν3pp

ὑστερήσατον ὑστερήσητον ὑστερήσαῑτον ὑστερήσατον2pd

ὑστερησάτην ὑστερήσητον ὑστερησαί̄την ὑστερησάτων3pd

Perfect
ὑστέρηκα ὑστερήκω ὑστερήκοῑμι1ps

ὑστέρηκας ὑστερήκῃς ὑστερήκοῑς ὑστέρηκε2ps

ὑστέρηκε ὑστερήκῃ ὑστερήκοῑ ὑστερηκέτω3ps

ὑστερήκαμεν ὑστερήκωμεν ὑστερήκοῑμεν1pp

ὑστερήκατε ὑστερήκητε ὑστερήκοῑτε ὑστερήκετε2pp

ὑστερήκασι ὑστερήκωσι ὑστερήκοῑεν ὑστερηκέτωσαν3pp

ὑστερήκατον ὑστερήκητον ὑστερήκοῑτον ὑστερήκετον2pd

ὑστερήκατον ὑστερήκητον ὑστερηκοί̄την ὑστερηκέτων3pd

Pluperfect
ὑστερήκη1ps

ὑστερήκης2ps

ὑστερήκει3ps

ὑστερήκεμεν1pp

ὑστερήκετε2pp

ὑστερήκεσαν3pp

ὑστερήκειτον2pd

ὑστερηκείτην3pd

Middle voice

Present
ὑστεροῦμαι ὑστερῶμαι ὑστεροί̄μην1ps

ὑστερεῖ ὑστερῇ ὑστεροῖο ὑστεροῦ2ps

ὑστερεῖται ὑστερῆται ὑστεροῖτο ὑστερείσθω3ps

ὑστερούμεθα ὑστερώμεθα ὑστεροί̄μεθα1pp

ὑστερεῖσθε ὑστερῆσθε ὑστεροῖσθε ὑστερεῖσθε2pp

ὑστεροῦνται ὑστερῶνται ὑστεροῖντο ὑστερείσθωσαν3pp

ὑστερεῖσθον ὑστερῆσθον ὑστεροῖσθον ὑστερεῖσθον2pd

ὑστερεῖσθον ὑστερῆσθον ὑστεροί̄σθην ὑστερείσθων3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Imperfect
ὑστερούμην1ps

ὑστεροῦ2ps

ὑστερεῖτο3ps

ὑστερούμεθα1pp

ὑστερεῖσθε2pp

ὑστεροῦντο3pp

ὑστερεῖσθον2pd

ὑστερείσθην3pd

Future
ὑστερήσομαι ὑστερησοί̄μην1ps

ὑστερήσει ὑστερήσοῑο2ps

ὑστερήσεται ὑστερήσοῑτο3ps

ὑστερησόμεθα ὑστερησοί̄μεθα1pp

ὑστερήσεσθε ὑστερήσοῑσθε2pp

ὑστερήσονται ὑστερήσοῑντο3pp

ὑστερήσεσθον ὑστερήσοῑσθον2pd

ὑστερήσεσθον ὑστερησοί̄σθην3pd

Aorist
ὑστερησάμην ὑστερήσωμαι ὑστερησαί̄μην1ps

ὑστερήσω ὑστερήσῃ ὑστερήσαῑο ὑστέρησαι2ps

ὑστερήσατο ὑστερήσηται ὑστερήσαῑτο ὑστερησάσθω3ps

ὑστερησάμεθα ὑστερησώμεθα ὑστερησαί̄μεθα1pp

ὑστερήσασθε ὑστερήσησθε ὑστερήσαῑσθε ὑστερήσασθε2pp

ὑστερήσαντο ὑστερήσωνται ὑστερήσαῑντο ὑστερησάσθωσα3pp

ὑστερήσασθον ὑστερήσησθον ὑστερήσαῑσθον ὑστερήσασθον2pd

ὑστερησάσθην ὑστερήσησθον ὑστερησαί̄σθην ὑστερησάσθων3pd

Perfect
ὑστέρημαι1ps

ὑστέρησαι ὑστέρησο2ps

ὑστέρηται ὑστερήσθω3ps

ὑστερήμεθα1pp

ὑστέρησθε ὑστέρησθε2pp

ὑστέρηνται ὑστερήσθωσαν3pp

ὑστέρησθον ὑστέρησθον2pd

ὑστέρησθον ὑστερήσθων3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Pluperfect
ὑστερήμην1ps

ὑστέρησο2ps

ὑστέρητο3ps

ὑστερήμεθα1pp

ὑστέρησθε2pp

ὑστέρηντο3pp

ὑστέρησθον2pd

ὑστερήσθην3pd

Passive voice

Future
ὑστερηθήσομαι ὑστερηθησοί̄μην1ps

ὑστερηθήσει ὑστερηθήσοῑο2ps

ὑστερηθήσεται ὑστερηθήσοῑτο3ps

ὑστερηθησόμεθα ὑστερηθησοί̄μεθα1pp

ὑστερηθήσεσθε ὑστερηθήσοῑσθε2pp

ὑστερηθήσονται ὑστερηθήσοῑντο3pp

ὑστερηθήσεσθον ὑστερηθήσοῑσθον2pd

ὑστερηθήσεσθον ὑστερηθησοί̄σθην3pd

Aorist
ὑστερήθην ὑστερηθῶ ὑστερηθείην1ps

ὑστερήθης ὑστερηθῇς ὑστερηθείης ὑστερήθητι2ps

ὑστερήθη ὑστερηθῇ ὑστερηθείη ὑστερηθήτω3ps

ὑστερήθημεν ὑστερηθῶμεν ὑστερηθεῖμεν1pp

ὑστερήθητε ὑστερηθῆτε ὑστερηθεῖτε ὑστερήθητε2pp

ὑστερήθησαν ὑστερηθῶσι ὑστερηθεῖεν ὑστερηθήτωσαν3pp

ὑστερήθητον ὑστερηθῆτον ὑστερηθεῖτον ὑστερήθητον2pd

ὑστερηθήτην ὑστερηθῆτον ὑστερηθείτην ὑστερηθήτων3pd



ὑστερέω

be late.

Singular Plural Dual

Regular

Present

Active voice

Masculine

Nominative ὑστερῶν ὑστεροῦντες ὑστεροῦντε

Vocative ὑστερῶν ὑστεροῦντες ὑστεροῦντε

Accusative ὑστεροῦντα ὑστεροῦντας ὑστεροῦντε

Genitive ὑστεροῦντος ὑστερούντων ὑστερούντοῑν

Dative ὑστεροῦντι ὑστεροῦσι ὑστερούντοῑν

Feminine

Nominative ὑστεροῦσα ὑστεροῦσαι ὑστερούσᾱ

Vocative ὑστεροῦσα ὑστεροῦσαι ὑστερούσᾱ

Accusative ὑστεροῦσαν ὑστερούσᾱς ὑστερούσᾱ

Genitive ὑστερούσης ὑστερουσῶν ὑστερούσαῑν

Dative ὑστερούσῃ ὑστερούσαῑς ὑστερούσαῑν

Neuter

Nominative ὑστεροῦν ὑστεροῦντα ὑστεροῦντε

Vocative ὑστεροῦν ὑστεροῦντα ὑστεροῦντε

Accusative ὑστεροῦν ὑστεροῦντα ὑστεροῦντε

Genitive ὑστεροῦντος ὑστερούντων ὑστερούντοῑν

Dative ὑστεροῦντι ὑστεροῦσι ὑστερούντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative ὑστερούμενος ὑστερούμενοι ὑστερουμένω

Vocative ὑστερούμενε ὑστερούμενοι ὑστερουμένω

Accusative ὑστερούμενον ὑστερουμένους ὑστερουμένω

Genitive ὑστερουμένου ὑστερουμένων ὑστερουμένοῑν

Dative ὑστερουμένῳ ὑστερουμένοῑς ὑστερουμένοῑν

Feminine

Nominative ὑστερουμένη ὑστερουμέναι ὑστερουμένᾱ

Vocative ὑστερουμένη ὑστερουμέναι ὑστερουμένᾱ

Accusative ὑστερουμένην ὑστερουμένᾱς ὑστερουμένᾱ

Genitive ὑστερουμένης ὑστερουμενῶν ὑστερουμέναῑν

Dative ὑστερουμένῃ ὑστερουμέναῑς ὑστερουμέναῑν



Singular Plural Dual

Neuter

Nominative ὑστερούμενον ὑστερούμενα ὑστερουμένω

Vocative ὑστερούμενον ὑστερούμενα ὑστερουμένω

Accusative ὑστερούμενον ὑστερούμενα ὑστερουμένω

Genitive ὑστερουμένου ὑστερουμένων ὑστερουμένοῑν

Dative ὑστερουμένῳ ὑστερουμένοῑς ὑστερουμένοῑν

Future

Active voice

Masculine

Nominative ὑστερήσων ὑστερήσοντες ὑστερήσοντε

Vocative ὑστερήσον ὑστερήσοντες ὑστερήσοντε

Accusative ὑστερήσοντα ὑστερήσοντας ὑστερήσοντε

Genitive ὑστερήσοντος ὑστερησόντων ὑστερησόντοῑν

Dative ὑστερήσοντι ὑστερήσουσι ὑστερησόντοῑν

Feminine

Nominative ὑστερήσουσα ὑστερήσουσαι ὑστερησούσᾱ

Vocative ὑστερήσουσα ὑστερήσουσαι ὑστερησούσᾱ

Accusative ὑστερήσουσαν ὑστερησούσᾱς ὑστερησούσᾱ

Genitive ὑστερησούσης ὑστερησουσῶν ὑστερησούσαῑν

Dative ὑστερησούσῃ ὑστερησούσαῑς ὑστερησούσαῑν

Neuter

Nominative ὑστερῆσον ὑστερήσοντα ὑστερήσοντε

Vocative ὑστερῆσον ὑστερήσοντα ὑστερήσοντε

Accusative ὑστερῆσον ὑστερήσοντα ὑστερήσοντε

Genitive ὑστερήσοντος ὑστερησόντων ὑστερησόντοῑν

Dative ὑστερήσοντι ὑστερήσουσι ὑστερησόντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative ὑστερησόμενος ὑστερησόμενοι ὑστερησομένω

Vocative ὑστερησόμενε ὑστερησόμενοι ὑστερησομένω

Accusative ὑστερησόμενον ὑστερησομένους ὑστερησομένω

Genitive ὑστερησομένου ὑστερησομένων ὑστερησομένοῑν

Dative ὑστερησομένῳ ὑστερησομένοῑς ὑστερησομένοῑν



Singular Plural Dual

Feminine

Nominative ὑστερησομένη ὑστερησομέναι ὑστερησομένᾱ

Vocative ὑστερησομένη ὑστερησομέναι ὑστερησομένᾱ

Accusative ὑστερησομένην ὑστερησομένᾱς ὑστερησομένᾱ

Genitive ὑστερησομένης ὑστερησομενῶν ὑστερησομέναῑν

Dative ὑστερησομένῃ ὑστερησομέναῑς ὑστερησομέναῑν

Neuter

Nominative ὑστερησόμενον ὑστερησόμενα ὑστερησομένω

Vocative ὑστερησόμενον ὑστερησόμενα ὑστερησομένω

Accusative ὑστερησόμενον ὑστερησόμενα ὑστερησομένω

Genitive ὑστερησομένου ὑστερησομένων ὑστερησομένοῑν

Dative ὑστερησομένῳ ὑστερησομένοῑς ὑστερησομένοῑν

Passive voice

Masculine

Nominative ὑστερηθησόμενος ὑστερηθησόμενοι ὑστερηθησομένω

Vocative ὑστερηθησόμενε ὑστερηθησόμενοι ὑστερηθησομένω

Accusative ὑστερηθησόμενον ὑστερηθησομένους ὑστερηθησομένω

Genitive ὑστερηθησομένου ὑστερηθησομένων ὑστερηθησομένοῑν

Dative ὑστερηθησομένῳ ὑστερηθησομένοῑς ὑστερηθησομένοῑν

Feminine

Nominative ὑστερηθησομένη ὑστερηθησομέναι ὑστερηθησομένᾱ

Vocative ὑστερηθησομένη ὑστερηθησομέναι ὑστερηθησομένᾱ

Accusative ὑστερηθησομένην ὑστερηθησομένᾱς ὑστερηθησομένᾱ

Genitive ὑστερηθησομένης ὑστερηθησομενῶν ὑστερηθησομέναῑν

Dative ὑστερηθησομένῃ ὑστερηθησομέναῑς ὑστερηθησομέναῑν

Neuter

Nominative ὑστερηθησόμενον ὑστερηθησόμενα ὑστερηθησομένω

Vocative ὑστερηθησόμενον ὑστερηθησόμενα ὑστερηθησομένω

Accusative ὑστερηθησόμενον ὑστερηθησόμενα ὑστερηθησομένω

Genitive ὑστερηθησομένου ὑστερηθησομένων ὑστερηθησομένοῑν

Dative ὑστερηθησομένῳ ὑστερηθησομένοῑς ὑστερηθησομένοῑν



Singular Plural Dual

Aorist

Active voice

Masculine

Nominative ὑστερήσᾱς ὑστερήσαντες ὑστερήσαντε

Vocative ὑστερήσαν ὑστερήσαντες ὑστερήσαντε

Accusative ὑστερήσαντα ὑστερήσαντας ὑστερήσαντε

Genitive ὑστερήσαντος ὑστερησάντων ὑστερησάντοῑν

Dative ὑστερήσαντι ὑστερήσᾱσι ὑστερησάντοῑν

Feminine

Nominative ὑστερήσᾱσα ὑστερήσᾱσαι ὑστερησά̄σᾱ

Vocative ὑστερήσᾱσα ὑστερήσᾱσαι ὑστερησά̄σᾱ

Accusative ὑστερήσᾱσαν ὑστερησά̄σᾱς ὑστερησά̄σᾱ

Genitive ὑστερησά̄σης ὑστερησᾱσῶν ὑστερησά̄σαῑν

Dative ὑστερησά̄σῃ ὑστερησά̄σαῑς ὑστερησά̄σαῑν

Neuter

Nominative ὑστερῆσαν ὑστερήσαντα ὑστερήσαντε

Vocative ὑστερῆσαν ὑστερήσαντα ὑστερήσαντε

Accusative ὑστερῆσαν ὑστερήσαντα ὑστερήσαντε

Genitive ὑστερήσαντος ὑστερησάντων ὑστερησάντοῑν

Dative ὑστερήσαντι ὑστερήσᾱσι ὑστερησάντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative ὑστερησάμενος ὑστερησάμενοι ὑστερησαμένω

Vocative ὑστερησάμενε ὑστερησάμενοι ὑστερησαμένω

Accusative ὑστερησάμενον ὑστερησαμένους ὑστερησαμένω

Genitive ὑστερησαμένου ὑστερησαμένων ὑστερησαμένοῑν

Dative ὑστερησαμένῳ ὑστερησαμένοῑς ὑστερησαμένοῑν

Feminine

Nominative ὑστερησαμένη ὑστερησαμέναι ὑστερησαμένᾱ

Vocative ὑστερησαμένη ὑστερησαμέναι ὑστερησαμένᾱ

Accusative ὑστερησαμένην ὑστερησαμένᾱς ὑστερησαμένᾱ

Genitive ὑστερησαμένης ὑστερησαμενῶν ὑστερησαμέναῑν

Dative ὑστερησαμένῃ ὑστερησαμέναῑς ὑστερησαμέναῑν



Singular Plural Dual

Neuter

Nominative ὑστερησάμενον ὑστερησάμενα ὑστερησαμένω

Vocative ὑστερησάμενον ὑστερησάμενα ὑστερησαμένω

Accusative ὑστερησάμενον ὑστερησάμενα ὑστερησαμένω

Genitive ὑστερησαμένου ὑστερησαμένων ὑστερησαμένοῑν

Dative ὑστερησαμένῳ ὑστερησαμένοῑς ὑστερησαμένοῑν

Passive voice

Masculine

Nominative ὑστερηθείς ὑστερηθέντες ὑστερηθέντε

Vocative ὑστερηθείς ὑστερηθέντες ὑστερηθέντε

Accusative ὑστερηθέντα ὑστερηθέντας ὑστερηθέντε

Genitive ὑστερηθέντος ὑστερηθέντων ὑστερηθέντοῑν

Dative ὑστερηθέντι ὑστερηθεῖσι ὑστερηθέντοῑν

Feminine

Nominative ὑστερηθεῖσα ὑστερηθεῖσαι ὑστερηθείσᾱ

Vocative ὑστερηθεῖσα ὑστερηθεῖσαι ὑστερηθείσᾱ

Accusative ὑστερηθεῖσαν ὑστερηθείσᾱς ὑστερηθείσᾱ

Genitive ὑστερηθείσης ὑστερηθεισῶν ὑστερηθείσαῑν

Dative ὑστερηθείσῃ ὑστερηθείσαῑς ὑστερηθείσαῑν

Neuter

Nominative ὑστερηθέν ὑστερηθέντα ὑστερηθέντε

Vocative ὑστερηθέν ὑστερηθέντα ὑστερηθέντε

Accusative ὑστερηθέν ὑστερηθέντα ὑστερηθέντε

Genitive ὑστερηθέντος ὑστερηθέντων ὑστερηθέντοῑν

Dative ὑστερηθέντι ὑστερηθεῖσι ὑστερηθέντοῑν

Perfect

Active voice

Masculine

Nominative ὑστερηκώς ὑστερηκότες ὑστερηκότε

Vocative ὑστερηκώς ὑστερηκότες ὑστερηκότε

Accusative ὑστερηκότα ὑστερηκότας ὑστερηκότε

Genitive ὑστερηκότος ὑστερηκότων ὑστερηκότοῑν

Dative ὑστερηκότι ὑστερηκῶσι ὑστερηκότοῑν



Singular Plural Dual

Feminine

Nominative ὑστερηκυῖα ὑστερηκυῖαι ὑστερηκυίᾱ

Vocative ὑστερηκυῖα ὑστερηκυῖαι ὑστερηκυίᾱ

Accusative ὑστερηκυῖαν ὑστερηκυίᾱς ὑστερηκυίᾱ

Genitive ὑστερηκυίᾱς ὑστερηκυιῶν ὑστερηκυίαῑν

Dative ὑστερηκυίᾳ ὑστερηκυίαῑς ὑστερηκυίαῑν

Neuter

Nominative ὑστερηκόν ὑστερηκότες ὑστερηκότε

Vocative ὑστερηκός ὑστερηκότες ὑστερηκότε

Accusative ὑστερηκότα ὑστερηκότας ὑστερηκότε

Genitive ὑστερηκότος ὑστερηκότων ὑστερηκότοῑν

Dative ὑστερηκότι ὑστερηκῶσι ὑστερηκότοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative ὑστερημένος ὑστερημένοι ὑστερημένω

Vocative ὑστερημένε ὑστερημένοι ὑστερημένω

Accusative ὑστερημένον ὑστερημένους ὑστερημένω

Genitive ὑστερημένου ὑστερημένων ὑστερημένοῑν

Dative ὑστερημένῳ ὑστερημένοῑς ὑστερημένοῑν

Feminine

Nominative ὑστερημένη ὑστερημέναι ὑστερημένᾱ

Vocative ὑστερημένη ὑστερημέναι ὑστερημένᾱ

Accusative ὑστερημένην ὑστερημένᾱς ὑστερημένᾱ

Genitive ὑστερημένης ὑστερημενῶν ὑστερημέναῑν

Dative ὑστερημένῃ ὑστερημέναῑς ὑστερημέναῑν

Neuter

Nominative ὑστερημένον ὑστερημένα ὑστερημένω

Vocative ὑστερημένον ὑστερημένα ὑστερημένω

Accusative ὑστερημένον ὑστερημένα ὑστερημένω

Genitive ὑστερημένου ὑστερημένων ὑστερημένοῑν

Dative ὑστερημένῳ ὑστερημένοῑς ὑστερημένοῑν



ὑστερέω

be late.

Active Middle Passive

Regular

Present ὑστερεῖν ὑστερεῖσθαι

Future ὑστερήσειν ὑστερήσεσθαι ὑστερηθήσεσθαι

Aorist ὑστερῆσαι ὑστερήσασθαι ὑστερηθῆναι

Perfect ὑστερηκέναι ὑστερῆσθαι



καταγινώσκω

watch, realize, perceive; judge, reckon, think.

Indicative Subjunctive Optative Imperative

Regular

Active voice

Present
καταγιγνώσκω καταγιγνώσκω καταγιγνώσκοῑμι1ps

καταγιγνώσκεις καταγιγνώσκῃς καταγιγνώσκοῑς καταγίγνωσκε2ps

καταγιγνώσκει καταγιγνώσκῃ καταγιγνώσκοῑ καταγιγνωσκέτω3ps

καταγιγνώσκομεν καταγιγνώσκωμε καταγιγνώσκοῑμε1pp

καταγιγνώσκετε καταγιγνώσκητε καταγιγνώσκοῑτε καταγιγνώσκετε2pp

καταγιγνώσκουσι καταγιγνώσκωσι καταγιγνώσκοῑεν καταγιγνωσκέτω3pp

καταγιγνώσκετον καταγιγνώσκητον καταγιγνώσκοῑτον καταγιγνώσκετον2pd

καταγιγνώσκετον καταγιγνώσκητον καταγιγνωσκοί̄την καταγιγνωσκέτων3pd

Imperfect
κατεγίγνωσκον1ps

κατεγίγνωσκες2ps

κατεγίγνωσκε3ps

κατεγιγνώσκομεν1pp

κατεγιγνώσκετε2pp

κατεγίγνωσκον3pp

κατεγιγνώσκετον2pd

κατεγιγνωσκέτην3pd

Future
καταγνώσομαι καταγνωσθησοί̄μ1ps

καταγνώσει καταγνωσθήσοῑο2ps

καταγνώσεται καταγνωσθήσοῑτο3ps

καταγνωσόμεθα καταγνωσθησοί̄μ1pp

καταγνώσεσθε καταγνωσθήσοῑσ2pp

καταγνώσονται καταγνωσθήσοῑντ3pp

καταγνώσεσθον καταγνωσθήσοῑσ2pd

καταγνώσεσθον καταγνωσθησοί̄σ3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Aorist
καταγνωσθῶ καταγνωσθείην1ps

καταγνωσθῇς καταγνωσθείης καταγνώσθητι2ps

καταγνωσθῇ καταγνωσθείη καταγνωσθήτω3ps

καταγνωσθῶμεν καταγνωσθεῖμεν1pp

καταγνωσθῆτε καταγνωσθεῖτε καταγνώσθητε2pp

καταγνωσθῶσι καταγνωσθεῖεν καταγνωσθήτωσ3pp

καταγνωσθῆτον καταγνωσθεῖτον καταγνώσθητον2pd

καταγνωσθῆτον καταγνωσθείτην καταγνωσθήτων3pd

Strong aorist
κατέγνων1ps

κατέγνως2ps

κατέγνω3ps

κατέγνωμεν1pp

κατέγνωτε2pp

κάτεγνον3pp

κατέγνωτον2pd

κατεγνώτην3pd

Perfect
κατέγνωκα κατεγνώκω κατεγνώκοῑμι1ps

κατέγνωκας κατεγνώκῃς κατεγνώκοῑς κατέγνωκε2ps

κατέγνωκε κατεγνώκῃ κατεγνώκοῑ κατεγνωκέτω3ps

κατεγνώκαμεν κατεγνώκωμεν κατεγνώκοῑμεν1pp

κατεγνώκατε κατεγνώκητε κατεγνώκοῑτε κατεγνώκετε2pp

κατεγνώκασι κατεγνώκωσι κατεγνώκοῑεν κατεγνωκέτωσαν3pp

κατεγνώκατον κατεγνώκητον κατεγνώκοῑτον κατεγνώκετον2pd

κατεγνώκατον κατεγνώκητον κατεγνωκοί̄την κατεγνωκέτων3pd

Pluperfect
κατεγνώκη1ps

κατεγνώκης2ps

κατεγνώκει3ps

κατεγνώκεμεν1pp

κατεγνώκετε2pp

κατεγνώκεσαν3pp

κατεγνώκειτον2pd

κατεγνωκείτην3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Middle voice

Present
κατεγιγνώσκομαι καταγιγνώσκωμαι καταγιγνωσκοί̄μη1ps

κατεγιγνώσκει καταγιγνώσκῃ καταγιγνώσκοῑο καταγιγνώσκου2ps

κατεγιγνώσκεται καταγιγνώσκηται καταγιγνώσκοῑτο καταγιγνωσκέσθ3ps

κατεγιγνωσκόμεθ καταγιγνωσκώμε καταγιγνωσκοί̄με1pp

κατεγιγνώσκεσθε καταγιγνώσκησθε καταγιγνώσκοῑσθ καταγιγνώσκεσθε2pp

κατεγιγνώσκονται καταγιγνώσκωντ καταγιγνώσκοῑντο καταγιγνωσκέσθ3pp

κατεγιγνώσκεσθο καταγιγνώσκησθ καταγιγνώσκοῑσθ καταγιγνώσκεσθο2pd

κατεγιγνώσκεσθο καταγιγνώσκησθ καταγιγνωσκοί̄σθ καταγιγνωσκέσθ3pd

Imperfect
κατεγιγνωσκόμην1ps

κατεγιγνώσκου2ps

κατεγιγνώσκετο3ps

κατεγιγνωσκόμεθ1pp

κατεγιγνώσκεσθε2pp

κατεγιγνώσκοντο3pp

κατεγιγνώσκεσθο2pd

κατεγιγνωσκέσθη3pd

Strong aorist
κατεγνώμην1ps

κατέγνωσο2ps

κατέγνωτο3ps

κατεγνώμεθα1pp

κατέγνωσθε2pp

κατέγνωντο3pp

κατέγνωσθον2pd

κατεγνώσθην3pd

Perfect
κατέγνωμαι1ps

κατέγνωσαι κατέγνωσο2ps

κατέγνωται κατεγνώσθω3ps

κατεγνώμεθα1pp

κατέγνωσθε κατέγνωσθε2pp

κατέγνωνται κατεγνώσθωσαν3pp

κατέγνωσθον κατέγνωσθον2pd

κατέγνωσθον κατεγνώσθων3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Pluperfect
κατεγνώμην1ps

κατέγνωσο2ps

κατέγνωτο3ps

κατεγνώμεθα1pp

κατέγνωσθε2pp

κατέγνωντο3pp

κατέγνωσθον2pd

κατεγνώσθην3pd

Passive voice

Future
καταγνωσθήσομα1ps

καταγνωσθήσει2ps

καταγνωσθήσεται3ps

καταγνωσθησόμε1pp

καταγνωσθήσεσθ2pp

καταγνωσθήσοντ3pp

καταγνωσθήσεσθ2pd

καταγνωσθήσεσθ3pd

Aorist
κατεγνώσθην1ps

κατεγνώσθης2ps

κατεγνώσθη3ps

κατεγνώσθημεν1pp

κατεγνώσθητε2pp

κατεγνώσθησαν3pp

κατεγνώσθητον2pd

κατεγνωσθήτην3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Epic

Active voice

Strong aorist
κατάγνων καταγνώω1ps

κατάγνως2ps

κατάγνω3ps

κατάγνωμεν καταγνώομεν1pp

κατάγνωτε2pp

κατάγνωσαν καταγνώωσι3pp

κατάγνωτον2pd

καταγνώτην3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Ionic

Active voice

Present
καταγινώσκω καταγινώσκω καταγινώσκοῑμι1ps

καταγινώσκεις καταγινώσκῃς καταγινώσκοῑς καταγίνωσκε2ps

καταγινώσκει καταγινώσκῃ καταγινώσκοῑ καταγινωσκέτω3ps

καταγινώσκομεν καταγινώσκωμεν καταγινώσκοῑμεν1pp

καταγινώσκετε καταγινώσκητε καταγινώσκοῑτε καταγινώσκετε2pp

καταγινώσκουσι καταγινώσκωσι καταγινώσκοῑεν καταγινωσκέτωσ3pp

καταγινώσκετον καταγινώσκητον καταγινώσκοῑτον καταγινώσκετον2pd

καταγινώσκετον καταγινώσκητον καταγινωσκοί̄την καταγινωσκέτων3pd

Imperfect
κατεγίνωσκον1ps

κατεγίνωσκες2ps

κατεγίνωσκε3ps

κατεγινώσκομεν1pp

κατεγινώσκετε2pp

κατεγίνωσκον3pp

κατεγινώσκετον2pd

κατεγινωσκέτην3pd

Middle voice

Present
κατεγινώσκομαι καταγινώσκωμαι καταγινωσκοί̄μην1ps

κατεγινώσκει καταγινώσκῃ καταγινώσκοῑο καταγινώσκου2ps

κατεγινώσκεται καταγινώσκηται καταγινώσκοῑτο καταγινωσκέσθω3ps

κατεγινωσκόμεθα καταγινωσκώμεθ καταγινωσκοί̄μεθ1pp

κατεγινώσκεσθε καταγινώσκησθε καταγινώσκοῑσθε καταγινώσκεσθε2pp

κατεγινώσκονται καταγινώσκωνται καταγινώσκοῑντο καταγινωσκέσθω3pp

κατεγινώσκεσθον καταγινώσκησθο καταγινώσκοῑσθο καταγινώσκεσθον2pd

κατεγινώσκεσθον καταγινώσκησθο καταγινωσκοί̄σθη καταγινωσκέσθω3pd

Imperfect
κατεγινωσκόμην1ps

κατεγινώσκου2ps

κατεγινώσκετο3ps

κατεγινωσκόμεθα1pp

κατεγινώσκεσθε2pp

κατεγινώσκοντο3pp



Indicative Subjunctive Optative Imperative

κατεγινώσκεσθον2pd

κατεγινωσκέσθην3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Poetic

Active voice

Imperfect
καταγίγνωσκον1ps

καταγίγνωσκες2ps

καταγίγνωσκε3ps

καταγιγνώσκομεν1pp

καταγιγνώσκετε2pp

καταγίγνωσκον3pp

καταγιγνώσκετον2pd

καταγιγνωσκέτην3pd

Middle voice

Imperfect
καταγιγνωσκόμην1ps

καταγιγνώσκου2ps

καταγιγνώσκετο3ps

καταγιγνωσκόμεθ1pp

καταγιγνώσκεσθε2pp

καταγιγνώσκοντο3pp

καταγιγνώσκεσθο2pd

καταγιγνωσκέσθη3pd



καταγινώσκω

watch, realize, perceive; judge, reckon, think.

Singular Plural Dual

Regular

Present

Active voice

Masculine

Nominative καταγιγνώσκων καταγιγνώσκοντες καταγιγνώσκοντε

Vocative καταγιγνώσκον καταγιγνώσκοντες καταγιγνώσκοντε

Accusative καταγιγνώσκοντα καταγιγνώσκοντας καταγιγνώσκοντε

Genitive καταγιγνώσκοντος καταγιγνωσκόντων καταγιγνωσκόντοῑν

Dative καταγιγνώσκοντι καταγιγνώσκουσι καταγιγνωσκόντοῑν

Feminine

Nominative καταγιγνώσκουσα καταγιγνώσκουσαι καταγιγνωσκούσᾱ

Vocative καταγιγνώσκουσα καταγιγνώσκουσαι καταγιγνωσκούσᾱ

Accusative καταγιγνώσκουσαν καταγιγνωσκούσᾱς καταγιγνωσκούσᾱ

Genitive καταγιγνωσκούσης καταγιγνωσκουσῶν καταγιγνωσκούσαῑν

Dative καταγιγνωσκούσῃ καταγιγνωσκούσαῑς καταγιγνωσκούσαῑν

Neuter

Nominative καταγιγνῶσκον καταγιγνώσκοντα καταγιγνώσκοντε

Vocative καταγιγνῶσκον καταγιγνώσκοντα καταγιγνώσκοντε

Accusative καταγιγνῶσκον καταγιγνώσκοντα καταγιγνώσκοντε

Genitive καταγιγνώσκοντος καταγιγνωσκόντων καταγιγνωσκόντοῑν

Dative καταγιγνώσκοντι καταγιγνώσκουσι καταγιγνωσκόντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative καταγιγνωσκόμενος καταγιγνωσκόμενοι καταγιγνωσκομένω

Vocative καταγιγνωσκόμενε καταγιγνωσκόμενοι καταγιγνωσκομένω

Accusative καταγιγνωσκόμενον καταγιγνωσκομένους καταγιγνωσκομένω

Genitive καταγιγνωσκομένου καταγιγνωσκομένων καταγιγνωσκομένοῑν

Dative καταγιγνωσκομένῳ καταγιγνωσκομένοῑς καταγιγνωσκομένοῑν

Feminine

Nominative καταγιγνωσκομένη καταγιγνωσκομέναι καταγιγνωσκομένᾱ

Vocative καταγιγνωσκομένη καταγιγνωσκομέναι καταγιγνωσκομένᾱ

Accusative καταγιγνωσκομένην καταγιγνωσκομένᾱς καταγιγνωσκομένᾱ

Genitive καταγιγνωσκομένης καταγιγνωσκομενῶν καταγιγνωσκομέναῑν

Dative καταγιγνωσκομένῃ καταγιγνωσκομέναῑς καταγιγνωσκομέναῑν



Singular Plural Dual

Neuter

Nominative καταγιγνωσκόμενον καταγιγνωσκόμενα καταγιγνωσκομένω

Vocative καταγιγνωσκόμενον καταγιγνωσκόμενα καταγιγνωσκομένω

Accusative καταγιγνωσκόμενον καταγιγνωσκόμενα καταγιγνωσκομένω

Genitive καταγιγνωσκομένου καταγιγνωσκομένων καταγιγνωσκομένοῑν

Dative καταγιγνωσκομένῳ καταγιγνωσκομένοῑς καταγιγνωσκομένοῑν

Future

Active voice

Masculine

Nominative καταγνωσόμενος καταγνωσόμενοι καταγνωσομένω

Vocative καταγνωσόμενε καταγνωσόμενοι καταγνωσομένω

Accusative καταγνωσόμενον καταγνωσομένους καταγνωσομένω

Genitive καταγνωσομένου καταγνωσομένων καταγνωσομένοῑν

Dative καταγνωσομένῳ καταγνωσομένοῑς καταγνωσομένοῑν

Feminine

Nominative καταγνωσομένη καταγνωσομέναι καταγνωσομένᾱ

Vocative καταγνωσομένη καταγνωσομέναι καταγνωσομένᾱ

Accusative καταγνωσομένην καταγνωσομένᾱς καταγνωσομένᾱ

Genitive καταγνωσομένης καταγνωσομενῶν καταγνωσομέναῑν

Dative καταγνωσομένῃ καταγνωσομέναῑς καταγνωσομέναῑν

Neuter

Nominative καταγνωσόμενον καταγνωσόμενα καταγνωσομένω

Vocative καταγνωσόμενον καταγνωσόμενα καταγνωσομένω

Accusative καταγνωσόμενον καταγνωσόμενα καταγνωσομένω

Genitive καταγνωσομένου καταγνωσομένων καταγνωσομένοῑν

Dative καταγνωσομένῳ καταγνωσομένοῑς καταγνωσομένοῑν

Passive voice

Masculine

Nominative καταγνωσθησόμενος καταγνωσθησόμενοι καταγνωσθησομένω

Vocative καταγνωσθησόμενε καταγνωσθησόμενοι καταγνωσθησομένω

Accusative καταγνωσθησόμενον καταγνωσθησομένους καταγνωσθησομένω

Genitive καταγνωσθησομένου καταγνωσθησομένων καταγνωσθησομένοῑν

Dative καταγνωσθησομένῳ καταγνωσθησομένοῑς καταγνωσθησομένοῑν



Singular Plural Dual

Feminine

Nominative καταγνωσθησομένη καταγνωσθησομέναι καταγνωσθησομένᾱ

Vocative καταγνωσθησομένη καταγνωσθησομέναι καταγνωσθησομένᾱ

Accusative καταγνωσθησομένην καταγνωσθησομένᾱς καταγνωσθησομένᾱ

Genitive καταγνωσθησομένης καταγνωσθησομενῶν καταγνωσθησομέναῑν

Dative καταγνωσθησομένῃ καταγνωσθησομέναῑς καταγνωσθησομέναῑν

Neuter

Nominative καταγνωσθησόμενον καταγνωσθησόμενα καταγνωσθησομένω

Vocative καταγνωσθησόμενον καταγνωσθησόμενα καταγνωσθησομένω

Accusative καταγνωσθησόμενον καταγνωσθησόμενα καταγνωσθησομένω

Genitive καταγνωσθησομένου καταγνωσθησομένων καταγνωσθησομένοῑν

Dative καταγνωσθησομένῳ καταγνωσθησομένοῑς καταγνωσθησομένοῑν

Aorist

Active voice

Masculine

Nominative καταγνούς καταγνόντες καταγνόντε

Vocative καταγνούς καταγνόντες καταγνόντε

Accusative καταγνόντα καταγνόντας καταγνόντε

Genitive καταγνόντος καταγνόντων καταγνόντοῑν

Dative καταγνόντι καταγνοῦσι καταγνόντοῑν

Passive voice

Masculine

Nominative καταγνωσθείς καταγνωσθέντες καταγνωσθέντε

Vocative καταγνωσθείς καταγνωσθέντες καταγνωσθέντε

Accusative καταγνωσθέντα καταγνωσθέντας καταγνωσθέντε

Genitive καταγνωσθέντος καταγνωσθέντων καταγνωσθέντοῑν

Dative καταγνωσθέντι καταγνωσθεῖσι καταγνωσθέντοῑν

Feminine

Nominative καταγνωσθεῖσα καταγνωσθεῖσαι καταγνωσθείσᾱ

Vocative καταγνωσθεῖσα καταγνωσθεῖσαι καταγνωσθείσᾱ

Accusative καταγνωσθεῖσαν καταγνωσθείσᾱς καταγνωσθείσᾱ

Genitive καταγνωσθείσης καταγνωσθεισῶν καταγνωσθείσαῑν

Dative καταγνωσθείσῃ καταγνωσθείσαῑς καταγνωσθείσαῑν



Singular Plural Dual

Neuter

Nominative καταγνωσθέν καταγνωσθέντα καταγνωσθέντε

Vocative καταγνωσθέν καταγνωσθέντα καταγνωσθέντε

Accusative καταγνωσθέν καταγνωσθέντα καταγνωσθέντε

Genitive καταγνωσθέντος καταγνωσθέντων καταγνωσθέντοῑν

Dative καταγνωσθέντι καταγνωσθεῖσι καταγνωσθέντοῑν

Perfect

Active voice

Masculine

Nominative κατεγνωκώς κατεγνωκότες κατεγνωκότε

Vocative κατεγνωκώς κατεγνωκότες κατεγνωκότε

Accusative κατεγνωκότα κατεγνωκότας κατεγνωκότε

Genitive κατεγνωκότος κατεγνωκότων κατεγνωκότοῑν

Dative κατεγνωκότι κατεγνωκῶσι κατεγνωκότοῑν

Feminine

Nominative κατεγνωκυῖα κατεγνωκυῖαι κατεγνωκυίᾱ

Vocative κατεγνωκυῖα κατεγνωκυῖαι κατεγνωκυίᾱ

Accusative κατεγνωκυῖαν κατεγνωκυίᾱς κατεγνωκυίᾱ

Genitive κατεγνωκυίᾱς κατεγνωκυιῶν κατεγνωκυίαῑν

Dative κατεγνωκυίᾳ κατεγνωκυίαῑς κατεγνωκυίαῑν

Neuter

Nominative κατεγνωκός κατεγνωκότα κατεγνωκότε

Vocative κατεγνωκός κατεγνωκότα κατεγνωκότε

Accusative κατεγνωκός κατεγνωκότα κατεγνωκότε

Genitive κατεγνωκότος κατεγνωκότων κατεγνωκότοῑν

Dative κατεγνωκότι κατεγνωκῶσι κατεγνωκότοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative κατεγνωμένος κατεγνωμένοι κατεγνωμένω

Vocative κατεγνωμένε κατεγνωμένοι κατεγνωμένω

Accusative κατεγνωμένον κατεγνωμένους κατεγνωμένω

Genitive κατεγνωμένου κατεγνωμένων κατεγνωμένοῑν

Dative κατεγνωμένῳ κατεγνωμένοῑς κατεγνωμένοῑν



Singular Plural Dual

Feminine

Nominative κατεγνωμένη κατεγνωμέναι κατεγνωμένᾱ

Vocative κατεγνωμένη κατεγνωμέναι κατεγνωμένᾱ

Accusative κατεγνωμένην κατεγνωμένᾱς κατεγνωμένᾱ

Genitive κατεγνωμένης κατεγνωμενῶν κατεγνωμέναῑν

Dative κατεγνωμένῃ κατεγνωμέναῑς κατεγνωμέναῑν

Neuter

Nominative κατεγνωμένον κατεγνωμένα κατεγνωμένω

Vocative κατεγνωμένον κατεγνωμένα κατεγνωμένω

Accusative κατεγνωμένον κατεγνωμένα κατεγνωμένω

Genitive κατεγνωμένου κατεγνωμένων κατεγνωμένοῑν

Dative κατεγνωμένῳ κατεγνωμένοῑς κατεγνωμένοῑν



Singular Plural Dual

Ionic

Present

Active voice

Masculine

Nominative καταγινώσκων καταγινώσκοντες καταγινώσκοντε

Vocative καταγινώσκον καταγινώσκοντες καταγινώσκοντε

Accusative καταγινώσκοντα καταγινώσκοντας καταγινώσκοντε

Genitive καταγινώσκοντος καταγινωσκόντων καταγινωσκόντοῑν

Dative καταγινώσκοντι καταγινώσκουσι καταγινωσκόντοῑν

Feminine

Nominative καταγινώσκουσα καταγινώσκουσαι καταγινωσκούσᾱ

Vocative καταγινώσκουσα καταγινώσκουσαι καταγινωσκούσᾱ

Accusative καταγινώσκουσαν καταγινωσκούσᾱς καταγινωσκούσᾱ

Genitive καταγινωσκούσης καταγινωσκουσῶν καταγινωσκούσαῑν

Dative καταγινωσκούσῃ καταγινωσκούσαῑς καταγινωσκούσαῑν

Neuter

Nominative καταγινῶσκον καταγινώσκοντα καταγινώσκοντε

Vocative καταγινῶσκον καταγινώσκοντα καταγινώσκοντε

Accusative καταγινῶσκον καταγινώσκοντα καταγινώσκοντε

Genitive καταγινώσκοντος καταγινωσκόντων καταγινωσκόντοῑν

Dative καταγινώσκοντι καταγινώσκουσι καταγινωσκόντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative καταγινωσκόμενος καταγινωσκόμενοι καταγινωσκομένω

Vocative καταγινωσκόμενε καταγινωσκόμενοι καταγινωσκομένω

Accusative καταγινωσκόμενον καταγινωσκομένους καταγινωσκομένω

Genitive καταγινωσκομένου καταγινωσκομένων καταγινωσκομένοῑν

Dative καταγινωσκομένῳ καταγινωσκομένοῑς καταγινωσκομένοῑν

Feminine

Nominative καταγινωσκομένη καταγινωσκομέναι καταγινωσκομένᾱ

Vocative καταγινωσκομένη καταγινωσκομέναι καταγινωσκομένᾱ

Accusative καταγινωσκομένην καταγινωσκομένᾱς καταγινωσκομένᾱ

Genitive καταγινωσκομένης καταγινωσκομενῶν καταγινωσκομέναῑν

Dative καταγινωσκομένῃ καταγινωσκομέναῑς καταγινωσκομέναῑν



Singular Plural Dual

Neuter

Nominative καταγινωσκόμενον καταγινωσκόμενα καταγινωσκομένω

Vocative καταγινωσκόμενον καταγινωσκόμενα καταγινωσκομένω

Accusative καταγινωσκόμενον καταγινωσκόμενα καταγινωσκομένω

Genitive καταγινωσκομένου καταγινωσκομένων καταγινωσκομένοῑν

Dative καταγινωσκομένῳ καταγινωσκομένοῑς καταγινωσκομένοῑν



καταγινώσκω

watch, realize, perceive; judge, reckon, think.

Active Middle Passive

Regular

Present καταγιγνώσκειν καταγιγνώσκεσθαι

Future καταγνώσεσθαι καταγνωσθήσεσθαι

Aorist καταγνώσασθαι καταγνωσθῆναι

Aorist καταγνῶναι καταγνῶσθαι

Perfect κατεγνωκέναι κατεγνῶσθαι

Epic

Aorist καταγνώμεναι

Ionic

Present καταγινώσκειν καταγινώσκεσθαι



καυχάομαι

boast about.

Indicative Subjunctive Optative Imperative

Regular

Active voice

Present
καυχῶμαι καυχῶμαι καυχῴμην1ps

καυχᾷ καυχᾷ καυχῷο καυχῶ2ps

καυχᾶται καυχᾶται καυχῷτο καυχά̄σθω3ps

καυχώμεθα καυχώμεθα καυχῴμεθα1pp

καυχᾶσθε καυχᾶσθε καυχῷσθε καυχᾶσθε2pp

καυχῶνται καυχῶνται καυχῷντο καυχά̄σθωσαν3pp

καυχᾶσθον καυχᾶσθον καυχῷσθον καυχᾶσθον2pd

καυχᾶσθον καυχᾶσθον καυχῴσθην καυχά̄σθων3pd

Imperfect
ἐκαυχώμην1ps

ἐκαυχῶ2ps

ἐκαυχᾶτο3ps

ἐκαυχώμεθα1pp

ἐκαυχᾶσθε2pp

ἐκαυχῶντο3pp

ἐκαυχᾶσθον2pd

ἐκαυχά̄σθην3pd

Future
καυχήσομαι καυχησοί̄μην1ps

καυχήσει καυχήσοῑο2ps

καυχήσεται καυχήσοῑτο3ps

καυχησόμεθα καυχησοί̄μεθα1pp

καυχήσεσθε καυχήσοῑσθε2pp

καυχήσονται καυχήσοῑντο3pp

καυχήσεσθον καυχήσοῑσθον2pd

καυχήσεσθον καυχησοί̄σθην3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Aorist
ἐκαυχησάμην καυχήσωμαι καυχησαί̄μην1ps

ἐκαυχήσω καυχήσῃ καυχήσαῑο καύχησαι2ps

ἐκαυχήσατο καυχήσηται καυχήσαῑτο καυχησάσθω3ps

ἐκαυχησάμεθα καυχησώμεθα καυχησαί̄μεθα1pp

ἐκαυχήσασθε καυχήσησθε καυχήσαῑσθε καυχήσασθε2pp

ἐκαυχήσαντο καυχήσωνται καυχήσαῑντο καυχησάσθωσαν3pp

ἐκαυχήσασθον καυχήσησθον καυχήσαῑσθον καυχήσασθον2pd

ἐκαυχησάσθην καυχήσησθον καυχησαί̄σθην καυχησάσθων3pd

Perfect
κεκαύχημαι1ps

κεκαύχησαι κεκαύχησο2ps

κεκαύχηται κεκαυχήσθω3ps

κεκαυχήμεθα1pp

κεκαύχησθε κεκαύχησθε2pp

κεκαύχηνται κεκαυχήσθωσαν3pp

κεκαύχησθον κεκαύχησθον2pd

κεκαύχησθον κεκαυχήσθων3pd

Pluperfect
ἐκεκαυχήμην1ps

ἐκεκαύχησο2ps

ἐκεκαύχητο3ps

ἐκεκαυχήμεθα1pp

ἐκεκαύχησθε2pp

ἐκεκαύχηντο3pp

ἐκεκαύχησθον2pd

ἐκεκαυχήσθην3pd

Passive voice

Future
καυχηθήσομαι καυχηθησοί̄μην1ps

καυχηθήσει καυχηθήσοῑο2ps

καυχηθήσεται καυχηθήσοῑτο3ps

καυχηθησόμεθα καυχηθησοί̄μεθα1pp

καυχηθήσεσθε καυχηθήσοῑσθε2pp

καυχηθήσονται καυχηθήσοῑντο3pp

καυχηθήσεσθον καυχηθήσοῑσθον2pd

καυχηθήσεσθον καυχηθησοί̄σθην3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Aorist
ἐκαυχήθην καυχηθῶ καυχηθείην1ps

ἐκαυχήθης καυχηθῇς καυχηθείης καυχήθητι2ps

ἐκαυχήθη καυχηθῇ καυχηθείη καυχηθήτω3ps

ἐκαυχήθημεν καυχηθῶμεν καυχηθεῖμεν1pp

ἐκαυχήθητε καυχηθῆτε καυχηθεῖτε καυχήθητε2pp

ἐκαυχήθησαν καυχηθῶσι καυχηθεῖεν καυχηθήτωσαν3pp

ἐκαυχήθητον καυχηθῆτον καυχηθεῖτον καυχήθητον2pd

ἐκαυχηθήτην καυχηθῆτον καυχηθείτην καυχηθήτων3pd



καυχάομαι

boast about.

Singular Plural Dual

Regular

Present

Active voice

Masculine

Nominative καυχώμενος καυχώμενοι καυχωμένω

Vocative καυχώμενε καυχώμενοι καυχωμένω

Accusative καυχώμενον καυχωμένους καυχωμένω

Genitive καυχωμένου καυχωμένων καυχωμένοῑν

Dative καυχωμένῳ καυχωμένοῑς καυχωμένοῑν

Feminine

Nominative καυχωμένη καυχωμέναι καυχωμένᾱ

Vocative καυχωμένη καυχωμέναι καυχωμένᾱ

Accusative καυχωμένην καυχωμένᾱς καυχωμένᾱ

Genitive καυχωμένης καυχωμενῶν καυχωμέναῑν

Dative καυχωμένῃ καυχωμέναῑς καυχωμέναῑν

Neuter

Nominative καυχώμενον καυχώμενα καυχωμένω

Vocative καυχώμενον καυχώμενα καυχωμένω

Accusative καυχώμενον καυχώμενα καυχωμένω

Genitive καυχωμένου καυχωμένων καυχωμένοῑν

Dative καυχωμένῳ καυχωμένοῑς καυχωμένοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative καυχώμενος καυχώμενοι καυχωμένω

Vocative καυχώμενε καυχώμενοι καυχωμένω

Accusative καυχώμενον καυχωμένους καυχωμένω

Genitive καυχωμένου καυχωμένων καυχωμένοῑν

Dative καυχωμένῳ καυχωμένοῑς καυχωμένοῑν

Feminine

Nominative καυχωμένη καυχωμέναι καυχωμένᾱ

Vocative καυχωμένη καυχωμέναι καυχωμένᾱ

Accusative καυχωμένην καυχωμένᾱς καυχωμένᾱ

Genitive καυχωμένης καυχωμενῶν καυχωμέναῑν

Dative καυχωμένῃ καυχωμέναῑς καυχωμέναῑν



Singular Plural Dual

Neuter

Nominative καυχώμενον καυχώμενα καυχωμένω

Vocative καυχώμενον καυχώμενα καυχωμένω

Accusative καυχώμενον καυχώμενα καυχωμένω

Genitive καυχωμένου καυχωμένων καυχωμένοῑν

Dative καυχωμένῳ καυχωμένοῑς καυχωμένοῑν

Future

Active voice

Masculine

Nominative καυχησόμενος καυχησόμενοι καυχησομένω

Vocative καυχησόμενε καυχησόμενοι καυχησομένω

Accusative καυχησόμενον καυχησομένους καυχησομένω

Genitive καυχησομένου καυχησομένων καυχησομένοῑν

Dative καυχησομένῳ καυχησομένοῑς καυχησομένοῑν

Feminine

Nominative καυχησομένη καυχησομέναι καυχησομένᾱ

Vocative καυχησομένη καυχησομέναι καυχησομένᾱ

Accusative καυχησομένην καυχησομένᾱς καυχησομένᾱ

Genitive καυχησομένης καυχησομενῶν καυχησομέναῑν

Dative καυχησομένῃ καυχησομέναῑς καυχησομέναῑν

Neuter

Nominative καυχησόμενον καυχησόμενα καυχησομένω

Vocative καυχησόμενον καυχησόμενα καυχησομένω

Accusative καυχησόμενον καυχησόμενα καυχησομένω

Genitive καυχησομένου καυχησομένων καυχησομένοῑν

Dative καυχησομένῳ καυχησομένοῑς καυχησομένοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative καυχησόμενος καυχησόμενοι καυχησομένω

Vocative καυχησόμενε καυχησόμενοι καυχησομένω

Accusative καυχησόμενον καυχησομένους καυχησομένω

Genitive καυχησομένου καυχησομένων καυχησομένοῑν

Dative καυχησομένῳ καυχησομένοῑς καυχησομένοῑν



Singular Plural Dual

Feminine

Nominative καυχησομένη καυχησομέναι καυχησομένᾱ

Vocative καυχησομένη καυχησομέναι καυχησομένᾱ

Accusative καυχησομένην καυχησομένᾱς καυχησομένᾱ

Genitive καυχησομένης καυχησομενῶν καυχησομέναῑν

Dative καυχησομένῃ καυχησομέναῑς καυχησομέναῑν

Neuter

Nominative καυχησόμενον καυχησόμενα καυχησομένω

Vocative καυχησόμενον καυχησόμενα καυχησομένω

Accusative καυχησόμενον καυχησόμενα καυχησομένω

Genitive καυχησομένου καυχησομένων καυχησομένοῑν

Dative καυχησομένῳ καυχησομένοῑς καυχησομένοῑν

Passive voice

Masculine

Nominative καυχηθησόμενος καυχηθησόμενοι καυχηθησομένω

Vocative καυχηθησόμενε καυχηθησόμενοι καυχηθησομένω

Accusative καυχηθησόμενον καυχηθησομένους καυχηθησομένω

Genitive καυχηθησομένου καυχηθησομένων καυχηθησομένοῑν

Dative καυχηθησομένῳ καυχηθησομένοῑς καυχηθησομένοῑν

Feminine

Nominative καυχηθησομένη καυχηθησομέναι καυχηθησομένᾱ

Vocative καυχηθησομένη καυχηθησομέναι καυχηθησομένᾱ

Accusative καυχηθησομένην καυχηθησομένᾱς καυχηθησομένᾱ

Genitive καυχηθησομένης καυχηθησομενῶν καυχηθησομέναῑν

Dative καυχηθησομένῃ καυχηθησομέναῑς καυχηθησομέναῑν

Neuter

Nominative καυχηθησόμενον καυχηθησόμενα καυχηθησομένω

Vocative καυχηθησόμενον καυχηθησόμενα καυχηθησομένω

Accusative καυχηθησόμενον καυχηθησόμενα καυχηθησομένω

Genitive καυχηθησομένου καυχηθησομένων καυχηθησομένοῑν

Dative καυχηθησομένῳ καυχηθησομένοῑς καυχηθησομένοῑν



Singular Plural Dual

Aorist

Active voice

Masculine

Nominative καυχησάμενος καυχησάμενοι καυχησαμένω

Vocative καυχησάμενε καυχησάμενοι καυχησαμένω

Accusative καυχησάμενον καυχησαμένους καυχησαμένω

Genitive καυχησαμένου καυχησαμένων καυχησαμένοῑν

Dative καυχησαμένῳ καυχησαμένοῑς καυχησαμένοῑν

Feminine

Nominative καυχησαμένη καυχησαμέναι καυχησαμένᾱ

Vocative καυχησαμένη καυχησαμέναι καυχησαμένᾱ

Accusative καυχησαμένην καυχησαμένᾱς καυχησαμένᾱ

Genitive καυχησαμένης καυχησαμενῶν καυχησαμέναῑν

Dative καυχησαμένῃ καυχησαμέναῑς καυχησαμέναῑν

Neuter

Nominative καυχησάμενον καυχησάμενα καυχησαμένω

Vocative καυχησάμενον καυχησάμενα καυχησαμένω

Accusative καυχησάμενον καυχησάμενα καυχησαμένω

Genitive καυχησαμένου καυχησαμένων καυχησαμένοῑν

Dative καυχησαμένῳ καυχησαμένοῑς καυχησαμένοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative καυχησάμενος καυχησάμενοι καυχησαμένω

Vocative καυχησάμενε καυχησάμενοι καυχησαμένω

Accusative καυχησάμενον καυχησαμένους καυχησαμένω

Genitive καυχησαμένου καυχησαμένων καυχησαμένοῑν

Dative καυχησαμένῳ καυχησαμένοῑς καυχησαμένοῑν

Feminine

Nominative καυχησαμένη καυχησαμέναι καυχησαμένᾱ

Vocative καυχησαμένη καυχησαμέναι καυχησαμένᾱ

Accusative καυχησαμένην καυχησαμένᾱς καυχησαμένᾱ

Genitive καυχησαμένης καυχησαμενῶν καυχησαμέναῑν

Dative καυχησαμένῃ καυχησαμέναῑς καυχησαμέναῑν



Singular Plural Dual

Neuter

Nominative καυχησάμενον καυχησάμενα καυχησαμένω

Vocative καυχησάμενον καυχησάμενα καυχησαμένω

Accusative καυχησάμενον καυχησάμενα καυχησαμένω

Genitive καυχησαμένου καυχησαμένων καυχησαμένοῑν

Dative καυχησαμένῳ καυχησαμένοῑς καυχησαμένοῑν

Passive voice

Masculine

Nominative καυχηθείς καυχηθέντες καυχηθέντε

Vocative καυχηθείς καυχηθέντες καυχηθέντε

Accusative καυχηθέντα καυχηθέντας καυχηθέντε

Genitive καυχηθέντος καυχηθέντων καυχηθέντοῑν

Dative καυχηθέντι καυχηθεῖσι καυχηθέντοῑν

Feminine

Nominative καυχηθεῖσα καυχηθεῖσαι καυχηθείσᾱ

Vocative καυχηθεῖσα καυχηθεῖσαι καυχηθείσᾱ

Accusative καυχηθεῖσαν καυχηθείσᾱς καυχηθείσᾱ

Genitive καυχηθείσης καυχηθεισῶν καυχηθείσαῑν

Dative καυχηθείσῃ καυχηθείσαῑς καυχηθείσαῑν

Neuter

Nominative καυχηθέν καυχηθέντα καυχηθέντε

Vocative καυχηθέν καυχηθέντα καυχηθέντε

Accusative καυχηθέν καυχηθέντα καυχηθέντε

Genitive καυχηθέντος καυχηθέντων καυχηθέντοῑν

Dative καυχηθέντι καυχηθεῖσι καυχηθέντοῑν

Perfect

Active voice

Masculine

Nominative κεκαυχημένος κεκαυχημένοι κεκαυχημένω

Vocative κεκαυχημένε κεκαυχημένοι κεκαυχημένω

Accusative κεκαυχημένον κεκαυχημένους κεκαυχημένω

Genitive κεκαυχημένου κεκαυχημένων κεκαυχημένοῑν

Dative κεκαυχημένῳ κεκαυχημένοῑς κεκαυχημένοῑν



Singular Plural Dual

Feminine

Nominative κεκαυχημένη κεκαυχημέναι κεκαυχημένᾱ

Vocative κεκαυχημένη κεκαυχημέναι κεκαυχημένᾱ

Accusative κεκαυχημένην κεκαυχημένᾱς κεκαυχημένᾱ

Genitive κεκαυχημένης κεκαυχημενῶν κεκαυχημέναῑν

Dative κεκαυχημένῃ κεκαυχημέναῑς κεκαυχημέναῑν

Neuter

Nominative κεκαυχημένον κεκαυχημένα κεκαυχημένω

Vocative κεκαυχημένον κεκαυχημένα κεκαυχημένω

Accusative κεκαυχημένον κεκαυχημένα κεκαυχημένω

Genitive κεκαυχημένου κεκαυχημένων κεκαυχημένοῑν

Dative κεκαυχημένῳ κεκαυχημένοῑς κεκαυχημένοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative κεκαυχημένος κεκαυχημένοι κεκαυχημένω

Vocative κεκαυχημένε κεκαυχημένοι κεκαυχημένω

Accusative κεκαυχημένον κεκαυχημένους κεκαυχημένω

Genitive κεκαυχημένου κεκαυχημένων κεκαυχημένοῑν

Dative κεκαυχημένῳ κεκαυχημένοῑς κεκαυχημένοῑν

Feminine

Nominative κεκαυχημένη κεκαυχημέναι κεκαυχημένᾱ

Vocative κεκαυχημένη κεκαυχημέναι κεκαυχημένᾱ

Accusative κεκαυχημένην κεκαυχημένᾱς κεκαυχημένᾱ

Genitive κεκαυχημένης κεκαυχημενῶν κεκαυχημέναῑν

Dative κεκαυχημένῃ κεκαυχημέναῑς κεκαυχημέναῑν

Neuter

Nominative κεκαυχημένον κεκαυχημένα κεκαυχημένω

Vocative κεκαυχημένον κεκαυχημένα κεκαυχημένω

Accusative κεκαυχημένον κεκαυχημένα κεκαυχημένω

Genitive κεκαυχημένου κεκαυχημένων κεκαυχημένοῑν

Dative κεκαυχημένῳ κεκαυχημένοῑς κεκαυχημένοῑν



καυχάομαι

boast about.

Active Middle Passive

Regular

Present καυχᾶσθαι

Future καυχήσεσθαι καυχηθήσεσθαι

Aorist καυχήσασθαι καυχηθῆναι

Perfect κεκαυχῆσθαι



κοπιάω

be tired, be bored.

Indicative Subjunctive Optative Imperative

Regular

Active voice

Present
κοπιῶ κοπιῶ κοπιῷμι1ps

κοπιᾷς κοπιᾷς κοπιῷς κοπίᾱ2ps

κοπιᾷ κοπιᾷ κοπιῷ κοπιά̄τω3ps

κοπιῶμεν κοπιῶμεν κοπιῷμεν1pp

κοπιᾶτε κοπιᾶτε κοπιῷτε κοπιᾶτε2pp

κοπιῶσι κοπιῶσι κοπιῷεν κοπιά̄τωσαν3pp

κοπιᾶτον κοπιᾶτον κοπιῷτον κοπιᾶτον2pd

κοπιᾶτον κοπιᾶτον κοπιῴτην κοπιά̄των3pd

Imperfect
ἐκοπίων1ps

ἐκοπίᾱς2ps

ἐκοπίᾱ3ps

ἐκοπιῶμεν1pp

ἐκοπιᾶτε2pp

ἐκοπίων3pp

ἐκοπιᾶτον2pd

ἐκοπιά̄την3pd

Future
κοπιήσω κοπιήσοῑμι1ps

κοπιήσεις κοπιήσοῑς2ps

κοπιήσει κοπιήσοῑ3ps

κοπιήσομεν κοπιήσοῑμεν1pp

κοπιήσετε κοπιήσοῑτε2pp

κοπιήσουσι κοπιήσοῑεν3pp

κοπιήσετον κοπιήσοῑτον2pd

κοπιήσετον κοπιησοί̄την3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Aorist
ἐκοπίησα κοπιήσω κοπιήσαῑμι1ps

ἐκοπίησας κοπιήσῃς κοπιήσειας κοπίησον2ps

ἐκοπίησε κοπιήσῃ κοπιήσειε κοπιησάτω3ps

ἐκοπιήσαμεν κοπιήσωμεν κοπιήσαῑμεν1pp

ἐκοπιήσατε κοπιήσητε κοπιήσαῑτε κοπιήσατε2pp

ἐκοπίησαν κοπιήσωσι κοπιήσειαν κοπιησάτωσαν3pp

ἐκοπιήσατον κοπιήσητον κοπιήσαῑτον κοπιήσατον2pd

ἐκοπιησάτην κοπιήσητον κοπιησαί̄την κοπιησάτων3pd

Perfect
κεκοπίηκα κεκοπιήκω κεκοπιήκοῑμι1ps

κεκοπίηκας κεκοπιήκῃς κεκοπιήκοῑς κεκοπίηκε2ps

κεκοπίηκε κεκοπιήκῃ κεκοπιήκοῑ κεκοπιηκέτω3ps

κεκοπιήκαμεν κεκοπιήκωμεν κεκοπιήκοῑμεν1pp

κεκοπιήκατε κεκοπιήκητε κεκοπιήκοῑτε κεκοπιήκετε2pp

κεκοπιήκασι κεκοπιήκωσι κεκοπιήκοῑεν κεκοπιηκέτωσαν3pp

κεκοπιήκατον κεκοπιήκητον κεκοπιήκοῑτον κεκοπιήκετον2pd

κεκοπιήκατον κεκοπιήκητον κεκοπιηκοί̄την κεκοπιηκέτων3pd

Pluperfect
ἐκεκοπιήκη1ps

ἐκεκοπιήκης2ps

ἐκεκοπιήκει3ps

ἐκεκοπιήκεμεν1pp

ἐκεκοπιήκετε2pp

ἐκεκοπιήκεσαν3pp

ἐκεκοπιήκειτον2pd

ἐκεκοπιηκείτην3pd

Middle voice

Present
κοπιῶμαι κοπιῶμαι κοπιῴμην1ps

κοπιᾷ κοπιᾷ κοπιῷο κοπιῶ2ps

κοπιᾶται κοπιᾶται κοπιῷτο κοπιά̄σθω3ps

κοπιώμεθα κοπιώμεθα κοπιῴμεθα1pp

κοπιᾶσθε κοπιᾶσθε κοπιῷσθε κοπιᾶσθε2pp

κοπιῶνται κοπιῶνται κοπιῷντο κοπιά̄σθωσαν3pp

κοπιᾶσθον κοπιᾶσθον κοπιῷσθον κοπιᾶσθον2pd

κοπιᾶσθον κοπιᾶσθον κοπιῴσθην κοπιά̄σθων3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Imperfect
ἐκοπιώμην1ps

ἐκοπιῶ2ps

ἐκοπιᾶτο3ps

ἐκοπιώμεθα1pp

ἐκοπιᾶσθε2pp

ἐκοπιῶντο3pp

ἐκοπιᾶσθον2pd

ἐκοπιά̄σθην3pd

Future
κοπιήσομαι κοπιησοί̄μην1ps

κοπιήσει κοπιήσοῑο2ps

κοπιήσεται κοπιήσοῑτο3ps

κοπιησόμεθα κοπιησοί̄μεθα1pp

κοπιήσεσθε κοπιήσοῑσθε2pp

κοπιήσονται κοπιήσοῑντο3pp

κοπιήσεσθον κοπιήσοῑσθον2pd

κοπιήσεσθον κοπιησοί̄σθην3pd

Aorist
ἐκοπιησάμην κοπιήσωμαι κοπιησαί̄μην1ps

ἐκοπιήσω κοπιήσῃ κοπιήσαῑο κοπίησαι2ps

ἐκοπιήσατο κοπιήσηται κοπιήσαῑτο κοπιησάσθω3ps

ἐκοπιησάμεθα κοπιησώμεθα κοπιησαί̄μεθα1pp

ἐκοπιήσασθε κοπιήσησθε κοπιήσαῑσθε κοπιήσασθε2pp

ἐκοπιήσαντο κοπιήσωνται κοπιήσαῑντο κοπιησάσθωσαν3pp

ἐκοπιήσασθον κοπιήσησθον κοπιήσαῑσθον κοπιήσασθον2pd

ἐκοπιησάσθην κοπιήσησθον κοπιησαί̄σθην κοπιησάσθων3pd

Perfect
κεκοπίημαι1ps

κεκοπίησαι κεκοπίησο2ps

κεκοπίηται κεκοπιήσθω3ps

κεκοπιήμεθα1pp

κεκοπίησθε κεκοπίησθε2pp

κεκοπίηνται κεκοπιήσθωσαν3pp

κεκοπίησθον κεκοπίησθον2pd

κεκοπίησθον κεκοπιήσθων3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Pluperfect
ἐκεκοπιήμην1ps

ἐκεκοπίησο2ps

ἐκεκοπίητο3ps

ἐκεκοπιήμεθα1pp

ἐκεκοπίησθε2pp

ἐκεκοπίηντο3pp

ἐκεκοπίησθον2pd

ἐκεκοπιήσθην3pd

Passive voice

Future
κοπιηθήσομαι κοπιηθησοί̄μην1ps

κοπιηθήσει κοπιηθήσοῑο2ps

κοπιηθήσεται κοπιηθήσοῑτο3ps

κοπιηθησόμεθα κοπιηθησοί̄μεθα1pp

κοπιηθήσεσθε κοπιηθήσοῑσθε2pp

κοπιηθήσονται κοπιηθήσοῑντο3pp

κοπιηθήσεσθον κοπιηθήσοῑσθον2pd

κοπιηθήσεσθον κοπιηθησοί̄σθην3pd

Aorist
ἐκοπιήθην κοπιηθῶ κοπιηθείην1ps

ἐκοπιήθης κοπιηθῇς κοπιηθείης κοπιήθητι2ps

ἐκοπιήθη κοπιηθῇ κοπιηθείη κοπιηθήτω3ps

ἐκοπιήθημεν κοπιηθῶμεν κοπιηθεῖμεν1pp

ἐκοπιήθητε κοπιηθῆτε κοπιηθεῖτε κοπιήθητε2pp

ἐκοπιήθησαν κοπιηθῶσι κοπιηθεῖεν κοπιηθήτωσαν3pp

ἐκοπιήθητον κοπιηθῆτον κοπιηθεῖτον κοπιήθητον2pd

ἐκοπιηθήτην κοπιηθῆτον κοπιηθείτην κοπιηθήτων3pd



κοπιάω

be tired, be bored.

Singular Plural Dual

Regular

Present

Active voice

Masculine

Nominative κοπιῶν κοπιῶντες κοπιῶντε

Vocative κοπιῶν κοπιῶντες κοπιῶντε

Accusative κοπιῶντα κοπιῶντας κοπιῶντε

Genitive κοπιῶντος κοπιώντων κοπιώντοῑν

Dative κοπιῶντι κοπιῶσι κοπιώντοῑν

Feminine

Nominative κοπιῶσα κοπιῶσαι κοπιώσᾱ

Vocative κοπιῶσα κοπιῶσαι κοπιώσᾱ

Accusative κοπιῶσαν κοπιώσᾱς κοπιώσᾱ

Genitive κοπιώσης κοπιωσῶν κοπιώσαῑν

Dative κοπιώσῃ κοπιώσαῑς κοπιώσαῑν

Neuter

Nominative κοπιῶν κοπιῶντα κοπιῶντε

Vocative κοπιῶν κοπιῶντα κοπιῶντε

Accusative κοπιῶν κοπιῶντα κοπιῶντε

Genitive κοπιῶντος κοπιώντων κοπιώντοῑν

Dative κοπιῶντι κοπιῶσι κοπιώντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative κοπιώμενος κοπιώμενοι κοπιωμένω

Vocative κοπιώμενε κοπιώμενοι κοπιωμένω

Accusative κοπιώμενον κοπιωμένους κοπιωμένω

Genitive κοπιωμένου κοπιωμένων κοπιωμένοῑν

Dative κοπιωμένῳ κοπιωμένοῑς κοπιωμένοῑν

Feminine

Nominative κοπιωμένη κοπιωμέναι κοπιωμένᾱ

Vocative κοπιωμένη κοπιωμέναι κοπιωμένᾱ

Accusative κοπιωμένην κοπιωμένᾱς κοπιωμένᾱ

Genitive κοπιωμένης κοπιωμενῶν κοπιωμέναῑν

Dative κοπιωμένῃ κοπιωμέναῑς κοπιωμέναῑν



Singular Plural Dual

Neuter

Nominative κοπιώμενον κοπιώμενα κοπιωμένω

Vocative κοπιώμενον κοπιώμενα κοπιωμένω

Accusative κοπιώμενον κοπιώμενα κοπιωμένω

Genitive κοπιωμένου κοπιωμένων κοπιωμένοῑν

Dative κοπιωμένῳ κοπιωμένοῑς κοπιωμένοῑν

Future

Active voice

Masculine

Nominative κοπιήσων κοπιήσοντες κοπιήσοντε

Vocative κοπιήσον κοπιήσοντες κοπιήσοντε

Accusative κοπιήσοντα κοπιήσοντας κοπιήσοντε

Genitive κοπιήσοντος κοπιησόντων κοπιησόντοῑν

Dative κοπιήσοντι κοπιήσουσι κοπιησόντοῑν

Feminine

Nominative κοπιήσουσα κοπιήσουσαι κοπιησούσᾱ

Vocative κοπιήσουσα κοπιήσουσαι κοπιησούσᾱ

Accusative κοπιήσουσαν κοπιησούσᾱς κοπιησούσᾱ

Genitive κοπιησούσης κοπιησουσῶν κοπιησούσαῑν

Dative κοπιησούσῃ κοπιησούσαῑς κοπιησούσαῑν

Neuter

Nominative κοπιῆσον κοπιήσοντα κοπιήσοντε

Vocative κοπιῆσον κοπιήσοντα κοπιήσοντε

Accusative κοπιῆσον κοπιήσοντα κοπιήσοντε

Genitive κοπιήσοντος κοπιησόντων κοπιησόντοῑν

Dative κοπιήσοντι κοπιήσουσι κοπιησόντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative κοπιησόμενος κοπιησόμενοι κοπιησομένω

Vocative κοπιησόμενε κοπιησόμενοι κοπιησομένω

Accusative κοπιησόμενον κοπιησομένους κοπιησομένω

Genitive κοπιησομένου κοπιησομένων κοπιησομένοῑν

Dative κοπιησομένῳ κοπιησομένοῑς κοπιησομένοῑν



Singular Plural Dual

Feminine

Nominative κοπιησομένη κοπιησομέναι κοπιησομένᾱ

Vocative κοπιησομένη κοπιησομέναι κοπιησομένᾱ

Accusative κοπιησομένην κοπιησομένᾱς κοπιησομένᾱ

Genitive κοπιησομένης κοπιησομενῶν κοπιησομέναῑν

Dative κοπιησομένῃ κοπιησομέναῑς κοπιησομέναῑν

Neuter

Nominative κοπιησόμενον κοπιησόμενα κοπιησομένω

Vocative κοπιησόμενον κοπιησόμενα κοπιησομένω

Accusative κοπιησόμενον κοπιησόμενα κοπιησομένω

Genitive κοπιησομένου κοπιησομένων κοπιησομένοῑν

Dative κοπιησομένῳ κοπιησομένοῑς κοπιησομένοῑν

Passive voice

Masculine

Nominative κοπιηθησόμενος κοπιηθησόμενοι κοπιηθησομένω

Vocative κοπιηθησόμενε κοπιηθησόμενοι κοπιηθησομένω

Accusative κοπιηθησόμενον κοπιηθησομένους κοπιηθησομένω

Genitive κοπιηθησομένου κοπιηθησομένων κοπιηθησομένοῑν

Dative κοπιηθησομένῳ κοπιηθησομένοῑς κοπιηθησομένοῑν

Feminine

Nominative κοπιηθησομένη κοπιηθησομέναι κοπιηθησομένᾱ

Vocative κοπιηθησομένη κοπιηθησομέναι κοπιηθησομένᾱ

Accusative κοπιηθησομένην κοπιηθησομένᾱς κοπιηθησομένᾱ

Genitive κοπιηθησομένης κοπιηθησομενῶν κοπιηθησομέναῑν

Dative κοπιηθησομένῃ κοπιηθησομέναῑς κοπιηθησομέναῑν

Neuter

Nominative κοπιηθησόμενον κοπιηθησόμενα κοπιηθησομένω

Vocative κοπιηθησόμενον κοπιηθησόμενα κοπιηθησομένω

Accusative κοπιηθησόμενον κοπιηθησόμενα κοπιηθησομένω

Genitive κοπιηθησομένου κοπιηθησομένων κοπιηθησομένοῑν

Dative κοπιηθησομένῳ κοπιηθησομένοῑς κοπιηθησομένοῑν



Singular Plural Dual

Aorist

Active voice

Masculine

Nominative κοπιήσᾱς κοπιήσαντες κοπιήσαντε

Vocative κοπιήσαν κοπιήσαντες κοπιήσαντε

Accusative κοπιήσαντα κοπιήσαντας κοπιήσαντε

Genitive κοπιήσαντος κοπιησάντων κοπιησάντοῑν

Dative κοπιήσαντι κοπιήσᾱσι κοπιησάντοῑν

Feminine

Nominative κοπιήσᾱσα κοπιήσᾱσαι κοπιησά̄σᾱ

Vocative κοπιήσᾱσα κοπιήσᾱσαι κοπιησά̄σᾱ

Accusative κοπιήσᾱσαν κοπιησά̄σᾱς κοπιησά̄σᾱ

Genitive κοπιησά̄σης κοπιησᾱσῶν κοπιησά̄σαῑν

Dative κοπιησά̄σῃ κοπιησά̄σαῑς κοπιησά̄σαῑν

Neuter

Nominative κοπιῆσαν κοπιήσαντα κοπιήσαντε

Vocative κοπιῆσαν κοπιήσαντα κοπιήσαντε

Accusative κοπιῆσαν κοπιήσαντα κοπιήσαντε

Genitive κοπιήσαντος κοπιησάντων κοπιησάντοῑν

Dative κοπιήσαντι κοπιήσᾱσι κοπιησάντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative κοπιησάμενος κοπιησάμενοι κοπιησαμένω

Vocative κοπιησάμενε κοπιησάμενοι κοπιησαμένω

Accusative κοπιησάμενον κοπιησαμένους κοπιησαμένω

Genitive κοπιησαμένου κοπιησαμένων κοπιησαμένοῑν

Dative κοπιησαμένῳ κοπιησαμένοῑς κοπιησαμένοῑν

Feminine

Nominative κοπιησαμένη κοπιησαμέναι κοπιησαμένᾱ

Vocative κοπιησαμένη κοπιησαμέναι κοπιησαμένᾱ

Accusative κοπιησαμένην κοπιησαμένᾱς κοπιησαμένᾱ

Genitive κοπιησαμένης κοπιησαμενῶν κοπιησαμέναῑν

Dative κοπιησαμένῃ κοπιησαμέναῑς κοπιησαμέναῑν



Singular Plural Dual

Neuter

Nominative κοπιησάμενον κοπιησάμενα κοπιησαμένω

Vocative κοπιησάμενον κοπιησάμενα κοπιησαμένω

Accusative κοπιησάμενον κοπιησάμενα κοπιησαμένω

Genitive κοπιησαμένου κοπιησαμένων κοπιησαμένοῑν

Dative κοπιησαμένῳ κοπιησαμένοῑς κοπιησαμένοῑν

Passive voice

Masculine

Nominative κοπιηθείς κοπιηθέντες κοπιηθέντε

Vocative κοπιηθείς κοπιηθέντες κοπιηθέντε

Accusative κοπιηθέντα κοπιηθέντας κοπιηθέντε

Genitive κοπιηθέντος κοπιηθέντων κοπιηθέντοῑν

Dative κοπιηθέντι κοπιηθεῖσι κοπιηθέντοῑν

Feminine

Nominative κοπιηθεῖσα κοπιηθεῖσαι κοπιηθείσᾱ

Vocative κοπιηθεῖσα κοπιηθεῖσαι κοπιηθείσᾱ

Accusative κοπιηθεῖσαν κοπιηθείσᾱς κοπιηθείσᾱ

Genitive κοπιηθείσης κοπιηθεισῶν κοπιηθείσαῑν

Dative κοπιηθείσῃ κοπιηθείσαῑς κοπιηθείσαῑν

Neuter

Nominative κοπιηθέν κοπιηθέντα κοπιηθέντε

Vocative κοπιηθέν κοπιηθέντα κοπιηθέντε

Accusative κοπιηθέν κοπιηθέντα κοπιηθέντε

Genitive κοπιηθέντος κοπιηθέντων κοπιηθέντοῑν

Dative κοπιηθέντι κοπιηθεῖσι κοπιηθέντοῑν

Perfect

Active voice

Masculine

Nominative κεκοπιηκώς κεκοπιηκότες κεκοπιηκότε

Vocative κεκοπιηκώς κεκοπιηκότες κεκοπιηκότε

Accusative κεκοπιηκότα κεκοπιηκότας κεκοπιηκότε

Genitive κεκοπιηκότος κεκοπιηκότων κεκοπιηκότοῑν

Dative κεκοπιηκότι κεκοπιηκῶσι κεκοπιηκότοῑν



Singular Plural Dual

Feminine

Nominative κεκοπιηκυῖα κεκοπιηκυῖαι κεκοπιηκυίᾱ

Vocative κεκοπιηκυῖα κεκοπιηκυῖαι κεκοπιηκυίᾱ

Accusative κεκοπιηκυῖαν κεκοπιηκυίᾱς κεκοπιηκυίᾱ

Genitive κεκοπιηκυίᾱς κεκοπιηκυιῶν κεκοπιηκυίαῑν

Dative κεκοπιηκυίᾳ κεκοπιηκυίαῑς κεκοπιηκυίαῑν

Neuter

Nominative κεκοπιηκόν κεκοπιηκότες κεκοπιηκότε

Vocative κεκοπιηκός κεκοπιηκότες κεκοπιηκότε

Accusative κεκοπιηκότα κεκοπιηκότας κεκοπιηκότε

Genitive κεκοπιηκότος κεκοπιηκότων κεκοπιηκότοῑν

Dative κεκοπιηκότι κεκοπιηκῶσι κεκοπιηκότοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative κεκοπιημένος κεκοπιημένοι κεκοπιημένω

Vocative κεκοπιημένε κεκοπιημένοι κεκοπιημένω

Accusative κεκοπιημένον κεκοπιημένους κεκοπιημένω

Genitive κεκοπιημένου κεκοπιημένων κεκοπιημένοῑν

Dative κεκοπιημένῳ κεκοπιημένοῑς κεκοπιημένοῑν

Feminine

Nominative κεκοπιημένη κεκοπιημέναι κεκοπιημένᾱ

Vocative κεκοπιημένη κεκοπιημέναι κεκοπιημένᾱ

Accusative κεκοπιημένην κεκοπιημένᾱς κεκοπιημένᾱ

Genitive κεκοπιημένης κεκοπιημενῶν κεκοπιημέναῑν

Dative κεκοπιημένῃ κεκοπιημέναῑς κεκοπιημέναῑν

Neuter

Nominative κεκοπιημένον κεκοπιημένα κεκοπιημένω

Vocative κεκοπιημένον κεκοπιημένα κεκοπιημένω

Accusative κεκοπιημένον κεκοπιημένα κεκοπιημένω

Genitive κεκοπιημένου κεκοπιημένων κεκοπιημένοῑν

Dative κεκοπιημένῳ κεκοπιημένοῑς κεκοπιημένοῑν



κοπιάω

be tired, be bored.

Active Middle Passive

Regular

Present κοπιᾶν κοπιᾶσθαι

Future κοπιήσειν κοπιήσεσθαι κοπιηθήσεσθαι

Aorist κοπιῆσαι κοπιήσασθαι κοπιηθῆναι

Perfect κεκοπιηκέναι κεκοπιῆσθαι



κυρόω

execute a law; give it true character of law.

Indicative Subjunctive Optative Imperative

Regular

Active voice

Present
κυρῶ κυρῶ κυροῖμι1ps

κυροῖς κυροῖς κυροῖς κύρου2ps

κυροῖ κυροῖ κυροῖ κυρούτω3ps

κυροῦμεν κυρῶμεν κυροῖμεν1pp

κυροῦτε κυρῶτε κυροῖτε κυροῦτε2pp

κυροῦσι κυρῶσι κυροῖεν κυρούτωσαν3pp

κυροῦτον κυρῶτον κυροῖτον κυροῦτον2pd

κυροῦτον κυρῶτον κυροί̄την κυρούτων3pd

Imperfect
ἐκύρουν1ps

ἐκύρους2ps

ἐκύρου3ps

ἐκυροῦμεν1pp

ἐκυροῦτε2pp

ἐκύρουν3pp

ἐκυροῦτον2pd

ἐκυρούτην3pd

Future
κυρώσω κυρώσοῑμι1ps

κυρώσεις κυρώσοῑς2ps

κυρώσει κυρώσοῑ3ps

κυρώσομεν κυρώσοῑμεν1pp

κυρώσετε κυρώσοῑτε2pp

κυρώσουσι κυρώσοῑεν3pp

κυρώσετον κυρώσοῑτον2pd

κυρώσετον κυρωσοί̄την3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Aorist
ἐκύρωσα κυρώσω κυρώσαῑμι1ps

ἐκύρωσας κυρώσῃς κυρώσειας κύρωσον2ps

ἐκύρωσε κυρώσῃ κυρώσειε κυρωσάτω3ps

ἐκυρώσαμεν κυρώσωμεν κυρώσαῑμεν1pp

ἐκυρώσατε κυρώσητε κυρώσαῑτε κυρώσατε2pp

ἐκύρωσαν κυρώσωσι κυρώσειαν κυρωσάτωσαν3pp

ἐκυρώσατον κυρώσητον κυρώσαῑτον κυρώσατον2pd

ἐκυρωσάτην κυρώσητον κυρωσαί̄την κυρωσάτων3pd

Perfect
κεκύρωκα κεκυρώκω κεκυρώκοῑμι1ps

κεκύρωκας κεκυρώκῃς κεκυρώκοῑς κεκύρωκε2ps

κεκύρωκε κεκυρώκῃ κεκυρώκοῑ κεκυρωκέτω3ps

κεκυρώκαμεν κεκυρώκωμεν κεκυρώκοῑμεν1pp

κεκυρώκατε κεκυρώκητε κεκυρώκοῑτε κεκυρώκετε2pp

κεκυρώκασι κεκυρώκωσι κεκυρώκοῑεν κεκυρωκέτωσαν3pp

κεκυρώκατον κεκυρώκητον κεκυρώκοῑτον κεκυρώκετον2pd

κεκυρώκατον κεκυρώκητον κεκυρωκοί̄την κεκυρωκέτων3pd

Pluperfect
ἐκεκυρώκη1ps

ἐκεκυρώκης2ps

ἐκεκυρώκει3ps

ἐκεκυρώκεμεν1pp

ἐκεκυρώκετε2pp

ἐκεκυρώκεσαν3pp

ἐκεκυρώκειτον2pd

ἐκεκυρωκείτην3pd

Middle voice

Present
κυροῦμαι κυρῶμαι κυροί̄μην1ps

κυροῖ κυροῖ κυροῖο κυροῦ2ps

κυροῦται κυρῶται κυροῖτο κυρούσθω3ps

κυρούμεθα κυρώμεθα κυροί̄μεθα1pp

κυροῦσθε κυρῶσθε κυροῖσθε κυροῦσθε2pp

κυροῦνται κυρῶνται κυροῖντο κυρούσθωσαν3pp

κυροῦσθον κυρῶσθον κυροῖσθον κυροῦσθον2pd

κυροῦσθον κυρῶσθον κυροί̄σθην κυρούσθων3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Imperfect
ἐκυρούμην1ps

ἐκυροῦ2ps

ἐκυροῦτο3ps

ἐκυρούμεθα1pp

ἐκυροῦσθε2pp

ἐκυροῦντο3pp

ἐκυροῦσθον2pd

ἐκυρούσθην3pd

Future
κυρώσομαι κυρωσοί̄μην1ps

κυρώσει κυρώσοῑο2ps

κυρώσεται κυρώσοῑτο3ps

κυρωσόμεθα κυρωσοί̄μεθα1pp

κυρώσεσθε κυρώσοῑσθε2pp

κυρώσονται κυρώσοῑντο3pp

κυρώσεσθον κυρώσοῑσθον2pd

κυρώσεσθον κυρωσοί̄σθην3pd

Aorist
ἐκυρωσάμην κυρώσωμαι κυρωσαί̄μην1ps

ἐκυρώσω κυρώσῃ κυρώσαῑο κύρωσαι2ps

ἐκυρώσατο κυρώσηται κυρώσαῑτο κυρωσάσθω3ps

ἐκυρωσάμεθα κυρωσώμεθα κυρωσαί̄μεθα1pp

ἐκυρώσασθε κυρώσησθε κυρώσαῑσθε κυρώσασθε2pp

ἐκυρώσαντο κυρώσωνται κυρώσαῑντο κυρωσάσθωσαν3pp

ἐκυρώσασθον κυρώσησθον κυρώσαῑσθον κυρώσασθον2pd

ἐκυρωσάσθην κυρώσησθον κυρωσαί̄σθην κυρωσάσθων3pd

Perfect
κεκύρωμαι1ps

κεκύρωσαι κεκύρωσο2ps

κεκύρωται κεκυρώσθω3ps

κεκυρώμεθα1pp

κεκύρωσθε κεκύρωσθε2pp

κεκύρωνται κεκυρώσθωσαν3pp

κεκύρωσθον κεκύρωσθον2pd

κεκύρωσθον κεκυρώσθων3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Pluperfect
ἐκεκυρώμην1ps

ἐκεκύρωσο2ps

ἐκεκύρωτο3ps

ἐκεκυρώμεθα1pp

ἐκεκύρωσθε2pp

ἐκεκύρωντο3pp

ἐκεκύρωσθον2pd

ἐκεκυρώσθην3pd

Passive voice

Future
κυρωθήσομαι κυρωθησοί̄μην1ps

κυρωθήσει κυρωθήσοῑο2ps

κυρωθήσεται κυρωθήσοῑτο3ps

κυρωθησόμεθα κυρωθησοί̄μεθα1pp

κυρωθήσεσθε κυρωθήσοῑσθε2pp

κυρωθήσονται κυρωθήσοῑντο3pp

κυρωθήσεσθον κυρωθήσοῑσθον2pd

κυρωθήσεσθον κυρωθησοί̄σθην3pd

Aorist
ἐκυρώθην κυρωθῶ κυρωθείην1ps

ἐκυρώθης κυρωθῇς κυρωθείης κυρώθητι2ps

ἐκυρώθη κυρωθῇ κυρωθείη κυρωθήτω3ps

ἐκυρώθημεν κυρωθῶμεν κυρωθεῖμεν1pp

ἐκυρώθητε κυρωθῆτε κυρωθεῖτε κυρώθητε2pp

ἐκυρώθησαν κυρωθῶσι κυρωθεῖεν κυρωθήτωσαν3pp

ἐκυρώθητον κυρωθῆτον κυρωθεῖτον κυρώθητον2pd

ἐκυρωθήτην κυρωθῆτον κυρωθείτην κυρωθήτων3pd



κυρόω

execute a law; give it true character of law.

Singular Plural Dual

Regular

Present

Active voice

Masculine

Nominative κυρῶν κυροῦντες κυροῦντε

Vocative κυρῶν κυροῦντες κυροῦντε

Accusative κυροῦντα κυροῦντας κυροῦντε

Genitive κυροῦντος κυρούντων κυρούντοῑν

Dative κυροῦντι κυροῦσι κυρούντοῑν

Feminine

Nominative κυροῦσα κυροῦσαι κυρούσᾱ

Vocative κυροῦσα κυροῦσαι κυρούσᾱ

Accusative κυροῦσαν κυρούσᾱς κυρούσᾱ

Genitive κυρούσης κυρουσῶν κυρούσαῑν

Dative κυρούσῃ κυρούσαῑς κυρούσαῑν

Neuter

Nominative κυροῦν κυροῦντα κυροῦντε

Vocative κυροῦν κυροῦντα κυροῦντε

Accusative κυροῦν κυροῦντα κυροῦντε

Genitive κυροῦντος κυρούντων κυρούντοῑν

Dative κυροῦντι κυροῦσι κυρούντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative κυρούμενος κυρούμενοι κυρουμένω

Vocative κυρούμενε κυρούμενοι κυρουμένω

Accusative κυρούμενον κυρουμένους κυρουμένω

Genitive κυρουμένου κυρουμένων κυρουμένοῑν

Dative κυρουμένῳ κυρουμένοῑς κυρουμένοῑν

Feminine

Nominative κυρουμένη κυρουμέναι κυρουμένᾱ

Vocative κυρουμένη κυρουμέναι κυρουμένᾱ

Accusative κυρουμένην κυρουμένᾱς κυρουμένᾱ

Genitive κυρουμένης κυρουμενῶν κυρουμέναῑν

Dative κυρουμένῃ κυρουμέναῑς κυρουμέναῑν



Singular Plural Dual

Neuter

Nominative κυρούμενον κυρούμενα κυρουμένω

Vocative κυρούμενον κυρούμενα κυρουμένω

Accusative κυρούμενον κυρούμενα κυρουμένω

Genitive κυρουμένου κυρουμένων κυρουμένοῑν

Dative κυρουμένῳ κυρουμένοῑς κυρουμένοῑν

Future

Active voice

Masculine

Nominative κυρώσων κυρώσοντες κυρώσοντε

Vocative κυρώσον κυρώσοντες κυρώσοντε

Accusative κυρώσοντα κυρώσοντας κυρώσοντε

Genitive κυρώσοντος κυρωσόντων κυρωσόντοῑν

Dative κυρώσοντι κυρώσουσι κυρωσόντοῑν

Feminine

Nominative κυρώσουσα κυρώσουσαι κυρωσούσᾱ

Vocative κυρώσουσα κυρώσουσαι κυρωσούσᾱ

Accusative κυρώσουσαν κυρωσούσᾱς κυρωσούσᾱ

Genitive κυρωσούσης κυρωσουσῶν κυρωσούσαῑν

Dative κυρωσούσῃ κυρωσούσαῑς κυρωσούσαῑν

Neuter

Nominative κυρῶσον κυρώσοντα κυρώσοντε

Vocative κυρῶσον κυρώσοντα κυρώσοντε

Accusative κυρῶσον κυρώσοντα κυρώσοντε

Genitive κυρώσοντος κυρωσόντων κυρωσόντοῑν

Dative κυρώσοντι κυρώσουσι κυρωσόντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative κυρωσόμενος κυρωσόμενοι κυρωσομένω

Vocative κυρωσόμενε κυρωσόμενοι κυρωσομένω

Accusative κυρωσόμενον κυρωσομένους κυρωσομένω

Genitive κυρωσομένου κυρωσομένων κυρωσομένοῑν

Dative κυρωσομένῳ κυρωσομένοῑς κυρωσομένοῑν



Singular Plural Dual

Feminine

Nominative κυρωσομένη κυρωσομέναι κυρωσομένᾱ

Vocative κυρωσομένη κυρωσομέναι κυρωσομένᾱ

Accusative κυρωσομένην κυρωσομένᾱς κυρωσομένᾱ

Genitive κυρωσομένης κυρωσομενῶν κυρωσομέναῑν

Dative κυρωσομένῃ κυρωσομέναῑς κυρωσομέναῑν

Neuter

Nominative κυρωσόμενον κυρωσόμενα κυρωσομένω

Vocative κυρωσόμενον κυρωσόμενα κυρωσομένω

Accusative κυρωσόμενον κυρωσόμενα κυρωσομένω

Genitive κυρωσομένου κυρωσομένων κυρωσομένοῑν

Dative κυρωσομένῳ κυρωσομένοῑς κυρωσομένοῑν

Passive voice

Masculine

Nominative κυρωθησόμενος κυρωθησόμενοι κυρωθησομένω

Vocative κυρωθησόμενε κυρωθησόμενοι κυρωθησομένω

Accusative κυρωθησόμενον κυρωθησομένους κυρωθησομένω

Genitive κυρωθησομένου κυρωθησομένων κυρωθησομένοῑν

Dative κυρωθησομένῳ κυρωθησομένοῑς κυρωθησομένοῑν

Feminine

Nominative κυρωθησομένη κυρωθησομέναι κυρωθησομένᾱ

Vocative κυρωθησομένη κυρωθησομέναι κυρωθησομένᾱ

Accusative κυρωθησομένην κυρωθησομένᾱς κυρωθησομένᾱ

Genitive κυρωθησομένης κυρωθησομενῶν κυρωθησομέναῑν

Dative κυρωθησομένῃ κυρωθησομέναῑς κυρωθησομέναῑν

Neuter

Nominative κυρωθησόμενον κυρωθησόμενα κυρωθησομένω

Vocative κυρωθησόμενον κυρωθησόμενα κυρωθησομένω

Accusative κυρωθησόμενον κυρωθησόμενα κυρωθησομένω

Genitive κυρωθησομένου κυρωθησομένων κυρωθησομένοῑν

Dative κυρωθησομένῳ κυρωθησομένοῑς κυρωθησομένοῑν



Singular Plural Dual

Aorist

Active voice

Masculine

Nominative κυρώσᾱς κυρώσαντες κυρώσαντε

Vocative κυρώσαν κυρώσαντες κυρώσαντε

Accusative κυρώσαντα κυρώσαντας κυρώσαντε

Genitive κυρώσαντος κυρωσάντων κυρωσάντοῑν

Dative κυρώσαντι κυρώσᾱσι κυρωσάντοῑν

Feminine

Nominative κυρώσᾱσα κυρώσᾱσαι κυρωσά̄σᾱ

Vocative κυρώσᾱσα κυρώσᾱσαι κυρωσά̄σᾱ

Accusative κυρώσᾱσαν κυρωσά̄σᾱς κυρωσά̄σᾱ

Genitive κυρωσά̄σης κυρωσᾱσῶν κυρωσά̄σαῑν

Dative κυρωσά̄σῃ κυρωσά̄σαῑς κυρωσά̄σαῑν

Neuter

Nominative κυρῶσαν κυρώσαντα κυρώσαντε

Vocative κυρῶσαν κυρώσαντα κυρώσαντε

Accusative κυρῶσαν κυρώσαντα κυρώσαντε

Genitive κυρώσαντος κυρωσάντων κυρωσάντοῑν

Dative κυρώσαντι κυρώσᾱσι κυρωσάντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative κυρωσάμενος κυρωσάμενοι κυρωσαμένω

Vocative κυρωσάμενε κυρωσάμενοι κυρωσαμένω

Accusative κυρωσάμενον κυρωσαμένους κυρωσαμένω

Genitive κυρωσαμένου κυρωσαμένων κυρωσαμένοῑν

Dative κυρωσαμένῳ κυρωσαμένοῑς κυρωσαμένοῑν

Feminine

Nominative κυρωσαμένη κυρωσαμέναι κυρωσαμένᾱ

Vocative κυρωσαμένη κυρωσαμέναι κυρωσαμένᾱ

Accusative κυρωσαμένην κυρωσαμένᾱς κυρωσαμένᾱ

Genitive κυρωσαμένης κυρωσαμενῶν κυρωσαμέναῑν

Dative κυρωσαμένῃ κυρωσαμέναῑς κυρωσαμέναῑν



Singular Plural Dual

Neuter

Nominative κυρωσάμενον κυρωσάμενα κυρωσαμένω

Vocative κυρωσάμενον κυρωσάμενα κυρωσαμένω

Accusative κυρωσάμενον κυρωσάμενα κυρωσαμένω

Genitive κυρωσαμένου κυρωσαμένων κυρωσαμένοῑν

Dative κυρωσαμένῳ κυρωσαμένοῑς κυρωσαμένοῑν

Passive voice

Masculine

Nominative κυρωθείς κυρωθέντες κυρωθέντε

Vocative κυρωθείς κυρωθέντες κυρωθέντε

Accusative κυρωθέντα κυρωθέντας κυρωθέντε

Genitive κυρωθέντος κυρωθέντων κυρωθέντοῑν

Dative κυρωθέντι κυρωθεῖσι κυρωθέντοῑν

Feminine

Nominative κυρωθεῖσα κυρωθεῖσαι κυρωθείσᾱ

Vocative κυρωθεῖσα κυρωθεῖσαι κυρωθείσᾱ

Accusative κυρωθεῖσαν κυρωθείσᾱς κυρωθείσᾱ

Genitive κυρωθείσης κυρωθεισῶν κυρωθείσαῑν

Dative κυρωθείσῃ κυρωθείσαῑς κυρωθείσαῑν

Neuter

Nominative κυρωθέν κυρωθέντα κυρωθέντε

Vocative κυρωθέν κυρωθέντα κυρωθέντε

Accusative κυρωθέν κυρωθέντα κυρωθέντε

Genitive κυρωθέντος κυρωθέντων κυρωθέντοῑν

Dative κυρωθέντι κυρωθεῖσι κυρωθέντοῑν

Perfect

Active voice

Masculine

Nominative κεκυρωκώς κεκυρωκότες κεκυρωκότε

Vocative κεκυρωκώς κεκυρωκότες κεκυρωκότε

Accusative κεκυρωκότα κεκυρωκότας κεκυρωκότε

Genitive κεκυρωκότος κεκυρωκότων κεκυρωκότοῑν

Dative κεκυρωκότι κεκυρωκῶσι κεκυρωκότοῑν



Singular Plural Dual

Feminine

Nominative κεκυρωκυῖα κεκυρωκυῖαι κεκυρωκυίᾱ

Vocative κεκυρωκυῖα κεκυρωκυῖαι κεκυρωκυίᾱ

Accusative κεκυρωκυῖαν κεκυρωκυίᾱς κεκυρωκυίᾱ

Genitive κεκυρωκυίᾱς κεκυρωκυιῶν κεκυρωκυίαῑν

Dative κεκυρωκυίᾳ κεκυρωκυίαῑς κεκυρωκυίαῑν

Neuter

Nominative κεκυρωκόν κεκυρωκότες κεκυρωκότε

Vocative κεκυρωκός κεκυρωκότες κεκυρωκότε

Accusative κεκυρωκότα κεκυρωκότας κεκυρωκότε

Genitive κεκυρωκότος κεκυρωκότων κεκυρωκότοῑν

Dative κεκυρωκότι κεκυρωκῶσι κεκυρωκότοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative κεκυρωμένος κεκυρωμένοι κεκυρωμένω

Vocative κεκυρωμένε κεκυρωμένοι κεκυρωμένω

Accusative κεκυρωμένον κεκυρωμένους κεκυρωμένω

Genitive κεκυρωμένου κεκυρωμένων κεκυρωμένοῑν

Dative κεκυρωμένῳ κεκυρωμένοῑς κεκυρωμένοῑν

Feminine

Nominative κεκυρωμένη κεκυρωμέναι κεκυρωμένᾱ

Vocative κεκυρωμένη κεκυρωμέναι κεκυρωμένᾱ

Accusative κεκυρωμένην κεκυρωμένᾱς κεκυρωμένᾱ

Genitive κεκυρωμένης κεκυρωμενῶν κεκυρωμέναῑν

Dative κεκυρωμένῃ κεκυρωμέναῑς κεκυρωμέναῑν

Neuter

Nominative κεκυρωμένον κεκυρωμένα κεκυρωμένω

Vocative κεκυρωμένον κεκυρωμένα κεκυρωμένω

Accusative κεκυρωμένον κεκυρωμένα κεκυρωμένω

Genitive κεκυρωμένου κεκυρωμένων κεκυρωμένοῑν

Dative κεκυρωμένῳ κεκυρωμένοῑς κεκυρωμένοῑν



κυρόω

execute a law; give it true character of law.

Active Middle Passive

Regular

Present κυροῦν κυροῦσθαι

Future κυρώσειν κυρώσεσθαι κυρωθήσεσθαι

Aorist κυρῶσαι κυρώσασθαι κυρωθῆναι

Perfect κεκυρωκέναι κεκυρῶσθαι



παρασκευάζω

try, dispose; supply.

Indicative Subjunctive Optative Imperative

Regular

Active voice

Present
παρασκευάζω παρασκευάζω παρασκευάζοῑμι1ps

παρασκευάζεις παρασκευάζῃς παρασκευάζοῑς παρασκεύαζε2ps

παρασκευάζει παρασκευάζῃ παρασκευάζοῑ παρασκευαζέτω3ps

παρασκευάζομεν παρασκευάζωμεν παρασκευάζοῑμεν1pp

παρασκευάζετε παρασκευάζητε παρασκευάζοῑτε παρασκευάζετε2pp

παρασκευάζουσι παρασκευάζωσι παρασκευάζοῑεν παρασκευαζέτωσ3pp

παρασκευάζετον παρασκευάζητον παρασκευάζοῑτον παρασκευάζετον2pd

παρασκευάζετον παρασκευάζητον παρασκευαζοί̄την παρασκευαζέτων3pd

Imperfect
παρεσκεύαζον1ps

παρεσκεύαζες2ps

παρεσκεύαζε3ps

παρεσκευάζομεν1pp

παρεσκευάζετε2pp

παρεσκεύαζον3pp

παρεσκευάζετον2pd

παρεσκευαζέτην3pd

Future
παρασκευάσω παρασκευάσοῑμι1ps

παρασκευάσεις παρασκευάσοῑς2ps

παρασκευάσει παρασκευάσοῑ3ps

παρασκευάσομεν παρασκευάσοῑμε1pp

παρασκευάσετε παρασκευάσοῑτε2pp

παρασκευάσουσι παρασκευάσοῑεν3pp

παρασκευάσετον παρασκευάσοῑτον2pd

παρασκευάσετον παρασκευασοί̄τη3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Aorist
παρεσκεύασα παρασκευάσω παρασκευάσαῑμι1ps

παρεσκεύασας παρασκευάσῃς παρασκευάσειας παρασκεύασον2ps

παρεσκεύασε παρασκευάσῃ παρασκευάσειε παρασκευασάτω3ps

παρεσκευάσαμεν παρασκευάσωμε παρασκευάσαῑμε1pp

παρεσκευάσατε παρασκευάσητε παρασκευάσαῑτε παρασκευάσατε2pp

παρεσκεύασαν παρασκευάσωσι παρασκευάσειαν παρασκευασάτω3pp

παρεσκευάσατον παρασκευάσητον παρασκευάσαῑτο παρασκευάσατον2pd

παρεσκευασάτην παρασκευάσητον παρασκευασαί̄τη παρασκευασάτω3pd

Perfect
παρεσκεύακα παρεσκευάκω παρεσκευάκοῑμι1ps

παρεσκεύακας παρεσκευάκῃς παρεσκευάκοῑς παρεσκεύακε2ps

παρεσκεύακε παρεσκευάκῃ παρεσκευάκοῑ παρεσκευακέτω3ps

παρεσκευάκαμεν παρεσκευάκωμεν παρεσκευάκοῑμεν1pp

παρεσκευάκατε παρεσκευάκητε παρεσκευάκοῑτε παρεσκευάκετε2pp

παρεσκευάκασι παρεσκευάκωσι παρεσκευάκοῑεν παρεσκευακέτωσ3pp

παρεσκευάκατον παρεσκευάκητον παρεσκευάκοῑτον παρεσκευάκετον2pd

παρεσκευάκατον παρεσκευάκητον παρεσκευακοί̄την παρεσκευακέτων3pd

Pluperfect
παρεσκευάκη1ps

παρεσκευάκης2ps

παρεσκευάκει3ps

παρεσκευάκεμεν1pp

παρεσκευάκετε2pp

παρεσκευάκεσαν3pp

παρεσκευάκειτον2pd

παρεσκευακείτην3pd

Middle voice

Present
παρασκευάζομαι παρασκευάζωμαι παρασκευαζοί̄μη1ps

παρασκευάζει παρασκευάζῃ παρασκευάζοῑο παρασκευάζου2ps

παρασκευάζεται παρασκευάζηται παρασκευάζοῑτο παρασκευαζέσθ3ps

παρασκευαζόμεθ παρασκευαζώμεθ παρασκευαζοί̄μεθ1pp

παρασκευάζεσθε παρασκευάζησθε παρασκευάζοῑσθε παρασκευάζεσθε2pp

παρασκευάζονται παρασκευάζωντα παρασκευάζοῑντο παρασκευαζέσθ3pp

παρασκευάζεσθο παρασκευάζησθο παρασκευάζοῑσθ παρασκευάζεσθο2pd

παρασκευάζεσθο παρασκευάζησθο παρασκευαζοί̄σθ παρασκευαζέσθ3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Imperfect
παρεσκευαζόμην1ps

παρεσκευάζου2ps

παρεσκευάζετο3ps

παρεσκευαζόμεθ1pp

παρεσκευάζεσθε2pp

παρεσκευάζοντο3pp

παρεσκευάζεσθο2pd

παρεσκευαζέσθη3pd

Future
παρασκευάσομαι παρασκευασοί̄μη1ps

παρασκευάσει παρασκευάσοῑο2ps

παρασκευάσεται παρασκευάσοῑτο3ps

παρασκευασόμεθ παρασκευασοί̄με1pp

παρασκευάσεσθε παρασκευάσοῑσθ2pp

παρασκευάσοντα παρασκευάσοῑντο3pp

παρασκευάσεσθο παρασκευάσοῑσθ2pd

παρασκευάσεσθο παρασκευασοί̄σθ3pd

Aorist
παρεσκευασάμην παρασκευάσωμαι παρασκευασαί̄μη1ps

παρεσκευάσω παρασκευάσῃ παρασκευάσαῑο παρασκεύασαι2ps

παρεσκευάσατο παρασκευάσηται παρασκευάσαῑτο παρασκευασάσθ3ps

παρεσκευασάμεθ παρασκευασώμε παρασκευασαί̄με1pp

παρεσκευάσασθε παρασκευάσησθε παρασκευάσαῑσθ παρασκευάσασθε2pp

παρεσκευάσαντο παρασκευάσωντ παρασκευάσαῑντ παρασκευασάσθ3pp

παρεσκευάσασθο παρασκευάσησθ παρασκευάσαῑσθ παρασκευάσασθ2pd

παρεσκευασάσθη παρασκευάσησθ παρασκευασαί̄σθ παρασκευασάσθ3pd

Perfect
παρεσκεύασμαι1ps

παρεσκεύασαι παρεσκεύασο2ps

παρεσκεύασται παρεσκευάσθω3ps

παρεσκευάσμεθα1pp

παρεσκεύασθε παρεσκεύασθε2pp

παρεσκευάσθωσ3pp

παρεσκεύασθον παρεσκεύασθον2pd

παρεσκεύασθον παρεσκευάσθων3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Pluperfect
παρεσκευάσμην1ps

παρεσκεύασο2ps

παρεσκεύαστο3ps

παρεσκευάσμεθα1pp

παρεσκεύασθε2pp

παρεσκεύασθον2pd

παρεσκευάσθην3pd

Passive voice

Future
παρασκευασθήσ παρασκευασθησ1ps

παρασκευασθήσε παρασκευασθήσ2ps

παρασκευασθήσε παρασκευασθήσ3ps

παρασκευασθησ παρασκευασθησ1pp

παρασκευασθήσε παρασκευασθήσ2pp

παρασκευασθήσ παρασκευασθήσ3pp

παρασκευασθήσε παρασκευασθήσ2pd

παρασκευασθήσε παρασκευασθησ3pd

Aorist
παρεσκευάσθην παρασκευασθῶ παρασκευασθείη1ps

παρεσκευάσθης παρασκευασθῇς παρασκευασθείη παρασκευάσθητι2ps

παρεσκευάσθη παρασκευασθῇ παρασκευασθείη παρασκευασθήτ3ps

παρεσκευάσθημε παρασκευασθῶμ παρασκευασθεῖμ1pp

παρεσκευάσθητε παρασκευασθῆτε παρασκευασθεῖτε παρασκευάσθητε2pp

παρεσκευάσθησα παρασκευασθῶσι παρασκευασθεῖεν παρασκευασθήτ3pp

παρεσκευάσθητο παρασκευασθῆτο παρασκευασθεῖτο παρασκευάσθητο2pd

παρεσκευασθήτη παρασκευασθῆτο παρασκευασθείτη παρασκευασθήτ3pd



παρασκευάζω

try, dispose; supply.

Singular Plural Dual

Regular

Present

Active voice

Masculine

Nominative παρασκευάζων παρασκευάζοντες παρασκευάζοντε

Vocative παρασκευάζον παρασκευάζοντες παρασκευάζοντε

Accusative παρασκευάζοντα παρασκευάζοντας παρασκευάζοντε

Genitive παρασκευάζοντος παρασκευαζόντων παρασκευαζόντοῑν

Dative παρασκευάζοντι παρασκευάζουσι παρασκευαζόντοῑν

Feminine

Nominative παρασκευάζουσα παρασκευάζουσαι παρασκευαζούσᾱ

Vocative παρασκευάζουσα παρασκευάζουσαι παρασκευαζούσᾱ

Accusative παρασκευάζουσαν παρασκευαζούσᾱς παρασκευαζούσᾱ

Genitive παρασκευαζούσης παρασκευαζουσῶν παρασκευαζούσαῑν

Dative παρασκευαζούσῃ παρασκευαζούσαῑς παρασκευαζούσαῑν

Neuter

Nominative παρασκευάζον παρασκευάζοντα παρασκευάζοντε

Vocative παρασκευάζον παρασκευάζοντα παρασκευάζοντε

Accusative παρασκευάζον παρασκευάζοντα παρασκευάζοντε

Genitive παρασκευάζοντος παρασκευαζόντων παρασκευαζόντοῑν

Dative παρασκευάζοντι παρασκευάζουσι παρασκευαζόντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative παρασκευαζόμενος παρασκευαζόμενοι παρασκευαζομένω

Vocative παρασκευαζόμενε παρασκευαζόμενοι παρασκευαζομένω

Accusative παρασκευαζόμενον παρασκευαζομένους παρασκευαζομένω

Genitive παρασκευαζομένου παρασκευαζομένων παρασκευαζομένοῑν

Dative παρασκευαζομένῳ παρασκευαζομένοῑς παρασκευαζομένοῑν

Feminine

Nominative παρασκευαζομένη παρασκευαζομέναι παρασκευαζομένᾱ

Vocative παρασκευαζομένη παρασκευαζομέναι παρασκευαζομένᾱ

Accusative παρασκευαζομένην παρασκευαζομένᾱς παρασκευαζομένᾱ

Genitive παρασκευαζομένης παρασκευαζομενῶν παρασκευαζομέναῑν

Dative παρασκευαζομένῃ παρασκευαζομέναῑς παρασκευαζομέναῑν



Singular Plural Dual

Neuter

Nominative παρασκευαζόμενον παρασκευαζόμενα παρασκευαζομένω

Vocative παρασκευαζόμενον παρασκευαζόμενα παρασκευαζομένω

Accusative παρασκευαζόμενον παρασκευαζόμενα παρασκευαζομένω

Genitive παρασκευαζομένου παρασκευαζομένων παρασκευαζομένοῑν

Dative παρασκευαζομένῳ παρασκευαζομένοῑς παρασκευαζομένοῑν

Future

Active voice

Masculine

Nominative παρασκευάσων παρασκευάσοντες παρασκευάσοντε

Vocative παρασκευάσον παρασκευάσοντες παρασκευάσοντε

Accusative παρασκευάσοντα παρασκευάσοντας παρασκευάσοντε

Genitive παρασκευάσοντος παρασκευασόντων παρασκευασόντοῑν

Dative παρασκευάσοντι παρασκευάσουσι παρασκευασόντοῑν

Feminine

Nominative παρασκευάσουσα παρασκευάσουσαι παρασκευασούσᾱ

Vocative παρασκευάσουσα παρασκευάσουσαι παρασκευασούσᾱ

Accusative παρασκευάσουσαν παρασκευασούσᾱς παρασκευασούσᾱ

Genitive παρασκευασούσης παρασκευασουσῶν παρασκευασούσαῑν

Dative παρασκευασούσῃ παρασκευασούσαῑς παρασκευασούσαῑν

Neuter

Nominative παρασκευάσον παρασκευάσοντα παρασκευάσοντε

Vocative παρασκευάσον παρασκευάσοντα παρασκευάσοντε

Accusative παρασκευάσον παρασκευάσοντα παρασκευάσοντε

Genitive παρασκευάσοντος παρασκευασόντων παρασκευασόντοῑν

Dative παρασκευάσοντι παρασκευάσουσι παρασκευασόντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative παρασκευασόμενος παρασκευασόμενοι παρασκευασομένω

Vocative παρασκευασόμενε παρασκευασόμενοι παρασκευασομένω

Accusative παρασκευασόμενον παρασκευασομένους παρασκευασομένω

Genitive παρασκευασομένου παρασκευασομένων παρασκευασομένοῑν

Dative παρασκευασομένῳ παρασκευασομένοῑς παρασκευασομένοῑν



Singular Plural Dual

Feminine

Nominative παρασκευασομένη παρασκευασομέναι παρασκευασομένᾱ

Vocative παρασκευασομένη παρασκευασομέναι παρασκευασομένᾱ

Accusative παρασκευασομένην παρασκευασομένᾱς παρασκευασομένᾱ

Genitive παρασκευασομένης παρασκευασομενῶν παρασκευασομέναῑν

Dative παρασκευασομένῃ παρασκευασομέναῑς παρασκευασομέναῑν

Neuter

Nominative παρασκευασόμενον παρασκευασόμενα παρασκευασομένω

Vocative παρασκευασόμενον παρασκευασόμενα παρασκευασομένω

Accusative παρασκευασόμενον παρασκευασόμενα παρασκευασομένω

Genitive παρασκευασομένου παρασκευασομένων παρασκευασομένοῑν

Dative παρασκευασομένῳ παρασκευασομένοῑς παρασκευασομένοῑν

Passive voice

Masculine

Nominative παρασκευασθησόμενος παρασκευασθησόμενοι παρασκευασθησομένω

Vocative παρασκευασθησόμενε παρασκευασθησόμενοι παρασκευασθησομένω

Accusative παρασκευασθησόμενον παρασκευασθησομένου παρασκευασθησομένω

Genitive παρασκευασθησομένου παρασκευασθησομένω παρασκευασθησομένοῑ

Dative παρασκευασθησομένῳ παρασκευασθησομένοῑ παρασκευασθησομένοῑ

Feminine

Nominative παρασκευασθησομένη παρασκευασθησομέναι παρασκευασθησομένᾱ

Vocative παρασκευασθησομένη παρασκευασθησομέναι παρασκευασθησομένᾱ

Accusative παρασκευασθησομένην παρασκευασθησομένᾱς παρασκευασθησομένᾱ

Genitive παρασκευασθησομένης παρασκευασθησομενῶν παρασκευασθησομέναῑ

Dative παρασκευασθησομένῃ παρασκευασθησομέναῑ παρασκευασθησομέναῑ

Neuter

Nominative παρασκευασθησόμενον παρασκευασθησόμενα παρασκευασθησομένω

Vocative παρασκευασθησόμενον παρασκευασθησόμενα παρασκευασθησομένω

Accusative παρασκευασθησόμενον παρασκευασθησόμενα παρασκευασθησομένω

Genitive παρασκευασθησομένου παρασκευασθησομένω παρασκευασθησομένοῑ

Dative παρασκευασθησομένῳ παρασκευασθησομένοῑ παρασκευασθησομένοῑ



Singular Plural Dual

Aorist

Active voice

Masculine

Nominative παρασκευάσᾱς παρασκευάσαντες παρασκευάσαντε

Vocative παρασκευάσαν παρασκευάσαντες παρασκευάσαντε

Accusative παρασκευάσαντα παρασκευάσαντας παρασκευάσαντε

Genitive παρασκευάσαντος παρασκευασάντων παρασκευασάντοῑν

Dative παρασκευάσαντι παρασκευάσᾱσι παρασκευασάντοῑν

Feminine

Nominative παρασκευάσᾱσα παρασκευάσᾱσαι παρασκευασά̄σᾱ

Vocative παρασκευάσᾱσα παρασκευάσᾱσαι παρασκευασά̄σᾱ

Accusative παρασκευάσᾱσαν παρασκευασά̄σᾱς παρασκευασά̄σᾱ

Genitive παρασκευασά̄σης παρασκευασᾱσῶν παρασκευασά̄σαῑν

Dative παρασκευασά̄σῃ παρασκευασά̄σαῑς παρασκευασά̄σαῑν

Neuter

Nominative παρασκευάσαν παρασκευάσαντα παρασκευάσαντε

Vocative παρασκευάσαν παρασκευάσαντα παρασκευάσαντε

Accusative παρασκευάσαν παρασκευάσαντα παρασκευάσαντε

Genitive παρασκευάσαντος παρασκευασάντων παρασκευασάντοῑν

Dative παρασκευάσαντι παρασκευάσᾱσι παρασκευασάντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative παρασκευασάμενος παρασκευασάμενοι παρασκευασαμένω

Vocative παρασκευασάμενε παρασκευασάμενοι παρασκευασαμένω

Accusative παρασκευασάμενον παρασκευασαμένους παρασκευασαμένω

Genitive παρασκευασαμένου παρασκευασαμένων παρασκευασαμένοῑν

Dative παρασκευασαμένῳ παρασκευασαμένοῑς παρασκευασαμένοῑν

Feminine

Nominative παρασκευασαμένη παρασκευασαμέναι παρασκευασαμένᾱ

Vocative παρασκευασαμένη παρασκευασαμέναι παρασκευασαμένᾱ

Accusative παρασκευασαμένην παρασκευασαμένᾱς παρασκευασαμένᾱ

Genitive παρασκευασαμένης παρασκευασαμενῶν παρασκευασαμέναῑν

Dative παρασκευασαμένῃ παρασκευασαμέναῑς παρασκευασαμέναῑν



Singular Plural Dual

Neuter

Nominative παρασκευασάμενον παρασκευασάμενα παρασκευασαμένω

Vocative παρασκευασάμενον παρασκευασάμενα παρασκευασαμένω

Accusative παρασκευασάμενον παρασκευασάμενα παρασκευασαμένω

Genitive παρασκευασαμένου παρασκευασαμένων παρασκευασαμένοῑν

Dative παρασκευασαμένῳ παρασκευασαμένοῑς παρασκευασαμένοῑν

Passive voice

Masculine

Nominative παρασκευασθείς παρασκευασθέντες παρασκευασθέντε

Vocative παρασκευασθείς παρασκευασθέντες παρασκευασθέντε

Accusative παρασκευασθέντα παρασκευασθέντας παρασκευασθέντε

Genitive παρασκευασθέντος παρασκευασθέντων παρασκευασθέντοῑν

Dative παρασκευασθέντι παρασκευασθεῖσι παρασκευασθέντοῑν

Feminine

Nominative παρασκευασθεῖσα παρασκευασθεῖσαι παρασκευασθείσᾱ

Vocative παρασκευασθεῖσα παρασκευασθεῖσαι παρασκευασθείσᾱ

Accusative παρασκευασθεῖσαν παρασκευασθείσᾱς παρασκευασθείσᾱ

Genitive παρασκευασθείσης παρασκευασθεισῶν παρασκευασθείσαῑν

Dative παρασκευασθείσῃ παρασκευασθείσαῑς παρασκευασθείσαῑν

Neuter

Nominative παρασκευασθέν παρασκευασθέντα παρασκευασθέντε

Vocative παρασκευασθέν παρασκευασθέντα παρασκευασθέντε

Accusative παρασκευασθέν παρασκευασθέντα παρασκευασθέντε

Genitive παρασκευασθέντος παρασκευασθέντων παρασκευασθέντοῑν

Dative παρασκευασθέντι παρασκευασθεῖσι παρασκευασθέντοῑν

Perfect

Active voice

Masculine

Nominative παρεσκευακώς παρεσκευακότες παρεσκευακότε

Vocative παρεσκευακώς παρεσκευακότες παρεσκευακότε

Accusative παρεσκευακότα παρεσκευακότας παρεσκευακότε

Genitive παρεσκευακότος παρεσκευακότων παρεσκευακότοῑν

Dative παρεσκευακότι παρεσκευακῶσι παρεσκευακότοῑν



Singular Plural Dual

Feminine

Nominative παρεσκευακυῖα παρεσκευακυῖαι παρεσκευακυίᾱ

Vocative παρεσκευακυῖα παρεσκευακυῖαι παρεσκευακυίᾱ

Accusative παρεσκευακυῖαν παρεσκευακυίᾱς παρεσκευακυίᾱ

Genitive παρεσκευακυίᾱς παρεσκευακυιῶν παρεσκευακυίαῑν

Dative παρεσκευακυίᾳ παρεσκευακυίαῑς παρεσκευακυίαῑν

Neuter

Nominative παρεσκευακόν παρεσκευακότες παρεσκευακότε

Vocative παρεσκευακός παρεσκευακότες παρεσκευακότε

Accusative παρεσκευακότα παρεσκευακότας παρεσκευακότε

Genitive παρεσκευακότος παρεσκευακότων παρεσκευακότοῑν

Dative παρεσκευακότι παρεσκευακῶσι παρεσκευακότοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative παρεσκευασμένος παρεσκευασμένοι παρεσκευασμένω

Vocative παρεσκευασμένε παρεσκευασμένοι παρεσκευασμένω

Accusative παρεσκευασμένον παρεσκευασμένους παρεσκευασμένω

Genitive παρεσκευασμένου παρεσκευασμένων παρεσκευασμένοῑν

Dative παρεσκευασμένῳ παρεσκευασμένοῑς παρεσκευασμένοῑν

Feminine

Nominative παρεσκευασμένη παρεσκευασμέναι παρεσκευασμένᾱ

Vocative παρεσκευασμένη παρεσκευασμέναι παρεσκευασμένᾱ

Accusative παρεσκευασμένην παρεσκευασμένᾱς παρεσκευασμένᾱ

Genitive παρεσκευασμένης παρεσκευασμενῶν παρεσκευασμέναῑν

Dative παρεσκευασμένῃ παρεσκευασμέναῑς παρεσκευασμέναῑν

Neuter

Nominative παρεσκευασμένον παρεσκευασμένα παρεσκευασμένω

Vocative παρεσκευασμένον παρεσκευασμένα παρεσκευασμένω

Accusative παρεσκευασμένον παρεσκευασμένα παρεσκευασμένω

Genitive παρεσκευασμένου παρεσκευασμένων παρεσκευασμένοῑν

Dative παρεσκευασμένῳ παρεσκευασμένοῑς παρεσκευασμένοῑν



παρασκευάζω

try, dispose; supply.

Active Middle Passive

Regular

Present παρασκευάζειν παρασκευάζεσθαι

Future παρασκευάσειν παρασκευάσεσθαι παρασκευασθήσεσθ

Aorist παρασκευάσαι παρασκευάσασθαι παρασκευασθῆναι

Perfect παρεσκευακέναι παρεσκευάσθαι



παύω

calm, stop, forbid; med.: moderate oneself, rest.

Indicative Subjunctive Optative Imperative

Regular

Active voice

Present
παύω παύω παύοῑμι1ps

παύεις παύῃς παύοῑς παῦε2ps

παύει παύῃ παύοῑ παυέτω3ps

παύομεν παύωμεν παύοῑμεν1pp

παύετε παύητε παύοῑτε παύετε2pp

παύουσι παύωσι παύοῑεν παυέτωσαν3pp

παύετον παύητον παύοῑτον παύετον2pd

παύετον παύητον παυοί̄την παυέτων3pd

Imperfect
ἔπαυον1ps

ἔπαυες2ps

ἔπαυε3ps

ἐπαύομεν1pp

ἐπαύετε2pp

ἔπαυον3pp

ἐπαύετον2pd

ἐπαυέτην3pd

Future
παύσω παύσοῑμι1ps

παύσεις παύσοῑς2ps

παύσει παύσοῑ3ps

παύσομεν παύσοῑμεν1pp

παύσετε παύσοῑτε2pp

παύσουσι παύσοῑεν3pp

παύσετον παύσοῑτον2pd

παύσετον παυσοί̄την3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Aorist
ἔπαυσα παύσω παύσαῑμι1ps

παυσθῶ παυσθείην

ἔπαυσας παύσῃς παύσειας παῦσον2ps

παυσθῇς παυσθείης παύσθητι

ἔπαυσε παύσῃ παύσειε παυσάτω3ps

παυσθῇ παυσθείη παυσθήτω

ἐπαύσαμεν παύσωμεν παύσαῑμεν1pp

παυσθῶμεν παυσθεῖμεν

ἐπαύσατε παύσητε παύσαῑτε παύσατε2pp

παυσθῆτε παυσθεῖτε παύσθητε

ἔπαυσαν παύσωσι παύσειαν παυσάτωσαν3pp

παυσθῶσι παυσθεῖεν παυσθήτωσαν

ἐπαύσατον παύσητον παύσαῑτον παύσατον2pd

παυσθῆτον παυσθεῖτον παύσθητον

ἐπαυσάτην παύσητον παυσαί̄την παυσάτων3pd

παυσθῆτον παυσθείτην παυσθήτων

Perfect
πέπαυκα πεπαύκω πεπαύκοῑμι1ps

πέπαυκας πεπαύκῃς πεπαύκοῑς πέπαυκε2ps

πέπαυσσο

πέπαυκε πεπαύκῃ πεπαύκοῑ πεπαυκέτω3ps

πεπαύσω

πεπαύκαμεν πεπαύκωμεν πεπαύκοῑμεν1pp

πεπαύκατε πεπαύκητε πεπαύκοῑτε πεπαύκετε2pp

πέπαυσε

πεπαύκασι πεπαύκωσι πεπαύκοῑεν πεπαυκέτωσαν3pp

πεπαύσωσαν

πεπαύκατον πεπαύκητον πεπαύκοῑτον πεπαύκετον2pd

πέπαυσον

πεπαύκατον πεπαύκητον πεπαυκοί̄την πεπαυκέτων3pd

πεπαύσων



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Pluperfect
ἐπεπαύκη1ps

ἐπεπαύκης2ps

ἐπεπαύκει3ps

ἐπεπαύκεμεν1pp

ἐπεπαύκετε2pp

ἐπεπαύκεσαν3pp

ἐπεπαύκειτον2pd

ἐπεπαυκείτην3pd

Middle voice

Present
παύομαι παύωμαι παυοί̄μην1ps

παύει παύῃ παύοῑο παύου2ps

παύεται παύηται παύοῑτο παυέσθω3ps

παυόμεθα παυώμεθα παυοί̄μεθα1pp

παύεσθε παύησθε παύοῑσθε παύεσθε2pp

παύονται παύωνται παύοῑντο παυέσθωσαν3pp

παύεσθον παύησθον παύοῑσθον παύεσθον2pd

παύεσθον παύησθον παυοί̄σθην παυέσθων3pd

Imperfect
ἐπαυόμην1ps

ἐπαύου2ps

ἐπαύετο3ps

ἐπαυόμεθα1pp

ἐπαύεσθε2pp

ἐπαύοντο3pp

ἐπαύεσθον2pd

ἐπαυέσθην3pd

Future
παύσομαι παυσοί̄μην1ps

παύσει παύσοῑο2ps

παύσεται παύσοῑτο3ps

παυσόμεθα παυσοί̄μεθα1pp

παύσεσθε παύσοῑσθε2pp

παύσονται παύσοῑντο3pp

παύσεσθον παύσοῑσθον2pd

παύσεσθον παυσοί̄σθην3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Aorist
ἐπαυσάμην παύσωμαι παυσαί̄μην1ps

ἐπαύσω παύσῃ παύσαῑο παῦσαι2ps

ἐπαύσατο παύσηται παύσαῑτο παυσάσθω3ps

ἐπαυσάμεθα παυσώμεθα παυσαί̄μεθα1pp

ἐπαύσασθε παύσησθε παύσαῑσθε παύσασθε2pp

ἐπαύσαντο παύσωνται παύσαῑντο παυσάσθωσαν3pp

ἐπαύσασθον παύσησθον παύσαῑσθον παύσασθον2pd

ἐπαυσάσθην παύσησθον παυσαί̄σθην παυσάσθων3pd

Perfect
πέπαυμαι1ps

πέπαυσμαι

πέπαυσαι πέπαυσο2ps

πέπαυσσαι

πέπαυται πεπαύσθω3ps

πέπαυσται

πεπαύμεθα1pp

πεπαύσμεθα

πέπαυσθε πέπαυσθε2pp

πέπαυσε

πέπαυνται πεπαύσθωσαν3pp

πέπαυσνται

πέπαυσθον πέπαυσθον2pd

πέπαυσον

πέπαυσθον πεπαύσθων3pd

πέπαυσον

Pluperfect
ἐπεπαύμην1ps

ἐπεπαύσμην

ἐπέπαυσο2ps

ἐπέπαυσσο

ἐπέπαυτο3ps

ἐπέπαυστο

ἐπεπαύμεθα1pp

ἐπεπαύσμεθα

ἐπέπαυσθε2pp

ἐπέπαυσε



Indicative Subjunctive Optative Imperative

ἐπέπαυντο3pp

ἐπέπαυσντο

ἐπέπαυσθον2pd

ἐπέπαυσον

ἐπεπαύσθην3pd

ἐπεπαύσην

Passive voice

Future
παυθήσομαι παυθησοί̄μην1ps

παυθήσει παυθήσοῑο2ps

παυθήσεται παυθήσοῑτο3ps

παυθησόμεθα παυθησοί̄μεθα1pp

παυθήσεσθε παυθήσοῑσθε2pp

παυθήσονται παυθήσοῑντο3pp

παυθήσεσθον παυθήσοῑσθον2pd

παυθήσεσθον παυθησοί̄σθην3pd

Aorist
ἐπαύθην παυθῶ παυθείην1ps

ἐπαύσθην

ἐπαύθης παυθῇς παυθείης παύθητι2ps

ἐπαύσθης

ἐπαύθη παυθῇ παυθείη παυθήτω3ps

ἐπαύσθη

ἐπαύθημεν παυθῶμεν παυθεῖμεν1pp

ἐπαύσθημεν

ἐπαύθητε παυθῆτε παυθεῖτε παύθητε2pp

ἐπαύσθητε

ἐπαύθησαν παυθῶσι παυθεῖεν παυθήτωσαν3pp

ἐπαύσθησαν

ἐπαύθητον παυθῆτον παυθεῖτον παύθητον2pd

ἐπαύσθητον

ἐπαυθήτην παυθῆτον παυθείτην παυθήτων3pd

ἐπαυσθήτην



παύω

calm, stop, forbid; med.: moderate oneself, rest.

Singular Plural Dual

Regular

Present

Active voice

Masculine

Nominative παύων παύοντες παύοντε

Vocative παύον παύοντες παύοντε

Accusative παύοντα παύοντας παύοντε

Genitive παύοντος παυόντων παυόντοῑν

Dative παύοντι παύουσι παυόντοῑν

Feminine

Nominative παύουσα παύουσαι παυούσᾱ

Vocative παύουσα παύουσαι παυούσᾱ

Accusative παύουσαν παυούσᾱς παυούσᾱ

Genitive παυούσης παυουσῶν παυούσαῑν

Dative παυούσῃ παυούσαῑς παυούσαῑν

Neuter

Nominative παῦον παύοντα παύοντε

Vocative παῦον παύοντα παύοντε

Accusative παῦον παύοντα παύοντε

Genitive παύοντος παυόντων παυόντοῑν

Dative παύοντι παύουσι παυόντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative παυόμενος παυόμενοι παυομένω

Vocative παυόμενε παυόμενοι παυομένω

Accusative παυόμενον παυομένους παυομένω

Genitive παυομένου παυομένων παυομένοῑν

Dative παυομένῳ παυομένοῑς παυομένοῑν

Feminine

Nominative παυομένη παυομέναι παυομένᾱ

Vocative παυομένη παυομέναι παυομένᾱ

Accusative παυομένην παυομένᾱς παυομένᾱ

Genitive παυομένης παυομενῶν παυομέναῑν

Dative παυομένῃ παυομέναῑς παυομέναῑν



Singular Plural Dual

Neuter

Nominative παυόμενον παυόμενα παυομένω

Vocative παυόμενον παυόμενα παυομένω

Accusative παυόμενον παυόμενα παυομένω

Genitive παυομένου παυομένων παυομένοῑν

Dative παυομένῳ παυομένοῑς παυομένοῑν

Future

Active voice

Masculine

Nominative παύσων παύσοντες παύσοντε

Vocative παύσον παύσοντες παύσοντε

Accusative παύσοντα παύσοντας παύσοντε

Genitive παύσοντος παυσόντων παυσόντοῑν

Dative παύσοντι παύσουσι παυσόντοῑν

Feminine

Nominative παύσουσα παύσουσαι παυσούσᾱ

Vocative παύσουσα παύσουσαι παυσούσᾱ

Accusative παύσουσαν παυσούσᾱς παυσούσᾱ

Genitive παυσούσης παυσουσῶν παυσούσαῑν

Dative παυσούσῃ παυσούσαῑς παυσούσαῑν

Neuter

Nominative παῦσον παύσοντα παύσοντε

Vocative παῦσον παύσοντα παύσοντε

Accusative παῦσον παύσοντα παύσοντε

Genitive παύσοντος παυσόντων παυσόντοῑν

Dative παύσοντι παύσουσι παυσόντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative παυσόμενος παυσόμενοι παυσομένω

Vocative παυσόμενε παυσόμενοι παυσομένω

Accusative παυσόμενον παυσομένους παυσομένω

Genitive παυσομένου παυσομένων παυσομένοῑν

Dative παυσομένῳ παυσομένοῑς παυσομένοῑν



Singular Plural Dual

Feminine

Nominative παυσομένη παυσομέναι παυσομένᾱ

Vocative παυσομένη παυσομέναι παυσομένᾱ

Accusative παυσομένην παυσομένᾱς παυσομένᾱ

Genitive παυσομένης παυσομενῶν παυσομέναῑν

Dative παυσομένῃ παυσομέναῑς παυσομέναῑν

Neuter

Nominative παυσόμενον παυσόμενα παυσομένω

Vocative παυσόμενον παυσόμενα παυσομένω

Accusative παυσόμενον παυσόμενα παυσομένω

Genitive παυσομένου παυσομένων παυσομένοῑν

Dative παυσομένῳ παυσομένοῑς παυσομένοῑν

Passive voice

Masculine

Nominative παυθησόμενος παυθησόμενοι παυθησομένω

Vocative παυθησόμενε παυθησόμενοι παυθησομένω

Accusative παυθησόμενον παυθησομένους παυθησομένω

Genitive παυθησομένου παυθησομένων παυθησομένοῑν

Dative παυθησομένῳ παυθησομένοῑς παυθησομένοῑν

Feminine

Nominative παυθησομένη παυθησομέναι παυθησομένᾱ

Vocative παυθησομένη παυθησομέναι παυθησομένᾱ

Accusative παυθησομένην παυθησομένᾱς παυθησομένᾱ

Genitive παυθησομένης παυθησομενῶν παυθησομέναῑν

Dative παυθησομένῃ παυθησομέναῑς παυθησομέναῑν

Neuter

Nominative παυθησόμενον παυθησόμενα παυθησομένω

Vocative παυθησόμενον παυθησόμενα παυθησομένω

Accusative παυθησόμενον παυθησόμενα παυθησομένω

Genitive παυθησομένου παυθησομένων παυθησομένοῑν

Dative παυθησομένῳ παυθησομένοῑς παυθησομένοῑν



Singular Plural Dual

Aorist

Active voice

Masculine

Nominative παύσᾱς παύσαντες παύσαντε

Vocative παύσαν παύσαντες παύσαντε

Accusative παύσαντα παύσαντας παύσαντε

Genitive παύσαντος παυσάντων παυσάντοῑν

Dative παύσαντι παύσᾱσι παυσάντοῑν

Feminine

Nominative παύσᾱσα παύσᾱσαι παυσά̄σᾱ

Vocative παύσᾱσα παύσᾱσαι παυσά̄σᾱ

Accusative παύσᾱσαν παυσά̄σᾱς παυσά̄σᾱ

Genitive παυσά̄σης παυσᾱσῶν παυσά̄σαῑν

Dative παυσά̄σῃ παυσά̄σαῑς παυσά̄σαῑν

Neuter

Nominative παῦσαν παύσαντα παύσαντε

Vocative παῦσαν παύσαντα παύσαντε

Accusative παῦσαν παύσαντα παύσαντε

Genitive παύσαντος παυσάντων παυσάντοῑν

Dative παύσαντι παύσᾱσι παυσάντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative παυσάμενος παυσάμενοι παυσαμένω

Vocative παυσάμενε παυσάμενοι παυσαμένω

Accusative παυσάμενον παυσαμένους παυσαμένω

Genitive παυσαμένου παυσαμένων παυσαμένοῑν

Dative παυσαμένῳ παυσαμένοῑς παυσαμένοῑν

Feminine

Nominative παυσαμένη παυσαμέναι παυσαμένᾱ

Vocative παυσαμένη παυσαμέναι παυσαμένᾱ

Accusative παυσαμένην παυσαμένᾱς παυσαμένᾱ

Genitive παυσαμένης παυσαμενῶν παυσαμέναῑν

Dative παυσαμένῃ παυσαμέναῑς παυσαμέναῑν



Singular Plural Dual

Neuter

Nominative παυσάμενον παυσάμενα παυσαμένω

Vocative παυσάμενον παυσάμενα παυσαμένω

Accusative παυσάμενον παυσάμενα παυσαμένω

Genitive παυσαμένου παυσαμένων παυσαμένοῑν

Dative παυσαμένῳ παυσαμένοῑς παυσαμένοῑν

Passive voice

Masculine

Nominative παυθείς παυθέντες παυθέντε

Nominative παυσθείς παυσθέντες παυσθέντε

Vocative παυθείς παυθέντες παυθέντε

Vocative παυσθείς παυσθέντες παυσθέντε

Accusative παυθέντα παυθέντας παυθέντε

Accusative παυσθέντα παυσθέντας παυσθέντε

Genitive παυθέντος παυθέντων παυθέντοῑν

Genitive παυσθέντος παυσθέντων παυσθέντοῑν

Dative παυθέντι παυθεῖσι παυθέντοῑν

Dative παυσθέντι παυσθεῖσι παυσθέντοῑν

Feminine

Nominative παυθεῖσα παυθεῖσαι παυθείσᾱ

Nominative παυσθεῖσα παυσθεῖσαι παυσθείσᾱ

Vocative παυθεῖσα παυθεῖσαι παυθείσᾱ

Vocative παυσθεῖσα παυσθεῖσαι παυσθείσᾱ

Accusative παυθεῖσαν παυθείσᾱς παυθείσᾱ

Accusative παυσθεῖσαν παυσθείσᾱς παυσθείσᾱ

Genitive παυθείσης παυθεισῶν παυθείσαῑν

Genitive παυσθείσης παυσθεισῶν παυσθείσαῑν

Dative παυθείσῃ παυθείσαῑς παυθείσαῑν

Dative παυσθείσῃ παυσθείσαῑς παυσθείσαῑν

Neuter

Nominative παυθέν παυθέντα παυθέντε

Nominative παυσθέν παυσθέντα παυσθέντε

Vocative παυθέν παυθέντα παυθέντε

Vocative παυσθέν παυσθέντα παυσθέντε

Accusative παυθέν παυθέντα παυθέντε

Accusative παυσθέν παυσθέντα παυσθέντε

Genitive παυθέντος παυθέντων παυθέντοῑν

Genitive παυσθέντος παυσθέντων παυσθέντοῑν



Singular Plural Dual

Dative παυθέντι παυθεῖσι παυθέντοῑν

Dative παυσθέντι παυσθεῖσι παυσθέντοῑν

Perfect

Active voice

Masculine

Nominative πεπαυκώς πεπαυκότες πεπαυκότε

Vocative πεπαυκώς πεπαυκότες πεπαυκότε

Accusative πεπαυκότα πεπαυκότας πεπαυκότε

Genitive πεπαυκότος πεπαυκότων πεπαυκότοῑν

Dative πεπαυκότι πεπαυκῶσι πεπαυκότοῑν

Feminine

Nominative πεπαυκυῖα πεπαυκυῖαι πεπαυκυίᾱ

Vocative πεπαυκυῖα πεπαυκυῖαι πεπαυκυίᾱ

Accusative πεπαυκυῖαν πεπαυκυίᾱς πεπαυκυίᾱ

Genitive πεπαυκυίᾱς πεπαυκυιῶν πεπαυκυίαῑν

Dative πεπαυκυίᾳ πεπαυκυίαῑς πεπαυκυίαῑν

Neuter

Nominative πεπαυκόν πεπαυκότες πεπαυκότε

Vocative πεπαυκός πεπαυκότες πεπαυκότε

Accusative πεπαυκότα πεπαυκότας πεπαυκότε

Genitive πεπαυκότος πεπαυκότων πεπαυκότοῑν

Dative πεπαυκότι πεπαυκῶσι πεπαυκότοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative πεπαυμένος πεπαυμένοι πεπαυμένω

Nominative πεπαυσμένος πεπαυσμένοι πεπαυσμένω

Vocative πεπαυμένε πεπαυμένοι πεπαυμένω

Vocative πεπαυσμένε πεπαυσμένοι πεπαυσμένω

Accusative πεπαυμένον πεπαυμένους πεπαυμένω

Accusative πεπαυσμένον πεπαυσμένους πεπαυσμένω

Genitive πεπαυμένου πεπαυμένων πεπαυμένοῑν

Genitive πεπαυσμένου πεπαυσμένων πεπαυσμένοῑν

Dative πεπαυμένῳ πεπαυμένοῑς πεπαυμένοῑν

Dative πεπαυσμένῳ πεπαυσμένοῑς πεπαυσμένοῑν



Singular Plural Dual

Feminine

Nominative πεπαυμένη πεπαυμέναι πεπαυμένᾱ

Nominative πεπαυσμένη πεπαυσμέναι πεπαυσμένᾱ

Vocative πεπαυμένη πεπαυμέναι πεπαυμένᾱ

Vocative πεπαυσμένη πεπαυσμέναι πεπαυσμένᾱ

Accusative πεπαυμένην πεπαυμένᾱς πεπαυμένᾱ

Accusative πεπαυσμένην πεπαυσμένᾱς πεπαυσμένᾱ

Genitive πεπαυμένης πεπαυμενῶν πεπαυμέναῑν

Genitive πεπαυσμένης πεπαυσμενῶν πεπαυσμέναῑν

Dative πεπαυμένῃ πεπαυμέναῑς πεπαυμέναῑν

Dative πεπαυσμένῃ πεπαυσμέναῑς πεπαυσμέναῑν

Neuter

Nominative πεπαυμένον πεπαυμένα πεπαυμένω

Nominative πεπαυσμένον πεπαυσμένα πεπαυσμένω

Vocative πεπαυμένον πεπαυμένα πεπαυμένω

Vocative πεπαυσμένον πεπαυσμένα πεπαυσμένω

Accusative πεπαυμένον πεπαυμένα πεπαυμένω

Accusative πεπαυσμένον πεπαυσμένα πεπαυσμένω

Genitive πεπαυμένου πεπαυμένων πεπαυμένοῑν

Genitive πεπαυσμένου πεπαυσμένων πεπαυσμένοῑν

Dative πεπαυμένῳ πεπαυμένοῑς πεπαυμένοῑν

Dative πεπαυσμένῳ πεπαυσμένοῑς πεπαυσμένοῑν



παύω

calm, stop, forbid; med.: moderate oneself, rest.

Active Middle Passive

Regular

Present παύειν παύεσθαι

Future παύσειν παύσεσθαι παυθήσεσθαι

Aorist παῦσαι παύσασθαι παυθῆναι

Aorist παυσθῆναι

Perfect πεπαυκέναι πεπαῦσθαι

Perfect πεπαῦσθαι



ποιέω

make, create, play, produce.

Indicative Subjunctive Optative Imperative

Regular

Active voice

Present
ποιῶ ποιῶ ποιοῖμι1ps

ποιεῖς ποιῇς ποιοῖς ποίει2ps

ποιεῖ ποιῇ ποιοῖ ποιείτω3ps

ποιοῦμεν ποιῶμεν ποιοῖμεν1pp

ποιεῖτε ποιῆτε ποιοῖτε ποιεῖτε2pp

ποιοῦσι ποιῶσι ποιοῖεν ποιείτωσαν3pp

ποιεῖτον ποιῆτον ποιοῖτον ποιεῖτον2pd

ποιεῖτον ποιῆτον ποιοί̄την ποιείτων3pd

Imperfect
ἐποίουν1ps

ἐποίεις2ps

ἐποίει3ps

ἐποιοῦμεν1pp

ἐποιεῖτε2pp

ἐποίουν3pp

ἐποιεῖτον2pd

ἐποιείτην3pd

Future
ποιήσω ποιήσοῑμι1ps

ποιήσεις ποιήσοῑς2ps

ποιήσει ποιήσοῑ3ps

ποιήσομεν ποιήσοῑμεν1pp

ποιήσετε ποιήσοῑτε2pp

ποιήσουσι ποιήσοῑεν3pp

ποιήσετον ποιήσοῑτον2pd

ποιήσετον ποιησοί̄την3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Aorist
ἐποίησα ποιήσω ποιήσαῑμι1ps

ἐποίησας ποιήσῃς ποιήσειας ποίησον2ps

ἐποίησε ποιήσῃ ποιήσειε ποιησάτω3ps

ἐποιήσαμεν ποιήσωμεν ποιήσαῑμεν1pp

ἐποιήσατε ποιήσητε ποιήσαῑτε ποιήσατε2pp

ἐποίησαν ποιήσωσι ποιήσειαν ποιησάτωσαν3pp

ἐποιήσατον ποιήσητον ποιήσαῑτον ποιήσατον2pd

ἐποιησάτην ποιήσητον ποιησαί̄την ποιησάτων3pd

Perfect
πεποίηκα πεποιήκω πεποιήκοῑμι1ps

πεποίηκας πεποιήκῃς πεποιήκοῑς πεποίηκε2ps

πεποίηκε πεποιήκῃ πεποιήκοῑ πεποιηκέτω3ps

πεποιήκαμεν πεποιήκωμεν πεποιήκοῑμεν1pp

πεποιήκατε πεποιήκητε πεποιήκοῑτε πεποιήκετε2pp

πεποιήκασι πεποιήκωσι πεποιήκοῑεν πεποιηκέτωσαν3pp

πεποιήκατον πεποιήκητον πεποιήκοῑτον πεποιήκετον2pd

πεποιήκατον πεποιήκητον πεποιηκοί̄την πεποιηκέτων3pd

Pluperfect
ἐπεποιήκη1ps

ἐπεποιήκης2ps

ἐπεποιήκει3ps

ἐπεποιήκεμεν1pp

ἐπεποιήκετε2pp

ἐπεποιήκεσαν3pp

ἐπεποιήκειτον2pd

ἐπεποιηκείτην3pd

Middle voice

Present
ποιοῦμαι ποιῶμαι ποιοί̄μην1ps

ποιεῖ ποιῇ ποιοῖο ποιοῦ2ps

ποιεῖται ποιῆται ποιοῖτο ποιείσθω3ps

ποιούμεθα ποιώμεθα ποιοί̄μεθα1pp

ποιεῖσθε ποιῆσθε ποιοῖσθε ποιεῖσθε2pp

ποιοῦνται ποιῶνται ποιοῖντο ποιείσθωσαν3pp

ποιεῖσθον ποιῆσθον ποιοῖσθον ποιεῖσθον2pd

ποιεῖσθον ποιῆσθον ποιοί̄σθην ποιείσθων3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Imperfect
ἐποιούμην1ps

ἐποιοῦ2ps

ἐποιεῖτο3ps

ἐποιούμεθα1pp

ἐποιεῖσθε2pp

ἐποιοῦντο3pp

ἐποιεῖσθον2pd

ἐποιείσθην3pd

Future
ποιήσομαι ποιησοί̄μην1ps

ποιήσει ποιήσοῑο2ps

ποιήσεται ποιήσοῑτο3ps

ποιησόμεθα ποιησοί̄μεθα1pp

ποιήσεσθε ποιήσοῑσθε2pp

ποιήσονται ποιήσοῑντο3pp

ποιήσεσθον ποιήσοῑσθον2pd

ποιήσεσθον ποιησοί̄σθην3pd

Aorist
ἐποιησάμην ποιήσωμαι ποιησαί̄μην1ps

ἐποιήσω ποιήσῃ ποιήσαῑο ποίησαι2ps

ἐποιήσατο ποιήσηται ποιήσαῑτο ποιησάσθω3ps

ἐποιησάμεθα ποιησώμεθα ποιησαί̄μεθα1pp

ἐποιήσασθε ποιήσησθε ποιήσαῑσθε ποιήσασθε2pp

ἐποιήσαντο ποιήσωνται ποιήσαῑντο ποιησάσθωσαν3pp

ἐποιήσασθον ποιήσησθον ποιήσαῑσθον ποιήσασθον2pd

ἐποιησάσθην ποιήσησθον ποιησαί̄σθην ποιησάσθων3pd

Perfect
πεποίημαι1ps

πεποίησαι πεποίησο2ps

πεποίηται πεποιήσθω3ps

πεποιήμεθα1pp

πεποίησθε πεποίησθε2pp

πεποίηνται πεποιήσθωσαν3pp

πεποίησθον πεποίησθον2pd

πεποίησθον πεποιήσθων3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Pluperfect
ἐπεποιήμην1ps

ἐπεποίησο2ps

ἐπεποίητο3ps

ἐπεποιήμεθα1pp

ἐπεποίησθε2pp

ἐπεποίηντο3pp

ἐπεποίησθον2pd

ἐπεποιήσθην3pd

Passive voice

Future
ποιηθήσομαι ποιηθησοί̄μην1ps

ποιηθήσει ποιηθήσοῑο2ps

ποιηθήσεται ποιηθήσοῑτο3ps

ποιηθησόμεθα ποιηθησοί̄μεθα1pp

ποιηθήσεσθε ποιηθήσοῑσθε2pp

ποιηθήσονται ποιηθήσοῑντο3pp

ποιηθήσεσθον ποιηθήσοῑσθον2pd

ποιηθήσεσθον ποιηθησοί̄σθην3pd

Aorist
ἐποιήθην ποιηθῶ ποιηθείην1ps

ἐποιήθης ποιηθῇς ποιηθείης ποιήθητι2ps

ἐποιήθη ποιηθῇ ποιηθείη ποιηθήτω3ps

ἐποιήθημεν ποιηθῶμεν ποιηθεῖμεν1pp

ἐποιήθητε ποιηθῆτε ποιηθεῖτε ποιήθητε2pp

ἐποιήθησαν ποιηθῶσι ποιηθεῖεν ποιηθήτωσαν3pp

ἐποιήθητον ποιηθῆτον ποιηθεῖτον ποιήθητον2pd

ἐποιηθήτην ποιηθῆτον ποιηθείτην ποιηθήτων3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Epic

Active voice

Imperfect
ποίευν1ps

ποίεις2ps

ποίει3ps

ποιεῦμεν1pp

ποιεῖτε2pp

ποίευν3pp

ποιεῖτον2pd

ποιείτην3pd

Middle voice

Imperfect
ποιεύμην1ps

ποιεῦ2ps

ποιεῖτο3ps

ποιεύμεθα1pp

ποιεῖσθε2pp

ποιεῦντο3pp

ποιεῖσθον2pd

ποιείσθην3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Ionic

Active voice

Imperfect
ἐποίευν1ps

ἐποίεις2ps

ἐποίει3ps

ἐποιεῦμεν1pp

ἐποιεῖτε2pp

ἐποίευν3pp

ἐποιεῖτον2pd

ἐποιείτην3pd

Middle voice

Imperfect
ἐποιεύμην1ps

ἐποιεῦ2ps

ἐποιεῖτο3ps

ἐποιεύμεθα1pp

ἐποιεῖσθε2pp

ἐποιεῦντο3pp

ἐποιεῖσθον2pd

ἐποιείσθην3pd



ποιέω

make, create, play, produce.

Singular Plural Dual

Regular

Present

Active voice

Masculine

Nominative ποιῶν ποιοῦντες ποιοῦντε

Vocative ποιῶν ποιοῦντες ποιοῦντε

Accusative ποιοῦντα ποιοῦντας ποιοῦντε

Genitive ποιοῦντος ποιούντων ποιούντοῑν

Dative ποιοῦντι ποιοῦσι ποιούντοῑν

Feminine

Nominative ποιοῦσα ποιοῦσαι ποιούσᾱ

Vocative ποιοῦσα ποιοῦσαι ποιούσᾱ

Accusative ποιοῦσαν ποιούσᾱς ποιούσᾱ

Genitive ποιούσης ποιουσῶν ποιούσαῑν

Dative ποιούσῃ ποιούσαῑς ποιούσαῑν

Neuter

Nominative ποιοῦν ποιοῦντα ποιοῦντε

Vocative ποιοῦν ποιοῦντα ποιοῦντε

Accusative ποιοῦν ποιοῦντα ποιοῦντε

Genitive ποιοῦντος ποιούντων ποιούντοῑν

Dative ποιοῦντι ποιοῦσι ποιούντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative ποιούμενος ποιούμενοι ποιουμένω

Vocative ποιούμενε ποιούμενοι ποιουμένω

Accusative ποιούμενον ποιουμένους ποιουμένω

Genitive ποιουμένου ποιουμένων ποιουμένοῑν

Dative ποιουμένῳ ποιουμένοῑς ποιουμένοῑν

Feminine

Nominative ποιουμένη ποιουμέναι ποιουμένᾱ

Vocative ποιουμένη ποιουμέναι ποιουμένᾱ

Accusative ποιουμένην ποιουμένᾱς ποιουμένᾱ

Genitive ποιουμένης ποιουμενῶν ποιουμέναῑν

Dative ποιουμένῃ ποιουμέναῑς ποιουμέναῑν



Singular Plural Dual

Neuter

Nominative ποιούμενον ποιούμενα ποιουμένω

Vocative ποιούμενον ποιούμενα ποιουμένω

Accusative ποιούμενον ποιούμενα ποιουμένω

Genitive ποιουμένου ποιουμένων ποιουμένοῑν

Dative ποιουμένῳ ποιουμένοῑς ποιουμένοῑν

Future

Active voice

Masculine

Nominative ποιήσων ποιήσοντες ποιήσοντε

Vocative ποιήσον ποιήσοντες ποιήσοντε

Accusative ποιήσοντα ποιήσοντας ποιήσοντε

Genitive ποιήσοντος ποιησόντων ποιησόντοῑν

Dative ποιήσοντι ποιήσουσι ποιησόντοῑν

Feminine

Nominative ποιήσουσα ποιήσουσαι ποιησούσᾱ

Vocative ποιήσουσα ποιήσουσαι ποιησούσᾱ

Accusative ποιήσουσαν ποιησούσᾱς ποιησούσᾱ

Genitive ποιησούσης ποιησουσῶν ποιησούσαῑν

Dative ποιησούσῃ ποιησούσαῑς ποιησούσαῑν

Neuter

Nominative ποιῆσον ποιήσοντα ποιήσοντε

Vocative ποιῆσον ποιήσοντα ποιήσοντε

Accusative ποιῆσον ποιήσοντα ποιήσοντε

Genitive ποιήσοντος ποιησόντων ποιησόντοῑν

Dative ποιήσοντι ποιήσουσι ποιησόντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative ποιησόμενος ποιησόμενοι ποιησομένω

Vocative ποιησόμενε ποιησόμενοι ποιησομένω

Accusative ποιησόμενον ποιησομένους ποιησομένω

Genitive ποιησομένου ποιησομένων ποιησομένοῑν

Dative ποιησομένῳ ποιησομένοῑς ποιησομένοῑν



Singular Plural Dual

Feminine

Nominative ποιησομένη ποιησομέναι ποιησομένᾱ

Vocative ποιησομένη ποιησομέναι ποιησομένᾱ

Accusative ποιησομένην ποιησομένᾱς ποιησομένᾱ

Genitive ποιησομένης ποιησομενῶν ποιησομέναῑν

Dative ποιησομένῃ ποιησομέναῑς ποιησομέναῑν

Neuter

Nominative ποιησόμενον ποιησόμενα ποιησομένω

Vocative ποιησόμενον ποιησόμενα ποιησομένω

Accusative ποιησόμενον ποιησόμενα ποιησομένω

Genitive ποιησομένου ποιησομένων ποιησομένοῑν

Dative ποιησομένῳ ποιησομένοῑς ποιησομένοῑν

Passive voice

Masculine

Nominative ποιηθησόμενος ποιηθησόμενοι ποιηθησομένω

Vocative ποιηθησόμενε ποιηθησόμενοι ποιηθησομένω

Accusative ποιηθησόμενον ποιηθησομένους ποιηθησομένω

Genitive ποιηθησομένου ποιηθησομένων ποιηθησομένοῑν

Dative ποιηθησομένῳ ποιηθησομένοῑς ποιηθησομένοῑν

Feminine

Nominative ποιηθησομένη ποιηθησομέναι ποιηθησομένᾱ

Vocative ποιηθησομένη ποιηθησομέναι ποιηθησομένᾱ

Accusative ποιηθησομένην ποιηθησομένᾱς ποιηθησομένᾱ

Genitive ποιηθησομένης ποιηθησομενῶν ποιηθησομέναῑν

Dative ποιηθησομένῃ ποιηθησομέναῑς ποιηθησομέναῑν

Neuter

Nominative ποιηθησόμενον ποιηθησόμενα ποιηθησομένω

Vocative ποιηθησόμενον ποιηθησόμενα ποιηθησομένω

Accusative ποιηθησόμενον ποιηθησόμενα ποιηθησομένω

Genitive ποιηθησομένου ποιηθησομένων ποιηθησομένοῑν

Dative ποιηθησομένῳ ποιηθησομένοῑς ποιηθησομένοῑν



Singular Plural Dual

Aorist

Active voice

Masculine

Nominative ποιήσᾱς ποιήσαντες ποιήσαντε

Vocative ποιήσαν ποιήσαντες ποιήσαντε

Accusative ποιήσαντα ποιήσαντας ποιήσαντε

Genitive ποιήσαντος ποιησάντων ποιησάντοῑν

Dative ποιήσαντι ποιήσᾱσι ποιησάντοῑν

Feminine

Nominative ποιήσᾱσα ποιήσᾱσαι ποιησά̄σᾱ

Vocative ποιήσᾱσα ποιήσᾱσαι ποιησά̄σᾱ

Accusative ποιήσᾱσαν ποιησά̄σᾱς ποιησά̄σᾱ

Genitive ποιησά̄σης ποιησᾱσῶν ποιησά̄σαῑν

Dative ποιησά̄σῃ ποιησά̄σαῑς ποιησά̄σαῑν

Neuter

Nominative ποιῆσαν ποιήσαντα ποιήσαντε

Vocative ποιῆσαν ποιήσαντα ποιήσαντε

Accusative ποιῆσαν ποιήσαντα ποιήσαντε

Genitive ποιήσαντος ποιησάντων ποιησάντοῑν

Dative ποιήσαντι ποιήσᾱσι ποιησάντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative ποιησάμενος ποιησάμενοι ποιησαμένω

Vocative ποιησάμενε ποιησάμενοι ποιησαμένω

Accusative ποιησάμενον ποιησαμένους ποιησαμένω

Genitive ποιησαμένου ποιησαμένων ποιησαμένοῑν

Dative ποιησαμένῳ ποιησαμένοῑς ποιησαμένοῑν

Feminine

Nominative ποιησαμένη ποιησαμέναι ποιησαμένᾱ

Vocative ποιησαμένη ποιησαμέναι ποιησαμένᾱ

Accusative ποιησαμένην ποιησαμένᾱς ποιησαμένᾱ

Genitive ποιησαμένης ποιησαμενῶν ποιησαμέναῑν

Dative ποιησαμένῃ ποιησαμέναῑς ποιησαμέναῑν



Singular Plural Dual

Neuter

Nominative ποιησάμενον ποιησάμενα ποιησαμένω

Vocative ποιησάμενον ποιησάμενα ποιησαμένω

Accusative ποιησάμενον ποιησάμενα ποιησαμένω

Genitive ποιησαμένου ποιησαμένων ποιησαμένοῑν

Dative ποιησαμένῳ ποιησαμένοῑς ποιησαμένοῑν

Passive voice

Masculine

Nominative ποιηθείς ποιηθέντες ποιηθέντε

Vocative ποιηθείς ποιηθέντες ποιηθέντε

Accusative ποιηθέντα ποιηθέντας ποιηθέντε

Genitive ποιηθέντος ποιηθέντων ποιηθέντοῑν

Dative ποιηθέντι ποιηθεῖσι ποιηθέντοῑν

Feminine

Nominative ποιηθεῖσα ποιηθεῖσαι ποιηθείσᾱ

Vocative ποιηθεῖσα ποιηθεῖσαι ποιηθείσᾱ

Accusative ποιηθεῖσαν ποιηθείσᾱς ποιηθείσᾱ

Genitive ποιηθείσης ποιηθεισῶν ποιηθείσαῑν

Dative ποιηθείσῃ ποιηθείσαῑς ποιηθείσαῑν

Neuter

Nominative ποιηθέν ποιηθέντα ποιηθέντε

Vocative ποιηθέν ποιηθέντα ποιηθέντε

Accusative ποιηθέν ποιηθέντα ποιηθέντε

Genitive ποιηθέντος ποιηθέντων ποιηθέντοῑν

Dative ποιηθέντι ποιηθεῖσι ποιηθέντοῑν

Perfect

Active voice

Masculine

Nominative πεποιηκώς πεποιηκότες πεποιηκότε

Vocative πεποιηκώς πεποιηκότες πεποιηκότε

Accusative πεποιηκότα πεποιηκότας πεποιηκότε

Genitive πεποιηκότος πεποιηκότων πεποιηκότοῑν

Dative πεποιηκότι πεποιηκῶσι πεποιηκότοῑν



Singular Plural Dual

Feminine

Nominative πεποιηκυῖα πεποιηκυῖαι πεποιηκυίᾱ

Vocative πεποιηκυῖα πεποιηκυῖαι πεποιηκυίᾱ

Accusative πεποιηκυῖαν πεποιηκυίᾱς πεποιηκυίᾱ

Genitive πεποιηκυίᾱς πεποιηκυιῶν πεποιηκυίαῑν

Dative πεποιηκυίᾳ πεποιηκυίαῑς πεποιηκυίαῑν

Neuter

Nominative πεποιηκόν πεποιηκότες πεποιηκότε

Vocative πεποιηκός πεποιηκότες πεποιηκότε

Accusative πεποιηκότα πεποιηκότας πεποιηκότε

Genitive πεποιηκότος πεποιηκότων πεποιηκότοῑν

Dative πεποιηκότι πεποιηκῶσι πεποιηκότοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative πεποιημένος πεποιημένοι πεποιημένω

Vocative πεποιημένε πεποιημένοι πεποιημένω

Accusative πεποιημένον πεποιημένους πεποιημένω

Genitive πεποιημένου πεποιημένων πεποιημένοῑν

Dative πεποιημένῳ πεποιημένοῑς πεποιημένοῑν

Feminine

Nominative πεποιημένη πεποιημέναι πεποιημένᾱ

Vocative πεποιημένη πεποιημέναι πεποιημένᾱ

Accusative πεποιημένην πεποιημένᾱς πεποιημένᾱ

Genitive πεποιημένης πεποιημενῶν πεποιημέναῑν

Dative πεποιημένῃ πεποιημέναῑς πεποιημέναῑν

Neuter

Nominative πεποιημένον πεποιημένα πεποιημένω

Vocative πεποιημένον πεποιημένα πεποιημένω

Accusative πεποιημένον πεποιημένα πεποιημένω

Genitive πεποιημένου πεποιημένων πεποιημένοῑν

Dative πεποιημένῳ πεποιημένοῑς πεποιημένοῑν



ποιέω

make, create, play, produce.

Active Middle Passive

Regular

Present ποιεῖν ποιεῖσθαι

Future ποιήσειν ποιήσεσθαι ποιηθήσεσθαι

Aorist ποιῆσαι ποιήσασθαι ποιηθῆναι

Perfect πεποιηκέναι πεποιῆσθαι



προαιρέομαι

to bring forward, give preference.

Indicative Subjunctive Optative Imperative

Regular

Active voice

Present
προαιρῶ προαιρῶ προαιροῖμι1ps

προαιρεῖς προαιρῇς προαιροῖς προαιρει2ps

προαιρεῖ προαιρῇ προαιροῖ προαιρείτω3ps

προαιροῦμεν προαιρῶμεν προαιροῖμεν1pp

προαιρεῖτε προαιρῆτε προαιροῖτε προαιρεῖτε2pp

προαιροῦσι προαιρῶσι προαιροῖεν προαιρείτωσαν3pp

προαιρεῖτον προαιρῆτον προαιροῖτον προαιρεῖτον2pd

προαιρεῖτον προαιρῆτον προαιροί̄την προαιρείτων3pd

Imperfect
προῄρουν1ps

προῄρεις2ps

προῄρει3ps

προῃροῦμεν1pp

προῃρεῖτε2pp

προῄρουν3pp

προῃρεῖτον2pd

προῃρείτην3pd

Future
προαιρήσω προαιρήσοῑμι1ps

προαιρήσεις προαιρήσοῑς2ps

προαιρήσει προαιρήσοῑ3ps

προαιρήσομεν προαιρήσοῑμεν1pp

προαιρήσετε προαιρήσοῑτε2pp

προαιρήσουσι προαιρήσοῑεν3pp

προαιρήσετον προαιρήσοῑτον2pd

προαιρήσετον προαιρησοί̄την3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Aorist
προῄρησα προαιρήσω προαιρήσαῑμι1ps

προῄρησας προαιρήσῃς προαιρήσειας προαίρησον2ps

προῄρησε προαιρήσῃ προαιρήσειε προαιρησάτω3ps

προῃρήσαμεν προαιρήσωμεν προαιρήσαῑμεν1pp

προῃρήσατε προαιρήσητε προαιρήσαῑτε προαιρήσατε2pp

προῄρησαν προαιρήσωσι προαιρήσειαν προαιρησάτωσαν3pp

προῃρήσατον προαιρήσητον προαιρήσαῑτον προαιρήσατον2pd

προῃρησάτην προαιρήσητον προαιρησαί̄την προαιρησάτων3pd

Perfect
προῄρηκα προῃρήκω προῃρήκοῑμι1ps

προῄρηκας προῃρήκῃς προῃρήκοῑς προῄρηκε2ps

προῄρηκε προῃρήκῃ προῃρήκοῑ προῃρηκέτω3ps

προῃρήκαμεν προῃρήκωμεν προῃρήκοῑμεν1pp

προῃρήκατε προῃρήκητε προῃρήκοῑτε προῃρήκετε2pp

προῃρήκασι προῃρήκωσι προῃρήκοῑεν προῃρηκέτωσαν3pp

προῃρήκατον προῃρήκητον προῃρήκοῑτον προῃρήκετον2pd

προῃρήκατον προῃρήκητον προῃρηκοί̄την προῃρηκέτων3pd

Pluperfect
προῃρήκη1ps

προῃρήκης2ps

προῃρήκει3ps

προῃρήκεμεν1pp

προῃρήκετε2pp

προῃρήκεσαν3pp

προῃρήκειτον2pd

προῃρηκείτην3pd

Middle voice

Present
προαιροῦμαι προαιρῶμαι προαιροί̄μην1ps

προαιρεῖ προαιρῇ προαιροῖο προαιροῦ2ps

προαιρεῖται προαιρῆται προαιροῖτο προαιρείσθω3ps

προαιρούμεθα προαιρώμεθα προαιροί̄μεθα1pp

προαιρεῖσθε προαιρῆσθε προαιροῖσθε προαιρεῖσθε2pp

προαιροῦνται προαιρῶνται προαιροῖντο προαιρείσθωσαν3pp

προαιρεῖσθον προαιρῆσθον προαιροῖσθον προαιρεῖσθον2pd

προαιρεῖσθον προαιρῆσθον προαιροί̄σθην προαιρείσθων3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Imperfect
προῃρούμην1ps

προῃροῦ2ps

προῃρεῖτο3ps

προῃρούμεθα1pp

προῃρεῖσθε2pp

προῃροῦντο3pp

προῃρεῖσθον2pd

προῃρείσθην3pd

Future
προαιρήσομαι προαιρησοί̄μην1ps

προαιρήσει προαιρήσοῑο2ps

προαιρήσεται προαιρήσοῑτο3ps

προαιρησόμεθα προαιρησοί̄μεθα1pp

προαιρήσεσθε προαιρήσοῑσθε2pp

προαιρήσονται προαιρήσοῑντο3pp

προαιρήσεσθον προαιρήσοῑσθον2pd

προαιρήσεσθον προαιρησοί̄σθην3pd

Aorist
προῃρησάμην προαιρήσωμαι προαιρησαί̄μην1ps

προῃρήσω προαιρήσῃ προαιρήσαῑο προαίρησαι2ps

προῃρήσατο προαιρήσηται προαιρήσαῑτο προαιρησάσθω3ps

προῃρησάμεθα προαιρησώμεθα προαιρησαί̄μεθα1pp

προῃρήσασθε προαιρήσησθε προαιρήσαῑσθε προαιρήσασθε2pp

προῃρήσαντο προαιρήσωνται προαιρήσαῑντο προαιρησάσθωσ3pp

προῃρήσασθον προαιρήσησθον προαιρήσαῑσθον προαιρήσασθον2pd

προῃρησάσθην προαιρήσησθον προαιρησαί̄σθην προαιρησάσθων3pd

Perfect
προῄρημαι1ps

προῄρησαι προῄρησο2ps

προῄρηται προῃρήσθω3ps

προῃρήμεθα1pp

προῄρησθε προῄρησθε2pp

προῄρηνται προῃρήσθωσαν3pp

προῄρησθον προῄρησθον2pd

προῄρησθον προῃρήσθων3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Pluperfect
προῃρήμην1ps

προῄρησο2ps

προῄρητο3ps

προῃρήμεθα1pp

προῄρησθε2pp

προῄρηντο3pp

προῄρησθον2pd

προῃρήσθην3pd

Passive voice

Future
προαιρηθήσομαι προαιρηθησοί̄μην1ps

προαιρηθήσει προαιρηθήσοῑο2ps

προαιρηθήσεται προαιρηθήσοῑτο3ps

προαιρηθησόμεθ προαιρηθησοί̄μεθ1pp

προαιρηθήσεσθε προαιρηθήσοῑσθε2pp

προαιρηθήσονται προαιρηθήσοῑντο3pp

προαιρηθήσεσθο προαιρηθήσοῑσθ2pd

προαιρηθήσεσθο προαιρηθησοί̄σθ3pd

Aorist
προῃρήθην προαιρηθῶ προαιρηθείην1ps

προῃρήθης προαιρηθῇς προαιρηθείης προαιρήθητι2ps

προῃρήθη προαιρηθῇ προαιρηθείη προαιρηθήτω3ps

προῃρήθημεν προαιρηθῶμεν προαιρηθεῖμεν1pp

προῃρήθητε προαιρηθῆτε προαιρηθεῖτε προαιρήθητε2pp

προῃρήθησαν προαιρηθῶσι προαιρηθεῖεν προαιρηθήτωσαν3pp

προῃρήθητον προαιρηθῆτον προαιρηθεῖτον προαιρήθητον2pd

προῃρηθήτην προαιρηθῆτον προαιρηθείτην προαιρηθήτων3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Ionic

Active voice

Imperfect
προαίρεον1ps

προαίρεες2ps

προαίρεε3ps

προαιρέομεν1pp

προαιρέετε2pp

προαίρεον3pp

προαιρέετον2pd

προαιρεέτην3pd

Perfect
προαραίρηκα προαραιρήκω προαραιρήκοῑμι1ps

προαίρηκα

προαραίρηκας προαραιρήκῃς προαραιρήκοῑς προαραίρηκε2ps

προαίρηκας

προαραίρηκε προαραιρήκῃ προαραιρήκοῑ προαραιρηκέτω3ps

προαίρηκε

προαραιρήκαμεν προαραιρήκωμεν προαραιρήκοῑμεν1pp

προαιρήκαμεν

προαραιρήκατε προαραιρήκητε προαραιρήκοῑτε προαραιρήκετε2pp

προαιρήκατε

προαραιρήκασι προαραιρήκωσι προαραιρήκοῑεν προαραιρηκέτωσ3pp

προαιρήκασι

προαραιρήκατον προαραιρήκητον προαραιρήκοῑτον προαραιρήκετον2pd

προαιρήκατον

προαραιρήκατον προαραιρήκητον προαραιρηκοί̄την προαραιρηκέτων3pd

προαιρήκατον

Pluperfect
προαραιρήκη1ps

προαιρήκη

προαραιρήκης2ps

προαιρήκης

προαραιρήκει3ps

προαιρήκει

προαραιρήκεμεν1pp

προαιρήκεμεν



Indicative Subjunctive Optative Imperative

προαραιρήκετε2pp

προαιρήκετε

προαραιρήκεσαν3pp

προαιρήκεσαν

προαραιρήκειτον2pd

προαιρήκειτον

προαραιρηκείτην3pd

προαιρηκείτην

Middle voice

Imperfect
προαιρεόμην1ps

προαιρέου2ps

προαιρέετο3ps

προαιρεόμεθα1pp

προαιρέεσθε2pp

προαιρέοντο3pp

προαιρέεσθον2pd

προαιρεέσθην3pd

Perfect
προαραίρημαι1ps

προαίρημαι

προαραίρησαι προαραίρησο2ps

προαίρησαι

προαραίρηται προαραιρήσθω3ps

προαίρηται

προαραιρήμεθα1pp

προαιρήμεθα

προαραίρησθε προαραίρησθε2pp

προαίρησθε

προαραίρηνται προαραιρήσθωσ3pp

προαίρηνται

προαραίρησθον προαραίρησθον2pd

προαίρησθον

προαραίρησθον προαραιρήσθων3pd

προαίρησθον



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Pluperfect
προαραιρήμην1ps

προαιρήμην

προαραίρησο2ps

προαίρησο

προαραίρητο3ps

προαίρητο

προαραιρήμεθα1pp

προαιρήμεθα

προαραίρησθε2pp

προαίρησθε

προαραίρηντο3pp

προαίρηντο

προαραίρησθον2pd

προαίρησθον

προαραιρήσθην3pd

προαιρήσθην



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Later

Active voice

Future
προέλω προέλω προέλοῑμι1ps

προέλεις προέλῃς προέλοῑς προέλε2ps

προέλει προέλῃ προέλοῑ προελέτω3ps

προέλομεν προέλωμεν προέλοῑμεν1pp

προέλετε προέλητε προέλοῑτε προέλετε2pp

προέλουσι προέλωσι προέλοῑεν προελέτωσαν3pp

προέλετον προέλητον προέλοῑτον προέλετον2pd

προέλετον προέλητον προελοί̄την προελέτων3pd

Aorist
πρόειλα προέλω προέλαῑμι1ps

πρόειλας προέλῃς προέλειας πρόελον2ps

πρόειλε προέλῃ προέλειε προελάτω3ps

προείλαμεν προέλωμεν προέλαῑμεν1pp

προείλατε προέλητε προέλαῑτε προέλατε2pp

πρόειλαν προέλωσι προέλειαν προελάτωσαν3pp

προείλατον προέλητον προέλαῑτον προέλατον2pd

προειλάτην προέλητον προελαί̄την προελάτων3pd

Strong aorist
πρόειλον προέλω προέλοῑμι1ps

πρόειλες προέλῃς προέλοῑς πρόελε2ps

πρόειλε προέλῃ προέλοῑ προελέτω3ps

προείλομεν προέλωμεν προέλοῑμεν1pp

προείλετε προέλητε προέλοῑτε προέλετε2pp

πρόειλον προέλωσι προέλοῑεν προελέτωσαν3pp

προείλετον προέλητον προέλοῑτον προέλετον2pd

προειλέτην προέλητον προελοί̄την προελέτων3pd

Middle voice

Future
προέλομαι προέλωμαι προελοί̄μην1ps

προέλει προέλῃ προέλοῑο προέλου2ps

προέλεται προέληται προέλοῑτο προελέσθω3ps

προελόμεθα προελώμεθα προελοί̄μεθα1pp

προέλεσθε προέλησθε προέλοῑσθε προέλεσθε2pp

προέλονται προέλωνται προέλοῑντο προελέσθωσαν3pp



Indicative Subjunctive Optative Imperative

προέλεσθον προέλησθον προέλοῑσθον προέλεσθον2pd

προέλεσθον προέλησθον προελοί̄σθην προελέσθων3pd

Aorist
προειλάμην προέλωμαι προελαί̄μην1ps

προείλω προέλῃ προέλαῑο πρόελαι2ps

προείλατο προέληται προέλαῑτο προελάσθω3ps

προειλάμεθα προελώμεθα προελαί̄μεθα1pp

προείλασθε προέλησθε προέλαῑσθε προέλασθε2pp

προείλαντο προέλωνται προέλαῑντο προελάσθωσαν3pp

προείλασθον προέλησθον προέλαῑσθον προέλασθον2pd

προειλάσθην προέλησθον προελαί̄σθην προελάσθων3pd

Strong aorist
προειλόμην προέλωμαι προελοί̄μην1ps

προείλου προέλῃ προέλοῑο προελοῦ2ps

προείλετο προέληται προέλοῑτο προελέσθω3ps

προειλόμεθα προελώμεθα προελοί̄μεθα1pp

προείλεσθε προέλησθε προέλοῑσθε προέλεσθε2pp

προείλοντο προέλωνται προέλοῑντο προελέσθωσαν3pp

προείλεσθον προέλησθον προέλοῑσθον προέλεσθον2pd

προειλέσθην προέλησθον προελοί̄σθην προελέσθων3pd



προαιρέομαι

to bring forward, give preference.

Singular Plural Dual

Regular

Present

Active voice

Masculine

Nominative προαιρῶν προαιροῦντες προαιροῦντε

Vocative προαιρῶν προαιροῦντες προαιροῦντε

Accusative προαιροῦντα προαιροῦντας προαιροῦντε

Genitive προαιροῦντος προαιρούντων προαιρούντοῑν

Dative προαιροῦντι προαιροῦσι προαιρούντοῑν

Feminine

Nominative προαιροῦσα προαιροῦσαι προαιρούσᾱ

Vocative προαιροῦσα προαιροῦσαι προαιρούσᾱ

Accusative προαιροῦσαν προαιρούσᾱς προαιρούσᾱ

Genitive προαιρούσης προαιρουσῶν προαιρούσαῑν

Dative προαιρούσῃ προαιρούσαῑς προαιρούσαῑν

Neuter

Nominative προαιροῦν προαιροῦντα προαιροῦντε

Vocative προαιροῦν προαιροῦντα προαιροῦντε

Accusative προαιροῦν προαιροῦντα προαιροῦντε

Genitive προαιροῦντος προαιρούντων προαιρούντοῑν

Dative προαιροῦντι προαιροῦσι προαιρούντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative προαιρούμενος προαιρούμενοι προαιρουμένω

Vocative προαιρούμενε προαιρούμενοι προαιρουμένω

Accusative προαιρούμενον προαιρουμένους προαιρουμένω

Genitive προαιρουμένου προαιρουμένων προαιρουμένοῑν

Dative προαιρουμένῳ προαιρουμένοῑς προαιρουμένοῑν

Feminine

Nominative προαιρουμένη προαιρουμέναι προαιρουμένᾱ

Vocative προαιρουμένη προαιρουμέναι προαιρουμένᾱ

Accusative προαιρουμένην προαιρουμένᾱς προαιρουμένᾱ

Genitive προαιρουμένης προαιρουμενῶν προαιρουμέναῑν

Dative προαιρουμένῃ προαιρουμέναῑς προαιρουμέναῑν



Singular Plural Dual

Neuter

Nominative προαιρούμενον προαιρούμενα προαιρουμένω

Vocative προαιρούμενον προαιρούμενα προαιρουμένω

Accusative προαιρούμενον προαιρούμενα προαιρουμένω

Genitive προαιρουμένου προαιρουμένων προαιρουμένοῑν

Dative προαιρουμένῳ προαιρουμένοῑς προαιρουμένοῑν

Future

Active voice

Masculine

Nominative προαιρήσων προαιρήσοντες προαιρήσοντε

Vocative προαιρήσον προαιρήσοντες προαιρήσοντε

Accusative προαιρήσοντα προαιρήσοντας προαιρήσοντε

Genitive προαιρήσοντος προαιρησόντων προαιρησόντοῑν

Dative προαιρήσοντι προαιρήσουσι προαιρησόντοῑν

Feminine

Nominative προαιρήσουσα προαιρήσουσαι προαιρησούσᾱ

Vocative προαιρήσουσα προαιρήσουσαι προαιρησούσᾱ

Accusative προαιρήσουσαν προαιρησούσᾱς προαιρησούσᾱ

Genitive προαιρησούσης προαιρησουσῶν προαιρησούσαῑν

Dative προαιρησούσῃ προαιρησούσαῑς προαιρησούσαῑν

Neuter

Nominative προαιρῆσον προαιρήσοντα προαιρήσοντε

Vocative προαιρῆσον προαιρήσοντα προαιρήσοντε

Accusative προαιρῆσον προαιρήσοντα προαιρήσοντε

Genitive προαιρήσοντος προαιρησόντων προαιρησόντοῑν

Dative προαιρήσοντι προαιρήσουσι προαιρησόντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative προαιρησόμενος προαιρησόμενοι προαιρησομένω

Vocative προαιρησόμενε προαιρησόμενοι προαιρησομένω

Accusative προαιρησόμενον προαιρησομένους προαιρησομένω

Genitive προαιρησομένου προαιρησομένων προαιρησομένοῑν

Dative προαιρησομένῳ προαιρησομένοῑς προαιρησομένοῑν



Singular Plural Dual

Feminine

Nominative προαιρησομένη προαιρησομέναι προαιρησομένᾱ

Vocative προαιρησομένη προαιρησομέναι προαιρησομένᾱ

Accusative προαιρησομένην προαιρησομένᾱς προαιρησομένᾱ

Genitive προαιρησομένης προαιρησομενῶν προαιρησομέναῑν

Dative προαιρησομένῃ προαιρησομέναῑς προαιρησομέναῑν

Neuter

Nominative προαιρησόμενον προαιρησόμενα προαιρησομένω

Vocative προαιρησόμενον προαιρησόμενα προαιρησομένω

Accusative προαιρησόμενον προαιρησόμενα προαιρησομένω

Genitive προαιρησομένου προαιρησομένων προαιρησομένοῑν

Dative προαιρησομένῳ προαιρησομένοῑς προαιρησομένοῑν

Passive voice

Masculine

Nominative προαιρηθησόμενος προαιρηθησόμενοι προαιρηθησομένω

Vocative προαιρηθησόμενε προαιρηθησόμενοι προαιρηθησομένω

Accusative προαιρηθησόμενον προαιρηθησομένους προαιρηθησομένω

Genitive προαιρηθησομένου προαιρηθησομένων προαιρηθησομένοῑν

Dative προαιρηθησομένῳ προαιρηθησομένοῑς προαιρηθησομένοῑν

Feminine

Nominative προαιρηθησομένη προαιρηθησομέναι προαιρηθησομένᾱ

Vocative προαιρηθησομένη προαιρηθησομέναι προαιρηθησομένᾱ

Accusative προαιρηθησομένην προαιρηθησομένᾱς προαιρηθησομένᾱ

Genitive προαιρηθησομένης προαιρηθησομενῶν προαιρηθησομέναῑν

Dative προαιρηθησομένῃ προαιρηθησομέναῑς προαιρηθησομέναῑν

Neuter

Nominative προαιρηθησόμενον προαιρηθησόμενα προαιρηθησομένω

Vocative προαιρηθησόμενον προαιρηθησόμενα προαιρηθησομένω

Accusative προαιρηθησόμενον προαιρηθησόμενα προαιρηθησομένω

Genitive προαιρηθησομένου προαιρηθησομένων προαιρηθησομένοῑν

Dative προαιρηθησομένῳ προαιρηθησομένοῑς προαιρηθησομένοῑν



Singular Plural Dual

Aorist

Active voice

Masculine

Nominative προαιρήσᾱς προαιρήσαντες προαιρήσαντε

Vocative προαιρήσαν προαιρήσαντες προαιρήσαντε

Accusative προαιρήσαντα προαιρήσαντας προαιρήσαντε

Genitive προαιρήσαντος προαιρησάντων προαιρησάντοῑν

Dative προαιρήσαντι προαιρήσᾱσι προαιρησάντοῑν

Feminine

Nominative προαιρήσᾱσα προαιρήσᾱσαι προαιρησά̄σᾱ

Vocative προαιρήσᾱσα προαιρήσᾱσαι προαιρησά̄σᾱ

Accusative προαιρήσᾱσαν προαιρησά̄σᾱς προαιρησά̄σᾱ

Genitive προαιρησά̄σης προαιρησᾱσῶν προαιρησά̄σαῑν

Dative προαιρησά̄σῃ προαιρησά̄σαῑς προαιρησά̄σαῑν

Neuter

Nominative προαιρῆσαν προαιρήσαντα προαιρήσαντε

Vocative προαιρῆσαν προαιρήσαντα προαιρήσαντε

Accusative προαιρῆσαν προαιρήσαντα προαιρήσαντε

Genitive προαιρήσαντος προαιρησάντων προαιρησάντοῑν

Dative προαιρήσαντι προαιρήσᾱσι προαιρησάντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative προαιρησάμενος προαιρησάμενοι προαιρησαμένω

Vocative προαιρησάμενε προαιρησάμενοι προαιρησαμένω

Accusative προαιρησάμενον προαιρησαμένους προαιρησαμένω

Genitive προαιρησαμένου προαιρησαμένων προαιρησαμένοῑν

Dative προαιρησαμένῳ προαιρησαμένοῑς προαιρησαμένοῑν

Feminine

Nominative προαιρησαμένη προαιρησαμέναι προαιρησαμένᾱ

Vocative προαιρησαμένη προαιρησαμέναι προαιρησαμένᾱ

Accusative προαιρησαμένην προαιρησαμένᾱς προαιρησαμένᾱ

Genitive προαιρησαμένης προαιρησαμενῶν προαιρησαμέναῑν

Dative προαιρησαμένῃ προαιρησαμέναῑς προαιρησαμέναῑν



Singular Plural Dual

Neuter

Nominative προαιρησάμενον προαιρησάμενα προαιρησαμένω

Vocative προαιρησάμενον προαιρησάμενα προαιρησαμένω

Accusative προαιρησάμενον προαιρησάμενα προαιρησαμένω

Genitive προαιρησαμένου προαιρησαμένων προαιρησαμένοῑν

Dative προαιρησαμένῳ προαιρησαμένοῑς προαιρησαμένοῑν

Passive voice

Masculine

Nominative προαιρηθείς προαιρηθέντες προαιρηθέντε

Vocative προαιρηθείς προαιρηθέντες προαιρηθέντε

Accusative προαιρηθέντα προαιρηθέντας προαιρηθέντε

Genitive προαιρηθέντος προαιρηθέντων προαιρηθέντοῑν

Dative προαιρηθέντι προαιρηθεῖσι προαιρηθέντοῑν

Feminine

Nominative προαιρηθεῖσα προαιρηθεῖσαι προαιρηθείσᾱ

Vocative προαιρηθεῖσα προαιρηθεῖσαι προαιρηθείσᾱ

Accusative προαιρηθεῖσαν προαιρηθείσᾱς προαιρηθείσᾱ

Genitive προαιρηθείσης προαιρηθεισῶν προαιρηθείσαῑν

Dative προαιρηθείσῃ προαιρηθείσαῑς προαιρηθείσαῑν

Neuter

Nominative προαιρηθέν προαιρηθέντα προαιρηθέντε

Vocative προαιρηθέν προαιρηθέντα προαιρηθέντε

Accusative προαιρηθέν προαιρηθέντα προαιρηθέντε

Genitive προαιρηθέντος προαιρηθέντων προαιρηθέντοῑν

Dative προαιρηθέντι προαιρηθεῖσι προαιρηθέντοῑν

Perfect

Active voice

Masculine

Nominative προῃρηκώς προῃρηκότες προῃρηκότε

Vocative προῃρηκώς προῃρηκότες προῃρηκότε

Accusative προῃρηκότα προῃρηκότας προῃρηκότε

Genitive προῃρηκότος προῃρηκότων προῃρηκότοῑν

Dative προῃρηκότι προῃρηκῶσι προῃρηκότοῑν



Singular Plural Dual

Feminine

Nominative προῃρηκυῖα προῃρηκυῖαι προῃρηκυίᾱ

Vocative προῃρηκυῖα προῃρηκυῖαι προῃρηκυίᾱ

Accusative προῃρηκυῖαν προῃρηκυίᾱς προῃρηκυίᾱ

Genitive προῃρηκυίᾱς προῃρηκυιῶν προῃρηκυίαῑν

Dative προῃρηκυίᾳ προῃρηκυίαῑς προῃρηκυίαῑν

Neuter

Nominative προῃρηκόν προῃρηκότες προῃρηκότε

Vocative προῃρηκός προῃρηκότες προῃρηκότε

Accusative προῃρηκότα προῃρηκότας προῃρηκότε

Genitive προῃρηκότος προῃρηκότων προῃρηκότοῑν

Dative προῃρηκότι προῃρηκῶσι προῃρηκότοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative προῃρημένος προῃρημένοι προῃρημένω

Vocative προῃρημένε προῃρημένοι προῃρημένω

Accusative προῃρημένον προῃρημένους προῃρημένω

Genitive προῃρημένου προῃρημένων προῃρημένοῑν

Dative προῃρημένῳ προῃρημένοῑς προῃρημένοῑν

Feminine

Nominative προῃρημένη προῃρημέναι προῃρημένᾱ

Vocative προῃρημένη προῃρημέναι προῃρημένᾱ

Accusative προῃρημένην προῃρημένᾱς προῃρημένᾱ

Genitive προῃρημένης προῃρημενῶν προῃρημέναῑν

Dative προῃρημένῃ προῃρημέναῑς προῃρημέναῑν

Neuter

Nominative προῃρημένον προῃρημένα προῃρημένω

Vocative προῃρημένον προῃρημένα προῃρημένω

Accusative προῃρημένον προῃρημένα προῃρημένω

Genitive προῃρημένου προῃρημένων προῃρημένοῑν

Dative προῃρημένῳ προῃρημένοῑς προῃρημένοῑν



Singular Plural Dual

Ionic

Perfect

Active voice

Masculine

Nominative προαραιρηκώς προαραιρηκότες προαραιρηκότε

Vocative προαραιρηκώς προαραιρηκότες προαραιρηκότε

Accusative προαραιρηκότα προαραιρηκότας προαραιρηκότε

Genitive προαραιρηκότος προαραιρηκότων προαραιρηκότοῑν

Dative προαραιρηκότι προαραιρηκῶσι προαραιρηκότοῑν

Feminine

Nominative προαραιρηκυῖα προαραιρηκυῖαι προαραιρηκυίᾱ

Vocative προαραιρηκυῖα προαραιρηκυῖαι προαραιρηκυίᾱ

Accusative προαραιρηκυῖαν προαραιρηκυίᾱς προαραιρηκυίᾱ

Genitive προαραιρηκυίᾱς προαραιρηκυιῶν προαραιρηκυίαῑν

Dative προαραιρηκυίᾳ προαραιρηκυίαῑς προαραιρηκυίαῑν

Neuter

Nominative προαραιρηκός προαραιρηκότα προαραιρηκότε

Vocative προαραιρηκός προαραιρηκότα προαραιρηκότε

Accusative προαραιρηκός προαραιρηκότα προαραιρηκότε

Genitive προαραιρηκότος προαραιρηκότων προαραιρηκότοῑν

Dative προαραιρηκότι προαραιρηκῶσι προαραιρηκότοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative προαραιρημένος προαραιρημένοι προαραιρημένω

Vocative προαραιρημένε προαραιρημένοι προαραιρημένω

Accusative προαραιρημένον προαραιρημένους προαραιρημένω

Genitive προαραιρημένου προαραιρημένων προαραιρημένοῑν

Dative προαραιρημένῳ προαραιρημένοῑς προαραιρημένοῑν

Feminine

Nominative προαραιρημένη προαραιρημέναι προαραιρημένᾱ

Vocative προαραιρημένη προαραιρημέναι προαραιρημένᾱ

Accusative προαραιρημένην προαραιρημένᾱς προαραιρημένᾱ

Genitive προαραιρημένης προαραιρημενῶν προαραιρημέναῑν

Dative προαραιρημένῃ προαραιρημέναῑς προαραιρημέναῑν



Singular Plural Dual

Neuter

Nominative προαραιρημένον προαραιρημένα προαραιρημένω

Vocative προαραιρημένον προαραιρημένα προαραιρημένω

Accusative προαραιρημένον προαραιρημένα προαραιρημένω

Genitive προαραιρημένου προαραιρημένων προαραιρημένοῑν

Dative προαραιρημένῳ προαραιρημένοῑς προαραιρημένοῑν



Singular Plural Dual

Later

Future

Active voice

Masculine

Nominative προέλων προέλοντες προέλοντε

Vocative προέλον προέλοντες προέλοντε

Accusative προέλοντα προέλοντας προέλοντε

Genitive προέλοντος προελόντων προελόντοῑν

Dative προέλοντι προέλουσι προελόντοῑν

Feminine

Nominative προέλουσα προέλουσαι προελούσᾱ

Vocative προέλουσα προέλουσαι προελούσᾱ

Accusative προέλουσαν προελούσᾱς προελούσᾱ

Genitive προελούσης προελουσῶν προελούσαῑν

Dative προελούσῃ προελούσαῑς προελούσαῑν

Neuter

Nominative προελόν προελόντα προελόντε

Vocative προελόν προελόντα προελόντε

Accusative προελόν προελόντα προελόντε

Genitive προέλοντος προελόντων προελόντοῑν

Dative προέλοντι προέλουσι προελόντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative προελόμενος προελόμενοι προελομένω

Vocative προελόμενε προελόμενοι προελομένω

Accusative προελόμενον προελομένους προελομένω

Genitive προελομένου προελομένων προελομένοῑν

Dative προελομένῳ προελομένοῑς προελομένοῑν

Feminine

Nominative προελομένη προελομέναι προελομένᾱ

Vocative προελομένη προελομέναι προελομένᾱ

Accusative προελομένην προελομένᾱς προελομένᾱ

Genitive προελομένης προελομενῶν προελομέναῑν

Dative προελομένῃ προελομέναῑς προελομέναῑν



Singular Plural Dual

Neuter

Nominative προελόμενον προελόμενα προελομένω

Vocative προελόμενον προελόμενα προελομένω

Accusative προελόμενον προελόμενα προελομένω

Genitive προελομένου προελομένων προελομένοῑν

Dative προελομένῳ προελομένοῑς προελομένοῑν

Aorist

Active voice

Masculine

Nominative προέλᾱς προέλαντες προέλαντε

Vocative προέλαν προέλαντες προέλαντε

Accusative προέλαντα προέλαντας προέλαντε

Genitive προέλαντος προελάντων προελάντοῑν

Dative προέλαντι προέλᾱσι προελάντοῑν

Feminine

Nominative προέλᾱσα προέλᾱσαι προελά̄σᾱ

Vocative προέλᾱσα προέλᾱσαι προελά̄σᾱ

Accusative προέλᾱσαν προελά̄σᾱς προελά̄σᾱ

Genitive προελά̄σης προελᾱσῶν προελά̄σαῑν

Dative προελά̄σῃ προελά̄σαῑς προελά̄σαῑν

Neuter

Nominative προέλαν προέλαντα προέλαντε

Vocative προέλαν προέλαντα προέλαντε

Accusative προέλαν προέλαντα προέλαντε

Genitive προέλαντος προελάντων προελάντοῑν

Dative προέλαντι προέλᾱσι προελάντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative προελάμενος προελάμενοι προελαμένω

Vocative προελάμενε προελάμενοι προελαμένω

Accusative προελάμενον προελαμένους προελαμένω

Genitive προελαμένου προελαμένων προελαμένοῑν

Dative προελαμένῳ προελαμένοῑς προελαμένοῑν



Singular Plural Dual

Feminine

Nominative προελαμένη προελαμέναι προελαμένᾱ

Vocative προελαμένη προελαμέναι προελαμένᾱ

Accusative προελαμένην προελαμένᾱς προελαμένᾱ

Genitive προελαμένης προελαμενῶν προελαμέναῑν

Dative προελαμένῃ προελαμέναῑς προελαμέναῑν

Neuter

Nominative προελάμενον προελάμενα προελαμένω

Vocative προελάμενον προελάμενα προελαμένω

Accusative προελάμενον προελάμενα προελαμένω

Genitive προελαμένου προελαμένων προελαμένοῑν

Dative προελαμένῳ προελαμένοῑς προελαμένοῑν

String Aorist

Active voice

Masculine

Nominative προελών προελόντες προελόντε

Vocative προελών προελόντες προελόντε

Accusative προελόντα προελόντας προελόντε

Genitive προελόντος προελόντων προελόντοῑν

Dative προελόντι προελοῦσι προελόντοῑν

Feminine

Nominative προελοῦσα προελοῦσαι προελούσᾱ

Vocative προελοῦσα προελοῦσαι προελούσᾱ

Accusative προελοῦσαν προελούσᾱς προελούσᾱ

Genitive προελούσης προελουσῶν προελούσαῑν

Dative προελούσῃ προελούσαῑς προελούσαῑν

Neuter

Nominative προελόν προελόντα προελόντε

Vocative προελόν προελόντα προελόντε

Accusative προελόν προελόντα προελόντε

Genitive προελόντος προελόντων προελόντοῑν

Dative προελόντι προελοῦσι προελόντοῑν



Singular Plural Dual

Middle voice

Masculine

Nominative προελόμενος προελόμενοι προελομένω

Vocative προελόμενε προελόμενοι προελομένω

Accusative προελόμενον προελομένους προελομένω

Genitive προελομένου προελομένων προελομένοῑν

Dative προελομένῳ προελομένοῑς προελομένοῑν

Feminine

Nominative προελομένη προελομέναι προελομένᾱ

Vocative προελομένη προελομέναι προελομένᾱ

Accusative προελομένην προελομένᾱς προελομένᾱ

Genitive προελομένης προελομενῶν προελομέναῑν

Dative προελομένῃ προελομέναῑς προελομέναῑν

Neuter

Nominative προελόμενον προελόμενα προελομένω

Vocative προελόμενον προελόμενα προελομένω

Accusative προελόμενον προελόμενα προελομένω

Genitive προελομένου προελομένων προελομένοῑν

Dative προελομένῳ προελομένοῑς προελομένοῑν



προαιρέομαι

to bring forward, give preference.

Active Middle Passive

Regular

Present προαιρεῖν προαιρεῖσθαι

Future προαιρήσειν προαιρήσεσθαι προαιρηθήσεσθαι

Aorist προαιρῆσαι προαιρήσασθαι προαιρηθῆναι

Perfect προῃρηκέναι προῃρῆσθαι

Ionic

Perfect προαραιρηκέναι προαραιρῆσθαι

Later

Present προέλειν προέλεσθαι

Aorist προέλαι προέλασθαι

Aorist προελεῖν προελέσθαι



προαμαρτάνω

to fail.

Indicative Subjunctive Optative Imperative

Regular

Active voice

Present
προαμαρτάνω προαμαρτάνω προαμαρτάνοῑμι1ps

προαμαρτάνεις προαμαρτάνῃς προαμαρτάνοῑς προαμάρτανε2ps

προαμαρτάνει προαμαρτάνῃ προαμαρτάνοῑ προαμαρτανέτω3ps

προαμαρτάνομεν προαμαρτάνωμεν προαμαρτάνοῑμεν1pp

προαμαρτάνετε προαμαρτάνητε προαμαρτάνοῑτε προαμαρτάνετε2pp

προαμαρτάνουσι προαμαρτάνωσι προαμαρτάνοῑεν προαμαρτανέτωσ3pp

προαμαρτάνετον προαμαρτάνητον προαμαρτάνοῑτον προαμαρτάνετον2pd

προαμαρτάνετον προαμαρτάνητον προαμαρτανοί̄την προαμαρτανέτων3pd

Imperfect
προημάρτανον1ps

προημάρτανες2ps

προημάρτανε3ps

προημαρτάνομεν1pp

προημαρτάνετε2pp

προημάρτανον3pp

προημαρτάνετον2pd

προημαρτανέτην3pd

Future
προαμαρτήσω προαμαρτήσοῑμι1ps

προαμαρτήσεις προαμαρτήσοῑς2ps

προαμαρτήσει προαμαρτήσοῑ3ps

προαμαρτήσομεν προαμαρτήσοῑμε1pp

προαμαρτήσετε προαμαρτήσοῑτε2pp

προαμαρτήσουσι προαμαρτήσοῑεν3pp

προαμαρτήσετον προαμαρτήσοῑτον2pd

προαμαρτήσετον προαμαρτησοί̄την3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Aorist
προημάρτησα προαμαρτηθῶ προαμαρτηθείην1ps

προημάρτησας προαμαρτηθῇς προαμαρτηθείης προαμαρτήθητι2ps

προημάρτησε προαμαρτηθῇ προαμαρτηθείη προαμαρτηθήτω3ps

προημαρτήσαμεν προαμαρτηθῶμε προαμαρτηθεῖμεν1pp

προημαρτήσατε προαμαρτηθῆτε προαμαρτηθεῖτε προαμαρτήθητε2pp

προημάρτησαν προαμαρτηθῶσι προαμαρτηθεῖεν προαμαρτηθήτω3pp

προημαρτήσατον προαμαρτηθῆτον προαμαρτηθεῖτον προαμαρτήθητον2pd

προημαρτησάτην προαμαρτηθῆτον προαμαρτηθείτην προαμαρτηθήτων3pd

Strong aorist
προήμαρτον προαμάρτω προαμάρτοῑμι1ps

προήμαρτες προαμάρτῃς προαμάρτοῑς προάμαρτε2ps

προήμαρτε προαμάρτῃ προαμάρτοῑ προαμαρτέτω3ps

προημάρτομεν προαμάρτωμεν προαμάρτοῑμεν1pp

προημάρτετε προαμάρτητε προαμάρτοῑτε προαμάρτετε2pp

προήμαρτον προαμάρτωσι προαμάρτοῑεν προαμαρτέτωσαν3pp

προημάρτετον προαμάρτητον προαμάρτοῑτον προαμάρτετον2pd

προημαρτέτην προαμάρτητον προαμαρτοί̄την προαμαρτέτων3pd

Perfect
προημάρτηκα προημαρτήκω προημαρτήκοῑμι1ps

προημάρτηκας προημαρτήκῃς προημαρτήκοῑς προημάρτησο2ps

προημάρτηκε προημαρτήκῃ προημαρτήκοῑ προημαρτήσθω3ps

προημαρτήκαμεν προημαρτήκωμεν προημαρτήκοῑμεν1pp

προημαρτήκατε προημαρτήκητε προημαρτήκοῑτε προημάρτησθε2pp

προημαρτήκασι προημαρτήκωσι προημαρτήκοῑεν προημαρτήσθωσ3pp

προημαρτήκατον προημαρτήκητον προημαρτήκοῑτον προημάρτησθον2pd

προημαρτήκατον προημαρτήκητον προημαρτηκοί̄την προημαρτήσθων3pd

Pluperfect
προημαρτήκη1ps

προημαρτήκης2ps

προημαρτήκει3ps

προημαρτήκεμεν1pp

προημαρτήκετε2pp

προημαρτήκεσαν3pp

προημαρτήκειτον2pd

προημαρτηκείτην3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Middle voice

Present
προημαρτάνομαι προαμαρτάνωμαι προαμαρτανοί̄μη1ps

προημαρτάνει προαμαρτάνῃ προαμαρτάνοῑο προαμαρτάνου2ps

προημαρτάνεται προαμαρτάνηται προαμαρτάνοῑτο προαμαρτανέσθ3ps

προημαρτανόμεθ προαμαρτανώμε προαμαρτανοί̄με1pp

προημαρτάνεσθε προαμαρτάνησθε προαμαρτάνοῑσθ προαμαρτάνεσθε2pp

προημαρτάνονται προαμαρτάνωντα προαμαρτάνοῑντο προαμαρτανέσθ3pp

προημαρτάνεσθο προαμαρτάνησθο προαμαρτάνοῑσθ προαμαρτάνεσθο2pd

προημαρτάνεσθο προαμαρτάνησθο προαμαρτανοί̄σθ προαμαρτανέσθ3pd

Imperfect
προημαρτανόμην1ps

προημαρτάνου2ps

προημαρτάνετο3ps

προημαρτανόμεθ1pp

προημαρτάνεσθε2pp

προημαρτάνοντο3pp

προημαρτάνεσθο2pd

προημαρτανέσθη3pd

Future
προαμαρτήσομαι προαμαρτησοί̄μη1ps

προαμαρτήσει προαμαρτήσοῑο2ps

προαμαρτήσεται προαμαρτήσοῑτο3ps

προαμαρτησόμεθ προαμαρτησοί̄με1pp

προαμαρτήσεσθε προαμαρτήσοῑσθ2pp

προαμαρτήσοντα προαμαρτήσοῑντο3pp

προαμαρτήσεσθο προαμαρτήσοῑσθ2pd

προαμαρτήσεσθο προαμαρτησοί̄σθ3pd

Aorist
προημαρτησάμην προαμαρτήσωμαι προαμαρτησαί̄μη1ps

προημαρτήσω προαμαρτήσῃ προαμαρτήσαῑο προαμάρτησαι2ps

προημαρτήσατο προαμαρτήσηται προαμαρτήσαῑτο προαμαρτησάσθ3ps

προημαρτησάμεθ προαμαρτησώμε προαμαρτησαί̄με1pp

προημαρτήσασθε προαμαρτήσησθε προαμαρτήσαῑσθ προαμαρτήσασθε2pp

προημαρτήσαντο προαμαρτήσωντ προαμαρτήσαῑντ προαμαρτησάσθ3pp

προημαρτήσασθ προαμαρτήσησθ προαμαρτήσαῑσθ προαμαρτήσασθ2pd

προημαρτησάσθ προαμαρτήσησθ προαμαρτησαί̄σθ προαμαρτησάσθ3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Strong aorist
προημαρτόμην προαμάρτωμαι προαμαρτοί̄μην1ps

προημάρτου προαμάρτῃ προαμάρτοῑο προαμαρτοῦ2ps

προημάρτετο προαμάρτηται προαμάρτοῑτο προαμαρτέσθω3ps

προημαρτόμεθα προαμαρτώμεθα προαμαρτοί̄μεθα1pp

προημάρτεσθε προαμάρτησθε προαμάρτοῑσθε προαμάρτεσθε2pp

προημάρτοντο προαμάρτωνται προαμάρτοῑντο προαμαρτέσθωσ3pp

προημάρτεσθον προαμάρτησθον προαμάρτοῑσθον προαμάρτεσθον2pd

προημαρτέσθην προαμάρτησθον προαμαρτοί̄σθην προαμαρτέσθων3pd

Perfect
προημάρτημαι1ps

προημάρτησαι προημάρτησο2ps

προημάρτηται προημαρτήσθω3ps

προημαρτήμεθα1pp

προημάρτησθε προημάρτησθε2pp

προημάρτηνται προημαρτήσθωσ3pp

προημάρτησθον προημάρτησθον2pd

προημάρτησθον προημαρτήσθων3pd

Pluperfect
προημαρτήμην1ps

προημάρτησο2ps

προημάρτητο3ps

προημαρτήμεθα1pp

προημάρτησθε2pp

προημάρτηντο3pp

προημάρτησθον2pd

προημαρτήσθην3pd

Passive voice

Aorist
προημαρτήθην1ps

προημαρτήθης2ps

προημαρτήθη3ps

προημαρτήθημεν1pp

προημαρτήθητε2pp

προημαρτήθησαν3pp

προημαρτήθητον2pd

προημαρτηθήτην3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Aeolian

Active voice

Strong aorist
προάμβροτον1ps

προάμβροτες2ps

προάμβροτε3ps

προαμβρότομεν1pp

προαμβρότετε2pp

προάμβροτον3pp

προαμβρότετον2pd

προαμβροτέτην3pd

Middle voice

Strong aorist
προαμβροτόμην1ps

προαμβρότου2ps

προαμβρότετο3ps

προαμβροτόμεθα1pp

προαμβρότεσθε2pp

προαμβρότοντο3pp

προαμβρότεσθον2pd

προαμβροτέσθην3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Epic

Active voice

Strong aorist
προήμβροτον προαμβρότω προαμβρότοῑμι1ps

προήμβροτες προαμβρότῃς προαμβρότοῑς προάμβροτε2ps

προήμβροτε προαμβρότῃ προαμβρότοῑ προαμβροτέτω3ps

προημβρότομεν προαμβρότωμεν προαμβρότοῑμεν1pp

προημβρότετε προαμβρότητε προαμβρότοῑτε προαμβρότετε2pp

προήμβροτον προαμβρότωσι προαμβρότοῑεν προαμβροτέτωσ3pp

προημβρότετον προαμβρότητον προαμβρότοῑτον προαμβρότετον2pd

προημβροτέτην προαμβρότητον προαμβροτοί̄την προαμβροτέτων3pd

Middle voice

Strong aorist
προημβροτόμην προαμβρότωμαι προαμβροτοί̄μην1ps

προημβρότου προαμβρότῃ προαμβρότοῑο προαμβροτοῦ2ps

προημβρότετο προαμβρότηται προαμβρότοῑτο προαμβροτέσθω3ps

προημβροτόμεθα προαμβροτώμεθ προαμβροτοί̄μεθ1pp

προημβρότεσθε προαμβρότησθε προαμβρότοῑσθε προαμβρότεσθε2pp

προημβρότοντο προαμβρότωνται προαμβρότοῑντο προαμβροτέσθω3pp

προημβρότεσθον προαμβρότησθον προαμβρότοῑσθο προαμβρότεσθον2pd

προημβροτέσθην προαμβρότησθον προαμβροτοί̄σθη προαμβροτέσθω3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Rare

Active voice

Present
προάμαρτοιν3ps



προαμαρτάνω

to fail.

Singular Plural Dual

Regular

Present

Active voice

Masculine

Nominative προαμαρτάνων προαμαρτάνοντες προαμαρτάνοντε

Vocative προαμαρτάνον προαμαρτάνοντες προαμαρτάνοντε

Accusative προαμαρτάνοντα προαμαρτάνοντας προαμαρτάνοντε

Genitive προαμαρτάνοντος προαμαρτανόντων προαμαρτανόντοῑν

Dative προαμαρτάνοντι προαμαρτάνουσι προαμαρτανόντοῑν

Feminine

Nominative προαμαρτάνουσα προαμαρτάνουσαι προαμαρτανούσᾱ

Vocative προαμαρτάνουσα προαμαρτάνουσαι προαμαρτανούσᾱ

Accusative προαμαρτάνουσαν προαμαρτανούσᾱς προαμαρτανούσᾱ

Genitive προαμαρτανούσης προαμαρτανουσῶν προαμαρτανούσαῑν

Dative προαμαρτανούσῃ προαμαρτανούσαῑς προαμαρτανούσαῑν

Neuter

Nominative προαμαρτάνον προαμαρτάνοντα προαμαρτάνοντε

Vocative προαμαρτάνον προαμαρτάνοντα προαμαρτάνοντε

Accusative προαμαρτάνον προαμαρτάνοντα προαμαρτάνοντε

Genitive προαμαρτάνοντος προαμαρτανόντων προαμαρτανόντοῑν

Dative προαμαρτάνοντι προαμαρτάνουσι προαμαρτανόντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative προαμαρτανόμενος προαμαρτανόμενοι προαμαρτανομένω

Vocative προαμαρτανόμενε προαμαρτανόμενοι προαμαρτανομένω

Accusative προαμαρτανόμενον προαμαρτανομένους προαμαρτανομένω

Genitive προαμαρτανομένου προαμαρτανομένων προαμαρτανομένοῑν

Dative προαμαρτανομένῳ προαμαρτανομένοῑς προαμαρτανομένοῑν

Feminine

Nominative προαμαρτανομένη προαμαρτανομέναι προαμαρτανομένᾱ

Vocative προαμαρτανομένη προαμαρτανομέναι προαμαρτανομένᾱ

Accusative προαμαρτανομένην προαμαρτανομένᾱς προαμαρτανομένᾱ

Genitive προαμαρτανομένης προαμαρτανομενῶν προαμαρτανομέναῑν

Dative προαμαρτανομένῃ προαμαρτανομέναῑς προαμαρτανομέναῑν



Singular Plural Dual

Neuter

Nominative προαμαρτανόμενον προαμαρτανόμενα προαμαρτανομένω

Vocative προαμαρτανόμενον προαμαρτανόμενα προαμαρτανομένω

Accusative προαμαρτανόμενον προαμαρτανόμενα προαμαρτανομένω

Genitive προαμαρτανομένου προαμαρτανομένων προαμαρτανομένοῑν

Dative προαμαρτανομένῳ προαμαρτανομένοῑς προαμαρτανομένοῑν

Future

Active voice

Masculine

Nominative προαμαρτήσων προαμαρτήσοντες προαμαρτήσοντε

Vocative προαμαρτήσον προαμαρτήσοντες προαμαρτήσοντε

Accusative προαμαρτήσοντα προαμαρτήσοντας προαμαρτήσοντε

Genitive προαμαρτήσοντος προαμαρτησόντων προαμαρτησόντοῑν

Dative προαμαρτήσοντι προαμαρτήσουσι προαμαρτησόντοῑν

Feminine

Nominative προαμαρτήσουσα προαμαρτήσουσαι προαμαρτησούσᾱ

Vocative προαμαρτήσουσα προαμαρτήσουσαι προαμαρτησούσᾱ

Accusative προαμαρτήσουσαν προαμαρτησούσᾱς προαμαρτησούσᾱ

Genitive προαμαρτησούσης προαμαρτησουσῶν προαμαρτησούσαῑν

Dative προαμαρτησούσῃ προαμαρτησούσαῑς προαμαρτησούσαῑν

Neuter

Nominative προαμαρτῆσον προαμαρτήσοντα προαμαρτήσοντε

Vocative προαμαρτῆσον προαμαρτήσοντα προαμαρτήσοντε

Accusative προαμαρτῆσον προαμαρτήσοντα προαμαρτήσοντε

Genitive προαμαρτήσοντος προαμαρτησόντων προαμαρτησόντοῑν

Dative προαμαρτήσοντι προαμαρτήσουσι προαμαρτησόντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative προαμαρτησόμενος προαμαρτησόμενοι προαμαρτησομένω

Vocative προαμαρτησόμενε προαμαρτησόμενοι προαμαρτησομένω

Accusative προαμαρτησόμενον προαμαρτησομένους προαμαρτησομένω

Genitive προαμαρτησομένου προαμαρτησομένων προαμαρτησομένοῑν

Dative προαμαρτησομένῳ προαμαρτησομένοῑς προαμαρτησομένοῑν



Singular Plural Dual

Feminine

Nominative προαμαρτησομένη προαμαρτησομέναι προαμαρτησομένᾱ

Vocative προαμαρτησομένη προαμαρτησομέναι προαμαρτησομένᾱ

Accusative προαμαρτησομένην προαμαρτησομένᾱς προαμαρτησομένᾱ

Genitive προαμαρτησομένης προαμαρτησομενῶν προαμαρτησομέναῑν

Dative προαμαρτησομένῃ προαμαρτησομέναῑς προαμαρτησομέναῑν

Neuter

Nominative προαμαρτησόμενον προαμαρτησόμενα προαμαρτησομένω

Vocative προαμαρτησόμενον προαμαρτησόμενα προαμαρτησομένω

Accusative προαμαρτησόμενον προαμαρτησόμενα προαμαρτησομένω

Genitive προαμαρτησομένου προαμαρτησομένων προαμαρτησομένοῑν

Dative προαμαρτησομένῳ προαμαρτησομένοῑς προαμαρτησομένοῑν

Aorist

Active voice

Masculine

Nominative προαμαρτήσᾱς προαμαρτήσαντες προαμαρτήσαντε

Vocative προαμαρτήσαν προαμαρτήσαντες προαμαρτήσαντε

Accusative προαμαρτήσαντα προαμαρτήσαντας προαμαρτήσαντε

Genitive προαμαρτήσαντος προαμαρτησάντων προαμαρτησάντοῑν

Dative προαμαρτήσαντι προαμαρτήσᾱσι προαμαρτησάντοῑν

Feminine

Nominative προαμαρτήσᾱσα προαμαρτήσᾱσαι προαμαρτησά̄σᾱ

Vocative προαμαρτήσᾱσα προαμαρτήσᾱσαι προαμαρτησά̄σᾱ

Accusative προαμαρτήσᾱσαν προαμαρτησά̄σᾱς προαμαρτησά̄σᾱ

Genitive προαμαρτησά̄σης προαμαρτησᾱσῶν προαμαρτησά̄σαῑν

Dative προαμαρτησά̄σῃ προαμαρτησά̄σαῑς προαμαρτησά̄σαῑν

Neuter

Nominative προαμαρτῆσαν προαμαρτήσαντα προαμαρτήσαντε

Vocative προαμαρτῆσαν προαμαρτήσαντα προαμαρτήσαντε

Accusative προαμαρτῆσαν προαμαρτήσαντα προαμαρτήσαντε

Genitive προαμαρτήσαντος προαμαρτησάντων προαμαρτησάντοῑν

Dative προαμαρτήσαντι προαμαρτήσᾱσι προαμαρτησάντοῑν



Singular Plural Dual

Middle voice

Masculine

Nominative προαμαρτησάμενος προαμαρτησάμενοι προαμαρτησαμένω

Vocative προαμαρτησάμενε προαμαρτησάμενοι προαμαρτησαμένω

Accusative προαμαρτησάμενον προαμαρτησαμένους προαμαρτησαμένω

Genitive προαμαρτησαμένου προαμαρτησαμένων προαμαρτησαμένοῑν

Dative προαμαρτησαμένῳ προαμαρτησαμένοῑς προαμαρτησαμένοῑν

Feminine

Nominative προαμαρτησαμένη προαμαρτησαμέναι προαμαρτησαμένᾱ

Vocative προαμαρτησαμένη προαμαρτησαμέναι προαμαρτησαμένᾱ

Accusative προαμαρτησαμένην προαμαρτησαμένᾱς προαμαρτησαμένᾱ

Genitive προαμαρτησαμένης προαμαρτησαμενῶν προαμαρτησαμέναῑν

Dative προαμαρτησαμένῃ προαμαρτησαμέναῑς προαμαρτησαμέναῑν

Neuter

Nominative προαμαρτησάμενον προαμαρτησάμενα προαμαρτησαμένω

Vocative προαμαρτησάμενον προαμαρτησάμενα προαμαρτησαμένω

Accusative προαμαρτησάμενον προαμαρτησάμενα προαμαρτησαμένω

Genitive προαμαρτησαμένου προαμαρτησαμένων προαμαρτησαμένοῑν

Dative προαμαρτησαμένῳ προαμαρτησαμένοῑς προαμαρτησαμένοῑν

Passive voice

Masculine

Nominative προαμαρτηθείς προαμαρτηθέντες προαμαρτηθέντε

Vocative προαμαρτηθείς προαμαρτηθέντες προαμαρτηθέντε

Accusative προαμαρτηθέντα προαμαρτηθέντας προαμαρτηθέντε

Genitive προαμαρτηθέντος προαμαρτηθέντων προαμαρτηθέντοῑν

Dative προαμαρτηθέντι προαμαρτηθεῖσι προαμαρτηθέντοῑν

Feminine

Nominative προαμαρτηθεῖσα προαμαρτηθεῖσαι προαμαρτηθείσᾱ

Vocative προαμαρτηθεῖσα προαμαρτηθεῖσαι προαμαρτηθείσᾱ

Accusative προαμαρτηθεῖσαν προαμαρτηθείσᾱς προαμαρτηθείσᾱ

Genitive προαμαρτηθείσης προαμαρτηθεισῶν προαμαρτηθείσαῑν

Dative προαμαρτηθείσῃ προαμαρτηθείσαῑς προαμαρτηθείσαῑν

Neuter

Nominative προαμαρτηθέν προαμαρτηθέντα προαμαρτηθέντε

Vocative προαμαρτηθέν προαμαρτηθέντα προαμαρτηθέντε

Accusative προαμαρτηθέν προαμαρτηθέντα προαμαρτηθέντε

Genitive προαμαρτηθέντος προαμαρτηθέντων προαμαρτηθέντοῑν

Dative προαμαρτηθέντι προαμαρτηθεῖσι προαμαρτηθέντοῑν



Singular Plural Dual

String Aorist

Active voice

Masculine

Nominative προαμαρτών προαμαρτόντες προαμαρτόντε

Vocative προαμαρτών προαμαρτόντες προαμαρτόντε

Accusative προαμαρτόντα προαμαρτόντας προαμαρτόντε

Genitive προαμαρτόντος προαμαρτόντων προαμαρτόντοῑν

Dative προαμαρτόντι προαμαρτοῦσι προαμαρτόντοῑν

Feminine

Nominative προαμαρτοῦσα προαμαρτοῦσαι προαμαρτούσᾱ

Vocative προαμαρτοῦσα προαμαρτοῦσαι προαμαρτούσᾱ

Accusative προαμαρτοῦσαν προαμαρτούσᾱς προαμαρτούσᾱ

Genitive προαμαρτούσης προαμαρτουσῶν προαμαρτούσαῑν

Dative προαμαρτούσῃ προαμαρτούσαῑς προαμαρτούσαῑν

Neuter

Nominative προαμαρτόν προαμαρτόντα προαμαρτόντε

Vocative προαμαρτόν προαμαρτόντα προαμαρτόντε

Accusative προαμαρτόν προαμαρτόντα προαμαρτόντε

Genitive προαμαρτόντος προαμαρτόντων προαμαρτόντοῑν

Dative προαμαρτόντι προαμαρτοῦσι προαμαρτόντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative προαμαρτόμενος προαμαρτόμενοι προαμαρτομένω

Vocative προαμαρτόμενε προαμαρτόμενοι προαμαρτομένω

Accusative προαμαρτόμενον προαμαρτομένους προαμαρτομένω

Genitive προαμαρτομένου προαμαρτομένων προαμαρτομένοῑν

Dative προαμαρτομένῳ προαμαρτομένοῑς προαμαρτομένοῑν

Feminine

Nominative προαμαρτομένη προαμαρτομέναι προαμαρτομένᾱ

Vocative προαμαρτομένη προαμαρτομέναι προαμαρτομένᾱ

Accusative προαμαρτομένην προαμαρτομένᾱς προαμαρτομένᾱ

Genitive προαμαρτομένης προαμαρτομενῶν προαμαρτομέναῑν

Dative προαμαρτομένῃ προαμαρτομέναῑς προαμαρτομέναῑν



Singular Plural Dual

Neuter

Nominative προαμαρτόμενον προαμαρτόμενα προαμαρτομένω

Vocative προαμαρτόμενον προαμαρτόμενα προαμαρτομένω

Accusative προαμαρτόμενον προαμαρτόμενα προαμαρτομένω

Genitive προαμαρτομένου προαμαρτομένων προαμαρτομένοῑν

Dative προαμαρτομένῳ προαμαρτομένοῑς προαμαρτομένοῑν

Perfect

Active voice

Masculine

Nominative προημαρτηκώς προημαρτηκότες προημαρτηκότε

Vocative προημαρτηκώς προημαρτηκότες προημαρτηκότε

Accusative προημαρτηκότα προημαρτηκότας προημαρτηκότε

Genitive προημαρτηκότος προημαρτηκότων προημαρτηκότοῑν

Dative προημαρτηκότι προημαρτηκῶσι προημαρτηκότοῑν

Feminine

Nominative προημαρτηκυῖα προημαρτηκυῖαι προημαρτηκυίᾱ

Vocative προημαρτηκυῖα προημαρτηκυῖαι προημαρτηκυίᾱ

Accusative προημαρτηκυῖαν προημαρτηκυίᾱς προημαρτηκυίᾱ

Genitive προημαρτηκυίᾱς προημαρτηκυιῶν προημαρτηκυίαῑν

Dative προημαρτηκυίᾳ προημαρτηκυίαῑς προημαρτηκυίαῑν

Neuter

Nominative προημαρτηκός προημαρτηκότα προημαρτηκότε

Vocative προημαρτηκός προημαρτηκότα προημαρτηκότε

Accusative προημαρτηκός προημαρτηκότα προημαρτηκότε

Genitive προημαρτηκότος προημαρτηκότων προημαρτηκότοῑν

Dative προημαρτηκότι προημαρτηκῶσι προημαρτηκότοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative προημαρτημένος προημαρτημένοι προημαρτημένω

Vocative προημαρτημένε προημαρτημένοι προημαρτημένω

Accusative προημαρτημένον προημαρτημένους προημαρτημένω

Genitive προημαρτημένου προημαρτημένων προημαρτημένοῑν

Dative προημαρτημένῳ προημαρτημένοῑς προημαρτημένοῑν



Singular Plural Dual

Feminine

Nominative προημαρτημένη προημαρτημέναι προημαρτημένᾱ

Vocative προημαρτημένη προημαρτημέναι προημαρτημένᾱ

Accusative προημαρτημένην προημαρτημένᾱς προημαρτημένᾱ

Genitive προημαρτημένης προημαρτημενῶν προημαρτημέναῑν

Dative προημαρτημένῃ προημαρτημέναῑς προημαρτημέναῑν

Neuter

Nominative προημαρτημένον προημαρτημένα προημαρτημένω

Vocative προημαρτημένον προημαρτημένα προημαρτημένω

Accusative προημαρτημένον προημαρτημένα προημαρτημένω

Genitive προημαρτημένου προημαρτημένων προημαρτημένοῑν

Dative προημαρτημένῳ προημαρτημένοῑς προημαρτημένοῑν



Singular Plural Dual

Epic

String Aorist

Active voice

Masculine

Nominative προαμβροτών προαμβροτόντες προαμβροτόντε

Vocative προαμβροτών προαμβροτόντες προαμβροτόντε

Accusative προαμβροτόντα προαμβροτόντας προαμβροτόντε

Genitive προαμβροτόντος προαμβροτόντων προαμβροτόντοῑν

Dative προαμβροτόντι προαμβροτοῦσι προαμβροτόντοῑν

Feminine

Nominative προαμβροτοῦσα προαμβροτοῦσαι προαμβροτούσᾱ

Vocative προαμβροτοῦσα προαμβροτοῦσαι προαμβροτούσᾱ

Accusative προαμβροτοῦσαν προαμβροτούσᾱς προαμβροτούσᾱ

Genitive προαμβροτούσης προαμβροτουσῶν προαμβροτούσαῑν

Dative προαμβροτούσῃ προαμβροτούσαῑς προαμβροτούσαῑν

Neuter

Nominative προαμβροτόν προαμβροτόντα προαμβροτόντε

Vocative προαμβροτόν προαμβροτόντα προαμβροτόντε

Accusative προαμβροτόν προαμβροτόντα προαμβροτόντε

Genitive προαμβροτόντος προαμβροτόντων προαμβροτόντοῑν

Dative προαμβροτόντι προαμβροτοῦσι προαμβροτόντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative προαμβροτόμενος προαμβροτόμενοι προαμβροτομένω

Vocative προαμβροτόμενε προαμβροτόμενοι προαμβροτομένω

Accusative προαμβροτόμενον προαμβροτομένους προαμβροτομένω

Genitive προαμβροτομένου προαμβροτομένων προαμβροτομένοῑν

Dative προαμβροτομένῳ προαμβροτομένοῑς προαμβροτομένοῑν

Feminine

Nominative προαμβροτομένη προαμβροτομέναι προαμβροτομένᾱ

Vocative προαμβροτομένη προαμβροτομέναι προαμβροτομένᾱ

Accusative προαμβροτομένην προαμβροτομένᾱς προαμβροτομένᾱ

Genitive προαμβροτομένης προαμβροτομενῶν προαμβροτομέναῑν

Dative προαμβροτομένῃ προαμβροτομέναῑς προαμβροτομέναῑν



Singular Plural Dual

Neuter

Nominative προαμβροτόμενον προαμβροτόμενα προαμβροτομένω

Vocative προαμβροτόμενον προαμβροτόμενα προαμβροτομένω

Accusative προαμβροτόμενον προαμβροτόμενα προαμβροτομένω

Genitive προαμβροτομένου προαμβροτομένων προαμβροτομένοῑν

Dative προαμβροτομένῳ προαμβροτομένοῑς προαμβροτομένοῑν



προαμαρτάνω

to fail.

Active Middle Passive

Regular

Present προαμαρτάνειν προαμαρτάνεσθαι

Future προαμαρτήσειν προαμαρτήσεσθαι

Aorist προαμαρτῆσαι προαμαρτήσασθαι προαμαρτηθῆναι

Aorist προαμαρτεῖν προαμαρτέσθαι

Perfect προημαρτηκέναι προημαρτῆσθαι

Epic

Aorist προαμβρότην προαμβροτέσθαι



προεπαγγέλλομαι

to promise before.

Indicative Subjunctive Optative Imperative

Regular

Active voice

Present
προεπαγγέλλω προεπαγγέλλω προεπαγγέλλοῑμι1ps

προεπαγγέλλεις προεπαγγέλλῃς προεπαγγέλλοῑς προεπάγγελλε2ps

προεπαγγέλλει προεπαγγέλλῃ προεπαγγέλλοῑ προεπαγγελλέτω3ps

προεπαγγέλλομε προεπαγγέλλωμε προεπαγγέλλοῑμε1pp

προεπαγγέλλετε προεπαγγέλλητε προεπαγγέλλοῑτε προεπαγγέλλετε2pp

προεπαγγέλλουσ προεπαγγέλλωσι προεπαγγέλλοῑεν προεπαγγελλέτω3pp

προεπαγγέλλετο προεπαγγέλλητο προεπαγγέλλοῑτο προεπαγγέλλετο2pd

προεπαγγέλλετο προεπαγγέλλητο προεπαγγελλοί̄τη προεπαγγελλέτω3pd

Imperfect
προεπήγγελλον1ps

προεπήγγελλες2ps

προεπήγγελλε3ps

προεπηγγέλλομε1pp

προεπηγγέλλετε2pp

προεπήγγελλον3pp

προεπηγγέλλετον2pd

προεπηγγελλέτην3pd

Future
προεπαγγελῶ προεπαγγελῶ προεπαγγελοῖμι1ps

προεπαγγελεῖς προεπαγγελῇς προεπαγγελοῖς προεπαγγέλει2ps

προεπαγγελεῖ προεπαγγελῇ προεπαγγελοῖ προεπαγγελείτω3ps

προεπαγγελοῦμε προεπαγγελῶμεν προεπαγγελοῖμεν1pp

προεπαγγελεῖτε προεπαγγελῆτε προεπαγγελοῖτε προεπαγγελεῖτε2pp

προεπαγγελοῦσι προεπαγγελῶσι προεπαγγελοῖεν προεπαγγελείτω3pp

προεπαγγελεῖτον προεπαγγελῆτον προεπαγγελοῖτον προεπαγγελεῖτον2pd

προεπαγγελεῖτον προεπαγγελῆτον προεπαγγελοί̄την προεπαγγελείτων3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Aorist
προεπήγγειλα προεπαγγείλω προεπαγγείλαῑμι1ps

προεπήγγειλας προεπαγγείλῃς προεπαγγείλειας προεπάγγειλον2ps

προεπήγγειλε προεπαγγείλῃ προεπαγγείλειε προεπαγγειλάτω3ps

προεπηγγείλαμεν προεπαγγείλωμε προεπαγγείλαῑμε1pp

προεπηγγείλατε προεπαγγείλητε προεπαγγείλαῑτε προεπαγγείλατε2pp

προεπήγγειλαν προεπαγγείλωσι προεπαγγείλειαν προεπαγγειλάτω3pp

προεπηγγείλατον προεπαγγείλητον προεπαγγείλαῑτο προεπαγγείλατον2pd

προεπηγγειλάτην προεπαγγείλητον προεπαγγειλαί̄τη προεπαγγειλάτων3pd

Perfect
προεπήγγελκα προεπηγγέλκω προεπηγγέλκοῑμι1ps

προεπήγγελκας προεπηγγέλκῃς προεπηγγέλκοῑς προεπήγγελκε2ps

προεπήγγελκε προεπηγγέλκῃ προεπηγγέλκοῑ προεπηγγελκέτω3ps

προεπηγγέλκαμε προεπηγγέλκωμε προεπηγγέλκοῑμε1pp

προεπηγγέλκατε προεπηγγέλκητε προεπηγγέλκοῑτε προεπηγγέλκετε2pp

προεπηγγέλκασι προεπηγγέλκωσι προεπηγγέλκοῑεν προεπηγγελκέτω3pp

προεπηγγέλκατο προεπηγγέλκητο προεπηγγέλκοῑτο προεπηγγέλκετον2pd

προεπηγγέλκατο προεπηγγέλκητο προεπηγγελκοί̄τη προεπηγγελκέτω3pd

Pluperfect
προεπηγγέλκη1ps

προεπηγγέλκης2ps

προεπηγγέλκει3ps

προεπηγγέλκεμε1pp

προεπηγγέλκετε2pp

προεπηγγέλκεσα3pp

προεπηγγέλκειτο2pd

προεπηγγελκείτη3pd

Middle voice

Present
προεπηγγέλλομα προεπαγγέλλωμ προεπαγγελλοί̄μη1ps

προεπηγγέλλει προεπαγγέλλῃ προεπαγγέλλοῑο προεπαγγέλλου2ps

προεπηγγέλλεται προεπαγγέλληται προεπαγγέλλοῑτο προεπαγγελλέσθ3ps

προεπηγγελλόμε προεπαγγελλώμε προεπαγγελλοί̄με1pp

προεπηγγέλλεσθ προεπαγγέλλησθ προεπαγγέλλοῑσ προεπαγγέλλεσθ2pp

προεπηγγέλλοντ προεπαγγέλλωντ προεπαγγέλλοῑντ προεπαγγελλέσθ3pp

προεπηγγέλλεσθ προεπαγγέλλησθ προεπαγγέλλοῑσ προεπαγγέλλεσθ2pd

προεπηγγέλλεσθ προεπαγγέλλησθ προεπαγγελλοί̄σ προεπαγγελλέσθ3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Imperfect
προεπηγγελλόμη1ps

προεπηγγέλλου2ps

προεπηγγέλλετο3ps

προεπηγγελλόμε1pp

προεπηγγέλλεσθ2pp

προεπηγγέλλοντ3pp

προεπηγγέλλεσθ2pd

προεπηγγελλέσθ3pd

Future
προεπαγγελοῦμα προεπαγγελῶμαι προεπαγγελοί̄μην1ps

προεπαγγελεῖ προεπαγγελῇ προεπαγγελοῖο προεπαγγελοῦ2ps

προεπαγγελεῖται προεπαγγελῆται προεπαγγελοῖτο προεπαγγελείσθ3ps

προεπαγγελούμε προεπαγγελώμεθ προεπαγγελοί̄μεθ1pp

προεπαγγελεῖσθε προεπαγγελῆσθε προεπαγγελοῖσθε προεπαγγελεῖσθε2pp

προεπαγγελοῦντ προεπαγγελῶντα προεπαγγελοῖντο προεπαγγελείσθ3pp

προεπαγγελεῖσθο προεπαγγελῆσθο προεπαγγελοῖσθ προεπαγγελεῖσθο2pd

προεπαγγελεῖσθο προεπαγγελῆσθο προεπαγγελοί̄σθ προεπαγγελείσθ3pd

Aorist
προεπηγγειλάμην προεπαγγείλωμαι προεπαγγειλαί̄μη1ps

προεπηγγείλω προεπαγγείλῃ προεπαγγείλαῑο προεπάγγειλαι2ps

προεπηγγείλατο προεπαγγείληται προεπαγγείλαῑτο προεπαγγειλάσθ3ps

προεπηγγειλάμεθ προεπαγγειλώμε προεπαγγειλαί̄με1pp

προεπηγγείλασθε προεπαγγείλησθε προεπαγγείλαῑσθ προεπαγγείλασθε2pp

προεπηγγείλαντο προεπαγγείλωντ προεπαγγείλαῑντ προεπαγγειλάσθ3pp

προεπηγγείλασθ προεπαγγείλησθ προεπαγγείλαῑσθ προεπαγγείλασθ2pd

προεπηγγειλάσθ προεπαγγείλησθ προεπαγγειλαί̄σθ προεπαγγειλάσθ3pd

Perfect
προεπήγγελμαι1ps

προεπήγγελσαι προεπήγγελσο2ps

προεπήγγελται προεπηγγέλθω3ps

προεπηγγέλμεθα1pp

προεπήγγελθε προεπήγγελθε2pp

προεπήγγελνται προεπηγγέλθωσ3pp

προεπήγγελθον προεπήγγελθον2pd

προεπήγγελθον προεπηγγέλθων3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Pluperfect
προεπηγγέλμην1ps

προεπήγγελσο2ps

προεπήγγελτο3ps

προεπηγγέλμεθα1pp

προεπήγγελθε2pp

προεπήγγελντο3pp

προεπήγγελθον2pd

προεπηγγέλθην3pd

Passive voice

Future
προεπαγγελθήσο1ps

προεπαγγελθήσει2ps

προεπαγγελθήσε3ps

προεπαγγελθησό1pp

προεπαγγελθήσε2pp

προεπαγγελθήσο3pp

προεπαγγελθήσε2pd

προεπαγγελθήσε3pd

Aorist
προεπηγγέλθην1ps

προεπηγγέλθης2ps

προεπηγγέλθη3ps

προεπηγγέλθημε1pp

προεπηγγέλθητε2pp

προεπηγγέλθησα3pp

προεπηγγέλθητο2pd

προεπηγγελθήτη3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Doric

Active voice

Future
προεπαγγελίω προεπαγγελίω προεπαγγελίοῑμι1ps

προεπαγγελίεις προεπαγγελίῃς προεπαγγελίοῑς προεπαγγέλιε2ps

προεπαγγελίει προεπαγγελίῃ προεπαγγελίοῑ προεπαγγελιέτω3ps

προεπαγγελίομεν προεπαγγελίωμε προεπαγγελίοῑμε1pp

προεπαγγελίετε προεπαγγελίητε προεπαγγελίοῑτε προεπαγγελίετε2pp

προεπαγγελίουσι προεπαγγελίωσι προεπαγγελίοῑεν προεπαγγελιέτω3pp

προεπαγγελίετον προεπαγγελίητον προεπαγγελίοῑτο προεπαγγελίετον2pd

προεπαγγελίετον προεπαγγελίητον προεπαγγελιοί̄τη προεπαγγελιέτων3pd

Middle voice

Future
προεπαγγελίομαι προεπαγγελίωμαι προεπαγγελιοί̄μη1ps

προεπαγγελίει προεπαγγελίῃ προεπαγγελίοῑο προεπαγγελίου2ps

προεπαγγελίεται προεπαγγελίηται προεπαγγελίοῑτο προεπαγγελιέσθ3ps

προεπαγγελιόμεθ προεπαγγελιώμε προεπαγγελιοί̄με1pp

προεπαγγελίεσθε προεπαγγελίησθε προεπαγγελίοῑσθ προεπαγγελίεσθε2pp

προεπαγγελίοντα προεπαγγελίωντ προεπαγγελίοῑντ προεπαγγελιέσθ3pp

προεπαγγελίεσθο προεπαγγελίησθ προεπαγγελίοῑσθ προεπαγγελίεσθο2pd

προεπαγγελίεσθο προεπαγγελίησθ προεπαγγελιοί̄σθ προεπαγγελιέσθ3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Ionic

Active voice

Future
προεπαγγελέω προεπαγγελέω προεπαγγελέοῑμι1ps

προεπαγγελέεις προεπαγγελέῃς προεπαγγελέοῑς προεπαγγέλεε2ps

προεπαγγελέει προεπαγγελέῃ προεπαγγελέοῑ προεπαγγελεέτω3ps

προεπαγγελέομε προεπαγγελέωμε προεπαγγελέοῑμε1pp

προεπαγγελέετε προεπαγγελέητε προεπαγγελέοῑτε προεπαγγελέετε2pp

προεπαγγελέουσ προεπαγγελέωσι προεπαγγελέοῑεν προεπαγγελεέτω3pp

προεπαγγελέετον προεπαγγελέητο προεπαγγελέοῑτο προεπαγγελέετον2pd

προεπαγγελέετον προεπαγγελέητο προεπαγγελεοί̄τη προεπαγγελεέτω3pd

Middle voice

Future
προεπαγγελέομαι προεπαγγελέωμα προεπαγγελεοί̄μη1ps

προεπαγγελέει προεπαγγελέῃ προεπαγγελέοῑο προεπαγγελέου2ps

προεπαγγελέεται προεπαγγελέηται προεπαγγελέοῑτο προεπαγγελεέσθ3ps

προεπαγγελεόμε προεπαγγελεώμε προεπαγγελεοί̄με1pp

προεπαγγελέεσθ προεπαγγελέησθ προεπαγγελέοῑσ προεπαγγελέεσθ2pp

προεπαγγελέοντ προεπαγγελέωντ προεπαγγελέοῑντ προεπαγγελεέσθ3pp

προεπαγγελέεσθ προεπαγγελέησθ προεπαγγελέοῑσ προεπαγγελέεσθ2pd

προεπαγγελέεσθ προεπαγγελέησθ προεπαγγελεοί̄σθ προεπαγγελεέσθ3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Later

Active voice

Strong future
προεπαγγελησοί̄1ps

προεπαγγελήσοῑ2ps

προεπαγγελήσοῑτ3ps

προεπαγγελησοί̄1pp

προεπαγγελήσοῑ2pp

προεπαγγελήσοῑ3pp

προεπαγγελήσοῑ2pd

προεπαγγελησοί̄3pd

Strong aorist
προεπαγγελῶ προεπαγγελείην1ps

προεπαγγελῇς προεπαγγελείης προεπαγγέλητι2ps

προεπαγγελῇ προεπαγγελείη προεπαγγελήτω3ps

προεπαγγελῶμεν προεπαγγελεῖμεν1pp

προεπαγγελῆτε προεπαγγελεῖτε προεπαγγέλητε2pp

προεπαγγελῶσι προεπαγγελεῖεν προεπαγγελήτωσ3pp

προεπαγγελῆτον προεπαγγελεῖτον προεπαγγέλητον2pd

προεπαγγελῆτον προεπαγγελείτην προεπαγγελήτων3pd

Passive voice

Strong future
προεπαγγελήσομ1ps

προεπαγγελήσει2ps

προεπαγγελήσετ3ps

προεπαγγελησόμ1pp

προεπαγγελήσεσ2pp

προεπαγγελήσον3pp

προεπαγγελήσεσ2pd

προεπαγγελήσεσ3pd

Strong aorist
προεπηγγέλην1ps

προεπηγγέλης2ps

προεπηγγέλη3ps

προεπηγγέλημεν1pp

προεπηγγέλητε2pp

προεπηγγέλησαν3pp



Indicative Subjunctive Optative Imperative

προεπηγγέλητον2pd

προεπηγγελήτην3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Rare

Active voice

Strong aorist
προεπήγγελον προεπαγγέλω προεπαγγέλοῑμι1ps

προεπήγγελες προεπαγγέλῃς προεπαγγέλοῑς προεπάγγελε2ps

προεπήγγελε προεπαγγέλῃ προεπαγγέλοῑ προεπαγγελέτω3ps

προεπηγγέλομεν προεπαγγέλωμεν προεπαγγέλοῑμεν1pp

προεπηγγέλετε προεπαγγέλητε προεπαγγέλοῑτε προεπαγγέλετε2pp

προεπήγγελον προεπαγγέλωσι προεπαγγέλοῑεν προεπαγγελέτωσ3pp

προεπηγγέλετον προεπαγγέλητον προεπαγγέλοῑτον προεπαγγέλετον2pd

προεπηγγελέτην προεπαγγέλητον προεπαγγελοί̄την προεπαγγελέτων3pd

Middle voice

Strong aorist
προεπηγγελόμην προεπαγγέλωμαι προεπαγγελοί̄μην1ps

προεπηγγέλου προεπαγγέλῃ προεπαγγέλοῑο προεπαγγελοῦ2ps

προεπηγγέλετο προεπαγγέληται προεπαγγέλοῑτο προεπαγγελέσθ3ps

προεπηγγελόμεθ προεπαγγελώμεθ προεπαγγελοί̄μεθ1pp

προεπηγγέλεσθε προεπαγγέλησθε προεπαγγέλοῑσθ προεπαγγέλεσθε2pp

προεπηγγέλοντο προεπαγγέλωντα προεπαγγέλοῑντο προεπαγγελέσθ3pp

προεπηγγέλεσθο προεπαγγέλησθο προεπαγγέλοῑσθ προεπαγγέλεσθο2pd

προεπηγγελέσθη προεπαγγέλησθο προεπαγγελοί̄σθ προεπαγγελέσθ3pd



προεπαγγέλλομαι

to promise before.

Singular Plural Dual

Regular

Present

Active voice

Masculine

Nominative προεπαγγέλλων προεπαγγέλλοντες προεπαγγέλλοντε

Vocative προεπαγγέλλον προεπαγγέλλοντες προεπαγγέλλοντε

Accusative προεπαγγέλλοντα προεπαγγέλλοντας προεπαγγέλλοντε

Genitive προεπαγγέλλοντος προεπαγγελλόντων προεπαγγελλόντοῑν

Dative προεπαγγέλλοντι προεπαγγέλλουσι προεπαγγελλόντοῑν

Feminine

Nominative προεπαγγέλλουσα προεπαγγέλλουσαι προεπαγγελλούσᾱ

Vocative προεπαγγέλλουσα προεπαγγέλλουσαι προεπαγγελλούσᾱ

Accusative προεπαγγέλλουσαν προεπαγγελλούσᾱς προεπαγγελλούσᾱ

Genitive προεπαγγελλούσης προεπαγγελλουσῶν προεπαγγελλούσαῑν

Dative προεπαγγελλούσῃ προεπαγγελλούσαῑς προεπαγγελλούσαῑν

Neuter

Nominative προεπαγγέλλον προεπαγγέλλοντα προεπαγγέλλοντε

Vocative προεπαγγέλλον προεπαγγέλλοντα προεπαγγέλλοντε

Accusative προεπαγγέλλον προεπαγγέλλοντα προεπαγγέλλοντε

Genitive προεπαγγέλλοντος προεπαγγελλόντων προεπαγγελλόντοῑν

Dative προεπαγγέλλοντι προεπαγγέλλουσι προεπαγγελλόντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative προεπαγγελλόμενος προεπαγγελλόμενοι προεπαγγελλομένω

Vocative προεπαγγελλόμενε προεπαγγελλόμενοι προεπαγγελλομένω

Accusative προεπαγγελλόμενον προεπαγγελλομένους προεπαγγελλομένω

Genitive προεπαγγελλομένου προεπαγγελλομένων προεπαγγελλομένοῑν

Dative προεπαγγελλομένῳ προεπαγγελλομένοῑς προεπαγγελλομένοῑν

Feminine

Nominative προεπαγγελλομένη προεπαγγελλομέναι προεπαγγελλομένᾱ

Vocative προεπαγγελλομένη προεπαγγελλομέναι προεπαγγελλομένᾱ

Accusative προεπαγγελλομένην προεπαγγελλομένᾱς προεπαγγελλομένᾱ

Genitive προεπαγγελλομένης προεπαγγελλομενῶν προεπαγγελλομέναῑν

Dative προεπαγγελλομένῃ προεπαγγελλομέναῑς προεπαγγελλομέναῑν



Singular Plural Dual

Neuter

Nominative προεπαγγελλόμενον προεπαγγελλόμενα προεπαγγελλομένω

Vocative προεπαγγελλόμενον προεπαγγελλόμενα προεπαγγελλομένω

Accusative προεπαγγελλόμενον προεπαγγελλόμενα προεπαγγελλομένω

Genitive προεπαγγελλομένου προεπαγγελλομένων προεπαγγελλομένοῑν

Dative προεπαγγελλομένῳ προεπαγγελλομένοῑς προεπαγγελλομένοῑν

Future

Active voice

Masculine

Nominative προεπαγγελῶν προεπαγγελοῦντες προεπαγγελοῦντε

Vocative προεπαγγελῶν προεπαγγελοῦντες προεπαγγελοῦντε

Accusative προεπαγγελοῦντα προεπαγγελοῦντας προεπαγγελοῦντε

Genitive προεπαγγελοῦντος προεπαγγελούντων προεπαγγελούντοῑν

Dative προεπαγγελοῦντι προεπαγγελοῦσι προεπαγγελούντοῑν

Feminine

Nominative προεπαγγελοῦσα προεπαγγελοῦσαι προεπαγγελούσᾱ

Vocative προεπαγγελοῦσα προεπαγγελοῦσαι προεπαγγελούσᾱ

Accusative προεπαγγελοῦσαν προεπαγγελούσᾱς προεπαγγελούσᾱ

Genitive προεπαγγελούσης προεπαγγελουσῶν προεπαγγελούσαῑν

Dative προεπαγγελούσῃ προεπαγγελούσαῑς προεπαγγελούσαῑν

Neuter

Nominative προεπαγγελοῦν προεπαγγελοῦντα προεπαγγελοῦντε

Vocative προεπαγγελοῦν προεπαγγελοῦντα προεπαγγελοῦντε

Accusative προεπαγγελοῦν προεπαγγελοῦντα προεπαγγελοῦντε

Genitive προεπαγγελοῦντος προεπαγγελούντων προεπαγγελούντοῑν

Dative προεπαγγελοῦντι προεπαγγελοῦσι προεπαγγελούντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative προεπαγγελούμενος προεπαγγελούμενοι προεπαγγελουμένω

Vocative προεπαγγελούμενε προεπαγγελούμενοι προεπαγγελουμένω

Accusative προεπαγγελούμενον προεπαγγελουμένους προεπαγγελουμένω

Genitive προεπαγγελουμένου προεπαγγελουμένων προεπαγγελουμένοῑν

Dative προεπαγγελουμένῳ προεπαγγελουμένοῑς προεπαγγελουμένοῑν



Singular Plural Dual

Feminine

Nominative προεπαγγελουμένη προεπαγγελουμέναι προεπαγγελουμένᾱ

Vocative προεπαγγελουμένη προεπαγγελουμέναι προεπαγγελουμένᾱ

Accusative προεπαγγελουμένην προεπαγγελουμένᾱς προεπαγγελουμένᾱ

Genitive προεπαγγελουμένης προεπαγγελουμενῶν προεπαγγελουμέναῑν

Dative προεπαγγελουμένῃ προεπαγγελουμέναῑς προεπαγγελουμέναῑν

Neuter

Nominative προεπαγγελούμενον προεπαγγελούμενα προεπαγγελουμένω

Vocative προεπαγγελούμενον προεπαγγελούμενα προεπαγγελουμένω

Accusative προεπαγγελούμενον προεπαγγελούμενα προεπαγγελουμένω

Genitive προεπαγγελουμένου προεπαγγελουμένων προεπαγγελουμένοῑν

Dative προεπαγγελουμένῳ προεπαγγελουμένοῑς προεπαγγελουμένοῑν

Passive voice

Masculine

Nominative προεπαγγελθησόμενος προεπαγγελθησόμενοι προεπαγγελθησομένω

Vocative προεπαγγελθησόμενε προεπαγγελθησόμενοι προεπαγγελθησομένω

Accusative προεπαγγελθησόμενον προεπαγγελθησομένου προεπαγγελθησομένω

Genitive προεπαγγελθησομένου προεπαγγελθησομένων προεπαγγελθησομένοῑν

Dative προεπαγγελθησομένῳ προεπαγγελθησομένοῑς προεπαγγελθησομένοῑν

Feminine

Nominative προεπαγγελθησομένη προεπαγγελθησομέναι προεπαγγελθησομένᾱ

Vocative προεπαγγελθησομένη προεπαγγελθησομέναι προεπαγγελθησομένᾱ

Accusative προεπαγγελθησομένην προεπαγγελθησομένᾱς προεπαγγελθησομένᾱ

Genitive προεπαγγελθησομένης προεπαγγελθησομενῶν προεπαγγελθησομέναῑν

Dative προεπαγγελθησομένῃ προεπαγγελθησομέναῑς προεπαγγελθησομέναῑν

Neuter

Nominative προεπαγγελθησόμενον προεπαγγελθησόμενα προεπαγγελθησομένω

Vocative προεπαγγελθησόμενον προεπαγγελθησόμενα προεπαγγελθησομένω

Accusative προεπαγγελθησόμενον προεπαγγελθησόμενα προεπαγγελθησομένω

Genitive προεπαγγελθησομένου προεπαγγελθησομένων προεπαγγελθησομένοῑν

Dative προεπαγγελθησομένῳ προεπαγγελθησομένοῑς προεπαγγελθησομένοῑν



Singular Plural Dual

Aorist

Active voice

Masculine

Nominative προεπαγγείλᾱς προεπαγγείλαντες προεπαγγείλαντε

Vocative προεπαγγείλαν προεπαγγείλαντες προεπαγγείλαντε

Accusative προεπαγγείλαντα προεπαγγείλαντας προεπαγγείλαντε

Genitive προεπαγγείλαντος προεπαγγειλάντων προεπαγγειλάντοῑν

Dative προεπαγγείλαντι προεπαγγείλᾱσι προεπαγγειλάντοῑν

Feminine

Nominative προεπαγγείλᾱσα προεπαγγείλᾱσαι προεπαγγειλά̄σᾱ

Vocative προεπαγγείλᾱσα προεπαγγείλᾱσαι προεπαγγειλά̄σᾱ

Accusative προεπαγγείλᾱσαν προεπαγγειλά̄σᾱς προεπαγγειλά̄σᾱ

Genitive προεπαγγειλά̄σης προεπαγγειλᾱσῶν προεπαγγειλά̄σαῑν

Dative προεπαγγειλά̄σῃ προεπαγγειλά̄σαῑς προεπαγγειλά̄σαῑν

Neuter

Nominative προεπαγγεῖλαν προεπαγγείλαντα προεπαγγείλαντε

Vocative προεπαγγεῖλαν προεπαγγείλαντα προεπαγγείλαντε

Accusative προεπαγγεῖλαν προεπαγγείλαντα προεπαγγείλαντε

Genitive προεπαγγείλαντος προεπαγγειλάντων προεπαγγειλάντοῑν

Dative προεπαγγείλαντι προεπαγγείλᾱσι προεπαγγειλάντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative προεπαγγειλάμενος προεπαγγειλάμενοι προεπαγγειλαμένω

Vocative προεπαγγειλάμενε προεπαγγειλάμενοι προεπαγγειλαμένω

Accusative προεπαγγειλάμενον προεπαγγειλαμένους προεπαγγειλαμένω

Genitive προεπαγγειλαμένου προεπαγγειλαμένων προεπαγγειλαμένοῑν

Dative προεπαγγειλαμένῳ προεπαγγειλαμένοῑς προεπαγγειλαμένοῑν

Feminine

Nominative προεπαγγειλαμένη προεπαγγειλαμέναι προεπαγγειλαμένᾱ

Vocative προεπαγγειλαμένη προεπαγγειλαμέναι προεπαγγειλαμένᾱ

Accusative προεπαγγειλαμένην προεπαγγειλαμένᾱς προεπαγγειλαμένᾱ

Genitive προεπαγγειλαμένης προεπαγγειλαμενῶν προεπαγγειλαμέναῑν

Dative προεπαγγειλαμένῃ προεπαγγειλαμέναῑς προεπαγγειλαμέναῑν



Singular Plural Dual

Neuter

Nominative προεπαγγειλάμενον προεπαγγειλάμενα προεπαγγειλαμένω

Vocative προεπαγγειλάμενον προεπαγγειλάμενα προεπαγγειλαμένω

Accusative προεπαγγειλάμενον προεπαγγειλάμενα προεπαγγειλαμένω

Genitive προεπαγγειλαμένου προεπαγγειλαμένων προεπαγγειλαμένοῑν

Dative προεπαγγειλαμένῳ προεπαγγειλαμένοῑς προεπαγγειλαμένοῑν

Passive voice

Masculine

Nominative προεπαγγελθείς προεπαγγελθέντες προεπαγγελθέντε

Vocative προεπαγγελθείς προεπαγγελθέντες προεπαγγελθέντε

Accusative προεπαγγελθέντα προεπαγγελθέντας προεπαγγελθέντε

Genitive προεπαγγελθέντος προεπαγγελθέντων προεπαγγελθέντοῑν

Dative προεπαγγελθέντι προεπαγγελθεῖσι προεπαγγελθέντοῑν

Feminine

Nominative προεπαγγελθεῖσα προεπαγγελθεῖσαι προεπαγγελθείσᾱ

Vocative προεπαγγελθεῖσα προεπαγγελθεῖσαι προεπαγγελθείσᾱ

Accusative προεπαγγελθεῖσαν προεπαγγελθείσᾱς προεπαγγελθείσᾱ

Genitive προεπαγγελθείσης προεπαγγελθεισῶν προεπαγγελθείσαῑν

Dative προεπαγγελθείσῃ προεπαγγελθείσαῑς προεπαγγελθείσαῑν

Neuter

Nominative προεπαγγελθέν προεπαγγελθέντα προεπαγγελθέντε

Vocative προεπαγγελθέν προεπαγγελθέντα προεπαγγελθέντε

Accusative προεπαγγελθέν προεπαγγελθέντα προεπαγγελθέντε

Genitive προεπαγγελθέντος προεπαγγελθέντων προεπαγγελθέντοῑν

Dative προεπαγγελθέντι προεπαγγελθεῖσι προεπαγγελθέντοῑν

Perfect

Active voice

Masculine

Nominative προεπηγγελκώς προεπηγγελκότες προεπηγγελκότε

Vocative προεπηγγελκώς προεπηγγελκότες προεπηγγελκότε

Accusative προεπηγγελκότα προεπηγγελκότας προεπηγγελκότε

Genitive προεπηγγελκότος προεπηγγελκότων προεπηγγελκότοῑν

Dative προεπηγγελκότι προεπηγγελκῶσι προεπηγγελκότοῑν



Singular Plural Dual

Feminine

Nominative προεπηγγελκυῖα προεπηγγελκυῖαι προεπηγγελκυίᾱ

Vocative προεπηγγελκυῖα προεπηγγελκυῖαι προεπηγγελκυίᾱ

Accusative προεπηγγελκυῖαν προεπηγγελκυίᾱς προεπηγγελκυίᾱ

Genitive προεπηγγελκυίᾱς προεπηγγελκυιῶν προεπηγγελκυίαῑν

Dative προεπηγγελκυίᾳ προεπηγγελκυίαῑς προεπηγγελκυίαῑν

Neuter

Nominative προεπηγγελκός προεπηγγελκότα προεπηγγελκότε

Vocative προεπηγγελκός προεπηγγελκότα προεπηγγελκότε

Accusative προεπηγγελκός προεπηγγελκότα προεπηγγελκότε

Genitive προεπηγγελκότος προεπηγγελκότων προεπηγγελκότοῑν

Dative προεπηγγελκότι προεπηγγελκῶσι προεπηγγελκότοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative προεπηγγελμένος προεπηγγελμένοι προεπηγγελμένω

Vocative προεπηγγελμένε προεπηγγελμένοι προεπηγγελμένω

Accusative προεπηγγελμένον προεπηγγελμένους προεπηγγελμένω

Genitive προεπηγγελμένου προεπηγγελμένων προεπηγγελμένοῑν

Dative προεπηγγελμένῳ προεπηγγελμένοῑς προεπηγγελμένοῑν

Feminine

Nominative προεπηγγελμένη προεπηγγελμέναι προεπηγγελμένᾱ

Vocative προεπηγγελμένη προεπηγγελμέναι προεπηγγελμένᾱ

Accusative προεπηγγελμένην προεπηγγελμένᾱς προεπηγγελμένᾱ

Genitive προεπηγγελμένης προεπηγγελμενῶν προεπηγγελμέναῑν

Dative προεπηγγελμένῃ προεπηγγελμέναῑς προεπηγγελμέναῑν

Neuter

Nominative προεπηγγελμένον προεπηγγελμένα προεπηγγελμένω

Vocative προεπηγγελμένον προεπηγγελμένα προεπηγγελμένω

Accusative προεπηγγελμένον προεπηγγελμένα προεπηγγελμένω

Genitive προεπηγγελμένου προεπηγγελμένων προεπηγγελμένοῑν

Dative προεπηγγελμένῳ προεπηγγελμένοῑς προεπηγγελμένοῑν



Singular Plural Dual

Doric

Future

Active voice

Masculine

Nominative προεπαγγελί̄σων προεπαγγελίσοντες προεπαγγελίσοντε

Vocative προεπαγγελίσον προεπαγγελίσοντες προεπαγγελίσοντε

Accusative προεπαγγελίσοντα προεπαγγελίσοντας προεπαγγελίσοντε

Genitive προεπαγγελίσοντος προεπαγγελισόντων προεπαγγελισόντοῑν

Dative προεπαγγελίσοντι προεπαγγελίσουσι προεπαγγελισόντοῑν

Feminine

Nominative προεπαγγελίσουσα προεπαγγελίσουσαι προεπαγγελισούσᾱ

Vocative προεπαγγελίσουσα προεπαγγελίσουσαι προεπαγγελισούσᾱ

Accusative προεπαγγελίσουσαν προεπαγγελισούσᾱς προεπαγγελισούσᾱ

Genitive προεπαγγελισούσης προεπαγγελισουσῶν προεπαγγελισούσαῑν

Dative προεπαγγελισούσῃ προεπαγγελισούσαῑς προεπαγγελισούσαῑν

Neuter

Nominative προεπαγγελῖσον προεπαγγελίσοντα προεπαγγελίσοντε

Vocative προεπαγγελῖσον προεπαγγελίσοντα προεπαγγελίσοντε

Accusative προεπαγγελῖσον προεπαγγελίσοντα προεπαγγελίσοντε

Genitive προεπαγγελίσοντος προεπαγγελισόντων προεπαγγελισόντοῑν

Dative προεπαγγελίσοντι προεπαγγελίσουσι προεπαγγελισόντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative προεπαγγελισόμενος προεπαγγελισόμενοι προεπαγγελισομένω

Vocative προεπαγγελισόμενε προεπαγγελισόμενοι προεπαγγελισομένω

Accusative προεπαγγελισόμενον προεπαγγελισομένους προεπαγγελισομένω

Genitive προεπαγγελισομένου προεπαγγελισομένων προεπαγγελισομένοῑν

Dative προεπαγγελισομένῳ προεπαγγελισομένοῑς προεπαγγελισομένοῑν

Feminine

Nominative προεπαγγελισομένη προεπαγγελισομέναι προεπαγγελισομένᾱ

Vocative προεπαγγελισομένη προεπαγγελισομέναι προεπαγγελισομένᾱ

Accusative προεπαγγελισομένην προεπαγγελισομένᾱς προεπαγγελισομένᾱ

Genitive προεπαγγελισομένης προεπαγγελισομενῶν προεπαγγελισομέναῑν

Dative προεπαγγελισομένῃ προεπαγγελισομέναῑς προεπαγγελισομέναῑν



Singular Plural Dual

Neuter

Nominative προεπαγγελισόμενον προεπαγγελισόμενα προεπαγγελισομένω

Vocative προεπαγγελισόμενον προεπαγγελισόμενα προεπαγγελισομένω

Accusative προεπαγγελισόμενον προεπαγγελισόμενα προεπαγγελισομένω

Genitive προεπαγγελισομένου προεπαγγελισομένων προεπαγγελισομένοῑν

Dative προεπαγγελισομένῳ προεπαγγελισομένοῑς προεπαγγελισομένοῑν



Singular Plural Dual

Ionic

Future

Active voice

Masculine

Nominative προεπαγγελέσων προεπαγγελέσοντες προεπαγγελέσοντε

Vocative προεπαγγελέσον προεπαγγελέσοντες προεπαγγελέσοντε

Accusative προεπαγγελέσοντα προεπαγγελέσοντας προεπαγγελέσοντε

Genitive προεπαγγελέσοντος προεπαγγελεσόντων προεπαγγελεσόντοῑν

Dative προεπαγγελέσοντι προεπαγγελέσουσι προεπαγγελεσόντοῑν

Feminine

Nominative προεπαγγελέσουσα προεπαγγελέσουσαι προεπαγγελεσούσᾱ

Vocative προεπαγγελέσουσα προεπαγγελέσουσαι προεπαγγελεσούσᾱ

Accusative προεπαγγελέσουσαν προεπαγγελεσούσᾱς προεπαγγελεσούσᾱ

Genitive προεπαγγελεσούσης προεπαγγελεσουσῶν προεπαγγελεσούσαῑν

Dative προεπαγγελεσούσῃ προεπαγγελεσούσαῑς προεπαγγελεσούσαῑν

Neuter

Nominative προεπαγγελέσον προεπαγγελέσοντα προεπαγγελέσοντε

Vocative προεπαγγελέσον προεπαγγελέσοντα προεπαγγελέσοντε

Accusative προεπαγγελέσον προεπαγγελέσοντα προεπαγγελέσοντε

Genitive προεπαγγελέσοντος προεπαγγελεσόντων προεπαγγελεσόντοῑν

Dative προεπαγγελέσοντι προεπαγγελέσουσι προεπαγγελεσόντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative προεπαγγελεσόμενος προεπαγγελεσόμενοι προεπαγγελεσομένω

Vocative προεπαγγελεσόμενε προεπαγγελεσόμενοι προεπαγγελεσομένω

Accusative προεπαγγελεσόμενον προεπαγγελεσομένους προεπαγγελεσομένω

Genitive προεπαγγελεσομένου προεπαγγελεσομένων προεπαγγελεσομένοῑν

Dative προεπαγγελεσομένῳ προεπαγγελεσομένοῑς προεπαγγελεσομένοῑν

Feminine

Nominative προεπαγγελεσομένη προεπαγγελεσομέναι προεπαγγελεσομένᾱ

Vocative προεπαγγελεσομένη προεπαγγελεσομέναι προεπαγγελεσομένᾱ

Accusative προεπαγγελεσομένην προεπαγγελεσομένᾱς προεπαγγελεσομένᾱ

Genitive προεπαγγελεσομένης προεπαγγελεσομενῶν προεπαγγελεσομέναῑν

Dative προεπαγγελεσομένῃ προεπαγγελεσομέναῑς προεπαγγελεσομέναῑν



Singular Plural Dual

Neuter

Nominative προεπαγγελεσόμενον προεπαγγελεσόμενα προεπαγγελεσομένω

Vocative προεπαγγελεσόμενον προεπαγγελεσόμενα προεπαγγελεσομένω

Accusative προεπαγγελεσόμενον προεπαγγελεσόμενα προεπαγγελεσομένω

Genitive προεπαγγελεσομένου προεπαγγελεσομένων προεπαγγελεσομένοῑν

Dative προεπαγγελεσομένῳ προεπαγγελεσομένοῑς προεπαγγελεσομένοῑν



Singular Plural Dual

Later

Strong future

Passive voice

Masculine

Nominative προεπαγγελθησόμενος προεπαγγελθησόμενοι προεπαγγελθησομένω

Vocative προεπαγγελθησόμενε προεπαγγελθησόμενοι προεπαγγελθησομένω

Accusative προεπαγγελθησόμενον προεπαγγελθησομένου προεπαγγελθησομένω

Genitive προεπαγγελθησομένου προεπαγγελθησομένων προεπαγγελθησομένοῑν

Dative προεπαγγελθησομένῳ προεπαγγελθησομένοῑς προεπαγγελθησομένοῑν

Feminine

Nominative προεπαγγελθησομένη προεπαγγελθησομέναι προεπαγγελθησομένᾱ

Vocative προεπαγγελθησομένη προεπαγγελθησομέναι προεπαγγελθησομένᾱ

Accusative προεπαγγελθησομένην προεπαγγελθησομένᾱς προεπαγγελθησομένᾱ

Genitive προεπαγγελθησομένης προεπαγγελθησομενῶν προεπαγγελθησομέναῑν

Dative προεπαγγελθησομένῃ προεπαγγελθησομέναῑς προεπαγγελθησομέναῑν

Neuter

Nominative προεπαγγελθησόμενον προεπαγγελθησόμενα προεπαγγελθησομένω

Vocative προεπαγγελθησόμενον προεπαγγελθησόμενα προεπαγγελθησομένω

Accusative προεπαγγελθησόμενον προεπαγγελθησόμενα προεπαγγελθησομένω

Genitive προεπαγγελθησομένου προεπαγγελθησομένων προεπαγγελθησομένοῑν

Dative προεπαγγελθησομένῳ προεπαγγελθησομένοῑς προεπαγγελθησομένοῑν

String Aorist

Passive voice

Masculine

Nominative προεπαγγελείς προεπαγγελέντες προεπαγγελέντε

Vocative προεπαγγελείς προεπαγγελέντες προεπαγγελέντε

Accusative προεπαγγελέντα προεπαγγελέντας προεπαγγελέντε

Genitive προεπαγγελέντος προεπαγγελέντων προεπαγγελέντοῑν

Dative προεπαγγελέντι προεπαγγελεῖσι προεπαγγελέντοῑν

Feminine

Nominative προεπαγγελεῖσα προεπαγγελεῖσαι προεπαγγελείσᾱ

Vocative προεπαγγελεῖσα προεπαγγελεῖσαι προεπαγγελείσᾱ

Accusative προεπαγγελεῖσαν προεπαγγελείσᾱς προεπαγγελείσᾱ

Genitive προεπαγγελείσης προεπαγγελεισῶν προεπαγγελείσαῑν

Dative προεπαγγελείσῃ προεπαγγελείσαῑς προεπαγγελείσαῑν



Singular Plural Dual

Neuter

Nominative προεπαγγελέν προεπαγγελέντα προεπαγγελέντε

Vocative προεπαγγελέν προεπαγγελέντα προεπαγγελέντε

Accusative προεπαγγελέν προεπαγγελέντα προεπαγγελέντε

Genitive προεπαγγελέντος προεπαγγελέντων προεπαγγελέντοῑν

Dative προεπαγγελέντι προεπαγγελεῖσι προεπαγγελέντοῑν



Singular Plural Dual

Rare

String Aorist

Active voice

Masculine

Nominative προεπαγγελών προεπαγγελόντες προεπαγγελόντε

Vocative προεπαγγελών προεπαγγελόντες προεπαγγελόντε

Accusative προεπαγγελόντα προεπαγγελόντας προεπαγγελόντε

Genitive προεπαγγελόντος προεπαγγελόντων προεπαγγελόντοῑν

Dative προεπαγγελόντι προεπαγγελοῦσι προεπαγγελόντοῑν

Feminine

Nominative προεπαγγελοῦσα προεπαγγελοῦσαι προεπαγγελούσᾱ

Vocative προεπαγγελοῦσα προεπαγγελοῦσαι προεπαγγελούσᾱ

Accusative προεπαγγελοῦσαν προεπαγγελούσᾱς προεπαγγελούσᾱ

Genitive προεπαγγελούσης προεπαγγελουσῶν προεπαγγελούσαῑν

Dative προεπαγγελούσῃ προεπαγγελούσαῑς προεπαγγελούσαῑν

Neuter

Nominative προεπαγγελόν προεπαγγελόντα προεπαγγελόντε

Vocative προεπαγγελόν προεπαγγελόντα προεπαγγελόντε

Accusative προεπαγγελόν προεπαγγελόντα προεπαγγελόντε

Genitive προεπαγγελόντος προεπαγγελόντων προεπαγγελόντοῑν

Dative προεπαγγελόντι προεπαγγελοῦσι προεπαγγελόντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative προεπαγγελόμενος προεπαγγελόμενοι προεπαγγελομένω

Vocative προεπαγγελόμενε προεπαγγελόμενοι προεπαγγελομένω

Accusative προεπαγγελόμενον προεπαγγελομένους προεπαγγελομένω

Genitive προεπαγγελομένου προεπαγγελομένων προεπαγγελομένοῑν

Dative προεπαγγελομένῳ προεπαγγελομένοῑς προεπαγγελομένοῑν

Feminine

Nominative προεπαγγελομένη προεπαγγελομέναι προεπαγγελομένᾱ

Vocative προεπαγγελομένη προεπαγγελομέναι προεπαγγελομένᾱ

Accusative προεπαγγελομένην προεπαγγελομένᾱς προεπαγγελομένᾱ

Genitive προεπαγγελομένης προεπαγγελομενῶν προεπαγγελομέναῑν

Dative προεπαγγελομένῃ προεπαγγελομέναῑς προεπαγγελομέναῑν



Singular Plural Dual

Neuter

Nominative προεπαγγελόμενον προεπαγγελόμενα προεπαγγελομένω

Vocative προεπαγγελόμενον προεπαγγελόμενα προεπαγγελομένω

Accusative προεπαγγελόμενον προεπαγγελόμενα προεπαγγελομένω

Genitive προεπαγγελομένου προεπαγγελομένων προεπαγγελομένοῑν

Dative προεπαγγελομένῳ προεπαγγελομένοῑς προεπαγγελομένοῑν



προεπαγγέλλομαι

to promise before.

Active Middle Passive

Regular

Present προεπαγγελεῖν προεπαγγελεῖσθαι

Future προεπαγγελθήσεσθα

Aorist προεπαγγεῖλαι προεπαγγείλασθαι προεπαγγελθῆναι

Perfect προεπηγγελκέναι προεπηγγέλθαι

Doric

Present προεπαγγελίειν προεπαγγελίεσθαι

Ionic

Present προεπαγγελέειν προεπαγγελέεσθαι

Later

Future προεπαγγελήσεσθαι

Aorist προεπαγγελῆναι

Rare

Aorist προεπαγγελεῖν προεπαγγελέσθαι



προκυρόω

ratify previously.

Indicative Subjunctive Optative Imperative

Regular

Active voice

Present
προκυρῶ προκυρῶ προκυροῖμι1ps

προκυροῖς προκυροῖς προκυροῖς προκύρου2ps

προκυροῖ προκυροῖ προκυροῖ προκυρούτω3ps

προκυροῦμεν προκυρῶμεν προκυροῖμεν1pp

προκυροῦτε προκυρῶτε προκυροῖτε προκυροῦτε2pp

προκυροῦσι προκυρῶσι προκυροῖεν προκυρούτωσαν3pp

προκυροῦτον προκυρῶτον προκυροῖτον προκυροῦτον2pd

προκυροῦτον προκυρῶτον προκυροί̄την προκυρούτων3pd

Imperfect
προεκύρουν1ps

προεκύρους2ps

προεκύρου3ps

προεκυροῦμεν1pp

προεκυροῦτε2pp

προεκύρουν3pp

προεκυροῦτον2pd

προεκυρούτην3pd

Future
προκυρώσω προκυρώσοῑμι1ps

προκυρώσεις προκυρώσοῑς2ps

προκυρώσει προκυρώσοῑ3ps

προκυρώσομεν προκυρώσοῑμεν1pp

προκυρώσετε προκυρώσοῑτε2pp

προκυρώσουσι προκυρώσοῑεν3pp

προκυρώσετον προκυρώσοῑτον2pd

προκυρώσετον προκυρωσοί̄την3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Aorist
προεκύρωσα προκυρώσω προκυρώσαῑμι1ps

προεκύρωσας προκυρώσῃς προκυρώσειας προκύρωσον2ps

προεκύρωσε προκυρώσῃ προκυρώσειε προκυρωσάτω3ps

προεκυρώσαμεν προκυρώσωμεν προκυρώσαῑμεν1pp

προεκυρώσατε προκυρώσητε προκυρώσαῑτε προκυρώσατε2pp

προεκύρωσαν προκυρώσωσι προκυρώσειαν προκυρωσάτωσα3pp

προεκυρώσατον προκυρώσητον προκυρώσαῑτον προκυρώσατον2pd

προεκυρωσάτην προκυρώσητον προκυρωσαί̄την προκυρωσάτων3pd

Perfect
προκεκύρωκα προκεκυρώκω προκεκυρώκοῑμι1ps

προκεκύρωκας προκεκυρώκῃς προκεκυρώκοῑς προκεκύρωκε2ps

προκεκύρωκε προκεκυρώκῃ προκεκυρώκοῑ προκεκυρωκέτω3ps

προκεκυρώκαμεν προκεκυρώκωμε προκεκυρώκοῑμε1pp

προκεκυρώκατε προκεκυρώκητε προκεκυρώκοῑτε προκεκυρώκετε2pp

προκεκυρώκασι προκεκυρώκωσι προκεκυρώκοῑεν προκεκυρωκέτω3pp

προκεκυρώκατον προκεκυρώκητον προκεκυρώκοῑτον προκεκυρώκετον2pd

προκεκυρώκατον προκεκυρώκητον προκεκυρωκοί̄την προκεκυρωκέτων3pd

Pluperfect
προεκεκυρώκη1ps

προεκεκυρώκης2ps

προεκεκυρώκει3ps

προεκεκυρώκεμε1pp

προεκεκυρώκετε2pp

προεκεκυρώκεσα3pp

προεκεκυρώκειτο2pd

προεκεκυρωκείτη3pd

Middle voice

Present
προκυροῦμαι προκυρῶμαι προκυροί̄μην1ps

προκυροῖ προκυροῖ προκυροῖο προκυροῦ2ps

προκυροῦται προκυρῶται προκυροῖτο προκυρούσθω3ps

προκυρούμεθα προκυρώμεθα προκυροί̄μεθα1pp

προκυροῦσθε προκυρῶσθε προκυροῖσθε προκυροῦσθε2pp

προκυροῦνται προκυρῶνται προκυροῖντο προκυρούσθωσα3pp

προκυροῦσθον προκυρῶσθον προκυροῖσθον προκυροῦσθον2pd

προκυροῦσθον προκυρῶσθον προκυροί̄σθην προκυρούσθων3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Imperfect
προεκυρούμην1ps

προεκυροῦ2ps

προεκυροῦτο3ps

προεκυρούμεθα1pp

προεκυροῦσθε2pp

προεκυροῦντο3pp

προεκυροῦσθον2pd

προεκυρούσθην3pd

Future
προκυρώσομαι προκυρωσοί̄μην1ps

προκυρώσει προκυρώσοῑο2ps

προκυρώσεται προκυρώσοῑτο3ps

προκυρωσόμεθα προκυρωσοί̄μεθα1pp

προκυρώσεσθε προκυρώσοῑσθε2pp

προκυρώσονται προκυρώσοῑντο3pp

προκυρώσεσθον προκυρώσοῑσθον2pd

προκυρώσεσθον προκυρωσοί̄σθην3pd

Aorist
προεκυρωσάμην προκυρώσωμαι προκυρωσαί̄μην1ps

προεκυρώσω προκυρώσῃ προκυρώσαῑο προκύρωσαι2ps

προεκυρώσατο προκυρώσηται προκυρώσαῑτο προκυρωσάσθω3ps

προεκυρωσάμεθ προκυρωσώμεθα προκυρωσαί̄μεθα1pp

προεκυρώσασθε προκυρώσησθε προκυρώσαῑσθε προκυρώσασθε2pp

προεκυρώσαντο προκυρώσωνται προκυρώσαῑντο προκυρωσάσθω3pp

προεκυρώσασθο προκυρώσησθον προκυρώσαῑσθον προκυρώσασθον2pd

προεκυρωσάσθη προκυρώσησθον προκυρωσαί̄σθην προκυρωσάσθων3pd

Perfect
προκεκύρωμαι1ps

προκεκύρωσαι προκεκύρωσο2ps

προκεκύρωται προκεκυρώσθω3ps

προκεκυρώμεθα1pp

προκεκύρωσθε προκεκύρωσθε2pp

προκεκύρωνται προκεκυρώσθωσ3pp

προκεκύρωσθον προκεκύρωσθον2pd

προκεκύρωσθον προκεκυρώσθων3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Pluperfect
προεκεκυρώμην1ps

προεκεκύρωσο2ps

προεκεκύρωτο3ps

προεκεκυρώμεθα1pp

προεκεκύρωσθε2pp

προεκεκύρωντο3pp

προεκεκύρωσθον2pd

προεκεκυρώσθην3pd

Passive voice

Future
προκυρωθήσομαι προκυρωθησοί̄μη1ps

προκυρωθήσει προκυρωθήσοῑο2ps

προκυρωθήσεται προκυρωθήσοῑτο3ps

προκυρωθησόμε προκυρωθησοί̄με1pp

προκυρωθήσεσθ προκυρωθήσοῑσθ2pp

προκυρωθήσοντ προκυρωθήσοῑντ3pp

προκυρωθήσεσθ προκυρωθήσοῑσθ2pd

προκυρωθήσεσθ προκυρωθησοί̄σθ3pd

Aorist
προεκυρώθην προκυρωθῶ προκυρωθείην1ps

προεκυρώθης προκυρωθῇς προκυρωθείης προκυρώθητι2ps

προεκυρώθη προκυρωθῇ προκυρωθείη προκυρωθήτω3ps

προεκυρώθημεν προκυρωθῶμεν προκυρωθεῖμεν1pp

προεκυρώθητε προκυρωθῆτε προκυρωθεῖτε προκυρώθητε2pp

προεκυρώθησαν προκυρωθῶσι προκυρωθεῖεν προκυρωθήτωσα3pp

προεκυρώθητον προκυρωθῆτον προκυρωθεῖτον προκυρώθητον2pd

προεκυρωθήτην προκυρωθῆτον προκυρωθείτην προκυρωθήτων3pd



προκυρόω

ratify previously.

Singular Plural Dual

Regular

Present

Active voice

Masculine

Nominative προκυρῶν προκυροῦντες προκυροῦντε

Vocative προκυρῶν προκυροῦντες προκυροῦντε

Accusative προκυροῦντα προκυροῦντας προκυροῦντε

Genitive προκυροῦντος προκυρούντων προκυρούντοῑν

Dative προκυροῦντι προκυροῦσι προκυρούντοῑν

Feminine

Nominative προκυροῦσα προκυροῦσαι προκυρούσᾱ

Vocative προκυροῦσα προκυροῦσαι προκυρούσᾱ

Accusative προκυροῦσαν προκυρούσᾱς προκυρούσᾱ

Genitive προκυρούσης προκυρουσῶν προκυρούσαῑν

Dative προκυρούσῃ προκυρούσαῑς προκυρούσαῑν

Neuter

Nominative προκυροῦν προκυροῦντα προκυροῦντε

Vocative προκυροῦν προκυροῦντα προκυροῦντε

Accusative προκυροῦν προκυροῦντα προκυροῦντε

Genitive προκυροῦντος προκυρούντων προκυρούντοῑν

Dative προκυροῦντι προκυροῦσι προκυρούντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative προκυρούμενος προκυρούμενοι προκυρουμένω

Vocative προκυρούμενε προκυρούμενοι προκυρουμένω

Accusative προκυρούμενον προκυρουμένους προκυρουμένω

Genitive προκυρουμένου προκυρουμένων προκυρουμένοῑν

Dative προκυρουμένῳ προκυρουμένοῑς προκυρουμένοῑν

Feminine

Nominative προκυρουμένη προκυρουμέναι προκυρουμένᾱ

Vocative προκυρουμένη προκυρουμέναι προκυρουμένᾱ

Accusative προκυρουμένην προκυρουμένᾱς προκυρουμένᾱ

Genitive προκυρουμένης προκυρουμενῶν προκυρουμέναῑν

Dative προκυρουμένῃ προκυρουμέναῑς προκυρουμέναῑν



Singular Plural Dual

Neuter

Nominative προκυρούμενον προκυρούμενα προκυρουμένω

Vocative προκυρούμενον προκυρούμενα προκυρουμένω

Accusative προκυρούμενον προκυρούμενα προκυρουμένω

Genitive προκυρουμένου προκυρουμένων προκυρουμένοῑν

Dative προκυρουμένῳ προκυρουμένοῑς προκυρουμένοῑν

Future

Active voice

Masculine

Nominative προκυρώσων προκυρώσοντες προκυρώσοντε

Vocative προκυρώσον προκυρώσοντες προκυρώσοντε

Accusative προκυρώσοντα προκυρώσοντας προκυρώσοντε

Genitive προκυρώσοντος προκυρωσόντων προκυρωσόντοῑν

Dative προκυρώσοντι προκυρώσουσι προκυρωσόντοῑν

Feminine

Nominative προκυρώσουσα προκυρώσουσαι προκυρωσούσᾱ

Vocative προκυρώσουσα προκυρώσουσαι προκυρωσούσᾱ

Accusative προκυρώσουσαν προκυρωσούσᾱς προκυρωσούσᾱ

Genitive προκυρωσούσης προκυρωσουσῶν προκυρωσούσαῑν

Dative προκυρωσούσῃ προκυρωσούσαῑς προκυρωσούσαῑν

Neuter

Nominative προκυρῶσον προκυρώσοντα προκυρώσοντε

Vocative προκυρῶσον προκυρώσοντα προκυρώσοντε

Accusative προκυρῶσον προκυρώσοντα προκυρώσοντε

Genitive προκυρώσοντος προκυρωσόντων προκυρωσόντοῑν

Dative προκυρώσοντι προκυρώσουσι προκυρωσόντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative προκυρωσόμενος προκυρωσόμενοι προκυρωσομένω

Vocative προκυρωσόμενε προκυρωσόμενοι προκυρωσομένω

Accusative προκυρωσόμενον προκυρωσομένους προκυρωσομένω

Genitive προκυρωσομένου προκυρωσομένων προκυρωσομένοῑν

Dative προκυρωσομένῳ προκυρωσομένοῑς προκυρωσομένοῑν



Singular Plural Dual

Feminine

Nominative προκυρωσομένη προκυρωσομέναι προκυρωσομένᾱ

Vocative προκυρωσομένη προκυρωσομέναι προκυρωσομένᾱ

Accusative προκυρωσομένην προκυρωσομένᾱς προκυρωσομένᾱ

Genitive προκυρωσομένης προκυρωσομενῶν προκυρωσομέναῑν

Dative προκυρωσομένῃ προκυρωσομέναῑς προκυρωσομέναῑν

Neuter

Nominative προκυρωσόμενον προκυρωσόμενα προκυρωσομένω

Vocative προκυρωσόμενον προκυρωσόμενα προκυρωσομένω

Accusative προκυρωσόμενον προκυρωσόμενα προκυρωσομένω

Genitive προκυρωσομένου προκυρωσομένων προκυρωσομένοῑν

Dative προκυρωσομένῳ προκυρωσομένοῑς προκυρωσομένοῑν

Passive voice

Masculine

Nominative προκυρωθησόμενος προκυρωθησόμενοι προκυρωθησομένω

Vocative προκυρωθησόμενε προκυρωθησόμενοι προκυρωθησομένω

Accusative προκυρωθησόμενον προκυρωθησομένους προκυρωθησομένω

Genitive προκυρωθησομένου προκυρωθησομένων προκυρωθησομένοῑν

Dative προκυρωθησομένῳ προκυρωθησομένοῑς προκυρωθησομένοῑν

Feminine

Nominative προκυρωθησομένη προκυρωθησομέναι προκυρωθησομένᾱ

Vocative προκυρωθησομένη προκυρωθησομέναι προκυρωθησομένᾱ

Accusative προκυρωθησομένην προκυρωθησομένᾱς προκυρωθησομένᾱ

Genitive προκυρωθησομένης προκυρωθησομενῶν προκυρωθησομέναῑν

Dative προκυρωθησομένῃ προκυρωθησομέναῑς προκυρωθησομέναῑν

Neuter

Nominative προκυρωθησόμενον προκυρωθησόμενα προκυρωθησομένω

Vocative προκυρωθησόμενον προκυρωθησόμενα προκυρωθησομένω

Accusative προκυρωθησόμενον προκυρωθησόμενα προκυρωθησομένω

Genitive προκυρωθησομένου προκυρωθησομένων προκυρωθησομένοῑν

Dative προκυρωθησομένῳ προκυρωθησομένοῑς προκυρωθησομένοῑν



Singular Plural Dual

Aorist

Active voice

Masculine

Nominative προκυρώσᾱς προκυρώσαντες προκυρώσαντε

Vocative προκυρώσαν προκυρώσαντες προκυρώσαντε

Accusative προκυρώσαντα προκυρώσαντας προκυρώσαντε

Genitive προκυρώσαντος προκυρωσάντων προκυρωσάντοῑν

Dative προκυρώσαντι προκυρώσᾱσι προκυρωσάντοῑν

Feminine

Nominative προκυρώσᾱσα προκυρώσᾱσαι προκυρωσά̄σᾱ

Vocative προκυρώσᾱσα προκυρώσᾱσαι προκυρωσά̄σᾱ

Accusative προκυρώσᾱσαν προκυρωσά̄σᾱς προκυρωσά̄σᾱ

Genitive προκυρωσά̄σης προκυρωσᾱσῶν προκυρωσά̄σαῑν

Dative προκυρωσά̄σῃ προκυρωσά̄σαῑς προκυρωσά̄σαῑν

Neuter

Nominative προκυρῶσαν προκυρώσαντα προκυρώσαντε

Vocative προκυρῶσαν προκυρώσαντα προκυρώσαντε

Accusative προκυρῶσαν προκυρώσαντα προκυρώσαντε

Genitive προκυρώσαντος προκυρωσάντων προκυρωσάντοῑν

Dative προκυρώσαντι προκυρώσᾱσι προκυρωσάντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative προκυρωσάμενος προκυρωσάμενοι προκυρωσαμένω

Vocative προκυρωσάμενε προκυρωσάμενοι προκυρωσαμένω

Accusative προκυρωσάμενον προκυρωσαμένους προκυρωσαμένω

Genitive προκυρωσαμένου προκυρωσαμένων προκυρωσαμένοῑν

Dative προκυρωσαμένῳ προκυρωσαμένοῑς προκυρωσαμένοῑν

Feminine

Nominative προκυρωσαμένη προκυρωσαμέναι προκυρωσαμένᾱ

Vocative προκυρωσαμένη προκυρωσαμέναι προκυρωσαμένᾱ

Accusative προκυρωσαμένην προκυρωσαμένᾱς προκυρωσαμένᾱ

Genitive προκυρωσαμένης προκυρωσαμενῶν προκυρωσαμέναῑν

Dative προκυρωσαμένῃ προκυρωσαμέναῑς προκυρωσαμέναῑν



Singular Plural Dual

Neuter

Nominative προκυρωσάμενον προκυρωσάμενα προκυρωσαμένω

Vocative προκυρωσάμενον προκυρωσάμενα προκυρωσαμένω

Accusative προκυρωσάμενον προκυρωσάμενα προκυρωσαμένω

Genitive προκυρωσαμένου προκυρωσαμένων προκυρωσαμένοῑν

Dative προκυρωσαμένῳ προκυρωσαμένοῑς προκυρωσαμένοῑν

Passive voice

Masculine

Nominative προκυρωθείς προκυρωθέντες προκυρωθέντε

Vocative προκυρωθείς προκυρωθέντες προκυρωθέντε

Accusative προκυρωθέντα προκυρωθέντας προκυρωθέντε

Genitive προκυρωθέντος προκυρωθέντων προκυρωθέντοῑν

Dative προκυρωθέντι προκυρωθεῖσι προκυρωθέντοῑν

Feminine

Nominative προκυρωθεῖσα προκυρωθεῖσαι προκυρωθείσᾱ

Vocative προκυρωθεῖσα προκυρωθεῖσαι προκυρωθείσᾱ

Accusative προκυρωθεῖσαν προκυρωθείσᾱς προκυρωθείσᾱ

Genitive προκυρωθείσης προκυρωθεισῶν προκυρωθείσαῑν

Dative προκυρωθείσῃ προκυρωθείσαῑς προκυρωθείσαῑν

Neuter

Nominative προκυρωθέν προκυρωθέντα προκυρωθέντε

Vocative προκυρωθέν προκυρωθέντα προκυρωθέντε

Accusative προκυρωθέν προκυρωθέντα προκυρωθέντε

Genitive προκυρωθέντος προκυρωθέντων προκυρωθέντοῑν

Dative προκυρωθέντι προκυρωθεῖσι προκυρωθέντοῑν

Perfect

Active voice

Masculine

Nominative προκεκυρωκώς προκεκυρωκότες προκεκυρωκότε

Vocative προκεκυρωκώς προκεκυρωκότες προκεκυρωκότε

Accusative προκεκυρωκότα προκεκυρωκότας προκεκυρωκότε

Genitive προκεκυρωκότος προκεκυρωκότων προκεκυρωκότοῑν

Dative προκεκυρωκότι προκεκυρωκῶσι προκεκυρωκότοῑν



Singular Plural Dual

Feminine

Nominative προκεκυρωκυῖα προκεκυρωκυῖαι προκεκυρωκυίᾱ

Vocative προκεκυρωκυῖα προκεκυρωκυῖαι προκεκυρωκυίᾱ

Accusative προκεκυρωκυῖαν προκεκυρωκυίᾱς προκεκυρωκυίᾱ

Genitive προκεκυρωκυίᾱς προκεκυρωκυιῶν προκεκυρωκυίαῑν

Dative προκεκυρωκυίᾳ προκεκυρωκυίαῑς προκεκυρωκυίαῑν

Neuter

Nominative προκεκυρωκόν προκεκυρωκότες προκεκυρωκότε

Vocative προκεκυρωκός προκεκυρωκότες προκεκυρωκότε

Accusative προκεκυρωκότα προκεκυρωκότας προκεκυρωκότε

Genitive προκεκυρωκότος προκεκυρωκότων προκεκυρωκότοῑν

Dative προκεκυρωκότι προκεκυρωκῶσι προκεκυρωκότοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative προκεκυρωμένος προκεκυρωμένοι προκεκυρωμένω

Vocative προκεκυρωμένε προκεκυρωμένοι προκεκυρωμένω

Accusative προκεκυρωμένον προκεκυρωμένους προκεκυρωμένω

Genitive προκεκυρωμένου προκεκυρωμένων προκεκυρωμένοῑν

Dative προκεκυρωμένῳ προκεκυρωμένοῑς προκεκυρωμένοῑν

Feminine

Nominative προκεκυρωμένη προκεκυρωμέναι προκεκυρωμένᾱ

Vocative προκεκυρωμένη προκεκυρωμέναι προκεκυρωμένᾱ

Accusative προκεκυρωμένην προκεκυρωμένᾱς προκεκυρωμένᾱ

Genitive προκεκυρωμένης προκεκυρωμενῶν προκεκυρωμέναῑν

Dative προκεκυρωμένῃ προκεκυρωμέναῑς προκεκυρωμέναῑν

Neuter

Nominative προκεκυρωμένον προκεκυρωμένα προκεκυρωμένω

Vocative προκεκυρωμένον προκεκυρωμένα προκεκυρωμένω

Accusative προκεκυρωμένον προκεκυρωμένα προκεκυρωμένω

Genitive προκεκυρωμένου προκεκυρωμένων προκεκυρωμένοῑν

Dative προκεκυρωμένῳ προκεκυρωμένοῑς προκεκυρωμένοῑν



προκυρόω

ratify previously.

Active Middle Passive

Regular

Present προκυροῦν προκυροῦσθαι

Future προκυρώσειν προκυρώσεσθαι προκυρωθήσεσθαι

Aorist προκυρῶσαι προκυρώσασθαι προκυρωθῆναι

Perfect προκεκυρωκέναι προκεκυρῶσθαι



σκευάζω

arrange.

Indicative Subjunctive Optative Imperative

Regular

Active voice

Present
σκευάζω σκευάζω σκευάζοῑμι1ps

σκευάζεις σκευάζῃς σκευάζοῑς σκεύαζε2ps

σκευάζει σκευάζῃ σκευάζοῑ σκευαζέτω3ps

σκευάζομεν σκευάζωμεν σκευάζοῑμεν1pp

σκευάζετε σκευάζητε σκευάζοῑτε σκευάζετε2pp

σκευάζουσι σκευάζωσι σκευάζοῑεν σκευαζέτωσαν3pp

σκευάζετον σκευάζητον σκευάζοῑτον σκευάζετον2pd

σκευάζετον σκευάζητον σκευαζοί̄την σκευαζέτων3pd

Imperfect
ἐσκεύαζον1ps

ἐσκεύαζες2ps

ἐσκεύαζε3ps

ἐσκευάζομεν1pp

ἐσκευάζετε2pp

ἐσκεύαζον3pp

ἐσκευάζετον2pd

ἐσκευαζέτην3pd

Future
σκευάσω σκευάσοῑμι1ps

σκευάσεις σκευάσοῑς2ps

σκευάσει σκευάσοῑ3ps

σκευάσομεν σκευάσοῑμεν1pp

σκευάσετε σκευάσοῑτε2pp

σκευάσουσι σκευάσοῑεν3pp

σκευάσετον σκευάσοῑτον2pd

σκευάσετον σκευασοί̄την3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Aorist
ἐσκεύασα σκευάσω σκευάσαῑμι1ps

ἐσκεύασας σκευάσῃς σκευάσειας σκεύασον2ps

ἐσκεύασε σκευάσῃ σκευάσειε σκευασάτω3ps

ἐσκευάσαμεν σκευάσωμεν σκευάσαῑμεν1pp

ἐσκευάσατε σκευάσητε σκευάσαῑτε σκευάσατε2pp

ἐσκεύασαν σκευάσωσι σκευάσειαν σκευασάτωσαν3pp

ἐσκευάσατον σκευάσητον σκευάσαῑτον σκευάσατον2pd

ἐσκευασάτην σκευάσητον σκευασαί̄την σκευασάτων3pd

Perfect
ἐσκεύακα ἐσκευάκω ἐσκευάκοῑμι1ps

ἐσκεύακας ἐσκευάκῃς ἐσκευάκοῑς ἐσκεύακε2ps

ἐσκεύακε ἐσκευάκῃ ἐσκευάκοῑ ἐσκευακέτω3ps

ἐσκευάκαμεν ἐσκευάκωμεν ἐσκευάκοῑμεν1pp

ἐσκευάκατε ἐσκευάκητε ἐσκευάκοῑτε ἐσκευάκετε2pp

ἐσκευάκασι ἐσκευάκωσι ἐσκευάκοῑεν ἐσκευακέτωσαν3pp

ἐσκευάκατον ἐσκευάκητον ἐσκευάκοῑτον ἐσκευάκετον2pd

ἐσκευάκατον ἐσκευάκητον ἐσκευακοί̄την ἐσκευακέτων3pd

Pluperfect
ἐσκευάκη1ps

ἐσκευάκης2ps

ἐσκευάκει3ps

ἐσκευάκεμεν1pp

ἐσκευάκετε2pp

ἐσκευάκεσαν3pp

ἐσκευάκειτον2pd

ἐσκευακείτην3pd

Middle voice

Present
σκευάζομαι σκευάζωμαι σκευαζοί̄μην1ps

σκευάζει σκευάζῃ σκευάζοῑο σκευάζου2ps

σκευάζεται σκευάζηται σκευάζοῑτο σκευαζέσθω3ps

σκευαζόμεθα σκευαζώμεθα σκευαζοί̄μεθα1pp

σκευάζεσθε σκευάζησθε σκευάζοῑσθε σκευάζεσθε2pp

σκευάζονται σκευάζωνται σκευάζοῑντο σκευαζέσθωσαν3pp

σκευάζεσθον σκευάζησθον σκευάζοῑσθον σκευάζεσθον2pd

σκευάζεσθον σκευάζησθον σκευαζοί̄σθην σκευαζέσθων3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Imperfect
ἐσκευαζόμην1ps

ἐσκευάζου2ps

ἐσκευάζετο3ps

ἐσκευαζόμεθα1pp

ἐσκευάζεσθε2pp

ἐσκευάζοντο3pp

ἐσκευάζεσθον2pd

ἐσκευαζέσθην3pd

Future
σκευάσομαι σκευασοί̄μην1ps

σκευάσει σκευάσοῑο2ps

σκευάσεται σκευάσοῑτο3ps

σκευασόμεθα σκευασοί̄μεθα1pp

σκευάσεσθε σκευάσοῑσθε2pp

σκευάσονται σκευάσοῑντο3pp

σκευάσεσθον σκευάσοῑσθον2pd

σκευάσεσθον σκευασοί̄σθην3pd

Aorist
ἐσκευασάμην σκευάσωμαι σκευασαί̄μην1ps

ἐσκευάσω σκευάσῃ σκευάσαῑο σκεύασαι2ps

ἐσκευάσατο σκευάσηται σκευάσαῑτο σκευασάσθω3ps

ἐσκευασάμεθα σκευασώμεθα σκευασαί̄μεθα1pp

ἐσκευάσασθε σκευάσησθε σκευάσαῑσθε σκευάσασθε2pp

ἐσκευάσαντο σκευάσωνται σκευάσαῑντο σκευασάσθωσαν3pp

ἐσκευάσασθον σκευάσησθον σκευάσαῑσθον σκευάσασθον2pd

ἐσκευασάσθην σκευάσησθον σκευασαί̄σθην σκευασάσθων3pd

Perfect
ἐσκεύασμαι1ps

ἐσκεύασαι ἐσκεύασο2ps

ἐσκεύασται ἐσκευάσθω3ps

ἐσκευάσμεθα1pp

ἐσκεύασθε ἐσκεύασθε2pp

ἐσκευάσθωσαν3pp

ἐσκεύασθον ἐσκεύασθον2pd

ἐσκεύασθον ἐσκευάσθων3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Pluperfect
ἐσκευάσμην1ps

ἐσκεύασο2ps

ἐσκεύαστο3ps

ἐσκευάσμεθα1pp

ἐσκεύασθε2pp

ἐσκεύασθον2pd

ἐσκευάσθην3pd

Passive voice

Future
σκευασθήσομαι σκευασθησοί̄μην1ps

σκευασθήσει σκευασθήσοῑο2ps

σκευασθήσεται σκευασθήσοῑτο3ps

σκευασθησόμεθα σκευασθησοί̄μεθ1pp

σκευασθήσεσθε σκευασθήσοῑσθε2pp

σκευασθήσονται σκευασθήσοῑντο3pp

σκευασθήσεσθον σκευασθήσοῑσθο2pd

σκευασθήσεσθον σκευασθησοί̄σθη3pd

Aorist
ἐσκευάσθην σκευασθῶ σκευασθείην1ps

ἐσκευάσθης σκευασθῇς σκευασθείης σκευάσθητι2ps

ἐσκευάσθη σκευασθῇ σκευασθείη σκευασθήτω3ps

ἐσκευάσθημεν σκευασθῶμεν σκευασθεῖμεν1pp

ἐσκευάσθητε σκευασθῆτε σκευασθεῖτε σκευάσθητε2pp

ἐσκευάσθησαν σκευασθῶσι σκευασθεῖεν σκευασθήτωσαν3pp

ἐσκευάσθητον σκευασθῆτον σκευασθεῖτον σκευάσθητον2pd

ἐσκευασθήτην σκευασθῆτον σκευασθείτην σκευασθήτων3pd



σκευάζω

arrange.

Singular Plural Dual

Regular

Present

Active voice

Masculine

Nominative σκευάζων σκευάζοντες σκευάζοντε

Vocative σκευάζον σκευάζοντες σκευάζοντε

Accusative σκευάζοντα σκευάζοντας σκευάζοντε

Genitive σκευάζοντος σκευαζόντων σκευαζόντοῑν

Dative σκευάζοντι σκευάζουσι σκευαζόντοῑν

Feminine

Nominative σκευάζουσα σκευάζουσαι σκευαζούσᾱ

Vocative σκευάζουσα σκευάζουσαι σκευαζούσᾱ

Accusative σκευάζουσαν σκευαζούσᾱς σκευαζούσᾱ

Genitive σκευαζούσης σκευαζουσῶν σκευαζούσαῑν

Dative σκευαζούσῃ σκευαζούσαῑς σκευαζούσαῑν

Neuter

Nominative σκευάζον σκευάζοντα σκευάζοντε

Vocative σκευάζον σκευάζοντα σκευάζοντε

Accusative σκευάζον σκευάζοντα σκευάζοντε

Genitive σκευάζοντος σκευαζόντων σκευαζόντοῑν

Dative σκευάζοντι σκευάζουσι σκευαζόντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative σκευαζόμενος σκευαζόμενοι σκευαζομένω

Vocative σκευαζόμενε σκευαζόμενοι σκευαζομένω

Accusative σκευαζόμενον σκευαζομένους σκευαζομένω

Genitive σκευαζομένου σκευαζομένων σκευαζομένοῑν

Dative σκευαζομένῳ σκευαζομένοῑς σκευαζομένοῑν

Feminine

Nominative σκευαζομένη σκευαζομέναι σκευαζομένᾱ

Vocative σκευαζομένη σκευαζομέναι σκευαζομένᾱ

Accusative σκευαζομένην σκευαζομένᾱς σκευαζομένᾱ

Genitive σκευαζομένης σκευαζομενῶν σκευαζομέναῑν

Dative σκευαζομένῃ σκευαζομέναῑς σκευαζομέναῑν



Singular Plural Dual

Neuter

Nominative σκευαζόμενον σκευαζόμενα σκευαζομένω

Vocative σκευαζόμενον σκευαζόμενα σκευαζομένω

Accusative σκευαζόμενον σκευαζόμενα σκευαζομένω

Genitive σκευαζομένου σκευαζομένων σκευαζομένοῑν

Dative σκευαζομένῳ σκευαζομένοῑς σκευαζομένοῑν

Future

Active voice

Masculine

Nominative σκευάσων σκευάσοντες σκευάσοντε

Vocative σκευάσον σκευάσοντες σκευάσοντε

Accusative σκευάσοντα σκευάσοντας σκευάσοντε

Genitive σκευάσοντος σκευασόντων σκευασόντοῑν

Dative σκευάσοντι σκευάσουσι σκευασόντοῑν

Feminine

Nominative σκευάσουσα σκευάσουσαι σκευασούσᾱ

Vocative σκευάσουσα σκευάσουσαι σκευασούσᾱ

Accusative σκευάσουσαν σκευασούσᾱς σκευασούσᾱ

Genitive σκευασούσης σκευασουσῶν σκευασούσαῑν

Dative σκευασούσῃ σκευασούσαῑς σκευασούσαῑν

Neuter

Nominative σκευάσον σκευάσοντα σκευάσοντε

Vocative σκευάσον σκευάσοντα σκευάσοντε

Accusative σκευάσον σκευάσοντα σκευάσοντε

Genitive σκευάσοντος σκευασόντων σκευασόντοῑν

Dative σκευάσοντι σκευάσουσι σκευασόντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative σκευασόμενος σκευασόμενοι σκευασομένω

Vocative σκευασόμενε σκευασόμενοι σκευασομένω

Accusative σκευασόμενον σκευασομένους σκευασομένω

Genitive σκευασομένου σκευασομένων σκευασομένοῑν

Dative σκευασομένῳ σκευασομένοῑς σκευασομένοῑν



Singular Plural Dual

Feminine

Nominative σκευασομένη σκευασομέναι σκευασομένᾱ

Vocative σκευασομένη σκευασομέναι σκευασομένᾱ

Accusative σκευασομένην σκευασομένᾱς σκευασομένᾱ

Genitive σκευασομένης σκευασομενῶν σκευασομέναῑν

Dative σκευασομένῃ σκευασομέναῑς σκευασομέναῑν

Neuter

Nominative σκευασόμενον σκευασόμενα σκευασομένω

Vocative σκευασόμενον σκευασόμενα σκευασομένω

Accusative σκευασόμενον σκευασόμενα σκευασομένω

Genitive σκευασομένου σκευασομένων σκευασομένοῑν

Dative σκευασομένῳ σκευασομένοῑς σκευασομένοῑν

Passive voice

Masculine

Nominative σκευασθησόμενος σκευασθησόμενοι σκευασθησομένω

Vocative σκευασθησόμενε σκευασθησόμενοι σκευασθησομένω

Accusative σκευασθησόμενον σκευασθησομένους σκευασθησομένω

Genitive σκευασθησομένου σκευασθησομένων σκευασθησομένοῑν

Dative σκευασθησομένῳ σκευασθησομένοῑς σκευασθησομένοῑν

Feminine

Nominative σκευασθησομένη σκευασθησομέναι σκευασθησομένᾱ

Vocative σκευασθησομένη σκευασθησομέναι σκευασθησομένᾱ

Accusative σκευασθησομένην σκευασθησομένᾱς σκευασθησομένᾱ

Genitive σκευασθησομένης σκευασθησομενῶν σκευασθησομέναῑν

Dative σκευασθησομένῃ σκευασθησομέναῑς σκευασθησομέναῑν

Neuter

Nominative σκευασθησόμενον σκευασθησόμενα σκευασθησομένω

Vocative σκευασθησόμενον σκευασθησόμενα σκευασθησομένω

Accusative σκευασθησόμενον σκευασθησόμενα σκευασθησομένω

Genitive σκευασθησομένου σκευασθησομένων σκευασθησομένοῑν

Dative σκευασθησομένῳ σκευασθησομένοῑς σκευασθησομένοῑν



Singular Plural Dual

Aorist

Active voice

Masculine

Nominative σκευάσᾱς σκευάσαντες σκευάσαντε

Vocative σκευάσαν σκευάσαντες σκευάσαντε

Accusative σκευάσαντα σκευάσαντας σκευάσαντε

Genitive σκευάσαντος σκευασάντων σκευασάντοῑν

Dative σκευάσαντι σκευάσᾱσι σκευασάντοῑν

Feminine

Nominative σκευάσᾱσα σκευάσᾱσαι σκευασά̄σᾱ

Vocative σκευάσᾱσα σκευάσᾱσαι σκευασά̄σᾱ

Accusative σκευάσᾱσαν σκευασά̄σᾱς σκευασά̄σᾱ

Genitive σκευασά̄σης σκευασᾱσῶν σκευασά̄σαῑν

Dative σκευασά̄σῃ σκευασά̄σαῑς σκευασά̄σαῑν

Neuter

Nominative σκευάσαν σκευάσαντα σκευάσαντε

Vocative σκευάσαν σκευάσαντα σκευάσαντε

Accusative σκευάσαν σκευάσαντα σκευάσαντε

Genitive σκευάσαντος σκευασάντων σκευασάντοῑν

Dative σκευάσαντι σκευάσᾱσι σκευασάντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative σκευασάμενος σκευασάμενοι σκευασαμένω

Vocative σκευασάμενε σκευασάμενοι σκευασαμένω

Accusative σκευασάμενον σκευασαμένους σκευασαμένω

Genitive σκευασαμένου σκευασαμένων σκευασαμένοῑν

Dative σκευασαμένῳ σκευασαμένοῑς σκευασαμένοῑν

Feminine

Nominative σκευασαμένη σκευασαμέναι σκευασαμένᾱ

Vocative σκευασαμένη σκευασαμέναι σκευασαμένᾱ

Accusative σκευασαμένην σκευασαμένᾱς σκευασαμένᾱ

Genitive σκευασαμένης σκευασαμενῶν σκευασαμέναῑν

Dative σκευασαμένῃ σκευασαμέναῑς σκευασαμέναῑν



Singular Plural Dual

Neuter

Nominative σκευασάμενον σκευασάμενα σκευασαμένω

Vocative σκευασάμενον σκευασάμενα σκευασαμένω

Accusative σκευασάμενον σκευασάμενα σκευασαμένω

Genitive σκευασαμένου σκευασαμένων σκευασαμένοῑν

Dative σκευασαμένῳ σκευασαμένοῑς σκευασαμένοῑν

Passive voice

Masculine

Nominative σκευασθείς σκευασθέντες σκευασθέντε

Vocative σκευασθείς σκευασθέντες σκευασθέντε

Accusative σκευασθέντα σκευασθέντας σκευασθέντε

Genitive σκευασθέντος σκευασθέντων σκευασθέντοῑν

Dative σκευασθέντι σκευασθεῖσι σκευασθέντοῑν

Feminine

Nominative σκευασθεῖσα σκευασθεῖσαι σκευασθείσᾱ

Vocative σκευασθεῖσα σκευασθεῖσαι σκευασθείσᾱ

Accusative σκευασθεῖσαν σκευασθείσᾱς σκευασθείσᾱ

Genitive σκευασθείσης σκευασθεισῶν σκευασθείσαῑν

Dative σκευασθείσῃ σκευασθείσαῑς σκευασθείσαῑν

Neuter

Nominative σκευασθέν σκευασθέντα σκευασθέντε

Vocative σκευασθέν σκευασθέντα σκευασθέντε

Accusative σκευασθέν σκευασθέντα σκευασθέντε

Genitive σκευασθέντος σκευασθέντων σκευασθέντοῑν

Dative σκευασθέντι σκευασθεῖσι σκευασθέντοῑν

Perfect

Active voice

Masculine

Nominative ἐσκευακώς ἐσκευακότες ἐσκευακότε

Vocative ἐσκευακώς ἐσκευακότες ἐσκευακότε

Accusative ἐσκευακότα ἐσκευακότας ἐσκευακότε

Genitive ἐσκευακότος ἐσκευακότων ἐσκευακότοῑν

Dative ἐσκευακότι ἐσκευακῶσι ἐσκευακότοῑν



Singular Plural Dual

Feminine

Nominative ἐσκευακυῖα ἐσκευακυῖαι ἐσκευακυίᾱ

Vocative ἐσκευακυῖα ἐσκευακυῖαι ἐσκευακυίᾱ

Accusative ἐσκευακυῖαν ἐσκευακυίᾱς ἐσκευακυίᾱ

Genitive ἐσκευακυίᾱς ἐσκευακυιῶν ἐσκευακυίαῑν

Dative ἐσκευακυίᾳ ἐσκευακυίαῑς ἐσκευακυίαῑν

Neuter

Nominative ἐσκευακόν ἐσκευακότες ἐσκευακότε

Vocative ἐσκευακός ἐσκευακότες ἐσκευακότε

Accusative ἐσκευακότα ἐσκευακότας ἐσκευακότε

Genitive ἐσκευακότος ἐσκευακότων ἐσκευακότοῑν

Dative ἐσκευακότι ἐσκευακῶσι ἐσκευακότοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative ἐσκευασμένος ἐσκευασμένοι ἐσκευασμένω

Vocative ἐσκευασμένε ἐσκευασμένοι ἐσκευασμένω

Accusative ἐσκευασμένον ἐσκευασμένους ἐσκευασμένω

Genitive ἐσκευασμένου ἐσκευασμένων ἐσκευασμένοῑν

Dative ἐσκευασμένῳ ἐσκευασμένοῑς ἐσκευασμένοῑν

Feminine

Nominative ἐσκευασμένη ἐσκευασμέναι ἐσκευασμένᾱ

Vocative ἐσκευασμένη ἐσκευασμέναι ἐσκευασμένᾱ

Accusative ἐσκευασμένην ἐσκευασμένᾱς ἐσκευασμένᾱ

Genitive ἐσκευασμένης ἐσκευασμενῶν ἐσκευασμέναῑν

Dative ἐσκευασμένῃ ἐσκευασμέναῑς ἐσκευασμέναῑν

Neuter

Nominative ἐσκευασμένον ἐσκευασμένα ἐσκευασμένω

Vocative ἐσκευασμένον ἐσκευασμένα ἐσκευασμένω

Accusative ἐσκευασμένον ἐσκευασμένα ἐσκευασμένω

Genitive ἐσκευασμένου ἐσκευασμένων ἐσκευασμένοῑν

Dative ἐσκευασμένῳ ἐσκευασμένοῑς ἐσκευασμένοῑν



σκευάζω

arrange.

Active Middle Passive

Regular

Present σκευάζειν σκευάζεσθαι

Future σκευάσειν σκευάσεσθαι σκευασθήσεσθαι

Aorist σκευάσαι σκευάσασθαι σκευασθῆναι

Perfect ἐσκευακέναι ἐσκευάσθαι



στέλλω

provide, supply; drive, carry.

Indicative Subjunctive Optative Imperative

Regular

Active voice

Present
στέλλω στέλλω στέλλοῑμι1ps

στέλλεις στέλλῃς στέλλοῑς στέλλε2ps

στέλλει στέλλῃ στέλλοῑ στελλέτω3ps

στέλλομεν στέλλωμεν στέλλοῑμεν1pp

στέλλετε στέλλητε στέλλοῑτε στέλλετε2pp

στέλλουσι στέλλωσι στέλλοῑεν στελλέτωσαν3pp

στέλλετον στέλλητον στέλλοῑτον στέλλετον2pd

στέλλετον στέλλητον στελλοί̄την στελλέτων3pd

Imperfect
ἔστελλον1ps

ἔστελλες2ps

ἔστελλε3ps

ἐστέλλομεν1pp

ἐστέλλετε2pp

ἔστελλον3pp

ἐστέλλετον2pd

ἐστελλέτην3pd

Strong future
σταλησοί̄μην1ps

σταλήσοῑο2ps

σταλήσοῑτο3ps

σταλησοί̄μεθα1pp

σταλήσοῑσθε2pp

σταλήσοῑντο3pp

σταλήσοῑσθον2pd

σταλησοί̄σθην3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Aorist
σταλθῶ σταλθείην1ps

σταλθῇς σταλθείης στάλθητι2ps

σταλθῇ σταλθείη σταλθήτω3ps

σταλθῶμεν σταλθεῖμεν1pp

σταλθῆτε σταλθεῖτε στάλθητε2pp

σταλθῶσι σταλθεῖεν σταλθήτωσαν3pp

σταλθῆτον σταλθεῖτον στάλθητον2pd

σταλθῆτον σταλθείτην σταλθήτων3pd

Strong aorist
σταλῶ σταλείην1ps

σταλῇς σταλείης στάλητι2ps

σταλῇ σταλείη σταλήτω3ps

σταλῶμεν σταλεῖμεν1pp

σταλῆτε σταλεῖτε στάλητε2pp

σταλῶσι σταλεῖεν σταλήτωσαν3pp

σταλῆτον σταλεῖτον στάλητον2pd

σταλῆτον σταλείτην σταλήτων3pd

Perfect
ἔσταλκα ἐστάλκω ἐστάλκοῑμι1ps

ἔσταλκας ἐστάλκῃς ἐστάλκοῑς ἔσταλκε2ps

ἔσταλκε ἐστάλκῃ ἐστάλκοῑ ἐσταλκέτω3ps

ἐστάλκαμεν ἐστάλκωμεν ἐστάλκοῑμεν1pp

ἐστάλκατε ἐστάλκητε ἐστάλκοῑτε ἐστάλκετε2pp

ἐστάλκασι ἐστάλκωσι ἐστάλκοῑεν ἐσταλκέτωσαν3pp

ἐστάλκατον ἐστάλκητον ἐστάλκοῑτον ἐστάλκετον2pd

ἐστάλκατον ἐστάλκητον ἐσταλκοί̄την ἐσταλκέτων3pd

Pluperfect
ἐστάλκη1ps

ἐστάλκης2ps

ἐστάλκει3ps

ἐστάλκεμεν1pp

ἐστάλκετε2pp

ἐστάλκεσαν3pp

ἐστάλκειτον2pd

ἐσταλκείτην3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Middle voice

Present
ἐστέλλομαι στέλλωμαι στελλοί̄μην1ps

ἐστέλλει στέλλῃ στέλλοῑο στέλλου2ps

ἐστέλλεται στέλληται στέλλοῑτο στελλέσθω3ps

ἐστελλόμεθα στελλώμεθα στελλοί̄μεθα1pp

ἐστέλλεσθε στέλλησθε στέλλοῑσθε στέλλεσθε2pp

ἐστέλλονται στέλλωνται στέλλοῑντο στελλέσθωσαν3pp

ἐστέλλεσθον στέλλησθον στέλλοῑσθον στέλλεσθον2pd

ἐστέλλεσθον στέλλησθον στελλοί̄σθην στελλέσθων3pd

Imperfect
ἐστελλόμην1ps

ἐστέλλου2ps

ἐστέλλετο3ps

ἐστελλόμεθα1pp

ἐστέλλεσθε2pp

ἐστέλλοντο3pp

ἐστέλλεσθον2pd

ἐστελλέσθην3pd

Perfect
ἔσταλμαι1ps

ἔσταλσαι ἔσταλσο2ps

ἔσταλται ἐστάλσθω3ps

ἐστάλμεθα1pp

ἔσταλσθε ἔσταλσθε2pp

ἔσταλνται ἐστάλσθωσαν3pp

ἔσταλσθον ἔσταλσθον2pd

ἔσταλσθον ἐστάλσθων3pd

Pluperfect
ἐστάλμην1ps

ἔσταλσο2ps

ἔσταλτο3ps

ἐστάλμεθα1pp

ἔσταλσθε2pp

ἔσταλντο3pp

ἔσταλσθον2pd

ἐστάλσθην3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Passive voice

Strong future
σταλήσομαι1ps

σταλήσει2ps

σταλήσεται3ps

σταλησόμεθα1pp

σταλήσεσθε2pp

σταλήσονται3pp

σταλήσεσθον2pd

σταλήσεσθον3pd

Aorist
ἐστάλθην1ps

ἐστάλθης2ps

ἐστάλθη3ps

ἐστάλθημεν1pp

ἐστάλθητε2pp

ἐστάλθησαν3pp

ἐστάλθητον2pd

ἐσταλθήτην3pd

Strong aorist
ἐστάλην1ps

ἐστάλης2ps

ἐστάλη3ps

ἐστάλημεν1pp

ἐστάλητε2pp

ἐστάλησαν3pp

ἐστάλητον2pd

ἐσταλήτην3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Compound

Active voice

Strong aorist
στεῖλον στείλω στείλοῑμι1ps

στεῖλες στείλῃς στείλοῑς στεῖλε2ps

στεῖλε στείλῃ στείλοῑ στειλέτω3ps

στείλομεν στείλωμεν στείλοῑμεν1pp

στείλετε στείλητε στείλοῑτε στείλετε2pp

στεῖλον στείλωσι στείλοῑεν στειλέτωσαν3pp

στείλετον στείλητον στείλοῑτον στείλετον2pd

στειλέτην στείλητον στειλοί̄την στειλέτων3pd

Middle voice

Strong aorist
στειλόμην στείλωμαι στειλοί̄μην1ps

στείλου στείλῃ στείλοῑο στειλοῦ2ps

στείλετο στείληται στείλοῑτο στειλέσθω3ps

στειλόμεθα στειλώμεθα στειλοί̄μεθα1pp

στείλεσθε στείλησθε στείλοῑσθε στείλεσθε2pp

στείλοντο στείλωνται στείλοῑντο στειλέσθωσαν3pp

στείλεσθον στείλησθον στείλοῑσθον στείλεσθον2pd

στειλέσθην στείλησθον στειλοί̄σθην στειλέσθων3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Aeolian

Active voice

Future
στολέσω στολέσοῑμι1ps

στολέσεις στολέσοῑς2ps

στολέσει στολέσοῑ3ps

στολέσομεν στολέσοῑμεν1pp

στολέσετε στολέσοῑτε2pp

στολέσουσι στολέσοῑεν3pp

στολέσετον στολέσοῑτον2pd

στολέσετον στολεσοί̄την3pd

Middle voice

Future
στολέσομαι στολεσοί̄μην1ps

στολέσει στολέσοῑο2ps

στολέσεται στολέσοῑτο3ps

στολεσόμεθα στολεσοί̄μεθα1pp

στολέσεσθε στολέσοῑσθε2pp

στολέσονται στολέσοῑντο3pp

στολέσεσθον στολέσοῑσθον2pd

στολέσεσθον στολεσοί̄σθην3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Epic

Active voice

Future
στελέσω στελέσοῑμι1ps

στελέσεις στελέσοῑς2ps

στελέσει στελέσοῑ3ps

στελέσομεν στελέσοῑμεν1pp

στελέσετε στελέσοῑτε2pp

στελέσουσι στελέσοῑεν3pp

στελέσετον στελέσοῑτον2pd

στελέσετον στελεσοί̄την3pd

Middle voice

Future
στελέσομαι στελεσοί̄μην1ps

στελέσει στελέσοῑο2ps

στελέσεται στελέσοῑτο3ps

στελεσόμεθα στελεσοί̄μεθα1pp

στελέσεσθε στελέσοῑσθε2pp

στελέσονται στελέσοῑντο3pp

στελέσεσθον στελέσοῑσθον2pd

στελέσεσθον στελεσοί̄σθην3pd



στέλλω

provide, supply; drive, carry.

Singular Plural Dual

Regular

Present

Active voice

Masculine

Nominative στέλλων στέλλοντες στέλλοντε

Vocative στέλλον στέλλοντες στέλλοντε

Accusative στέλλοντα στέλλοντας στέλλοντε

Genitive στέλλοντος στελλόντων στελλόντοῑν

Dative στέλλοντι στέλλουσι στελλόντοῑν

Feminine

Nominative στέλλουσα στέλλουσαι στελλούσᾱ

Vocative στέλλουσα στέλλουσαι στελλούσᾱ

Accusative στέλλουσαν στελλούσᾱς στελλούσᾱ

Genitive στελλούσης στελλουσῶν στελλούσαῑν

Dative στελλούσῃ στελλούσαῑς στελλούσαῑν

Neuter

Nominative στέλλον στέλλοντα στέλλοντε

Vocative στέλλον στέλλοντα στέλλοντε

Accusative στέλλον στέλλοντα στέλλοντε

Genitive στέλλοντος στελλόντων στελλόντοῑν

Dative στέλλοντι στέλλουσι στελλόντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative στελλόμενος στελλόμενοι στελλομένω

Vocative στελλόμενε στελλόμενοι στελλομένω

Accusative στελλόμενον στελλομένους στελλομένω

Genitive στελλομένου στελλομένων στελλομένοῑν

Dative στελλομένῳ στελλομένοῑς στελλομένοῑν

Feminine

Nominative στελλομένη στελλομέναι στελλομένᾱ

Vocative στελλομένη στελλομέναι στελλομένᾱ

Accusative στελλομένην στελλομένᾱς στελλομένᾱ

Genitive στελλομένης στελλομενῶν στελλομέναῑν

Dative στελλομένῃ στελλομέναῑς στελλομέναῑν



Singular Plural Dual

Neuter

Nominative στελλόμενον στελλόμενα στελλομένω

Vocative στελλόμενον στελλόμενα στελλομένω

Accusative στελλόμενον στελλόμενα στελλομένω

Genitive στελλομένου στελλομένων στελλομένοῑν

Dative στελλομένῳ στελλομένοῑς στελλομένοῑν

Strong future

Passive voice

Masculine

Nominative σταλθησόμενος σταλθησόμενοι σταλθησομένω

Vocative σταλθησόμενε σταλθησόμενοι σταλθησομένω

Accusative σταλθησόμενον σταλθησομένους σταλθησομένω

Genitive σταλθησομένου σταλθησομένων σταλθησομένοῑν

Dative σταλθησομένῳ σταλθησομένοῑς σταλθησομένοῑν

Feminine

Nominative σταλθησομένη σταλθησομέναι σταλθησομένᾱ

Vocative σταλθησομένη σταλθησομέναι σταλθησομένᾱ

Accusative σταλθησομένην σταλθησομένᾱς σταλθησομένᾱ

Genitive σταλθησομένης σταλθησομενῶν σταλθησομέναῑν

Dative σταλθησομένῃ σταλθησομέναῑς σταλθησομέναῑν

Neuter

Nominative σταλθησόμενον σταλθησόμενα σταλθησομένω

Vocative σταλθησόμενον σταλθησόμενα σταλθησομένω

Accusative σταλθησόμενον σταλθησόμενα σταλθησομένω

Genitive σταλθησομένου σταλθησομένων σταλθησομένοῑν

Dative σταλθησομένῳ σταλθησομένοῑς σταλθησομένοῑν

Aorist

Passive voice

Masculine

Nominative σταλθείς σταλθέντες σταλθέντε

Vocative σταλθείς σταλθέντες σταλθέντε

Accusative σταλθέντα σταλθέντας σταλθέντε

Genitive σταλθέντος σταλθέντων σταλθέντοῑν

Dative σταλθέντι σταλθεῖσι σταλθέντοῑν



Singular Plural Dual

Feminine

Nominative σταλθεῖσα σταλθεῖσαι σταλθείσᾱ

Vocative σταλθεῖσα σταλθεῖσαι σταλθείσᾱ

Accusative σταλθεῖσαν σταλθείσᾱς σταλθείσᾱ

Genitive σταλθείσης σταλθεισῶν σταλθείσαῑν

Dative σταλθείσῃ σταλθείσαῑς σταλθείσαῑν

Neuter

Nominative σταλθέν σταλθέντα σταλθέντε

Vocative σταλθέν σταλθέντα σταλθέντε

Accusative σταλθέν σταλθέντα σταλθέντε

Genitive σταλθέντος σταλθέντων σταλθέντοῑν

Dative σταλθέντι σταλθεῖσι σταλθέντοῑν

String Aorist

Passive voice

Masculine

Nominative σταλείς σταλέντες σταλέντε

Vocative σταλείς σταλέντες σταλέντε

Accusative σταλέντα σταλέντας σταλέντε

Genitive σταλέντος σταλέντων σταλέντοῑν

Dative σταλέντι σταλεῖσι σταλέντοῑν

Feminine

Nominative σταλεῖσα σταλεῖσαι σταλείσᾱ

Vocative σταλεῖσα σταλεῖσαι σταλείσᾱ

Accusative σταλεῖσαν σταλείσᾱς σταλείσᾱ

Genitive σταλείσης σταλεισῶν σταλείσαῑν

Dative σταλείσῃ σταλείσαῑς σταλείσαῑν

Neuter

Nominative σταλέν σταλέντα σταλέντε

Vocative σταλέν σταλέντα σταλέντε

Accusative σταλέν σταλέντα σταλέντε

Genitive σταλέντος σταλέντων σταλέντοῑν

Dative σταλέντι σταλεῖσι σταλέντοῑν



Singular Plural Dual

Perfect

Active voice

Masculine

Nominative ἐσταλκώς ἐσταλκότες ἐσταλκότε

Vocative ἐσταλκώς ἐσταλκότες ἐσταλκότε

Accusative ἐσταλκότα ἐσταλκότας ἐσταλκότε

Genitive ἐσταλκότος ἐσταλκότων ἐσταλκότοῑν

Dative ἐσταλκότι ἐσταλκῶσι ἐσταλκότοῑν

Feminine

Nominative ἐσταλκυῖα ἐσταλκυῖαι ἐσταλκυίᾱ

Vocative ἐσταλκυῖα ἐσταλκυῖαι ἐσταλκυίᾱ

Accusative ἐσταλκυῖαν ἐσταλκυίᾱς ἐσταλκυίᾱ

Genitive ἐσταλκυίᾱς ἐσταλκυιῶν ἐσταλκυίαῑν

Dative ἐσταλκυίᾳ ἐσταλκυίαῑς ἐσταλκυίαῑν

Neuter

Nominative ἐσταλκός ἐσταλκότα ἐσταλκότε

Vocative ἐσταλκός ἐσταλκότα ἐσταλκότε

Accusative ἐσταλκός ἐσταλκότα ἐσταλκότε

Genitive ἐσταλκότος ἐσταλκότων ἐσταλκότοῑν

Dative ἐσταλκότι ἐσταλκῶσι ἐσταλκότοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative ἐσταλμένος ἐσταλμένοι ἐσταλμένω

Vocative ἐσταλμένε ἐσταλμένοι ἐσταλμένω

Accusative ἐσταλμένον ἐσταλμένους ἐσταλμένω

Genitive ἐσταλμένου ἐσταλμένων ἐσταλμένοῑν

Dative ἐσταλμένῳ ἐσταλμένοῑς ἐσταλμένοῑν

Feminine

Nominative ἐσταλμένη ἐσταλμέναι ἐσταλμένᾱ

Vocative ἐσταλμένη ἐσταλμέναι ἐσταλμένᾱ

Accusative ἐσταλμένην ἐσταλμένᾱς ἐσταλμένᾱ

Genitive ἐσταλμένης ἐσταλμενῶν ἐσταλμέναῑν

Dative ἐσταλμένῃ ἐσταλμέναῑς ἐσταλμέναῑν



Singular Plural Dual

Neuter

Nominative ἐσταλμένον ἐσταλμένα ἐσταλμένω

Vocative ἐσταλμένον ἐσταλμένα ἐσταλμένω

Accusative ἐσταλμένον ἐσταλμένα ἐσταλμένω

Genitive ἐσταλμένου ἐσταλμένων ἐσταλμένοῑν

Dative ἐσταλμένῳ ἐσταλμένοῑς ἐσταλμένοῑν



Singular Plural Dual

Compound

String Aorist

Active voice

Masculine

Nominative στειλών στειλόντες στειλόντε

Vocative στειλών στειλόντες στειλόντε

Accusative στειλόντα στειλόντας στειλόντε

Genitive στειλόντος στειλόντων στειλόντοῑν

Dative στειλόντι στειλοῦσι στειλόντοῑν

Feminine

Nominative στειλοῦσα στειλοῦσαι στειλούσᾱ

Vocative στειλοῦσα στειλοῦσαι στειλούσᾱ

Accusative στειλοῦσαν στειλούσᾱς στειλούσᾱ

Genitive στειλούσης στειλουσῶν στειλούσαῑν

Dative στειλούσῃ στειλούσαῑς στειλούσαῑν

Neuter

Nominative στειλόν στειλόντα στειλόντε

Vocative στειλόν στειλόντα στειλόντε

Accusative στειλόν στειλόντα στειλόντε

Genitive στειλόντος στειλόντων στειλόντοῑν

Dative στειλόντι στειλοῦσι στειλόντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative στειλόμενος στειλόμενοι στειλομένω

Vocative στειλόμενε στειλόμενοι στειλομένω

Accusative στειλόμενον στειλομένους στειλομένω

Genitive στειλομένου στειλομένων στειλομένοῑν

Dative στειλομένῳ στειλομένοῑς στειλομένοῑν

Feminine

Nominative στειλομένη στειλομέναι στειλομένᾱ

Vocative στειλομένη στειλομέναι στειλομένᾱ

Accusative στειλομένην στειλομένᾱς στειλομένᾱ

Genitive στειλομένης στειλομενῶν στειλομέναῑν

Dative στειλομένῃ στειλομέναῑς στειλομέναῑν



Singular Plural Dual

Neuter

Nominative στειλόμενον στειλόμενα στειλομένω

Vocative στειλόμενον στειλόμενα στειλομένω

Accusative στειλόμενον στειλόμενα στειλομένω

Genitive στειλομένου στειλομένων στειλομένοῑν

Dative στειλομένῳ στειλομένοῑς στειλομένοῑν



Singular Plural Dual

Aeolian

Future

Active voice

Masculine

Nominative στολέσων στολέσοντες στολέσοντε

Vocative στολέσον στολέσοντες στολέσοντε

Accusative στολέσοντα στολέσοντας στολέσοντε

Genitive στολέσοντος στολεσόντων στολεσόντοῑν

Dative στολέσοντι στολέσουσι στολεσόντοῑν

Feminine

Nominative στολέσουσα στολέσουσαι στολεσούσᾱ

Vocative στολέσουσα στολέσουσαι στολεσούσᾱ

Accusative στολέσουσαν στολεσούσᾱς στολεσούσᾱ

Genitive στολεσούσης στολεσουσῶν στολεσούσαῑν

Dative στολεσούσῃ στολεσούσαῑς στολεσούσαῑν

Neuter

Nominative στολέσον στολέσοντα στολέσοντε

Vocative στολέσον στολέσοντα στολέσοντε

Accusative στολέσον στολέσοντα στολέσοντε

Genitive στολέσοντος στολεσόντων στολεσόντοῑν

Dative στολέσοντι στολέσουσι στολεσόντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative στολεσόμενος στολεσόμενοι στολεσομένω

Vocative στολεσόμενε στολεσόμενοι στολεσομένω

Accusative στολεσόμενον στολεσομένους στολεσομένω

Genitive στολεσομένου στολεσομένων στολεσομένοῑν

Dative στολεσομένῳ στολεσομένοῑς στολεσομένοῑν

Feminine

Nominative στολεσομένη στολεσομέναι στολεσομένᾱ

Vocative στολεσομένη στολεσομέναι στολεσομένᾱ

Accusative στολεσομένην στολεσομένᾱς στολεσομένᾱ

Genitive στολεσομένης στολεσομενῶν στολεσομέναῑν

Dative στολεσομένῃ στολεσομέναῑς στολεσομέναῑν



Singular Plural Dual

Neuter

Nominative στολεσόμενον στολεσόμενα στολεσομένω

Vocative στολεσόμενον στολεσόμενα στολεσομένω

Accusative στολεσόμενον στολεσόμενα στολεσομένω

Genitive στολεσομένου στολεσομένων στολεσομένοῑν

Dative στολεσομένῳ στολεσομένοῑς στολεσομένοῑν



Singular Plural Dual

Epic

Future

Active voice

Masculine

Nominative στελέσων στελέσοντες στελέσοντε

Vocative στελέσον στελέσοντες στελέσοντε

Accusative στελέσοντα στελέσοντας στελέσοντε

Genitive στελέσοντος στελεσόντων στελεσόντοῑν

Dative στελέσοντι στελέσουσι στελεσόντοῑν

Feminine

Nominative στελέσουσα στελέσουσαι στελεσούσᾱ

Vocative στελέσουσα στελέσουσαι στελεσούσᾱ

Accusative στελέσουσαν στελεσούσᾱς στελεσούσᾱ

Genitive στελεσούσης στελεσουσῶν στελεσούσαῑν

Dative στελεσούσῃ στελεσούσαῑς στελεσούσαῑν

Neuter

Nominative στελέσον στελέσοντα στελέσοντε

Vocative στελέσον στελέσοντα στελέσοντε

Accusative στελέσον στελέσοντα στελέσοντε

Genitive στελέσοντος στελεσόντων στελεσόντοῑν

Dative στελέσοντι στελέσουσι στελεσόντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative στελεσόμενος στελεσόμενοι στελεσομένω

Vocative στελεσόμενε στελεσόμενοι στελεσομένω

Accusative στελεσόμενον στελεσομένους στελεσομένω

Genitive στελεσομένου στελεσομένων στελεσομένοῑν

Dative στελεσομένῳ στελεσομένοῑς στελεσομένοῑν

Feminine

Nominative στελεσομένη στελεσομέναι στελεσομένᾱ

Vocative στελεσομένη στελεσομέναι στελεσομένᾱ

Accusative στελεσομένην στελεσομένᾱς στελεσομένᾱ

Genitive στελεσομένης στελεσομενῶν στελεσομέναῑν

Dative στελεσομένῃ στελεσομέναῑς στελεσομέναῑν



Singular Plural Dual

Neuter

Nominative στελεσόμενον στελεσόμενα στελεσομένω

Vocative στελεσόμενον στελεσόμενα στελεσομένω

Accusative στελεσόμενον στελεσόμενα στελεσομένω

Genitive στελεσομένου στελεσομένων στελεσομένοῑν

Dative στελεσομένῳ στελεσομένοῑς στελεσομένοῑν



στέλλω

provide, supply; drive, carry.

Active Middle Passive

Regular

Present στέλλειν στέλλεσθαι

Future σταλήσεσθαι

Aorist σταλθῆναι

Aorist σταλῆναι

Perfect ἐσταλκέναι ἐστάλσθαι

Compound

Aorist στειλεῖν στειλέσθαι

Aeolian

Future στολέσειν στολέσεσθαι

Epic

Future στελέσειν στελέσεσθαι



συσταυρόω

crucify with.

Indicative Subjunctive Optative Imperative

Regular

Active voice

Present
συσταυρῶ συσταυρῶ συσταυροῖμι1ps

συσταυροῖς συσταυροῖς συσταυροῖς συσταύρου2ps

συσταυροῖ συσταυροῖ συσταυροῖ συσταυρούτω3ps

συσταυροῦμεν συσταυρῶμεν συσταυροῖμεν1pp

συσταυροῦτε συσταυρῶτε συσταυροῖτε συσταυροῦτε2pp

συσταυροῦσι συσταυρῶσι συσταυροῖεν συσταυρούτωσαν3pp

συσταυροῦτον συσταυρῶτον συσταυροῖτον συσταυροῦτον2pd

συσταυροῦτον συσταυρῶτον συσταυροί̄την συσταυρούτων3pd

Imperfect
συνεσταύρουν1ps

συνεσταύρους2ps

συνεσταύρου3ps

συνεσταυροῦμεν1pp

συνεσταυροῦτε2pp

συνεσταύρουν3pp

συνεσταυροῦτον2pd

συνεσταυρούτην3pd

Future
συσταυρώσω συσταυρώσοῑμι1ps

συσταυρώσεις συσταυρώσοῑς2ps

συσταυρώσει συσταυρώσοῑ3ps

συσταυρώσομεν συσταυρώσοῑμεν1pp

συσταυρώσετε συσταυρώσοῑτε2pp

συσταυρώσουσι συσταυρώσοῑεν3pp

συσταυρώσετον συσταυρώσοῑτον2pd

συσταυρώσετον συσταυρωσοί̄την3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Aorist
συνεσταύρωσα συσταυρώσω συσταυρώσαῑμι1ps

συνεσταύρωσας συσταυρώσῃς συσταυρώσειας συσταύρωσον2ps

συνεσταύρωσε συσταυρώσῃ συσταυρώσειε συσταυρωσάτω3ps

συνεσταυρώσαμε συσταυρώσωμεν συσταυρώσαῑμεν1pp

συνεσταυρώσατε συσταυρώσητε συσταυρώσαῑτε συσταυρώσατε2pp

συνεσταύρωσαν συσταυρώσωσι συσταυρώσειαν συσταυρωσάτωσ3pp

συνεσταυρώσατο συσταυρώσητον συσταυρώσαῑτον συσταυρώσατον2pd

συνεσταυρωσάτη συσταυρώσητον συσταυρωσαί̄την συσταυρωσάτων3pd

Perfect
συνεσταύρωκα συνεσταυρώκω συνεσταυρώκοῑμι1ps

συνεσταύρωκας συνεσταυρώκῃς συνεσταυρώκοῑς συνεσταύρωκε2ps

συνεσταύρωκε συνεσταυρώκῃ συνεσταυρώκοῑ συνεσταυρωκέτω3ps

συνεσταυρώκαμε συνεσταυρώκωμε συνεσταυρώκοῑμε1pp

συνεσταυρώκατε συνεσταυρώκητε συνεσταυρώκοῑτε συνεσταυρώκετε2pp

συνεσταυρώκασι συνεσταυρώκωσι συνεσταυρώκοῑεν συνεσταυρωκέτω3pp

συνεσταυρώκατο συνεσταυρώκητο συνεσταυρώκοῑτο συνεσταυρώκετο2pd

συνεσταυρώκατο συνεσταυρώκητο συνεσταυρωκοί̄τη συνεσταυρωκέτω3pd

Pluperfect
συνεσταυρώκη1ps

συνεσταυρώκης2ps

συνεσταυρώκει3ps

συνεσταυρώκεμε1pp

συνεσταυρώκετε2pp

συνεσταυρώκεσα3pp

συνεσταυρώκειτο2pd

συνεσταυρωκείτη3pd

Middle voice

Present
συσταυροῦμαι συσταυρῶμαι συσταυροί̄μην1ps

συσταυροῖ συσταυροῖ συσταυροῖο συσταυροῦ2ps

συσταυροῦται συσταυρῶται συσταυροῖτο συσταυρούσθω3ps

συσταυρούμεθα συσταυρώμεθα συσταυροί̄μεθα1pp

συσταυροῦσθε συσταυρῶσθε συσταυροῖσθε συσταυροῦσθε2pp

συσταυροῦνται συσταυρῶνται συσταυροῖντο συσταυρούσθωσ3pp

συσταυροῦσθον συσταυρῶσθον συσταυροῖσθον συσταυροῦσθον2pd

συσταυροῦσθον συσταυρῶσθον συσταυροί̄σθην συσταυρούσθων3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Imperfect
συνεσταυρούμην1ps

συνεσταυροῦ2ps

συνεσταυροῦτο3ps

συνεσταυρούμεθ1pp

συνεσταυροῦσθε2pp

συνεσταυροῦντο3pp

συνεσταυροῦσθο2pd

συνεσταυρούσθη3pd

Future
συσταυρώσομαι συσταυρωσοί̄μην1ps

συσταυρώσει συσταυρώσοῑο2ps

συσταυρώσεται συσταυρώσοῑτο3ps

συσταυρωσόμεθ συσταυρωσοί̄μεθ1pp

συσταυρώσεσθε συσταυρώσοῑσθε2pp

συσταυρώσονται συσταυρώσοῑντο3pp

συσταυρώσεσθο συσταυρώσοῑσθο2pd

συσταυρώσεσθο συσταυρωσοί̄σθη3pd

Aorist
συνεσταυρωσάμη συσταυρώσωμαι συσταυρωσαί̄μην1ps

συνεσταυρώσω συσταυρώσῃ συσταυρώσαῑο συσταύρωσαι2ps

συνεσταυρώσατο συσταυρώσηται συσταυρώσαῑτο συσταυρωσάσθω3ps

συνεσταυρωσάμε συσταυρωσώμεθ συσταυρωσαί̄μεθ1pp

συνεσταυρώσασ συσταυρώσησθε συσταυρώσαῑσθε συσταυρώσασθε2pp

συνεσταυρώσαντ συσταυρώσωνται συσταυρώσαῑντο συσταυρωσάσθω3pp

συνεσταυρώσασ συσταυρώσησθο συσταυρώσαῑσθο συσταυρώσασθο2pd

συνεσταυρωσάσ συσταυρώσησθο συσταυρωσαί̄σθη συσταυρωσάσθω3pd

Perfect
συνεσταύρωμαι1ps

συνεσταύρωσαι συνεσταύρωσο2ps

συνεσταύρωται συνεσταυρώσθω3ps

συνεσταυρώμεθα1pp

συνεσταύρωσθε συνεσταύρωσθε2pp

συνεσταύρωνται συνεσταυρώσθω3pp

συνεσταύρωσθον συνεσταύρωσθον2pd

συνεσταύρωσθον συνεσταυρώσθω3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Pluperfect
συνεσταυρώμην1ps

συνεσταύρωσο2ps

συνεσταύρωτο3ps

συνεσταυρώμεθα1pp

συνεσταύρωσθε2pp

συνεσταύρωντο3pp

συνεσταύρωσθον2pd

συνεσταυρώσθην3pd

Passive voice

Future
συσταυρωθήσομ συσταυρωθησοί̄μ1ps

συσταυρωθήσει συσταυρωθήσοῑο2ps

συσταυρωθήσετα συσταυρωθήσοῑτ3ps

συσταυρωθησόμ συσταυρωθησοί̄μ1pp

συσταυρωθήσεσ συσταυρωθήσοῑσ2pp

συσταυρωθήσοντ συσταυρωθήσοῑν3pp

συσταυρωθήσεσ συσταυρωθήσοῑσ2pd

συσταυρωθήσεσ συσταυρωθησοί̄σ3pd

Aorist
συνεσταυρώθην συσταυρωθῶ συσταυρωθείην1ps

συνεσταυρώθης συσταυρωθῇς συσταυρωθείης συσταυρώθητι2ps

συνεσταυρώθη συσταυρωθῇ συσταυρωθείη συσταυρωθήτω3ps

συνεσταυρώθημε συσταυρωθῶμεν συσταυρωθεῖμεν1pp

συνεσταυρώθητε συσταυρωθῆτε συσταυρωθεῖτε συσταυρώθητε2pp

συνεσταυρώθησα συσταυρωθῶσι συσταυρωθεῖεν συσταυρωθήτωσ3pp

συνεσταυρώθητο συσταυρωθῆτον συσταυρωθεῖτον συσταυρώθητον2pd

συνεσταυρωθήτη συσταυρωθῆτον συσταυρωθείτην συσταυρωθήτων3pd



συσταυρόω

crucify with.

Singular Plural Dual

Regular

Present

Active voice

Masculine

Nominative συσταυρῶν συσταυροῦντες συσταυροῦντε

Vocative συσταυρῶν συσταυροῦντες συσταυροῦντε

Accusative συσταυροῦντα συσταυροῦντας συσταυροῦντε

Genitive συσταυροῦντος συσταυρούντων συσταυρούντοῑν

Dative συσταυροῦντι συσταυροῦσι συσταυρούντοῑν

Feminine

Nominative συσταυροῦσα συσταυροῦσαι συσταυρούσᾱ

Vocative συσταυροῦσα συσταυροῦσαι συσταυρούσᾱ

Accusative συσταυροῦσαν συσταυρούσᾱς συσταυρούσᾱ

Genitive συσταυρούσης συσταυρουσῶν συσταυρούσαῑν

Dative συσταυρούσῃ συσταυρούσαῑς συσταυρούσαῑν

Neuter

Nominative συσταυροῦν συσταυροῦντα συσταυροῦντε

Vocative συσταυροῦν συσταυροῦντα συσταυροῦντε

Accusative συσταυροῦν συσταυροῦντα συσταυροῦντε

Genitive συσταυροῦντος συσταυρούντων συσταυρούντοῑν

Dative συσταυροῦντι συσταυροῦσι συσταυρούντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative συσταυρούμενος συσταυρούμενοι συσταυρουμένω

Vocative συσταυρούμενε συσταυρούμενοι συσταυρουμένω

Accusative συσταυρούμενον συσταυρουμένους συσταυρουμένω

Genitive συσταυρουμένου συσταυρουμένων συσταυρουμένοῑν

Dative συσταυρουμένῳ συσταυρουμένοῑς συσταυρουμένοῑν

Feminine

Nominative συσταυρουμένη συσταυρουμέναι συσταυρουμένᾱ

Vocative συσταυρουμένη συσταυρουμέναι συσταυρουμένᾱ

Accusative συσταυρουμένην συσταυρουμένᾱς συσταυρουμένᾱ

Genitive συσταυρουμένης συσταυρουμενῶν συσταυρουμέναῑν

Dative συσταυρουμένῃ συσταυρουμέναῑς συσταυρουμέναῑν



Singular Plural Dual

Neuter

Nominative συσταυρούμενον συσταυρούμενα συσταυρουμένω

Vocative συσταυρούμενον συσταυρούμενα συσταυρουμένω

Accusative συσταυρούμενον συσταυρούμενα συσταυρουμένω

Genitive συσταυρουμένου συσταυρουμένων συσταυρουμένοῑν

Dative συσταυρουμένῳ συσταυρουμένοῑς συσταυρουμένοῑν

Future

Active voice

Masculine

Nominative συσταυρώσων συσταυρώσοντες συσταυρώσοντε

Vocative συσταυρώσον συσταυρώσοντες συσταυρώσοντε

Accusative συσταυρώσοντα συσταυρώσοντας συσταυρώσοντε

Genitive συσταυρώσοντος συσταυρωσόντων συσταυρωσόντοῑν

Dative συσταυρώσοντι συσταυρώσουσι συσταυρωσόντοῑν

Feminine

Nominative συσταυρώσουσα συσταυρώσουσαι συσταυρωσούσᾱ

Vocative συσταυρώσουσα συσταυρώσουσαι συσταυρωσούσᾱ

Accusative συσταυρώσουσαν συσταυρωσούσᾱς συσταυρωσούσᾱ

Genitive συσταυρωσούσης συσταυρωσουσῶν συσταυρωσούσαῑν

Dative συσταυρωσούσῃ συσταυρωσούσαῑς συσταυρωσούσαῑν

Neuter

Nominative συσταυρῶσον συσταυρώσοντα συσταυρώσοντε

Vocative συσταυρῶσον συσταυρώσοντα συσταυρώσοντε

Accusative συσταυρῶσον συσταυρώσοντα συσταυρώσοντε

Genitive συσταυρώσοντος συσταυρωσόντων συσταυρωσόντοῑν

Dative συσταυρώσοντι συσταυρώσουσι συσταυρωσόντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative συσταυρωσόμενος συσταυρωσόμενοι συσταυρωσομένω

Vocative συσταυρωσόμενε συσταυρωσόμενοι συσταυρωσομένω

Accusative συσταυρωσόμενον συσταυρωσομένους συσταυρωσομένω

Genitive συσταυρωσομένου συσταυρωσομένων συσταυρωσομένοῑν

Dative συσταυρωσομένῳ συσταυρωσομένοῑς συσταυρωσομένοῑν



Singular Plural Dual

Feminine

Nominative συσταυρωσομένη συσταυρωσομέναι συσταυρωσομένᾱ

Vocative συσταυρωσομένη συσταυρωσομέναι συσταυρωσομένᾱ

Accusative συσταυρωσομένην συσταυρωσομένᾱς συσταυρωσομένᾱ

Genitive συσταυρωσομένης συσταυρωσομενῶν συσταυρωσομέναῑν

Dative συσταυρωσομένῃ συσταυρωσομέναῑς συσταυρωσομέναῑν

Neuter

Nominative συσταυρωσόμενον συσταυρωσόμενα συσταυρωσομένω

Vocative συσταυρωσόμενον συσταυρωσόμενα συσταυρωσομένω

Accusative συσταυρωσόμενον συσταυρωσόμενα συσταυρωσομένω

Genitive συσταυρωσομένου συσταυρωσομένων συσταυρωσομένοῑν

Dative συσταυρωσομένῳ συσταυρωσομένοῑς συσταυρωσομένοῑν

Passive voice

Masculine

Nominative συσταυρωθησόμενος συσταυρωθησόμενοι συσταυρωθησομένω

Vocative συσταυρωθησόμενε συσταυρωθησόμενοι συσταυρωθησομένω

Accusative συσταυρωθησόμενον συσταυρωθησομένους συσταυρωθησομένω

Genitive συσταυρωθησομένου συσταυρωθησομένων συσταυρωθησομένοῑν

Dative συσταυρωθησομένῳ συσταυρωθησομένοῑς συσταυρωθησομένοῑν

Feminine

Nominative συσταυρωθησομένη συσταυρωθησομέναι συσταυρωθησομένᾱ

Vocative συσταυρωθησομένη συσταυρωθησομέναι συσταυρωθησομένᾱ

Accusative συσταυρωθησομένην συσταυρωθησομένᾱς συσταυρωθησομένᾱ

Genitive συσταυρωθησομένης συσταυρωθησομενῶν συσταυρωθησομέναῑν

Dative συσταυρωθησομένῃ συσταυρωθησομέναῑς συσταυρωθησομέναῑν

Neuter

Nominative συσταυρωθησόμενον συσταυρωθησόμενα συσταυρωθησομένω

Vocative συσταυρωθησόμενον συσταυρωθησόμενα συσταυρωθησομένω

Accusative συσταυρωθησόμενον συσταυρωθησόμενα συσταυρωθησομένω

Genitive συσταυρωθησομένου συσταυρωθησομένων συσταυρωθησομένοῑν

Dative συσταυρωθησομένῳ συσταυρωθησομένοῑς συσταυρωθησομένοῑν



Singular Plural Dual

Aorist

Active voice

Masculine

Nominative συσταυρώσᾱς συσταυρώσαντες συσταυρώσαντε

Vocative συσταυρώσαν συσταυρώσαντες συσταυρώσαντε

Accusative συσταυρώσαντα συσταυρώσαντας συσταυρώσαντε

Genitive συσταυρώσαντος συσταυρωσάντων συσταυρωσάντοῑν

Dative συσταυρώσαντι συσταυρώσᾱσι συσταυρωσάντοῑν

Feminine

Nominative συσταυρώσᾱσα συσταυρώσᾱσαι συσταυρωσά̄σᾱ

Vocative συσταυρώσᾱσα συσταυρώσᾱσαι συσταυρωσά̄σᾱ

Accusative συσταυρώσᾱσαν συσταυρωσά̄σᾱς συσταυρωσά̄σᾱ

Genitive συσταυρωσά̄σης συσταυρωσᾱσῶν συσταυρωσά̄σαῑν

Dative συσταυρωσά̄σῃ συσταυρωσά̄σαῑς συσταυρωσά̄σαῑν

Neuter

Nominative συσταυρῶσαν συσταυρώσαντα συσταυρώσαντε

Vocative συσταυρῶσαν συσταυρώσαντα συσταυρώσαντε

Accusative συσταυρῶσαν συσταυρώσαντα συσταυρώσαντε

Genitive συσταυρώσαντος συσταυρωσάντων συσταυρωσάντοῑν

Dative συσταυρώσαντι συσταυρώσᾱσι συσταυρωσάντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative συσταυρωσάμενος συσταυρωσάμενοι συσταυρωσαμένω

Vocative συσταυρωσάμενε συσταυρωσάμενοι συσταυρωσαμένω

Accusative συσταυρωσάμενον συσταυρωσαμένους συσταυρωσαμένω

Genitive συσταυρωσαμένου συσταυρωσαμένων συσταυρωσαμένοῑν

Dative συσταυρωσαμένῳ συσταυρωσαμένοῑς συσταυρωσαμένοῑν

Feminine

Nominative συσταυρωσαμένη συσταυρωσαμέναι συσταυρωσαμένᾱ

Vocative συσταυρωσαμένη συσταυρωσαμέναι συσταυρωσαμένᾱ

Accusative συσταυρωσαμένην συσταυρωσαμένᾱς συσταυρωσαμένᾱ

Genitive συσταυρωσαμένης συσταυρωσαμενῶν συσταυρωσαμέναῑν

Dative συσταυρωσαμένῃ συσταυρωσαμέναῑς συσταυρωσαμέναῑν



Singular Plural Dual

Neuter

Nominative συσταυρωσάμενον συσταυρωσάμενα συσταυρωσαμένω

Vocative συσταυρωσάμενον συσταυρωσάμενα συσταυρωσαμένω

Accusative συσταυρωσάμενον συσταυρωσάμενα συσταυρωσαμένω

Genitive συσταυρωσαμένου συσταυρωσαμένων συσταυρωσαμένοῑν

Dative συσταυρωσαμένῳ συσταυρωσαμένοῑς συσταυρωσαμένοῑν

Passive voice

Masculine

Nominative συσταυρωθείς συσταυρωθέντες συσταυρωθέντε

Vocative συσταυρωθείς συσταυρωθέντες συσταυρωθέντε

Accusative συσταυρωθέντα συσταυρωθέντας συσταυρωθέντε

Genitive συσταυρωθέντος συσταυρωθέντων συσταυρωθέντοῑν

Dative συσταυρωθέντι συσταυρωθεῖσι συσταυρωθέντοῑν

Feminine

Nominative συσταυρωθεῖσα συσταυρωθεῖσαι συσταυρωθείσᾱ

Vocative συσταυρωθεῖσα συσταυρωθεῖσαι συσταυρωθείσᾱ

Accusative συσταυρωθεῖσαν συσταυρωθείσᾱς συσταυρωθείσᾱ

Genitive συσταυρωθείσης συσταυρωθεισῶν συσταυρωθείσαῑν

Dative συσταυρωθείσῃ συσταυρωθείσαῑς συσταυρωθείσαῑν

Neuter

Nominative συσταυρωθέν συσταυρωθέντα συσταυρωθέντε

Vocative συσταυρωθέν συσταυρωθέντα συσταυρωθέντε

Accusative συσταυρωθέν συσταυρωθέντα συσταυρωθέντε

Genitive συσταυρωθέντος συσταυρωθέντων συσταυρωθέντοῑν

Dative συσταυρωθέντι συσταυρωθεῖσι συσταυρωθέντοῑν

Perfect

Active voice

Masculine

Nominative συνεσταυρωκώς συνεσταυρωκότες συνεσταυρωκότε

Vocative συνεσταυρωκώς συνεσταυρωκότες συνεσταυρωκότε

Accusative συνεσταυρωκότα συνεσταυρωκότας συνεσταυρωκότε

Genitive συνεσταυρωκότος συνεσταυρωκότων συνεσταυρωκότοῑν

Dative συνεσταυρωκότι συνεσταυρωκῶσι συνεσταυρωκότοῑν



Singular Plural Dual

Feminine

Nominative συνεσταυρωκυῖα συνεσταυρωκυῖαι συνεσταυρωκυίᾱ

Vocative συνεσταυρωκυῖα συνεσταυρωκυῖαι συνεσταυρωκυίᾱ

Accusative συνεσταυρωκυῖαν συνεσταυρωκυίᾱς συνεσταυρωκυίᾱ

Genitive συνεσταυρωκυίᾱς συνεσταυρωκυιῶν συνεσταυρωκυίαῑν

Dative συνεσταυρωκυίᾳ συνεσταυρωκυίαῑς συνεσταυρωκυίαῑν

Neuter

Nominative συνεσταυρωκόν συνεσταυρωκότες συνεσταυρωκότε

Vocative συνεσταυρωκός συνεσταυρωκότες συνεσταυρωκότε

Accusative συνεσταυρωκότα συνεσταυρωκότας συνεσταυρωκότε

Genitive συνεσταυρωκότος συνεσταυρωκότων συνεσταυρωκότοῑν

Dative συνεσταυρωκότι συνεσταυρωκῶσι συνεσταυρωκότοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative συνεσταυρωμένος συνεσταυρωμένοι συνεσταυρωμένω

Vocative συνεσταυρωμένε συνεσταυρωμένοι συνεσταυρωμένω

Accusative συνεσταυρωμένον συνεσταυρωμένους συνεσταυρωμένω

Genitive συνεσταυρωμένου συνεσταυρωμένων συνεσταυρωμένοῑν

Dative συνεσταυρωμένῳ συνεσταυρωμένοῑς συνεσταυρωμένοῑν

Feminine

Nominative συνεσταυρωμένη συνεσταυρωμέναι συνεσταυρωμένᾱ

Vocative συνεσταυρωμένη συνεσταυρωμέναι συνεσταυρωμένᾱ

Accusative συνεσταυρωμένην συνεσταυρωμένᾱς συνεσταυρωμένᾱ

Genitive συνεσταυρωμένης συνεσταυρωμενῶν συνεσταυρωμέναῑν

Dative συνεσταυρωμένῃ συνεσταυρωμέναῑς συνεσταυρωμέναῑν

Neuter

Nominative συνεσταυρωμένον συνεσταυρωμένα συνεσταυρωμένω

Vocative συνεσταυρωμένον συνεσταυρωμένα συνεσταυρωμένω

Accusative συνεσταυρωμένον συνεσταυρωμένα συνεσταυρωμένω

Genitive συνεσταυρωμένου συνεσταυρωμένων συνεσταυρωμένοῑν

Dative συνεσταυρωμένῳ συνεσταυρωμένοῑς συνεσταυρωμένοῑν



συσταυρόω

crucify with.

Active Middle Passive

Regular

Present συσταυροῦν συσταυροῦσθαι

Future συσταυρώσειν συσταυρώσεσθαι συσταυρωθήσεσθαι

Aorist συσταυρῶσαι συσταυρώσασθαι συσταυρωθῆναι

Perfect συνεσταυρωκέναι συνεσταυρῶσθαι



ἄγω

guide, lead, carry, take, bring, keep; raise, breed.

Indicative Subjunctive Optative Imperative

Regular

Active voice

Present
ἄγω ἄγω ἄγοῑμι1ps

ἄγεις ἄγῃς ἄγοῑς ἄγε2ps

ἄγει ἄγῃ ἄγοῑ ἀγέτω3ps

ἄγομεν ἄγωμεν ἄγοῑμεν1pp

ἄγετε ἄγητε ἄγοῑτε ἄγετε2pp

ἄγουσι ἄγωσι ἄγοῑεν ἀγέτωσαν3pp

ἄγετον ἄγητον ἄγοῑτον ἄγετον2pd

ἄγετον ἄγητον ἀγοί̄την ἀγέτων3pd

Imperfect
ἦγον1ps

ἦγες2ps

ἦγε3ps

ἤγομεν1pp

ἤγετε2pp

ἦγον3pp

ἤγετον2pd

ἠγέτην3pd

Future
ἄξω ἄξοῑμι1ps

ἄξεις ἄξοῑς2ps

ἄξει ἄξοῑ3ps

ἄξομεν ἄξοῑμεν1pp

ἄξετε ἄξοῑτε2pp

ἄξουσι ἄξοῑεν3pp

ἄξετον ἄξοῑτον2pd

ἄξετον ἀξοί̄την3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Aorist
ἦξα ἄξω ἄξαῑμι1ps

ἦξας ἄξῃς ἄξειας ἄξον2ps

ἦξε ἄξῃ ἄξειε ἀξάτω3ps

ἤξαμεν ἄξωμεν ἄξαῑμεν1pp

ἤξατε ἄξητε ἄξαῑτε ἄξατε2pp

ἦξαν ἄξωσι ἄξειαν ἀξάτωσαν3pp

ἤξατον ἄξητον ἄξαῑτον ἄξατον2pd

ἠξάτην ἄξητον ἀξαί̄την ἀξάτων3pd

Strong aorist
ἤγαγον ἀγάγω ἀγάγοῑμι1ps

ἤγαγες ἀγάγῃς ἀγάγοῑς ἄγαγε2ps

ἤγαγε ἀγάγῃ ἀγάγοῑ ἀγαγέτω3ps

ἠγάγομεν ἀγάγωμεν ἀγάγοῑμεν1pp

ἠγάγετε ἀγάγητε ἀγάγοῑτε ἀγάγετε2pp

ἤγαγον ἀγάγωσι ἀγάγοῑεν ἀγαγέτωσαν3pp

ἠγάγετον ἀγάγητον ἀγάγοῑτον ἀγάγετον2pd

ἠγαγέτην ἀγάγητον ἀγαγοί̄την ἀγαγέτων3pd

Perfect
ἦχα ἤχω ἤχοῑμι1ps

ἀγήοχα ἀγηόχω ἀγηόχοῑμι

ἦχας ἤχῃς ἤχοῑς ἦχε2ps

ἀγήοχας ἀγηόχῃς ἀγηόχοῑς ἀγήοχε

ἦχε ἤχῃ ἤχοῑ ἠχέτω3ps

ἀγήοχε ἀγηόχῃ ἀγηόχοῑ ἀγηοχέτω

ἤχαμεν ἤχωμεν ἤχοῑμεν1pp

ἀγηόχαμεν ἀγηόχωμεν ἀγηόχοῑμεν

ἤχατε ἤχητε ἤχοῑτε ἤχετε2pp

ἀγηόχατε ἀγηόχητε ἀγηόχοῑτε ἀγηόχετε

ἤχασι ἤχωσι ἤχοῑεν ἠχέτωσαν3pp

ἀγηόχασι ἀγηόχωσι ἀγηόχοῑεν ἀγηοχέτωσαν

ἤχατον ἤχητον ἤχοῑτον ἤχετον2pd

ἀγηόχατον ἀγηόχητον ἀγηόχοῑτον ἀγηόχετον

ἤχατον ἤχητον ἠχοί̄την ἠχέτων3pd

ἀγηόχατον ἀγηόχητον ἀγηοχοί̄την ἀγηοχέτων



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Pluperfect
ἤχη1ps

ἀγηόχη

ἤχης2ps

ἀγηόχης

ἤχει3ps

ἀγηόχει

ἤχεμεν1pp

ἀγηόχεμεν

ἤχετε2pp

ἀγηόχετε

ἤχεσαν3pp

ἀγηόχεσαν

ἤχειτον2pd

ἀγηόχειτον

ἠχείτην3pd

ἀγηοχείτην

Middle voice

Present
ἤγομαι ἄγωμαι ἀγοί̄μην1ps

ἤγει ἄγῃ ἄγοῑο ἄγου2ps

ἤγεται ἄγηται ἄγοῑτο ἀγέσθω3ps

ἠγόμεθα ἀγώμεθα ἀγοί̄μεθα1pp

ἤγεσθε ἄγησθε ἄγοῑσθε ἄγεσθε2pp

ἤγονται ἄγωνται ἄγοῑντο ἀγέσθωσαν3pp

ἤγεσθον ἄγησθον ἄγοῑσθον ἄγεσθον2pd

ἤγεσθον ἄγησθον ἀγοί̄σθην ἀγέσθων3pd

Imperfect
ἠγόμην1ps

ἤγου2ps

ἤγετο3ps

ἠγόμεθα1pp

ἤγεσθε2pp

ἤγοντο3pp

ἤγεσθον2pd

ἠγέσθην3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Future
ἄξομαι ἀξοί̄μην1ps

ἄξει ἄξοῑο2ps

ἄξεται ἄξοῑτο3ps

ἀξόμεθα ἀξοί̄μεθα1pp

ἄξεσθε ἄξοῑσθε2pp

ἄξονται ἄξοῑντο3pp

ἄξεσθον ἄξοῑσθον2pd

ἄξεσθον ἀξοί̄σθην3pd

Aorist
ἠξάμην ἄξωμαι ἀξαί̄μην1ps

ἤξω ἄξῃ ἄξαῑο ἄξαι2ps

ἤξατο ἄξηται ἄξαῑτο ἀξάσθω3ps

ἠξάμεθα ἀξώμεθα ἀξαί̄μεθα1pp

ἤξασθε ἄξησθε ἄξαῑσθε ἄξασθε2pp

ἤξαντο ἄξωνται ἄξαῑντο ἀξάσθωσαν3pp

ἤξασθον ἄξησθον ἄξαῑσθον ἄξασθον2pd

ἠξάσθην ἄξησθον ἀξαί̄σθην ἀξάσθων3pd

Strong aorist
ἠγαγόμην ἀγάγωμαι ἀγαγοί̄μην1ps

ἠγάγου ἀγάγῃ ἀγάγοῑο ἀγαγοῦ2ps

ἠγάγετο ἀγάγηται ἀγάγοῑτο ἀγαγέσθω3ps

ἠγαγόμεθα ἀγαγώμεθα ἀγαγοί̄μεθα1pp

ἠγάγεσθε ἀγάγησθε ἀγάγοῑσθε ἀγάγεσθε2pp

ἠγάγοντο ἀγάγωνται ἀγάγοῑντο ἀγαγέσθωσαν3pp

ἠγάγεσθον ἀγάγησθον ἀγάγοῑσθον ἀγάγεσθον2pd

ἠγαγέσθην ἀγάγησθον ἀγαγοί̄σθην ἀγαγέσθων3pd

Perfect
ἦγμαι1ps

ἀγήογμαι

ἦξαι ἦξο2ps

ἀγήοξαι ἀγήοξο

ἦκται ἤχθω3ps

ἀγήοκται ἀγηόχθω

ἤγμεθα1pp

ἀγηόγμεθα

ἦχθε ἦχθε2pp



Indicative Subjunctive Optative Imperative

ἀγήοχθε ἀγήοχθε

ἤχθωσαν3pp

ἀγηόχθωσαν

ἦχθον ἦχθον2pd

ἀγήοχθον ἀγήοχθον

ἦχθον ἤχθων3pd

ἀγήοχθον ἀγηόχθων

Pluperfect
ἤγμην1ps

ἀγηόγμην

ἦξο2ps

ἀγήοξο

ἦκτο3ps

ἀγήοκτο

ἤγμεθα1pp

ἀγηόγμεθα

ἦχθε2pp

ἀγήοχθε

ἦχθον2pd

ἀγήοχθον

ἤχθην3pd

ἀγηόχθην

Passive voice

Future
ἀχθήσομαι ἀχθησοί̄μην1ps

ἀχθήσει ἀχθήσοῑο2ps

ἀχθήσεται ἀχθήσοῑτο3ps

ἀχθησόμεθα ἀχθησοί̄μεθα1pp

ἀχθήσεσθε ἀχθήσοῑσθε2pp

ἀχθήσονται ἀχθήσοῑντο3pp

ἀχθήσεσθον ἀχθήσοῑσθον2pd

ἀχθήσεσθον ἀχθησοί̄σθην3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Aorist
ἤχθην ἀχθῶ ἀχθείην1ps

ἤχθης ἀχθῇς ἀχθείης ἄχθητι2ps

ἤχθη ἀχθῇ ἀχθείη ἀχθήτω3ps

ἤχθημεν ἀχθῶμεν ἀχθεῖμεν1pp

ἤχθητε ἀχθῆτε ἀχθεῖτε ἄχθητε2pp

ἤχθησαν ἀχθῶσι ἀχθεῖεν ἀχθήτωσαν3pp

ἤχθητον ἀχθῆτον ἀχθεῖτον ἄχθητον2pd

ἠχθήτην ἀχθῆτον ἀχθείτην ἀχθήτων3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Doric

Active voice

Present
ἄγοντι3pp

Imperfect
ἄγον1ps

ἄγες2ps

ἄγε3ps

ἄγομεν1pp

ἄγετε2pp

ἄγον3pp

ἄγετον2pd

ἀγέτην3pd

Strong aorist
ἄγαγον1ps

ἄγαγες2ps

ἄγαγε3ps

ἀγάγομεν1pp

ἀγάγετε2pp

ἄγαγον3pp

ἀγάγετον2pd

ἀγαγέτην3pd

Middle voice

Imperfect
ἀγόμην1ps

ἄγου2ps

ἄγετο3ps

ἀγόμεθα1pp

ἄγεσθε2pp

ἄγοντο3pp

ἄγεσθον2pd

ἀγέσθην3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Strong aorist
ἀγαγόμην1ps

ἀγάγου2ps

ἀγάγετο3ps

ἀγαγόμεθα1pp

ἀγάγεσθε2pp

ἀγάγοντο3pp

ἀγάγεσθον2pd

ἀγαγέσθην3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Ionic

Active voice

Imperfect
ἄγεσκον1ps

ἄγεσκες2ps

ἄγεσκε3ps

ἀγέσκομεν1pp

ἀγέσκετε2pp

ἄγεσκον3pp

ἀγέσκετον2pd

ἀγεσκέτην3pd

Middle voice

Imperfect
ἀγεσκόμην1ps

ἀγέσκου2ps

ἀγέσκετο3ps

ἀγεσκόμεθα1pp

ἀγέσκεσθε2pp

ἀγέσκοντο3pp

ἀγέσκεσθον2pd

ἀγεσκέσθην3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Poetic

Active voice

Imperfect
ἄγον1ps

ἄγες2ps

ἄγε3ps

ἄγομεν1pp

ἄγετε2pp

ἄγον3pp

ἄγετον2pd

ἀγέτην3pd

Strong aorist
ἄγαγον1ps

ἄγαγες2ps

ἄγαγε3ps

ἀγάγομεν1pp

ἀγάγετε2pp

ἄγαγον3pp

ἀγάγετον2pd

ἀγαγέτην3pd

Middle voice

Imperfect
ἀγόμην1ps

ἄγου2ps

ἄγετο3ps

ἀγόμεθα1pp

ἄγεσθε2pp

ἄγοντο3pp

ἄγεσθον2pd

ἀγέσθην3pd

Strong aorist
ἀγαγόμην1ps

ἀγάγου2ps

ἀγάγετο3ps

ἀγαγόμεθα1pp

ἀγάγεσθε2pp

ἀγάγοντο3pp



Indicative Subjunctive Optative Imperative

ἀγάγεσθον2pd

ἀγαγέσθην3pd



ἄγω

guide, lead, carry, take, bring, keep; raise, breed.

Nominative Genitive

Regular

Present

Active voice

Masculine ἄγων ἄγοντος

Feminine ἄγουσα ἀγούσης

Neuter ἄγον ἄγοντος

Middle voice

Masculine ἀγόμενος ἀγομένου

Feminine ἀγομένη ἀγομένης

Neuter ἀγόμενον ἀγομένου

Future

Active voice

Masculine ἄξων ἄξοντος

Feminine ἄξουσα ἀξούσης

Neuter ἄξον ἄξοντος

Middle voice

Masculine ἀξόμενος ἀξομένου

Feminine ἀξομένη ἀξομένης

Neuter ἀξόμενον ἀξομένου

Passive voice

Masculine ἀχθησόμενος ἀχθησομένου

Feminine ἀχθησομένη ἀχθησομένης

Neuter ἀχθησόμενον ἀχθησομένου

Aorist

Active voice

Masculine ἄξᾱς ἄξαντος

Feminine ἄξᾱσα ἀξά̄σης

Neuter ἄξαν ἄξαντος

Middle voice

Masculine ἀξάμενος ἀξαμένου

Feminine ἀξαμένη ἀξαμένης

Neuter ἀξάμενον ἀξαμένου



Nominative Genitive

Passive voice

Masculine ἀχθείς ἀχθέντος

Feminine ἀχθεῖσα ἀχθείσης

Neuter ἀχθέν ἀχθέντος

String Aorist

Active voice

Masculine ἀγαγών ἀγαγόντος

Feminine ἀγαγοῦσα ἀγαγούσης

Neuter ἀγαγόν ἀγαγόντος

Middle voice

Masculine ἀγαγόμενος ἀγαγομένου

Feminine ἀγαγομένη ἀγαγομένης

Neuter ἀγαγόμενον ἀγαγομένου

Perfect

Active voice

Masculine ἠχώς ἠχότος

Masculine ἀγηοχώς ἀγηοχότος

Feminine ἠχυῖα ἠχυίᾱς

Feminine ἀγηοχυῖα ἀγηοχυίᾱς

Neuter ἠχόν ἠχότος

Neuter ἀγηοχός ἀγηοχότος

Middle voice

Masculine ἠγμένος ἠγμένου

Masculine ἀγηογμένος ἀγηογμένου

Feminine ἠγμένη ἠγμένης

Feminine ἀγηογμένη ἀγηογμένης

Neuter ἠγμένον ἠγμένου

Neuter ἀγηογμένον ἀγηογμένου



Nominative Genitive

Doric

Perfect

Active voice

Masculine ἀγνηκώς ἀγνηκότος

Feminine ἀγνηκυῖα ἀγνηκυίᾱς

Neuter ἀγνηκός ἀγνηκότος



ἄγω

guide, lead, carry, take, bring, keep; raise, breed.

Active Middle Passive

Regular

Present ἄγειν ἄγεσθαι

Future ἄξειν ἄξεσθαι ἀχθήσεσθαι

Aorist ἄξαι ἄξασθαι ἀχθῆναι

Aorist ἀγαγεῖν ἀγαγέσθαι

Perfect ἠχέναι ἦχθαι

Perfect ἀγηοχέναι ἀγηόχθαι

Doric

Present ἄγεν

Poetic

Present ἀγέμεν



ἀκολουθέω

escort, be pupil or disciple, be follower.

Indicative Subjunctive Optative Imperative

Regular

Active voice

Present
ἀκολουθῶ ἀκολουθῶ ἀκολουθοῖμι1ps

ἀκολουθεῖς ἀκολουθῇς ἀκολουθοῖς ἀκολούθει2ps

ἀκολουθεῖ ἀκολουθῇ ἀκολουθοῖ ἀκολουθείτω3ps

ἀκολουθοῦμεν ἀκολουθῶμεν ἀκολουθοῖμεν1pp

ἀκολουθεῖτε ἀκολουθῆτε ἀκολουθοῖτε ἀκολουθεῖτε2pp

ἀκολουθοῦσι ἀκολουθῶσι ἀκολουθοῖεν ἀκολουθείτωσαν3pp

ἀκολουθεῖτον ἀκολουθῆτον ἀκολουθοῖτον ἀκολουθεῖτον2pd

ἀκολουθεῖτον ἀκολουθῆτον ἀκολουθοί̄την ἀκολουθείτων3pd

Imperfect
ἠκολούθουν1ps

ἠκολούθεις2ps

ἠκολούθει3ps

ἠκολουθοῦμεν1pp

ἠκολουθεῖτε2pp

ἠκολούθουν3pp

ἠκολουθεῖτον2pd

ἠκολουθείτην3pd

Future
ἀκολουθήσω ἀκολουθήσοῑμι1ps

ἀκολουθήσεις ἀκολουθήσοῑς2ps

ἀκολουθήσει ἀκολουθήσοῑ3ps

ἀκολουθήσομεν ἀκολουθήσοῑμεν1pp

ἀκολουθήσετε ἀκολουθήσοῑτε2pp

ἀκολουθήσουσι ἀκολουθήσοῑεν3pp

ἀκολουθήσετον ἀκολουθήσοῑτον2pd

ἀκολουθήσετον ἀκολουθησοί̄την3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Aorist
ἠκολούθησα ἀκολουθήσω ἀκολουθήσαῑμι1ps

ἠκολούθησας ἀκολουθήσῃς ἀκολουθήσειας ἀκολούθησον2ps

ἠκολούθησε ἀκολουθήσῃ ἀκολουθήσειε ἀκολουθησάτω3ps

ἠκολουθήσαμεν ἀκολουθήσωμεν ἀκολουθήσαῑμεν1pp

ἠκολουθήσατε ἀκολουθήσητε ἀκολουθήσαῑτε ἀκολουθήσατε2pp

ἠκολούθησαν ἀκολουθήσωσι ἀκολουθήσειαν ἀκολουθησάτωσα3pp

ἠκολουθήσατον ἀκολουθήσητον ἀκολουθήσαῑτον ἀκολουθήσατον2pd

ἠκολουθησάτην ἀκολουθήσητον ἀκολουθησαί̄την ἀκολουθησάτων3pd

Perfect
ἠκολούθηκα ἠκολουθήκω ἠκολουθήκοῑμι1ps

ἠκολούθηκας ἠκολουθήκῃς ἠκολουθήκοῑς ἠκολούθηκε2ps

ἠκολούθηκε ἠκολουθήκῃ ἠκολουθήκοῑ ἠκολουθηκέτω3ps

ἠκολουθήκαμεν ἠκολουθήκωμεν ἠκολουθήκοῑμεν1pp

ἠκολουθήκατε ἠκολουθήκητε ἠκολουθήκοῑτε ἠκολουθήκετε2pp

ἠκολουθήκασι ἠκολουθήκωσι ἠκολουθήκοῑεν ἠκολουθηκέτωσα3pp

ἠκολουθήκατον ἠκολουθήκητον ἠκολουθήκοῑτον ἠκολουθήκετον2pd

ἠκολουθήκατον ἠκολουθήκητον ἠκολουθηκοί̄την ἠκολουθηκέτων3pd

Pluperfect
ἠκολουθήκη1ps

ἠκολουθήκης2ps

ἠκολουθήκει3ps

ἠκολουθήκεμεν1pp

ἠκολουθήκετε2pp

ἠκολουθήκεσαν3pp

ἠκολουθήκειτον2pd

ἠκολουθηκείτην3pd

Middle voice

Present
ἀκολουθοῦμαι ἀκολουθῶμαι ἀκολουθοί̄μην1ps

ἀκολουθεῖ ἀκολουθῇ ἀκολουθοῖο ἀκολουθοῦ2ps

ἀκολουθεῖται ἀκολουθῆται ἀκολουθοῖτο ἀκολουθείσθω3ps

ἀκολουθούμεθα ἀκολουθώμεθα ἀκολουθοί̄μεθα1pp

ἀκολουθεῖσθε ἀκολουθῆσθε ἀκολουθοῖσθε ἀκολουθεῖσθε2pp

ἀκολουθοῦνται ἀκολουθῶνται ἀκολουθοῖντο ἀκολουθείσθωσα3pp

ἀκολουθεῖσθον ἀκολουθῆσθον ἀκολουθοῖσθον ἀκολουθεῖσθον2pd

ἀκολουθεῖσθον ἀκολουθῆσθον ἀκολουθοί̄σθην ἀκολουθείσθων3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Imperfect
ἠκολουθούμην1ps

ἠκολουθοῦ2ps

ἠκολουθεῖτο3ps

ἠκολουθούμεθα1pp

ἠκολουθεῖσθε2pp

ἠκολουθοῦντο3pp

ἠκολουθεῖσθον2pd

ἠκολουθείσθην3pd

Future
ἀκολουθήσομαι ἀκολουθησοί̄μην1ps

ἀκολουθήσει ἀκολουθήσοῑο2ps

ἀκολουθήσεται ἀκολουθήσοῑτο3ps

ἀκολουθησόμεθα ἀκολουθησοί̄μεθα1pp

ἀκολουθήσεσθε ἀκολουθήσοῑσθε2pp

ἀκολουθήσονται ἀκολουθήσοῑντο3pp

ἀκολουθήσεσθον ἀκολουθήσοῑσθο2pd

ἀκολουθήσεσθον ἀκολουθησοί̄σθη3pd

Aorist
ἠκολουθησάμην ἀκολουθήσωμαι ἀκολουθησαί̄μην1ps

ἠκολουθήσω ἀκολουθήσῃ ἀκολουθήσαῑο ἀκολούθησαι2ps

ἠκολουθήσατο ἀκολουθήσηται ἀκολουθήσαῑτο ἀκολουθησάσθω3ps

ἠκολουθησάμεθα ἀκολουθησώμεθα ἀκολουθησαί̄μεθ1pp

ἠκολουθήσασθε ἀκολουθήσησθε ἀκολουθήσαῑσθε ἀκολουθήσασθε2pp

ἠκολουθήσαντο ἀκολουθήσωνται ἀκολουθήσαῑντο ἀκολουθησάσθω3pp

ἠκολουθήσασθον ἀκολουθήσησθον ἀκολουθήσαῑσθο ἀκολουθήσασθον2pd

ἠκολουθησάσθην ἀκολουθήσησθον ἀκολουθησαί̄σθη ἀκολουθησάσθω3pd

Perfect
ἠκολούθημαι1ps

ἠκολούθησαι ἠκολούθησο2ps

ἠκολούθηται ἠκολουθήσθω3ps

ἠκολουθήμεθα1pp

ἠκολούθησθε ἠκολούθησθε2pp

ἠκολούθηνται ἠκολουθήσθωσα3pp

ἠκολούθησθον ἠκολούθησθον2pd

ἠκολούθησθον ἠκολουθήσθων3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Pluperfect
ἠκολουθήμην1ps

ἠκολούθησο2ps

ἠκολούθητο3ps

ἠκολουθήμεθα1pp

ἠκολούθησθε2pp

ἠκολούθηντο3pp

ἠκολούθησθον2pd

ἠκολουθήσθην3pd

Passive voice

Future
ἀκολουθηθήσομα ἀκολουθηθησοί̄μ1ps

ἀκολουθηθήσει ἀκολουθηθήσοῑο2ps

ἀκολουθηθήσεται ἀκολουθηθήσοῑτο3ps

ἀκολουθηθησόμε ἀκολουθηθησοί̄με1pp

ἀκολουθηθήσεσθ ἀκολουθηθήσοῑσ2pp

ἀκολουθηθήσοντ ἀκολουθηθήσοῑντ3pp

ἀκολουθηθήσεσθ ἀκολουθηθήσοῑσ2pd

ἀκολουθηθήσεσθ ἀκολουθηθησοί̄σ3pd

Aorist
ἠκολουθήθην ἀκολουθηθῶ ἀκολουθηθείην1ps

ἠκολουθήθης ἀκολουθηθῇς ἀκολουθηθείης ἀκολουθήθητι2ps

ἠκολουθήθη ἀκολουθηθῇ ἀκολουθηθείη ἀκολουθηθήτω3ps

ἠκολουθήθημεν ἀκολουθηθῶμεν ἀκολουθηθεῖμεν1pp

ἠκολουθήθητε ἀκολουθηθῆτε ἀκολουθηθεῖτε ἀκολουθήθητε2pp

ἠκολουθήθησαν ἀκολουθηθῶσι ἀκολουθηθεῖεν ἀκολουθηθήτωσα3pp

ἠκολουθήθητον ἀκολουθηθῆτον ἀκολουθηθεῖτον ἀκολουθήθητον2pd

ἠκολουθηθήτην ἀκολουθηθῆτον ἀκολουθηθείτην ἀκολουθηθήτων3pd



ἀκολουθέω

escort, be pupil or disciple, be follower.

Singular Plural Dual

Regular

Present

Active voice

Masculine

Nominative ἀκολουθῶν ἀκολουθοῦντες ἀκολουθοῦντε

Vocative ἀκολουθῶν ἀκολουθοῦντες ἀκολουθοῦντε

Accusative ἀκολουθοῦντα ἀκολουθοῦντας ἀκολουθοῦντε

Genitive ἀκολουθοῦντος ἀκολουθούντων ἀκολουθούντοῑν

Dative ἀκολουθοῦντι ἀκολουθοῦσι ἀκολουθούντοῑν

Feminine

Nominative ἀκολουθοῦσα ἀκολουθοῦσαι ἀκολουθούσᾱ

Vocative ἀκολουθοῦσα ἀκολουθοῦσαι ἀκολουθούσᾱ

Accusative ἀκολουθοῦσαν ἀκολουθούσᾱς ἀκολουθούσᾱ

Genitive ἀκολουθούσης ἀκολουθουσῶν ἀκολουθούσαῑν

Dative ἀκολουθούσῃ ἀκολουθούσαῑς ἀκολουθούσαῑν

Neuter

Nominative ἀκολουθοῦν ἀκολουθοῦντα ἀκολουθοῦντε

Vocative ἀκολουθοῦν ἀκολουθοῦντα ἀκολουθοῦντε

Accusative ἀκολουθοῦν ἀκολουθοῦντα ἀκολουθοῦντε

Genitive ἀκολουθοῦντος ἀκολουθούντων ἀκολουθούντοῑν

Dative ἀκολουθοῦντι ἀκολουθοῦσι ἀκολουθούντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative ἀκολουθούμενος ἀκολουθούμενοι ἀκολουθουμένω

Vocative ἀκολουθούμενε ἀκολουθούμενοι ἀκολουθουμένω

Accusative ἀκολουθούμενον ἀκολουθουμένους ἀκολουθουμένω

Genitive ἀκολουθουμένου ἀκολουθουμένων ἀκολουθουμένοῑν

Dative ἀκολουθουμένῳ ἀκολουθουμένοῑς ἀκολουθουμένοῑν

Feminine

Nominative ἀκολουθουμένη ἀκολουθουμέναι ἀκολουθουμένᾱ

Vocative ἀκολουθουμένη ἀκολουθουμέναι ἀκολουθουμένᾱ

Accusative ἀκολουθουμένην ἀκολουθουμένᾱς ἀκολουθουμένᾱ

Genitive ἀκολουθουμένης ἀκολουθουμενῶν ἀκολουθουμέναῑν

Dative ἀκολουθουμένῃ ἀκολουθουμέναῑς ἀκολουθουμέναῑν



Singular Plural Dual

Neuter

Nominative ἀκολουθούμενον ἀκολουθούμενα ἀκολουθουμένω

Vocative ἀκολουθούμενον ἀκολουθούμενα ἀκολουθουμένω

Accusative ἀκολουθούμενον ἀκολουθούμενα ἀκολουθουμένω

Genitive ἀκολουθουμένου ἀκολουθουμένων ἀκολουθουμένοῑν

Dative ἀκολουθουμένῳ ἀκολουθουμένοῑς ἀκολουθουμένοῑν

Future

Active voice

Masculine

Nominative ἀκολουθήσων ἀκολουθήσοντες ἀκολουθήσοντε

Vocative ἀκολουθήσον ἀκολουθήσοντες ἀκολουθήσοντε

Accusative ἀκολουθήσοντα ἀκολουθήσοντας ἀκολουθήσοντε

Genitive ἀκολουθήσοντος ἀκολουθησόντων ἀκολουθησόντοῑν

Dative ἀκολουθήσοντι ἀκολουθήσουσι ἀκολουθησόντοῑν

Feminine

Nominative ἀκολουθήσουσα ἀκολουθήσουσαι ἀκολουθησούσᾱ

Vocative ἀκολουθήσουσα ἀκολουθήσουσαι ἀκολουθησούσᾱ

Accusative ἀκολουθήσουσαν ἀκολουθησούσᾱς ἀκολουθησούσᾱ

Genitive ἀκολουθησούσης ἀκολουθησουσῶν ἀκολουθησούσαῑν

Dative ἀκολουθησούσῃ ἀκολουθησούσαῑς ἀκολουθησούσαῑν

Neuter

Nominative ἀκολουθῆσον ἀκολουθήσοντα ἀκολουθήσοντε

Vocative ἀκολουθῆσον ἀκολουθήσοντα ἀκολουθήσοντε

Accusative ἀκολουθῆσον ἀκολουθήσοντα ἀκολουθήσοντε

Genitive ἀκολουθήσοντος ἀκολουθησόντων ἀκολουθησόντοῑν

Dative ἀκολουθήσοντι ἀκολουθήσουσι ἀκολουθησόντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative ἀκολουθησόμενος ἀκολουθησόμενοι ἀκολουθησομένω

Vocative ἀκολουθησόμενε ἀκολουθησόμενοι ἀκολουθησομένω

Accusative ἀκολουθησόμενον ἀκολουθησομένους ἀκολουθησομένω

Genitive ἀκολουθησομένου ἀκολουθησομένων ἀκολουθησομένοῑν

Dative ἀκολουθησομένῳ ἀκολουθησομένοῑς ἀκολουθησομένοῑν



Singular Plural Dual

Feminine

Nominative ἀκολουθησομένη ἀκολουθησομέναι ἀκολουθησομένᾱ

Vocative ἀκολουθησομένη ἀκολουθησομέναι ἀκολουθησομένᾱ

Accusative ἀκολουθησομένην ἀκολουθησομένᾱς ἀκολουθησομένᾱ

Genitive ἀκολουθησομένης ἀκολουθησομενῶν ἀκολουθησομέναῑν

Dative ἀκολουθησομένῃ ἀκολουθησομέναῑς ἀκολουθησομέναῑν

Neuter

Nominative ἀκολουθησόμενον ἀκολουθησόμενα ἀκολουθησομένω

Vocative ἀκολουθησόμενον ἀκολουθησόμενα ἀκολουθησομένω

Accusative ἀκολουθησόμενον ἀκολουθησόμενα ἀκολουθησομένω

Genitive ἀκολουθησομένου ἀκολουθησομένων ἀκολουθησομένοῑν

Dative ἀκολουθησομένῳ ἀκολουθησομένοῑς ἀκολουθησομένοῑν

Passive voice

Masculine

Nominative ἀκολουθηθησόμενος ἀκολουθηθησόμενοι ἀκολουθηθησομένω

Vocative ἀκολουθηθησόμενε ἀκολουθηθησόμενοι ἀκολουθηθησομένω

Accusative ἀκολουθηθησόμενον ἀκολουθηθησομένους ἀκολουθηθησομένω

Genitive ἀκολουθηθησομένου ἀκολουθηθησομένων ἀκολουθηθησομένοῑν

Dative ἀκολουθηθησομένῳ ἀκολουθηθησομένοῑς ἀκολουθηθησομένοῑν

Feminine

Nominative ἀκολουθηθησομένη ἀκολουθηθησομέναι ἀκολουθηθησομένᾱ

Vocative ἀκολουθηθησομένη ἀκολουθηθησομέναι ἀκολουθηθησομένᾱ

Accusative ἀκολουθηθησομένην ἀκολουθηθησομένᾱς ἀκολουθηθησομένᾱ

Genitive ἀκολουθηθησομένης ἀκολουθηθησομενῶν ἀκολουθηθησομέναῑν

Dative ἀκολουθηθησομένῃ ἀκολουθηθησομέναῑς ἀκολουθηθησομέναῑν

Neuter

Nominative ἀκολουθηθησόμενον ἀκολουθηθησόμενα ἀκολουθηθησομένω

Vocative ἀκολουθηθησόμενον ἀκολουθηθησόμενα ἀκολουθηθησομένω

Accusative ἀκολουθηθησόμενον ἀκολουθηθησόμενα ἀκολουθηθησομένω

Genitive ἀκολουθηθησομένου ἀκολουθηθησομένων ἀκολουθηθησομένοῑν

Dative ἀκολουθηθησομένῳ ἀκολουθηθησομένοῑς ἀκολουθηθησομένοῑν



Singular Plural Dual

Aorist

Active voice

Masculine

Nominative ἀκολουθήσᾱς ἀκολουθήσαντες ἀκολουθήσαντε

Vocative ἀκολουθήσαν ἀκολουθήσαντες ἀκολουθήσαντε

Accusative ἀκολουθήσαντα ἀκολουθήσαντας ἀκολουθήσαντε

Genitive ἀκολουθήσαντος ἀκολουθησάντων ἀκολουθησάντοῑν

Dative ἀκολουθήσαντι ἀκολουθήσᾱσι ἀκολουθησάντοῑν

Feminine

Nominative ἀκολουθήσᾱσα ἀκολουθήσᾱσαι ἀκολουθησά̄σᾱ

Vocative ἀκολουθήσᾱσα ἀκολουθήσᾱσαι ἀκολουθησά̄σᾱ

Accusative ἀκολουθήσᾱσαν ἀκολουθησά̄σᾱς ἀκολουθησά̄σᾱ

Genitive ἀκολουθησά̄σης ἀκολουθησᾱσῶν ἀκολουθησά̄σαῑν

Dative ἀκολουθησά̄σῃ ἀκολουθησά̄σαῑς ἀκολουθησά̄σαῑν

Neuter

Nominative ἀκολουθῆσαν ἀκολουθήσαντα ἀκολουθήσαντε

Vocative ἀκολουθῆσαν ἀκολουθήσαντα ἀκολουθήσαντε

Accusative ἀκολουθῆσαν ἀκολουθήσαντα ἀκολουθήσαντε

Genitive ἀκολουθήσαντος ἀκολουθησάντων ἀκολουθησάντοῑν

Dative ἀκολουθήσαντι ἀκολουθήσᾱσι ἀκολουθησάντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative ἀκολουθησάμενος ἀκολουθησάμενοι ἀκολουθησαμένω

Vocative ἀκολουθησάμενε ἀκολουθησάμενοι ἀκολουθησαμένω

Accusative ἀκολουθησάμενον ἀκολουθησαμένους ἀκολουθησαμένω

Genitive ἀκολουθησαμένου ἀκολουθησαμένων ἀκολουθησαμένοῑν

Dative ἀκολουθησαμένῳ ἀκολουθησαμένοῑς ἀκολουθησαμένοῑν

Feminine

Nominative ἀκολουθησαμένη ἀκολουθησαμέναι ἀκολουθησαμένᾱ

Vocative ἀκολουθησαμένη ἀκολουθησαμέναι ἀκολουθησαμένᾱ

Accusative ἀκολουθησαμένην ἀκολουθησαμένᾱς ἀκολουθησαμένᾱ

Genitive ἀκολουθησαμένης ἀκολουθησαμενῶν ἀκολουθησαμέναῑν

Dative ἀκολουθησαμένῃ ἀκολουθησαμέναῑς ἀκολουθησαμέναῑν



Singular Plural Dual

Neuter

Nominative ἀκολουθησάμενον ἀκολουθησάμενα ἀκολουθησαμένω

Vocative ἀκολουθησάμενον ἀκολουθησάμενα ἀκολουθησαμένω

Accusative ἀκολουθησάμενον ἀκολουθησάμενα ἀκολουθησαμένω

Genitive ἀκολουθησαμένου ἀκολουθησαμένων ἀκολουθησαμένοῑν

Dative ἀκολουθησαμένῳ ἀκολουθησαμένοῑς ἀκολουθησαμένοῑν

Passive voice

Masculine

Nominative ἀκολουθηθείς ἀκολουθηθέντες ἀκολουθηθέντε

Vocative ἀκολουθηθείς ἀκολουθηθέντες ἀκολουθηθέντε

Accusative ἀκολουθηθέντα ἀκολουθηθέντας ἀκολουθηθέντε

Genitive ἀκολουθηθέντος ἀκολουθηθέντων ἀκολουθηθέντοῑν

Dative ἀκολουθηθέντι ἀκολουθηθεῖσι ἀκολουθηθέντοῑν

Feminine

Nominative ἀκολουθηθεῖσα ἀκολουθηθεῖσαι ἀκολουθηθείσᾱ

Vocative ἀκολουθηθεῖσα ἀκολουθηθεῖσαι ἀκολουθηθείσᾱ

Accusative ἀκολουθηθεῖσαν ἀκολουθηθείσᾱς ἀκολουθηθείσᾱ

Genitive ἀκολουθηθείσης ἀκολουθηθεισῶν ἀκολουθηθείσαῑν

Dative ἀκολουθηθείσῃ ἀκολουθηθείσαῑς ἀκολουθηθείσαῑν

Neuter

Nominative ἀκολουθηθέν ἀκολουθηθέντα ἀκολουθηθέντε

Vocative ἀκολουθηθέν ἀκολουθηθέντα ἀκολουθηθέντε

Accusative ἀκολουθηθέν ἀκολουθηθέντα ἀκολουθηθέντε

Genitive ἀκολουθηθέντος ἀκολουθηθέντων ἀκολουθηθέντοῑν

Dative ἀκολουθηθέντι ἀκολουθηθεῖσι ἀκολουθηθέντοῑν

Perfect

Active voice

Masculine

Nominative ἠκολουθηκώς ἠκολουθηκότες ἠκολουθηκότε

Vocative ἠκολουθηκώς ἠκολουθηκότες ἠκολουθηκότε

Accusative ἠκολουθηκότα ἠκολουθηκότας ἠκολουθηκότε

Genitive ἠκολουθηκότος ἠκολουθηκότων ἠκολουθηκότοῑν

Dative ἠκολουθηκότι ἠκολουθηκῶσι ἠκολουθηκότοῑν



Singular Plural Dual

Feminine

Nominative ἠκολουθηκυῖα ἠκολουθηκυῖαι ἠκολουθηκυίᾱ

Vocative ἠκολουθηκυῖα ἠκολουθηκυῖαι ἠκολουθηκυίᾱ

Accusative ἠκολουθηκυῖαν ἠκολουθηκυίᾱς ἠκολουθηκυίᾱ

Genitive ἠκολουθηκυίᾱς ἠκολουθηκυιῶν ἠκολουθηκυίαῑν

Dative ἠκολουθηκυίᾳ ἠκολουθηκυίαῑς ἠκολουθηκυίαῑν

Neuter

Nominative ἠκολουθηκόν ἠκολουθηκότες ἠκολουθηκότε

Vocative ἠκολουθηκός ἠκολουθηκότες ἠκολουθηκότε

Accusative ἠκολουθηκότα ἠκολουθηκότας ἠκολουθηκότε

Genitive ἠκολουθηκότος ἠκολουθηκότων ἠκολουθηκότοῑν

Dative ἠκολουθηκότι ἠκολουθηκῶσι ἠκολουθηκότοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative ἠκολουθημένος ἠκολουθημένοι ἠκολουθημένω

Vocative ἠκολουθημένε ἠκολουθημένοι ἠκολουθημένω

Accusative ἠκολουθημένον ἠκολουθημένους ἠκολουθημένω

Genitive ἠκολουθημένου ἠκολουθημένων ἠκολουθημένοῑν

Dative ἠκολουθημένῳ ἠκολουθημένοῑς ἠκολουθημένοῑν

Feminine

Nominative ἠκολουθημένη ἠκολουθημέναι ἠκολουθημένᾱ

Vocative ἠκολουθημένη ἠκολουθημέναι ἠκολουθημένᾱ

Accusative ἠκολουθημένην ἠκολουθημένᾱς ἠκολουθημένᾱ

Genitive ἠκολουθημένης ἠκολουθημενῶν ἠκολουθημέναῑν

Dative ἠκολουθημένῃ ἠκολουθημέναῑς ἠκολουθημέναῑν

Neuter

Nominative ἠκολουθημένον ἠκολουθημένα ἠκολουθημένω

Vocative ἠκολουθημένον ἠκολουθημένα ἠκολουθημένω

Accusative ἠκολουθημένον ἠκολουθημένα ἠκολουθημένω

Genitive ἠκολουθημένου ἠκολουθημένων ἠκολουθημένοῑν

Dative ἠκολουθημένῳ ἠκολουθημένοῑς ἠκολουθημένοῑν



ἀκολουθέω

escort, be pupil or disciple, be follower.

Active Middle Passive

Regular

Present ἀκολουθεῖν ἀκολουθεῖσθαι

Future ἀκολουθήσειν ἀκολουθήσεσθαι ἀκολουθηθήσεσθαι

Aorist ἀκολουθῆσαι ἀκολουθήσασθαι ἀκολουθηθῆναι

Perfect ἠκολουθηκέναι ἠκολουθῆσθαι



ἀλλοτριόω

alienate, strange.

Indicative Subjunctive Optative Imperative

Regular

Active voice

Present
ἀλλοτριῶ ἀλλοτριῶ ἀλλοτριοῖμι1ps

ἀλλοτριοῖς ἀλλοτριοῖς ἀλλοτριοῖς ἀλλοτρίου2ps

ἀλλοτριοῖ ἀλλοτριοῖ ἀλλοτριοῖ ἀλλοτριούτω3ps

ἀλλοτριοῦμεν ἀλλοτριῶμεν ἀλλοτριοῖμεν1pp

ἀλλοτριοῦτε ἀλλοτριῶτε ἀλλοτριοῖτε ἀλλοτριοῦτε2pp

ἀλλοτριοῦσι ἀλλοτριῶσι ἀλλοτριοῖεν ἀλλοτριούτωσαν3pp

ἀλλοτριοῦτον ἀλλοτριῶτον ἀλλοτριοῖτον ἀλλοτριοῦτον2pd

ἀλλοτριοῦτον ἀλλοτριῶτον ἀλλοτριοί̄την ἀλλοτριούτων3pd

Imperfect
ἠλλοτρίουν1ps

ἠλλοτρίους2ps

ἠλλοτρίου3ps

ἠλλοτριοῦμεν1pp

ἠλλοτριοῦτε2pp

ἠλλοτρίουν3pp

ἠλλοτριοῦτον2pd

ἠλλοτριούτην3pd

Future
ἀλλοτριώσω ἀλλοτριώσοῑμι1ps

ἀλλοτριώσεις ἀλλοτριώσοῑς2ps

ἀλλοτριώσει ἀλλοτριώσοῑ3ps

ἀλλοτριώσομεν ἀλλοτριώσοῑμεν1pp

ἀλλοτριώσετε ἀλλοτριώσοῑτε2pp

ἀλλοτριώσουσι ἀλλοτριώσοῑεν3pp

ἀλλοτριώσετον ἀλλοτριώσοῑτον2pd

ἀλλοτριώσετον ἀλλοτριωσοί̄την3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Aorist
ἠλλοτρίωσα ἀλλοτριώσω ἀλλοτριώσαῑμι1ps

ἠλλοτρίωσας ἀλλοτριώσῃς ἀλλοτριώσειας ἀλλοτρίωσον2ps

ἠλλοτρίωσε ἀλλοτριώσῃ ἀλλοτριώσειε ἀλλοτριωσάτω3ps

ἠλλοτριώσαμεν ἀλλοτριώσωμεν ἀλλοτριώσαῑμεν1pp

ἠλλοτριώσατε ἀλλοτριώσητε ἀλλοτριώσαῑτε ἀλλοτριώσατε2pp

ἠλλοτρίωσαν ἀλλοτριώσωσι ἀλλοτριώσειαν ἀλλοτριωσάτωσα3pp

ἠλλοτριώσατον ἀλλοτριώσητον ἀλλοτριώσαῑτον ἀλλοτριώσατον2pd

ἠλλοτριωσάτην ἀλλοτριώσητον ἀλλοτριωσαί̄την ἀλλοτριωσάτων3pd

Perfect
ἠλλοτρίωκα ἠλλοτριώκω ἠλλοτριώκοῑμι1ps

ἠλλοτρίωκας ἠλλοτριώκῃς ἠλλοτριώκοῑς ἠλλοτρίωκε2ps

ἠλλοτρίωκε ἠλλοτριώκῃ ἠλλοτριώκοῑ ἠλλοτριωκέτω3ps

ἠλλοτριώκαμεν ἠλλοτριώκωμεν ἠλλοτριώκοῑμεν1pp

ἠλλοτριώκατε ἠλλοτριώκητε ἠλλοτριώκοῑτε ἠλλοτριώκετε2pp

ἠλλοτριώκασι ἠλλοτριώκωσι ἠλλοτριώκοῑεν ἠλλοτριωκέτωσα3pp

ἠλλοτριώκατον ἠλλοτριώκητον ἠλλοτριώκοῑτον ἠλλοτριώκετον2pd

ἠλλοτριώκατον ἠλλοτριώκητον ἠλλοτριωκοί̄την ἠλλοτριωκέτων3pd

Pluperfect
ἠλλοτριώκη1ps

ἠλλοτριώκης2ps

ἠλλοτριώκει3ps

ἠλλοτριώκεμεν1pp

ἠλλοτριώκετε2pp

ἠλλοτριώκεσαν3pp

ἠλλοτριώκειτον2pd

ἠλλοτριωκείτην3pd

Middle voice

Present
ἀλλοτριοῦμαι ἀλλοτριῶμαι ἀλλοτριοί̄μην1ps

ἀλλοτριοῖ ἀλλοτριοῖ ἀλλοτριοῖο ἀλλοτριοῦ2ps

ἀλλοτριοῦται ἀλλοτριῶται ἀλλοτριοῖτο ἀλλοτριούσθω3ps

ἀλλοτριούμεθα ἀλλοτριώμεθα ἀλλοτριοί̄μεθα1pp

ἀλλοτριοῦσθε ἀλλοτριῶσθε ἀλλοτριοῖσθε ἀλλοτριοῦσθε2pp

ἀλλοτριοῦνται ἀλλοτριῶνται ἀλλοτριοῖντο ἀλλοτριούσθωσα3pp

ἀλλοτριοῦσθον ἀλλοτριῶσθον ἀλλοτριοῖσθον ἀλλοτριοῦσθον2pd

ἀλλοτριοῦσθον ἀλλοτριῶσθον ἀλλοτριοί̄σθην ἀλλοτριούσθων3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Imperfect
ἠλλοτριούμην1ps

ἠλλοτριοῦ2ps

ἠλλοτριοῦτο3ps

ἠλλοτριούμεθα1pp

ἠλλοτριοῦσθε2pp

ἠλλοτριοῦντο3pp

ἠλλοτριοῦσθον2pd

ἠλλοτριούσθην3pd

Future
ἀλλοτριώσομαι ἀλλοτριωσοί̄μην1ps

ἀλλοτριώσει ἀλλοτριώσοῑο2ps

ἀλλοτριώσεται ἀλλοτριώσοῑτο3ps

ἀλλοτριωσόμεθα ἀλλοτριωσοί̄μεθα1pp

ἀλλοτριώσεσθε ἀλλοτριώσοῑσθε2pp

ἀλλοτριώσονται ἀλλοτριώσοῑντο3pp

ἀλλοτριώσεσθον ἀλλοτριώσοῑσθον2pd

ἀλλοτριώσεσθον ἀλλοτριωσοί̄σθην3pd

Aorist
ἠλλοτριωσάμην ἀλλοτριώσωμαι ἀλλοτριωσαί̄μην1ps

ἠλλοτριώσω ἀλλοτριώσῃ ἀλλοτριώσαῑο ἀλλοτρίωσαι2ps

ἠλλοτριώσατο ἀλλοτριώσηται ἀλλοτριώσαῑτο ἀλλοτριωσάσθω3ps

ἠλλοτριωσάμεθα ἀλλοτριωσώμεθα ἀλλοτριωσαί̄μεθα1pp

ἠλλοτριώσασθε ἀλλοτριώσησθε ἀλλοτριώσαῑσθε ἀλλοτριώσασθε2pp

ἠλλοτριώσαντο ἀλλοτριώσωνται ἀλλοτριώσαῑντο ἀλλοτριωσάσθωσ3pp

ἠλλοτριώσασθον ἀλλοτριώσησθον ἀλλοτριώσαῑσθον ἀλλοτριώσασθον2pd

ἠλλοτριωσάσθην ἀλλοτριώσησθον ἀλλοτριωσαί̄σθην ἀλλοτριωσάσθων3pd

Perfect
ἠλλοτρίωμαι1ps

ἠλλοτρίωσαι ἠλλοτρίωσο2ps

ἠλλοτρίωται ἠλλοτριώσθω3ps

ἠλλοτριώμεθα1pp

ἠλλοτρίωσθε ἠλλοτρίωσθε2pp

ἠλλοτρίωνται ἠλλοτριώσθωσαν3pp

ἠλλοτρίωσθον ἠλλοτρίωσθον2pd

ἠλλοτρίωσθον ἠλλοτριώσθων3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Pluperfect
ἠλλοτριώμην1ps

ἠλλοτρίωσο2ps

ἠλλοτρίωτο3ps

ἠλλοτριώμεθα1pp

ἠλλοτρίωσθε2pp

ἠλλοτρίωντο3pp

ἠλλοτρίωσθον2pd

ἠλλοτριώσθην3pd

Passive voice

Future
ἀλλοτριωθήσομαι ἀλλοτριωθησοί̄μη1ps

ἀλλοτριωθήσει ἀλλοτριωθήσοῑο2ps

ἀλλοτριωθήσεται ἀλλοτριωθήσοῑτο3ps

ἀλλοτριωθησόμε ἀλλοτριωθησοί̄με1pp

ἀλλοτριωθήσεσθε ἀλλοτριωθήσοῑσθ2pp

ἀλλοτριωθήσοντα ἀλλοτριωθήσοῑντ3pp

ἀλλοτριωθήσεσθ ἀλλοτριωθήσοῑσθ2pd

ἀλλοτριωθήσεσθ ἀλλοτριωθησοί̄σθ3pd

Aorist
ἠλλοτριώθην ἀλλοτριωθῶ ἀλλοτριωθείην1ps

ἠλλοτριώθης ἀλλοτριωθῇς ἀλλοτριωθείης ἀλλοτριώθητι2ps

ἠλλοτριώθη ἀλλοτριωθῇ ἀλλοτριωθείη ἀλλοτριωθήτω3ps

ἠλλοτριώθημεν ἀλλοτριωθῶμεν ἀλλοτριωθεῖμεν1pp

ἠλλοτριώθητε ἀλλοτριωθῆτε ἀλλοτριωθεῖτε ἀλλοτριώθητε2pp

ἠλλοτριώθησαν ἀλλοτριωθῶσι ἀλλοτριωθεῖεν ἀλλοτριωθήτωσα3pp

ἠλλοτριώθητον ἀλλοτριωθῆτον ἀλλοτριωθεῖτον ἀλλοτριώθητον2pd

ἠλλοτριωθήτην ἀλλοτριωθῆτον ἀλλοτριωθείτην ἀλλοτριωθήτων3pd



ἀλλοτριόω

alienate, strange.

Singular Plural Dual

Regular

Present

Active voice

Masculine

Nominative ἀλλοτριῶν ἀλλοτριοῦντες ἀλλοτριοῦντε

Vocative ἀλλοτριῶν ἀλλοτριοῦντες ἀλλοτριοῦντε

Accusative ἀλλοτριοῦντα ἀλλοτριοῦντας ἀλλοτριοῦντε

Genitive ἀλλοτριοῦντος ἀλλοτριούντων ἀλλοτριούντοῑν

Dative ἀλλοτριοῦντι ἀλλοτριοῦσι ἀλλοτριούντοῑν

Feminine

Nominative ἀλλοτριοῦσα ἀλλοτριοῦσαι ἀλλοτριούσᾱ

Vocative ἀλλοτριοῦσα ἀλλοτριοῦσαι ἀλλοτριούσᾱ

Accusative ἀλλοτριοῦσαν ἀλλοτριούσᾱς ἀλλοτριούσᾱ

Genitive ἀλλοτριούσης ἀλλοτριουσῶν ἀλλοτριούσαῑν

Dative ἀλλοτριούσῃ ἀλλοτριούσαῑς ἀλλοτριούσαῑν

Neuter

Nominative ἀλλοτριοῦν ἀλλοτριοῦντα ἀλλοτριοῦντε

Vocative ἀλλοτριοῦν ἀλλοτριοῦντα ἀλλοτριοῦντε

Accusative ἀλλοτριοῦν ἀλλοτριοῦντα ἀλλοτριοῦντε

Genitive ἀλλοτριοῦντος ἀλλοτριούντων ἀλλοτριούντοῑν

Dative ἀλλοτριοῦντι ἀλλοτριοῦσι ἀλλοτριούντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative ἀλλοτριούμενος ἀλλοτριούμενοι ἀλλοτριουμένω

Vocative ἀλλοτριούμενε ἀλλοτριούμενοι ἀλλοτριουμένω

Accusative ἀλλοτριούμενον ἀλλοτριουμένους ἀλλοτριουμένω

Genitive ἀλλοτριουμένου ἀλλοτριουμένων ἀλλοτριουμένοῑν

Dative ἀλλοτριουμένῳ ἀλλοτριουμένοῑς ἀλλοτριουμένοῑν

Feminine

Nominative ἀλλοτριουμένη ἀλλοτριουμέναι ἀλλοτριουμένᾱ

Vocative ἀλλοτριουμένη ἀλλοτριουμέναι ἀλλοτριουμένᾱ

Accusative ἀλλοτριουμένην ἀλλοτριουμένᾱς ἀλλοτριουμένᾱ

Genitive ἀλλοτριουμένης ἀλλοτριουμενῶν ἀλλοτριουμέναῑν

Dative ἀλλοτριουμένῃ ἀλλοτριουμέναῑς ἀλλοτριουμέναῑν



Singular Plural Dual

Neuter

Nominative ἀλλοτριούμενον ἀλλοτριούμενα ἀλλοτριουμένω

Vocative ἀλλοτριούμενον ἀλλοτριούμενα ἀλλοτριουμένω

Accusative ἀλλοτριούμενον ἀλλοτριούμενα ἀλλοτριουμένω

Genitive ἀλλοτριουμένου ἀλλοτριουμένων ἀλλοτριουμένοῑν

Dative ἀλλοτριουμένῳ ἀλλοτριουμένοῑς ἀλλοτριουμένοῑν

Future

Active voice

Masculine

Nominative ἀλλοτριώσων ἀλλοτριώσοντες ἀλλοτριώσοντε

Vocative ἀλλοτριώσον ἀλλοτριώσοντες ἀλλοτριώσοντε

Accusative ἀλλοτριώσοντα ἀλλοτριώσοντας ἀλλοτριώσοντε

Genitive ἀλλοτριώσοντος ἀλλοτριωσόντων ἀλλοτριωσόντοῑν

Dative ἀλλοτριώσοντι ἀλλοτριώσουσι ἀλλοτριωσόντοῑν

Feminine

Nominative ἀλλοτριώσουσα ἀλλοτριώσουσαι ἀλλοτριωσούσᾱ

Vocative ἀλλοτριώσουσα ἀλλοτριώσουσαι ἀλλοτριωσούσᾱ

Accusative ἀλλοτριώσουσαν ἀλλοτριωσούσᾱς ἀλλοτριωσούσᾱ

Genitive ἀλλοτριωσούσης ἀλλοτριωσουσῶν ἀλλοτριωσούσαῑν

Dative ἀλλοτριωσούσῃ ἀλλοτριωσούσαῑς ἀλλοτριωσούσαῑν

Neuter

Nominative ἀλλοτριῶσον ἀλλοτριώσοντα ἀλλοτριώσοντε

Vocative ἀλλοτριῶσον ἀλλοτριώσοντα ἀλλοτριώσοντε

Accusative ἀλλοτριῶσον ἀλλοτριώσοντα ἀλλοτριώσοντε

Genitive ἀλλοτριώσοντος ἀλλοτριωσόντων ἀλλοτριωσόντοῑν

Dative ἀλλοτριώσοντι ἀλλοτριώσουσι ἀλλοτριωσόντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative ἀλλοτριωσόμενος ἀλλοτριωσόμενοι ἀλλοτριωσομένω

Vocative ἀλλοτριωσόμενε ἀλλοτριωσόμενοι ἀλλοτριωσομένω

Accusative ἀλλοτριωσόμενον ἀλλοτριωσομένους ἀλλοτριωσομένω

Genitive ἀλλοτριωσομένου ἀλλοτριωσομένων ἀλλοτριωσομένοῑν

Dative ἀλλοτριωσομένῳ ἀλλοτριωσομένοῑς ἀλλοτριωσομένοῑν



Singular Plural Dual

Feminine

Nominative ἀλλοτριωσομένη ἀλλοτριωσομέναι ἀλλοτριωσομένᾱ

Vocative ἀλλοτριωσομένη ἀλλοτριωσομέναι ἀλλοτριωσομένᾱ

Accusative ἀλλοτριωσομένην ἀλλοτριωσομένᾱς ἀλλοτριωσομένᾱ

Genitive ἀλλοτριωσομένης ἀλλοτριωσομενῶν ἀλλοτριωσομέναῑν

Dative ἀλλοτριωσομένῃ ἀλλοτριωσομέναῑς ἀλλοτριωσομέναῑν

Neuter

Nominative ἀλλοτριωσόμενον ἀλλοτριωσόμενα ἀλλοτριωσομένω

Vocative ἀλλοτριωσόμενον ἀλλοτριωσόμενα ἀλλοτριωσομένω

Accusative ἀλλοτριωσόμενον ἀλλοτριωσόμενα ἀλλοτριωσομένω

Genitive ἀλλοτριωσομένου ἀλλοτριωσομένων ἀλλοτριωσομένοῑν

Dative ἀλλοτριωσομένῳ ἀλλοτριωσομένοῑς ἀλλοτριωσομένοῑν

Passive voice

Masculine

Nominative ἀλλοτριωθησόμενος ἀλλοτριωθησόμενοι ἀλλοτριωθησομένω

Vocative ἀλλοτριωθησόμενε ἀλλοτριωθησόμενοι ἀλλοτριωθησομένω

Accusative ἀλλοτριωθησόμενον ἀλλοτριωθησομένους ἀλλοτριωθησομένω

Genitive ἀλλοτριωθησομένου ἀλλοτριωθησομένων ἀλλοτριωθησομένοῑν

Dative ἀλλοτριωθησομένῳ ἀλλοτριωθησομένοῑς ἀλλοτριωθησομένοῑν

Feminine

Nominative ἀλλοτριωθησομένη ἀλλοτριωθησομέναι ἀλλοτριωθησομένᾱ

Vocative ἀλλοτριωθησομένη ἀλλοτριωθησομέναι ἀλλοτριωθησομένᾱ

Accusative ἀλλοτριωθησομένην ἀλλοτριωθησομένᾱς ἀλλοτριωθησομένᾱ

Genitive ἀλλοτριωθησομένης ἀλλοτριωθησομενῶν ἀλλοτριωθησομέναῑν

Dative ἀλλοτριωθησομένῃ ἀλλοτριωθησομέναῑς ἀλλοτριωθησομέναῑν

Neuter

Nominative ἀλλοτριωθησόμενον ἀλλοτριωθησόμενα ἀλλοτριωθησομένω

Vocative ἀλλοτριωθησόμενον ἀλλοτριωθησόμενα ἀλλοτριωθησομένω

Accusative ἀλλοτριωθησόμενον ἀλλοτριωθησόμενα ἀλλοτριωθησομένω

Genitive ἀλλοτριωθησομένου ἀλλοτριωθησομένων ἀλλοτριωθησομένοῑν

Dative ἀλλοτριωθησομένῳ ἀλλοτριωθησομένοῑς ἀλλοτριωθησομένοῑν



Singular Plural Dual

Aorist

Active voice

Masculine

Nominative ἀλλοτριώσᾱς ἀλλοτριώσαντες ἀλλοτριώσαντε

Vocative ἀλλοτριώσαν ἀλλοτριώσαντες ἀλλοτριώσαντε

Accusative ἀλλοτριώσαντα ἀλλοτριώσαντας ἀλλοτριώσαντε

Genitive ἀλλοτριώσαντος ἀλλοτριωσάντων ἀλλοτριωσάντοῑν

Dative ἀλλοτριώσαντι ἀλλοτριώσᾱσι ἀλλοτριωσάντοῑν

Feminine

Nominative ἀλλοτριώσᾱσα ἀλλοτριώσᾱσαι ἀλλοτριωσά̄σᾱ

Vocative ἀλλοτριώσᾱσα ἀλλοτριώσᾱσαι ἀλλοτριωσά̄σᾱ

Accusative ἀλλοτριώσᾱσαν ἀλλοτριωσά̄σᾱς ἀλλοτριωσά̄σᾱ

Genitive ἀλλοτριωσά̄σης ἀλλοτριωσᾱσῶν ἀλλοτριωσά̄σαῑν

Dative ἀλλοτριωσά̄σῃ ἀλλοτριωσά̄σαῑς ἀλλοτριωσά̄σαῑν

Neuter

Nominative ἀλλοτριῶσαν ἀλλοτριώσαντα ἀλλοτριώσαντε

Vocative ἀλλοτριῶσαν ἀλλοτριώσαντα ἀλλοτριώσαντε

Accusative ἀλλοτριῶσαν ἀλλοτριώσαντα ἀλλοτριώσαντε

Genitive ἀλλοτριώσαντος ἀλλοτριωσάντων ἀλλοτριωσάντοῑν

Dative ἀλλοτριώσαντι ἀλλοτριώσᾱσι ἀλλοτριωσάντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative ἀλλοτριωσάμενος ἀλλοτριωσάμενοι ἀλλοτριωσαμένω

Vocative ἀλλοτριωσάμενε ἀλλοτριωσάμενοι ἀλλοτριωσαμένω

Accusative ἀλλοτριωσάμενον ἀλλοτριωσαμένους ἀλλοτριωσαμένω

Genitive ἀλλοτριωσαμένου ἀλλοτριωσαμένων ἀλλοτριωσαμένοῑν

Dative ἀλλοτριωσαμένῳ ἀλλοτριωσαμένοῑς ἀλλοτριωσαμένοῑν

Feminine

Nominative ἀλλοτριωσαμένη ἀλλοτριωσαμέναι ἀλλοτριωσαμένᾱ

Vocative ἀλλοτριωσαμένη ἀλλοτριωσαμέναι ἀλλοτριωσαμένᾱ

Accusative ἀλλοτριωσαμένην ἀλλοτριωσαμένᾱς ἀλλοτριωσαμένᾱ

Genitive ἀλλοτριωσαμένης ἀλλοτριωσαμενῶν ἀλλοτριωσαμέναῑν

Dative ἀλλοτριωσαμένῃ ἀλλοτριωσαμέναῑς ἀλλοτριωσαμέναῑν



Singular Plural Dual

Neuter

Nominative ἀλλοτριωσάμενον ἀλλοτριωσάμενα ἀλλοτριωσαμένω

Vocative ἀλλοτριωσάμενον ἀλλοτριωσάμενα ἀλλοτριωσαμένω

Accusative ἀλλοτριωσάμενον ἀλλοτριωσάμενα ἀλλοτριωσαμένω

Genitive ἀλλοτριωσαμένου ἀλλοτριωσαμένων ἀλλοτριωσαμένοῑν

Dative ἀλλοτριωσαμένῳ ἀλλοτριωσαμένοῑς ἀλλοτριωσαμένοῑν

Passive voice

Masculine

Nominative ἀλλοτριωθείς ἀλλοτριωθέντες ἀλλοτριωθέντε

Vocative ἀλλοτριωθείς ἀλλοτριωθέντες ἀλλοτριωθέντε

Accusative ἀλλοτριωθέντα ἀλλοτριωθέντας ἀλλοτριωθέντε

Genitive ἀλλοτριωθέντος ἀλλοτριωθέντων ἀλλοτριωθέντοῑν

Dative ἀλλοτριωθέντι ἀλλοτριωθεῖσι ἀλλοτριωθέντοῑν

Feminine

Nominative ἀλλοτριωθεῖσα ἀλλοτριωθεῖσαι ἀλλοτριωθείσᾱ

Vocative ἀλλοτριωθεῖσα ἀλλοτριωθεῖσαι ἀλλοτριωθείσᾱ

Accusative ἀλλοτριωθεῖσαν ἀλλοτριωθείσᾱς ἀλλοτριωθείσᾱ

Genitive ἀλλοτριωθείσης ἀλλοτριωθεισῶν ἀλλοτριωθείσαῑν

Dative ἀλλοτριωθείσῃ ἀλλοτριωθείσαῑς ἀλλοτριωθείσαῑν

Neuter

Nominative ἀλλοτριωθέν ἀλλοτριωθέντα ἀλλοτριωθέντε

Vocative ἀλλοτριωθέν ἀλλοτριωθέντα ἀλλοτριωθέντε

Accusative ἀλλοτριωθέν ἀλλοτριωθέντα ἀλλοτριωθέντε

Genitive ἀλλοτριωθέντος ἀλλοτριωθέντων ἀλλοτριωθέντοῑν

Dative ἀλλοτριωθέντι ἀλλοτριωθεῖσι ἀλλοτριωθέντοῑν

Perfect

Active voice

Masculine

Nominative ἠλλοτριωκώς ἠλλοτριωκότες ἠλλοτριωκότε

Vocative ἠλλοτριωκώς ἠλλοτριωκότες ἠλλοτριωκότε

Accusative ἠλλοτριωκότα ἠλλοτριωκότας ἠλλοτριωκότε

Genitive ἠλλοτριωκότος ἠλλοτριωκότων ἠλλοτριωκότοῑν

Dative ἠλλοτριωκότι ἠλλοτριωκῶσι ἠλλοτριωκότοῑν



Singular Plural Dual

Feminine

Nominative ἠλλοτριωκυῖα ἠλλοτριωκυῖαι ἠλλοτριωκυίᾱ

Vocative ἠλλοτριωκυῖα ἠλλοτριωκυῖαι ἠλλοτριωκυίᾱ

Accusative ἠλλοτριωκυῖαν ἠλλοτριωκυίᾱς ἠλλοτριωκυίᾱ

Genitive ἠλλοτριωκυίᾱς ἠλλοτριωκυιῶν ἠλλοτριωκυίαῑν

Dative ἠλλοτριωκυίᾳ ἠλλοτριωκυίαῑς ἠλλοτριωκυίαῑν

Neuter

Nominative ἠλλοτριωκόν ἠλλοτριωκότες ἠλλοτριωκότε

Vocative ἠλλοτριωκός ἠλλοτριωκότες ἠλλοτριωκότε

Accusative ἠλλοτριωκότα ἠλλοτριωκότας ἠλλοτριωκότε

Genitive ἠλλοτριωκότος ἠλλοτριωκότων ἠλλοτριωκότοῑν

Dative ἠλλοτριωκότι ἠλλοτριωκῶσι ἠλλοτριωκότοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative ἠλλοτριωμένος ἠλλοτριωμένοι ἠλλοτριωμένω

Vocative ἠλλοτριωμένε ἠλλοτριωμένοι ἠλλοτριωμένω

Accusative ἠλλοτριωμένον ἠλλοτριωμένους ἠλλοτριωμένω

Genitive ἠλλοτριωμένου ἠλλοτριωμένων ἠλλοτριωμένοῑν

Dative ἠλλοτριωμένῳ ἠλλοτριωμένοῑς ἠλλοτριωμένοῑν

Feminine

Nominative ἠλλοτριωμένη ἠλλοτριωμέναι ἠλλοτριωμένᾱ

Vocative ἠλλοτριωμένη ἠλλοτριωμέναι ἠλλοτριωμένᾱ

Accusative ἠλλοτριωμένην ἠλλοτριωμένᾱς ἠλλοτριωμένᾱ

Genitive ἠλλοτριωμένης ἠλλοτριωμενῶν ἠλλοτριωμέναῑν

Dative ἠλλοτριωμένῃ ἠλλοτριωμέναῑς ἠλλοτριωμέναῑν

Neuter

Nominative ἠλλοτριωμένον ἠλλοτριωμένα ἠλλοτριωμένω

Vocative ἠλλοτριωμένον ἠλλοτριωμένα ἠλλοτριωμένω

Accusative ἠλλοτριωμένον ἠλλοτριωμένα ἠλλοτριωμένω

Genitive ἠλλοτριωμένου ἠλλοτριωμένων ἠλλοτριωμένοῑν

Dative ἠλλοτριωμένῳ ἠλλοτριωμένοῑς ἠλλοτριωμένοῑν



ἀλλοτριόω

alienate, strange.

Active Middle Passive

Regular

Present ἀλλοτριοῦν ἀλλοτριοῦσθαι

Future ἀλλοτριώσειν ἀλλοτριώσεσθαι ἀλλοτριωθήσεσθαι

Aorist ἀλλοτριῶσαι ἀλλοτριώσασθαι ἀλλοτριωθῆναι

Perfect ἠλλοτριωκέναι ἠλλοτριῶσθαι



ἀπαλγέω

be beyond pain.

Indicative Subjunctive Optative Imperative

Regular

Active voice

Present
ἀπαλγῶ ἀπαλγῶ ἀπαλγοῖμι1ps

ἀπαλγεῖς ἀπαλγῇς ἀπαλγοῖς ἀπάλγει2ps

ἀπαλγεῖ ἀπαλγῇ ἀπαλγοῖ ἀπαλγείτω3ps

ἀπαλγοῦμεν ἀπαλγῶμεν ἀπαλγοῖμεν1pp

ἀπαλγεῖτε ἀπαλγῆτε ἀπαλγοῖτε ἀπαλγεῖτε2pp

ἀπαλγοῦσι ἀπαλγῶσι ἀπαλγοῖεν ἀπαλγείτωσαν3pp

ἀπαλγεῖτον ἀπαλγῆτον ἀπαλγοῖτον ἀπαλγεῖτον2pd

ἀπαλγεῖτον ἀπαλγῆτον ἀπαλγοί̄την ἀπαλγείτων3pd

Imperfect
ἀπήλγουν1ps

ἀπήλγεις2ps

ἀπήλγει3ps

ἀπηλγοῦμεν1pp

ἀπηλγεῖτε2pp

ἀπήλγουν3pp

ἀπηλγεῖτον2pd

ἀπηλγείτην3pd

Future
ἀπαλγήσω ἀπαλγήσοῑμι1ps

ἀπαλγήσεις ἀπαλγήσοῑς2ps

ἀπαλγήσει ἀπαλγήσοῑ3ps

ἀπαλγήσομεν ἀπαλγήσοῑμεν1pp

ἀπαλγήσετε ἀπαλγήσοῑτε2pp

ἀπαλγήσουσι ἀπαλγήσοῑεν3pp

ἀπαλγήσετον ἀπαλγήσοῑτον2pd

ἀπαλγήσετον ἀπαλγησοί̄την3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Aorist
ἀπήλγησα ἀπαλγήσω ἀπαλγήσαῑμι1ps

ἀπήλγησας ἀπαλγήσῃς ἀπαλγήσειας ἀπάλγησον2ps

ἀπήλγησε ἀπαλγήσῃ ἀπαλγήσειε ἀπαλγησάτω3ps

ἀπηλγήσαμεν ἀπαλγήσωμεν ἀπαλγήσαῑμεν1pp

ἀπηλγήσατε ἀπαλγήσητε ἀπαλγήσαῑτε ἀπαλγήσατε2pp

ἀπήλγησαν ἀπαλγήσωσι ἀπαλγήσειαν ἀπαλγησάτωσαν3pp

ἀπηλγήσατον ἀπαλγήσητον ἀπαλγήσαῑτον ἀπαλγήσατον2pd

ἀπηλγησάτην ἀπαλγήσητον ἀπαλγησαί̄την ἀπαλγησάτων3pd

Perfect
ἀπήλγηκα ἀπηλγήκω ἀπηλγήκοῑμι1ps

ἀπήλγηκας ἀπηλγήκῃς ἀπηλγήκοῑς ἀπήλγηκε2ps

ἀπήλγηκε ἀπηλγήκῃ ἀπηλγήκοῑ ἀπηλγηκέτω3ps

ἀπηλγήκαμεν ἀπηλγήκωμεν ἀπηλγήκοῑμεν1pp

ἀπηλγήκατε ἀπηλγήκητε ἀπηλγήκοῑτε ἀπηλγήκετε2pp

ἀπηλγήκασι ἀπηλγήκωσι ἀπηλγήκοῑεν ἀπηλγηκέτωσαν3pp

ἀπηλγήκατον ἀπηλγήκητον ἀπηλγήκοῑτον ἀπηλγήκετον2pd

ἀπηλγήκατον ἀπηλγήκητον ἀπηλγηκοί̄την ἀπηλγηκέτων3pd

Pluperfect
ἀπηλγήκη1ps

ἀπηλγήκης2ps

ἀπηλγήκει3ps

ἀπηλγήκεμεν1pp

ἀπηλγήκετε2pp

ἀπηλγήκεσαν3pp

ἀπηλγήκειτον2pd

ἀπηλγηκείτην3pd

Middle voice

Present
ἀπαλγοῦμαι ἀπαλγῶμαι ἀπαλγοί̄μην1ps

ἀπαλγεῖ ἀπαλγῇ ἀπαλγοῖο ἀπαλγοῦ2ps

ἀπαλγεῖται ἀπαλγῆται ἀπαλγοῖτο ἀπαλγείσθω3ps

ἀπαλγούμεθα ἀπαλγώμεθα ἀπαλγοί̄μεθα1pp

ἀπαλγεῖσθε ἀπαλγῆσθε ἀπαλγοῖσθε ἀπαλγεῖσθε2pp

ἀπαλγοῦνται ἀπαλγῶνται ἀπαλγοῖντο ἀπαλγείσθωσαν3pp

ἀπαλγεῖσθον ἀπαλγῆσθον ἀπαλγοῖσθον ἀπαλγεῖσθον2pd

ἀπαλγεῖσθον ἀπαλγῆσθον ἀπαλγοί̄σθην ἀπαλγείσθων3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Imperfect
ἀπηλγούμην1ps

ἀπηλγοῦ2ps

ἀπηλγεῖτο3ps

ἀπηλγούμεθα1pp

ἀπηλγεῖσθε2pp

ἀπηλγοῦντο3pp

ἀπηλγεῖσθον2pd

ἀπηλγείσθην3pd

Future
ἀπαλγήσομαι ἀπαλγησοί̄μην1ps

ἀπαλγήσει ἀπαλγήσοῑο2ps

ἀπαλγήσεται ἀπαλγήσοῑτο3ps

ἀπαλγησόμεθα ἀπαλγησοί̄μεθα1pp

ἀπαλγήσεσθε ἀπαλγήσοῑσθε2pp

ἀπαλγήσονται ἀπαλγήσοῑντο3pp

ἀπαλγήσεσθον ἀπαλγήσοῑσθον2pd

ἀπαλγήσεσθον ἀπαλγησοί̄σθην3pd

Aorist
ἀπηλγησάμην ἀπαλγήσωμαι ἀπαλγησαί̄μην1ps

ἀπηλγήσω ἀπαλγήσῃ ἀπαλγήσαῑο ἀπάλγησαι2ps

ἀπηλγήσατο ἀπαλγήσηται ἀπαλγήσαῑτο ἀπαλγησάσθω3ps

ἀπηλγησάμεθα ἀπαλγησώμεθα ἀπαλγησαί̄μεθα1pp

ἀπηλγήσασθε ἀπαλγήσησθε ἀπαλγήσαῑσθε ἀπαλγήσασθε2pp

ἀπηλγήσαντο ἀπαλγήσωνται ἀπαλγήσαῑντο ἀπαλγησάσθωσα3pp

ἀπηλγήσασθον ἀπαλγήσησθον ἀπαλγήσαῑσθον ἀπαλγήσασθον2pd

ἀπηλγησάσθην ἀπαλγήσησθον ἀπαλγησαί̄σθην ἀπαλγησάσθων3pd

Perfect
ἀπήλγημαι1ps

ἀπήλγησαι ἀπήλγησο2ps

ἀπήλγηται ἀπηλγήσθω3ps

ἀπηλγήμεθα1pp

ἀπήλγησθε ἀπήλγησθε2pp

ἀπήλγηνται ἀπηλγήσθωσαν3pp

ἀπήλγησθον ἀπήλγησθον2pd

ἀπήλγησθον ἀπηλγήσθων3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Pluperfect
ἀπηλγήμην1ps

ἀπήλγησο2ps

ἀπήλγητο3ps

ἀπηλγήμεθα1pp

ἀπήλγησθε2pp

ἀπήλγηντο3pp

ἀπήλγησθον2pd

ἀπηλγήσθην3pd

Passive voice

Future
ἀπαλγηθήσομαι ἀπαλγηθησοί̄μην1ps

ἀπαλγηθήσει ἀπαλγηθήσοῑο2ps

ἀπαλγηθήσεται ἀπαλγηθήσοῑτο3ps

ἀπαλγηθησόμεθα ἀπαλγηθησοί̄μεθ1pp

ἀπαλγηθήσεσθε ἀπαλγηθήσοῑσθε2pp

ἀπαλγηθήσονται ἀπαλγηθήσοῑντο3pp

ἀπαλγηθήσεσθον ἀπαλγηθήσοῑσθο2pd

ἀπαλγηθήσεσθον ἀπαλγηθησοί̄σθη3pd

Aorist
ἀπηλγήθην ἀπαλγηθῶ ἀπαλγηθείην1ps

ἀπηλγήθης ἀπαλγηθῇς ἀπαλγηθείης ἀπαλγήθητι2ps

ἀπηλγήθη ἀπαλγηθῇ ἀπαλγηθείη ἀπαλγηθήτω3ps

ἀπηλγήθημεν ἀπαλγηθῶμεν ἀπαλγηθεῖμεν1pp

ἀπηλγήθητε ἀπαλγηθῆτε ἀπαλγηθεῖτε ἀπαλγήθητε2pp

ἀπηλγήθησαν ἀπαλγηθῶσι ἀπαλγηθεῖεν ἀπαλγηθήτωσαν3pp

ἀπηλγήθητον ἀπαλγηθῆτον ἀπαλγηθεῖτον ἀπαλγήθητον2pd

ἀπηλγηθήτην ἀπαλγηθῆτον ἀπαλγηθείτην ἀπαλγηθήτων3pd



ἀπαλγέω

be beyond pain.

Singular Plural Dual

Regular

Present

Active voice

Masculine

Nominative ἀπαλγῶν ἀπαλγοῦντες ἀπαλγοῦντε

Vocative ἀπαλγῶν ἀπαλγοῦντες ἀπαλγοῦντε

Accusative ἀπαλγοῦντα ἀπαλγοῦντας ἀπαλγοῦντε

Genitive ἀπαλγοῦντος ἀπαλγούντων ἀπαλγούντοῑν

Dative ἀπαλγοῦντι ἀπαλγοῦσι ἀπαλγούντοῑν

Feminine

Nominative ἀπαλγοῦσα ἀπαλγοῦσαι ἀπαλγούσᾱ

Vocative ἀπαλγοῦσα ἀπαλγοῦσαι ἀπαλγούσᾱ

Accusative ἀπαλγοῦσαν ἀπαλγούσᾱς ἀπαλγούσᾱ

Genitive ἀπαλγούσης ἀπαλγουσῶν ἀπαλγούσαῑν

Dative ἀπαλγούσῃ ἀπαλγούσαῑς ἀπαλγούσαῑν

Neuter

Nominative ἀπαλγοῦν ἀπαλγοῦντα ἀπαλγοῦντε

Vocative ἀπαλγοῦν ἀπαλγοῦντα ἀπαλγοῦντε

Accusative ἀπαλγοῦν ἀπαλγοῦντα ἀπαλγοῦντε

Genitive ἀπαλγοῦντος ἀπαλγούντων ἀπαλγούντοῑν

Dative ἀπαλγοῦντι ἀπαλγοῦσι ἀπαλγούντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative ἀπαλγούμενος ἀπαλγούμενοι ἀπαλγουμένω

Vocative ἀπαλγούμενε ἀπαλγούμενοι ἀπαλγουμένω

Accusative ἀπαλγούμενον ἀπαλγουμένους ἀπαλγουμένω

Genitive ἀπαλγουμένου ἀπαλγουμένων ἀπαλγουμένοῑν

Dative ἀπαλγουμένῳ ἀπαλγουμένοῑς ἀπαλγουμένοῑν

Feminine

Nominative ἀπαλγουμένη ἀπαλγουμέναι ἀπαλγουμένᾱ

Vocative ἀπαλγουμένη ἀπαλγουμέναι ἀπαλγουμένᾱ

Accusative ἀπαλγουμένην ἀπαλγουμένᾱς ἀπαλγουμένᾱ

Genitive ἀπαλγουμένης ἀπαλγουμενῶν ἀπαλγουμέναῑν

Dative ἀπαλγουμένῃ ἀπαλγουμέναῑς ἀπαλγουμέναῑν



Singular Plural Dual

Neuter

Nominative ἀπαλγούμενον ἀπαλγούμενα ἀπαλγουμένω

Vocative ἀπαλγούμενον ἀπαλγούμενα ἀπαλγουμένω

Accusative ἀπαλγούμενον ἀπαλγούμενα ἀπαλγουμένω

Genitive ἀπαλγουμένου ἀπαλγουμένων ἀπαλγουμένοῑν

Dative ἀπαλγουμένῳ ἀπαλγουμένοῑς ἀπαλγουμένοῑν

Future

Active voice

Masculine

Nominative ἀπαλγήσων ἀπαλγήσοντες ἀπαλγήσοντε

Vocative ἀπαλγήσον ἀπαλγήσοντες ἀπαλγήσοντε

Accusative ἀπαλγήσοντα ἀπαλγήσοντας ἀπαλγήσοντε

Genitive ἀπαλγήσοντος ἀπαλγησόντων ἀπαλγησόντοῑν

Dative ἀπαλγήσοντι ἀπαλγήσουσι ἀπαλγησόντοῑν

Feminine

Nominative ἀπαλγήσουσα ἀπαλγήσουσαι ἀπαλγησούσᾱ

Vocative ἀπαλγήσουσα ἀπαλγήσουσαι ἀπαλγησούσᾱ

Accusative ἀπαλγήσουσαν ἀπαλγησούσᾱς ἀπαλγησούσᾱ

Genitive ἀπαλγησούσης ἀπαλγησουσῶν ἀπαλγησούσαῑν

Dative ἀπαλγησούσῃ ἀπαλγησούσαῑς ἀπαλγησούσαῑν

Neuter

Nominative ἀπαλγῆσον ἀπαλγήσοντα ἀπαλγήσοντε

Vocative ἀπαλγῆσον ἀπαλγήσοντα ἀπαλγήσοντε

Accusative ἀπαλγῆσον ἀπαλγήσοντα ἀπαλγήσοντε

Genitive ἀπαλγήσοντος ἀπαλγησόντων ἀπαλγησόντοῑν

Dative ἀπαλγήσοντι ἀπαλγήσουσι ἀπαλγησόντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative ἀπαλγησόμενος ἀπαλγησόμενοι ἀπαλγησομένω

Vocative ἀπαλγησόμενε ἀπαλγησόμενοι ἀπαλγησομένω

Accusative ἀπαλγησόμενον ἀπαλγησομένους ἀπαλγησομένω

Genitive ἀπαλγησομένου ἀπαλγησομένων ἀπαλγησομένοῑν

Dative ἀπαλγησομένῳ ἀπαλγησομένοῑς ἀπαλγησομένοῑν



Singular Plural Dual

Feminine

Nominative ἀπαλγησομένη ἀπαλγησομέναι ἀπαλγησομένᾱ

Vocative ἀπαλγησομένη ἀπαλγησομέναι ἀπαλγησομένᾱ

Accusative ἀπαλγησομένην ἀπαλγησομένᾱς ἀπαλγησομένᾱ

Genitive ἀπαλγησομένης ἀπαλγησομενῶν ἀπαλγησομέναῑν

Dative ἀπαλγησομένῃ ἀπαλγησομέναῑς ἀπαλγησομέναῑν

Neuter

Nominative ἀπαλγησόμενον ἀπαλγησόμενα ἀπαλγησομένω

Vocative ἀπαλγησόμενον ἀπαλγησόμενα ἀπαλγησομένω

Accusative ἀπαλγησόμενον ἀπαλγησόμενα ἀπαλγησομένω

Genitive ἀπαλγησομένου ἀπαλγησομένων ἀπαλγησομένοῑν

Dative ἀπαλγησομένῳ ἀπαλγησομένοῑς ἀπαλγησομένοῑν

Passive voice

Masculine

Nominative ἀπαλγηθησόμενος ἀπαλγηθησόμενοι ἀπαλγηθησομένω

Vocative ἀπαλγηθησόμενε ἀπαλγηθησόμενοι ἀπαλγηθησομένω

Accusative ἀπαλγηθησόμενον ἀπαλγηθησομένους ἀπαλγηθησομένω

Genitive ἀπαλγηθησομένου ἀπαλγηθησομένων ἀπαλγηθησομένοῑν

Dative ἀπαλγηθησομένῳ ἀπαλγηθησομένοῑς ἀπαλγηθησομένοῑν

Feminine

Nominative ἀπαλγηθησομένη ἀπαλγηθησομέναι ἀπαλγηθησομένᾱ

Vocative ἀπαλγηθησομένη ἀπαλγηθησομέναι ἀπαλγηθησομένᾱ

Accusative ἀπαλγηθησομένην ἀπαλγηθησομένᾱς ἀπαλγηθησομένᾱ

Genitive ἀπαλγηθησομένης ἀπαλγηθησομενῶν ἀπαλγηθησομέναῑν

Dative ἀπαλγηθησομένῃ ἀπαλγηθησομέναῑς ἀπαλγηθησομέναῑν

Neuter

Nominative ἀπαλγηθησόμενον ἀπαλγηθησόμενα ἀπαλγηθησομένω

Vocative ἀπαλγηθησόμενον ἀπαλγηθησόμενα ἀπαλγηθησομένω

Accusative ἀπαλγηθησόμενον ἀπαλγηθησόμενα ἀπαλγηθησομένω

Genitive ἀπαλγηθησομένου ἀπαλγηθησομένων ἀπαλγηθησομένοῑν

Dative ἀπαλγηθησομένῳ ἀπαλγηθησομένοῑς ἀπαλγηθησομένοῑν



Singular Plural Dual

Aorist

Active voice

Masculine

Nominative ἀπαλγήσᾱς ἀπαλγήσαντες ἀπαλγήσαντε

Vocative ἀπαλγήσαν ἀπαλγήσαντες ἀπαλγήσαντε

Accusative ἀπαλγήσαντα ἀπαλγήσαντας ἀπαλγήσαντε

Genitive ἀπαλγήσαντος ἀπαλγησάντων ἀπαλγησάντοῑν

Dative ἀπαλγήσαντι ἀπαλγήσᾱσι ἀπαλγησάντοῑν

Feminine

Nominative ἀπαλγήσᾱσα ἀπαλγήσᾱσαι ἀπαλγησά̄σᾱ

Vocative ἀπαλγήσᾱσα ἀπαλγήσᾱσαι ἀπαλγησά̄σᾱ

Accusative ἀπαλγήσᾱσαν ἀπαλγησά̄σᾱς ἀπαλγησά̄σᾱ

Genitive ἀπαλγησά̄σης ἀπαλγησᾱσῶν ἀπαλγησά̄σαῑν

Dative ἀπαλγησά̄σῃ ἀπαλγησά̄σαῑς ἀπαλγησά̄σαῑν

Neuter

Nominative ἀπαλγῆσαν ἀπαλγήσαντα ἀπαλγήσαντε

Vocative ἀπαλγῆσαν ἀπαλγήσαντα ἀπαλγήσαντε

Accusative ἀπαλγῆσαν ἀπαλγήσαντα ἀπαλγήσαντε

Genitive ἀπαλγήσαντος ἀπαλγησάντων ἀπαλγησάντοῑν

Dative ἀπαλγήσαντι ἀπαλγήσᾱσι ἀπαλγησάντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative ἀπαλγησάμενος ἀπαλγησάμενοι ἀπαλγησαμένω

Vocative ἀπαλγησάμενε ἀπαλγησάμενοι ἀπαλγησαμένω

Accusative ἀπαλγησάμενον ἀπαλγησαμένους ἀπαλγησαμένω

Genitive ἀπαλγησαμένου ἀπαλγησαμένων ἀπαλγησαμένοῑν

Dative ἀπαλγησαμένῳ ἀπαλγησαμένοῑς ἀπαλγησαμένοῑν

Feminine

Nominative ἀπαλγησαμένη ἀπαλγησαμέναι ἀπαλγησαμένᾱ

Vocative ἀπαλγησαμένη ἀπαλγησαμέναι ἀπαλγησαμένᾱ

Accusative ἀπαλγησαμένην ἀπαλγησαμένᾱς ἀπαλγησαμένᾱ

Genitive ἀπαλγησαμένης ἀπαλγησαμενῶν ἀπαλγησαμέναῑν

Dative ἀπαλγησαμένῃ ἀπαλγησαμέναῑς ἀπαλγησαμέναῑν



Singular Plural Dual

Neuter

Nominative ἀπαλγησάμενον ἀπαλγησάμενα ἀπαλγησαμένω

Vocative ἀπαλγησάμενον ἀπαλγησάμενα ἀπαλγησαμένω

Accusative ἀπαλγησάμενον ἀπαλγησάμενα ἀπαλγησαμένω

Genitive ἀπαλγησαμένου ἀπαλγησαμένων ἀπαλγησαμένοῑν

Dative ἀπαλγησαμένῳ ἀπαλγησαμένοῑς ἀπαλγησαμένοῑν

Passive voice

Masculine

Nominative ἀπαλγηθείς ἀπαλγηθέντες ἀπαλγηθέντε

Vocative ἀπαλγηθείς ἀπαλγηθέντες ἀπαλγηθέντε

Accusative ἀπαλγηθέντα ἀπαλγηθέντας ἀπαλγηθέντε

Genitive ἀπαλγηθέντος ἀπαλγηθέντων ἀπαλγηθέντοῑν

Dative ἀπαλγηθέντι ἀπαλγηθεῖσι ἀπαλγηθέντοῑν

Feminine

Nominative ἀπαλγηθεῖσα ἀπαλγηθεῖσαι ἀπαλγηθείσᾱ

Vocative ἀπαλγηθεῖσα ἀπαλγηθεῖσαι ἀπαλγηθείσᾱ

Accusative ἀπαλγηθεῖσαν ἀπαλγηθείσᾱς ἀπαλγηθείσᾱ

Genitive ἀπαλγηθείσης ἀπαλγηθεισῶν ἀπαλγηθείσαῑν

Dative ἀπαλγηθείσῃ ἀπαλγηθείσαῑς ἀπαλγηθείσαῑν

Neuter

Nominative ἀπαλγηθέν ἀπαλγηθέντα ἀπαλγηθέντε

Vocative ἀπαλγηθέν ἀπαλγηθέντα ἀπαλγηθέντε

Accusative ἀπαλγηθέν ἀπαλγηθέντα ἀπαλγηθέντε

Genitive ἀπαλγηθέντος ἀπαλγηθέντων ἀπαλγηθέντοῑν

Dative ἀπαλγηθέντι ἀπαλγηθεῖσι ἀπαλγηθέντοῑν

Perfect

Active voice

Masculine

Nominative ἀπηλγηκώς ἀπηλγηκότες ἀπηλγηκότε

Vocative ἀπηλγηκώς ἀπηλγηκότες ἀπηλγηκότε

Accusative ἀπηλγηκότα ἀπηλγηκότας ἀπηλγηκότε

Genitive ἀπηλγηκότος ἀπηλγηκότων ἀπηλγηκότοῑν

Dative ἀπηλγηκότι ἀπηλγηκῶσι ἀπηλγηκότοῑν



Singular Plural Dual

Feminine

Nominative ἀπηλγηκυῖα ἀπηλγηκυῖαι ἀπηλγηκυίᾱ

Vocative ἀπηλγηκυῖα ἀπηλγηκυῖαι ἀπηλγηκυίᾱ

Accusative ἀπηλγηκυῖαν ἀπηλγηκυίᾱς ἀπηλγηκυίᾱ

Genitive ἀπηλγηκυίᾱς ἀπηλγηκυιῶν ἀπηλγηκυίαῑν

Dative ἀπηλγηκυίᾳ ἀπηλγηκυίαῑς ἀπηλγηκυίαῑν

Neuter

Nominative ἀπηλγηκόν ἀπηλγηκότες ἀπηλγηκότε

Vocative ἀπηλγηκός ἀπηλγηκότες ἀπηλγηκότε

Accusative ἀπηλγηκότα ἀπηλγηκότας ἀπηλγηκότε

Genitive ἀπηλγηκότος ἀπηλγηκότων ἀπηλγηκότοῑν

Dative ἀπηλγηκότι ἀπηλγηκῶσι ἀπηλγηκότοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative ἀπηλγημένος ἀπηλγημένοι ἀπηλγημένω

Vocative ἀπηλγημένε ἀπηλγημένοι ἀπηλγημένω

Accusative ἀπηλγημένον ἀπηλγημένους ἀπηλγημένω

Genitive ἀπηλγημένου ἀπηλγημένων ἀπηλγημένοῑν

Dative ἀπηλγημένῳ ἀπηλγημένοῑς ἀπηλγημένοῑν

Feminine

Nominative ἀπηλγημένη ἀπηλγημέναι ἀπηλγημένᾱ

Vocative ἀπηλγημένη ἀπηλγημέναι ἀπηλγημένᾱ

Accusative ἀπηλγημένην ἀπηλγημένᾱς ἀπηλγημένᾱ

Genitive ἀπηλγημένης ἀπηλγημενῶν ἀπηλγημέναῑν

Dative ἀπηλγημένῃ ἀπηλγημέναῑς ἀπηλγημέναῑν

Neuter

Nominative ἀπηλγημένον ἀπηλγημένα ἀπηλγημένω

Vocative ἀπηλγημένον ἀπηλγημένα ἀπηλγημένω

Accusative ἀπηλγημένον ἀπηλγημένα ἀπηλγημένω

Genitive ἀπηλγημένου ἀπηλγημένων ἀπηλγημένοῑν

Dative ἀπηλγημένῳ ἀπηλγημένοῑς ἀπηλγημένοῑν



ἀπαλγέω

be beyond pain.

Active Middle Passive

Regular

Present ἀπαλγεῖν ἀπαλγεῖσθαι

Future ἀπαλγήσειν ἀπαλγήσεσθαι ἀπαλγηθήσεσθαι

Aorist ἀπαλγῆσαι ἀπαλγήσασθαι ἀπαλγηθῆναι

Perfect ἀπηλγηκέναι ἀπηλγῆσθαι



ἀρτύω

set, arrange; prepare.

Indicative Subjunctive Optative Imperative

Regular

Active voice

Present
ἀρτύω ἀρτύω ἀρτύοῑμι1ps

ἀρτύεις ἀρτύῃς ἀρτύοῑς ἄρτυε2ps

ἀρτύει ἀρτύῃ ἀρτύοῑ ἀρτυέτω3ps

ἀρτύομεν ἀρτύωμεν ἀρτύοῑμεν1pp

ἀρτύετε ἀρτύητε ἀρτύοῑτε ἀρτύετε2pp

ἀρτύουσι ἀρτύωσι ἀρτύοῑεν ἀρτυέτωσαν3pp

ἀρτύετον ἀρτύητον ἀρτύοῑτον ἀρτύετον2pd

ἀρτύετον ἀρτύητον ἀρτυοί̄την ἀρτυέτων3pd

Imperfect
ἤρτυον1ps

ἤρτυες2ps

ἤρτυε3ps

ἠρτύομεν1pp

ἠρτύετε2pp

ἤρτυον3pp

ἠρτύετον2pd

ἠρτυέτην3pd

Future
ἀρτύσω ἀρτύσοῑμι1ps

ἀρτύσεις ἀρτύσοῑς2ps

ἀρτύσει ἀρτύσοῑ3ps

ἀρτύσομεν ἀρτύσοῑμεν1pp

ἀρτύσετε ἀρτύσοῑτε2pp

ἀρτύσουσι ἀρτύσοῑεν3pp

ἀρτύσετον ἀρτύσοῑτον2pd

ἀρτύσετον ἀρτυσοί̄την3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Aorist
ἤρτυσα ἀρτύσω ἀρτύσαῑμι1ps

ἤρτυσας ἀρτύσῃς ἀρτύσειας ἄρτυσον2ps

ἤρτυσε ἀρτύσῃ ἀρτύσειε ἀρτυσάτω3ps

ἠρτύσαμεν ἀρτύσωμεν ἀρτύσαῑμεν1pp

ἠρτύσατε ἀρτύσητε ἀρτύσαῑτε ἀρτύσατε2pp

ἤρτυσαν ἀρτύσωσι ἀρτύσειαν ἀρτυσάτωσαν3pp

ἠρτύσατον ἀρτύσητον ἀρτύσαῑτον ἀρτύσατον2pd

ἠρτυσάτην ἀρτύσητον ἀρτυσαί̄την ἀρτυσάτων3pd

Perfect
ἤρτυκα ἠρτύκω ἠρτύκοῑμι1ps

ἤρτυκας ἠρτύκῃς ἠρτύκοῑς ἤρτυκε2ps

ἤρτυκε ἠρτύκῃ ἠρτύκοῑ ἠρτυκέτω3ps

ἠρτύκαμεν ἠρτύκωμεν ἠρτύκοῑμεν1pp

ἠρτύκατε ἠρτύκητε ἠρτύκοῑτε ἠρτύκετε2pp

ἠρτύκασι ἠρτύκωσι ἠρτύκοῑεν ἠρτυκέτωσαν3pp

ἠρτύκατον ἠρτύκητον ἠρτύκοῑτον ἠρτύκετον2pd

ἠρτύκατον ἠρτύκητον ἠρτυκοί̄την ἠρτυκέτων3pd

Pluperfect
ἠρτύκη1ps

ἠρτύκης2ps

ἠρτύκει3ps

ἠρτύκεμεν1pp

ἠρτύκετε2pp

ἠρτύκεσαν3pp

ἠρτύκειτον2pd

ἠρτυκείτην3pd

Middle voice

Present
ἀρτύομαι ἀρτύωμαι ἀρτυοί̄μην1ps

ἀρτύει ἀρτύῃ ἀρτύοῑο ἀρτύου2ps

ἀρτύεται ἀρτύηται ἀρτύοῑτο ἀρτυέσθω3ps

ἀρτυόμεθα ἀρτυώμεθα ἀρτυοί̄μεθα1pp

ἀρτύεσθε ἀρτύησθε ἀρτύοῑσθε ἀρτύεσθε2pp

ἀρτύονται ἀρτύωνται ἀρτύοῑντο ἀρτυέσθωσαν3pp

ἀρτύεσθον ἀρτύησθον ἀρτύοῑσθον ἀρτύεσθον2pd

ἀρτύεσθον ἀρτύησθον ἀρτυοί̄σθην ἀρτυέσθων3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Imperfect
ἠρτυόμην1ps

ἠρτύου2ps

ἠρτύετο3ps

ἠρτυόμεθα1pp

ἠρτύεσθε2pp

ἠρτύοντο3pp

ἠρτύεσθον2pd

ἠρτυέσθην3pd

Future
ἀρτύσομαι ἀρτυσοί̄μην1ps

ἀρτύσει ἀρτύσοῑο2ps

ἀρτύσεται ἀρτύσοῑτο3ps

ἀρτυσόμεθα ἀρτυσοί̄μεθα1pp

ἀρτύσεσθε ἀρτύσοῑσθε2pp

ἀρτύσονται ἀρτύσοῑντο3pp

ἀρτύσεσθον ἀρτύσοῑσθον2pd

ἀρτύσεσθον ἀρτυσοί̄σθην3pd

Aorist
ἠρτυσάμην ἀρτύσωμαι ἀρτυσαί̄μην1ps

ἠρτύσω ἀρτύσῃ ἀρτύσαῑο ἄρτυσαι2ps

ἠρτύσατο ἀρτύσηται ἀρτύσαῑτο ἀρτυσάσθω3ps

ἠρτυσάμεθα ἀρτυσώμεθα ἀρτυσαί̄μεθα1pp

ἠρτύσασθε ἀρτύσησθε ἀρτύσαῑσθε ἀρτύσασθε2pp

ἠρτύσαντο ἀρτύσωνται ἀρτύσαῑντο ἀρτυσάσθωσαν3pp

ἠρτύσασθον ἀρτύσησθον ἀρτύσαῑσθον ἀρτύσασθον2pd

ἠρτυσάσθην ἀρτύσησθον ἀρτυσαί̄σθην ἀρτυσάσθων3pd

Perfect
ἤρτυμαι1ps

ἤρτυσαι ἤρτυσο2ps

ἤρτυται ἠρτύσθω3ps

ἠρτύμεθα1pp

ἤρτυσθε ἤρτυσθε2pp

ἤρτυνται ἠρτύσθωσαν3pp

ἤρτυσθον ἤρτυσθον2pd

ἤρτυσθον ἠρτύσθων3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Pluperfect
ἠρτύμην1ps

ἤρτυσο2ps

ἤρτυτο3ps

ἠρτύμεθα1pp

ἤρτυσθε2pp

ἤρτυντο3pp

ἤρτυσθον2pd

ἠρτύσθην3pd

Passive voice

Future
ἀρτυθήσομαι ἀρτυθησοί̄μην1ps

ἀρτυθήσει ἀρτυθήσοῑο2ps

ἀρτυθήσεται ἀρτυθήσοῑτο3ps

ἀρτυθησόμεθα ἀρτυθησοί̄μεθα1pp

ἀρτυθήσεσθε ἀρτυθήσοῑσθε2pp

ἀρτυθήσονται ἀρτυθήσοῑντο3pp

ἀρτυθήσεσθον ἀρτυθήσοῑσθον2pd

ἀρτυθήσεσθον ἀρτυθησοί̄σθην3pd

Aorist
ἠρτύθην ἀρτυθῶ ἀρτυθείην1ps

ἠρτύθης ἀρτυθῇς ἀρτυθείης ἀρτύθητι2ps

ἠρτύθη ἀρτυθῇ ἀρτυθείη ἀρτυθήτω3ps

ἠρτύθημεν ἀρτυθῶμεν ἀρτυθεῖμεν1pp

ἠρτύθητε ἀρτυθῆτε ἀρτυθεῖτε ἀρτύθητε2pp

ἠρτύθησαν ἀρτυθῶσι ἀρτυθεῖεν ἀρτυθήτωσαν3pp

ἠρτύθητον ἀρτυθῆτον ἀρτυθεῖτον ἀρτύθητον2pd

ἠρτυθήτην ἀρτυθῆτον ἀρτυθείτην ἀρτυθήτων3pd



ἀρτύω

set, arrange; prepare.

Singular Plural Dual

Regular

Present

Active voice

Masculine

Nominative ἀρτύων ἀρτύοντες ἀρτύοντε

Vocative ἀρτύον ἀρτύοντες ἀρτύοντε

Accusative ἀρτύοντα ἀρτύοντας ἀρτύοντε

Genitive ἀρτύοντος ἀρτυόντων ἀρτυόντοῑν

Dative ἀρτύοντι ἀρτύουσι ἀρτυόντοῑν

Feminine

Nominative ἀρτύουσα ἀρτύουσαι ἀρτυούσᾱ

Vocative ἀρτύουσα ἀρτύουσαι ἀρτυούσᾱ

Accusative ἀρτύουσαν ἀρτυούσᾱς ἀρτυούσᾱ

Genitive ἀρτυούσης ἀρτυουσῶν ἀρτυούσαῑν

Dative ἀρτυούσῃ ἀρτυούσαῑς ἀρτυούσαῑν

Neuter

Nominative ἀρτύον ἀρτύοντα ἀρτύοντε

Vocative ἀρτύον ἀρτύοντα ἀρτύοντε

Accusative ἀρτύον ἀρτύοντα ἀρτύοντε

Genitive ἀρτύοντος ἀρτυόντων ἀρτυόντοῑν

Dative ἀρτύοντι ἀρτύουσι ἀρτυόντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative ἀρτυόμενος ἀρτυόμενοι ἀρτυομένω

Vocative ἀρτυόμενε ἀρτυόμενοι ἀρτυομένω

Accusative ἀρτυόμενον ἀρτυομένους ἀρτυομένω

Genitive ἀρτυομένου ἀρτυομένων ἀρτυομένοῑν

Dative ἀρτυομένῳ ἀρτυομένοῑς ἀρτυομένοῑν

Feminine

Nominative ἀρτυομένη ἀρτυομέναι ἀρτυομένᾱ

Vocative ἀρτυομένη ἀρτυομέναι ἀρτυομένᾱ

Accusative ἀρτυομένην ἀρτυομένᾱς ἀρτυομένᾱ

Genitive ἀρτυομένης ἀρτυομενῶν ἀρτυομέναῑν

Dative ἀρτυομένῃ ἀρτυομέναῑς ἀρτυομέναῑν



Singular Plural Dual

Neuter

Nominative ἀρτυόμενον ἀρτυόμενα ἀρτυομένω

Vocative ἀρτυόμενον ἀρτυόμενα ἀρτυομένω

Accusative ἀρτυόμενον ἀρτυόμενα ἀρτυομένω

Genitive ἀρτυομένου ἀρτυομένων ἀρτυομένοῑν

Dative ἀρτυομένῳ ἀρτυομένοῑς ἀρτυομένοῑν

Future

Active voice

Masculine

Nominative ἀρτύ̄σων ἀρτύσοντες ἀρτύσοντε

Vocative ἀρτύσον ἀρτύσοντες ἀρτύσοντε

Accusative ἀρτύσοντα ἀρτύσοντας ἀρτύσοντε

Genitive ἀρτύσοντος ἀρτυσόντων ἀρτυσόντοῑν

Dative ἀρτύσοντι ἀρτύσουσι ἀρτυσόντοῑν

Feminine

Nominative ἀρτύσουσα ἀρτύσουσαι ἀρτυσούσᾱ

Vocative ἀρτύσουσα ἀρτύσουσαι ἀρτυσούσᾱ

Accusative ἀρτύσουσαν ἀρτυσούσᾱς ἀρτυσούσᾱ

Genitive ἀρτυσούσης ἀρτυσουσῶν ἀρτυσούσαῑν

Dative ἀρτυσούσῃ ἀρτυσούσαῑς ἀρτυσούσαῑν

Neuter

Nominative ἀρτῦσον ἀρτύσοντα ἀρτύσοντε

Vocative ἀρτῦσον ἀρτύσοντα ἀρτύσοντε

Accusative ἀρτῦσον ἀρτύσοντα ἀρτύσοντε

Genitive ἀρτύσοντος ἀρτυσόντων ἀρτυσόντοῑν

Dative ἀρτύσοντι ἀρτύσουσι ἀρτυσόντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative ἀρτυσόμενος ἀρτυσόμενοι ἀρτυσομένω

Vocative ἀρτυσόμενε ἀρτυσόμενοι ἀρτυσομένω

Accusative ἀρτυσόμενον ἀρτυσομένους ἀρτυσομένω

Genitive ἀρτυσομένου ἀρτυσομένων ἀρτυσομένοῑν

Dative ἀρτυσομένῳ ἀρτυσομένοῑς ἀρτυσομένοῑν



Singular Plural Dual

Feminine

Nominative ἀρτυσομένη ἀρτυσομέναι ἀρτυσομένᾱ

Vocative ἀρτυσομένη ἀρτυσομέναι ἀρτυσομένᾱ

Accusative ἀρτυσομένην ἀρτυσομένᾱς ἀρτυσομένᾱ

Genitive ἀρτυσομένης ἀρτυσομενῶν ἀρτυσομέναῑν

Dative ἀρτυσομένῃ ἀρτυσομέναῑς ἀρτυσομέναῑν

Neuter

Nominative ἀρτυσόμενον ἀρτυσόμενα ἀρτυσομένω

Vocative ἀρτυσόμενον ἀρτυσόμενα ἀρτυσομένω

Accusative ἀρτυσόμενον ἀρτυσόμενα ἀρτυσομένω

Genitive ἀρτυσομένου ἀρτυσομένων ἀρτυσομένοῑν

Dative ἀρτυσομένῳ ἀρτυσομένοῑς ἀρτυσομένοῑν

Passive voice

Masculine

Nominative ἀρτυθησόμενος ἀρτυθησόμενοι ἀρτυθησομένω

Vocative ἀρτυθησόμενε ἀρτυθησόμενοι ἀρτυθησομένω

Accusative ἀρτυθησόμενον ἀρτυθησομένους ἀρτυθησομένω

Genitive ἀρτυθησομένου ἀρτυθησομένων ἀρτυθησομένοῑν

Dative ἀρτυθησομένῳ ἀρτυθησομένοῑς ἀρτυθησομένοῑν

Feminine

Nominative ἀρτυθησομένη ἀρτυθησομέναι ἀρτυθησομένᾱ

Vocative ἀρτυθησομένη ἀρτυθησομέναι ἀρτυθησομένᾱ

Accusative ἀρτυθησομένην ἀρτυθησομένᾱς ἀρτυθησομένᾱ

Genitive ἀρτυθησομένης ἀρτυθησομενῶν ἀρτυθησομέναῑν

Dative ἀρτυθησομένῃ ἀρτυθησομέναῑς ἀρτυθησομέναῑν

Neuter

Nominative ἀρτυθησόμενον ἀρτυθησόμενα ἀρτυθησομένω

Vocative ἀρτυθησόμενον ἀρτυθησόμενα ἀρτυθησομένω

Accusative ἀρτυθησόμενον ἀρτυθησόμενα ἀρτυθησομένω

Genitive ἀρτυθησομένου ἀρτυθησομένων ἀρτυθησομένοῑν

Dative ἀρτυθησομένῳ ἀρτυθησομένοῑς ἀρτυθησομένοῑν



Singular Plural Dual

Aorist

Active voice

Masculine

Nominative ἀρτύσᾱς ἀρτύσαντες ἀρτύσαντε

Vocative ἀρτύσαν ἀρτύσαντες ἀρτύσαντε

Accusative ἀρτύσαντα ἀρτύσαντας ἀρτύσαντε

Genitive ἀρτύσαντος ἀρτυσάντων ἀρτυσάντοῑν

Dative ἀρτύσαντι ἀρτύσᾱσι ἀρτυσάντοῑν

Feminine

Nominative ἀρτύσᾱσα ἀρτύσᾱσαι ἀρτυσά̄σᾱ

Vocative ἀρτύσᾱσα ἀρτύσᾱσαι ἀρτυσά̄σᾱ

Accusative ἀρτύσᾱσαν ἀρτυσά̄σᾱς ἀρτυσά̄σᾱ

Genitive ἀρτυσά̄σης ἀρτυσᾱσῶν ἀρτυσά̄σαῑν

Dative ἀρτυσά̄σῃ ἀρτυσά̄σαῑς ἀρτυσά̄σαῑν

Neuter

Nominative ἀρτύσαν ἀρτύσαντα ἀρτύσαντε

Vocative ἀρτύσαν ἀρτύσαντα ἀρτύσαντε

Accusative ἀρτύσαν ἀρτύσαντα ἀρτύσαντε

Genitive ἀρτύσαντος ἀρτυσάντων ἀρτυσάντοῑν

Dative ἀρτύσαντι ἀρτύσᾱσι ἀρτυσάντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative ἀρτυσάμενος ἀρτυσάμενοι ἀρτυσαμένω

Vocative ἀρτυσάμενε ἀρτυσάμενοι ἀρτυσαμένω

Accusative ἀρτυσάμενον ἀρτυσαμένους ἀρτυσαμένω

Genitive ἀρτυσαμένου ἀρτυσαμένων ἀρτυσαμένοῑν

Dative ἀρτυσαμένῳ ἀρτυσαμένοῑς ἀρτυσαμένοῑν

Feminine

Nominative ἀρτυσαμένη ἀρτυσαμέναι ἀρτυσαμένᾱ

Vocative ἀρτυσαμένη ἀρτυσαμέναι ἀρτυσαμένᾱ

Accusative ἀρτυσαμένην ἀρτυσαμένᾱς ἀρτυσαμένᾱ

Genitive ἀρτυσαμένης ἀρτυσαμενῶν ἀρτυσαμέναῑν

Dative ἀρτυσαμένῃ ἀρτυσαμέναῑς ἀρτυσαμέναῑν



Singular Plural Dual

Neuter

Nominative ἀρτυσάμενον ἀρτυσάμενα ἀρτυσαμένω

Vocative ἀρτυσάμενον ἀρτυσάμενα ἀρτυσαμένω

Accusative ἀρτυσάμενον ἀρτυσάμενα ἀρτυσαμένω

Genitive ἀρτυσαμένου ἀρτυσαμένων ἀρτυσαμένοῑν

Dative ἀρτυσαμένῳ ἀρτυσαμένοῑς ἀρτυσαμένοῑν

Passive voice

Masculine

Nominative ἀρτυθείς ἀρτυθέντες ἀρτυθέντε

Vocative ἀρτυθείς ἀρτυθέντες ἀρτυθέντε

Accusative ἀρτυθέντα ἀρτυθέντας ἀρτυθέντε

Genitive ἀρτυθέντος ἀρτυθέντων ἀρτυθέντοῑν

Dative ἀρτυθέντι ἀρτυθεῖσι ἀρτυθέντοῑν

Feminine

Nominative ἀρτυθεῖσα ἀρτυθεῖσαι ἀρτυθείσᾱ

Vocative ἀρτυθεῖσα ἀρτυθεῖσαι ἀρτυθείσᾱ

Accusative ἀρτυθεῖσαν ἀρτυθείσᾱς ἀρτυθείσᾱ

Genitive ἀρτυθείσης ἀρτυθεισῶν ἀρτυθείσαῑν

Dative ἀρτυθείσῃ ἀρτυθείσαῑς ἀρτυθείσαῑν

Neuter

Nominative ἀρτυθέν ἀρτυθέντα ἀρτυθέντε

Vocative ἀρτυθέν ἀρτυθέντα ἀρτυθέντε

Accusative ἀρτυθέν ἀρτυθέντα ἀρτυθέντε

Genitive ἀρτυθέντος ἀρτυθέντων ἀρτυθέντοῑν

Dative ἀρτυθέντι ἀρτυθεῖσι ἀρτυθέντοῑν

Perfect

Active voice

Masculine

Nominative ἠρτυκώς ἠρτυκότες ἠρτυκότε

Vocative ἠρτυκώς ἠρτυκότες ἠρτυκότε

Accusative ἠρτυκότα ἠρτυκότας ἠρτυκότε

Genitive ἠρτυκότος ἠρτυκότων ἠρτυκότοῑν

Dative ἠρτυκότι ἠρτυκῶσι ἠρτυκότοῑν



ἀρτύω

set, arrange; prepare.

Active Middle Passive

Regular

Present ἀρτύειν ἀρτύεσθαι

Future ἀρτύ̄σειν ἀρτύ̄σεσθαι ἀρτυθήσεσθαι

Aorist ἀρτῦσαι ἀρτύ̄σασθαι ἀρτυθῆναι

Perfect ἠρτυκέναι ἠρτύσθαι



διαστρέφω

misinterpret, distort, pervert.

Indicative Subjunctive Optative Imperative

Regular

Active voice

Present
διαστρέφω διαστρέφω διαστρέφοῑμι1ps

διαστρέφεις διαστρέφῃς διαστρέφοῑς διάστρεφε2ps

διαστρέφει διαστρέφῃ διαστρέφοῑ διαστρεφέτω3ps

διαστρέφομεν διαστρέφωμεν διαστρέφοῑμεν1pp

διαστρέφετε διαστρέφητε διαστρέφοῑτε διαστρέφετε2pp

διαστρέφουσι διαστρέφωσι διαστρέφοῑεν διαστρεφέτωσαν3pp

διαστρέφετον διαστρέφητον διαστρέφοῑτον διαστρέφετον2pd

διαστρέφετον διαστρέφητον διαστρεφοί̄την διαστρεφέτων3pd

Imperfect
διέστρεφον1ps

διέστρεφες2ps

διέστρεφε3ps

διεστρέφομεν1pp

διεστρέφετε2pp

διέστρεφον3pp

διεστρέφετον2pd

διεστρεφέτην3pd

Future
διαστρέψω διαστρέψοῑμι1ps

διαστρέψεις διαστρέψοῑς2ps

διαστρέψει διαστρέψοῑ3ps

διαστρέψομεν διαστρέψοῑμεν1pp

διαστρέψετε διαστρέψοῑτε2pp

διαστρέψουσι διαστρέψοῑεν3pp

διαστρέψετον διαστρέψοῑτον2pd

διαστρέψετον διαστρεψοί̄την3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Aorist
διέστρεψα διαστρέψω διαστρέψαῑμι1ps

διέστρεψας διαστρέψῃς διαστρέψειας διάστρεψον2ps

διέστρεψε διαστρέψῃ διαστρέψειε διαστρεψάτω3ps

διεστρέψαμεν διαστρέψωμεν διαστρέψαῑμεν1pp

διεστρέψατε διαστρέψητε διαστρέψαῑτε διαστρέψατε2pp

διέστρεψαν διαστρέψωσι διαστρέψειαν διαστρεψάτωσαν3pp

διεστρέψατον διαστρέψητον διαστρέψαῑτον διαστρέψατον2pd

διεστρεψάτην διαστρέψητον διαστρεψαί̄την διαστρεψάτων3pd

Strong aorist
διαστραφῶ διαστραφείην1ps

διαστραφῇς διαστραφείης διαστράφητι2ps

διαστραφῇ διαστραφείη διαστραφήτω3ps

διαστραφῶμεν διαστραφεῖμεν1pp

διαστραφῆτε διαστραφεῖτε διαστράφητε2pp

διαστραφῶσι διαστραφεῖεν διαστραφήτωσαν3pp

διαστραφῆτον διαστραφεῖτον διαστράφητον2pd

διαστραφῆτον διαστραφείτην διαστραφήτων3pd

Perfect
διέστρεφα διεστρέφω διεστρέφοῑμι1ps

διέστρεφας διεστρέφῃς διεστρέφοῑς διέστραψο2ps

διέστρεφε διεστρέφῃ διεστρέφοῑ διεστράφθω3ps

διεστρέφαμεν διεστρέφωμεν διεστρέφοῑμεν1pp

διεστρέφατε διεστρέφητε διεστρέφοῑτε διέστραφθε2pp

διεστρέφασι διεστρέφωσι διεστρέφοῑεν διεστράφθωσαν3pp

διεστρέφατον διεστρέφητον διεστρέφοῑτον διέστραφθον2pd

διεστρέφατον διεστρέφητον διεστρεφοί̄την διεστράφθων3pd

Strong perfect
διέστροφα1ps

διέστροφας2ps

διέστροφε3ps

διεστρόφαμεν1pp

διεστρόφατε2pp

διεστρόφασι3pp

διεστροφάτην2pd

διεστρόφατον3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Pluperfect
διεστρέφη1ps

διεστρέφης2ps

διεστρέφει3ps

διεστρέφεμεν1pp

διεστρέφετε2pp

διεστρέφεσαν3pp

διεστρέφειτον2pd

διεστρεφείτην3pd

Strong pluperfect
διεστρόφεα1ps

διεστρόφεας2ps

διεστρόφει3ps

διεστρόφεμεν1pp

διεστρόφετε2pp

διεστρόφεισαν3pp

διεστροφείτην2pd

διεστροφείτην3pd

Middle voice

Present
διαστρέφομαι διαστρέφωμαι διαστρεφοί̄μην1ps

διαστρέφει διαστρέφῃ διαστρέφοῑο διαστρέφου2ps

διαστρέφεται διαστρέφηται διαστρέφοῑτο διαστρεφέσθω3ps

διαστρεφόμεθα διαστρεφώμεθα διαστρεφοί̄μεθα1pp

διαστρέφεσθε διαστρέφησθε διαστρέφοῑσθε διαστρέφεσθε2pp

διαστρέφονται διαστρέφωνται διαστρέφοῑντο διαστρεφέσθωσα3pp

διαστρέφεσθον διαστρέφησθον διαστρέφοῑσθον διαστρέφεσθον2pd

διαστρέφεσθον διαστρέφησθον διαστρεφοί̄σθην διαστρεφέσθων3pd

Imperfect
διεστρεφόμην1ps

διεστρέφου2ps

διεστρέφετο3ps

διεστρεφόμεθα1pp

διεστρέφεσθε2pp

διεστρέφοντο3pp

διεστρέφεσθον2pd

διεστρεφέσθην3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Future
διαστρέψομαι διαστρεψοί̄μην1ps

διαστρέψει διαστρέψοῑο2ps

διαστρέψεται διαστρέψοῑτο3ps

διαστρεψόμεθα διαστρεψοί̄μεθα1pp

διαστρέψεσθε διαστρέψοῑσθε2pp

διαστρέψονται διαστρέψοῑντο3pp

διαστρέψεσθον διαστρέψοῑσθον2pd

διαστρέψεσθον διαστρεψοί̄σθην3pd

Aorist
διεστρεψάμην διαστρέψωμαι διαστρεψαί̄μην1ps

διεστρέψω διαστρέψῃ διαστρέψαῑο διάστρεψαι2ps

διεστρέψατο διαστρέψηται διαστρέψαῑτο διαστρεψάσθω3ps

διεστρεψάμεθα διαστρεψώμεθα διαστρεψαί̄μεθα1pp

διεστρέψασθε διαστρέψησθε διαστρέψαῑσθε διαστρέψασθε2pp

διεστρέψαντο διαστρέψωνται διαστρέψαῑντο διαστρεψάσθωσα3pp

διεστρέψασθον διαστρέψησθον διαστρέψαῑσθον διαστρέψασθον2pd

διεστρεψάσθην διαστρέψησθον διαστρεψαί̄σθην διαστρεψάσθων3pd

Perfect
διέστραμμαι1ps

διέστραψαι διέστρεψο2ps

διέστραπται διεστρέφθω3ps

διεστράμμεθα1pp

διέστραφθε διέστρεφθε2pp

διεστρέφθωσαν3pp

διέστραφθον διέστρεφθον2pd

διέστραφθον διεστρέφθων3pd

Strong perfect
διέστρομμαι1ps

διέστροψαι2ps

διέστροπται3ps

διεστρόμμεθα1pp

διέστροφθε2pp

διέστροφθον2pd

διέστροφθον3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Pluperfect
διεστράμμην1ps

διέστραψο2ps

διέστραπτο3ps

διεστράμμεθα1pp

διέστραφθε2pp

διέστραφθον2pd

διεστράφθην3pd

Strong pluperfect
διεστρόμμην1ps

διέστροψο2ps

διέστροπτο3ps

διεστρόμμεθα1pp

διέστροφθε2pp

διέστροφθον2pd

διεστρόφθην3pd

Passive voice

Future
διαστρεφθήσομαι διαστρεφθησοί̄μη1ps

διαστρεφθήσει διαστρεφθήσοῑο2ps

διαστρεφθήσεται διαστρεφθήσοῑτο3ps

διαστρεφθησόμεθ διαστρεφθησοί̄με1pp

διαστρεφθήσεσθε διαστρεφθήσοῑσθ2pp

διαστρεφθήσοντα διαστρεφθήσοῑντ3pp

διαστρεφθήσεσθ διαστρεφθήσοῑσθ2pd

διαστρεφθήσεσθ διαστρεφθησοί̄σθ3pd

Aorist
διεστρέφθην διαστρεφθῶ διαστρεφθείην1ps

διεστρέφθης διαστρεφθῇς διαστρεφθείης διαστρέφθητι2ps

διεστρέφθη διαστρεφθῇ διαστρεφθείη διαστρεφθήτω3ps

διεστρέφθημεν διαστρεφθῶμεν διαστρεφθεῖμεν1pp

διεστρέφθητε διαστρεφθῆτε διαστρεφθεῖτε διαστρέφθητε2pp

διεστρέφθησαν διαστρεφθῶσι διαστρεφθεῖεν διαστρεφθήτωσα3pp

διεστρέφθητον διαστρεφθῆτον διαστρεφθεῖτον διαστρέφθητον2pd

διεστρεφθήτην διαστρεφθῆτον διαστρεφθείτην διαστρεφθήτων3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Strong aorist
διεστράφην1ps

διεστράφης2ps

διεστράφη3ps

διεστράφημεν1pp

διεστράφητε2pp

διεστράφησαν3pp

διεστράφητον2pd

διεστραφήτην3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Attic

Active voice

Strong future
διαστραφησοί̄μην1ps

διαστραφήσοῑο2ps

διαστραφήσοῑτο3ps

διαστραφησοί̄μεθ1pp

διαστραφήσοῑσθε2pp

διαστραφήσοῑντο3pp

διαστραφήσοῑσθο2pd

διαστραφησοί̄σθη3pd

Passive voice

Strong future
διαστραφήσομαι1ps

διαστραφήσει2ps

διαστραφήσεται3ps

διαστραφησόμεθ1pp

διαστραφήσεσθε2pp

διαστραφήσονται3pp

διαστραφήσεσθο2pd

διαστραφήσεσθο3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Doric

Active voice

Aorist
διαστραφθῶ διαστραφθείην1ps

διαστραφθῇς διαστραφθείης διαστράφθητι2ps

διαστραφθῇ διαστραφθείη διαστραφθήτω3ps

διαστραφθῶμεν διαστραφθεῖμεν1pp

διαστραφθῆτε διαστραφθεῖτε διαστράφθητε2pp

διαστραφθῶσι διαστραφθεῖεν διαστραφθήτωσα3pp

διαστραφθῆτον διαστραφθεῖτον διαστράφθητον2pd

διαστραφθῆτον διαστραφθείτην διαστραφθήτων3pd

Passive voice

Aorist
διεστράφθην1ps

διεστράφθης2ps

διεστράφθη3ps

διεστράφθημεν1pp

διεστράφθητε2pp

διεστράφθησαν3pp

διεστράφθητον2pd

διεστραφθήτην3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Epic

Active voice

Strong aorist
διαστρέψασκον διαστρεψάσκω διαστρεψάσκοῑμι1ps

διαστρέψασκες διαστρεψάσκῃς διαστρεψάσκοῑς διαστρέψασκε2ps

διαστρέψασκε διαστρεψάσκῃ διαστρεψάσκοῑ διαστρεψασκέτω3ps

διαστρεψάσκομεν διαστρεψάσκωμε διαστρεψάσκοῑμε1pp

διαστρεψάσκετε διαστρεψάσκητε διαστρεψάσκοῑτε διαστρεψάσκετε2pp

διαστρέψασκον διαστρεψάσκωσι διαστρεψάσκοῑεν διαστρεψασκέτω3pp

διαστρεψάσκετον διαστρεψάσκητον διαστρεψάσκοῑτο διαστρεψάσκετον2pd

διαστρεψασκέτην διαστρεψάσκητον διαστρεψασκοί̄τη διαστρεψασκέτω3pd

Middle voice

Strong aorist
διαστρεψασκόμη διαστρεψάσκωμαι διαστρεψασκοί̄μη1ps

διαστρεψάσκου διαστρεψάσκῃ διαστρεψάσκοῑο διαστρεψασκοῦ2ps

διαστρεψάσκετο διαστρεψάσκηται διαστρεψάσκοῑτο διαστρεψασκέσθ3ps

διαστρεψασκόμε διαστρεψασκώμε διαστρεψασκοί̄με1pp

διαστρεψάσκεσθε διαστρεψάσκησθ διαστρεψάσκοῑσθ διαστρεψάσκεσθε2pp

διαστρεψάσκοντο διαστρεψάσκωντ διαστρεψάσκοῑντ διαστρεψασκέσθ3pp

διαστρεψάσκεσθ διαστρεψάσκησθ διαστρεψάσκοῑσθ διαστρεψάσκεσθ2pd

διαστρεψασκέσθ διαστρεψάσκησθ διαστρεψασκοί̄σθ διαστρεψασκέσθ3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Ionic

Active voice

Aorist
διαστραφθῶ διαστραφθείην1ps

διαστραφθῇς διαστραφθείης διαστράφθητι2ps

διαστραφθῇ διαστραφθείη διαστραφθήτω3ps

διαστραφθῶμεν διαστραφθεῖμεν1pp

διαστραφθῆτε διαστραφθεῖτε διαστράφθητε2pp

διαστραφθῶσι διαστραφθεῖεν διαστραφθήτωσα3pp

διαστραφθῆτον διαστραφθεῖτον διαστράφθητον2pd

διαστραφθῆτον διαστραφθείτην διαστραφθήτων3pd

Passive voice

Aorist
διεστράφθην1ps

διεστράφθης2ps

διεστράφθη3ps

διεστράφθημεν1pp

διεστράφθητε2pp

διεστράφθησαν3pp

διεστράφθητον2pd

διεστραφθήτην3pd



διαστρέφω

misinterpret, distort, pervert.

Singular Plural Dual

Regular

Present

Active voice

Masculine

Nominative διαστρέφων διαστρέφοντες διαστρέφοντε

Vocative διαστρέφον διαστρέφοντες διαστρέφοντε

Accusative διαστρέφοντα διαστρέφοντας διαστρέφοντε

Genitive διαστρέφοντος διαστρεφόντων διαστρεφόντοῑν

Dative διαστρέφοντι διαστρέφουσι διαστρεφόντοῑν

Feminine

Nominative διαστρέφουσα διαστρέφουσαι διαστρεφούσᾱ

Vocative διαστρέφουσα διαστρέφουσαι διαστρεφούσᾱ

Accusative διαστρέφουσαν διαστρεφούσᾱς διαστρεφούσᾱ

Genitive διαστρεφούσης διαστρεφουσῶν διαστρεφούσαῑν

Dative διαστρεφούσῃ διαστρεφούσαῑς διαστρεφούσαῑν

Neuter

Nominative διαστρέφον διαστρέφοντα διαστρέφοντε

Vocative διαστρέφον διαστρέφοντα διαστρέφοντε

Accusative διαστρέφον διαστρέφοντα διαστρέφοντε

Genitive διαστρέφοντος διαστρεφόντων διαστρεφόντοῑν

Dative διαστρέφοντι διαστρέφουσι διαστρεφόντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative διαστρεφόμενος διαστρεφόμενοι διαστρεφομένω

Vocative διαστρεφόμενε διαστρεφόμενοι διαστρεφομένω

Accusative διαστρεφόμενον διαστρεφομένους διαστρεφομένω

Genitive διαστρεφομένου διαστρεφομένων διαστρεφομένοῑν

Dative διαστρεφομένῳ διαστρεφομένοῑς διαστρεφομένοῑν

Feminine

Nominative διαστρεφομένη διαστρεφομέναι διαστρεφομένᾱ

Vocative διαστρεφομένη διαστρεφομέναι διαστρεφομένᾱ

Accusative διαστρεφομένην διαστρεφομένᾱς διαστρεφομένᾱ

Genitive διαστρεφομένης διαστρεφομενῶν διαστρεφομέναῑν

Dative διαστρεφομένῃ διαστρεφομέναῑς διαστρεφομέναῑν



Singular Plural Dual

Neuter

Nominative διαστρεφόμενον διαστρεφόμενα διαστρεφομένω

Vocative διαστρεφόμενον διαστρεφόμενα διαστρεφομένω

Accusative διαστρεφόμενον διαστρεφόμενα διαστρεφομένω

Genitive διαστρεφομένου διαστρεφομένων διαστρεφομένοῑν

Dative διαστρεφομένῳ διαστρεφομένοῑς διαστρεφομένοῑν

Future

Active voice

Masculine

Nominative διαστρέψων διαστρέψοντες διαστρέψοντε

Vocative διαστρέψον διαστρέψοντες διαστρέψοντε

Accusative διαστρέψοντα διαστρέψοντας διαστρέψοντε

Genitive διαστρέψοντος διαστρεψόντων διαστρεψόντοῑν

Dative διαστρέψοντι διαστρέψουσι διαστρεψόντοῑν

Feminine

Nominative διαστρέψουσα διαστρέψουσαι διαστρεψούσᾱ

Vocative διαστρέψουσα διαστρέψουσαι διαστρεψούσᾱ

Accusative διαστρέψουσαν διαστρεψούσᾱς διαστρεψούσᾱ

Genitive διαστρεψούσης διαστρεψουσῶν διαστρεψούσαῑν

Dative διαστρεψούσῃ διαστρεψούσαῑς διαστρεψούσαῑν

Neuter

Nominative διαστρέψον διαστρέψοντα διαστρέψοντε

Vocative διαστρέψον διαστρέψοντα διαστρέψοντε

Accusative διαστρέψον διαστρέψοντα διαστρέψοντε

Genitive διαστρέψοντος διαστρεψόντων διαστρεψόντοῑν

Dative διαστρέψοντι διαστρέψουσι διαστρεψόντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative διαστρεψόμενος διαστρεψόμενοι διαστρεψομένω

Vocative διαστρεψόμενε διαστρεψόμενοι διαστρεψομένω

Accusative διαστρεψόμενον διαστρεψομένους διαστρεψομένω

Genitive διαστρεψομένου διαστρεψομένων διαστρεψομένοῑν

Dative διαστρεψομένῳ διαστρεψομένοῑς διαστρεψομένοῑν



Singular Plural Dual

Feminine

Nominative διαστρεψομένη διαστρεψομέναι διαστρεψομένᾱ

Vocative διαστρεψομένη διαστρεψομέναι διαστρεψομένᾱ

Accusative διαστρεψομένην διαστρεψομένᾱς διαστρεψομένᾱ

Genitive διαστρεψομένης διαστρεψομενῶν διαστρεψομέναῑν

Dative διαστρεψομένῃ διαστρεψομέναῑς διαστρεψομέναῑν

Neuter

Nominative διαστρεψόμενον διαστρεψόμενα διαστρεψομένω

Vocative διαστρεψόμενον διαστρεψόμενα διαστρεψομένω

Accusative διαστρεψόμενον διαστρεψόμενα διαστρεψομένω

Genitive διαστρεψομένου διαστρεψομένων διαστρεψομένοῑν

Dative διαστρεψομένῳ διαστρεψομένοῑς διαστρεψομένοῑν

Passive voice

Masculine

Nominative διαστρεφθησόμενος διαστρεφθησόμενοι διαστρεφθησομένω

Vocative διαστρεφθησόμενε διαστρεφθησόμενοι διαστρεφθησομένω

Accusative διαστρεφθησόμενον διαστρεφθησομένους διαστρεφθησομένω

Genitive διαστρεφθησομένου διαστρεφθησομένων διαστρεφθησομένοῑν

Dative διαστρεφθησομένῳ διαστρεφθησομένοῑς διαστρεφθησομένοῑν

Feminine

Nominative διαστρεφθησομένη διαστρεφθησομέναι διαστρεφθησομένᾱ

Vocative διαστρεφθησομένη διαστρεφθησομέναι διαστρεφθησομένᾱ

Accusative διαστρεφθησομένην διαστρεφθησομένᾱς διαστρεφθησομένᾱ

Genitive διαστρεφθησομένης διαστρεφθησομενῶν διαστρεφθησομέναῑν

Dative διαστρεφθησομένῃ διαστρεφθησομέναῑς διαστρεφθησομέναῑν

Neuter

Nominative διαστρεφθησόμενον διαστρεφθησόμενα διαστρεφθησομένω

Vocative διαστρεφθησόμενον διαστρεφθησόμενα διαστρεφθησομένω

Accusative διαστρεφθησόμενον διαστρεφθησόμενα διαστρεφθησομένω

Genitive διαστρεφθησομένου διαστρεφθησομένων διαστρεφθησομένοῑν

Dative διαστρεφθησομένῳ διαστρεφθησομένοῑς διαστρεφθησομένοῑν



Singular Plural Dual

Aorist

Active voice

Masculine

Nominative διαστρέψᾱς διαστρέψαντες διαστρέψαντε

Vocative διαστρέψαν διαστρέψαντες διαστρέψαντε

Accusative διαστρέψαντα διαστρέψαντας διαστρέψαντε

Genitive διαστρέψαντος διαστρεψάντων διαστρεψάντοῑν

Dative διαστρέψαντι διαστρέψᾱσι διαστρεψάντοῑν

Feminine

Nominative διαστρέψᾱσα διαστρέψᾱσαι διαστρεψά̄σᾱ

Vocative διαστρέψᾱσα διαστρέψᾱσαι διαστρεψά̄σᾱ

Accusative διαστρέψᾱσαν διαστρεψά̄σᾱς διαστρεψά̄σᾱ

Genitive διαστρεψά̄σης διαστρεψᾱσῶν διαστρεψά̄σαῑν

Dative διαστρεψά̄σῃ διαστρεψά̄σαῑς διαστρεψά̄σαῑν

Neuter

Nominative διαστρέψαν διαστρέψαντα διαστρέψαντε

Vocative διαστρέψαν διαστρέψαντα διαστρέψαντε

Accusative διαστρέψαν διαστρέψαντα διαστρέψαντε

Genitive διαστρέψαντος διαστρεψάντων διαστρεψάντοῑν

Dative διαστρέψαντι διαστρέψᾱσι διαστρεψάντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative διαστρεψάμενος διαστρεψάμενοι διαστρεψαμένω

Vocative διαστρεψάμενε διαστρεψάμενοι διαστρεψαμένω

Accusative διαστρεψάμενον διαστρεψαμένους διαστρεψαμένω

Genitive διαστρεψαμένου διαστρεψαμένων διαστρεψαμένοῑν

Dative διαστρεψαμένῳ διαστρεψαμένοῑς διαστρεψαμένοῑν

Feminine

Nominative διαστρεψαμένη διαστρεψαμέναι διαστρεψαμένᾱ

Vocative διαστρεψαμένη διαστρεψαμέναι διαστρεψαμένᾱ

Accusative διαστρεψαμένην διαστρεψαμένᾱς διαστρεψαμένᾱ

Genitive διαστρεψαμένης διαστρεψαμενῶν διαστρεψαμέναῑν

Dative διαστρεψαμένῃ διαστρεψαμέναῑς διαστρεψαμέναῑν



Singular Plural Dual

Neuter

Nominative διαστρεψάμενον διαστρεψάμενα διαστρεψαμένω

Vocative διαστρεψάμενον διαστρεψάμενα διαστρεψαμένω

Accusative διαστρεψάμενον διαστρεψάμενα διαστρεψαμένω

Genitive διαστρεψαμένου διαστρεψαμένων διαστρεψαμένοῑν

Dative διαστρεψαμένῳ διαστρεψαμένοῑς διαστρεψαμένοῑν

Passive voice

Masculine

Nominative διαστρεφθείς διαστρεφθέντες διαστρεφθέντε

Vocative διαστρεφθείς διαστρεφθέντες διαστρεφθέντε

Accusative διαστρεφθέντα διαστρεφθέντας διαστρεφθέντε

Genitive διαστρεφθέντος διαστρεφθέντων διαστρεφθέντοῑν

Dative διαστρεφθέντι διαστρεφθεῖσι διαστρεφθέντοῑν

Feminine

Nominative διαστρεφθεῖσα διαστρεφθεῖσαι διαστρεφθείσᾱ

Vocative διαστρεφθεῖσα διαστρεφθεῖσαι διαστρεφθείσᾱ

Accusative διαστρεφθεῖσαν διαστρεφθείσᾱς διαστρεφθείσᾱ

Genitive διαστρεφθείσης διαστρεφθεισῶν διαστρεφθείσαῑν

Dative διαστρεφθείσῃ διαστρεφθείσαῑς διαστρεφθείσαῑν

Neuter

Nominative διαστρεφθέν διαστρεφθέντα διαστρεφθέντε

Vocative διαστρεφθέν διαστρεφθέντα διαστρεφθέντε

Accusative διαστρεφθέν διαστρεφθέντα διαστρεφθέντε

Genitive διαστρεφθέντος διαστρεφθέντων διαστρεφθέντοῑν

Dative διαστρεφθέντι διαστρεφθεῖσι διαστρεφθέντοῑν

String Aorist

Passive voice

Masculine

Nominative διαστραφείς διαστραφέντες διαστραφέντε

Vocative διαστραφείς διαστραφέντες διαστραφέντε

Accusative διαστραφέντα διαστραφέντας διαστραφέντε

Genitive διαστραφέντος διαστραφέντων διαστραφέντοῑν

Dative διαστραφέντι διαστραφεῖσι διαστραφέντοῑν



Singular Plural Dual

Feminine

Nominative διαστραφεῖσα διαστραφεῖσαι διαστραφείσᾱ

Vocative διαστραφεῖσα διαστραφεῖσαι διαστραφείσᾱ

Accusative διαστραφεῖσαν διαστραφείσᾱς διαστραφείσᾱ

Genitive διαστραφείσης διαστραφεισῶν διαστραφείσαῑν

Dative διαστραφείσῃ διαστραφείσαῑς διαστραφείσαῑν

Neuter

Nominative διαστραφέν διαστραφέντα διαστραφέντε

Vocative διαστραφέν διαστραφέντα διαστραφέντε

Accusative διαστραφέν διαστραφέντα διαστραφέντε

Genitive διαστραφέντος διαστραφέντων διαστραφέντοῑν

Dative διαστραφέντι διαστραφεῖσι διαστραφέντοῑν

Perfect

Active voice

Masculine

Nominative διεστρεφώς διεστρεφότες διεστρεφότε

Vocative διεστρεφώς διεστρεφότες διεστρεφότε

Accusative διεστρεφότα διεστρεφότας διεστρεφότε

Genitive διεστρεφότος διεστρεφότων διεστρεφότοῑν

Dative διεστρεφότι διεστρεφῶσι διεστρεφότοῑν

Feminine

Nominative διεστρεφυῖα διεστρεφυῖαι διεστρεφυίᾱ

Vocative διεστρεφυῖα διεστρεφυῖαι διεστρεφυίᾱ

Accusative διεστρεφυῖαν διεστρεφυίᾱς διεστρεφυίᾱ

Genitive διεστρεφυίᾱς διεστρεφυιῶν διεστρεφυίαῑν

Dative διεστρεφυίᾳ διεστρεφυίαῑς διεστρεφυίαῑν

Neuter

Nominative διεστρεφόν διεστρεφότες διεστρεφότε

Vocative διεστρεφός διεστρεφότες διεστρεφότε

Accusative διεστρεφότα διεστρεφότας διεστρεφότε

Genitive διεστρεφότος διεστρεφότων διεστρεφότοῑν

Dative διεστρεφότι διεστρεφῶσι διεστρεφότοῑν



Singular Plural Dual

Middle voice

Masculine

Nominative διεστραμμένος διεστραμμένοι διεστραμμένω

Vocative διεστραμμένε διεστραμμένοι διεστραμμένω

Accusative διεστραμμένον διεστραμμένους διεστραμμένω

Genitive διεστραμμένου διεστραμμένων διεστραμμένοῑν

Dative διεστραμμένῳ διεστραμμένοῑς διεστραμμένοῑν

Feminine

Nominative διεστραμμένη διεστραμμέναι διεστραμμένᾱ

Vocative διεστραμμένη διεστραμμέναι διεστραμμένᾱ

Accusative διεστραμμένην διεστραμμένᾱς διεστραμμένᾱ

Genitive διεστραμμένης διεστραμμενῶν διεστραμμέναῑν

Dative διεστραμμένῃ διεστραμμέναῑς διεστραμμέναῑν

Neuter

Nominative διεστραμμένον διεστραμμένα διεστραμμένω

Vocative διεστραμμένον διεστραμμένα διεστραμμένω

Accusative διεστραμμένον διεστραμμένα διεστραμμένω

Genitive διεστραμμένου διεστραμμένων διεστραμμένοῑν

Dative διεστραμμένῳ διεστραμμένοῑς διεστραμμένοῑν



Singular Plural Dual

Attic

Strong future

Passive voice

Masculine

Nominative διαστραφθησόμενος διαστραφθησόμενοι διαστραφθησομένω

Vocative διαστραφθησόμενε διαστραφθησόμενοι διαστραφθησομένω

Accusative διαστραφθησόμενον διαστραφθησομένους διαστραφθησομένω

Genitive διαστραφθησομένου διαστραφθησομένων διαστραφθησομένοῑν

Dative διαστραφθησομένῳ διαστραφθησομένοῑς διαστραφθησομένοῑν

Feminine

Nominative διαστραφθησομένη διαστραφθησομέναι διαστραφθησομένᾱ

Vocative διαστραφθησομένη διαστραφθησομέναι διαστραφθησομένᾱ

Accusative διαστραφθησομένην διαστραφθησομένᾱς διαστραφθησομένᾱ

Genitive διαστραφθησομένης διαστραφθησομενῶν διαστραφθησομέναῑν

Dative διαστραφθησομένῃ διαστραφθησομέναῑς διαστραφθησομέναῑν

Neuter

Nominative διαστραφθησόμενον διαστραφθησόμενα διαστραφθησομένω

Vocative διαστραφθησόμενον διαστραφθησόμενα διαστραφθησομένω

Accusative διαστραφθησόμενον διαστραφθησόμενα διαστραφθησομένω

Genitive διαστραφθησομένου διαστραφθησομένων διαστραφθησομένοῑν

Dative διαστραφθησομένῳ διαστραφθησομένοῑς διαστραφθησομένοῑν



Singular Plural Dual

Doric

Aorist

Passive voice

Masculine

Nominative διαστραφθείς διαστραφθέντες διαστραφθέντε

Vocative διαστραφθείς διαστραφθέντες διαστραφθέντε

Accusative διαστραφθέντα διαστραφθέντας διαστραφθέντε

Genitive διαστραφθέντος διαστραφθέντων διαστραφθέντοῑν

Dative διαστραφθέντι διαστραφθεῖσι διαστραφθέντοῑν

Feminine

Nominative διαστραφθεῖσα διαστραφθεῖσαι διαστραφθείσᾱ

Vocative διαστραφθεῖσα διαστραφθεῖσαι διαστραφθείσᾱ

Accusative διαστραφθεῖσαν διαστραφθείσᾱς διαστραφθείσᾱ

Genitive διαστραφθείσης διαστραφθεισῶν διαστραφθείσαῑν

Dative διαστραφθείσῃ διαστραφθείσαῑς διαστραφθείσαῑν

Neuter

Nominative διαστραφθέν διαστραφθέντα διαστραφθέντε

Vocative διαστραφθέν διαστραφθέντα διαστραφθέντε

Accusative διαστραφθέν διαστραφθέντα διαστραφθέντε

Genitive διαστραφθέντος διαστραφθέντων διαστραφθέντοῑν

Dative διαστραφθέντι διαστραφθεῖσι διαστραφθέντοῑν



Singular Plural Dual

Epic

String Aorist

Active voice

Masculine

Nominative διαστρεψασκών διαστρεψασκόντες διαστρεψασκόντε

Vocative διαστρεψασκών διαστρεψασκόντες διαστρεψασκόντε

Accusative διαστρεψασκόντα διαστρεψασκόντας διαστρεψασκόντε

Genitive διαστρεψασκόντος διαστρεψασκόντων διαστρεψασκόντοῑν

Dative διαστρεψασκόντι διαστρεψασκοῦσι διαστρεψασκόντοῑν

Feminine

Nominative διαστρεψασκοῦσα διαστρεψασκοῦσαι διαστρεψασκούσᾱ

Vocative διαστρεψασκοῦσα διαστρεψασκοῦσαι διαστρεψασκούσᾱ

Accusative διαστρεψασκοῦσαν διαστρεψασκούσᾱς διαστρεψασκούσᾱ

Genitive διαστρεψασκούσης διαστρεψασκουσῶν διαστρεψασκούσαῑν

Dative διαστρεψασκούσῃ διαστρεψασκούσαῑς διαστρεψασκούσαῑν

Neuter

Nominative διαστρεψασκόν διαστρεψασκόντα διαστρεψασκόντε

Vocative διαστρεψασκόν διαστρεψασκόντα διαστρεψασκόντε

Accusative διαστρεψασκόν διαστρεψασκόντα διαστρεψασκόντε

Genitive διαστρεψασκόντος διαστρεψασκόντων διαστρεψασκόντοῑν

Dative διαστρεψασκόντι διαστρεψασκοῦσι διαστρεψασκόντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative διαστρεψασκόμενος διαστρεψασκόμενοι διαστρεψασκομένω

Vocative διαστρεψασκόμενε διαστρεψασκόμενοι διαστρεψασκομένω

Accusative διαστρεψασκόμενον διαστρεψασκομένους διαστρεψασκομένω

Genitive διαστρεψασκομένου διαστρεψασκομένων διαστρεψασκομένοῑν

Dative διαστρεψασκομένῳ διαστρεψασκομένοῑς διαστρεψασκομένοῑν

Feminine

Nominative διαστρεψασκομένη διαστρεψασκομέναι διαστρεψασκομένᾱ

Vocative διαστρεψασκομένη διαστρεψασκομέναι διαστρεψασκομένᾱ

Accusative διαστρεψασκομένην διαστρεψασκομένᾱς διαστρεψασκομένᾱ

Genitive διαστρεψασκομένης διαστρεψασκομενῶν διαστρεψασκομέναῑν

Dative διαστρεψασκομένῃ διαστρεψασκομέναῑς διαστρεψασκομέναῑν



Singular Plural Dual

Neuter

Nominative διαστρεψασκόμενον διαστρεψασκόμενα διαστρεψασκομένω

Vocative διαστρεψασκόμενον διαστρεψασκόμενα διαστρεψασκομένω

Accusative διαστρεψασκόμενον διαστρεψασκόμενα διαστρεψασκομένω

Genitive διαστρεψασκομένου διαστρεψασκομένων διαστρεψασκομένοῑν

Dative διαστρεψασκομένῳ διαστρεψασκομένοῑς διαστρεψασκομένοῑν



Singular Plural Dual

Ionic

Aorist

Passive voice

Masculine

Nominative διαστραφθείς διαστραφθέντες διαστραφθέντε

Vocative διαστραφθείς διαστραφθέντες διαστραφθέντε

Accusative διαστραφθέντα διαστραφθέντας διαστραφθέντε

Genitive διαστραφθέντος διαστραφθέντων διαστραφθέντοῑν

Dative διαστραφθέντι διαστραφθεῖσι διαστραφθέντοῑν

Feminine

Nominative διαστραφθεῖσα διαστραφθεῖσαι διαστραφθείσᾱ

Vocative διαστραφθεῖσα διαστραφθεῖσαι διαστραφθείσᾱ

Accusative διαστραφθεῖσαν διαστραφθείσᾱς διαστραφθείσᾱ

Genitive διαστραφθείσης διαστραφθεισῶν διαστραφθείσαῑν

Dative διαστραφθείσῃ διαστραφθείσαῑς διαστραφθείσαῑν

Neuter

Nominative διαστραφθέν διαστραφθέντα διαστραφθέντε

Vocative διαστραφθέν διαστραφθέντα διαστραφθέντε

Accusative διαστραφθέν διαστραφθέντα διαστραφθέντε

Genitive διαστραφθέντος διαστραφθέντων διαστραφθέντοῑν

Dative διαστραφθέντι διαστραφθεῖσι διαστραφθέντοῑν



διαστρέφω

misinterpret, distort, pervert.

Active Middle Passive

Regular

Present διαστρέφειν διαστρέφεσθαι

Future διαστρέψειν διαστρέψεσθαι διαστρεφθήσεσθαι

Aorist διαστρέψαι διαστρέψασθαι διαστρεφθῆναι

Aorist διαστραφῆναι

Perfect διεστρεφέναι διεστράφθαι

Attic

Future διαστραφήσεσθαι

Doric

Aorist διαστραφθῆναι

Epic

Aorist διαστρεψασκεῖν διαστρεψασκέσθαι

Ionic

Aorist διαστραφθῆναι



δοκιμάζω

experience, try; judge. Approve.

Indicative Subjunctive Optative Imperative

Regular

Active voice

Present
δοκιμάζω δοκιμάζω δοκιμάζοῑμι1ps

δοκιμάζεις δοκιμάζῃς δοκιμάζοῑς δοκίμαζε2ps

δοκιμάζει δοκιμάζῃ δοκιμάζοῑ δοκιμαζέτω3ps

δοκιμάζομεν δοκιμάζωμεν δοκιμάζοῑμεν1pp

δοκιμάζετε δοκιμάζητε δοκιμάζοῑτε δοκιμάζετε2pp

δοκιμάζουσι δοκιμάζωσι δοκιμάζοῑεν δοκιμαζέτωσαν3pp

δοκιμάζετον δοκιμάζητον δοκιμάζοῑτον δοκιμάζετον2pd

δοκιμάζετον δοκιμάζητον δοκιμαζοί̄την δοκιμαζέτων3pd

Imperfect
ἐδοκίμαζον1ps

ἐδοκίμαζες2ps

ἐδοκίμαζε3ps

ἐδοκιμάζομεν1pp

ἐδοκιμάζετε2pp

ἐδοκίμαζον3pp

ἐδοκιμάζετον2pd

ἐδοκιμαζέτην3pd

Future
δοκιμάσω δοκιμάσοῑμι1ps

δοκιμάσεις δοκιμάσοῑς2ps

δοκιμάσει δοκιμάσοῑ3ps

δοκιμάσομεν δοκιμάσοῑμεν1pp

δοκιμάσετε δοκιμάσοῑτε2pp

δοκιμάσουσι δοκιμάσοῑεν3pp

δοκιμάσετον δοκιμάσοῑτον2pd

δοκιμάσετον δοκιμασοί̄την3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Aorist
ἐδοκίμασα δοκιμάσω δοκιμάσαῑμι1ps

ἐδοκίμασας δοκιμάσῃς δοκιμάσειας δοκίμασον2ps

ἐδοκίμασε δοκιμάσῃ δοκιμάσειε δοκιμασάτω3ps

ἐδοκιμάσαμεν δοκιμάσωμεν δοκιμάσαῑμεν1pp

ἐδοκιμάσατε δοκιμάσητε δοκιμάσαῑτε δοκιμάσατε2pp

ἐδοκίμασαν δοκιμάσωσι δοκιμάσειαν δοκιμασάτωσαν3pp

ἐδοκιμάσατον δοκιμάσητον δοκιμάσαῑτον δοκιμάσατον2pd

ἐδοκιμασάτην δοκιμάσητον δοκιμασαί̄την δοκιμασάτων3pd

Perfect
δεδοκίμακα δεδοκιμάκω δεδοκιμάκοῑμι1ps

δεδοκίμακας δεδοκιμάκῃς δεδοκιμάκοῑς δεδοκίμακε2ps

δεδοκίμακε δεδοκιμάκῃ δεδοκιμάκοῑ δεδοκιμακέτω3ps

δεδοκιμάκαμεν δεδοκιμάκωμεν δεδοκιμάκοῑμεν1pp

δεδοκιμάκατε δεδοκιμάκητε δεδοκιμάκοῑτε δεδοκιμάκετε2pp

δεδοκιμάκασι δεδοκιμάκωσι δεδοκιμάκοῑεν δεδοκιμακέτωσαν3pp

δεδοκιμάκατον δεδοκιμάκητον δεδοκιμάκοῑτον δεδοκιμάκετον2pd

δεδοκιμάκατον δεδοκιμάκητον δεδοκιμακοί̄την δεδοκιμακέτων3pd

Pluperfect
ἐδεδοκιμάκη1ps

ἐδεδοκιμάκης2ps

ἐδεδοκιμάκει3ps

ἐδεδοκιμάκεμεν1pp

ἐδεδοκιμάκετε2pp

ἐδεδοκιμάκεσαν3pp

ἐδεδοκιμάκειτον2pd

ἐδεδοκιμακείτην3pd

Middle voice

Present
δοκιμάζομαι δοκιμάζωμαι δοκιμαζοί̄μην1ps

δοκιμάζει δοκιμάζῃ δοκιμάζοῑο δοκιμάζου2ps

δοκιμάζεται δοκιμάζηται δοκιμάζοῑτο δοκιμαζέσθω3ps

δοκιμαζόμεθα δοκιμαζώμεθα δοκιμαζοί̄μεθα1pp

δοκιμάζεσθε δοκιμάζησθε δοκιμάζοῑσθε δοκιμάζεσθε2pp

δοκιμάζονται δοκιμάζωνται δοκιμάζοῑντο δοκιμαζέσθωσαν3pp

δοκιμάζεσθον δοκιμάζησθον δοκιμάζοῑσθον δοκιμάζεσθον2pd

δοκιμάζεσθον δοκιμάζησθον δοκιμαζοί̄σθην δοκιμαζέσθων3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Imperfect
ἐδοκιμαζόμην1ps

ἐδοκιμάζου2ps

ἐδοκιμάζετο3ps

ἐδοκιμαζόμεθα1pp

ἐδοκιμάζεσθε2pp

ἐδοκιμάζοντο3pp

ἐδοκιμάζεσθον2pd

ἐδοκιμαζέσθην3pd

Future
δοκιμάσομαι δοκιμασοί̄μην1ps

δοκιμάσει δοκιμάσοῑο2ps

δοκιμάσεται δοκιμάσοῑτο3ps

δοκιμασόμεθα δοκιμασοί̄μεθα1pp

δοκιμάσεσθε δοκιμάσοῑσθε2pp

δοκιμάσονται δοκιμάσοῑντο3pp

δοκιμάσεσθον δοκιμάσοῑσθον2pd

δοκιμάσεσθον δοκιμασοί̄σθην3pd

Aorist
ἐδοκιμασάμην δοκιμάσωμαι δοκιμασαί̄μην1ps

ἐδοκιμάσω δοκιμάσῃ δοκιμάσαῑο δοκίμασαι2ps

ἐδοκιμάσατο δοκιμάσηται δοκιμάσαῑτο δοκιμασάσθω3ps

ἐδοκιμασάμεθα δοκιμασώμεθα δοκιμασαί̄μεθα1pp

ἐδοκιμάσασθε δοκιμάσησθε δοκιμάσαῑσθε δοκιμάσασθε2pp

ἐδοκιμάσαντο δοκιμάσωνται δοκιμάσαῑντο δοκιμασάσθωσαν3pp

ἐδοκιμάσασθον δοκιμάσησθον δοκιμάσαῑσθον δοκιμάσασθον2pd

ἐδοκιμασάσθην δοκιμάσησθον δοκιμασαί̄σθην δοκιμασάσθων3pd

Perfect
δεδοκίμασμαι1ps

δεδοκίμασαι δεδοκίμασο2ps

δεδοκίμασται δεδοκιμάσθω3ps

δεδοκιμάσμεθα1pp

δεδοκίμασθε δεδοκίμασθε2pp

δεδοκιμάσθωσαν3pp

δεδοκίμασθον δεδοκίμασθον2pd

δεδοκίμασθον δεδοκιμάσθων3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Pluperfect
ἐδεδοκιμάσμην1ps

ἐδεδοκίμασο2ps

ἐδεδοκίμαστο3ps

ἐδεδοκιμάσμεθα1pp

ἐδεδοκίμασθε2pp

ἐδεδοκίμασθον2pd

ἐδεδοκιμάσθην3pd

Passive voice

Future
δοκιμασθήσομαι δοκιμασθησοί̄μην1ps

δοκιμασθήσει δοκιμασθήσοῑο2ps

δοκιμασθήσεται δοκιμασθήσοῑτο3ps

δοκιμασθησόμεθ δοκιμασθησοί̄μεθ1pp

δοκιμασθήσεσθε δοκιμασθήσοῑσθε2pp

δοκιμασθήσονται δοκιμασθήσοῑντο3pp

δοκιμασθήσεσθο δοκιμασθήσοῑσθο2pd

δοκιμασθήσεσθο δοκιμασθησοί̄σθη3pd

Aorist
ἐδοκιμάσθην δοκιμασθῶ δοκιμασθείην1ps

ἐδοκιμάσθης δοκιμασθῇς δοκιμασθείης δοκιμάσθητι2ps

ἐδοκιμάσθη δοκιμασθῇ δοκιμασθείη δοκιμασθήτω3ps

ἐδοκιμάσθημεν δοκιμασθῶμεν δοκιμασθεῖμεν1pp

ἐδοκιμάσθητε δοκιμασθῆτε δοκιμασθεῖτε δοκιμάσθητε2pp

ἐδοκιμάσθησαν δοκιμασθῶσι δοκιμασθεῖεν δοκιμασθήτωσαν3pp

ἐδοκιμάσθητον δοκιμασθῆτον δοκιμασθεῖτον δοκιμάσθητον2pd

ἐδοκιμασθήτην δοκιμασθῆτον δοκιμασθείτην δοκιμασθήτων3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Recent

Active voice

Future
δοκιμῶ δοκιμῶ δοκιμοῖμι1ps

δοκιμεῖς δοκιμῇς δοκιμοῖς δοκίμει2ps

δοκιμεῖ δοκιμῇ δοκιμοῖ δοκιμείτω3ps

δοκιμοῦμεν δοκιμῶμεν δοκιμοῖμεν1pp

δοκιμεῖτε δοκιμῆτε δοκιμοῖτε δοκιμεῖτε2pp

δοκιμοῦσι δοκιμῶσι δοκιμοῖεν δοκιμείτωσαν3pp

δοκιμεῖτον δοκιμῆτον δοκιμοῖτον δοκιμεῖτον2pd

δοκιμεῖτον δοκιμῆτον δοκιμοί̄την δοκιμείτων3pd

Middle voice

Future
δοκιμοῦμαι δοκιμῶμαι δοκιμοί̄μην1ps

δοκιμεῖ δοκιμῇ δοκιμοῖο δοκιμοῦ2ps

δοκιμεῖται δοκιμῆται δοκιμοῖτο δοκιμείσθω3ps

δοκιμούμεθα δοκιμώμεθα δοκιμοί̄μεθα1pp

δοκιμεῖσθε δοκιμῆσθε δοκιμοῖσθε δοκιμεῖσθε2pp

δοκιμοῦνται δοκιμῶνται δοκιμοῖντο δοκιμείσθωσαν3pp

δοκιμεῖσθον δοκιμῆσθον δοκιμοῖσθον δοκιμεῖσθον2pd

δοκιμεῖσθον δοκιμῆσθον δοκιμοί̄σθην δοκιμείσθων3pd



δοκιμάζω

experience, try; judge. Approve.

Singular Plural Dual

Regular

Present

Active voice

Masculine

Nominative δοκιμάζων δοκιμάζοντες δοκιμάζοντε

Vocative δοκιμάζον δοκιμάζοντες δοκιμάζοντε

Accusative δοκιμάζοντα δοκιμάζοντας δοκιμάζοντε

Genitive δοκιμάζοντος δοκιμαζόντων δοκιμαζόντοῑν

Dative δοκιμάζοντι δοκιμάζουσι δοκιμαζόντοῑν

Feminine

Nominative δοκιμάζουσα δοκιμάζουσαι δοκιμαζούσᾱ

Vocative δοκιμάζουσα δοκιμάζουσαι δοκιμαζούσᾱ

Accusative δοκιμάζουσαν δοκιμαζούσᾱς δοκιμαζούσᾱ

Genitive δοκιμαζούσης δοκιμαζουσῶν δοκιμαζούσαῑν

Dative δοκιμαζούσῃ δοκιμαζούσαῑς δοκιμαζούσαῑν

Neuter

Nominative δοκιμάζον δοκιμάζοντα δοκιμάζοντε

Vocative δοκιμάζον δοκιμάζοντα δοκιμάζοντε

Accusative δοκιμάζον δοκιμάζοντα δοκιμάζοντε

Genitive δοκιμάζοντος δοκιμαζόντων δοκιμαζόντοῑν

Dative δοκιμάζοντι δοκιμάζουσι δοκιμαζόντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative δοκιμαζόμενος δοκιμαζόμενοι δοκιμαζομένω

Vocative δοκιμαζόμενε δοκιμαζόμενοι δοκιμαζομένω

Accusative δοκιμαζόμενον δοκιμαζομένους δοκιμαζομένω

Genitive δοκιμαζομένου δοκιμαζομένων δοκιμαζομένοῑν

Dative δοκιμαζομένῳ δοκιμαζομένοῑς δοκιμαζομένοῑν

Feminine

Nominative δοκιμαζομένη δοκιμαζομέναι δοκιμαζομένᾱ

Vocative δοκιμαζομένη δοκιμαζομέναι δοκιμαζομένᾱ

Accusative δοκιμαζομένην δοκιμαζομένᾱς δοκιμαζομένᾱ

Genitive δοκιμαζομένης δοκιμαζομενῶν δοκιμαζομέναῑν

Dative δοκιμαζομένῃ δοκιμαζομέναῑς δοκιμαζομέναῑν



Singular Plural Dual

Neuter

Nominative δοκιμαζόμενον δοκιμαζόμενα δοκιμαζομένω

Vocative δοκιμαζόμενον δοκιμαζόμενα δοκιμαζομένω

Accusative δοκιμαζόμενον δοκιμαζόμενα δοκιμαζομένω

Genitive δοκιμαζομένου δοκιμαζομένων δοκιμαζομένοῑν

Dative δοκιμαζομένῳ δοκιμαζομένοῑς δοκιμαζομένοῑν

Future

Active voice

Masculine

Nominative δοκιμάσων δοκιμάσοντες δοκιμάσοντε

Vocative δοκιμάσον δοκιμάσοντες δοκιμάσοντε

Accusative δοκιμάσοντα δοκιμάσοντας δοκιμάσοντε

Genitive δοκιμάσοντος δοκιμασόντων δοκιμασόντοῑν

Dative δοκιμάσοντι δοκιμάσουσι δοκιμασόντοῑν

Feminine

Nominative δοκιμάσουσα δοκιμάσουσαι δοκιμασούσᾱ

Vocative δοκιμάσουσα δοκιμάσουσαι δοκιμασούσᾱ

Accusative δοκιμάσουσαν δοκιμασούσᾱς δοκιμασούσᾱ

Genitive δοκιμασούσης δοκιμασουσῶν δοκιμασούσαῑν

Dative δοκιμασούσῃ δοκιμασούσαῑς δοκιμασούσαῑν

Neuter

Nominative δοκιμάσον δοκιμάσοντα δοκιμάσοντε

Vocative δοκιμάσον δοκιμάσοντα δοκιμάσοντε

Accusative δοκιμάσον δοκιμάσοντα δοκιμάσοντε

Genitive δοκιμάσοντος δοκιμασόντων δοκιμασόντοῑν

Dative δοκιμάσοντι δοκιμάσουσι δοκιμασόντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative δοκιμασόμενος δοκιμασόμενοι δοκιμασομένω

Vocative δοκιμασόμενε δοκιμασόμενοι δοκιμασομένω

Accusative δοκιμασόμενον δοκιμασομένους δοκιμασομένω

Genitive δοκιμασομένου δοκιμασομένων δοκιμασομένοῑν

Dative δοκιμασομένῳ δοκιμασομένοῑς δοκιμασομένοῑν



Singular Plural Dual

Feminine

Nominative δοκιμασομένη δοκιμασομέναι δοκιμασομένᾱ

Vocative δοκιμασομένη δοκιμασομέναι δοκιμασομένᾱ

Accusative δοκιμασομένην δοκιμασομένᾱς δοκιμασομένᾱ

Genitive δοκιμασομένης δοκιμασομενῶν δοκιμασομέναῑν

Dative δοκιμασομένῃ δοκιμασομέναῑς δοκιμασομέναῑν

Neuter

Nominative δοκιμασόμενον δοκιμασόμενα δοκιμασομένω

Vocative δοκιμασόμενον δοκιμασόμενα δοκιμασομένω

Accusative δοκιμασόμενον δοκιμασόμενα δοκιμασομένω

Genitive δοκιμασομένου δοκιμασομένων δοκιμασομένοῑν

Dative δοκιμασομένῳ δοκιμασομένοῑς δοκιμασομένοῑν

Passive voice

Masculine

Nominative δοκιμασθησόμενος δοκιμασθησόμενοι δοκιμασθησομένω

Vocative δοκιμασθησόμενε δοκιμασθησόμενοι δοκιμασθησομένω

Accusative δοκιμασθησόμενον δοκιμασθησομένους δοκιμασθησομένω

Genitive δοκιμασθησομένου δοκιμασθησομένων δοκιμασθησομένοῑν

Dative δοκιμασθησομένῳ δοκιμασθησομένοῑς δοκιμασθησομένοῑν

Feminine

Nominative δοκιμασθησομένη δοκιμασθησομέναι δοκιμασθησομένᾱ

Vocative δοκιμασθησομένη δοκιμασθησομέναι δοκιμασθησομένᾱ

Accusative δοκιμασθησομένην δοκιμασθησομένᾱς δοκιμασθησομένᾱ

Genitive δοκιμασθησομένης δοκιμασθησομενῶν δοκιμασθησομέναῑν

Dative δοκιμασθησομένῃ δοκιμασθησομέναῑς δοκιμασθησομέναῑν

Neuter

Nominative δοκιμασθησόμενον δοκιμασθησόμενα δοκιμασθησομένω

Vocative δοκιμασθησόμενον δοκιμασθησόμενα δοκιμασθησομένω

Accusative δοκιμασθησόμενον δοκιμασθησόμενα δοκιμασθησομένω

Genitive δοκιμασθησομένου δοκιμασθησομένων δοκιμασθησομένοῑν

Dative δοκιμασθησομένῳ δοκιμασθησομένοῑς δοκιμασθησομένοῑν



Singular Plural Dual

Aorist

Active voice

Masculine

Nominative δοκιμάσᾱς δοκιμάσαντες δοκιμάσαντε

Vocative δοκιμάσαν δοκιμάσαντες δοκιμάσαντε

Accusative δοκιμάσαντα δοκιμάσαντας δοκιμάσαντε

Genitive δοκιμάσαντος δοκιμασάντων δοκιμασάντοῑν

Dative δοκιμάσαντι δοκιμάσᾱσι δοκιμασάντοῑν

Feminine

Nominative δοκιμάσᾱσα δοκιμάσᾱσαι δοκιμασά̄σᾱ

Vocative δοκιμάσᾱσα δοκιμάσᾱσαι δοκιμασά̄σᾱ

Accusative δοκιμάσᾱσαν δοκιμασά̄σᾱς δοκιμασά̄σᾱ

Genitive δοκιμασά̄σης δοκιμασᾱσῶν δοκιμασά̄σαῑν

Dative δοκιμασά̄σῃ δοκιμασά̄σαῑς δοκιμασά̄σαῑν

Neuter

Nominative δοκιμάσαν δοκιμάσαντα δοκιμάσαντε

Vocative δοκιμάσαν δοκιμάσαντα δοκιμάσαντε

Accusative δοκιμάσαν δοκιμάσαντα δοκιμάσαντε

Genitive δοκιμάσαντος δοκιμασάντων δοκιμασάντοῑν

Dative δοκιμάσαντι δοκιμάσᾱσι δοκιμασάντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative δοκιμασάμενος δοκιμασάμενοι δοκιμασαμένω

Vocative δοκιμασάμενε δοκιμασάμενοι δοκιμασαμένω

Accusative δοκιμασάμενον δοκιμασαμένους δοκιμασαμένω

Genitive δοκιμασαμένου δοκιμασαμένων δοκιμασαμένοῑν

Dative δοκιμασαμένῳ δοκιμασαμένοῑς δοκιμασαμένοῑν

Feminine

Nominative δοκιμασαμένη δοκιμασαμέναι δοκιμασαμένᾱ

Vocative δοκιμασαμένη δοκιμασαμέναι δοκιμασαμένᾱ

Accusative δοκιμασαμένην δοκιμασαμένᾱς δοκιμασαμένᾱ

Genitive δοκιμασαμένης δοκιμασαμενῶν δοκιμασαμέναῑν

Dative δοκιμασαμένῃ δοκιμασαμέναῑς δοκιμασαμέναῑν



Singular Plural Dual

Neuter

Nominative δοκιμασάμενον δοκιμασάμενα δοκιμασαμένω

Vocative δοκιμασάμενον δοκιμασάμενα δοκιμασαμένω

Accusative δοκιμασάμενον δοκιμασάμενα δοκιμασαμένω

Genitive δοκιμασαμένου δοκιμασαμένων δοκιμασαμένοῑν

Dative δοκιμασαμένῳ δοκιμασαμένοῑς δοκιμασαμένοῑν

Passive voice

Masculine

Nominative δοκιμασθείς δοκιμασθέντες δοκιμασθέντε

Vocative δοκιμασθείς δοκιμασθέντες δοκιμασθέντε

Accusative δοκιμασθέντα δοκιμασθέντας δοκιμασθέντε

Genitive δοκιμασθέντος δοκιμασθέντων δοκιμασθέντοῑν

Dative δοκιμασθέντι δοκιμασθεῖσι δοκιμασθέντοῑν

Feminine

Nominative δοκιμασθεῖσα δοκιμασθεῖσαι δοκιμασθείσᾱ

Vocative δοκιμασθεῖσα δοκιμασθεῖσαι δοκιμασθείσᾱ

Accusative δοκιμασθεῖσαν δοκιμασθείσᾱς δοκιμασθείσᾱ

Genitive δοκιμασθείσης δοκιμασθεισῶν δοκιμασθείσαῑν

Dative δοκιμασθείσῃ δοκιμασθείσαῑς δοκιμασθείσαῑν

Neuter

Nominative δοκιμασθέν δοκιμασθέντα δοκιμασθέντε

Vocative δοκιμασθέν δοκιμασθέντα δοκιμασθέντε

Accusative δοκιμασθέν δοκιμασθέντα δοκιμασθέντε

Genitive δοκιμασθέντος δοκιμασθέντων δοκιμασθέντοῑν

Dative δοκιμασθέντι δοκιμασθεῖσι δοκιμασθέντοῑν

Perfect

Active voice

Masculine

Nominative δεδοκιμακώς δεδοκιμακότες δεδοκιμακότε

Vocative δεδοκιμακώς δεδοκιμακότες δεδοκιμακότε

Accusative δεδοκιμακότα δεδοκιμακότας δεδοκιμακότε

Genitive δεδοκιμακότος δεδοκιμακότων δεδοκιμακότοῑν

Dative δεδοκιμακότι δεδοκιμακῶσι δεδοκιμακότοῑν



Singular Plural Dual

Feminine

Nominative δεδοκιμακυῖα δεδοκιμακυῖαι δεδοκιμακυίᾱ

Vocative δεδοκιμακυῖα δεδοκιμακυῖαι δεδοκιμακυίᾱ

Accusative δεδοκιμακυῖαν δεδοκιμακυίᾱς δεδοκιμακυίᾱ

Genitive δεδοκιμακυίᾱς δεδοκιμακυιῶν δεδοκιμακυίαῑν

Dative δεδοκιμακυίᾳ δεδοκιμακυίαῑς δεδοκιμακυίαῑν

Neuter

Nominative δεδοκιμακόν δεδοκιμακότες δεδοκιμακότε

Vocative δεδοκιμακός δεδοκιμακότες δεδοκιμακότε

Accusative δεδοκιμακότα δεδοκιμακότας δεδοκιμακότε

Genitive δεδοκιμακότος δεδοκιμακότων δεδοκιμακότοῑν

Dative δεδοκιμακότι δεδοκιμακῶσι δεδοκιμακότοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative δεδοκιμασμένος δεδοκιμασμένοι δεδοκιμασμένω

Vocative δεδοκιμασμένε δεδοκιμασμένοι δεδοκιμασμένω

Accusative δεδοκιμασμένον δεδοκιμασμένους δεδοκιμασμένω

Genitive δεδοκιμασμένου δεδοκιμασμένων δεδοκιμασμένοῑν

Dative δεδοκιμασμένῳ δεδοκιμασμένοῑς δεδοκιμασμένοῑν

Feminine

Nominative δεδοκιμασμένη δεδοκιμασμέναι δεδοκιμασμένᾱ

Vocative δεδοκιμασμένη δεδοκιμασμέναι δεδοκιμασμένᾱ

Accusative δεδοκιμασμένην δεδοκιμασμένᾱς δεδοκιμασμένᾱ

Genitive δεδοκιμασμένης δεδοκιμασμενῶν δεδοκιμασμέναῑν

Dative δεδοκιμασμένῃ δεδοκιμασμέναῑς δεδοκιμασμέναῑν

Neuter

Nominative δεδοκιμασμένον δεδοκιμασμένα δεδοκιμασμένω

Vocative δεδοκιμασμένον δεδοκιμασμένα δεδοκιμασμένω

Accusative δεδοκιμασμένον δεδοκιμασμένα δεδοκιμασμένω

Genitive δεδοκιμασμένου δεδοκιμασμένων δεδοκιμασμένοῑν

Dative δεδοκιμασμένῳ δεδοκιμασμένοῑς δεδοκιμασμένοῑν



Singular Plural Dual

Recent

Future

Active voice

Masculine

Nominative δοκιμῶν δοκιμοῦντες δοκιμοῦντε

Vocative δοκιμῶν δοκιμοῦντες δοκιμοῦντε

Accusative δοκιμοῦντα δοκιμοῦντας δοκιμοῦντε

Genitive δοκιμοῦντος δοκιμούντων δοκιμούντοῑν

Dative δοκιμοῦντι δοκιμοῦσι δοκιμούντοῑν

Feminine

Nominative δοκιμοῦσα δοκιμοῦσαι δοκιμούσᾱ

Vocative δοκιμοῦσα δοκιμοῦσαι δοκιμούσᾱ

Accusative δοκιμοῦσαν δοκιμούσᾱς δοκιμούσᾱ

Genitive δοκιμούσης δοκιμουσῶν δοκιμούσαῑν

Dative δοκιμούσῃ δοκιμούσαῑς δοκιμούσαῑν

Neuter

Nominative δοκιμοῦν δοκιμοῦντα δοκιμοῦντε

Vocative δοκιμοῦν δοκιμοῦντα δοκιμοῦντε

Accusative δοκιμοῦν δοκιμοῦντα δοκιμοῦντε

Genitive δοκιμοῦντος δοκιμούντων δοκιμούντοῑν

Dative δοκιμοῦντι δοκιμοῦσι δοκιμούντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative δοκιμούμενος δοκιμούμενοι δοκιμουμένω

Vocative δοκιμούμενε δοκιμούμενοι δοκιμουμένω

Accusative δοκιμούμενον δοκιμουμένους δοκιμουμένω

Genitive δοκιμουμένου δοκιμουμένων δοκιμουμένοῑν

Dative δοκιμουμένῳ δοκιμουμένοῑς δοκιμουμένοῑν

Feminine

Nominative δοκιμουμένη δοκιμουμέναι δοκιμουμένᾱ

Vocative δοκιμουμένη δοκιμουμέναι δοκιμουμένᾱ

Accusative δοκιμουμένην δοκιμουμένᾱς δοκιμουμένᾱ

Genitive δοκιμουμένης δοκιμουμενῶν δοκιμουμέναῑν

Dative δοκιμουμένῃ δοκιμουμέναῑς δοκιμουμέναῑν



Singular Plural Dual

Neuter

Nominative δοκιμούμενον δοκιμούμενα δοκιμουμένω

Vocative δοκιμούμενον δοκιμούμενα δοκιμουμένω

Accusative δοκιμούμενον δοκιμούμενα δοκιμουμένω

Genitive δοκιμουμένου δοκιμουμένων δοκιμουμένοῑν

Dative δοκιμουμένῳ δοκιμουμένοῑς δοκιμουμένοῑν



δοκιμάζω

experience, try; judge. Approve.

Active Middle Passive

Regular

Present δοκιμάζειν δοκιμάζεσθαι

Future δοκιμάσειν δοκιμάσεσθαι δοκιμασθήσεσθαι

Aorist δοκιμάσαι δοκιμάσασθαι δοκιμασθῆναι

Perfect δεδοκιμακέναι δεδοκιμάσθαι

Recent

Present δοκιμεῖν δοκιμεῖσθαι



ἠχέω

resound.

Indicative Subjunctive Optative Imperative

Regular

Active voice

Present
ἠχῶ ἠχῶ ἠχοῖμι1ps

ἠχεῖς ἠχῇς ἠχοῖς ἤχει2ps

ἠχεῖ ἠχῇ ἠχοῖ ἠχείτω3ps

ἠχοῦμεν ἠχῶμεν ἠχοῖμεν1pp

ἠχεῖτε ἠχῆτε ἠχοῖτε ἠχεῖτε2pp

ἠχοῦσι ἠχῶσι ἠχοῖεν ἠχείτωσαν3pp

ἠχεῖτον ἠχῆτον ἠχοῖτον ἠχεῖτον2pd

ἠχεῖτον ἠχῆτον ἠχοί̄την ἠχείτων3pd

Imperfect
ἤχουν1ps

ἤχεις2ps

ἤχει3ps

ἠχοῦμεν1pp

ἠχεῖτε2pp

ἤχουν3pp

ἠχεῖτον2pd

ἠχείτην3pd

Future
ἠχήσω ἠχήσοῑμι1ps

ἠχήσεις ἠχήσοῑς2ps

ἠχήσει ἠχήσοῑ3ps

ἠχήσομεν ἠχήσοῑμεν1pp

ἠχήσετε ἠχήσοῑτε2pp

ἠχήσουσι ἠχήσοῑεν3pp

ἠχήσετον ἠχήσοῑτον2pd

ἠχήσετον ἠχησοί̄την3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Aorist
ἤχησα ἠχήσω ἠχήσαῑμι1ps

ἤχησας ἠχήσῃς ἠχήσειας ἤχησον2ps

ἤχησε ἠχήσῃ ἠχήσειε ἠχησάτω3ps

ἠχήσαμεν ἠχήσωμεν ἠχήσαῑμεν1pp

ἠχήσατε ἠχήσητε ἠχήσαῑτε ἠχήσατε2pp

ἤχησαν ἠχήσωσι ἠχήσειαν ἠχησάτωσαν3pp

ἠχήσατον ἠχήσητον ἠχήσαῑτον ἠχήσατον2pd

ἠχησάτην ἠχήσητον ἠχησαί̄την ἠχησάτων3pd

Perfect
ἤχηκα ἠχήκω ἠχήκοῑμι1ps

ἤχηκας ἠχήκῃς ἠχήκοῑς ἤχηκε2ps

ἤχηκε ἠχήκῃ ἠχήκοῑ ἠχηκέτω3ps

ἠχήκαμεν ἠχήκωμεν ἠχήκοῑμεν1pp

ἠχήκατε ἠχήκητε ἠχήκοῑτε ἠχήκετε2pp

ἠχήκασι ἠχήκωσι ἠχήκοῑεν ἠχηκέτωσαν3pp

ἠχήκατον ἠχήκητον ἠχήκοῑτον ἠχήκετον2pd

ἠχήκατον ἠχήκητον ἠχηκοί̄την ἠχηκέτων3pd

Pluperfect
ἠχήκη1ps

ἠχήκης2ps

ἠχήκει3ps

ἠχήκεμεν1pp

ἠχήκετε2pp

ἠχήκεσαν3pp

ἠχήκειτον2pd

ἠχηκείτην3pd

Middle voice

Present
ἠχοῦμαι ἠχῶμαι ἠχοί̄μην1ps

ἠχεῖ ἠχῇ ἠχοῖο ἠχοῦ2ps

ἠχεῖται ἠχῆται ἠχοῖτο ἠχείσθω3ps

ἠχούμεθα ἠχώμεθα ἠχοί̄μεθα1pp

ἠχεῖσθε ἠχῆσθε ἠχοῖσθε ἠχεῖσθε2pp

ἠχοῦνται ἠχῶνται ἠχοῖντο ἠχείσθωσαν3pp

ἠχεῖσθον ἠχῆσθον ἠχοῖσθον ἠχεῖσθον2pd

ἠχεῖσθον ἠχῆσθον ἠχοί̄σθην ἠχείσθων3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Imperfect
ἠχούμην1ps

ἠχοῦ2ps

ἠχεῖτο3ps

ἠχούμεθα1pp

ἠχεῖσθε2pp

ἠχοῦντο3pp

ἠχεῖσθον2pd

ἠχείσθην3pd

Future
ἠχήσομαι ἠχησοί̄μην1ps

ἠχήσει ἠχήσοῑο2ps

ἠχήσεται ἠχήσοῑτο3ps

ἠχησόμεθα ἠχησοί̄μεθα1pp

ἠχήσεσθε ἠχήσοῑσθε2pp

ἠχήσονται ἠχήσοῑντο3pp

ἠχήσεσθον ἠχήσοῑσθον2pd

ἠχήσεσθον ἠχησοί̄σθην3pd

Aorist
ἠχησάμην ἠχήσωμαι ἠχησαί̄μην1ps

ἠχήσω ἠχήσῃ ἠχήσαῑο ἤχησαι2ps

ἠχήσατο ἠχήσηται ἠχήσαῑτο ἠχησάσθω3ps

ἠχησάμεθα ἠχησώμεθα ἠχησαί̄μεθα1pp

ἠχήσασθε ἠχήσησθε ἠχήσαῑσθε ἠχήσασθε2pp

ἠχήσαντο ἠχήσωνται ἠχήσαῑντο ἠχησάσθωσαν3pp

ἠχήσασθον ἠχήσησθον ἠχήσαῑσθον ἠχήσασθον2pd

ἠχησάσθην ἠχήσησθον ἠχησαί̄σθην ἠχησάσθων3pd

Perfect
ἤχημαι1ps

ἤχησαι ἤχησο2ps

ἤχηται ἠχήσθω3ps

ἠχήμεθα1pp

ἤχησθε ἤχησθε2pp

ἤχηνται ἠχήσθωσαν3pp

ἤχησθον ἤχησθον2pd

ἤχησθον ἠχήσθων3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Pluperfect
ἠχήμην1ps

ἤχησο2ps

ἤχητο3ps

ἠχήμεθα1pp

ἤχησθε2pp

ἤχηντο3pp

ἤχησθον2pd

ἠχήσθην3pd

Passive voice

Future
ἠχηθήσομαι ἠχηθησοί̄μην1ps

ἠχηθήσει ἠχηθήσοῑο2ps

ἠχηθήσεται ἠχηθήσοῑτο3ps

ἠχηθησόμεθα ἠχηθησοί̄μεθα1pp

ἠχηθήσεσθε ἠχηθήσοῑσθε2pp

ἠχηθήσονται ἠχηθήσοῑντο3pp

ἠχηθήσεσθον ἠχηθήσοῑσθον2pd

ἠχηθήσεσθον ἠχηθησοί̄σθην3pd

Aorist
ἠχήθην ἠχηθῶ ἠχηθείην1ps

ἠχήθης ἠχηθῇς ἠχηθείης ἠχήθητι2ps

ἠχήθη ἠχηθῇ ἠχηθείη ἠχηθήτω3ps

ἠχήθημεν ἠχηθῶμεν ἠχηθεῖμεν1pp

ἠχήθητε ἠχηθῆτε ἠχηθεῖτε ἠχήθητε2pp

ἠχήθησαν ἠχηθῶσι ἠχηθεῖεν ἠχηθήτωσαν3pp

ἠχήθητον ἠχηθῆτον ἠχηθεῖτον ἠχήθητον2pd

ἠχηθήτην ἠχηθῆτον ἠχηθείτην ἠχηθήτων3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Doric

Active voice

Present
ἄχει2ps



ἠχέω

resound.

Singular Plural Dual

Regular

Present

Active voice

Masculine

Nominative ἠχῶν ἠχοῦντες ἠχοῦντε

Vocative ἠχῶν ἠχοῦντες ἠχοῦντε

Accusative ἠχοῦντα ἠχοῦντας ἠχοῦντε

Genitive ἠχοῦντος ἠχούντων ἠχούντοῑν

Dative ἠχοῦντι ἠχοῦσι ἠχούντοῑν

Feminine

Nominative ἠχοῦσα ἠχοῦσαι ἠχούσᾱ

Vocative ἠχοῦσα ἠχοῦσαι ἠχούσᾱ

Accusative ἠχοῦσαν ἠχούσᾱς ἠχούσᾱ

Genitive ἠχούσης ἠχουσῶν ἠχούσαῑν

Dative ἠχούσῃ ἠχούσαῑς ἠχούσαῑν

Neuter

Nominative ἠχοῦν ἠχοῦντα ἠχοῦντε

Vocative ἠχοῦν ἠχοῦντα ἠχοῦντε

Accusative ἠχοῦν ἠχοῦντα ἠχοῦντε

Genitive ἠχοῦντος ἠχούντων ἠχούντοῑν

Dative ἠχοῦντι ἠχοῦσι ἠχούντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative ἠχούμενος ἠχούμενοι ἠχουμένω

Vocative ἠχούμενε ἠχούμενοι ἠχουμένω

Accusative ἠχούμενον ἠχουμένους ἠχουμένω

Genitive ἠχουμένου ἠχουμένων ἠχουμένοῑν

Dative ἠχουμένῳ ἠχουμένοῑς ἠχουμένοῑν

Feminine

Nominative ἠχουμένη ἠχουμέναι ἠχουμένᾱ

Vocative ἠχουμένη ἠχουμέναι ἠχουμένᾱ

Accusative ἠχουμένην ἠχουμένᾱς ἠχουμένᾱ

Genitive ἠχουμένης ἠχουμενῶν ἠχουμέναῑν

Dative ἠχουμένῃ ἠχουμέναῑς ἠχουμέναῑν



Singular Plural Dual

Neuter

Nominative ἠχούμενον ἠχούμενα ἠχουμένω

Vocative ἠχούμενον ἠχούμενα ἠχουμένω

Accusative ἠχούμενον ἠχούμενα ἠχουμένω

Genitive ἠχουμένου ἠχουμένων ἠχουμένοῑν

Dative ἠχουμένῳ ἠχουμένοῑς ἠχουμένοῑν

Future

Active voice

Masculine

Nominative ἠχήσων ἠχήσοντες ἠχήσοντε

Vocative ἠχήσον ἠχήσοντες ἠχήσοντε

Accusative ἠχήσοντα ἠχήσοντας ἠχήσοντε

Genitive ἠχήσοντος ἠχησόντων ἠχησόντοῑν

Dative ἠχήσοντι ἠχήσουσι ἠχησόντοῑν

Feminine

Nominative ἠχήσουσα ἠχήσουσαι ἠχησούσᾱ

Vocative ἠχήσουσα ἠχήσουσαι ἠχησούσᾱ

Accusative ἠχήσουσαν ἠχησούσᾱς ἠχησούσᾱ

Genitive ἠχησούσης ἠχησουσῶν ἠχησούσαῑν

Dative ἠχησούσῃ ἠχησούσαῑς ἠχησούσαῑν

Neuter

Nominative ἠχῆσον ἠχήσοντα ἠχήσοντε

Vocative ἠχῆσον ἠχήσοντα ἠχήσοντε

Accusative ἠχῆσον ἠχήσοντα ἠχήσοντε

Genitive ἠχήσοντος ἠχησόντων ἠχησόντοῑν

Dative ἠχήσοντι ἠχήσουσι ἠχησόντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative ἠχησόμενος ἠχησόμενοι ἠχησομένω

Vocative ἠχησόμενε ἠχησόμενοι ἠχησομένω

Accusative ἠχησόμενον ἠχησομένους ἠχησομένω

Genitive ἠχησομένου ἠχησομένων ἠχησομένοῑν

Dative ἠχησομένῳ ἠχησομένοῑς ἠχησομένοῑν



Singular Plural Dual

Feminine

Nominative ἠχησομένη ἠχησομέναι ἠχησομένᾱ

Vocative ἠχησομένη ἠχησομέναι ἠχησομένᾱ

Accusative ἠχησομένην ἠχησομένᾱς ἠχησομένᾱ

Genitive ἠχησομένης ἠχησομενῶν ἠχησομέναῑν

Dative ἠχησομένῃ ἠχησομέναῑς ἠχησομέναῑν

Neuter

Nominative ἠχησόμενον ἠχησόμενα ἠχησομένω

Vocative ἠχησόμενον ἠχησόμενα ἠχησομένω

Accusative ἠχησόμενον ἠχησόμενα ἠχησομένω

Genitive ἠχησομένου ἠχησομένων ἠχησομένοῑν

Dative ἠχησομένῳ ἠχησομένοῑς ἠχησομένοῑν

Passive voice

Masculine

Nominative ἠχηθησόμενος ἠχηθησόμενοι ἠχηθησομένω

Vocative ἠχηθησόμενε ἠχηθησόμενοι ἠχηθησομένω

Accusative ἠχηθησόμενον ἠχηθησομένους ἠχηθησομένω

Genitive ἠχηθησομένου ἠχηθησομένων ἠχηθησομένοῑν

Dative ἠχηθησομένῳ ἠχηθησομένοῑς ἠχηθησομένοῑν

Feminine

Nominative ἠχηθησομένη ἠχηθησομέναι ἠχηθησομένᾱ

Vocative ἠχηθησομένη ἠχηθησομέναι ἠχηθησομένᾱ

Accusative ἠχηθησομένην ἠχηθησομένᾱς ἠχηθησομένᾱ

Genitive ἠχηθησομένης ἠχηθησομενῶν ἠχηθησομέναῑν

Dative ἠχηθησομένῃ ἠχηθησομέναῑς ἠχηθησομέναῑν

Neuter

Nominative ἠχηθησόμενον ἠχηθησόμενα ἠχηθησομένω

Vocative ἠχηθησόμενον ἠχηθησόμενα ἠχηθησομένω

Accusative ἠχηθησόμενον ἠχηθησόμενα ἠχηθησομένω

Genitive ἠχηθησομένου ἠχηθησομένων ἠχηθησομένοῑν

Dative ἠχηθησομένῳ ἠχηθησομένοῑς ἠχηθησομένοῑν



Singular Plural Dual

Aorist

Active voice

Masculine

Nominative ἠχήσᾱς ἠχήσαντες ἠχήσαντε

Vocative ἠχήσαν ἠχήσαντες ἠχήσαντε

Accusative ἠχήσαντα ἠχήσαντας ἠχήσαντε

Genitive ἠχήσαντος ἠχησάντων ἠχησάντοῑν

Dative ἠχήσαντι ἠχήσᾱσι ἠχησάντοῑν

Feminine

Nominative ἠχήσᾱσα ἠχήσᾱσαι ἠχησά̄σᾱ

Vocative ἠχήσᾱσα ἠχήσᾱσαι ἠχησά̄σᾱ

Accusative ἠχήσᾱσαν ἠχησά̄σᾱς ἠχησά̄σᾱ

Genitive ἠχησά̄σης ἠχησᾱσῶν ἠχησά̄σαῑν

Dative ἠχησά̄σῃ ἠχησά̄σαῑς ἠχησά̄σαῑν

Neuter

Nominative ἠχῆσαν ἠχήσαντα ἠχήσαντε

Vocative ἠχῆσαν ἠχήσαντα ἠχήσαντε

Accusative ἠχῆσαν ἠχήσαντα ἠχήσαντε

Genitive ἠχήσαντος ἠχησάντων ἠχησάντοῑν

Dative ἠχήσαντι ἠχήσᾱσι ἠχησάντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative ἠχησάμενος ἠχησάμενοι ἠχησαμένω

Vocative ἠχησάμενε ἠχησάμενοι ἠχησαμένω

Accusative ἠχησάμενον ἠχησαμένους ἠχησαμένω

Genitive ἠχησαμένου ἠχησαμένων ἠχησαμένοῑν

Dative ἠχησαμένῳ ἠχησαμένοῑς ἠχησαμένοῑν

Feminine

Nominative ἠχησαμένη ἠχησαμέναι ἠχησαμένᾱ

Vocative ἠχησαμένη ἠχησαμέναι ἠχησαμένᾱ

Accusative ἠχησαμένην ἠχησαμένᾱς ἠχησαμένᾱ

Genitive ἠχησαμένης ἠχησαμενῶν ἠχησαμέναῑν

Dative ἠχησαμένῃ ἠχησαμέναῑς ἠχησαμέναῑν



Singular Plural Dual

Neuter

Nominative ἠχησάμενον ἠχησάμενα ἠχησαμένω

Vocative ἠχησάμενον ἠχησάμενα ἠχησαμένω

Accusative ἠχησάμενον ἠχησάμενα ἠχησαμένω

Genitive ἠχησαμένου ἠχησαμένων ἠχησαμένοῑν

Dative ἠχησαμένῳ ἠχησαμένοῑς ἠχησαμένοῑν

Passive voice

Masculine

Nominative ἠχηθείς ἠχηθέντες ἠχηθέντε

Vocative ἠχηθείς ἠχηθέντες ἠχηθέντε

Accusative ἠχηθέντα ἠχηθέντας ἠχηθέντε

Genitive ἠχηθέντος ἠχηθέντων ἠχηθέντοῑν

Dative ἠχηθέντι ἠχηθεῖσι ἠχηθέντοῑν

Feminine

Nominative ἠχηθεῖσα ἠχηθεῖσαι ἠχηθείσᾱ

Vocative ἠχηθεῖσα ἠχηθεῖσαι ἠχηθείσᾱ

Accusative ἠχηθεῖσαν ἠχηθείσᾱς ἠχηθείσᾱ

Genitive ἠχηθείσης ἠχηθεισῶν ἠχηθείσαῑν

Dative ἠχηθείσῃ ἠχηθείσαῑς ἠχηθείσαῑν

Neuter

Nominative ἠχηθέν ἠχηθέντα ἠχηθέντε

Vocative ἠχηθέν ἠχηθέντα ἠχηθέντε

Accusative ἠχηθέν ἠχηθέντα ἠχηθέντε

Genitive ἠχηθέντος ἠχηθέντων ἠχηθέντοῑν

Dative ἠχηθέντι ἠχηθεῖσι ἠχηθέντοῑν

Perfect

Active voice

Masculine

Nominative ἠχηκώς ἠχηκότες ἠχηκότε

Vocative ἠχηκώς ἠχηκότες ἠχηκότε

Accusative ἠχηκότα ἠχηκότας ἠχηκότε

Genitive ἠχηκότος ἠχηκότων ἠχηκότοῑν

Dative ἠχηκότι ἠχηκῶσι ἠχηκότοῑν



Singular Plural Dual

Feminine

Nominative ἠχηκυῖα ἠχηκυῖαι ἠχηκυίᾱ

Vocative ἠχηκυῖα ἠχηκυῖαι ἠχηκυίᾱ

Accusative ἠχηκυῖαν ἠχηκυίᾱς ἠχηκυίᾱ

Genitive ἠχηκυίᾱς ἠχηκυιῶν ἠχηκυίαῑν

Dative ἠχηκυίᾳ ἠχηκυίαῑς ἠχηκυίαῑν

Neuter

Nominative ἠχηκόν ἠχηκότες ἠχηκότε

Vocative ἠχηκός ἠχηκότες ἠχηκότε

Accusative ἠχηκότα ἠχηκότας ἠχηκότε

Genitive ἠχηκότος ἠχηκότων ἠχηκότοῑν

Dative ἠχηκότι ἠχηκῶσι ἠχηκότοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative ἠχημένος ἠχημένοι ἠχημένω

Vocative ἠχημένε ἠχημένοι ἠχημένω

Accusative ἠχημένον ἠχημένους ἠχημένω

Genitive ἠχημένου ἠχημένων ἠχημένοῑν

Dative ἠχημένῳ ἠχημένοῑς ἠχημένοῑν

Feminine

Nominative ἠχημένη ἠχημέναι ἠχημένᾱ

Vocative ἠχημένη ἠχημέναι ἠχημένᾱ

Accusative ἠχημένην ἠχημένᾱς ἠχημένᾱ

Genitive ἠχημένης ἠχημενῶν ἠχημέναῑν

Dative ἠχημένῃ ἠχημέναῑς ἠχημέναῑν

Neuter

Nominative ἠχημένον ἠχημένα ἠχημένω

Vocative ἠχημένον ἠχημένα ἠχημένω

Accusative ἠχημένον ἠχημένα ἠχημένω

Genitive ἠχημένου ἠχημένων ἠχημένοῑν

Dative ἠχημένῳ ἠχημένοῑς ἠχημένοῑν



ἠχέω

resound.

Active Middle Passive

Regular

Present ἠχεῖν ἠχεῖσθαι

Future ἠχήσειν ἠχήσεσθαι ἠχηθήσεσθαι

Aorist ἠχῆσαι ἠχήσασθαι ἠχηθῆναι

Perfect ἠχηκέναι ἠχῆσθαι

Doric

Present ἀχεῖν ἄχεισθαι



ἐνίστημι

to put, set, place in.

Singular Plural Dual

Regular

Present

Active voice

Masculine

Nominative ἐνιστήμων ἐνιστήμοντες ἐνιστήμοντε

Vocative ἐνιστήμον ἐνιστήμοντες ἐνιστήμοντε

Accusative ἐνιστήμοντα ἐνιστήμοντας ἐνιστήμοντε

Genitive ἐνιστήμοντος ἐνιστημόντων ἐνιστημόντοῑν

Dative ἐνιστήμοντι ἐνιστήμουσι ἐνιστημόντοῑν

Feminine

Nominative ἐνιστήμουσα ἐνιστήμουσαι ἐνιστημούσᾱ

Vocative ἐνιστήμουσα ἐνιστήμουσαι ἐνιστημούσᾱ

Accusative ἐνιστήμουσαν ἐνιστημούσᾱς ἐνιστημούσᾱ

Genitive ἐνιστημούσης ἐνιστημουσῶν ἐνιστημούσαῑν

Dative ἐνιστημούσῃ ἐνιστημούσαῑς ἐνιστημούσαῑν

Neuter

Nominative ἐνιστῆμον ἐνιστήμοντα ἐνιστήμοντε

Vocative ἐνιστῆμον ἐνιστήμοντα ἐνιστήμοντε

Accusative ἐνιστῆμον ἐνιστήμοντα ἐνιστήμοντε

Genitive ἐνιστήμοντος ἐνιστημόντων ἐνιστημόντοῑν

Dative ἐνιστήμοντι ἐνιστήμουσι ἐνιστημόντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative ἐνιστημόμενος ἐνιστημόμενοι ἐνιστημομένω

Vocative ἐνιστημόμενε ἐνιστημόμενοι ἐνιστημομένω

Accusative ἐνιστημόμενον ἐνιστημομένους ἐνιστημομένω

Genitive ἐνιστημομένου ἐνιστημομένων ἐνιστημομένοῑν

Dative ἐνιστημομένῳ ἐνιστημομένοῑς ἐνιστημομένοῑν

Feminine

Nominative ἐνιστημομένη ἐνιστημομέναι ἐνιστημομένᾱ

Vocative ἐνιστημομένη ἐνιστημομέναι ἐνιστημομένᾱ

Accusative ἐνιστημομένην ἐνιστημομένᾱς ἐνιστημομένᾱ

Genitive ἐνιστημομένης ἐνιστημομενῶν ἐνιστημομέναῑν

Dative ἐνιστημομένῃ ἐνιστημομέναῑς ἐνιστημομέναῑν



Singular Plural Dual

Neuter

Nominative ἐνιστημόμενον ἐνιστημόμενα ἐνιστημομένω

Vocative ἐνιστημόμενον ἐνιστημόμενα ἐνιστημομένω

Accusative ἐνιστημόμενον ἐνιστημόμενα ἐνιστημομένω

Genitive ἐνιστημομένου ἐνιστημομένων ἐνιστημομένοῑν

Dative ἐνιστημομένῳ ἐνιστημομένοῑς ἐνιστημομένοῑν

Future

Active voice

Masculine

Nominative ἐνιστήμσων ἐνιστήμσοντες ἐνιστήμσοντε

Vocative ἐνιστήμσον ἐνιστήμσοντες ἐνιστήμσοντε

Accusative ἐνιστήμσοντα ἐνιστήμσοντας ἐνιστήμσοντε

Genitive ἐνιστήμσοντος ἐνιστημσόντων ἐνιστημσόντοῑν

Dative ἐνιστήμσοντι ἐνιστήμσουσι ἐνιστημσόντοῑν

Feminine

Nominative ἐνιστήμσουσα ἐνιστήμσουσαι ἐνιστημσούσᾱ

Vocative ἐνιστήμσουσα ἐνιστήμσουσαι ἐνιστημσούσᾱ

Accusative ἐνιστήμσουσαν ἐνιστημσούσᾱς ἐνιστημσούσᾱ

Genitive ἐνιστημσούσης ἐνιστημσουσῶν ἐνιστημσούσαῑν

Dative ἐνιστημσούσῃ ἐνιστημσούσαῑς ἐνιστημσούσαῑν

Neuter

Nominative ἐνιστῆμσον ἐνιστήμσοντα ἐνιστήμσοντε

Vocative ἐνιστῆμσον ἐνιστήμσοντα ἐνιστήμσοντε

Accusative ἐνιστῆμσον ἐνιστήμσοντα ἐνιστήμσοντε

Genitive ἐνιστήμσοντος ἐνιστημσόντων ἐνιστημσόντοῑν

Dative ἐνιστήμσοντι ἐνιστήμσουσι ἐνιστημσόντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative ἐνιστημσόμενος ἐνιστημσόμενοι ἐνιστημσομένω

Vocative ἐνιστημσόμενε ἐνιστημσόμενοι ἐνιστημσομένω

Accusative ἐνιστημσόμενον ἐνιστημσομένους ἐνιστημσομένω

Genitive ἐνιστημσομένου ἐνιστημσομένων ἐνιστημσομένοῑν

Dative ἐνιστημσομένῳ ἐνιστημσομένοῑς ἐνιστημσομένοῑν



Singular Plural Dual

Feminine

Nominative ἐνιστημσομένη ἐνιστημσομέναι ἐνιστημσομένᾱ

Vocative ἐνιστημσομένη ἐνιστημσομέναι ἐνιστημσομένᾱ

Accusative ἐνιστημσομένην ἐνιστημσομένᾱς ἐνιστημσομένᾱ

Genitive ἐνιστημσομένης ἐνιστημσομενῶν ἐνιστημσομέναῑν

Dative ἐνιστημσομένῃ ἐνιστημσομέναῑς ἐνιστημσομέναῑν

Neuter

Nominative ἐνιστημσόμενον ἐνιστημσόμενα ἐνιστημσομένω

Vocative ἐνιστημσόμενον ἐνιστημσόμενα ἐνιστημσομένω

Accusative ἐνιστημσόμενον ἐνιστημσόμενα ἐνιστημσομένω

Genitive ἐνιστημσομένου ἐνιστημσομένων ἐνιστημσομένοῑν

Dative ἐνιστημσομένῳ ἐνιστημσομένοῑς ἐνιστημσομένοῑν

Passive voice

Masculine

Nominative ἐνιστημθησόμενος ἐνιστημθησόμενοι ἐνιστημθησομένω

Vocative ἐνιστημθησόμενε ἐνιστημθησόμενοι ἐνιστημθησομένω

Accusative ἐνιστημθησόμενον ἐνιστημθησομένους ἐνιστημθησομένω

Genitive ἐνιστημθησομένου ἐνιστημθησομένων ἐνιστημθησομένοῑν

Dative ἐνιστημθησομένῳ ἐνιστημθησομένοῑς ἐνιστημθησομένοῑν

Feminine

Nominative ἐνιστημθησομένη ἐνιστημθησομέναι ἐνιστημθησομένᾱ

Vocative ἐνιστημθησομένη ἐνιστημθησομέναι ἐνιστημθησομένᾱ

Accusative ἐνιστημθησομένην ἐνιστημθησομένᾱς ἐνιστημθησομένᾱ

Genitive ἐνιστημθησομένης ἐνιστημθησομενῶν ἐνιστημθησομέναῑν

Dative ἐνιστημθησομένῃ ἐνιστημθησομέναῑς ἐνιστημθησομέναῑν

Neuter

Nominative ἐνιστημθησόμενον ἐνιστημθησόμενα ἐνιστημθησομένω

Vocative ἐνιστημθησόμενον ἐνιστημθησόμενα ἐνιστημθησομένω

Accusative ἐνιστημθησόμενον ἐνιστημθησόμενα ἐνιστημθησομένω

Genitive ἐνιστημθησομένου ἐνιστημθησομένων ἐνιστημθησομένοῑν

Dative ἐνιστημθησομένῳ ἐνιστημθησομένοῑς ἐνιστημθησομένοῑν



Singular Plural Dual

Aorist

Active voice

Masculine

Nominative ἐνιστήμσᾱς ἐνιστήμσαντες ἐνιστήμσαντε

Vocative ἐνιστήμσαν ἐνιστήμσαντες ἐνιστήμσαντε

Accusative ἐνιστήμσαντα ἐνιστήμσαντας ἐνιστήμσαντε

Genitive ἐνιστήμσαντος ἐνιστημσάντων ἐνιστημσάντοῑν

Dative ἐνιστήμσαντι ἐνιστήμσᾱσι ἐνιστημσάντοῑν

Feminine

Nominative ἐνιστήμσᾱσα ἐνιστήμσᾱσαι ἐνιστημσά̄σᾱ

Vocative ἐνιστήμσᾱσα ἐνιστήμσᾱσαι ἐνιστημσά̄σᾱ

Accusative ἐνιστήμσᾱσαν ἐνιστημσά̄σᾱς ἐνιστημσά̄σᾱ

Genitive ἐνιστημσά̄σης ἐνιστημσᾱσῶν ἐνιστημσά̄σαῑν

Dative ἐνιστημσά̄σῃ ἐνιστημσά̄σαῑς ἐνιστημσά̄σαῑν

Neuter

Nominative ἐνιστῆμσαν ἐνιστήμσαντα ἐνιστήμσαντε

Vocative ἐνιστῆμσαν ἐνιστήμσαντα ἐνιστήμσαντε

Accusative ἐνιστῆμσαν ἐνιστήμσαντα ἐνιστήμσαντε

Genitive ἐνιστήμσαντος ἐνιστημσάντων ἐνιστημσάντοῑν

Dative ἐνιστήμσαντι ἐνιστήμσᾱσι ἐνιστημσάντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative ἐνιστημσάμενος ἐνιστημσάμενοι ἐνιστημσαμένω

Vocative ἐνιστημσάμενε ἐνιστημσάμενοι ἐνιστημσαμένω

Accusative ἐνιστημσάμενον ἐνιστημσαμένους ἐνιστημσαμένω

Genitive ἐνιστημσαμένου ἐνιστημσαμένων ἐνιστημσαμένοῑν

Dative ἐνιστημσαμένῳ ἐνιστημσαμένοῑς ἐνιστημσαμένοῑν

Feminine

Nominative ἐνιστημσαμένη ἐνιστημσαμέναι ἐνιστημσαμένᾱ

Vocative ἐνιστημσαμένη ἐνιστημσαμέναι ἐνιστημσαμένᾱ

Accusative ἐνιστημσαμένην ἐνιστημσαμένᾱς ἐνιστημσαμένᾱ

Genitive ἐνιστημσαμένης ἐνιστημσαμενῶν ἐνιστημσαμέναῑν

Dative ἐνιστημσαμένῃ ἐνιστημσαμέναῑς ἐνιστημσαμέναῑν



Singular Plural Dual

Neuter

Nominative ἐνιστημσάμενον ἐνιστημσάμενα ἐνιστημσαμένω

Vocative ἐνιστημσάμενον ἐνιστημσάμενα ἐνιστημσαμένω

Accusative ἐνιστημσάμενον ἐνιστημσάμενα ἐνιστημσαμένω

Genitive ἐνιστημσαμένου ἐνιστημσαμένων ἐνιστημσαμένοῑν

Dative ἐνιστημσαμένῳ ἐνιστημσαμένοῑς ἐνιστημσαμένοῑν

Passive voice

Masculine

Nominative ἐνιστημθείς ἐνιστημθέντες ἐνιστημθέντε

Vocative ἐνιστημθείς ἐνιστημθέντες ἐνιστημθέντε

Accusative ἐνιστημθέντα ἐνιστημθέντας ἐνιστημθέντε

Genitive ἐνιστημθέντος ἐνιστημθέντων ἐνιστημθέντοῑν

Dative ἐνιστημθέντι ἐνιστημθεῖσι ἐνιστημθέντοῑν

Feminine

Nominative ἐνιστημθεῖσα ἐνιστημθεῖσαι ἐνιστημθείσᾱ

Vocative ἐνιστημθεῖσα ἐνιστημθεῖσαι ἐνιστημθείσᾱ

Accusative ἐνιστημθεῖσαν ἐνιστημθείσᾱς ἐνιστημθείσᾱ

Genitive ἐνιστημθείσης ἐνιστημθεισῶν ἐνιστημθείσαῑν

Dative ἐνιστημθείσῃ ἐνιστημθείσαῑς ἐνιστημθείσαῑν

Neuter

Nominative ἐνιστημθέν ἐνιστημθέντα ἐνιστημθέντε

Vocative ἐνιστημθέν ἐνιστημθέντα ἐνιστημθέντε

Accusative ἐνιστημθέν ἐνιστημθέντα ἐνιστημθέντε

Genitive ἐνιστημθέντος ἐνιστημθέντων ἐνιστημθέντοῑν

Dative ἐνιστημθέντι ἐνιστημθεῖσι ἐνιστημθέντοῑν

Perfect

Active voice

Masculine

Nominative ἠνιστημκώς ἠνιστημκότες ἠνιστημκότε

Vocative ἠνιστημκώς ἠνιστημκότες ἠνιστημκότε

Accusative ἠνιστημκότα ἠνιστημκότας ἠνιστημκότε

Genitive ἠνιστημκότος ἠνιστημκότων ἠνιστημκότοῑν

Dative ἠνιστημκότι ἠνιστημκῶσι ἠνιστημκότοῑν



Singular Plural Dual

Feminine

Nominative ἠνιστημκυῖα ἠνιστημκυῖαι ἠνιστημκυίᾱ

Vocative ἠνιστημκυῖα ἠνιστημκυῖαι ἠνιστημκυίᾱ

Accusative ἠνιστημκυῖαν ἠνιστημκυίᾱς ἠνιστημκυίᾱ

Genitive ἠνιστημκυίᾱς ἠνιστημκυιῶν ἠνιστημκυίαῑν

Dative ἠνιστημκυίᾳ ἠνιστημκυίαῑς ἠνιστημκυίαῑν

Neuter

Nominative ἠνιστημκόν ἠνιστημκότες ἠνιστημκότε

Vocative ἠνιστημκός ἠνιστημκότες ἠνιστημκότε

Accusative ἠνιστημκότα ἠνιστημκότας ἠνιστημκότε

Genitive ἠνιστημκότος ἠνιστημκότων ἠνιστημκότοῑν

Dative ἠνιστημκότι ἠνιστημκῶσι ἠνιστημκότοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative ἠνιστημμένος ἠνιστημμένοι ἠνιστημμένω

Vocative ἠνιστημμένε ἠνιστημμένοι ἠνιστημμένω

Accusative ἠνιστημμένον ἠνιστημμένους ἠνιστημμένω

Genitive ἠνιστημμένου ἠνιστημμένων ἠνιστημμένοῑν

Dative ἠνιστημμένῳ ἠνιστημμένοῑς ἠνιστημμένοῑν

Feminine

Nominative ἠνιστημμένη ἠνιστημμέναι ἠνιστημμένᾱ

Vocative ἠνιστημμένη ἠνιστημμέναι ἠνιστημμένᾱ

Accusative ἠνιστημμένην ἠνιστημμένᾱς ἠνιστημμένᾱ

Genitive ἠνιστημμένης ἠνιστημμενῶν ἠνιστημμέναῑν

Dative ἠνιστημμένῃ ἠνιστημμέναῑς ἠνιστημμέναῑν

Neuter

Nominative ἠνιστημμένον ἠνιστημμένα ἠνιστημμένω

Vocative ἠνιστημμένον ἠνιστημμένα ἠνιστημμένω

Accusative ἠνιστημμένον ἠνιστημμένα ἠνιστημμένω

Genitive ἠνιστημμένου ἠνιστημμένων ἠνιστημμένοῑν

Dative ἠνιστημμένῳ ἠνιστημμένοῑς ἠνιστημμένοῑν



ἐπιγῑνώσκω

recognize, realize, note.

Indicative Subjunctive Optative Imperative

Regular

Active voice

Present
ἐπιγιγνώσκω ἐπιγιγνώσκω ἐπιγιγνώσκοῑμι1ps

ἐπιγιγνώσκεις ἐπιγιγνώσκῃς ἐπιγιγνώσκοῑς ἐπιγίγνωσκε2ps

ἐπιγιγνώσκει ἐπιγιγνώσκῃ ἐπιγιγνώσκοῑ ἐπιγιγνωσκέτω3ps

ἐπιγιγνώσκομεν ἐπιγιγνώσκωμεν ἐπιγιγνώσκοῑμεν1pp

ἐπιγιγνώσκετε ἐπιγιγνώσκητε ἐπιγιγνώσκοῑτε ἐπιγιγνώσκετε2pp

ἐπιγιγνώσκουσι ἐπιγιγνώσκωσι ἐπιγιγνώσκοῑεν ἐπιγιγνωσκέτωσα3pp

ἐπιγιγνώσκετον ἐπιγιγνώσκητον ἐπιγιγνώσκοῑτον ἐπιγιγνώσκετον2pd

ἐπιγιγνώσκετον ἐπιγιγνώσκητον ἐπιγιγνωσκοί̄την ἐπιγιγνωσκέτων3pd

Imperfect
ἐπεγίγνωσκον1ps

ἐπεγίγνωσκες2ps

ἐπεγίγνωσκε3ps

ἐπεγιγνώσκομεν1pp

ἐπεγιγνώσκετε2pp

ἐπεγίγνωσκον3pp

ἐπεγιγνώσκετον2pd

ἐπεγιγνωσκέτην3pd

Future
ἐπιγνώσομαι ἐπιγνωσθησοί̄μην1ps

ἐπιγνώσει ἐπιγνωσθήσοῑο2ps

ἐπιγνώσεται ἐπιγνωσθήσοῑτο3ps

ἐπιγνωσόμεθα ἐπιγνωσθησοί̄μεθ1pp

ἐπιγνώσεσθε ἐπιγνωσθήσοῑσθε2pp

ἐπιγνώσονται ἐπιγνωσθήσοῑντο3pp

ἐπιγνώσεσθον ἐπιγνωσθήσοῑσθ2pd

ἐπιγνώσεσθον ἐπιγνωσθησοί̄σθ3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Aorist
ἐπιγνωσθῶ ἐπιγνωσθείην1ps

ἐπιγνωσθῇς ἐπιγνωσθείης ἐπιγνώσθητι2ps

ἐπιγνωσθῇ ἐπιγνωσθείη ἐπιγνωσθήτω3ps

ἐπιγνωσθῶμεν ἐπιγνωσθεῖμεν1pp

ἐπιγνωσθῆτε ἐπιγνωσθεῖτε ἐπιγνώσθητε2pp

ἐπιγνωσθῶσι ἐπιγνωσθεῖεν ἐπιγνωσθήτωσαν3pp

ἐπιγνωσθῆτον ἐπιγνωσθεῖτον ἐπιγνώσθητον2pd

ἐπιγνωσθῆτον ἐπιγνωσθείτην ἐπιγνωσθήτων3pd

Strong aorist
ἐπέγνων1ps

ἐπέγνως2ps

ἐπέγνω3ps

ἐπέγνωμεν1pp

ἐπέγνωτε2pp

ἔπεγνον3pp

ἐπέγνωτον2pd

ἐπεγνώτην3pd

Perfect
ἐπέγνωκα ἐπεγνώκω ἐπεγνώκοῑμι1ps

ἐπέγνωκας ἐπεγνώκῃς ἐπεγνώκοῑς ἐπέγνωκε2ps

ἐπέγνωκε ἐπεγνώκῃ ἐπεγνώκοῑ ἐπεγνωκέτω3ps

ἐπεγνώκαμεν ἐπεγνώκωμεν ἐπεγνώκοῑμεν1pp

ἐπεγνώκατε ἐπεγνώκητε ἐπεγνώκοῑτε ἐπεγνώκετε2pp

ἐπεγνώκασι ἐπεγνώκωσι ἐπεγνώκοῑεν ἐπεγνωκέτωσαν3pp

ἐπεγνώκατον ἐπεγνώκητον ἐπεγνώκοῑτον ἐπεγνώκετον2pd

ἐπεγνώκατον ἐπεγνώκητον ἐπεγνωκοί̄την ἐπεγνωκέτων3pd

Pluperfect
ἐπεγνώκη1ps

ἐπεγνώκης2ps

ἐπεγνώκει3ps

ἐπεγνώκεμεν1pp

ἐπεγνώκετε2pp

ἐπεγνώκεσαν3pp

ἐπεγνώκειτον2pd

ἐπεγνωκείτην3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Middle voice

Present
ἐπεγιγνώσκομαι ἐπιγιγνώσκωμαι ἐπιγιγνωσκοί̄μην1ps

ἐπεγιγνώσκει ἐπιγιγνώσκῃ ἐπιγιγνώσκοῑο ἐπιγιγνώσκου2ps

ἐπεγιγνώσκεται ἐπιγιγνώσκηται ἐπιγιγνώσκοῑτο ἐπιγιγνωσκέσθω3ps

ἐπεγιγνωσκόμεθα ἐπιγιγνωσκώμεθα ἐπιγιγνωσκοί̄μεθα1pp

ἐπεγιγνώσκεσθε ἐπιγιγνώσκησθε ἐπιγιγνώσκοῑσθε ἐπιγιγνώσκεσθε2pp

ἐπεγιγνώσκονται ἐπιγιγνώσκωνται ἐπιγιγνώσκοῑντο ἐπιγιγνωσκέσθω3pp

ἐπεγιγνώσκεσθον ἐπιγιγνώσκησθον ἐπιγιγνώσκοῑσθο ἐπιγιγνώσκεσθον2pd

ἐπεγιγνώσκεσθον ἐπιγιγνώσκησθον ἐπιγιγνωσκοί̄σθη ἐπιγιγνωσκέσθω3pd

Imperfect
ἐπεγιγνωσκόμην1ps

ἐπεγιγνώσκου2ps

ἐπεγιγνώσκετο3ps

ἐπεγιγνωσκόμεθα1pp

ἐπεγιγνώσκεσθε2pp

ἐπεγιγνώσκοντο3pp

ἐπεγιγνώσκεσθον2pd

ἐπεγιγνωσκέσθη3pd

Strong aorist
ἐπεγνώμην1ps

ἐπέγνωσο2ps

ἐπέγνωτο3ps

ἐπεγνώμεθα1pp

ἐπέγνωσθε2pp

ἐπέγνωντο3pp

ἐπέγνωσθον2pd

ἐπεγνώσθην3pd

Perfect
ἐπέγνωμαι1ps

ἐπέγνωσαι ἐπέγνωσο2ps

ἐπέγνωται ἐπεγνώσθω3ps

ἐπεγνώμεθα1pp

ἐπέγνωσθε ἐπέγνωσθε2pp

ἐπέγνωνται ἐπεγνώσθωσαν3pp

ἐπέγνωσθον ἐπέγνωσθον2pd

ἐπέγνωσθον ἐπεγνώσθων3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Pluperfect
ἐπεγνώμην1ps

ἐπέγνωσο2ps

ἐπέγνωτο3ps

ἐπεγνώμεθα1pp

ἐπέγνωσθε2pp

ἐπέγνωντο3pp

ἐπέγνωσθον2pd

ἐπεγνώσθην3pd

Passive voice

Future
ἐπιγνωσθήσομαι1ps

ἐπιγνωσθήσει2ps

ἐπιγνωσθήσεται3ps

ἐπιγνωσθησόμεθ1pp

ἐπιγνωσθήσεσθε2pp

ἐπιγνωσθήσονται3pp

ἐπιγνωσθήσεσθο2pd

ἐπιγνωσθήσεσθο3pd

Aorist
ἐπεγνώσθην1ps

ἐπεγνώσθης2ps

ἐπεγνώσθη3ps

ἐπεγνώσθημεν1pp

ἐπεγνώσθητε2pp

ἐπεγνώσθησαν3pp

ἐπεγνώσθητον2pd

ἐπεγνωσθήτην3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Epic

Active voice

Strong aorist
ἐπίγνων ἐπιγνώω1ps

ἐπίγνως2ps

ἐπίγνω3ps

ἐπίγνωμεν ἐπιγνώομεν1pp

ἐπίγνωτε2pp

ἐπίγνωσαν ἐπιγνώωσι3pp

ἐπίγνωτον2pd

ἐπιγνώτην3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Ionic

Active voice

Present
ἐπιγινώσκω ἐπιγινώσκω ἐπιγινώσκοῑμι1ps

ἐπιγινώσκεις ἐπιγινώσκῃς ἐπιγινώσκοῑς ἐπιγίνωσκε2ps

ἐπιγινώσκει ἐπιγινώσκῃ ἐπιγινώσκοῑ ἐπιγινωσκέτω3ps

ἐπιγινώσκομεν ἐπιγινώσκωμεν ἐπιγινώσκοῑμεν1pp

ἐπιγινώσκετε ἐπιγινώσκητε ἐπιγινώσκοῑτε ἐπιγινώσκετε2pp

ἐπιγινώσκουσι ἐπιγινώσκωσι ἐπιγινώσκοῑεν ἐπιγινωσκέτωσαν3pp

ἐπιγινώσκετον ἐπιγινώσκητον ἐπιγινώσκοῑτον ἐπιγινώσκετον2pd

ἐπιγινώσκετον ἐπιγινώσκητον ἐπιγινωσκοί̄την ἐπιγινωσκέτων3pd

Imperfect
ἐπεγίνωσκον1ps

ἐπεγίνωσκες2ps

ἐπεγίνωσκε3ps

ἐπεγινώσκομεν1pp

ἐπεγινώσκετε2pp

ἐπεγίνωσκον3pp

ἐπεγινώσκετον2pd

ἐπεγινωσκέτην3pd

Middle voice

Present
ἐπεγινώσκομαι ἐπιγινώσκωμαι ἐπιγινωσκοί̄μην1ps

ἐπεγινώσκει ἐπιγινώσκῃ ἐπιγινώσκοῑο ἐπιγινώσκου2ps

ἐπεγινώσκεται ἐπιγινώσκηται ἐπιγινώσκοῑτο ἐπιγινωσκέσθω3ps

ἐπεγινωσκόμεθα ἐπιγινωσκώμεθα ἐπιγινωσκοί̄μεθα1pp

ἐπεγινώσκεσθε ἐπιγινώσκησθε ἐπιγινώσκοῑσθε ἐπιγινώσκεσθε2pp

ἐπεγινώσκονται ἐπιγινώσκωνται ἐπιγινώσκοῑντο ἐπιγινωσκέσθωσ3pp

ἐπεγινώσκεσθον ἐπιγινώσκησθον ἐπιγινώσκοῑσθον ἐπιγινώσκεσθον2pd

ἐπεγινώσκεσθον ἐπιγινώσκησθον ἐπιγινωσκοί̄σθην ἐπιγινωσκέσθων3pd

Imperfect
ἐπεγινωσκόμην1ps

ἐπεγινώσκου2ps

ἐπεγινώσκετο3ps

ἐπεγινωσκόμεθα1pp

ἐπεγινώσκεσθε2pp

ἐπεγινώσκοντο3pp



Indicative Subjunctive Optative Imperative

ἐπεγινώσκεσθον2pd

ἐπεγινωσκέσθην3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Poetic

Active voice

Imperfect
ἐπιγίγνωσκον1ps

ἐπιγίγνωσκες2ps

ἐπιγίγνωσκε3ps

ἐπιγιγνώσκομεν1pp

ἐπιγιγνώσκετε2pp

ἐπιγίγνωσκον3pp

ἐπιγιγνώσκετον2pd

ἐπιγιγνωσκέτην3pd

Middle voice

Imperfect
ἐπιγιγνωσκόμην1ps

ἐπιγιγνώσκου2ps

ἐπιγιγνώσκετο3ps

ἐπιγιγνωσκόμεθα1pp

ἐπιγιγνώσκεσθε2pp

ἐπιγιγνώσκοντο3pp

ἐπιγιγνώσκεσθον2pd

ἐπιγιγνωσκέσθην3pd



ἐπιγῑνώσκω

recognize, realize, note.

Singular Plural Dual

Regular

Present

Active voice

Masculine

Nominative ἐπιγιγνώσκων ἐπιγιγνώσκοντες ἐπιγιγνώσκοντε

Vocative ἐπιγιγνώσκον ἐπιγιγνώσκοντες ἐπιγιγνώσκοντε

Accusative ἐπιγιγνώσκοντα ἐπιγιγνώσκοντας ἐπιγιγνώσκοντε

Genitive ἐπιγιγνώσκοντος ἐπιγιγνωσκόντων ἐπιγιγνωσκόντοῑν

Dative ἐπιγιγνώσκοντι ἐπιγιγνώσκουσι ἐπιγιγνωσκόντοῑν

Feminine

Nominative ἐπιγιγνώσκουσα ἐπιγιγνώσκουσαι ἐπιγιγνωσκούσᾱ

Vocative ἐπιγιγνώσκουσα ἐπιγιγνώσκουσαι ἐπιγιγνωσκούσᾱ

Accusative ἐπιγιγνώσκουσαν ἐπιγιγνωσκούσᾱς ἐπιγιγνωσκούσᾱ

Genitive ἐπιγιγνωσκούσης ἐπιγιγνωσκουσῶν ἐπιγιγνωσκούσαῑν

Dative ἐπιγιγνωσκούσῃ ἐπιγιγνωσκούσαῑς ἐπιγιγνωσκούσαῑν

Neuter

Nominative ἐπιγιγνῶσκον ἐπιγιγνώσκοντα ἐπιγιγνώσκοντε

Vocative ἐπιγιγνῶσκον ἐπιγιγνώσκοντα ἐπιγιγνώσκοντε

Accusative ἐπιγιγνῶσκον ἐπιγιγνώσκοντα ἐπιγιγνώσκοντε

Genitive ἐπιγιγνώσκοντος ἐπιγιγνωσκόντων ἐπιγιγνωσκόντοῑν

Dative ἐπιγιγνώσκοντι ἐπιγιγνώσκουσι ἐπιγιγνωσκόντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative ἐπιγιγνωσκόμενος ἐπιγιγνωσκόμενοι ἐπιγιγνωσκομένω

Vocative ἐπιγιγνωσκόμενε ἐπιγιγνωσκόμενοι ἐπιγιγνωσκομένω

Accusative ἐπιγιγνωσκόμενον ἐπιγιγνωσκομένους ἐπιγιγνωσκομένω

Genitive ἐπιγιγνωσκομένου ἐπιγιγνωσκομένων ἐπιγιγνωσκομένοῑν

Dative ἐπιγιγνωσκομένῳ ἐπιγιγνωσκομένοῑς ἐπιγιγνωσκομένοῑν

Feminine

Nominative ἐπιγιγνωσκομένη ἐπιγιγνωσκομέναι ἐπιγιγνωσκομένᾱ

Vocative ἐπιγιγνωσκομένη ἐπιγιγνωσκομέναι ἐπιγιγνωσκομένᾱ

Accusative ἐπιγιγνωσκομένην ἐπιγιγνωσκομένᾱς ἐπιγιγνωσκομένᾱ

Genitive ἐπιγιγνωσκομένης ἐπιγιγνωσκομενῶν ἐπιγιγνωσκομέναῑν

Dative ἐπιγιγνωσκομένῃ ἐπιγιγνωσκομέναῑς ἐπιγιγνωσκομέναῑν



Singular Plural Dual

Neuter

Nominative ἐπιγιγνωσκόμενον ἐπιγιγνωσκόμενα ἐπιγιγνωσκομένω

Vocative ἐπιγιγνωσκόμενον ἐπιγιγνωσκόμενα ἐπιγιγνωσκομένω

Accusative ἐπιγιγνωσκόμενον ἐπιγιγνωσκόμενα ἐπιγιγνωσκομένω

Genitive ἐπιγιγνωσκομένου ἐπιγιγνωσκομένων ἐπιγιγνωσκομένοῑν

Dative ἐπιγιγνωσκομένῳ ἐπιγιγνωσκομένοῑς ἐπιγιγνωσκομένοῑν

Future

Active voice

Masculine

Nominative ἐπιγνωσόμενος ἐπιγνωσόμενοι ἐπιγνωσομένω

Vocative ἐπιγνωσόμενε ἐπιγνωσόμενοι ἐπιγνωσομένω

Accusative ἐπιγνωσόμενον ἐπιγνωσομένους ἐπιγνωσομένω

Genitive ἐπιγνωσομένου ἐπιγνωσομένων ἐπιγνωσομένοῑν

Dative ἐπιγνωσομένῳ ἐπιγνωσομένοῑς ἐπιγνωσομένοῑν

Feminine

Nominative ἐπιγνωσομένη ἐπιγνωσομέναι ἐπιγνωσομένᾱ

Vocative ἐπιγνωσομένη ἐπιγνωσομέναι ἐπιγνωσομένᾱ

Accusative ἐπιγνωσομένην ἐπιγνωσομένᾱς ἐπιγνωσομένᾱ

Genitive ἐπιγνωσομένης ἐπιγνωσομενῶν ἐπιγνωσομέναῑν

Dative ἐπιγνωσομένῃ ἐπιγνωσομέναῑς ἐπιγνωσομέναῑν

Neuter

Nominative ἐπιγνωσόμενον ἐπιγνωσόμενα ἐπιγνωσομένω

Vocative ἐπιγνωσόμενον ἐπιγνωσόμενα ἐπιγνωσομένω

Accusative ἐπιγνωσόμενον ἐπιγνωσόμενα ἐπιγνωσομένω

Genitive ἐπιγνωσομένου ἐπιγνωσομένων ἐπιγνωσομένοῑν

Dative ἐπιγνωσομένῳ ἐπιγνωσομένοῑς ἐπιγνωσομένοῑν

Passive voice

Masculine

Nominative ἐπιγνωσθησόμενος ἐπιγνωσθησόμενοι ἐπιγνωσθησομένω

Vocative ἐπιγνωσθησόμενε ἐπιγνωσθησόμενοι ἐπιγνωσθησομένω

Accusative ἐπιγνωσθησόμενον ἐπιγνωσθησομένους ἐπιγνωσθησομένω

Genitive ἐπιγνωσθησομένου ἐπιγνωσθησομένων ἐπιγνωσθησομένοῑν

Dative ἐπιγνωσθησομένῳ ἐπιγνωσθησομένοῑς ἐπιγνωσθησομένοῑν



Singular Plural Dual

Feminine

Nominative ἐπιγνωσθησομένη ἐπιγνωσθησομέναι ἐπιγνωσθησομένᾱ

Vocative ἐπιγνωσθησομένη ἐπιγνωσθησομέναι ἐπιγνωσθησομένᾱ

Accusative ἐπιγνωσθησομένην ἐπιγνωσθησομένᾱς ἐπιγνωσθησομένᾱ

Genitive ἐπιγνωσθησομένης ἐπιγνωσθησομενῶν ἐπιγνωσθησομέναῑν

Dative ἐπιγνωσθησομένῃ ἐπιγνωσθησομέναῑς ἐπιγνωσθησομέναῑν

Neuter

Nominative ἐπιγνωσθησόμενον ἐπιγνωσθησόμενα ἐπιγνωσθησομένω

Vocative ἐπιγνωσθησόμενον ἐπιγνωσθησόμενα ἐπιγνωσθησομένω

Accusative ἐπιγνωσθησόμενον ἐπιγνωσθησόμενα ἐπιγνωσθησομένω

Genitive ἐπιγνωσθησομένου ἐπιγνωσθησομένων ἐπιγνωσθησομένοῑν

Dative ἐπιγνωσθησομένῳ ἐπιγνωσθησομένοῑς ἐπιγνωσθησομένοῑν

Aorist

Active voice

Masculine

Nominative ἐπιγνούς ἐπιγνόντες ἐπιγνόντε

Vocative ἐπιγνούς ἐπιγνόντες ἐπιγνόντε

Accusative ἐπιγνόντα ἐπιγνόντας ἐπιγνόντε

Genitive ἐπιγνόντος ἐπιγνόντων ἐπιγνόντοῑν

Dative ἐπιγνόντι ἐπιγνοῦσι ἐπιγνόντοῑν

Passive voice

Masculine

Nominative ἐπιγνωσθείς ἐπιγνωσθέντες ἐπιγνωσθέντε

Vocative ἐπιγνωσθείς ἐπιγνωσθέντες ἐπιγνωσθέντε

Accusative ἐπιγνωσθέντα ἐπιγνωσθέντας ἐπιγνωσθέντε

Genitive ἐπιγνωσθέντος ἐπιγνωσθέντων ἐπιγνωσθέντοῑν

Dative ἐπιγνωσθέντι ἐπιγνωσθεῖσι ἐπιγνωσθέντοῑν

Feminine

Nominative ἐπιγνωσθεῖσα ἐπιγνωσθεῖσαι ἐπιγνωσθείσᾱ

Vocative ἐπιγνωσθεῖσα ἐπιγνωσθεῖσαι ἐπιγνωσθείσᾱ

Accusative ἐπιγνωσθεῖσαν ἐπιγνωσθείσᾱς ἐπιγνωσθείσᾱ

Genitive ἐπιγνωσθείσης ἐπιγνωσθεισῶν ἐπιγνωσθείσαῑν

Dative ἐπιγνωσθείσῃ ἐπιγνωσθείσαῑς ἐπιγνωσθείσαῑν



Singular Plural Dual

Neuter

Nominative ἐπιγνωσθέν ἐπιγνωσθέντα ἐπιγνωσθέντε

Vocative ἐπιγνωσθέν ἐπιγνωσθέντα ἐπιγνωσθέντε

Accusative ἐπιγνωσθέν ἐπιγνωσθέντα ἐπιγνωσθέντε

Genitive ἐπιγνωσθέντος ἐπιγνωσθέντων ἐπιγνωσθέντοῑν

Dative ἐπιγνωσθέντι ἐπιγνωσθεῖσι ἐπιγνωσθέντοῑν

Perfect

Active voice

Masculine

Nominative ἐπεγνωκώς ἐπεγνωκότες ἐπεγνωκότε

Vocative ἐπεγνωκώς ἐπεγνωκότες ἐπεγνωκότε

Accusative ἐπεγνωκότα ἐπεγνωκότας ἐπεγνωκότε

Genitive ἐπεγνωκότος ἐπεγνωκότων ἐπεγνωκότοῑν

Dative ἐπεγνωκότι ἐπεγνωκῶσι ἐπεγνωκότοῑν

Feminine

Nominative ἐπεγνωκυῖα ἐπεγνωκυῖαι ἐπεγνωκυίᾱ

Vocative ἐπεγνωκυῖα ἐπεγνωκυῖαι ἐπεγνωκυίᾱ

Accusative ἐπεγνωκυῖαν ἐπεγνωκυίᾱς ἐπεγνωκυίᾱ

Genitive ἐπεγνωκυίᾱς ἐπεγνωκυιῶν ἐπεγνωκυίαῑν

Dative ἐπεγνωκυίᾳ ἐπεγνωκυίαῑς ἐπεγνωκυίαῑν

Neuter

Nominative ἐπεγνωκός ἐπεγνωκότα ἐπεγνωκότε

Vocative ἐπεγνωκός ἐπεγνωκότα ἐπεγνωκότε

Accusative ἐπεγνωκός ἐπεγνωκότα ἐπεγνωκότε

Genitive ἐπεγνωκότος ἐπεγνωκότων ἐπεγνωκότοῑν

Dative ἐπεγνωκότι ἐπεγνωκῶσι ἐπεγνωκότοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative ἐπεγνωμένος ἐπεγνωμένοι ἐπεγνωμένω

Vocative ἐπεγνωμένε ἐπεγνωμένοι ἐπεγνωμένω

Accusative ἐπεγνωμένον ἐπεγνωμένους ἐπεγνωμένω

Genitive ἐπεγνωμένου ἐπεγνωμένων ἐπεγνωμένοῑν

Dative ἐπεγνωμένῳ ἐπεγνωμένοῑς ἐπεγνωμένοῑν



Singular Plural Dual

Feminine

Nominative ἐπεγνωμένη ἐπεγνωμέναι ἐπεγνωμένᾱ

Vocative ἐπεγνωμένη ἐπεγνωμέναι ἐπεγνωμένᾱ

Accusative ἐπεγνωμένην ἐπεγνωμένᾱς ἐπεγνωμένᾱ

Genitive ἐπεγνωμένης ἐπεγνωμενῶν ἐπεγνωμέναῑν

Dative ἐπεγνωμένῃ ἐπεγνωμέναῑς ἐπεγνωμέναῑν

Neuter

Nominative ἐπεγνωμένον ἐπεγνωμένα ἐπεγνωμένω

Vocative ἐπεγνωμένον ἐπεγνωμένα ἐπεγνωμένω

Accusative ἐπεγνωμένον ἐπεγνωμένα ἐπεγνωμένω

Genitive ἐπεγνωμένου ἐπεγνωμένων ἐπεγνωμένοῑν

Dative ἐπεγνωμένῳ ἐπεγνωμένοῑς ἐπεγνωμένοῑν



Singular Plural Dual

Ionic

Present

Active voice

Masculine

Nominative ἐπιγινώσκων ἐπιγινώσκοντες ἐπιγινώσκοντε

Vocative ἐπιγινώσκον ἐπιγινώσκοντες ἐπιγινώσκοντε

Accusative ἐπιγινώσκοντα ἐπιγινώσκοντας ἐπιγινώσκοντε

Genitive ἐπιγινώσκοντος ἐπιγινωσκόντων ἐπιγινωσκόντοῑν

Dative ἐπιγινώσκοντι ἐπιγινώσκουσι ἐπιγινωσκόντοῑν

Feminine

Nominative ἐπιγινώσκουσα ἐπιγινώσκουσαι ἐπιγινωσκούσᾱ

Vocative ἐπιγινώσκουσα ἐπιγινώσκουσαι ἐπιγινωσκούσᾱ

Accusative ἐπιγινώσκουσαν ἐπιγινωσκούσᾱς ἐπιγινωσκούσᾱ

Genitive ἐπιγινωσκούσης ἐπιγινωσκουσῶν ἐπιγινωσκούσαῑν

Dative ἐπιγινωσκούσῃ ἐπιγινωσκούσαῑς ἐπιγινωσκούσαῑν

Neuter

Nominative ἐπιγινῶσκον ἐπιγινώσκοντα ἐπιγινώσκοντε

Vocative ἐπιγινῶσκον ἐπιγινώσκοντα ἐπιγινώσκοντε

Accusative ἐπιγινῶσκον ἐπιγινώσκοντα ἐπιγινώσκοντε

Genitive ἐπιγινώσκοντος ἐπιγινωσκόντων ἐπιγινωσκόντοῑν

Dative ἐπιγινώσκοντι ἐπιγινώσκουσι ἐπιγινωσκόντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative ἐπιγινωσκόμενος ἐπιγινωσκόμενοι ἐπιγινωσκομένω

Vocative ἐπιγινωσκόμενε ἐπιγινωσκόμενοι ἐπιγινωσκομένω

Accusative ἐπιγινωσκόμενον ἐπιγινωσκομένους ἐπιγινωσκομένω

Genitive ἐπιγινωσκομένου ἐπιγινωσκομένων ἐπιγινωσκομένοῑν

Dative ἐπιγινωσκομένῳ ἐπιγινωσκομένοῑς ἐπιγινωσκομένοῑν

Feminine

Nominative ἐπιγινωσκομένη ἐπιγινωσκομέναι ἐπιγινωσκομένᾱ

Vocative ἐπιγινωσκομένη ἐπιγινωσκομέναι ἐπιγινωσκομένᾱ

Accusative ἐπιγινωσκομένην ἐπιγινωσκομένᾱς ἐπιγινωσκομένᾱ

Genitive ἐπιγινωσκομένης ἐπιγινωσκομενῶν ἐπιγινωσκομέναῑν

Dative ἐπιγινωσκομένῃ ἐπιγινωσκομέναῑς ἐπιγινωσκομέναῑν



Singular Plural Dual

Neuter

Nominative ἐπιγινωσκόμενον ἐπιγινωσκόμενα ἐπιγινωσκομένω

Vocative ἐπιγινωσκόμενον ἐπιγινωσκόμενα ἐπιγινωσκομένω

Accusative ἐπιγινωσκόμενον ἐπιγινωσκόμενα ἐπιγινωσκομένω

Genitive ἐπιγινωσκομένου ἐπιγινωσκομένων ἐπιγινωσκομένοῑν

Dative ἐπιγινωσκομένῳ ἐπιγινωσκομένοῑς ἐπιγινωσκομένοῑν



ἐπιγῑνώσκω

recognize, realize, note.

Active Middle Passive

Regular

Present ἐπιγιγνώσκειν ἐπιγιγνώσκεσθαι

Future ἐπιγνώσεσθαι ἐπιγνωσθήσεσθαι

Aorist ἐπιγνώσασθαι ἐπιγνωσθῆναι

Aorist ἐπιγνῶναι ἐπιγνῶσθαι

Perfect ἐπεγνωκέναι ἐπεγνῶσθαι

Epic

Aorist ἐπιγνώμεναι

Ionic

Present ἐπιγινώσκειν ἐπιγινώσκεσθαι



ἔρχομαι

go; come.

Indicative Subjunctive Optative Imperative

Regular

Active voice

Present
ἔρχομαι ἔρχωμαι ἐρχοί̄μην1ps

ἔρχει ἔρχῃ ἔρχοῑο ἔρχου2ps

ἔρχεται ἔρχηται ἔρχοῑτο ἐρχέσθω3ps

ἐρχόμεθα ἐρχώμεθα ἐρχοί̄μεθα1pp

ἔρχεσθε ἔρχησθε ἔρχοῑσθε ἔρχεσθε2pp

ἔρχονται ἔρχωνται ἔρχοῑντο ἐρχέσθωσαν3pp

ἔρχεσθον ἔρχησθον ἔρχοῑσθον ἔρχεσθον2pd

ἔρχεσθον ἔρχησθον ἐρχοί̄σθην ἐρχέσθων3pd

Imperfect
ἠρχόμην1ps

ἤρχου2ps

ἤρχετο3ps

ἠρχόμεθα1pp

ἤρχεσθε2pp

ἤρχοντο3pp

ἤρχεσθον2pd

ἠρχέσθην3pd

Future
ἐλεύσομαι ἐλευσοί̄μην1ps

ἐλεύσει ἐλεύσοῑο2ps

ἐλεύσεται ἐλεύσοῑτο3ps

ἐλευσόμεθα ἐλευσοί̄μεθα1pp

ἐλεύσεσθε ἐλεύσοῑσθε2pp

ἐλεύσονται ἐλεύσοῑντο3pp

ἐλεύσεσθον ἐλεύσοῑσθον2pd

ἐλεύσεσθον ἐλευσοί̄σθην3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Aorist
ἤλυθα ἐλύθω ἐλύθαῑμι1ps

ἤλυθας ἐλύθῃς ἐλύθειας ἔλυθον2ps

ἤλυθε ἐλύθῃ ἐλύθειε ἐλυθάτω3ps

ἠλύθαμεν ἐλύθωμεν ἐλύθαῑμεν1pp

ἠλύθατε ἐλύθητε ἐλύθαῑτε ἐλύθατε2pp

ἤλυθαν ἐλύθωσι ἐλύθειαν ἐλυθάτωσαν3pp

ἠλύθατον ἐλύθητον ἐλύθαῑτον ἐλύθατον2pd

ἠλυθάτην ἐλύθητον ἐλυθαί̄την ἐλυθάτων3pd

Strong aorist
ἤλυθον ἐλύθω ἐλύθοῑμι1ps

ἤλυθες ἐλύθῃς ἐλύθοῑς ἔλυθε2ps

ἤλυθε ἐλύθῃ ἐλύθοῑ ἐλυθέτω3ps

ἠλύθομεν ἐλύθωμεν ἐλύθοῑμεν1pp

ἠλύθετε ἐλύθητε ἐλύθοῑτε ἐλύθετε2pp

ἤλυθον ἐλύθωσι ἐλύθοῑεν ἐλυθέτωσαν3pp

ἠλύθετον ἐλύθητον ἐλύθοῑτον ἐλύθετον2pd

ἠλυθέτην ἐλύθητον ἐλυθοί̄την ἐλυθέτων3pd

Perfect
ἐλέλυσο2ps

ἐλελύσθω3ps

ἐλέλυσθε2pp

ἐλελύσθωσαν3pp

ἐλέλυσθον2pd

ἐλελύσθων3pd

Strong perfect
ἐλήλυθα ἐληλύθω ἐληλύθοῑμι1ps

ἐλήλυθας ἐληλύθῃς ἐληλύθοῑς ἐλήλυθε2ps

ἐλήλυθε ἐληλύθῃ ἐληλύθοῑ ἐληλυθέτω3ps

ἐληλύθαμεν ἐληλύθωμεν ἐληλύθοῑμεν1pp

ἐληλύθατε ἐληλύθητε ἐληλύθοῑτε ἐληλύθετε2pp

ἐληλύθασι ἐληλύθωσι ἐληλύθοῑεν ἐληλυθέτωσαν3pp

ἐληλυθάτην ἐληλυθήτην ἐληλυθοί̄την ἐληλυθέτην2pd

ἐληλύθατον ἐληλύθητον ἐληλυθοί̄την ἐληλυθέτων3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Strong pluperfect
ἐληλύθεα1ps

ἐληλύθεας2ps

ἐληλύθει3ps

ἐληλύθεε

ἐληλύθεμεν1pp

ἐληλύθετε2pp

ἐληλύθεισαν3pp

ἐληλυθείτην2pd

ἐληλυθείτην3pd

Middle voice

Aorist
ἠλυθάμην ἐλύθωμαι ἐλυθαί̄μην1ps

ἠλύθω ἐλύθῃ ἐλύθαῑο ἔλυθαι2ps

ἠλύθατο ἐλύθηται ἐλύθαῑτο ἐλυθάσθω3ps

ἠλυθάμεθα ἐλυθώμεθα ἐλυθαί̄μεθα1pp

ἠλύθασθε ἐλύθησθε ἐλύθαῑσθε ἐλύθασθε2pp

ἠλύθαντο ἐλύθωνται ἐλύθαῑντο ἐλυθάσθωσαν3pp

ἠλύθασθον ἐλύθησθον ἐλύθαῑσθον ἐλύθασθον2pd

ἠλυθάσθην ἐλύθησθον ἐλυθαί̄σθην ἐλυθάσθων3pd

Strong aorist
ἠλυθόμην ἐλύθωμαι ἐλυθοί̄μην1ps

ἠλύθου ἐλύθῃ ἐλύθοῑο ἐλυθοῦ2ps

ἠλύθετο ἐλύθηται ἐλύθοῑτο ἐλυθέσθω3ps

ἠλυθόμεθα ἐλυθώμεθα ἐλυθοί̄μεθα1pp

ἠλύθεσθε ἐλύθησθε ἐλύθοῑσθε ἐλύθεσθε2pp

ἠλύθοντο ἐλύθωνται ἐλύθοῑντο ἐλυθέσθωσαν3pp

ἠλύθεσθον ἐλύθησθον ἐλύθοῑσθον ἐλύθεσθον2pd

ἠλυθέσθην ἐλύθησθον ἐλυθοί̄σθην ἐλυθέσθων3pd

Perfect
ἐλέλυσμαι1ps

ἐλέλυσαι2ps

ἐλέλυσται3ps

ἐλελύσμεθα1pp

ἐλέλυσθε2pp

ἐλέλυσθον2pd

ἐλέλυσθον3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Pluperfect
ἐλελύσμην1ps

ἐλέλυσο2ps

ἐλέλυστο3ps

ἐλελύσμεθα1pp

ἐλέλυσθε2pp

ἐλέλυσθον2pd

ἐλελύσθην3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Doric

Active voice

Strong aorist
ἦνθον ἔνθω ἔνθοῑμι1ps

ἦλσον ἔλσω ἔλσοῑμι

ἦνθες ἔνθῃς ἔνθοῑς ἔνθε2ps

ἦλσες ἔλσῃς ἔλσοῑς ἔλσε

ἦνθε ἔνθῃ ἔνθοῑ ἐνθέτω3ps

ἦλσε ἔλσῃ ἔλσοῑ ἐλσέτω

ἤνθομεν ἔνθωμεν ἔνθοῑμεν1pp

ἤλσομεν ἔλσωμεν ἔλσοῑμεν

ἤνθετε ἔνθητε ἔνθοῑτε ἔνθετε2pp

ἤλσετε ἔλσητε ἔλσοῑτε ἔλσετε

ἦνθον ἔνθωσι ἔνθοῑεν ἐνθέτωσαν3pp

ἦλσον ἔλσωσι ἔλσοῑεν ἐλσέτωσαν

ἤνθετον ἔνθητον ἔνθοῑτον ἔνθετον2pd

ἤλσετον ἔλσητον ἔλσοῑτον ἔλσετον

ἠνθέτην ἔνθητον ἐνθοί̄την ἐνθέτων3pd

ἠλσέτην ἔλσητον ἐλσοί̄την ἐλσέτων

Middle voice

Strong aorist
ἠνθόμην ἔνθωμαι ἐνθοί̄μην1ps

ἠλσόμην ἔλσωμαι ἐλσοί̄μην

ἤνθου ἔνθῃ ἔνθοῑο ἐνθοῦ2ps

ἤλσου ἔλσῃ ἔλσοῑο ἐλσοῦ

ἤνθετο ἔνθηται ἔνθοῑτο ἐνθέσθω3ps

ἤλσετο ἔλσηται ἔλσοῑτο ἐλσέσθω

ἠνθόμεθα ἐνθώμεθα ἐνθοί̄μεθα1pp

ἠλσόμεθα ἐλσώμεθα ἐλσοί̄μεθα

ἤνθεσθε ἔνθησθε ἔνθοῑσθε ἔνθεσθε2pp

ἤλσεσθε ἔλσησθε ἔλσοῑσθε ἔλσεσθε

ἤνθοντο ἔνθωνται ἔνθοῑντο ἐνθέσθωσαν3pp

ἤλσοντο ἔλσωνται ἔλσοῑντο ἐλσέσθωσαν

ἤνθεσθον ἔνθησθον ἔνθοῑσθον ἔνθεσθον2pd

ἤλσεσθον ἔλσησθον ἔλσοῑσθον ἔλσεσθον

ἠνθέσθην ἔνθησθον ἐνθοί̄σθην ἐνθέσθων3pd

ἠλσέσθην ἔλσησθον ἐλσοί̄σθην ἐλσέσθων



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Epic

Active voice

Perfect
εἰλήλουθμεν1pp

Strong perfect
ἐλήλουθα1ps

εἰλήλουθα

ἐλήλουθας2ps

εἰλήλουθας

ἐλήλουθε3ps

εἰλήλουθε

ἐληλούθαμεν1pp

εἰληλούθαμεν

ἐληλούθατε2pp

εἰληλούθατε

ἐληλούθασι3pp

εἰληλούθασι

ἐληλουθάτην2pd

εἰληλουθάτην

ἐληλούθατον3pd

εἰληλούθατον

Pluperfect
εἰληλύθειν1ps

εἰληλύθει3ps



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Later

Active voice

Strong aorist
ἔλθον ἔλθω ἔλθοῑμι1ps

ἔλθες ἔλθῃς ἔλθοῑς ἔλθε2ps

ἔλθε ἔλθῃ ἔλθοῑ ἐλθέτω3ps

ἔλθομεν ἔλθωμεν ἔλθοῑμεν1pp

ἔλθετε ἔλθητε ἔλθοῑτε ἔλθετε2pp

ἔλθον ἔλθωσι ἔλθοῑεν ἐλθέτωσαν3pp

ἔλθετον ἔλθητον ἔλθοῑτον ἔλθετον2pd

ἐλθέτην ἔλθητον ἐλθοί̄την ἐλθέτων3pd

Perfect
ἐλήλυθαν3pp

Middle voice

Strong aorist
ἐλθόμην ἔλθωμαι ἐλθοί̄μην1ps

ἔλθου ἔλθῃ ἔλθοῑο ἐλθοῦ2ps

ἔλθετο ἔλθηται ἔλθοῑτο ἐλθέσθω3ps

ἐλθόμεθα ἐλθώμεθα ἐλθοί̄μεθα1pp

ἔλθεσθε ἔλθησθε ἔλθοῑσθε ἔλθεσθε2pp

ἔλθοντο ἔλθωνται ἔλθοῑντο ἐλθέσθωσαν3pp

ἔλθεσθον ἔλθησθον ἔλθοῑσθον ἔλθεσθον2pd

ἐλθέσθην ἔλθησθον ἐλθοί̄σθην ἐλθέσθων3pd



ἔρχομαι

go; come.

Singular Plural Dual

Regular

Present

Active voice

Masculine

Nominative ἐρχόμενος ἐρχόμενοι ἐρχομένω

Vocative ἐρχόμενε ἐρχόμενοι ἐρχομένω

Accusative ἐρχόμενον ἐρχομένους ἐρχομένω

Genitive ἐρχομένου ἐρχομένων ἐρχομένοῑν

Dative ἐρχομένῳ ἐρχομένοῑς ἐρχομένοῑν

Feminine

Nominative ἐρχομένη ἐρχομέναι ἐρχομένᾱ

Vocative ἐρχομένη ἐρχομέναι ἐρχομένᾱ

Accusative ἐρχομένην ἐρχομένᾱς ἐρχομένᾱ

Genitive ἐρχομένης ἐρχομενῶν ἐρχομέναῑν

Dative ἐρχομένῃ ἐρχομέναῑς ἐρχομέναῑν

Neuter

Nominative ἐρχόμενον ἐρχόμενα ἐρχομένω

Vocative ἐρχόμενον ἐρχόμενα ἐρχομένω

Accusative ἐρχόμενον ἐρχόμενα ἐρχομένω

Genitive ἐρχομένου ἐρχομένων ἐρχομένοῑν

Dative ἐρχομένῳ ἐρχομένοῑς ἐρχομένοῑν

Future

Active voice

Masculine

Nominative ἐλευσόμενος ἐλευσόμενοι ἐλευσομένω

Vocative ἐλευσόμενε ἐλευσόμενοι ἐλευσομένω

Accusative ἐλευσόμενον ἐλευσομένους ἐλευσομένω

Genitive ἐλευσομένου ἐλευσομένων ἐλευσομένοῑν

Dative ἐλευσομένῳ ἐλευσομένοῑς ἐλευσομένοῑν

Feminine

Nominative ἐλευσομένη ἐλευσομέναι ἐλευσομένᾱ

Vocative ἐλευσομένη ἐλευσομέναι ἐλευσομένᾱ

Accusative ἐλευσομένην ἐλευσομένᾱς ἐλευσομένᾱ

Genitive ἐλευσομένης ἐλευσομενῶν ἐλευσομέναῑν

Dative ἐλευσομένῃ ἐλευσομέναῑς ἐλευσομέναῑν



Singular Plural Dual

Neuter

Nominative ἐλευσόμενον ἐλευσόμενα ἐλευσομένω

Vocative ἐλευσόμενον ἐλευσόμενα ἐλευσομένω

Accusative ἐλευσόμενον ἐλευσόμενα ἐλευσομένω

Genitive ἐλευσομένου ἐλευσομένων ἐλευσομένοῑν

Dative ἐλευσομένῳ ἐλευσομένοῑς ἐλευσομένοῑν

Aorist

Active voice

Masculine

Nominative ἐλύθᾱς ἐλύθαντες ἐλύθαντε

Vocative ἐλύθαν ἐλύθαντες ἐλύθαντε

Accusative ἐλύθαντα ἐλύθαντας ἐλύθαντε

Genitive ἐλύθαντος ἐλυθάντων ἐλυθάντοῑν

Dative ἐλύθαντι ἐλύθᾱσι ἐλυθάντοῑν

Feminine

Nominative ἐλύθᾱσα ἐλύθᾱσαι ἐλυθά̄σᾱ

Vocative ἐλύθᾱσα ἐλύθᾱσαι ἐλυθά̄σᾱ

Accusative ἐλύθᾱσαν ἐλυθά̄σᾱς ἐλυθά̄σᾱ

Genitive ἐλυθά̄σης ἐλυθᾱσῶν ἐλυθά̄σαῑν

Dative ἐλυθά̄σῃ ἐλυθά̄σαῑς ἐλυθά̄σαῑν

Neuter

Nominative ἐλύθαν ἐλύθαντα ἐλύθαντε

Vocative ἐλύθαν ἐλύθαντα ἐλύθαντε

Accusative ἐλύθαν ἐλύθαντα ἐλύθαντε

Genitive ἐλύθαντος ἐλυθάντων ἐλυθάντοῑν

Dative ἐλύθαντι ἐλύθᾱσι ἐλυθάντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative ἐλυθάμενος ἐλυθάμενοι ἐλυθαμένω

Vocative ἐλυθάμενε ἐλυθάμενοι ἐλυθαμένω

Accusative ἐλυθάμενον ἐλυθαμένους ἐλυθαμένω

Genitive ἐλυθαμένου ἐλυθαμένων ἐλυθαμένοῑν

Dative ἐλυθαμένῳ ἐλυθαμένοῑς ἐλυθαμένοῑν



Singular Plural Dual

Feminine

Nominative ἐλυθαμένη ἐλυθαμέναι ἐλυθαμένᾱ

Vocative ἐλυθαμένη ἐλυθαμέναι ἐλυθαμένᾱ

Accusative ἐλυθαμένην ἐλυθαμένᾱς ἐλυθαμένᾱ

Genitive ἐλυθαμένης ἐλυθαμενῶν ἐλυθαμέναῑν

Dative ἐλυθαμένῃ ἐλυθαμέναῑς ἐλυθαμέναῑν

Neuter

Nominative ἐλυθάμενον ἐλυθάμενα ἐλυθαμένω

Vocative ἐλυθάμενον ἐλυθάμενα ἐλυθαμένω

Accusative ἐλυθάμενον ἐλυθάμενα ἐλυθαμένω

Genitive ἐλυθαμένου ἐλυθαμένων ἐλυθαμένοῑν

Dative ἐλυθαμένῳ ἐλυθαμένοῑς ἐλυθαμένοῑν

String Aorist

Active voice

Masculine

Nominative ἐλυθών ἐλυθόντες ἐλυθόντε

Vocative ἐλυθών ἐλυθόντες ἐλυθόντε

Accusative ἐλυθόντα ἐλυθόντας ἐλυθόντε

Genitive ἐλυθόντος ἐλυθόντων ἐλυθόντοῑν

Dative ἐλυθόντι ἐλυθοῦσι ἐλυθόντοῑν

Feminine

Nominative ἐλυθοῦσα ἐλυθοῦσαι ἐλυθούσᾱ

Vocative ἐλυθοῦσα ἐλυθοῦσαι ἐλυθούσᾱ

Accusative ἐλυθοῦσαν ἐλυθούσᾱς ἐλυθούσᾱ

Genitive ἐλυθούσης ἐλυθουσῶν ἐλυθούσαῑν

Dative ἐλυθούσῃ ἐλυθούσαῑς ἐλυθούσαῑν

Neuter

Nominative ἐλυθόν ἐλυθόντα ἐλυθόντε

Vocative ἐλυθόν ἐλυθόντα ἐλυθόντε

Accusative ἐλυθόν ἐλυθόντα ἐλυθόντε

Genitive ἐλυθόντος ἐλυθόντων ἐλυθόντοῑν

Dative ἐλυθόντι ἐλυθοῦσι ἐλυθόντοῑν



Singular Plural Dual

Middle voice

Masculine

Nominative ἐλυθόμενος ἐλυθόμενοι ἐλυθομένω

Vocative ἐλυθόμενε ἐλυθόμενοι ἐλυθομένω

Accusative ἐλυθόμενον ἐλυθομένους ἐλυθομένω

Genitive ἐλυθομένου ἐλυθομένων ἐλυθομένοῑν

Dative ἐλυθομένῳ ἐλυθομένοῑς ἐλυθομένοῑν

Feminine

Nominative ἐλυθομένη ἐλυθομέναι ἐλυθομένᾱ

Vocative ἐλυθομένη ἐλυθομέναι ἐλυθομένᾱ

Accusative ἐλυθομένην ἐλυθομένᾱς ἐλυθομένᾱ

Genitive ἐλυθομένης ἐλυθομενῶν ἐλυθομέναῑν

Dative ἐλυθομένῃ ἐλυθομέναῑς ἐλυθομέναῑν

Neuter

Nominative ἐλυθόμενον ἐλυθόμενα ἐλυθομένω

Vocative ἐλυθόμενον ἐλυθόμενα ἐλυθομένω

Accusative ἐλυθόμενον ἐλυθόμενα ἐλυθομένω

Genitive ἐλυθομένου ἐλυθομένων ἐλυθομένοῑν

Dative ἐλυθομένῳ ἐλυθομένοῑς ἐλυθομένοῑν

Perfect

Active voice

Masculine

Nominative ἐληλυθώς ἐληλυθότες ἐληλυθότε

Vocative ἐληλυθώς ἐληλυθότες ἐληλυθότε

Accusative ἐληλυθότα ἐληλυθότας ἐληλυθότε

Genitive ἐληλυθότος ἐληλυθότων ἐληλυθότοῑν

Dative ἐληλυθότι ἐληλυθῶσι ἐληλυθότοῑν

Feminine

Nominative ἐληλυθυῖα ἐληλυθυῖαι ἐληλυθυίᾱ

Vocative ἐληλυθυῖα ἐληλυθυῖαι ἐληλυθυίᾱ

Accusative ἐληλυθυῖαν ἐληλυθυίᾱς ἐληλυθυίᾱ

Genitive ἐληλυθυίᾱς ἐληλυθυιῶν ἐληλυθυίαῑν

Dative ἐληλυθυίᾳ ἐληλυθυίαῑς ἐληλυθυίαῑν



Singular Plural Dual

Neuter

Nominative ἐληλυθόν ἐληλυθότες ἐληλυθότε

Vocative ἐληλυθός ἐληλυθότες ἐληλυθότε

Accusative ἐληλυθότα ἐληλυθότας ἐληλυθότε

Genitive ἐληλυθότος ἐληλυθότων ἐληλυθότοῑν

Dative ἐληλυθότι ἐληλυθῶσι ἐληλυθότοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative ἐλελυσμένος ἐλελυσμένοι ἐλελυσμένω

Vocative ἐλελυσμένε ἐλελυσμένοι ἐλελυσμένω

Accusative ἐλελυσμένον ἐλελυσμένους ἐλελυσμένω

Genitive ἐλελυσμένου ἐλελυσμένων ἐλελυσμένοῑν

Dative ἐλελυσμένῳ ἐλελυσμένοῑς ἐλελυσμένοῑν

Feminine

Nominative ἐλελυσμένη ἐλελυσμέναι ἐλελυσμένᾱ

Vocative ἐλελυσμένη ἐλελυσμέναι ἐλελυσμένᾱ

Accusative ἐλελυσμένην ἐλελυσμένᾱς ἐλελυσμένᾱ

Genitive ἐλελυσμένης ἐλελυσμενῶν ἐλελυσμέναῑν

Dative ἐλελυσμένῃ ἐλελυσμέναῑς ἐλελυσμέναῑν

Neuter

Nominative ἐλελυσμένον ἐλελυσμένα ἐλελυσμένω

Vocative ἐλελυσμένον ἐλελυσμένα ἐλελυσμένω

Accusative ἐλελυσμένον ἐλελυσμένα ἐλελυσμένω

Genitive ἐλελυσμένου ἐλελυσμένων ἐλελυσμένοῑν

Dative ἐλελυσμένῳ ἐλελυσμένοῑς ἐλελυσμένοῑν



Singular Plural Dual

Doric

String Aorist

Active voice

Masculine

Nominative ἐνθών ἐνθόντες ἐνθόντε

Nominative ἐλσών ἐλσόντες ἐλσόντε

Vocative ἐνθών ἐνθόντες ἐνθόντε

Vocative ἐλσών ἐλσόντες ἐλσόντε

Accusative ἐνθόντα ἐνθόντας ἐνθόντε

Accusative ἐλσόντα ἐλσόντας ἐλσόντε

Genitive ἐνθόντος ἐνθόντων ἐνθόντοῑν

Genitive ἐλσόντος ἐλσόντων ἐλσόντοῑν

Dative ἐνθόντι ἐνθοῦσι ἐνθόντοῑν

Dative ἐλσόντι ἐλσοῦσι ἐλσόντοῑν

Feminine

Nominative ἐνθοῦσα ἐνθοῦσαι ἐνθούσᾱ

Nominative ἐλσοῦσα ἐλσοῦσαι ἐλσούσᾱ

Vocative ἐνθοῦσα ἐνθοῦσαι ἐνθούσᾱ

Vocative ἐλσοῦσα ἐλσοῦσαι ἐλσούσᾱ

Accusative ἐνθοῦσαν ἐνθούσᾱς ἐνθούσᾱ

Accusative ἐλσοῦσαν ἐλσούσᾱς ἐλσούσᾱ

Genitive ἐνθούσης ἐνθουσῶν ἐνθούσαῑν

Genitive ἐλσούσης ἐλσουσῶν ἐλσούσαῑν

Dative ἐνθούσῃ ἐνθούσαῑς ἐνθούσαῑν

Dative ἐλσούσῃ ἐλσούσαῑς ἐλσούσαῑν

Neuter

Nominative ἐνθόν ἐνθόντα ἐνθόντε

Nominative ἐλσόν ἐλσόντα ἐλσόντε

Vocative ἐνθόν ἐνθόντα ἐνθόντε

Vocative ἐλσόν ἐλσόντα ἐλσόντε

Accusative ἐνθόν ἐνθόντα ἐνθόντε

Accusative ἐλσόν ἐλσόντα ἐλσόντε

Genitive ἐνθόντος ἐνθόντων ἐνθόντοῑν

Genitive ἐλσόντος ἐλσόντων ἐλσόντοῑν

Dative ἐνθόντι ἐνθοῦσι ἐνθόντοῑν

Dative ἐλσόντι ἐλσοῦσι ἐλσόντοῑν



Singular Plural Dual

Middle voice

Masculine

Nominative ἐνθόμενος ἐνθόμενοι ἐνθομένω

Nominative ἐλσόμενος ἐλσόμενοι ἐλσομένω

Vocative ἐνθόμενε ἐνθόμενοι ἐνθομένω

Vocative ἐλσόμενε ἐλσόμενοι ἐλσομένω

Accusative ἐνθόμενον ἐνθομένους ἐνθομένω

Accusative ἐλσόμενον ἐλσομένους ἐλσομένω

Genitive ἐνθομένου ἐνθομένων ἐνθομένοῑν

Genitive ἐλσομένου ἐλσομένων ἐλσομένοῑν

Dative ἐνθομένῳ ἐνθομένοῑς ἐνθομένοῑν

Dative ἐλσομένῳ ἐλσομένοῑς ἐλσομένοῑν

Feminine

Nominative ἐνθομένη ἐνθομέναι ἐνθομένᾱ

Nominative ἐλσομένη ἐλσομέναι ἐλσομένᾱ

Vocative ἐνθομένη ἐνθομέναι ἐνθομένᾱ

Vocative ἐλσομένη ἐλσομέναι ἐλσομένᾱ

Accusative ἐνθομένην ἐνθομένᾱς ἐνθομένᾱ

Accusative ἐλσομένην ἐλσομένᾱς ἐλσομένᾱ

Genitive ἐνθομένης ἐνθομενῶν ἐνθομέναῑν

Genitive ἐλσομένης ἐλσομενῶν ἐλσομέναῑν

Dative ἐνθομένῃ ἐνθομέναῑς ἐνθομέναῑν

Dative ἐλσομένῃ ἐλσομέναῑς ἐλσομέναῑν

Neuter

Nominative ἐνθόμενον ἐνθόμενα ἐνθομένω

Nominative ἐλσόμενον ἐλσόμενα ἐλσομένω

Vocative ἐνθόμενον ἐνθόμενα ἐνθομένω

Vocative ἐλσόμενον ἐλσόμενα ἐλσομένω

Accusative ἐνθόμενον ἐνθόμενα ἐνθομένω

Accusative ἐλσόμενον ἐλσόμενα ἐλσομένω

Genitive ἐνθομένου ἐνθομένων ἐνθομένοῑν

Genitive ἐλσομένου ἐλσομένων ἐλσομένοῑν

Dative ἐνθομένῳ ἐνθομένοῑς ἐνθομένοῑν

Dative ἐλσομένῳ ἐλσομένοῑς ἐλσομένοῑν



Singular Plural Dual

Epic

Perfect

Active voice

Masculine

Nominative ἐληλουθώς ἐληλουθότες ἐληλουθότε

Nominative εἰληλουθώς εἰληλουθότες εἰληλουθότε

Vocative ἐληλουθώς ἐληλουθότες ἐληλουθότε

Vocative εἰληλουθώς εἰληλουθότες εἰληλουθότε

Accusative ἐληλουθότα ἐληλουθότας ἐληλουθότε

Accusative εἰληλουθότα εἰληλουθότας εἰληλουθότε

Genitive ἐληλουθότος ἐληλουθότων ἐληλουθότοῑν

Genitive εἰληλουθότος εἰληλουθότων εἰληλουθότοῑν

Dative ἐληλουθότι ἐληλουθῶσι ἐληλουθότοῑν

Dative εἰληλουθότι εἰληλουθῶσι εἰληλουθότοῑν

Feminine

Nominative εἰληλουθυῖα εἰληλουθυῖαι εἰληλουθυίᾱ

Nominative εἰληλουθυῖα εἰληλουθυῖαι εἰληλουθυίᾱ

Vocative εἰληλουθυῖα εἰληλουθυῖαι εἰληλουθυίᾱ

Vocative εἰληλουθυῖα εἰληλουθυῖαι εἰληλουθυίᾱ

Accusative εἰληλουθυῖαν εἰληλουθυίᾱς εἰληλουθυίᾱ

Accusative εἰληλουθυῖαν εἰληλουθυίᾱς εἰληλουθυίᾱ

Genitive εἰληλουθυίᾱς εἰληλουθυιῶν εἰληλουθυίαῑν

Genitive εἰληλουθυίᾱς εἰληλουθυιῶν εἰληλουθυίαῑν

Dative εἰληλουθυίᾳ εἰληλουθυίαῑς εἰληλουθυίαῑν

Dative εἰληλουθυίᾳ εἰληλουθυίαῑς εἰληλουθυίαῑν

Neuter

Nominative ἐληλουθόν ἐληλουθότες ἐληλουθότε

Nominative εἰληλουθόν εἰληλουθότες εἰληλουθότε

Vocative ἐληλουθός ἐληλουθότες ἐληλουθότε

Vocative εἰληλουθός εἰληλουθότες εἰληλουθότε

Accusative ἐληλουθότα ἐληλουθότας ἐληλουθότε

Accusative εἰληλουθότα εἰληλουθότας εἰληλουθότε

Genitive ἐληλουθότος ἐληλουθότων ἐληλουθότοῑν

Genitive εἰληλουθότος εἰληλουθότων εἰληλουθότοῑν

Dative ἐληλουθότι ἐληλουθῶσι ἐληλουθότοῑν

Dative εἰληλουθότι εἰληλουθῶσι εἰληλουθότοῑν



Singular Plural Dual

Later

String Aorist

Active voice

Masculine

Nominative ἐλθών ἐλθόντες ἐλθόντε

Vocative ἐλθών ἐλθόντες ἐλθόντε

Accusative ἐλθόντα ἐλθόντας ἐλθόντε

Genitive ἐλθόντος ἐλθόντων ἐλθόντοῑν

Dative ἐλθόντι ἐλθοῦσι ἐλθόντοῑν

Feminine

Nominative ἐλθοῦσα ἐλθοῦσαι ἐλθούσᾱ

Vocative ἐλθοῦσα ἐλθοῦσαι ἐλθούσᾱ

Accusative ἐλθοῦσαν ἐλθούσᾱς ἐλθούσᾱ

Genitive ἐλθούσης ἐλθουσῶν ἐλθούσαῑν

Dative ἐλθούσῃ ἐλθούσαῑς ἐλθούσαῑν

Neuter

Nominative ἐλθόν ἐλθόντα ἐλθόντε

Vocative ἐλθόν ἐλθόντα ἐλθόντε

Accusative ἐλθόν ἐλθόντα ἐλθόντε

Genitive ἐλθόντος ἐλθόντων ἐλθόντοῑν

Dative ἐλθόντι ἐλθοῦσι ἐλθόντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative ἐλθόμενος ἐλθόμενοι ἐλθομένω

Vocative ἐλθόμενε ἐλθόμενοι ἐλθομένω

Accusative ἐλθόμενον ἐλθομένους ἐλθομένω

Genitive ἐλθομένου ἐλθομένων ἐλθομένοῑν

Dative ἐλθομένῳ ἐλθομένοῑς ἐλθομένοῑν

Feminine

Nominative ἐλθομένη ἐλθομέναι ἐλθομένᾱ

Vocative ἐλθομένη ἐλθομέναι ἐλθομένᾱ

Accusative ἐλθομένην ἐλθομένᾱς ἐλθομένᾱ

Genitive ἐλθομένης ἐλθομενῶν ἐλθομέναῑν

Dative ἐλθομένῃ ἐλθομέναῑς ἐλθομέναῑν



Singular Plural Dual

Neuter

Nominative ἐλθόμενον ἐλθόμενα ἐλθομένω

Vocative ἐλθόμενον ἐλθόμενα ἐλθομένω

Accusative ἐλθόμενον ἐλθόμενα ἐλθομένω

Genitive ἐλθομένου ἐλθομένων ἐλθομένοῑν

Dative ἐλθομένῳ ἐλθομένοῑς ἐλθομένοῑν



ἔρχομαι

go; come.

Active Middle Passive

Regular

Present ἔρχεσθαι

Future ἐλεύσεσθαι

Aorist ἐλύθαι ἐλύθασθαι

Aorist ἐλυθεῖν ἐλυθέσθαι

Perfect ἐλελύσθαι

Perfect ἐληλύθειν

Doric

Aorist ἐνθεῖν ἐνθέσθαι

Aorist ἐλσεῖν ἐλσέσθαι

Later

Aorist ἐλθεῖν ἐλθέσθαι



ἐξηχέομαι

echo, resound.

Indicative Subjunctive Optative Imperative

Regular

Active voice

Present
ἐξηχῶ ἐξηχῶ ἐξηχοῖμι1ps

ἐξηχεῖς ἐξηχῇς ἐξηχοῖς ἐξήχει2ps

ἐξηχεῖ ἐξηχῇ ἐξηχοῖ ἐξηχείτω3ps

ἐξηχοῦμεν ἐξηχῶμεν ἐξηχοῖμεν1pp

ἐξηχεῖτε ἐξηχῆτε ἐξηχοῖτε ἐξηχεῖτε2pp

ἐξηχοῦσι ἐξηχῶσι ἐξηχοῖεν ἐξηχείτωσαν3pp

ἐξηχεῖτον ἐξηχῆτον ἐξηχοῖτον ἐξηχεῖτον2pd

ἐξηχεῖτον ἐξηχῆτον ἐξηχοί̄την ἐξηχείτων3pd

Imperfect
ἐξήχουν1ps

ἐξήχεις2ps

ἐξήχει3ps

ἐξηχοῦμεν1pp

ἐξηχεῖτε2pp

ἐξήχουν3pp

ἐξηχεῖτον2pd

ἐξηχείτην3pd

Future
ἐξηχήσω ἐξηχήσοῑμι1ps

ἐξηχήσεις ἐξηχήσοῑς2ps

ἐξηχήσει ἐξηχήσοῑ3ps

ἐξηχήσομεν ἐξηχήσοῑμεν1pp

ἐξηχήσετε ἐξηχήσοῑτε2pp

ἐξηχήσουσι ἐξηχήσοῑεν3pp

ἐξηχήσετον ἐξηχήσοῑτον2pd

ἐξηχήσετον ἐξηχησοί̄την3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Aorist
ἐξήχησα ἐξηχήσω ἐξηχήσαῑμι1ps

ἐξήχησας ἐξηχήσῃς ἐξηχήσειας ἐξήχησον2ps

ἐξήχησε ἐξηχήσῃ ἐξηχήσειε ἐξηχησάτω3ps

ἐξηχήσαμεν ἐξηχήσωμεν ἐξηχήσαῑμεν1pp

ἐξηχήσατε ἐξηχήσητε ἐξηχήσαῑτε ἐξηχήσατε2pp

ἐξήχησαν ἐξηχήσωσι ἐξηχήσειαν ἐξηχησάτωσαν3pp

ἐξηχήσατον ἐξηχήσητον ἐξηχήσαῑτον ἐξηχήσατον2pd

ἐξηχησάτην ἐξηχήσητον ἐξηχησαί̄την ἐξηχησάτων3pd

Perfect
ἐξήχηκα ἐξηχήκω ἐξηχήκοῑμι1ps

ἐξήχηκας ἐξηχήκῃς ἐξηχήκοῑς ἐξήχηκε2ps

ἐξήχηκε ἐξηχήκῃ ἐξηχήκοῑ ἐξηχηκέτω3ps

ἐξηχήκαμεν ἐξηχήκωμεν ἐξηχήκοῑμεν1pp

ἐξηχήκατε ἐξηχήκητε ἐξηχήκοῑτε ἐξηχήκετε2pp

ἐξηχήκασι ἐξηχήκωσι ἐξηχήκοῑεν ἐξηχηκέτωσαν3pp

ἐξηχήκατον ἐξηχήκητον ἐξηχήκοῑτον ἐξηχήκετον2pd

ἐξηχήκατον ἐξηχήκητον ἐξηχηκοί̄την ἐξηχηκέτων3pd

Pluperfect
ἐξηχήκη1ps

ἐξηχήκης2ps

ἐξηχήκει3ps

ἐξηχήκεμεν1pp

ἐξηχήκετε2pp

ἐξηχήκεσαν3pp

ἐξηχήκειτον2pd

ἐξηχηκείτην3pd

Middle voice

Present
ἐξηχοῦμαι ἐξηχῶμαι ἐξηχοί̄μην1ps

ἐξηχεῖ ἐξηχῇ ἐξηχοῖο ἐξηχοῦ2ps

ἐξηχεῖται ἐξηχῆται ἐξηχοῖτο ἐξηχείσθω3ps

ἐξηχούμεθα ἐξηχώμεθα ἐξηχοί̄μεθα1pp

ἐξηχεῖσθε ἐξηχῆσθε ἐξηχοῖσθε ἐξηχεῖσθε2pp

ἐξηχοῦνται ἐξηχῶνται ἐξηχοῖντο ἐξηχείσθωσαν3pp

ἐξηχεῖσθον ἐξηχῆσθον ἐξηχοῖσθον ἐξηχεῖσθον2pd

ἐξηχεῖσθον ἐξηχῆσθον ἐξηχοί̄σθην ἐξηχείσθων3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Imperfect
ἐξηχούμην1ps

ἐξηχοῦ2ps

ἐξηχεῖτο3ps

ἐξηχούμεθα1pp

ἐξηχεῖσθε2pp

ἐξηχοῦντο3pp

ἐξηχεῖσθον2pd

ἐξηχείσθην3pd

Future
ἐξηχήσομαι ἐξηχησοί̄μην1ps

ἐξηχήσει ἐξηχήσοῑο2ps

ἐξηχήσεται ἐξηχήσοῑτο3ps

ἐξηχησόμεθα ἐξηχησοί̄μεθα1pp

ἐξηχήσεσθε ἐξηχήσοῑσθε2pp

ἐξηχήσονται ἐξηχήσοῑντο3pp

ἐξηχήσεσθον ἐξηχήσοῑσθον2pd

ἐξηχήσεσθον ἐξηχησοί̄σθην3pd

Aorist
ἐξηχησάμην ἐξηχήσωμαι ἐξηχησαί̄μην1ps

ἐξηχήσω ἐξηχήσῃ ἐξηχήσαῑο ἐξήχησαι2ps

ἐξηχήσατο ἐξηχήσηται ἐξηχήσαῑτο ἐξηχησάσθω3ps

ἐξηχησάμεθα ἐξηχησώμεθα ἐξηχησαί̄μεθα1pp

ἐξηχήσασθε ἐξηχήσησθε ἐξηχήσαῑσθε ἐξηχήσασθε2pp

ἐξηχήσαντο ἐξηχήσωνται ἐξηχήσαῑντο ἐξηχησάσθωσαν3pp

ἐξηχήσασθον ἐξηχήσησθον ἐξηχήσαῑσθον ἐξηχήσασθον2pd

ἐξηχησάσθην ἐξηχήσησθον ἐξηχησαί̄σθην ἐξηχησάσθων3pd

Perfect
ἐξήχημαι1ps

ἐξήχησαι ἐξήχησο2ps

ἐξήχηται ἐξηχήσθω3ps

ἐξηχήμεθα1pp

ἐξήχησθε ἐξήχησθε2pp

ἐξήχηνται ἐξηχήσθωσαν3pp

ἐξήχησθον ἐξήχησθον2pd

ἐξήχησθον ἐξηχήσθων3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Pluperfect
ἐξηχήμην1ps

ἐξήχησο2ps

ἐξήχητο3ps

ἐξηχήμεθα1pp

ἐξήχησθε2pp

ἐξήχηντο3pp

ἐξήχησθον2pd

ἐξηχήσθην3pd

Passive voice

Future
ἐξηχηθήσομαι ἐξηχηθησοί̄μην1ps

ἐξηχηθήσει ἐξηχηθήσοῑο2ps

ἐξηχηθήσεται ἐξηχηθήσοῑτο3ps

ἐξηχηθησόμεθα ἐξηχηθησοί̄μεθα1pp

ἐξηχηθήσεσθε ἐξηχηθήσοῑσθε2pp

ἐξηχηθήσονται ἐξηχηθήσοῑντο3pp

ἐξηχηθήσεσθον ἐξηχηθήσοῑσθον2pd

ἐξηχηθήσεσθον ἐξηχηθησοί̄σθην3pd

Aorist
ἐξηχήθην ἐξηχηθῶ ἐξηχηθείην1ps

ἐξηχήθης ἐξηχηθῇς ἐξηχηθείης ἐξηχήθητι2ps

ἐξηχήθη ἐξηχηθῇ ἐξηχηθείη ἐξηχηθήτω3ps

ἐξηχήθημεν ἐξηχηθῶμεν ἐξηχηθεῖμεν1pp

ἐξηχήθητε ἐξηχηθῆτε ἐξηχηθεῖτε ἐξηχήθητε2pp

ἐξηχήθησαν ἐξηχηθῶσι ἐξηχηθεῖεν ἐξηχηθήτωσαν3pp

ἐξηχήθητον ἐξηχηθῆτον ἐξηχηθεῖτον ἐξηχήθητον2pd

ἐξηχηθήτην ἐξηχηθῆτον ἐξηχηθείτην ἐξηχηθήτων3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Doric

Active voice

Present
ἐξάχει2ps



ἐξηχέομαι

echo, resound.

Singular Plural Dual

Regular

Present

Active voice

Masculine

Nominative ἐξηχῶν ἐξηχοῦντες ἐξηχοῦντε

Vocative ἐξηχῶν ἐξηχοῦντες ἐξηχοῦντε

Accusative ἐξηχοῦντα ἐξηχοῦντας ἐξηχοῦντε

Genitive ἐξηχοῦντος ἐξηχούντων ἐξηχούντοῑν

Dative ἐξηχοῦντι ἐξηχοῦσι ἐξηχούντοῑν

Feminine

Nominative ἐξηχοῦσα ἐξηχοῦσαι ἐξηχούσᾱ

Vocative ἐξηχοῦσα ἐξηχοῦσαι ἐξηχούσᾱ

Accusative ἐξηχοῦσαν ἐξηχούσᾱς ἐξηχούσᾱ

Genitive ἐξηχούσης ἐξηχουσῶν ἐξηχούσαῑν

Dative ἐξηχούσῃ ἐξηχούσαῑς ἐξηχούσαῑν

Neuter

Nominative ἐξηχοῦν ἐξηχοῦντα ἐξηχοῦντε

Vocative ἐξηχοῦν ἐξηχοῦντα ἐξηχοῦντε

Accusative ἐξηχοῦν ἐξηχοῦντα ἐξηχοῦντε

Genitive ἐξηχοῦντος ἐξηχούντων ἐξηχούντοῑν

Dative ἐξηχοῦντι ἐξηχοῦσι ἐξηχούντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative ἐξηχούμενος ἐξηχούμενοι ἐξηχουμένω

Vocative ἐξηχούμενε ἐξηχούμενοι ἐξηχουμένω

Accusative ἐξηχούμενον ἐξηχουμένους ἐξηχουμένω

Genitive ἐξηχουμένου ἐξηχουμένων ἐξηχουμένοῑν

Dative ἐξηχουμένῳ ἐξηχουμένοῑς ἐξηχουμένοῑν

Feminine

Nominative ἐξηχουμένη ἐξηχουμέναι ἐξηχουμένᾱ

Vocative ἐξηχουμένη ἐξηχουμέναι ἐξηχουμένᾱ

Accusative ἐξηχουμένην ἐξηχουμένᾱς ἐξηχουμένᾱ

Genitive ἐξηχουμένης ἐξηχουμενῶν ἐξηχουμέναῑν

Dative ἐξηχουμένῃ ἐξηχουμέναῑς ἐξηχουμέναῑν



Singular Plural Dual

Neuter

Nominative ἐξηχούμενον ἐξηχούμενα ἐξηχουμένω

Vocative ἐξηχούμενον ἐξηχούμενα ἐξηχουμένω

Accusative ἐξηχούμενον ἐξηχούμενα ἐξηχουμένω

Genitive ἐξηχουμένου ἐξηχουμένων ἐξηχουμένοῑν

Dative ἐξηχουμένῳ ἐξηχουμένοῑς ἐξηχουμένοῑν

Future

Active voice

Masculine

Nominative ἐξηχήσων ἐξηχήσοντες ἐξηχήσοντε

Vocative ἐξηχήσον ἐξηχήσοντες ἐξηχήσοντε

Accusative ἐξηχήσοντα ἐξηχήσοντας ἐξηχήσοντε

Genitive ἐξηχήσοντος ἐξηχησόντων ἐξηχησόντοῑν

Dative ἐξηχήσοντι ἐξηχήσουσι ἐξηχησόντοῑν

Feminine

Nominative ἐξηχήσουσα ἐξηχήσουσαι ἐξηχησούσᾱ

Vocative ἐξηχήσουσα ἐξηχήσουσαι ἐξηχησούσᾱ

Accusative ἐξηχήσουσαν ἐξηχησούσᾱς ἐξηχησούσᾱ

Genitive ἐξηχησούσης ἐξηχησουσῶν ἐξηχησούσαῑν

Dative ἐξηχησούσῃ ἐξηχησούσαῑς ἐξηχησούσαῑν

Neuter

Nominative ἐξηχῆσον ἐξηχήσοντα ἐξηχήσοντε

Vocative ἐξηχῆσον ἐξηχήσοντα ἐξηχήσοντε

Accusative ἐξηχῆσον ἐξηχήσοντα ἐξηχήσοντε

Genitive ἐξηχήσοντος ἐξηχησόντων ἐξηχησόντοῑν

Dative ἐξηχήσοντι ἐξηχήσουσι ἐξηχησόντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative ἐξηχησόμενος ἐξηχησόμενοι ἐξηχησομένω

Vocative ἐξηχησόμενε ἐξηχησόμενοι ἐξηχησομένω

Accusative ἐξηχησόμενον ἐξηχησομένους ἐξηχησομένω

Genitive ἐξηχησομένου ἐξηχησομένων ἐξηχησομένοῑν

Dative ἐξηχησομένῳ ἐξηχησομένοῑς ἐξηχησομένοῑν



Singular Plural Dual

Feminine

Nominative ἐξηχησομένη ἐξηχησομέναι ἐξηχησομένᾱ

Vocative ἐξηχησομένη ἐξηχησομέναι ἐξηχησομένᾱ

Accusative ἐξηχησομένην ἐξηχησομένᾱς ἐξηχησομένᾱ

Genitive ἐξηχησομένης ἐξηχησομενῶν ἐξηχησομέναῑν

Dative ἐξηχησομένῃ ἐξηχησομέναῑς ἐξηχησομέναῑν

Neuter

Nominative ἐξηχησόμενον ἐξηχησόμενα ἐξηχησομένω

Vocative ἐξηχησόμενον ἐξηχησόμενα ἐξηχησομένω

Accusative ἐξηχησόμενον ἐξηχησόμενα ἐξηχησομένω

Genitive ἐξηχησομένου ἐξηχησομένων ἐξηχησομένοῑν

Dative ἐξηχησομένῳ ἐξηχησομένοῑς ἐξηχησομένοῑν

Passive voice

Masculine

Nominative ἐξηχηθησόμενος ἐξηχηθησόμενοι ἐξηχηθησομένω

Vocative ἐξηχηθησόμενε ἐξηχηθησόμενοι ἐξηχηθησομένω

Accusative ἐξηχηθησόμενον ἐξηχηθησομένους ἐξηχηθησομένω

Genitive ἐξηχηθησομένου ἐξηχηθησομένων ἐξηχηθησομένοῑν

Dative ἐξηχηθησομένῳ ἐξηχηθησομένοῑς ἐξηχηθησομένοῑν

Feminine

Nominative ἐξηχηθησομένη ἐξηχηθησομέναι ἐξηχηθησομένᾱ

Vocative ἐξηχηθησομένη ἐξηχηθησομέναι ἐξηχηθησομένᾱ

Accusative ἐξηχηθησομένην ἐξηχηθησομένᾱς ἐξηχηθησομένᾱ

Genitive ἐξηχηθησομένης ἐξηχηθησομενῶν ἐξηχηθησομέναῑν

Dative ἐξηχηθησομένῃ ἐξηχηθησομέναῑς ἐξηχηθησομέναῑν

Neuter

Nominative ἐξηχηθησόμενον ἐξηχηθησόμενα ἐξηχηθησομένω

Vocative ἐξηχηθησόμενον ἐξηχηθησόμενα ἐξηχηθησομένω

Accusative ἐξηχηθησόμενον ἐξηχηθησόμενα ἐξηχηθησομένω

Genitive ἐξηχηθησομένου ἐξηχηθησομένων ἐξηχηθησομένοῑν

Dative ἐξηχηθησομένῳ ἐξηχηθησομένοῑς ἐξηχηθησομένοῑν



Singular Plural Dual

Aorist

Active voice

Masculine

Nominative ἐξηχήσᾱς ἐξηχήσαντες ἐξηχήσαντε

Vocative ἐξηχήσαν ἐξηχήσαντες ἐξηχήσαντε

Accusative ἐξηχήσαντα ἐξηχήσαντας ἐξηχήσαντε

Genitive ἐξηχήσαντος ἐξηχησάντων ἐξηχησάντοῑν

Dative ἐξηχήσαντι ἐξηχήσᾱσι ἐξηχησάντοῑν

Feminine

Nominative ἐξηχήσᾱσα ἐξηχήσᾱσαι ἐξηχησά̄σᾱ

Vocative ἐξηχήσᾱσα ἐξηχήσᾱσαι ἐξηχησά̄σᾱ

Accusative ἐξηχήσᾱσαν ἐξηχησά̄σᾱς ἐξηχησά̄σᾱ

Genitive ἐξηχησά̄σης ἐξηχησᾱσῶν ἐξηχησά̄σαῑν

Dative ἐξηχησά̄σῃ ἐξηχησά̄σαῑς ἐξηχησά̄σαῑν

Neuter

Nominative ἐξηχῆσαν ἐξηχήσαντα ἐξηχήσαντε

Vocative ἐξηχῆσαν ἐξηχήσαντα ἐξηχήσαντε

Accusative ἐξηχῆσαν ἐξηχήσαντα ἐξηχήσαντε

Genitive ἐξηχήσαντος ἐξηχησάντων ἐξηχησάντοῑν

Dative ἐξηχήσαντι ἐξηχήσᾱσι ἐξηχησάντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative ἐξηχησάμενος ἐξηχησάμενοι ἐξηχησαμένω

Vocative ἐξηχησάμενε ἐξηχησάμενοι ἐξηχησαμένω

Accusative ἐξηχησάμενον ἐξηχησαμένους ἐξηχησαμένω

Genitive ἐξηχησαμένου ἐξηχησαμένων ἐξηχησαμένοῑν

Dative ἐξηχησαμένῳ ἐξηχησαμένοῑς ἐξηχησαμένοῑν

Feminine

Nominative ἐξηχησαμένη ἐξηχησαμέναι ἐξηχησαμένᾱ

Vocative ἐξηχησαμένη ἐξηχησαμέναι ἐξηχησαμένᾱ

Accusative ἐξηχησαμένην ἐξηχησαμένᾱς ἐξηχησαμένᾱ

Genitive ἐξηχησαμένης ἐξηχησαμενῶν ἐξηχησαμέναῑν

Dative ἐξηχησαμένῃ ἐξηχησαμέναῑς ἐξηχησαμέναῑν



Singular Plural Dual

Neuter

Nominative ἐξηχησάμενον ἐξηχησάμενα ἐξηχησαμένω

Vocative ἐξηχησάμενον ἐξηχησάμενα ἐξηχησαμένω

Accusative ἐξηχησάμενον ἐξηχησάμενα ἐξηχησαμένω

Genitive ἐξηχησαμένου ἐξηχησαμένων ἐξηχησαμένοῑν

Dative ἐξηχησαμένῳ ἐξηχησαμένοῑς ἐξηχησαμένοῑν

Passive voice

Masculine

Nominative ἐξηχηθείς ἐξηχηθέντες ἐξηχηθέντε

Vocative ἐξηχηθείς ἐξηχηθέντες ἐξηχηθέντε

Accusative ἐξηχηθέντα ἐξηχηθέντας ἐξηχηθέντε

Genitive ἐξηχηθέντος ἐξηχηθέντων ἐξηχηθέντοῑν

Dative ἐξηχηθέντι ἐξηχηθεῖσι ἐξηχηθέντοῑν

Feminine

Nominative ἐξηχηθεῖσα ἐξηχηθεῖσαι ἐξηχηθείσᾱ

Vocative ἐξηχηθεῖσα ἐξηχηθεῖσαι ἐξηχηθείσᾱ

Accusative ἐξηχηθεῖσαν ἐξηχηθείσᾱς ἐξηχηθείσᾱ

Genitive ἐξηχηθείσης ἐξηχηθεισῶν ἐξηχηθείσαῑν

Dative ἐξηχηθείσῃ ἐξηχηθείσαῑς ἐξηχηθείσαῑν

Neuter

Nominative ἐξηχηθέν ἐξηχηθέντα ἐξηχηθέντε

Vocative ἐξηχηθέν ἐξηχηθέντα ἐξηχηθέντε

Accusative ἐξηχηθέν ἐξηχηθέντα ἐξηχηθέντε

Genitive ἐξηχηθέντος ἐξηχηθέντων ἐξηχηθέντοῑν

Dative ἐξηχηθέντι ἐξηχηθεῖσι ἐξηχηθέντοῑν

Perfect

Active voice

Masculine

Nominative ἐξηχηκώς ἐξηχηκότες ἐξηχηκότε

Vocative ἐξηχηκώς ἐξηχηκότες ἐξηχηκότε

Accusative ἐξηχηκότα ἐξηχηκότας ἐξηχηκότε

Genitive ἐξηχηκότος ἐξηχηκότων ἐξηχηκότοῑν

Dative ἐξηχηκότι ἐξηχηκῶσι ἐξηχηκότοῑν



Singular Plural Dual

Feminine

Nominative ἐξηχηκυῖα ἐξηχηκυῖαι ἐξηχηκυίᾱ

Vocative ἐξηχηκυῖα ἐξηχηκυῖαι ἐξηχηκυίᾱ

Accusative ἐξηχηκυῖαν ἐξηχηκυίᾱς ἐξηχηκυίᾱ

Genitive ἐξηχηκυίᾱς ἐξηχηκυιῶν ἐξηχηκυίαῑν

Dative ἐξηχηκυίᾳ ἐξηχηκυίαῑς ἐξηχηκυίαῑν

Neuter

Nominative ἐξηχηκόν ἐξηχηκότες ἐξηχηκότε

Vocative ἐξηχηκός ἐξηχηκότες ἐξηχηκότε

Accusative ἐξηχηκότα ἐξηχηκότας ἐξηχηκότε

Genitive ἐξηχηκότος ἐξηχηκότων ἐξηχηκότοῑν

Dative ἐξηχηκότι ἐξηχηκῶσι ἐξηχηκότοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative ἐξηχημένος ἐξηχημένοι ἐξηχημένω

Vocative ἐξηχημένε ἐξηχημένοι ἐξηχημένω

Accusative ἐξηχημένον ἐξηχημένους ἐξηχημένω

Genitive ἐξηχημένου ἐξηχημένων ἐξηχημένοῑν

Dative ἐξηχημένῳ ἐξηχημένοῑς ἐξηχημένοῑν

Feminine

Nominative ἐξηχημένη ἐξηχημέναι ἐξηχημένᾱ

Vocative ἐξηχημένη ἐξηχημέναι ἐξηχημένᾱ

Accusative ἐξηχημένην ἐξηχημένᾱς ἐξηχημένᾱ

Genitive ἐξηχημένης ἐξηχημενῶν ἐξηχημέναῑν

Dative ἐξηχημένῃ ἐξηχημέναῑς ἐξηχημέναῑν

Neuter

Nominative ἐξηχημένον ἐξηχημένα ἐξηχημένω

Vocative ἐξηχημένον ἐξηχημένα ἐξηχημένω

Accusative ἐξηχημένον ἐξηχημένα ἐξηχημένω

Genitive ἐξηχημένου ἐξηχημένων ἐξηχημένοῑν

Dative ἐξηχημένῳ ἐξηχημένοῑς ἐξηχημένοῑν



ἐξηχέομαι

echo, resound.

Active Middle Passive

Regular

Present ἐξηχεῖν ἐξηχεῖσθαι

Future ἐξηχήσειν ἐξηχήσεσθαι ἐξηχηθήσεσθαι

Aorist ἐξηχῆσαι ἐξηχήσασθαι ἐξηχηθῆναι

Perfect ἐξηχηκέναι ἐξηχῆσθαι

Doric

Present ἐξαχεῖν ἐξάχεισθαι



ἐξέρχομαι

go out; transgress.

Indicative Subjunctive Optative Imperative

Regular

Active voice

Present
ἐξέρχομαι ἐξέρχωμαι ἐξερχοί̄μην1ps

ἐξέρχει ἐξέρχῃ ἐξέρχοῑο ἐξέρχου2ps

ἐξέρχεται ἐξέρχηται ἐξέρχοῑτο ἐξερχέσθω3ps

ἐξερχόμεθα ἐξερχώμεθα ἐξερχοί̄μεθα1pp

ἐξέρχεσθε ἐξέρχησθε ἐξέρχοῑσθε ἐξέρχεσθε2pp

ἐξέρχονται ἐξέρχωνται ἐξέρχοῑντο ἐξερχέσθωσαν3pp

ἐξέρχεσθον ἐξέρχησθον ἐξέρχοῑσθον ἐξέρχεσθον2pd

ἐξέρχεσθον ἐξέρχησθον ἐξερχοί̄σθην ἐξερχέσθων3pd

Imperfect
ἐξηρχόμην1ps

ἐξήρχου2ps

ἐξήρχετο3ps

ἐξηρχόμεθα1pp

ἐξήρχεσθε2pp

ἐξήρχοντο3pp

ἐξήρχεσθον2pd

ἐξηρχέσθην3pd

Future
ἐξελεύσομαι ἐξελευσοί̄μην1ps

ἐξελεύσει ἐξελεύσοῑο2ps

ἐξελεύσεται ἐξελεύσοῑτο3ps

ἐξελευσόμεθα ἐξελευσοί̄μεθα1pp

ἐξελεύσεσθε ἐξελεύσοῑσθε2pp

ἐξελεύσονται ἐξελεύσοῑντο3pp

ἐξελεύσεσθον ἐξελεύσοῑσθον2pd

ἐξελεύσεσθον ἐξελευσοί̄σθην3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Aorist
ἐξήλυθα ἐξελύθω ἐξελύθαῑμι1ps

ἐξήλυθας ἐξελύθῃς ἐξελύθειας ἐξέλυθον2ps

ἐξήλυθε ἐξελύθῃ ἐξελύθειε ἐξελυθάτω3ps

ἐξηλύθαμεν ἐξελύθωμεν ἐξελύθαῑμεν1pp

ἐξηλύθατε ἐξελύθητε ἐξελύθαῑτε ἐξελύθατε2pp

ἐξήλυθαν ἐξελύθωσι ἐξελύθειαν ἐξελυθάτωσαν3pp

ἐξηλύθατον ἐξελύθητον ἐξελύθαῑτον ἐξελύθατον2pd

ἐξηλυθάτην ἐξελύθητον ἐξελυθαί̄την ἐξελυθάτων3pd

Strong aorist
ἐξήλυθον ἐξελύθω ἐξελύθοῑμι1ps

ἐξήλυθες ἐξελύθῃς ἐξελύθοῑς ἐξέλυθε2ps

ἐξήλυθε ἐξελύθῃ ἐξελύθοῑ ἐξελυθέτω3ps

ἐξηλύθομεν ἐξελύθωμεν ἐξελύθοῑμεν1pp

ἐξηλύθετε ἐξελύθητε ἐξελύθοῑτε ἐξελύθετε2pp

ἐξήλυθον ἐξελύθωσι ἐξελύθοῑεν ἐξελυθέτωσαν3pp

ἐξηλύθετον ἐξελύθητον ἐξελύθοῑτον ἐξελύθετον2pd

ἐξηλυθέτην ἐξελύθητον ἐξελυθοί̄την ἐξελυθέτων3pd

Perfect
ἐξελέλυσο2ps

ἐξελελύσθω3ps

ἐξελέλυσθε2pp

ἐξελελύσθωσαν3pp

ἐξελέλυσθον2pd

ἐξελελύσθων3pd

Strong perfect
ἐξελήλυθα ἐξεληλύθω ἐξεληλύθοῑμι1ps

ἐξελήλυθας ἐξεληλύθῃς ἐξεληλύθοῑς ἐξελήλυθε2ps

ἐξελήλυθε ἐξεληλύθῃ ἐξεληλύθοῑ ἐξεληλυθέτω3ps

ἐξεληλύθαμεν ἐξεληλύθωμεν ἐξεληλύθοῑμεν1pp

ἐξεληλύθατε ἐξεληλύθητε ἐξεληλύθοῑτε ἐξεληλύθετε2pp

ἐξεληλύθασι ἐξεληλύθωσι ἐξεληλύθοῑεν ἐξεληλυθέτωσαν3pp

ἐξεληλυθάτην ἐξεληλυθήτην ἐξεληλυθοί̄την ἐξεληλυθέτην2pd

ἐξεληλύθατον ἐξεληλύθητον ἐξεληλυθοί̄την ἐξεληλυθέτων3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Strong pluperfect
ἐξεληλύθεα1ps

ἐξεληλύθεας2ps

ἐξεληλύθει3ps

ἐξεληλύθεε

ἐξεληλύθεμεν1pp

ἐξεληλύθετε2pp

ἐξεληλύθεισαν3pp

ἐξεληλυθείτην2pd

ἐξεληλυθείτην3pd

Middle voice

Aorist
ἐξηλυθάμην ἐξελύθωμαι ἐξελυθαί̄μην1ps

ἐξηλύθω ἐξελύθῃ ἐξελύθαῑο ἐξέλυθαι2ps

ἐξηλύθατο ἐξελύθηται ἐξελύθαῑτο ἐξελυθάσθω3ps

ἐξηλυθάμεθα ἐξελυθώμεθα ἐξελυθαί̄μεθα1pp

ἐξηλύθασθε ἐξελύθησθε ἐξελύθαῑσθε ἐξελύθασθε2pp

ἐξηλύθαντο ἐξελύθωνται ἐξελύθαῑντο ἐξελυθάσθωσαν3pp

ἐξηλύθασθον ἐξελύθησθον ἐξελύθαῑσθον ἐξελύθασθον2pd

ἐξηλυθάσθην ἐξελύθησθον ἐξελυθαί̄σθην ἐξελυθάσθων3pd

Strong aorist
ἐξηλυθόμην ἐξελύθωμαι ἐξελυθοί̄μην1ps

ἐξηλύθου ἐξελύθῃ ἐξελύθοῑο ἐξελυθοῦ2ps

ἐξηλύθετο ἐξελύθηται ἐξελύθοῑτο ἐξελυθέσθω3ps

ἐξηλυθόμεθα ἐξελυθώμεθα ἐξελυθοί̄μεθα1pp

ἐξηλύθεσθε ἐξελύθησθε ἐξελύθοῑσθε ἐξελύθεσθε2pp

ἐξηλύθοντο ἐξελύθωνται ἐξελύθοῑντο ἐξελυθέσθωσαν3pp

ἐξηλύθεσθον ἐξελύθησθον ἐξελύθοῑσθον ἐξελύθεσθον2pd

ἐξηλυθέσθην ἐξελύθησθον ἐξελυθοί̄σθην ἐξελυθέσθων3pd

Perfect
ἐξελέλυσμαι1ps

ἐξελέλυσαι2ps

ἐξελέλυσται3ps

ἐξελελύσμεθα1pp

ἐξελέλυσθε2pp

ἐξελέλυσθον2pd

ἐξελέλυσθον3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Pluperfect
ἐξελελύσμην1ps

ἐξελέλυσο2ps

ἐξελέλυστο3ps

ἐξελελύσμεθα1pp

ἐξελέλυσθε2pp

ἐξελέλυσθον2pd

ἐξελελύσθην3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Doric

Active voice

Strong aorist
ἔξηνθον ἐξένθω ἐξένθοῑμι1ps

ἔξηλσον ἐξέλσω ἐξέλσοῑμι

ἔξηνθες ἐξένθῃς ἐξένθοῑς ἔξενθε2ps

ἔξηλσες ἐξέλσῃς ἐξέλσοῑς ἔξελσε

ἔξηνθε ἐξένθῃ ἐξένθοῑ ἐξενθέτω3ps

ἔξηλσε ἐξέλσῃ ἐξέλσοῑ ἐξελσέτω

ἐξήνθομεν ἐξένθωμεν ἐξένθοῑμεν1pp

ἐξήλσομεν ἐξέλσωμεν ἐξέλσοῑμεν

ἐξήνθετε ἐξένθητε ἐξένθοῑτε ἐξένθετε2pp

ἐξήλσετε ἐξέλσητε ἐξέλσοῑτε ἐξέλσετε

ἔξηνθον ἐξένθωσι ἐξένθοῑεν ἐξενθέτωσαν3pp

ἔξηλσον ἐξέλσωσι ἐξέλσοῑεν ἐξελσέτωσαν

ἐξήνθετον ἐξένθητον ἐξένθοῑτον ἐξένθετον2pd

ἐξήλσετον ἐξέλσητον ἐξέλσοῑτον ἐξέλσετον

ἐξηνθέτην ἐξένθητον ἐξενθοί̄την ἐξενθέτων3pd

ἐξηλσέτην ἐξέλσητον ἐξελσοί̄την ἐξελσέτων

Middle voice

Strong aorist
ἐξηνθόμην ἐξένθωμαι ἐξενθοί̄μην1ps

ἐξηλσόμην ἐξέλσωμαι ἐξελσοί̄μην

ἐξήνθου ἐξένθῃ ἐξένθοῑο ἐξενθοῦ2ps

ἐξήλσου ἐξέλσῃ ἐξέλσοῑο ἐξελσοῦ

ἐξήνθετο ἐξένθηται ἐξένθοῑτο ἐξενθέσθω3ps

ἐξήλσετο ἐξέλσηται ἐξέλσοῑτο ἐξελσέσθω

ἐξηνθόμεθα ἐξενθώμεθα ἐξενθοί̄μεθα1pp

ἐξηλσόμεθα ἐξελσώμεθα ἐξελσοί̄μεθα

ἐξήνθεσθε ἐξένθησθε ἐξένθοῑσθε ἐξένθεσθε2pp

ἐξήλσεσθε ἐξέλσησθε ἐξέλσοῑσθε ἐξέλσεσθε

ἐξήνθοντο ἐξένθωνται ἐξένθοῑντο ἐξενθέσθωσαν3pp

ἐξήλσοντο ἐξέλσωνται ἐξέλσοῑντο ἐξελσέσθωσαν

ἐξήνθεσθον ἐξένθησθον ἐξένθοῑσθον ἐξένθεσθον2pd

ἐξήλσεσθον ἐξέλσησθον ἐξέλσοῑσθον ἐξέλσεσθον

ἐξηνθέσθην ἐξένθησθον ἐξενθοί̄σθην ἐξενθέσθων3pd

ἐξηλσέσθην ἐξέλσησθον ἐξελσοί̄σθην ἐξελσέσθων



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Epic

Active voice

Perfect
ἐξειλήλουθμεν1pp

Strong perfect
ἐξελήλουθα1ps

ἐξειλήλουθα

ἐξελήλουθας2ps

ἐξειλήλουθας

ἐξελήλουθε3ps

ἐξειλήλουθε

ἐξεληλούθαμεν1pp

ἐξειληλούθαμεν

ἐξεληλούθατε2pp

ἐξειληλούθατε

ἐξεληλούθασι3pp

ἐξειληλούθασι

ἐξεληλουθάτην2pd

ἐξειληλουθάτην

ἐξεληλούθατον3pd

ἐξειληλούθατον

Pluperfect
ἐξειληλύθειν1ps

ἐξειληλύθει3ps



ἐξέρχομαι

go out; transgress.

Singular Plural Dual

Regular

Present

Active voice

Masculine

Nominative ἐξερχόμενος ἐξερχόμενοι ἐξερχομένω

Vocative ἐξερχόμενε ἐξερχόμενοι ἐξερχομένω

Accusative ἐξερχόμενον ἐξερχομένους ἐξερχομένω

Genitive ἐξερχομένου ἐξερχομένων ἐξερχομένοῑν

Dative ἐξερχομένῳ ἐξερχομένοῑς ἐξερχομένοῑν

Feminine

Nominative ἐξερχομένη ἐξερχομέναι ἐξερχομένᾱ

Vocative ἐξερχομένη ἐξερχομέναι ἐξερχομένᾱ

Accusative ἐξερχομένην ἐξερχομένᾱς ἐξερχομένᾱ

Genitive ἐξερχομένης ἐξερχομενῶν ἐξερχομέναῑν

Dative ἐξερχομένῃ ἐξερχομέναῑς ἐξερχομέναῑν

Neuter

Nominative ἐξερχόμενον ἐξερχόμενα ἐξερχομένω

Vocative ἐξερχόμενον ἐξερχόμενα ἐξερχομένω

Accusative ἐξερχόμενον ἐξερχόμενα ἐξερχομένω

Genitive ἐξερχομένου ἐξερχομένων ἐξερχομένοῑν

Dative ἐξερχομένῳ ἐξερχομένοῑς ἐξερχομένοῑν

Future

Active voice

Masculine

Nominative ἐξελευσόμενος ἐξελευσόμενοι ἐξελευσομένω

Vocative ἐξελευσόμενε ἐξελευσόμενοι ἐξελευσομένω

Accusative ἐξελευσόμενον ἐξελευσομένους ἐξελευσομένω

Genitive ἐξελευσομένου ἐξελευσομένων ἐξελευσομένοῑν

Dative ἐξελευσομένῳ ἐξελευσομένοῑς ἐξελευσομένοῑν

Feminine

Nominative ἐξελευσομένη ἐξελευσομέναι ἐξελευσομένᾱ

Vocative ἐξελευσομένη ἐξελευσομέναι ἐξελευσομένᾱ

Accusative ἐξελευσομένην ἐξελευσομένᾱς ἐξελευσομένᾱ

Genitive ἐξελευσομένης ἐξελευσομενῶν ἐξελευσομέναῑν

Dative ἐξελευσομένῃ ἐξελευσομέναῑς ἐξελευσομέναῑν



Singular Plural Dual

Neuter

Nominative ἐξελευσόμενον ἐξελευσόμενα ἐξελευσομένω

Vocative ἐξελευσόμενον ἐξελευσόμενα ἐξελευσομένω

Accusative ἐξελευσόμενον ἐξελευσόμενα ἐξελευσομένω

Genitive ἐξελευσομένου ἐξελευσομένων ἐξελευσομένοῑν

Dative ἐξελευσομένῳ ἐξελευσομένοῑς ἐξελευσομένοῑν

Aorist

Active voice

Masculine

Nominative ἐξελύθᾱς ἐξελύθαντες ἐξελύθαντε

Vocative ἐξελύθαν ἐξελύθαντες ἐξελύθαντε

Accusative ἐξελύθαντα ἐξελύθαντας ἐξελύθαντε

Genitive ἐξελύθαντος ἐξελυθάντων ἐξελυθάντοῑν

Dative ἐξελύθαντι ἐξελύθᾱσι ἐξελυθάντοῑν

Feminine

Nominative ἐξελύθᾱσα ἐξελύθᾱσαι ἐξελυθά̄σᾱ

Vocative ἐξελύθᾱσα ἐξελύθᾱσαι ἐξελυθά̄σᾱ

Accusative ἐξελύθᾱσαν ἐξελυθά̄σᾱς ἐξελυθά̄σᾱ

Genitive ἐξελυθά̄σης ἐξελυθᾱσῶν ἐξελυθά̄σαῑν

Dative ἐξελυθά̄σῃ ἐξελυθά̄σαῑς ἐξελυθά̄σαῑν

Neuter

Nominative ἐξελύθαν ἐξελύθαντα ἐξελύθαντε

Vocative ἐξελύθαν ἐξελύθαντα ἐξελύθαντε

Accusative ἐξελύθαν ἐξελύθαντα ἐξελύθαντε

Genitive ἐξελύθαντος ἐξελυθάντων ἐξελυθάντοῑν

Dative ἐξελύθαντι ἐξελύθᾱσι ἐξελυθάντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative ἐξελυθάμενος ἐξελυθάμενοι ἐξελυθαμένω

Vocative ἐξελυθάμενε ἐξελυθάμενοι ἐξελυθαμένω

Accusative ἐξελυθάμενον ἐξελυθαμένους ἐξελυθαμένω

Genitive ἐξελυθαμένου ἐξελυθαμένων ἐξελυθαμένοῑν

Dative ἐξελυθαμένῳ ἐξελυθαμένοῑς ἐξελυθαμένοῑν



Singular Plural Dual

Feminine

Nominative ἐξελυθαμένη ἐξελυθαμέναι ἐξελυθαμένᾱ

Vocative ἐξελυθαμένη ἐξελυθαμέναι ἐξελυθαμένᾱ

Accusative ἐξελυθαμένην ἐξελυθαμένᾱς ἐξελυθαμένᾱ

Genitive ἐξελυθαμένης ἐξελυθαμενῶν ἐξελυθαμέναῑν

Dative ἐξελυθαμένῃ ἐξελυθαμέναῑς ἐξελυθαμέναῑν

Neuter

Nominative ἐξελυθάμενον ἐξελυθάμενα ἐξελυθαμένω

Vocative ἐξελυθάμενον ἐξελυθάμενα ἐξελυθαμένω

Accusative ἐξελυθάμενον ἐξελυθάμενα ἐξελυθαμένω

Genitive ἐξελυθαμένου ἐξελυθαμένων ἐξελυθαμένοῑν

Dative ἐξελυθαμένῳ ἐξελυθαμένοῑς ἐξελυθαμένοῑν

String Aorist

Active voice

Masculine

Nominative ἐξελυθών ἐξελυθόντες ἐξελυθόντε

Vocative ἐξελυθών ἐξελυθόντες ἐξελυθόντε

Accusative ἐξελυθόντα ἐξελυθόντας ἐξελυθόντε

Genitive ἐξελυθόντος ἐξελυθόντων ἐξελυθόντοῑν

Dative ἐξελυθόντι ἐξελυθοῦσι ἐξελυθόντοῑν

Feminine

Nominative ἐξελυθοῦσα ἐξελυθοῦσαι ἐξελυθούσᾱ

Vocative ἐξελυθοῦσα ἐξελυθοῦσαι ἐξελυθούσᾱ

Accusative ἐξελυθοῦσαν ἐξελυθούσᾱς ἐξελυθούσᾱ

Genitive ἐξελυθούσης ἐξελυθουσῶν ἐξελυθούσαῑν

Dative ἐξελυθούσῃ ἐξελυθούσαῑς ἐξελυθούσαῑν

Neuter

Nominative ἐξελυθόν ἐξελυθόντα ἐξελυθόντε

Vocative ἐξελυθόν ἐξελυθόντα ἐξελυθόντε

Accusative ἐξελυθόν ἐξελυθόντα ἐξελυθόντε

Genitive ἐξελυθόντος ἐξελυθόντων ἐξελυθόντοῑν

Dative ἐξελυθόντι ἐξελυθοῦσι ἐξελυθόντοῑν



Singular Plural Dual

Middle voice

Masculine

Nominative ἐξελυθόμενος ἐξελυθόμενοι ἐξελυθομένω

Vocative ἐξελυθόμενε ἐξελυθόμενοι ἐξελυθομένω

Accusative ἐξελυθόμενον ἐξελυθομένους ἐξελυθομένω

Genitive ἐξελυθομένου ἐξελυθομένων ἐξελυθομένοῑν

Dative ἐξελυθομένῳ ἐξελυθομένοῑς ἐξελυθομένοῑν

Feminine

Nominative ἐξελυθομένη ἐξελυθομέναι ἐξελυθομένᾱ

Vocative ἐξελυθομένη ἐξελυθομέναι ἐξελυθομένᾱ

Accusative ἐξελυθομένην ἐξελυθομένᾱς ἐξελυθομένᾱ

Genitive ἐξελυθομένης ἐξελυθομενῶν ἐξελυθομέναῑν

Dative ἐξελυθομένῃ ἐξελυθομέναῑς ἐξελυθομέναῑν

Neuter

Nominative ἐξελυθόμενον ἐξελυθόμενα ἐξελυθομένω

Vocative ἐξελυθόμενον ἐξελυθόμενα ἐξελυθομένω

Accusative ἐξελυθόμενον ἐξελυθόμενα ἐξελυθομένω

Genitive ἐξελυθομένου ἐξελυθομένων ἐξελυθομένοῑν

Dative ἐξελυθομένῳ ἐξελυθομένοῑς ἐξελυθομένοῑν

Perfect

Active voice

Masculine

Nominative ἐξεληλυθώς ἐξεληλυθότες ἐξεληλυθότε

Vocative ἐξεληλυθώς ἐξεληλυθότες ἐξεληλυθότε

Accusative ἐξεληλυθότα ἐξεληλυθότας ἐξεληλυθότε

Genitive ἐξεληλυθότος ἐξεληλυθότων ἐξεληλυθότοῑν

Dative ἐξεληλυθότι ἐξεληλυθῶσι ἐξεληλυθότοῑν

Feminine

Nominative ἐξεληλυθυῖα ἐξεληλυθυῖαι ἐξεληλυθυίᾱ

Vocative ἐξεληλυθυῖα ἐξεληλυθυῖαι ἐξεληλυθυίᾱ

Accusative ἐξεληλυθυῖαν ἐξεληλυθυίᾱς ἐξεληλυθυίᾱ

Genitive ἐξεληλυθυίᾱς ἐξεληλυθυιῶν ἐξεληλυθυίαῑν

Dative ἐξεληλυθυίᾳ ἐξεληλυθυίαῑς ἐξεληλυθυίαῑν



Singular Plural Dual

Neuter

Nominative ἐξεληλυθόν ἐξεληλυθότες ἐξεληλυθότε

Vocative ἐξεληλυθός ἐξεληλυθότες ἐξεληλυθότε

Accusative ἐξεληλυθότα ἐξεληλυθότας ἐξεληλυθότε

Genitive ἐξεληλυθότος ἐξεληλυθότων ἐξεληλυθότοῑν

Dative ἐξεληλυθότι ἐξεληλυθῶσι ἐξεληλυθότοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative ἐξελελυσμένος ἐξελελυσμένοι ἐξελελυσμένω

Vocative ἐξελελυσμένε ἐξελελυσμένοι ἐξελελυσμένω

Accusative ἐξελελυσμένον ἐξελελυσμένους ἐξελελυσμένω

Genitive ἐξελελυσμένου ἐξελελυσμένων ἐξελελυσμένοῑν

Dative ἐξελελυσμένῳ ἐξελελυσμένοῑς ἐξελελυσμένοῑν

Feminine

Nominative ἐξελελυσμένη ἐξελελυσμέναι ἐξελελυσμένᾱ

Vocative ἐξελελυσμένη ἐξελελυσμέναι ἐξελελυσμένᾱ

Accusative ἐξελελυσμένην ἐξελελυσμένᾱς ἐξελελυσμένᾱ

Genitive ἐξελελυσμένης ἐξελελυσμενῶν ἐξελελυσμέναῑν

Dative ἐξελελυσμένῃ ἐξελελυσμέναῑς ἐξελελυσμέναῑν

Neuter

Nominative ἐξελελυσμένον ἐξελελυσμένα ἐξελελυσμένω

Vocative ἐξελελυσμένον ἐξελελυσμένα ἐξελελυσμένω

Accusative ἐξελελυσμένον ἐξελελυσμένα ἐξελελυσμένω

Genitive ἐξελελυσμένου ἐξελελυσμένων ἐξελελυσμένοῑν

Dative ἐξελελυσμένῳ ἐξελελυσμένοῑς ἐξελελυσμένοῑν



Singular Plural Dual

Doric

String Aorist

Active voice

Masculine

Nominative ἐξενθών ἐξενθόντες ἐξενθόντε

Nominative ἐξελσών ἐξελσόντες ἐξελσόντε

Vocative ἐξενθών ἐξενθόντες ἐξενθόντε

Vocative ἐξελσών ἐξελσόντες ἐξελσόντε

Accusative ἐξενθόντα ἐξενθόντας ἐξενθόντε

Accusative ἐξελσόντα ἐξελσόντας ἐξελσόντε

Genitive ἐξενθόντος ἐξενθόντων ἐξενθόντοῑν

Genitive ἐξελσόντος ἐξελσόντων ἐξελσόντοῑν

Dative ἐξενθόντι ἐξενθοῦσι ἐξενθόντοῑν

Dative ἐξελσόντι ἐξελσοῦσι ἐξελσόντοῑν

Feminine

Nominative ἐξενθοῦσα ἐξενθοῦσαι ἐξενθούσᾱ

Nominative ἐξελσοῦσα ἐξελσοῦσαι ἐξελσούσᾱ

Vocative ἐξενθοῦσα ἐξενθοῦσαι ἐξενθούσᾱ

Vocative ἐξελσοῦσα ἐξελσοῦσαι ἐξελσούσᾱ

Accusative ἐξενθοῦσαν ἐξενθούσᾱς ἐξενθούσᾱ

Accusative ἐξελσοῦσαν ἐξελσούσᾱς ἐξελσούσᾱ

Genitive ἐξενθούσης ἐξενθουσῶν ἐξενθούσαῑν

Genitive ἐξελσούσης ἐξελσουσῶν ἐξελσούσαῑν

Dative ἐξενθούσῃ ἐξενθούσαῑς ἐξενθούσαῑν

Dative ἐξελσούσῃ ἐξελσούσαῑς ἐξελσούσαῑν

Neuter

Nominative ἐξενθόν ἐξενθόντα ἐξενθόντε

Nominative ἐξελσόν ἐξελσόντα ἐξελσόντε

Vocative ἐξενθόν ἐξενθόντα ἐξενθόντε

Vocative ἐξελσόν ἐξελσόντα ἐξελσόντε

Accusative ἐξενθόν ἐξενθόντα ἐξενθόντε

Accusative ἐξελσόν ἐξελσόντα ἐξελσόντε

Genitive ἐξενθόντος ἐξενθόντων ἐξενθόντοῑν

Genitive ἐξελσόντος ἐξελσόντων ἐξελσόντοῑν

Dative ἐξενθόντι ἐξενθοῦσι ἐξενθόντοῑν

Dative ἐξελσόντι ἐξελσοῦσι ἐξελσόντοῑν



Singular Plural Dual

Middle voice

Masculine

Nominative ἐξενθόμενος ἐξενθόμενοι ἐξενθομένω

Nominative ἐξελσόμενος ἐξελσόμενοι ἐξελσομένω

Vocative ἐξενθόμενε ἐξενθόμενοι ἐξενθομένω

Vocative ἐξελσόμενε ἐξελσόμενοι ἐξελσομένω

Accusative ἐξενθόμενον ἐξενθομένους ἐξενθομένω

Accusative ἐξελσόμενον ἐξελσομένους ἐξελσομένω

Genitive ἐξενθομένου ἐξενθομένων ἐξενθομένοῑν

Genitive ἐξελσομένου ἐξελσομένων ἐξελσομένοῑν

Dative ἐξενθομένῳ ἐξενθομένοῑς ἐξενθομένοῑν

Dative ἐξελσομένῳ ἐξελσομένοῑς ἐξελσομένοῑν

Feminine

Nominative ἐξενθομένη ἐξενθομέναι ἐξενθομένᾱ

Nominative ἐξελσομένη ἐξελσομέναι ἐξελσομένᾱ

Vocative ἐξενθομένη ἐξενθομέναι ἐξενθομένᾱ

Vocative ἐξελσομένη ἐξελσομέναι ἐξελσομένᾱ

Accusative ἐξενθομένην ἐξενθομένᾱς ἐξενθομένᾱ

Accusative ἐξελσομένην ἐξελσομένᾱς ἐξελσομένᾱ

Genitive ἐξενθομένης ἐξενθομενῶν ἐξενθομέναῑν

Genitive ἐξελσομένης ἐξελσομενῶν ἐξελσομέναῑν

Dative ἐξενθομένῃ ἐξενθομέναῑς ἐξενθομέναῑν

Dative ἐξελσομένῃ ἐξελσομέναῑς ἐξελσομέναῑν

Neuter

Nominative ἐξενθόμενον ἐξενθόμενα ἐξενθομένω

Nominative ἐξελσόμενον ἐξελσόμενα ἐξελσομένω

Vocative ἐξενθόμενον ἐξενθόμενα ἐξενθομένω

Vocative ἐξελσόμενον ἐξελσόμενα ἐξελσομένω

Accusative ἐξενθόμενον ἐξενθόμενα ἐξενθομένω

Accusative ἐξελσόμενον ἐξελσόμενα ἐξελσομένω

Genitive ἐξενθομένου ἐξενθομένων ἐξενθομένοῑν

Genitive ἐξελσομένου ἐξελσομένων ἐξελσομένοῑν

Dative ἐξενθομένῳ ἐξενθομένοῑς ἐξενθομένοῑν

Dative ἐξελσομένῳ ἐξελσομένοῑς ἐξελσομένοῑν



Singular Plural Dual

Epic

Perfect

Active voice

Masculine

Nominative ἐξεληλουθώς ἐξεληλουθότες ἐξεληλουθότε

Nominative ἐξειληλουθώς ἐξειληλουθότες ἐξειληλουθότε

Vocative ἐξεληλουθώς ἐξεληλουθότες ἐξεληλουθότε

Vocative ἐξειληλουθώς ἐξειληλουθότες ἐξειληλουθότε

Accusative ἐξεληλουθότα ἐξεληλουθότας ἐξεληλουθότε

Accusative ἐξειληλουθότα ἐξειληλουθότας ἐξειληλουθότε

Genitive ἐξεληλουθότος ἐξεληλουθότων ἐξεληλουθότοῑν

Genitive ἐξειληλουθότος ἐξειληλουθότων ἐξειληλουθότοῑν

Dative ἐξεληλουθότι ἐξεληλουθῶσι ἐξεληλουθότοῑν

Dative ἐξειληλουθότι ἐξειληλουθῶσι ἐξειληλουθότοῑν

Feminine

Nominative ἐξειληλουθυῖα ἐξειληλουθυῖαι ἐξειληλουθυίᾱ

Nominative ἐξειληλουθυῖα ἐξειληλουθυῖαι ἐξειληλουθυίᾱ

Vocative ἐξειληλουθυῖα ἐξειληλουθυῖαι ἐξειληλουθυίᾱ

Vocative ἐξειληλουθυῖα ἐξειληλουθυῖαι ἐξειληλουθυίᾱ

Accusative ἐξειληλουθυῖαν ἐξειληλουθυίᾱς ἐξειληλουθυίᾱ

Accusative ἐξειληλουθυῖαν ἐξειληλουθυίᾱς ἐξειληλουθυίᾱ

Genitive ἐξειληλουθυίᾱς ἐξειληλουθυιῶν ἐξειληλουθυίαῑν

Genitive ἐξειληλουθυίᾱς ἐξειληλουθυιῶν ἐξειληλουθυίαῑν

Dative ἐξειληλουθυίᾳ ἐξειληλουθυίαῑς ἐξειληλουθυίαῑν

Dative ἐξειληλουθυίᾳ ἐξειληλουθυίαῑς ἐξειληλουθυίαῑν

Neuter

Nominative ἐξεληλουθόν ἐξεληλουθότες ἐξεληλουθότε

Nominative ἐξειληλουθόν ἐξειληλουθότες ἐξειληλουθότε

Vocative ἐξεληλουθός ἐξεληλουθότες ἐξεληλουθότε

Vocative ἐξειληλουθός ἐξειληλουθότες ἐξειληλουθότε

Accusative ἐξεληλουθότα ἐξεληλουθότας ἐξεληλουθότε

Accusative ἐξειληλουθότα ἐξειληλουθότας ἐξειληλουθότε

Genitive ἐξεληλουθότος ἐξεληλουθότων ἐξεληλουθότοῑν

Genitive ἐξειληλουθότος ἐξειληλουθότων ἐξειληλουθότοῑν

Dative ἐξεληλουθότι ἐξεληλουθῶσι ἐξεληλουθότοῑν

Dative ἐξειληλουθότι ἐξειληλουθῶσι ἐξειληλουθότοῑν



Singular Plural Dual

Later

String Aorist

Active voice

Masculine

Nominative ἐξελθών ἐξελθόντες ἐξελθόντε

Vocative ἐξελθών ἐξελθόντες ἐξελθόντε

Accusative ἐξελθόντα ἐξελθόντας ἐξελθόντε

Genitive ἐξελθόντος ἐξελθόντων ἐξελθόντοῑν

Dative ἐξελθόντι ἐξελθοῦσι ἐξελθόντοῑν

Feminine

Nominative ἐξελθοῦσα ἐξελθοῦσαι ἐξελθούσᾱ

Vocative ἐξελθοῦσα ἐξελθοῦσαι ἐξελθούσᾱ

Accusative ἐξελθοῦσαν ἐξελθούσᾱς ἐξελθούσᾱ

Genitive ἐξελθούσης ἐξελθουσῶν ἐξελθούσαῑν

Dative ἐξελθούσῃ ἐξελθούσαῑς ἐξελθούσαῑν

Neuter

Nominative ἐξελθόν ἐξελθόντα ἐξελθόντε

Vocative ἐξελθόν ἐξελθόντα ἐξελθόντε

Accusative ἐξελθόν ἐξελθόντα ἐξελθόντε

Genitive ἐξελθόντος ἐξελθόντων ἐξελθόντοῑν

Dative ἐξελθόντι ἐξελθοῦσι ἐξελθόντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative ἐξελθόμενος ἐξελθόμενοι ἐξελθομένω

Vocative ἐξελθόμενε ἐξελθόμενοι ἐξελθομένω

Accusative ἐξελθόμενον ἐξελθομένους ἐξελθομένω

Genitive ἐξελθομένου ἐξελθομένων ἐξελθομένοῑν

Dative ἐξελθομένῳ ἐξελθομένοῑς ἐξελθομένοῑν

Feminine

Nominative ἐξελθομένη ἐξελθομέναι ἐξελθομένᾱ

Vocative ἐξελθομένη ἐξελθομέναι ἐξελθομένᾱ

Accusative ἐξελθομένην ἐξελθομένᾱς ἐξελθομένᾱ

Genitive ἐξελθομένης ἐξελθομενῶν ἐξελθομέναῑν

Dative ἐξελθομένῃ ἐξελθομέναῑς ἐξελθομέναῑν



Singular Plural Dual

Neuter

Nominative ἐξελθόμενον ἐξελθόμενα ἐξελθομένω

Vocative ἐξελθόμενον ἐξελθόμενα ἐξελθομένω

Accusative ἐξελθόμενον ἐξελθόμενα ἐξελθομένω

Genitive ἐξελθομένου ἐξελθομένων ἐξελθομένοῑν

Dative ἐξελθομένῳ ἐξελθομένοῑς ἐξελθομένοῑν



ἐξέρχομαι

go out; transgress.

Active Middle Passive

Regular

Present ἐξέρχεσθαι

Future ἐξελεύσεσθαι

Aorist ἐξελύθαι ἐξελύθασθαι

Aorist ἐξελυθεῖν ἐξελυθέσθαι

Perfect ἐξελελύσθαι

Perfect ἐξεληλύθειν

Doric

Aorist ἐξενθεῖν ἐξενθέσθαι

Aorist ἐξελσεῖν ἐξελσέσθαι

Later

Aorist ἐξελθεῖν ἐξελθέσθαι



φορέω

carry, transport.

Indicative Subjunctive Optative Imperative

Regular

Active voice

Present
φορῶ φορῶ φοροῖμι1ps

φορεῖς φορῇς φοροῖς φόρει2ps

φορεῖ φορῇ φοροῖ φορείτω3ps

φοροῦμεν φορῶμεν φοροῖμεν1pp

φορεῖτε φορῆτε φοροῖτε φορεῖτε2pp

φοροῦσι φορῶσι φοροῖεν φορείτωσαν3pp

φορεῖτον φορῆτον φοροῖτον φορεῖτον2pd

φορεῖτον φορῆτον φοροί̄την φορείτων3pd

Imperfect
ἐφόρουν1ps

ἐφόρεις2ps

ἐφόρει3ps

ἐφοροῦμεν1pp

ἐφορεῖτε2pp

ἐφόρουν3pp

ἐφορεῖτον2pd

ἐφορείτην3pd

Future
φορήσω φορήσοῑμι1ps

φορήσεις φορήσοῑς2ps

φορήσει φορήσοῑ3ps

φορήσομεν φορήσοῑμεν1pp

φορήσετε φορήσοῑτε2pp

φορήσουσι φορήσοῑεν3pp

φορήσετον φορήσοῑτον2pd

φορήσετον φορησοί̄την3pd



φορέω

carry, transport.

Singular Plural Dual

Regular

Present

Active voice

Masculine

Nominative φορῶν φοροῦντες φοροῦντε

Vocative φορῶν φοροῦντες φοροῦντε

Accusative φοροῦντα φοροῦντας φοροῦντε

Genitive φοροῦντος φορούντων φορούντοῑν

Dative φοροῦντι φοροῦσι φορούντοῑν

Feminine

Nominative φοροῦσα φοροῦσαι φορούσᾱ

Vocative φοροῦσα φοροῦσαι φορούσᾱ

Accusative φοροῦσαν φορούσᾱς φορούσᾱ

Genitive φορούσης φορουσῶν φορούσαῑν

Dative φορούσῃ φορούσαῑς φορούσαῑν

Neuter

Nominative φοροῦν φοροῦντα φοροῦντε

Vocative φοροῦν φοροῦντα φοροῦντε

Accusative φοροῦν φοροῦντα φοροῦντε

Genitive φοροῦντος φορούντων φορούντοῑν

Dative φοροῦντι φοροῦσι φορούντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative φορούμενος φορούμενοι φορουμένω

Vocative φορούμενε φορούμενοι φορουμένω

Accusative φορούμενον φορουμένους φορουμένω

Genitive φορουμένου φορουμένων φορουμένοῑν

Dative φορουμένῳ φορουμένοῑς φορουμένοῑν

Feminine

Nominative φορουμένη φορουμέναι φορουμένᾱ

Vocative φορουμένη φορουμέναι φορουμένᾱ

Accusative φορουμένην φορουμένᾱς φορουμένᾱ

Genitive φορουμένης φορουμενῶν φορουμέναῑν

Dative φορουμένῃ φορουμέναῑς φορουμέναῑν



Singular Plural Dual

Neuter

Nominative φορούμενον φορούμενα φορουμένω

Vocative φορούμενον φορούμενα φορουμένω

Accusative φορούμενον φορούμενα φορουμένω

Genitive φορουμένου φορουμένων φορουμένοῑν

Dative φορουμένῳ φορουμένοῑς φορουμένοῑν

Future

Active voice

Masculine

Nominative φορήσων φορήσοντες φορήσοντε

Vocative φορήσον φορήσοντες φορήσοντε

Accusative φορήσοντα φορήσοντας φορήσοντε

Genitive φορήσοντος φορησόντων φορησόντοῑν

Dative φορήσοντι φορήσουσι φορησόντοῑν

Feminine

Nominative φορήσουσα φορήσουσαι φορησούσᾱ

Vocative φορήσουσα φορήσουσαι φορησούσᾱ

Accusative φορήσουσαν φορησούσᾱς φορησούσᾱ

Genitive φορησούσης φορησουσῶν φορησούσαῑν

Dative φορησούσῃ φορησούσαῑς φορησούσαῑν

Neuter

Nominative φορῆσον φορήσοντα φορήσοντε

Vocative φορῆσον φορήσοντα φορήσοντε

Accusative φορῆσον φορήσοντα φορήσοντε

Genitive φορήσοντος φορησόντων φορησόντοῑν

Dative φορήσοντι φορήσουσι φορησόντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative φορησόμενος φορησόμενοι φορησομένω

Vocative φορησόμενε φορησόμενοι φορησομένω

Accusative φορησόμενον φορησομένους φορησομένω

Genitive φορησομένου φορησομένων φορησομένοῑν

Dative φορησομένῳ φορησομένοῑς φορησομένοῑν



Singular Plural Dual

Feminine

Nominative φορησομένη φορησομέναι φορησομένᾱ

Vocative φορησομένη φορησομέναι φορησομένᾱ

Accusative φορησομένην φορησομένᾱς φορησομένᾱ

Genitive φορησομένης φορησομενῶν φορησομέναῑν

Dative φορησομένῃ φορησομέναῑς φορησομέναῑν

Neuter

Nominative φορησόμενον φορησόμενα φορησομένω

Vocative φορησόμενον φορησόμενα φορησομένω

Accusative φορησόμενον φορησόμενα φορησομένω

Genitive φορησομένου φορησομένων φορησομένοῑν

Dative φορησομένῳ φορησομένοῑς φορησομένοῑν

Passive voice

Masculine

Nominative φορηθησόμενος φορηθησόμενοι φορηθησομένω

Vocative φορηθησόμενε φορηθησόμενοι φορηθησομένω

Accusative φορηθησόμενον φορηθησομένους φορηθησομένω

Genitive φορηθησομένου φορηθησομένων φορηθησομένοῑν

Dative φορηθησομένῳ φορηθησομένοῑς φορηθησομένοῑν

Feminine

Nominative φορηθησομένη φορηθησομέναι φορηθησομένᾱ

Vocative φορηθησομένη φορηθησομέναι φορηθησομένᾱ

Accusative φορηθησομένην φορηθησομένᾱς φορηθησομένᾱ

Genitive φορηθησομένης φορηθησομενῶν φορηθησομέναῑν

Dative φορηθησομένῃ φορηθησομέναῑς φορηθησομέναῑν

Neuter

Nominative φορηθησόμενον φορηθησόμενα φορηθησομένω

Vocative φορηθησόμενον φορηθησόμενα φορηθησομένω

Accusative φορηθησόμενον φορηθησόμενα φορηθησομένω

Genitive φορηθησομένου φορηθησομένων φορηθησομένοῑν

Dative φορηθησομένῳ φορηθησομένοῑς φορηθησομένοῑν



Singular Plural Dual

Aorist

Active voice

Masculine

Nominative φορήσᾱς φορήσαντες φορήσαντε

Vocative φορήσαν φορήσαντες φορήσαντε

Accusative φορήσαντα φορήσαντας φορήσαντε

Genitive φορήσαντος φορησάντων φορησάντοῑν

Dative φορήσαντι φορήσᾱσι φορησάντοῑν

Feminine

Nominative φορήσᾱσα φορήσᾱσαι φορησά̄σᾱ

Vocative φορήσᾱσα φορήσᾱσαι φορησά̄σᾱ

Accusative φορήσᾱσαν φορησά̄σᾱς φορησά̄σᾱ

Genitive φορησά̄σης φορησᾱσῶν φορησά̄σαῑν

Dative φορησά̄σῃ φορησά̄σαῑς φορησά̄σαῑν

Neuter

Nominative φορῆσαν φορήσαντα φορήσαντε

Vocative φορῆσαν φορήσαντα φορήσαντε

Accusative φορῆσαν φορήσαντα φορήσαντε

Genitive φορήσαντος φορησάντων φορησάντοῑν

Dative φορήσαντι φορήσᾱσι φορησάντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative φορησάμενος φορησάμενοι φορησαμένω

Vocative φορησάμενε φορησάμενοι φορησαμένω

Accusative φορησάμενον φορησαμένους φορησαμένω

Genitive φορησαμένου φορησαμένων φορησαμένοῑν

Dative φορησαμένῳ φορησαμένοῑς φορησαμένοῑν

Feminine

Nominative φορησαμένη φορησαμέναι φορησαμένᾱ

Vocative φορησαμένη φορησαμέναι φορησαμένᾱ

Accusative φορησαμένην φορησαμένᾱς φορησαμένᾱ

Genitive φορησαμένης φορησαμενῶν φορησαμέναῑν

Dative φορησαμένῃ φορησαμέναῑς φορησαμέναῑν



Singular Plural Dual

Neuter

Nominative φορησάμενον φορησάμενα φορησαμένω

Vocative φορησάμενον φορησάμενα φορησαμένω

Accusative φορησάμενον φορησάμενα φορησαμένω

Genitive φορησαμένου φορησαμένων φορησαμένοῑν

Dative φορησαμένῳ φορησαμένοῑς φορησαμένοῑν

Passive voice

Masculine

Nominative φορηθείς φορηθέντες φορηθέντε

Vocative φορηθείς φορηθέντες φορηθέντε

Accusative φορηθέντα φορηθέντας φορηθέντε

Genitive φορηθέντος φορηθέντων φορηθέντοῑν

Dative φορηθέντι φορηθεῖσι φορηθέντοῑν

Feminine

Nominative φορηθεῖσα φορηθεῖσαι φορηθείσᾱ

Vocative φορηθεῖσα φορηθεῖσαι φορηθείσᾱ

Accusative φορηθεῖσαν φορηθείσᾱς φορηθείσᾱ

Genitive φορηθείσης φορηθεισῶν φορηθείσαῑν

Dative φορηθείσῃ φορηθείσαῑς φορηθείσαῑν

Neuter

Nominative φορηθέν φορηθέντα φορηθέντε

Vocative φορηθέν φορηθέντα φορηθέντε

Accusative φορηθέν φορηθέντα φορηθέντε

Genitive φορηθέντος φορηθέντων φορηθέντοῑν

Dative φορηθέντι φορηθεῖσι φορηθέντοῑν

Perfect

Active voice

Masculine

Nominative πεφορηκώς πεφορηκότες πεφορηκότε

Vocative πεφορηκώς πεφορηκότες πεφορηκότε

Accusative πεφορηκότα πεφορηκότας πεφορηκότε

Genitive πεφορηκότος πεφορηκότων πεφορηκότοῑν

Dative πεφορηκότι πεφορηκῶσι πεφορηκότοῑν



Singular Plural Dual

Feminine

Nominative πεφορηκυῖα πεφορηκυῖαι πεφορηκυίᾱ

Vocative πεφορηκυῖα πεφορηκυῖαι πεφορηκυίᾱ

Accusative πεφορηκυῖαν πεφορηκυίᾱς πεφορηκυίᾱ

Genitive πεφορηκυίᾱς πεφορηκυιῶν πεφορηκυίαῑν

Dative πεφορηκυίᾳ πεφορηκυίαῑς πεφορηκυίαῑν

Neuter

Nominative πεφορηκόν πεφορηκότες πεφορηκότε

Vocative πεφορηκός πεφορηκότες πεφορηκότε

Accusative πεφορηκότα πεφορηκότας πεφορηκότε

Genitive πεφορηκότος πεφορηκότων πεφορηκότοῑν

Dative πεφορηκότι πεφορηκῶσι πεφορηκότοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative πεφορημένος πεφορημένοι πεφορημένω

Vocative πεφορημένε πεφορημένοι πεφορημένω

Accusative πεφορημένον πεφορημένους πεφορημένω

Genitive πεφορημένου πεφορημένων πεφορημένοῑν

Dative πεφορημένῳ πεφορημένοῑς πεφορημένοῑν

Feminine

Nominative πεφορημένη πεφορημέναι πεφορημένᾱ

Vocative πεφορημένη πεφορημέναι πεφορημένᾱ

Accusative πεφορημένην πεφορημένᾱς πεφορημένᾱ

Genitive πεφορημένης πεφορημενῶν πεφορημέναῑν

Dative πεφορημένῃ πεφορημέναῑς πεφορημέναῑν

Neuter

Nominative πεφορημένον πεφορημένα πεφορημένω

Vocative πεφορημένον πεφορημένα πεφορημένω

Accusative πεφορημένον πεφορημένα πεφορημένω

Genitive πεφορημένου πεφορημένων πεφορημένοῑν

Dative πεφορημένῳ πεφορημένοῑς πεφορημένοῑν



Singular Plural Dual

Recent

Present

Active voice

Masculine

Nominative φορέων φορέοντες φορέοντε

Vocative φορέον φορέοντες φορέοντε

Accusative φορέοντα φορέοντας φορέοντε

Genitive φορέοντος φορεόντων φορεόντοῑν

Dative φορέοντι φορέουσι φορεόντοῑν

Feminine

Nominative φορέουσα φορέουσαι φορεούσᾱ

Vocative φορέουσα φορέουσαι φορεούσᾱ

Accusative φορέουσαν φορεούσᾱς φορεούσᾱ

Genitive φορεούσης φορεουσῶν φορεούσαῑν

Dative φορεούσῃ φορεούσαῑς φορεούσαῑν

Neuter

Nominative φορέον φορέοντα φορέοντε

Vocative φορέον φορέοντα φορέοντε

Accusative φορέον φορέοντα φορέοντε

Genitive φορέοντος φορεόντων φορεόντοῑν

Dative φορέοντι φορέουσι φορεόντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative φορεόμενος φορεόμενοι φορεομένω

Vocative φορεόμενε φορεόμενοι φορεομένω

Accusative φορεόμενον φορεομένους φορεομένω

Genitive φορεομένου φορεομένων φορεομένοῑν

Dative φορεομένῳ φορεομένοῑς φορεομένοῑν

Feminine

Nominative φορεομένη φορεομέναι φορεομένᾱ

Vocative φορεομένη φορεομέναι φορεομένᾱ

Accusative φορεομένην φορεομένᾱς φορεομένᾱ

Genitive φορεομένης φορεομενῶν φορεομέναῑν

Dative φορεομένῃ φορεομέναῑς φορεομέναῑν



Singular Plural Dual

Neuter

Nominative φορεόμενον φορεόμενα φορεομένω

Vocative φορεόμενον φορεόμενα φορεομένω

Accusative φορεόμενον φορεόμενα φορεομένω

Genitive φορεομένου φορεομένων φορεομένοῑν

Dative φορεομένῳ φορεομένοῑς φορεομένοῑν

Aorist

Active voice

Masculine

Nominative φορέσᾱς φορέσαντες φορέσαντε

Vocative φορέσαν φορέσαντες φορέσαντε

Accusative φορέσαντα φορέσαντας φορέσαντε

Genitive φορέσαντος φορεσάντων φορεσάντοῑν

Dative φορέσαντι φορέσᾱσι φορεσάντοῑν

Feminine

Nominative φορέσᾱσα φορέσᾱσαι φορεσά̄σᾱ

Vocative φορέσᾱσα φορέσᾱσαι φορεσά̄σᾱ

Accusative φορέσᾱσαν φορεσά̄σᾱς φορεσά̄σᾱ

Genitive φορεσά̄σης φορεσᾱσῶν φορεσά̄σαῑν

Dative φορεσά̄σῃ φορεσά̄σαῑς φορεσά̄σαῑν

Neuter

Nominative φορέσαν φορέσαντα φορέσαντε

Vocative φορέσαν φορέσαντα φορέσαντε

Accusative φορέσαν φορέσαντα φορέσαντε

Genitive φορέσαντος φορεσάντων φορεσάντοῑν

Dative φορέσαντι φορέσᾱσι φορεσάντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative φορεσάμενος φορεσάμενοι φορεσαμένω

Vocative φορεσάμενε φορεσάμενοι φορεσαμένω

Accusative φορεσάμενον φορεσαμένους φορεσαμένω

Genitive φορεσαμένου φορεσαμένων φορεσαμένοῑν

Dative φορεσαμένῳ φορεσαμένοῑς φορεσαμένοῑν



Singular Plural Dual

Feminine

Nominative φορεσαμένη φορεσαμέναι φορεσαμένᾱ

Vocative φορεσαμένη φορεσαμέναι φορεσαμένᾱ

Accusative φορεσαμένην φορεσαμένᾱς φορεσαμένᾱ

Genitive φορεσαμένης φορεσαμενῶν φορεσαμέναῑν

Dative φορεσαμένῃ φορεσαμέναῑς φορεσαμέναῑν

Neuter

Nominative φορεσάμενον φορεσάμενα φορεσαμένω

Vocative φορεσάμενον φορεσάμενα φορεσαμένω

Accusative φορεσάμενον φορεσάμενα φορεσαμένω

Genitive φορεσαμένου φορεσαμένων φορεσαμένοῑν

Dative φορεσαμένῳ φορεσαμένοῑς φορεσαμένοῑν



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Aorist
ἐφόρησα φορήσω φορήσαῑμι1ps

ἐφόρησας φορήσῃς φορήσειας φόρησον2ps

ἐφόρησε φορήσῃ φορήσειε φορησάτω3ps

ἐφορήσαμεν φορήσωμεν φορήσαῑμεν1pp

ἐφορήσατε φορήσητε φορήσαῑτε φορήσατε2pp

ἐφόρησαν φορήσωσι φορήσειαν φορησάτωσαν3pp

ἐφορήσατον φορήσητον φορήσαῑτον φορήσατον2pd

ἐφορησάτην φορήσητον φορησαί̄την φορησάτων3pd

Perfect
πεφόρηκα πεφορήκω πεφορήκοῑμι1ps

πεφόρηκας πεφορήκῃς πεφορήκοῑς πεφόρηκε2ps

πεφόρηκε πεφορήκῃ πεφορήκοῑ πεφορηκέτω3ps

πεφορήκαμεν πεφορήκωμεν πεφορήκοῑμεν1pp

πεφορήκατε πεφορήκητε πεφορήκοῑτε πεφορήκετε2pp

πεφορήκασι πεφορήκωσι πεφορήκοῑεν πεφορηκέτωσαν3pp

πεφορήκατον πεφορήκητον πεφορήκοῑτον πεφορήκετον2pd

πεφορήκατον πεφορήκητον πεφορηκοί̄την πεφορηκέτων3pd

Pluperfect
ἐπεφορήκη1ps

ἐπεφορήκης2ps

ἐπεφορήκει3ps

ἐπεφορήκεμεν1pp

ἐπεφορήκετε2pp

ἐπεφορήκεσαν3pp

ἐπεφορήκειτον2pd

ἐπεφορηκείτην3pd

Middle voice

Present
φοροῦμαι φορῶμαι φοροί̄μην1ps

φορεῖ φορῇ φοροῖο φοροῦ2ps

φορεῖται φορῆται φοροῖτο φορείσθω3ps

φορούμεθα φορώμεθα φοροί̄μεθα1pp

φορεῖσθε φορῆσθε φοροῖσθε φορεῖσθε2pp

φοροῦνται φορῶνται φοροῖντο φορείσθωσαν3pp

φορεῖσθον φορῆσθον φοροῖσθον φορεῖσθον2pd

φορεῖσθον φορῆσθον φοροί̄σθην φορείσθων3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Imperfect
ἐφορούμην1ps

ἐφοροῦ2ps

ἐφορεῖτο3ps

ἐφορούμεθα1pp

ἐφορεῖσθε2pp

ἐφοροῦντο3pp

ἐφορεῖσθον2pd

ἐφορείσθην3pd

Future
φορήσομαι φορησοί̄μην1ps

φορήσει φορήσοῑο2ps

φορήσεται φορήσοῑτο3ps

φορησόμεθα φορησοί̄μεθα1pp

φορήσεσθε φορήσοῑσθε2pp

φορήσονται φορήσοῑντο3pp

φορήσεσθον φορήσοῑσθον2pd

φορήσεσθον φορησοί̄σθην3pd

Aorist
ἐφορησάμην φορήσωμαι φορησαί̄μην1ps

ἐφορήσω φορήσῃ φορήσαῑο φόρησαι2ps

ἐφορήσατο φορήσηται φορήσαῑτο φορησάσθω3ps

ἐφορησάμεθα φορησώμεθα φορησαί̄μεθα1pp

ἐφορήσασθε φορήσησθε φορήσαῑσθε φορήσασθε2pp

ἐφορήσαντο φορήσωνται φορήσαῑντο φορησάσθωσαν3pp

ἐφορήσασθον φορήσησθον φορήσαῑσθον φορήσασθον2pd

ἐφορησάσθην φορήσησθον φορησαί̄σθην φορησάσθων3pd

Perfect
πεφόρημαι1ps

πεφόρησαι πεφόρησο2ps

πεφόρηται πεφορήσθω3ps

πεφορήμεθα1pp

πεφόρησθε πεφόρησθε2pp

πεφόρηνται πεφορήσθωσαν3pp

πεφόρησθον πεφόρησθον2pd

πεφόρησθον πεφορήσθων3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Pluperfect
ἐπεφορήμην1ps

ἐπεφόρησο2ps

ἐπεφόρητο3ps

ἐπεφορήμεθα1pp

ἐπεφόρησθε2pp

ἐπεφόρηντο3pp

ἐπεφόρησθον2pd

ἐπεφορήσθην3pd

Passive voice

Future
φορηθήσομαι φορηθησοί̄μην1ps

φορηθήσει φορηθήσοῑο2ps

φορηθήσεται φορηθήσοῑτο3ps

φορηθησόμεθα φορηθησοί̄μεθα1pp

φορηθήσεσθε φορηθήσοῑσθε2pp

φορηθήσονται φορηθήσοῑντο3pp

φορηθήσεσθον φορηθήσοῑσθον2pd

φορηθήσεσθον φορηθησοί̄σθην3pd

Aorist
ἐφορήθην φορηθῶ φορηθείην1ps

ἐφορήθης φορηθῇς φορηθείης φορήθητι2ps

ἐφορήθη φορηθῇ φορηθείη φορηθήτω3ps

ἐφορήθημεν φορηθῶμεν φορηθεῖμεν1pp

ἐφορήθητε φορηθῆτε φορηθεῖτε φορήθητε2pp

ἐφορήθησαν φορηθῶσι φορηθεῖεν φορηθήτωσαν3pp

ἐφορήθητον φορηθῆτον φορηθεῖτον φορήθητον2pd

ἐφορηθήτην φορηθῆτον φορηθείτην φορηθήτων3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Recent

Active voice

Present
φορέω φορέω φορέοῑμι1ps

φορέεις φορέῃς φορέοῑς φόρεε2ps

φορέει φορέῃ φορέοῑ φορεέτω3ps

φορέομεν φορέωμεν φορέοῑμεν1pp

φορέετε φορέητε φορέοῑτε φορέετε2pp

φορέουσι φορέωσι φορέοῑεν φορεέτωσαν3pp

φορέετον φορέητον φορέοῑτον φορέετον2pd

φορέετον φορέητον φορεοί̄την φορεέτων3pd

Imperfect
ἐφόρεον1ps

ἐφόρεες2ps

ἐφόρεε3ps

ἐφορέομεν1pp

ἐφορέετε2pp

ἐφόρεον3pp

ἐφορέετον2pd

ἐφορεέτην3pd

Aorist
ἐφόρεσα φορέσω φορέσαῑμι1ps

ἐφόρεσας φορέσῃς φορέσειας φόρεσον2ps

ἐφόρεσε φορέσῃ φορέσειε φορεσάτω3ps

ἐφορέσαμεν φορέσωμεν φορέσαῑμεν1pp

ἐφορέσατε φορέσητε φορέσαῑτε φορέσατε2pp

ἐφόρεσαν φορέσωσι φορέσειαν φορεσάτωσαν3pp

ἐφορέσατον φορέσητον φορέσαῑτον φορέσατον2pd

ἐφορεσάτην φορέσητον φορεσαί̄την φορεσάτων3pd

Middle voice

Present
ἐφορέομαι φορέωμαι φορεοί̄μην1ps

ἐφορέει φορέῃ φορέοῑο φορέου2ps

ἐφορέεται φορέηται φορέοῑτο φορεέσθω3ps

ἐφορεόμεθα φορεώμεθα φορεοί̄μεθα1pp

ἐφορέεσθε φορέησθε φορέοῑσθε φορέεσθε2pp

ἐφορέονται φορέωνται φορέοῑντο φορεέσθωσαν3pp



Indicative Subjunctive Optative Imperative

ἐφορέεσθον φορέησθον φορέοῑσθον φορέεσθον2pd

ἐφορέεσθον φορέησθον φορεοί̄σθην φορεέσθων3pd

Imperfect
ἐφορεόμην1ps

ἐφορέου2ps

ἐφορέετο3ps

ἐφορεόμεθα1pp

ἐφορέεσθε2pp

ἐφορέοντο3pp

ἐφορέεσθον2pd

ἐφορεέσθην3pd

Aorist
ἐφορεσάμην φορέσωμαι φορεσαί̄μην1ps

ἐφορέσω φορέσῃ φορέσαῑο φόρεσαι2ps

ἐφορέσατο φορέσηται φορέσαῑτο φορεσάσθω3ps

ἐφορεσάμεθα φορεσώμεθα φορεσαί̄μεθα1pp

ἐφορέσασθε φορέσησθε φορέσαῑσθε φορέσασθε2pp

ἐφορέσαντο φορέσωνται φορέσαῑντο φορεσάσθωσαν3pp

ἐφορέσασθον φορέσησθον φορέσαῑσθον φορέσασθον2pd

ἐφορεσάσθην φορέσησθον φορεσαί̄σθην φορεσάσθων3pd



φορέω

carry, transport.

Active Middle Passive

Regular

Present φορεῖν φορεῖσθαι

Future φορήσειν φορήσεσθαι φορηθήσεσθαι

Aorist φορῆσαι φορήσασθαι φορηθῆναι

Perfect πεφορηκέναι πεφορῆσθαι

Recent

Present φορέειν φορέεσθαι

Aorist φορέσαι φορέσασθαι



φωτίζω

illuminate; be transparent.

Indicative Subjunctive Optative Imperative

Regular

Active voice

Present
φωτίζω φωτίζω φωτίζοῑμι1ps

φωτίζεις φωτίζῃς φωτίζοῑς φώτιζε2ps

φωτίζει φωτίζῃ φωτίζοῑ φωτιζέτω3ps

φωτίζομεν φωτίζωμεν φωτίζοῑμεν1pp

φωτίζετε φωτίζητε φωτίζοῑτε φωτίζετε2pp

φωτίζουσι φωτίζωσι φωτίζοῑεν φωτιζέτωσαν3pp

φωτίζετον φωτίζητον φωτίζοῑτον φωτίζετον2pd

φωτίζετον φωτίζητον φωτιζοί̄την φωτιζέτων3pd

Imperfect
ἐφώτιζον1ps

ἐφώτιζες2ps

ἐφώτιζε3ps

ἐφωτίζομεν1pp

ἐφωτίζετε2pp

ἐφώτιζον3pp

ἐφωτίζετον2pd

ἐφωτιζέτην3pd

Future
φωτίσω φωτίσοῑμι1ps

φωτίσεις φωτίσοῑς2ps

φωτίσει φωτίσοῑ3ps

φωτίσομεν φωτίσοῑμεν1pp

φωτίσετε φωτίσοῑτε2pp

φωτίσουσι φωτίσοῑεν3pp

φωτίσετον φωτίσοῑτον2pd

φωτίσετον φωτισοί̄την3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Aorist
ἐφώτισα φωτίσω φωτίσαῑμι1ps

ἐφώτισας φωτίσῃς φωτίσειας φώτισον2ps

ἐφώτισε φωτίσῃ φωτίσειε φωτισάτω3ps

ἐφωτίσαμεν φωτίσωμεν φωτίσαῑμεν1pp

ἐφωτίσατε φωτίσητε φωτίσαῑτε φωτίσατε2pp

ἐφώτισαν φωτίσωσι φωτίσειαν φωτισάτωσαν3pp

ἐφωτίσατον φωτίσητον φωτίσαῑτον φωτίσατον2pd

ἐφωτισάτην φωτίσητον φωτισαί̄την φωτισάτων3pd

Perfect
πεφώτικα πεφωτίκω πεφωτίκοῑμι1ps

πεφώτικας πεφωτίκῃς πεφωτίκοῑς πεφώτικε2ps

πεφώτικε πεφωτίκῃ πεφωτίκοῑ πεφωτικέτω3ps

πεφωτίκαμεν πεφωτίκωμεν πεφωτίκοῑμεν1pp

πεφωτίκατε πεφωτίκητε πεφωτίκοῑτε πεφωτίκετε2pp

πεφωτίκασι πεφωτίκωσι πεφωτίκοῑεν πεφωτικέτωσαν3pp

πεφωτίκατον πεφωτίκητον πεφωτίκοῑτον πεφωτίκετον2pd

πεφωτίκατον πεφωτίκητον πεφωτικοί̄την πεφωτικέτων3pd

Pluperfect
ἐπεφωτίκη1ps

ἐπεφωτίκης2ps

ἐπεφωτίκει3ps

ἐπεφωτίκεμεν1pp

ἐπεφωτίκετε2pp

ἐπεφωτίκεσαν3pp

ἐπεφωτίκειτον2pd

ἐπεφωτικείτην3pd

Middle voice

Present
φωτίζομαι φωτίζωμαι φωτιζοί̄μην1ps

φωτίζει φωτίζῃ φωτίζοῑο φωτίζου2ps

φωτίζεται φωτίζηται φωτίζοῑτο φωτιζέσθω3ps

φωτιζόμεθα φωτιζώμεθα φωτιζοί̄μεθα1pp

φωτίζεσθε φωτίζησθε φωτίζοῑσθε φωτίζεσθε2pp

φωτίζονται φωτίζωνται φωτίζοῑντο φωτιζέσθωσαν3pp

φωτίζεσθον φωτίζησθον φωτίζοῑσθον φωτίζεσθον2pd

φωτίζεσθον φωτίζησθον φωτιζοί̄σθην φωτιζέσθων3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Imperfect
ἐφωτιζόμην1ps

ἐφωτίζου2ps

ἐφωτίζετο3ps

ἐφωτιζόμεθα1pp

ἐφωτίζεσθε2pp

ἐφωτίζοντο3pp

ἐφωτίζεσθον2pd

ἐφωτιζέσθην3pd

Future
φωτίσομαι φωτισοί̄μην1ps

φωτίσει φωτίσοῑο2ps

φωτίσεται φωτίσοῑτο3ps

φωτισόμεθα φωτισοί̄μεθα1pp

φωτίσεσθε φωτίσοῑσθε2pp

φωτίσονται φωτίσοῑντο3pp

φωτίσεσθον φωτίσοῑσθον2pd

φωτίσεσθον φωτισοί̄σθην3pd

Aorist
ἐφωτισάμην φωτίσωμαι φωτισαί̄μην1ps

ἐφωτίσω φωτίσῃ φωτίσαῑο φώτισαι2ps

ἐφωτίσατο φωτίσηται φωτίσαῑτο φωτισάσθω3ps

ἐφωτισάμεθα φωτισώμεθα φωτισαί̄μεθα1pp

ἐφωτίσασθε φωτίσησθε φωτίσαῑσθε φωτίσασθε2pp

ἐφωτίσαντο φωτίσωνται φωτίσαῑντο φωτισάσθωσαν3pp

ἐφωτίσασθον φωτίσησθον φωτίσαῑσθον φωτίσασθον2pd

ἐφωτισάσθην φωτίσησθον φωτισαί̄σθην φωτισάσθων3pd

Perfect
πεφώτισμαι1ps

πεφώτισαι πεφώτισο2ps

πεφώτισται πεφωτίσθω3ps

πεφωτίσμεθα1pp

πεφώτισθε πεφώτισθε2pp

πεφωτίσθωσαν3pp

πεφώτισθον πεφώτισθον2pd

πεφώτισθον πεφωτίσθων3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Pluperfect
ἐπεφωτίσμην1ps

ἐπεφώτισο2ps

ἐπεφώτιστο3ps

ἐπεφωτίσμεθα1pp

ἐπεφώτισθε2pp

ἐπεφώτισθον2pd

ἐπεφωτίσθην3pd

Passive voice

Future
φωτισθήσομαι φωτισθησοί̄μην1ps

φωτισθήσει φωτισθήσοῑο2ps

φωτισθήσεται φωτισθήσοῑτο3ps

φωτισθησόμεθα φωτισθησοί̄μεθα1pp

φωτισθήσεσθε φωτισθήσοῑσθε2pp

φωτισθήσονται φωτισθήσοῑντο3pp

φωτισθήσεσθον φωτισθήσοῑσθον2pd

φωτισθήσεσθον φωτισθησοί̄σθην3pd

Aorist
ἐφωτίσθην φωτισθῶ φωτισθείην1ps

ἐφωτίσθης φωτισθῇς φωτισθείης φωτίσθητι2ps

ἐφωτίσθη φωτισθῇ φωτισθείη φωτισθήτω3ps

ἐφωτίσθημεν φωτισθῶμεν φωτισθεῖμεν1pp

ἐφωτίσθητε φωτισθῆτε φωτισθεῖτε φωτίσθητε2pp

ἐφωτίσθησαν φωτισθῶσι φωτισθεῖεν φωτισθήτωσαν3pp

ἐφωτίσθητον φωτισθῆτον φωτισθεῖτον φωτίσθητον2pd

ἐφωτισθήτην φωτισθῆτον φωτισθείτην φωτισθήτων3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Attic

Active voice

Future
φωτιῶ φωτιῶ φωτιοῖμι1ps

φωτιεῖς φωτιῇς φωτιοῖς φωτίει2ps

φωτιεῖ φωτιῇ φωτιοῖ φωτιείτω3ps

φωτιοῦμεν φωτιῶμεν φωτιοῖμεν1pp

φωτιεῖτε φωτιῆτε φωτιοῖτε φωτιεῖτε2pp

φωτιοῦσι φωτιῶσι φωτιοῖεν φωτιείτωσαν3pp

φωτιεῖτον φωτιῆτον φωτιοῖτον φωτιεῖτον2pd

φωτιεῖτον φωτιῆτον φωτιοί̄την φωτιείτων3pd

Middle voice

Future
φωτιοῦμαι φωτιῶμαι φωτιοί̄μην1ps

φωτιεῖ φωτιῇ φωτιοῖο φωτιοῦ2ps

φωτιεῖται φωτιῆται φωτιοῖτο φωτιείσθω3ps

φωτιούμεθα φωτιώμεθα φωτιοί̄μεθα1pp

φωτιεῖσθε φωτιῆσθε φωτιοῖσθε φωτιεῖσθε2pp

φωτιοῦνται φωτιῶνται φωτιοῖντο φωτιείσθωσαν3pp

φωτιεῖσθον φωτιῆσθον φωτιοῖσθον φωτιεῖσθον2pd

φωτιεῖσθον φωτιῆσθον φωτιοί̄σθην φωτιείσθων3pd



φωτίζω

illuminate; be transparent.

Singular Plural Dual

Regular

Present

Active voice

Masculine

Nominative φωτίζων φωτίζοντες φωτίζοντε

Vocative φωτίζον φωτίζοντες φωτίζοντε

Accusative φωτίζοντα φωτίζοντας φωτίζοντε

Genitive φωτίζοντος φωτιζόντων φωτιζόντοῑν

Dative φωτίζοντι φωτίζουσι φωτιζόντοῑν

Feminine

Nominative φωτίζουσα φωτίζουσαι φωτιζούσᾱ

Vocative φωτίζουσα φωτίζουσαι φωτιζούσᾱ

Accusative φωτίζουσαν φωτιζούσᾱς φωτιζούσᾱ

Genitive φωτιζούσης φωτιζουσῶν φωτιζούσαῑν

Dative φωτιζούσῃ φωτιζούσαῑς φωτιζούσαῑν

Neuter

Nominative φωτίζον φωτίζοντα φωτίζοντε

Vocative φωτίζον φωτίζοντα φωτίζοντε

Accusative φωτίζον φωτίζοντα φωτίζοντε

Genitive φωτίζοντος φωτιζόντων φωτιζόντοῑν

Dative φωτίζοντι φωτίζουσι φωτιζόντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative φωτιζόμενος φωτιζόμενοι φωτιζομένω

Vocative φωτιζόμενε φωτιζόμενοι φωτιζομένω

Accusative φωτιζόμενον φωτιζομένους φωτιζομένω

Genitive φωτιζομένου φωτιζομένων φωτιζομένοῑν

Dative φωτιζομένῳ φωτιζομένοῑς φωτιζομένοῑν

Feminine

Nominative φωτιζομένη φωτιζομέναι φωτιζομένᾱ

Vocative φωτιζομένη φωτιζομέναι φωτιζομένᾱ

Accusative φωτιζομένην φωτιζομένᾱς φωτιζομένᾱ

Genitive φωτιζομένης φωτιζομενῶν φωτιζομέναῑν

Dative φωτιζομένῃ φωτιζομέναῑς φωτιζομέναῑν



Singular Plural Dual

Neuter

Nominative φωτιζόμενον φωτιζόμενα φωτιζομένω

Vocative φωτιζόμενον φωτιζόμενα φωτιζομένω

Accusative φωτιζόμενον φωτιζόμενα φωτιζομένω

Genitive φωτιζομένου φωτιζομένων φωτιζομένοῑν

Dative φωτιζομένῳ φωτιζομένοῑς φωτιζομένοῑν

Future

Active voice

Masculine

Nominative φωτίσων φωτίσοντες φωτίσοντε

Vocative φωτίσον φωτίσοντες φωτίσοντε

Accusative φωτίσοντα φωτίσοντας φωτίσοντε

Genitive φωτίσοντος φωτισόντων φωτισόντοῑν

Dative φωτίσοντι φωτίσουσι φωτισόντοῑν

Feminine

Nominative φωτίσουσα φωτίσουσαι φωτισούσᾱ

Vocative φωτίσουσα φωτίσουσαι φωτισούσᾱ

Accusative φωτίσουσαν φωτισούσᾱς φωτισούσᾱ

Genitive φωτισούσης φωτισουσῶν φωτισούσαῑν

Dative φωτισούσῃ φωτισούσαῑς φωτισούσαῑν

Neuter

Nominative φωτίσον φωτίσοντα φωτίσοντε

Vocative φωτίσον φωτίσοντα φωτίσοντε

Accusative φωτίσον φωτίσοντα φωτίσοντε

Genitive φωτίσοντος φωτισόντων φωτισόντοῑν

Dative φωτίσοντι φωτίσουσι φωτισόντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative φωτισόμενος φωτισόμενοι φωτισομένω

Vocative φωτισόμενε φωτισόμενοι φωτισομένω

Accusative φωτισόμενον φωτισομένους φωτισομένω

Genitive φωτισομένου φωτισομένων φωτισομένοῑν

Dative φωτισομένῳ φωτισομένοῑς φωτισομένοῑν



Singular Plural Dual

Feminine

Nominative φωτισομένη φωτισομέναι φωτισομένᾱ

Vocative φωτισομένη φωτισομέναι φωτισομένᾱ

Accusative φωτισομένην φωτισομένᾱς φωτισομένᾱ

Genitive φωτισομένης φωτισομενῶν φωτισομέναῑν

Dative φωτισομένῃ φωτισομέναῑς φωτισομέναῑν

Neuter

Nominative φωτισόμενον φωτισόμενα φωτισομένω

Vocative φωτισόμενον φωτισόμενα φωτισομένω

Accusative φωτισόμενον φωτισόμενα φωτισομένω

Genitive φωτισομένου φωτισομένων φωτισομένοῑν

Dative φωτισομένῳ φωτισομένοῑς φωτισομένοῑν

Passive voice

Masculine

Nominative φωτισθησόμενος φωτισθησόμενοι φωτισθησομένω

Vocative φωτισθησόμενε φωτισθησόμενοι φωτισθησομένω

Accusative φωτισθησόμενον φωτισθησομένους φωτισθησομένω

Genitive φωτισθησομένου φωτισθησομένων φωτισθησομένοῑν

Dative φωτισθησομένῳ φωτισθησομένοῑς φωτισθησομένοῑν

Feminine

Nominative φωτισθησομένη φωτισθησομέναι φωτισθησομένᾱ

Vocative φωτισθησομένη φωτισθησομέναι φωτισθησομένᾱ

Accusative φωτισθησομένην φωτισθησομένᾱς φωτισθησομένᾱ

Genitive φωτισθησομένης φωτισθησομενῶν φωτισθησομέναῑν

Dative φωτισθησομένῃ φωτισθησομέναῑς φωτισθησομέναῑν

Neuter

Nominative φωτισθησόμενον φωτισθησόμενα φωτισθησομένω

Vocative φωτισθησόμενον φωτισθησόμενα φωτισθησομένω

Accusative φωτισθησόμενον φωτισθησόμενα φωτισθησομένω

Genitive φωτισθησομένου φωτισθησομένων φωτισθησομένοῑν

Dative φωτισθησομένῳ φωτισθησομένοῑς φωτισθησομένοῑν



Singular Plural Dual

Aorist

Active voice

Masculine

Nominative φωτίσᾱς φωτίσαντες φωτίσαντε

Vocative φωτίσαν φωτίσαντες φωτίσαντε

Accusative φωτίσαντα φωτίσαντας φωτίσαντε

Genitive φωτίσαντος φωτισάντων φωτισάντοῑν

Dative φωτίσαντι φωτίσᾱσι φωτισάντοῑν

Feminine

Nominative φωτίσᾱσα φωτίσᾱσαι φωτισά̄σᾱ

Vocative φωτίσᾱσα φωτίσᾱσαι φωτισά̄σᾱ

Accusative φωτίσᾱσαν φωτισά̄σᾱς φωτισά̄σᾱ

Genitive φωτισά̄σης φωτισᾱσῶν φωτισά̄σαῑν

Dative φωτισά̄σῃ φωτισά̄σαῑς φωτισά̄σαῑν

Neuter

Nominative φωτίσαν φωτίσαντα φωτίσαντε

Vocative φωτίσαν φωτίσαντα φωτίσαντε

Accusative φωτίσαν φωτίσαντα φωτίσαντε

Genitive φωτίσαντος φωτισάντων φωτισάντοῑν

Dative φωτίσαντι φωτίσᾱσι φωτισάντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative φωτισάμενος φωτισάμενοι φωτισαμένω

Vocative φωτισάμενε φωτισάμενοι φωτισαμένω

Accusative φωτισάμενον φωτισαμένους φωτισαμένω

Genitive φωτισαμένου φωτισαμένων φωτισαμένοῑν

Dative φωτισαμένῳ φωτισαμένοῑς φωτισαμένοῑν

Feminine

Nominative φωτισαμένη φωτισαμέναι φωτισαμένᾱ

Vocative φωτισαμένη φωτισαμέναι φωτισαμένᾱ

Accusative φωτισαμένην φωτισαμένᾱς φωτισαμένᾱ

Genitive φωτισαμένης φωτισαμενῶν φωτισαμέναῑν

Dative φωτισαμένῃ φωτισαμέναῑς φωτισαμέναῑν



Singular Plural Dual

Neuter

Nominative φωτισάμενον φωτισάμενα φωτισαμένω

Vocative φωτισάμενον φωτισάμενα φωτισαμένω

Accusative φωτισάμενον φωτισάμενα φωτισαμένω

Genitive φωτισαμένου φωτισαμένων φωτισαμένοῑν

Dative φωτισαμένῳ φωτισαμένοῑς φωτισαμένοῑν

Passive voice

Masculine

Nominative φωτισθείς φωτισθέντες φωτισθέντε

Vocative φωτισθείς φωτισθέντες φωτισθέντε

Accusative φωτισθέντα φωτισθέντας φωτισθέντε

Genitive φωτισθέντος φωτισθέντων φωτισθέντοῑν

Dative φωτισθέντι φωτισθεῖσι φωτισθέντοῑν

Feminine

Nominative φωτισθεῖσα φωτισθεῖσαι φωτισθείσᾱ

Vocative φωτισθεῖσα φωτισθεῖσαι φωτισθείσᾱ

Accusative φωτισθεῖσαν φωτισθείσᾱς φωτισθείσᾱ

Genitive φωτισθείσης φωτισθεισῶν φωτισθείσαῑν

Dative φωτισθείσῃ φωτισθείσαῑς φωτισθείσαῑν

Neuter

Nominative φωτισθέν φωτισθέντα φωτισθέντε

Vocative φωτισθέν φωτισθέντα φωτισθέντε

Accusative φωτισθέν φωτισθέντα φωτισθέντε

Genitive φωτισθέντος φωτισθέντων φωτισθέντοῑν

Dative φωτισθέντι φωτισθεῖσι φωτισθέντοῑν

Perfect

Active voice

Masculine

Nominative πεφωτικώς πεφωτικότες πεφωτικότε

Vocative πεφωτικώς πεφωτικότες πεφωτικότε

Accusative πεφωτικότα πεφωτικότας πεφωτικότε

Genitive πεφωτικότος πεφωτικότων πεφωτικότοῑν

Dative πεφωτικότι πεφωτικῶσι πεφωτικότοῑν



Singular Plural Dual

Feminine

Nominative πεφωτικυῖα πεφωτικυῖαι πεφωτικυίᾱ

Vocative πεφωτικυῖα πεφωτικυῖαι πεφωτικυίᾱ

Accusative πεφωτικυῖαν πεφωτικυίᾱς πεφωτικυίᾱ

Genitive πεφωτικυίᾱς πεφωτικυιῶν πεφωτικυίαῑν

Dative πεφωτικυίᾳ πεφωτικυίαῑς πεφωτικυίαῑν

Neuter

Nominative πεφωτικόν πεφωτικότες πεφωτικότε

Vocative πεφωτικός πεφωτικότες πεφωτικότε

Accusative πεφωτικότα πεφωτικότας πεφωτικότε

Genitive πεφωτικότος πεφωτικότων πεφωτικότοῑν

Dative πεφωτικότι πεφωτικῶσι πεφωτικότοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative πεφωτισμένος πεφωτισμένοι πεφωτισμένω

Vocative πεφωτισμένε πεφωτισμένοι πεφωτισμένω

Accusative πεφωτισμένον πεφωτισμένους πεφωτισμένω

Genitive πεφωτισμένου πεφωτισμένων πεφωτισμένοῑν

Dative πεφωτισμένῳ πεφωτισμένοῑς πεφωτισμένοῑν

Feminine

Nominative πεφωτισμένη πεφωτισμέναι πεφωτισμένᾱ

Vocative πεφωτισμένη πεφωτισμέναι πεφωτισμένᾱ

Accusative πεφωτισμένην πεφωτισμένᾱς πεφωτισμένᾱ

Genitive πεφωτισμένης πεφωτισμενῶν πεφωτισμέναῑν

Dative πεφωτισμένῃ πεφωτισμέναῑς πεφωτισμέναῑν

Neuter

Nominative πεφωτισμένον πεφωτισμένα πεφωτισμένω

Vocative πεφωτισμένον πεφωτισμένα πεφωτισμένω

Accusative πεφωτισμένον πεφωτισμένα πεφωτισμένω

Genitive πεφωτισμένου πεφωτισμένων πεφωτισμένοῑν

Dative πεφωτισμένῳ πεφωτισμένοῑς πεφωτισμένοῑν



Singular Plural Dual

Attic

Future

Active voice

Masculine

Nominative φωτιῶν φωτιοῦντες φωτιοῦντε

Vocative φωτιῶν φωτιοῦντες φωτιοῦντε

Accusative φωτιοῦντα φωτιοῦντας φωτιοῦντε

Genitive φωτιοῦντος φωτιούντων φωτιούντοῑν

Dative φωτιοῦντι φωτιοῦσι φωτιούντοῑν

Feminine

Nominative φωτιοῦσα φωτιοῦσαι φωτιούσᾱ

Vocative φωτιοῦσα φωτιοῦσαι φωτιούσᾱ

Accusative φωτιοῦσαν φωτιούσᾱς φωτιούσᾱ

Genitive φωτιούσης φωτιουσῶν φωτιούσαῑν

Dative φωτιούσῃ φωτιούσαῑς φωτιούσαῑν

Neuter

Nominative φωτιοῦν φωτιοῦντα φωτιοῦντε

Vocative φωτιοῦν φωτιοῦντα φωτιοῦντε

Accusative φωτιοῦν φωτιοῦντα φωτιοῦντε

Genitive φωτιοῦντος φωτιούντων φωτιούντοῑν

Dative φωτιοῦντι φωτιοῦσι φωτιούντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative φωτιούμενος φωτιούμενοι φωτιουμένω

Vocative φωτιούμενε φωτιούμενοι φωτιουμένω

Accusative φωτιούμενον φωτιουμένους φωτιουμένω

Genitive φωτιουμένου φωτιουμένων φωτιουμένοῑν

Dative φωτιουμένῳ φωτιουμένοῑς φωτιουμένοῑν

Feminine

Nominative φωτιουμένη φωτιουμέναι φωτιουμένᾱ

Vocative φωτιουμένη φωτιουμέναι φωτιουμένᾱ

Accusative φωτιουμένην φωτιουμένᾱς φωτιουμένᾱ

Genitive φωτιουμένης φωτιουμενῶν φωτιουμέναῑν

Dative φωτιουμένῃ φωτιουμέναῑς φωτιουμέναῑν



Singular Plural Dual

Neuter

Nominative φωτιούμενον φωτιούμενα φωτιουμένω

Vocative φωτιούμενον φωτιούμενα φωτιουμένω

Accusative φωτιούμενον φωτιούμενα φωτιουμένω

Genitive φωτιουμένου φωτιουμένων φωτιουμένοῑν

Dative φωτιουμένῳ φωτιουμένοῑς φωτιουμένοῑν



φωτίζω

illuminate; be transparent.

Active Middle Passive

Regular

Present φωτίζειν φωτίζεσθαι

Future φωτίσειν φωτίσεσθαι φωτισθήσεσθαι

Aorist φωτίσαι φωτίσασθαι φωτισθῆναι

Perfect πεφωτικέναι πεφωτίσθαι

Attic

Present φωτιεῖν φωτιεῖσθαι



ἡγέομαι

guide.

Indicative Subjunctive Optative Imperative

Regular

Active voice

Present
ἡγοῦμαι ἡγῶμαι ἡγοί̄μην1ps

ἡγεῖ ἡγῇ ἡγοῖο ἡγοῦ2ps

ἡγεῖται ἡγῆται ἡγοῖτο ἡγείσθω3ps

ἡγούμεθα ἡγώμεθα ἡγοί̄μεθα1pp

ἡγεῖσθε ἡγῆσθε ἡγοῖσθε ἡγεῖσθε2pp

ἡγοῦνται ἡγῶνται ἡγοῖντο ἡγείσθωσαν3pp

ἡγεῖσθον ἡγῆσθον ἡγοῖσθον ἡγεῖσθον2pd

ἡγεῖσθον ἡγῆσθον ἡγοί̄σθην ἡγείσθων3pd

Imperfect
ἡγούμην1ps

ἡγοῦ2ps

ἡγεῖτο3ps

ἡγούμεθα1pp

ἡγεῖσθε2pp

ἡγοῦντο3pp

ἡγεῖσθον2pd

ἡγείσθην3pd

Future
ἡγήσομαι ἡγησοί̄μην1ps

ἡγήσει ἡγήσοῑο2ps

ἡγήσεται ἡγήσοῑτο3ps

ἡγησόμεθα ἡγησοί̄μεθα1pp

ἡγήσεσθε ἡγήσοῑσθε2pp

ἡγήσονται ἡγήσοῑντο3pp

ἡγήσεσθον ἡγήσοῑσθον2pd

ἡγήσεσθον ἡγησοί̄σθην3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Aorist
ἡγησάμην ἡγήσωμαι ἡγησαί̄μην1ps

ἡγήσω ἡγήσῃ ἡγήσαῑο ἥγησαι2ps

ἡγήσατο ἡγήσηται ἡγήσαῑτο ἡγησάσθω3ps

ἡγησάμεθα ἡγησώμεθα ἡγησαί̄μεθα1pp

ἡγήσασθε ἡγήσησθε ἡγήσαῑσθε ἡγήσασθε2pp

ἡγήσαντο ἡγήσωνται ἡγήσαῑντο ἡγησάσθωσαν3pp

ἡγήσασθον ἡγήσησθον ἡγήσαῑσθον ἡγήσασθον2pd

ἡγησάσθην ἡγήσησθον ἡγησαί̄σθην ἡγησάσθων3pd

Perfect
ἥγημαι1ps

ἥγησαι ἥγησο2ps

ἥγηται ἡγήσθω3ps

ἡγήμεθα1pp

ἥγησθε ἥγησθε2pp

ἥγηνται ἡγήσθωσαν3pp

ἥγησθον ἥγησθον2pd

ἥγησθον ἡγήσθων3pd

Pluperfect
ἡγήμην1ps

ἥγησο2ps

ἥγητο3ps

ἡγήμεθα1pp

ἥγησθε2pp

ἥγηντο3pp

ἥγησθον2pd

ἡγήσθην3pd

Passive voice

Future
ἡγηθήσομαι ἡγηθησοί̄μην1ps

ἡγηθήσει ἡγηθήσοῑο2ps

ἡγηθήσεται ἡγηθήσοῑτο3ps

ἡγηθησόμεθα ἡγηθησοί̄μεθα1pp

ἡγηθήσεσθε ἡγηθήσοῑσθε2pp

ἡγηθήσονται ἡγηθήσοῑντο3pp

ἡγηθήσεσθον ἡγηθήσοῑσθον2pd

ἡγηθήσεσθον ἡγηθησοί̄σθην3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Aorist
ἡγήθην ἡγηθῶ ἡγηθείην1ps

ἡγήθης ἡγηθῇς ἡγηθείης ἡγήθητι2ps

ἡγήθη ἡγηθῇ ἡγηθείη ἡγηθήτω3ps

ἡγήθημεν ἡγηθῶμεν ἡγηθεῖμεν1pp

ἡγήθητε ἡγηθῆτε ἡγηθεῖτε ἡγήθητε2pp

ἡγήθησαν ἡγηθῶσι ἡγηθεῖεν ἡγηθήτωσαν3pp

ἡγήθητον ἡγηθῆτον ἡγηθεῖτον ἡγήθητον2pd

ἡγηθήτην ἡγηθῆτον ἡγηθείτην ἡγηθήτων3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Doric

Active voice

Present
ἅγεο2ps

Perfect
ἅ̄γημαι1ps

ἅ̄γησαι2ps

ἅ̄γηται3ps

ἁ̄γήμεθα1pp

ἅ̄γησθε2pp

ἅ̄γηνται3pp

ἅ̄γησθον2pd

ἅ̄γησθον3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Ionic

Active voice

Imperfect
ἡγεύμην1ps

ἡγεῦ2ps

ἡγεῖτο3ps

ἡγεύμεθα1pp

ἡγεῖσθε2pp

ἡγεῦντο3pp

ἡγεῖσθον2pd

ἡγείσθην3pd



ἡγέομαι

guide.

Singular Plural Dual

Regular

Present

Active voice

Masculine

Nominative ἡγούμενος ἡγούμενοι ἡγουμένω

Vocative ἡγούμενε ἡγούμενοι ἡγουμένω

Accusative ἡγούμενον ἡγουμένους ἡγουμένω

Genitive ἡγουμένου ἡγουμένων ἡγουμένοῑν

Dative ἡγουμένῳ ἡγουμένοῑς ἡγουμένοῑν

Feminine

Nominative ἡγουμένη ἡγουμέναι ἡγουμένᾱ

Vocative ἡγουμένη ἡγουμέναι ἡγουμένᾱ

Accusative ἡγουμένην ἡγουμένᾱς ἡγουμένᾱ

Genitive ἡγουμένης ἡγουμενῶν ἡγουμέναῑν

Dative ἡγουμένῃ ἡγουμέναῑς ἡγουμέναῑν

Neuter

Nominative ἡγούμενον ἡγούμενα ἡγουμένω

Vocative ἡγούμενον ἡγούμενα ἡγουμένω

Accusative ἡγούμενον ἡγούμενα ἡγουμένω

Genitive ἡγουμένου ἡγουμένων ἡγουμένοῑν

Dative ἡγουμένῳ ἡγουμένοῑς ἡγουμένοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative ἡγούμενος ἡγούμενοι ἡγουμένω

Vocative ἡγούμενε ἡγούμενοι ἡγουμένω

Accusative ἡγούμενον ἡγουμένους ἡγουμένω

Genitive ἡγουμένου ἡγουμένων ἡγουμένοῑν

Dative ἡγουμένῳ ἡγουμένοῑς ἡγουμένοῑν

Feminine

Nominative ἡγουμένη ἡγουμέναι ἡγουμένᾱ

Vocative ἡγουμένη ἡγουμέναι ἡγουμένᾱ

Accusative ἡγουμένην ἡγουμένᾱς ἡγουμένᾱ

Genitive ἡγουμένης ἡγουμενῶν ἡγουμέναῑν

Dative ἡγουμένῃ ἡγουμέναῑς ἡγουμέναῑν



Singular Plural Dual

Neuter

Nominative ἡγούμενον ἡγούμενα ἡγουμένω

Vocative ἡγούμενον ἡγούμενα ἡγουμένω

Accusative ἡγούμενον ἡγούμενα ἡγουμένω

Genitive ἡγουμένου ἡγουμένων ἡγουμένοῑν

Dative ἡγουμένῳ ἡγουμένοῑς ἡγουμένοῑν

Future

Active voice

Masculine

Nominative ἡγησόμενος ἡγησόμενοι ἡγησομένω

Vocative ἡγησόμενε ἡγησόμενοι ἡγησομένω

Accusative ἡγησόμενον ἡγησομένους ἡγησομένω

Genitive ἡγησομένου ἡγησομένων ἡγησομένοῑν

Dative ἡγησομένῳ ἡγησομένοῑς ἡγησομένοῑν

Feminine

Nominative ἡγησομένη ἡγησομέναι ἡγησομένᾱ

Vocative ἡγησομένη ἡγησομέναι ἡγησομένᾱ

Accusative ἡγησομένην ἡγησομένᾱς ἡγησομένᾱ

Genitive ἡγησομένης ἡγησομενῶν ἡγησομέναῑν

Dative ἡγησομένῃ ἡγησομέναῑς ἡγησομέναῑν

Neuter

Nominative ἡγησόμενον ἡγησόμενα ἡγησομένω

Vocative ἡγησόμενον ἡγησόμενα ἡγησομένω

Accusative ἡγησόμενον ἡγησόμενα ἡγησομένω

Genitive ἡγησομένου ἡγησομένων ἡγησομένοῑν

Dative ἡγησομένῳ ἡγησομένοῑς ἡγησομένοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative ἡγησόμενος ἡγησόμενοι ἡγησομένω

Vocative ἡγησόμενε ἡγησόμενοι ἡγησομένω

Accusative ἡγησόμενον ἡγησομένους ἡγησομένω

Genitive ἡγησομένου ἡγησομένων ἡγησομένοῑν

Dative ἡγησομένῳ ἡγησομένοῑς ἡγησομένοῑν



Singular Plural Dual

Feminine

Nominative ἡγησομένη ἡγησομέναι ἡγησομένᾱ

Vocative ἡγησομένη ἡγησομέναι ἡγησομένᾱ

Accusative ἡγησομένην ἡγησομένᾱς ἡγησομένᾱ

Genitive ἡγησομένης ἡγησομενῶν ἡγησομέναῑν

Dative ἡγησομένῃ ἡγησομέναῑς ἡγησομέναῑν

Neuter

Nominative ἡγησόμενον ἡγησόμενα ἡγησομένω

Vocative ἡγησόμενον ἡγησόμενα ἡγησομένω

Accusative ἡγησόμενον ἡγησόμενα ἡγησομένω

Genitive ἡγησομένου ἡγησομένων ἡγησομένοῑν

Dative ἡγησομένῳ ἡγησομένοῑς ἡγησομένοῑν

Passive voice

Masculine

Nominative ἡγηθησόμενος ἡγηθησόμενοι ἡγηθησομένω

Vocative ἡγηθησόμενε ἡγηθησόμενοι ἡγηθησομένω

Accusative ἡγηθησόμενον ἡγηθησομένους ἡγηθησομένω

Genitive ἡγηθησομένου ἡγηθησομένων ἡγηθησομένοῑν

Dative ἡγηθησομένῳ ἡγηθησομένοῑς ἡγηθησομένοῑν

Feminine

Nominative ἡγηθησομένη ἡγηθησομέναι ἡγηθησομένᾱ

Vocative ἡγηθησομένη ἡγηθησομέναι ἡγηθησομένᾱ

Accusative ἡγηθησομένην ἡγηθησομένᾱς ἡγηθησομένᾱ

Genitive ἡγηθησομένης ἡγηθησομενῶν ἡγηθησομέναῑν

Dative ἡγηθησομένῃ ἡγηθησομέναῑς ἡγηθησομέναῑν

Neuter

Nominative ἡγηθησόμενον ἡγηθησόμενα ἡγηθησομένω

Vocative ἡγηθησόμενον ἡγηθησόμενα ἡγηθησομένω

Accusative ἡγηθησόμενον ἡγηθησόμενα ἡγηθησομένω

Genitive ἡγηθησομένου ἡγηθησομένων ἡγηθησομένοῑν

Dative ἡγηθησομένῳ ἡγηθησομένοῑς ἡγηθησομένοῑν



Singular Plural Dual

Aorist

Active voice

Masculine

Nominative ἡγησάμενος ἡγησάμενοι ἡγησαμένω

Vocative ἡγησάμενε ἡγησάμενοι ἡγησαμένω

Accusative ἡγησάμενον ἡγησαμένους ἡγησαμένω

Genitive ἡγησαμένου ἡγησαμένων ἡγησαμένοῑν

Dative ἡγησαμένῳ ἡγησαμένοῑς ἡγησαμένοῑν

Feminine

Nominative ἡγησαμένη ἡγησαμέναι ἡγησαμένᾱ

Vocative ἡγησαμένη ἡγησαμέναι ἡγησαμένᾱ

Accusative ἡγησαμένην ἡγησαμένᾱς ἡγησαμένᾱ

Genitive ἡγησαμένης ἡγησαμενῶν ἡγησαμέναῑν

Dative ἡγησαμένῃ ἡγησαμέναῑς ἡγησαμέναῑν

Neuter

Nominative ἡγησάμενον ἡγησάμενα ἡγησαμένω

Vocative ἡγησάμενον ἡγησάμενα ἡγησαμένω

Accusative ἡγησάμενον ἡγησάμενα ἡγησαμένω

Genitive ἡγησαμένου ἡγησαμένων ἡγησαμένοῑν

Dative ἡγησαμένῳ ἡγησαμένοῑς ἡγησαμένοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative ἡγησάμενος ἡγησάμενοι ἡγησαμένω

Vocative ἡγησάμενε ἡγησάμενοι ἡγησαμένω

Accusative ἡγησάμενον ἡγησαμένους ἡγησαμένω

Genitive ἡγησαμένου ἡγησαμένων ἡγησαμένοῑν

Dative ἡγησαμένῳ ἡγησαμένοῑς ἡγησαμένοῑν

Feminine

Nominative ἡγησαμένη ἡγησαμέναι ἡγησαμένᾱ

Vocative ἡγησαμένη ἡγησαμέναι ἡγησαμένᾱ

Accusative ἡγησαμένην ἡγησαμένᾱς ἡγησαμένᾱ

Genitive ἡγησαμένης ἡγησαμενῶν ἡγησαμέναῑν

Dative ἡγησαμένῃ ἡγησαμέναῑς ἡγησαμέναῑν



Singular Plural Dual

Neuter

Nominative ἡγησάμενον ἡγησάμενα ἡγησαμένω

Vocative ἡγησάμενον ἡγησάμενα ἡγησαμένω

Accusative ἡγησάμενον ἡγησάμενα ἡγησαμένω

Genitive ἡγησαμένου ἡγησαμένων ἡγησαμένοῑν

Dative ἡγησαμένῳ ἡγησαμένοῑς ἡγησαμένοῑν

Passive voice

Masculine

Nominative ἡγηθείς ἡγηθέντες ἡγηθέντε

Vocative ἡγηθείς ἡγηθέντες ἡγηθέντε

Accusative ἡγηθέντα ἡγηθέντας ἡγηθέντε

Genitive ἡγηθέντος ἡγηθέντων ἡγηθέντοῑν

Dative ἡγηθέντι ἡγηθεῖσι ἡγηθέντοῑν

Feminine

Nominative ἡγηθεῖσα ἡγηθεῖσαι ἡγηθείσᾱ

Vocative ἡγηθεῖσα ἡγηθεῖσαι ἡγηθείσᾱ

Accusative ἡγηθεῖσαν ἡγηθείσᾱς ἡγηθείσᾱ

Genitive ἡγηθείσης ἡγηθεισῶν ἡγηθείσαῑν

Dative ἡγηθείσῃ ἡγηθείσαῑς ἡγηθείσαῑν

Neuter

Nominative ἡγηθέν ἡγηθέντα ἡγηθέντε

Vocative ἡγηθέν ἡγηθέντα ἡγηθέντε

Accusative ἡγηθέν ἡγηθέντα ἡγηθέντε

Genitive ἡγηθέντος ἡγηθέντων ἡγηθέντοῑν

Dative ἡγηθέντι ἡγηθεῖσι ἡγηθέντοῑν

Perfect

Active voice

Masculine

Nominative ἡγημένος ἡγημένοι ἡγημένω

Vocative ἡγημένε ἡγημένοι ἡγημένω

Accusative ἡγημένον ἡγημένους ἡγημένω

Genitive ἡγημένου ἡγημένων ἡγημένοῑν

Dative ἡγημένῳ ἡγημένοῑς ἡγημένοῑν



Singular Plural Dual

Feminine

Nominative ἡγημένη ἡγημέναι ἡγημένᾱ

Vocative ἡγημένη ἡγημέναι ἡγημένᾱ

Accusative ἡγημένην ἡγημένᾱς ἡγημένᾱ

Genitive ἡγημένης ἡγημενῶν ἡγημέναῑν

Dative ἡγημένῃ ἡγημέναῑς ἡγημέναῑν

Neuter

Nominative ἡγημένον ἡγημένα ἡγημένω

Vocative ἡγημένον ἡγημένα ἡγημένω

Accusative ἡγημένον ἡγημένα ἡγημένω

Genitive ἡγημένου ἡγημένων ἡγημένοῑν

Dative ἡγημένῳ ἡγημένοῑς ἡγημένοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative ἡγημένος ἡγημένοι ἡγημένω

Vocative ἡγημένε ἡγημένοι ἡγημένω

Accusative ἡγημένον ἡγημένους ἡγημένω

Genitive ἡγημένου ἡγημένων ἡγημένοῑν

Dative ἡγημένῳ ἡγημένοῑς ἡγημένοῑν

Feminine

Nominative ἡγημένη ἡγημέναι ἡγημένᾱ

Vocative ἡγημένη ἡγημέναι ἡγημένᾱ

Accusative ἡγημένην ἡγημένᾱς ἡγημένᾱ

Genitive ἡγημένης ἡγημενῶν ἡγημέναῑν

Dative ἡγημένῃ ἡγημέναῑς ἡγημέναῑν

Neuter

Nominative ἡγημένον ἡγημένα ἡγημένω

Vocative ἡγημένον ἡγημένα ἡγημένω

Accusative ἡγημένον ἡγημένα ἡγημένω

Genitive ἡγημένου ἡγημένων ἡγημένοῑν

Dative ἡγημένῳ ἡγημένοῑς ἡγημένοῑν



Singular Plural Dual

Doric

Present

Active voice

Masculine

Nominative ἁγώμενος ἁγώμενοι ἁγωμένω

Vocative ἁγώμενε ἁγώμενοι ἁγωμένω

Accusative ἁγώμενον ἁγωμένους ἁγωμένω

Genitive ἁγωμένου ἁγωμένων ἁγωμένοῑν

Dative ἁγωμένῳ ἁγωμένοῑς ἁγωμένοῑν

Feminine

Nominative ἁγωμένη ἁγωμέναι ἁγωμένᾱ

Vocative ἁγωμένη ἁγωμέναι ἁγωμένᾱ

Accusative ἁγωμένην ἁγωμένᾱς ἁγωμένᾱ

Genitive ἁγωμένης ἁγωμενῶν ἁγωμέναῑν

Dative ἁγωμένῃ ἁγωμέναῑς ἁγωμέναῑν

Neuter

Nominative ἁγώμενον ἁγώμενα ἁγωμένω

Vocative ἁγώμενον ἁγώμενα ἁγωμένω

Accusative ἁγώμενον ἁγώμενα ἁγωμένω

Genitive ἁγωμένου ἁγωμένων ἁγωμένοῑν

Dative ἁγωμένῳ ἁγωμένοῑς ἁγωμένοῑν



Singular Plural Dual

Ionic

Present

Active voice

Masculine

Nominative ἡγεύμενος ἡγεύμενοι ἡγευμένω

Vocative ἡγεύμενε ἡγεύμενοι ἡγευμένω

Accusative ἡγεύμενον ἡγευμένους ἡγευμένω

Genitive ἡγευμένου ἡγευμένων ἡγευμένοῑν

Dative ἡγευμένῳ ἡγευμένοῑς ἡγευμένοῑν

Feminine

Nominative ἡγευμένη ἡγευμέναι ἡγευμένᾱ

Vocative ἡγευμένη ἡγευμέναι ἡγευμένᾱ

Accusative ἡγευμένην ἡγευμένᾱς ἡγευμένᾱ

Genitive ἡγευμένης ἡγευμενῶν ἡγευμέναῑν

Dative ἡγευμένῃ ἡγευμέναῑς ἡγευμέναῑν

Neuter

Nominative ἡγεύμενον ἡγεύμενα ἡγευμένω

Vocative ἡγεύμενον ἡγεύμενα ἡγευμένω

Accusative ἡγεύμενον ἡγεύμενα ἡγευμένω

Genitive ἡγευμένου ἡγευμένων ἡγευμένοῑν

Dative ἡγευμένῳ ἡγευμένοῑς ἡγευμένοῑν



ἡγέομαι

guide.

Active Middle Passive

Regular

Present ἡγεῖσθαι

Future ἡγήσεσθαι ἡγηθήσεσθαι

Aorist ἡγήσασθαι ἡγηθῆναι

Perfect ἡγῆσθαι



καταλαμβάνω

grab; happen to one; condemn.

Indicative Subjunctive Optative Imperative

Regular

Active voice

Present
καταλαμβάνω καταλαμβάνω καταλαμβάνοῑμι1ps

καταλαμβάνεις καταλαμβάνῃς καταλαμβάνοῑς καταλάμβανε2ps

καταλαμβάνει καταλαμβάνῃ καταλαμβάνοῑ καταλαμβανέτω3ps

καταλαμβάνομεν καταλαμβάνωμεν καταλαμβάνοῑμεν1pp

καταλαμβάνετε καταλαμβάνητε καταλαμβάνοῑτε καταλαμβάνετε2pp

καταλαμβάνουσι καταλαμβάνωσι καταλαμβάνοῑεν καταλαμβανέτωσ3pp

καταλαμβάνετον καταλαμβάνητον καταλαμβάνοῑτον καταλαμβάνετον2pd

καταλαμβάνετον καταλαμβάνητον καταλαμβανοί̄την καταλαμβανέτων3pd

Imperfect
κατελάμβανον1ps

κατελάμβανες2ps

κατελάμβανε3ps

κατελαμβάνομεν1pp

κατελαμβάνετε2pp

κατελάμβανον3pp

κατελαμβάνετον2pd

κατελαμβανέτην3pd

Future
καταλήψω καταληφθησοί̄μην1ps

καταλήψομαι καταληψοί̄μην

καταλήψεις καταληφθήσοῑο2ps

καταλήψει καταλήψοῑο

καταλήψει καταληφθήσοῑτο3ps

καταλήψεται καταλήψοῑτο

καταλήψομεν καταληφθησοί̄μεθ1pp

καταληψόμεθα καταληψοί̄μεθα

καταλήψετε καταληφθήσοῑσθε2pp

καταλήψεσθε καταλήψοῑσθε

καταλήψουσι καταληφθήσοῑντο3pp

καταλήψονται καταλήψοῑντο

καταλήψετον καταληφθήσοῑσθ2pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

καταλήψεσθον καταλήψοῑσθον

καταλήψετον καταληφθησοί̄σθ3pd

καταλήψεσθον καταληψοί̄σθην

Aorist
καταληφθῶ καταληφθείην1ps

καταληφθῇς καταληφθείης καταλήφθητι2ps

καταληφθῇ καταληφθείη καταληφθήτω3ps

καταληφθῶμεν καταληφθεῖμεν1pp

καταληφθῆτε καταληφθεῖτε καταλήφθητε2pp

καταληφθῶσι καταληφθεῖεν καταληφθήτωσαν3pp

καταληφθῆτον καταληφθεῖτον καταλήφθητον2pd

καταληφθῆτον καταληφθείτην καταληφθήτων3pd

Strong aorist
κατέλαβον καταλάβω καταλάβοῑμι1ps

κατέλαβες καταλάβῃς καταλάβοῑς κατάλαβε2ps

κατέλαβε καταλάβῃ καταλάβοῑ καταλαβέτω3ps

κατελάβομεν καταλάβωμεν καταλάβοῑμεν1pp

κατελάβετε καταλάβητε καταλάβοῑτε καταλάβετε2pp

κατέλαβον καταλάβωσι καταλάβοῑεν καταλαβέτωσαν3pp

κατελάβετον καταλάβητον καταλάβοῑτον καταλάβετον2pd

κατελαβέτην καταλάβητον καταλαβοί̄την καταλαβέτων3pd

Perfect
κατείληφα κατειλήφω κατειλήφοῑμι1ps

κατείληφας κατειλήφῃς κατειλήφοῑς κατείληφε2ps

κατείληφε κατειλήφῃ κατειλήφοῑ κατειληφέτω3ps

κατειλήφαμεν κατειλήφωμεν κατειλήφοῑμεν1pp

κατειλήφατε κατειλήφητε κατειλήφοῑτε κατειλήφετε2pp

κατειλήφασι κατειλήφωσι κατειλήφοῑεν κατειληφέτωσαν3pp

κατειλήφατον κατειλήφητον κατειλήφοῑτον κατειλήφετον2pd

κατειλήφατον κατειλήφητον κατειληφοί̄την κατειληφέτων3pd

Pluperfect
κατειλήφη1ps

κατειλήφης2ps

κατειλήφει3ps

κατειλήφεμεν1pp

κατειλήφετε2pp

κατειλήφεσαν3pp



Indicative Subjunctive Optative Imperative

κατειλήφειτον2pd

κατειληφείτην3pd

Middle voice

Present
κατελαμβάνομαι καταλαμβάνωμαι καταλαμβανοί̄μην1ps

κατελαμβάνει καταλαμβάνῃ καταλαμβάνοῑο καταλαμβάνου2ps

κατελαμβάνεται καταλαμβάνηται καταλαμβάνοῑτο καταλαμβανέσθω3ps

κατελαμβανόμεθ καταλαμβανώμεθ καταλαμβανοί̄μεθ1pp

κατελαμβάνεσθε καταλαμβάνησθε καταλαμβάνοῑσθε καταλαμβάνεσθε2pp

κατελαμβάνονται καταλαμβάνωνται καταλαμβάνοῑντο καταλαμβανέσθω3pp

κατελαμβάνεσθον καταλαμβάνησθο καταλαμβάνοῑσθο καταλαμβάνεσθο2pd

κατελαμβάνεσθον καταλαμβάνησθο καταλαμβανοί̄σθη καταλαμβανέσθω3pd

Imperfect
κατελαμβανόμην1ps

κατελαμβάνου2ps

κατελαμβάνετο3ps

κατελαμβανόμεθ1pp

κατελαμβάνεσθε2pp

κατελαμβάνοντο3pp

κατελαμβάνεσθον2pd

κατελαμβανέσθη3pd

Future
καταλήψομαι καταληψοί̄μην1ps

καταλήψει καταλήψοῑο2ps

καταλήψεται καταλήψοῑτο3ps

καταληψόμεθα καταληψοί̄μεθα1pp

καταλήψεσθε καταλήψοῑσθε2pp

καταλήψονται καταλήψοῑντο3pp

καταλήψεσθον καταλήψοῑσθον2pd

καταλήψεσθον καταληψοί̄σθην3pd

Strong aorist
κατελαβόμην καταλάβωμαι καταλαβοί̄μην1ps

κατελάβου καταλάβῃ καταλάβοῑο καταλαβοῦ2ps

κατελάβετο καταλάβηται καταλάβοῑτο καταλαβέσθω3ps

κατελαβόμεθα καταλαβώμεθα καταλαβοί̄μεθα1pp

κατελάβεσθε καταλάβησθε καταλάβοῑσθε καταλάβεσθε2pp

κατελάβοντο καταλάβωνται καταλάβοῑντο καταλαβέσθωσαν3pp



Indicative Subjunctive Optative Imperative

κατελάβεσθον καταλάβησθον καταλάβοῑσθον καταλάβεσθον2pd

κατελαβέσθην καταλάβησθον καταλαβοί̄σθην καταλαβέσθων3pd

Perfect
κατείλημμαι1ps

κατείληψαι κατείληψο2ps

κατείληπται κατειλήφθω3ps

κατειλήμμεθα1pp

κατείληφθε κατείληφθε2pp

κατειλήφθωσαν3pp

κατείληφθον κατείληφθον2pd

κατείληφθον κατειλήφθων3pd

Pluperfect
κατειλήμμην1ps

κατείληψο2ps

κατείληπτο3ps

κατειλήμμεθα1pp

κατείληφθε2pp

κατείληφθον2pd

κατειλήφθην3pd

Passive voice

Future
καταληφθήσομαι1ps

καταληφθήσει2ps

καταληφθήσεται3ps

καταληφθησόμεθ1pp

καταληφθήσεσθε2pp

καταληφθήσονται3pp

καταληφθήσεσθο2pd

καταληφθήσεσθο3pd

Aorist
κατελήφθην1ps

κατελήφθης2ps

κατελήφθη3ps

κατελήφθημεν1pp

κατελήφθητε2pp

κατελήφθησαν3pp

κατελήφθητον2pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

κατεληφθήτην3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Attic

Active voice

Perfect
καθείληφα καθειλήφω καθειλήφοῑμι1ps

καθείληφας καθειλήφῃς καθειλήφοῑς καθείληφε2ps

καθείληφε καθειλήφῃ καθειλήφοῑ καθειληφέτω3ps

καθειλήφαμεν καθειλήφωμεν καθειλήφοῑμεν1pp

καθειλήφατε καθειλήφητε καθειλήφοῑτε καθειλήφετε2pp

καθειλήφασι καθειλήφωσι καθειλήφοῑεν καθειληφέτωσαν3pp

καθειλήφατον καθειλήφητον καθειλήφοῑτον καθειλήφετον2pd

καθειλήφατον καθειλήφητον καθειληφοί̄την καθειληφέτων3pd

Pluperfect
καθειλήφη1ps

καθειλήφης2ps

καθειλήφει3ps

καθειλήφεμεν1pp

καθειλήφετε2pp

καθειλήφεσαν3pp

καθειλήφειτον2pd

καθειληφείτην3pd

Middle voice

Perfect
καθείλημμαι1ps

καθείληψαι καθείληψο2ps

καθείληπται καθειλήφθω3ps

καθειλήμμεθα1pp

καθείληφθε καθείληφθε2pp

καθειλήφθωσαν3pp

καθείληφθον καθείληφθον2pd

καθείληφθον καθειλήφθων3pd

Pluperfect
καθειλήμμην1ps

καθείληψο2ps

καθείληπτο3ps

καθειλήμμεθα1pp

καθείληφθε2pp

καθείληφθον2pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

καθειλήφθην3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Doric

Active voice

Future
καταλαψοῦμαι καταλαψῶμαι καταλαψοί̄μην1ps

καταλαμψοῦμαι καταλαμψῶμαι καταλαμψοί̄μην

καταλαψεῖ καταλαψῇ καταλαψοῖο καταλαψοῦ2ps

καταλαμψεῖ καταλαμψῇ καταλαμψοῖο καταλαμψοῦ

καταλαψεῖται καταλαψῆται καταλαψοῖτο καταλαψείσθω3ps

καταλαμψεῖται καταλαμψῆται καταλαμψοῖτο καταλαμψείσθω

καταλαψούμεθα καταλαψώμεθα καταλαψοί̄μεθα1pp

καταλαμψούμεθα καταλαμψώμεθα καταλαμψοί̄μεθα

καταλαψεῖσθε καταλαψῆσθε καταλαψοῖσθε καταλαψεῖσθε2pp

καταλαμψεῖσθε καταλαμψῆσθε καταλαμψοῖσθε καταλαμψεῖσθε

καταλαψοῦνται καταλαψῶνται καταλαψοῖντο καταλαψείσθωσα3pp

καταλαμψοῦνται καταλαμψῶνται καταλαμψοῖντο καταλαμψείσθωσ

καταλαψεῖσθον καταλαψῆσθον καταλαψοῖσθον καταλαψεῖσθον2pd

καταλαμψεῖσθον καταλαμψῆσθον καταλαμψοῖσθον καταλαμψεῖσθον

καταλαψεῖσθον καταλαψῆσθον καταλαψοί̄σθην καταλαψείσθων3pd

καταλαμψεῖσθον καταλαμψῆσθον καταλαμψοί̄σθην καταλαμψείσθων

Aorist
καταλαφθῶ καταλαφθείην1ps

καταλαφθῇς καταλαφθείης καταλάφθητι2ps

καταλαφθῇ καταλαφθείη καταλαφθήτω3ps

καταλαφθῶμεν καταλαφθεῖμεν1pp

καταλαφθῆτε καταλαφθεῖτε καταλάφθητε2pp

καταλαφθῶσι καταλαφθεῖεν καταλαφθήτωσαν3pp

καταλαφθῆτον καταλαφθεῖτον καταλάφθητον2pd

καταλαφθῆτον καταλαφθείτην καταλαφθήτων3pd

Perfect
καταλελάβηκα καταλελαβήκω καταλελαβήκοῑμι1ps

καταλελάβηκας καταλελαβήκῃς καταλελαβήκοῑς καταλελάβηκε2ps

καταλελάβηκε καταλελαβήκῃ καταλελαβήκοῑ καταλελαβηκέτω3ps

καταλελόνβῃ

καταλελαβήκαμεν καταλελαβήκωμε καταλελαβήκοῑμε1pp

καταλελαβήκατε καταλελαβήκητε καταλελαβήκοῑτε καταλελαβήκετε2pp

καταλελαβήκασι καταλελαβήκωσι καταλελαβήκοῑεν καταλελαβηκέτω3pp

καταλελαβήκατον καταλελαβήκητον καταλελαβήκοῑτο καταλελαβήκετον2pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

καταλελαβήκατον καταλελαβήκητον καταλελαβηκοί̄τη καταλελαβηκέτων3pd

Pluperfect
κατελελαβήκη1ps

κατελελαβήκης2ps

κατελελαβήκει3ps

κατελελαβήκεμεν1pp

κατελελαβήκετε2pp

κατελελαβήκεσαν3pp

κατελελαβήκειτον2pd

κατελελαβηκείτην3pd

Middle voice

Perfect
κατελελάβημαι1ps

κατελελάβησαι καταλελάβησο2ps

κατελελάβηται καταλελαβήσθω3ps

καταλέλᾱφθο

κατελελαβήμεθα1pp

κατελελάβησθε καταλελάβησθε2pp

κατελελάβηνται καταλελαβήσθωσ3pp

κατελελάβησθον καταλελάβησθον2pd

κατελελάβησθον καταλελαβήσθων3pd

Pluperfect
κατελελαβήμην1ps

κατελελάβησο2ps

κατελελάβητο3ps

κατελελαβήμεθα1pp

κατελελάβησθε2pp

κατελελάβηντο3pp

κατελελάβησθον2pd

κατελελαβήσθην3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Passive voice

Aorist
κατελάφθην1ps

κατελάφθης2ps

κατελάφθη3ps

κατελάφθημεν1pp

κατελάφθητε2pp

κατελάφθησαν3pp

κατελάφθητον2pd

κατελαφθήτην3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Aeolian

Active voice

Future
καταλά̄μψομαι καταλᾱμψοί̄μην1ps

καταλά̄μψει καταλά̄μψοῑο2ps

καταλά̄μψεται καταλά̄μψοῑτο3ps

καταλᾱμψόμεθα καταλᾱμψοί̄μεθα1pp

καταλά̄μψεσθε καταλά̄μψοῑσθε2pp

καταλά̄μψονται καταλά̄μψοῑντο3pp

καταλά̄μψεσθον καταλά̄μψοῑσθον2pd

καταλά̄μψεσθον καταλᾱμψοί̄σθην3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Epic

Active voice

Strong aorist
κατέλλαβον1ps

κατέλλαβες2ps

κατέλλαβε3ps

κατελλάβομεν1pp

κατελλάβετε2pp

κατέλλαβον3pp

κατελλάβετον2pd

κατελλαβέτην3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Ionic

Active voice

Future
καταλάμψομαι καταλαμψοί̄μην1ps

καταλάψομαι καταλαψοί̄μην

καταλάμψει καταλάμψοῑο2ps

καταλάψει καταλάψοῑο

καταλάμψεται καταλάμψοῑτο3ps

καταλάψεται καταλάψοῑτο

καταλαμψόμεθα καταλαμψοί̄μεθα1pp

καταλαψόμεθα καταλαψοί̄μεθα

καταλάμψεσθε καταλάμψοῑσθε2pp

καταλάψεσθε καταλάψοῑσθε

καταλάμψονται καταλάμψοῑντο3pp

καταλάψονται καταλάψοῑντο

καταλάμψεσθον καταλάμψοῑσθον2pd

καταλάψεσθον καταλάψοῑσθον

καταλάμψεσθον καταλαμψοί̄σθην3pd

καταλάψεσθον καταλαψοί̄σθην

Aorist
καταλαμφθῶ καταλαμφθείην1ps

καταλαμφθῇς καταλαμφθείης καταλάμφθητι2ps

καταλαμφθῇ καταλαμφθείη καταλαμφθήτω3ps

καταλαμφθῶμεν καταλαμφθεῖμεν1pp

καταλαμφθῆτε καταλαμφθεῖτε καταλάμφθητε2pp

καταλαμφθῶσι καταλαμφθεῖεν καταλαμφθήτωσα3pp

καταλαμφθῆτον καταλαμφθεῖτον καταλάμφθητον2pd

καταλαμφθῆτον καταλαμφθείτην καταλαμφθήτων3pd

Perfect
καταλελάβηκα καταλελαβήκω καταλελαβήκοῑμι1ps

καταλελάβηκας καταλελαβήκῃς καταλελαβήκοῑς καταλελάβηκε2ps

καταλέλᾱμσο

καταλελάβηκε καταλελαβήκῃ καταλελαβήκοῑ καταλελαβηκέτω3ps

καταλελά̄νω

καταλελαβήκαμεν καταλελαβήκωμε καταλελαβήκοῑμε1pp

καταλελαβήκατε καταλελαβήκητε καταλελαβήκοῑτε καταλελαβήκετε2pp

καταλέλᾱνε



Indicative Subjunctive Optative Imperative

καταλελαβήκασι καταλελαβήκωσι καταλελαβήκοῑεν καταλελαβηκέτω3pp

καταλελά̄νωσαν

καταλελαβήκατον καταλελαβήκητον καταλελαβήκοῑτο καταλελαβήκετον2pd

καταλέλᾱνον

καταλελαβήκατον καταλελαβήκητον καταλελαβηκοί̄τη καταλελαβηκέτων3pd

καταλελά̄νων

Pluperfect
κατελελαβήκη1ps

κατελελαβήκης2ps

κατελελαβήκει3ps

καταλελαβέκεε

κατελελαβήκεμεν1pp

κατελελαβήκετε2pp

κατελελαβήκεσαν3pp

κατελελαβήκειτον2pd

κατελελαβηκείτην3pd

Middle voice

Perfect
κατελελάβημαι1ps

καταλέλᾱμμαι

κατελελάβησαι καταλελάβησο2ps

καταλέλᾱμσαι

κατελελάβηται καταλελαβήσθω3ps

καταλέλᾱμται

κατελελαβήμεθα1pp

καταλελά̄μμεθα

κατελελάβησθε καταλελάβησθε2pp

καταλέλᾱνε

κατελελάβηνται καταλελαβήσθωσ3pp

καταλέλᾱμνται

καταλελήφαται

κατελελάβησθον καταλελάβησθον2pd

καταλέλᾱνον

κατελελάβησθον καταλελαβήσθων3pd

καταλέλᾱνον



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Pluperfect
κατελελαβήμην1ps

κατελελά̄μμην

κατελελάβησο2ps

κατελέλᾱμσο

κατελελάβητο3ps

κατελέλᾱμτο

κατελελαβήμεθα1pp

κατελελά̄μμεθα

κατελελάβησθε2pp

κατελέλᾱνε

κατελελάβηντο3pp

κατελέλᾱμντο

κατελελάβησθον2pd

κατελέλᾱνον

κατελελαβήσθην3pd

κατελελά̄νην

Passive voice

Aorist
κατελάμφθην1ps

κατελάμφθης2ps

κατελάμφθη3ps

κατελάμφθημεν1pp

κατελάμφθητε2pp

κατελάμφθησαν3pp

κατελάμφθητον2pd

κατελαμφθήτην3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Poetic

Active voice

Perfect
καταλέλημσο2ps

καταλελήνω3ps

καταλέληνε2pp

καταλελήνωσαν3pp

καταλέληνον2pd

καταλελήνων3pd

Middle voice

Perfect
καταλέλημμαι1ps

καταλέλημσαι2ps

καταλέλημται3ps

καταλελήμμεθα1pp

καταλέληνε2pp

καταλέλημνται3pp

καταλέληνον2pd

καταλέληνον3pd

Pluperfect
κατελελήμμην1ps

κατελέλημσο2ps

κατελέλημτο3ps

κατελελήμμεθα1pp

κατελέληνε2pp

κατελέλημντο3pp

κατελέληνον2pd

κατελελήνην3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Later

Active voice

Aorist
καταλημφθῶ καταλημφθείην1ps

καταλημφθῇς καταλημφθείης καταλήμφθητι2ps

καταλημφθῇ καταλημφθείη καταλημφθήτω3ps

καταλημφθῶμεν καταλημφθεῖμεν1pp

καταλημφθῆτε καταλημφθεῖτε καταλήμφθητε2pp

καταλημφθῶσι καταλημφθεῖεν καταλημφθήτωσα3pp

καταλημφθῆτον καταλημφθεῖτον καταλήμφθητον2pd

καταλημφθῆτον καταλημφθείτην καταλημφθήτων3pd

Passive voice

Aorist
κατελήμφθην1ps

κατελήμφθης2ps

κατελήμφθη3ps

κατελήμφθημεν1pp

κατελήμφθητε2pp

κατελήμφθησαν3pp

κατελήμφθητον2pd

κατελημφθήτην3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Recent

Active voice

Future
καταλήμψομαι καταλημψοί̄μην1ps

καταλήμψει καταλήμψοῑο2ps

καταλήμψεται καταλήμψοῑτο3ps

καταλημψόμεθα καταλημψοί̄μεθα1pp

καταλήμψεσθε καταλήμψοῑσθε2pp

καταλήμψονται καταλήμψοῑντο3pp

καταλήμψεσθον καταλήμψοῑσθον2pd

καταλήμψεσθον καταλημψοί̄σθην3pd



καταλαμβάνω

grab; happen to one; condemn.

Singular Plural Dual

Regular

Present

Active voice

Masculine

Nominative καταλαμβάνων καταλαμβάνοντες καταλαμβάνοντε

Vocative καταλαμβάνον καταλαμβάνοντες καταλαμβάνοντε

Accusative καταλαμβάνοντα καταλαμβάνοντας καταλαμβάνοντε

Genitive καταλαμβάνοντος καταλαμβανόντων καταλαμβανόντοῑν

Dative καταλαμβάνοντι καταλαμβάνουσι καταλαμβανόντοῑν

Feminine

Nominative καταλαμβάνουσα καταλαμβάνουσαι καταλαμβανούσᾱ

Vocative καταλαμβάνουσα καταλαμβάνουσαι καταλαμβανούσᾱ

Accusative καταλαμβάνουσαν καταλαμβανούσᾱς καταλαμβανούσᾱ

Genitive καταλαμβανούσης καταλαμβανουσῶν καταλαμβανούσαῑν

Dative καταλαμβανούσῃ καταλαμβανούσαῑς καταλαμβανούσαῑν

Neuter

Nominative καταλαμβάνον καταλαμβάνοντα καταλαμβάνοντε

Vocative καταλαμβάνον καταλαμβάνοντα καταλαμβάνοντε

Accusative καταλαμβάνον καταλαμβάνοντα καταλαμβάνοντε

Genitive καταλαμβάνοντος καταλαμβανόντων καταλαμβανόντοῑν

Dative καταλαμβάνοντι καταλαμβάνουσι καταλαμβανόντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative καταλαμβανόμενος καταλαμβανόμενοι καταλαμβανομένω

Vocative καταλαμβανόμενε καταλαμβανόμενοι καταλαμβανομένω

Accusative καταλαμβανόμενον καταλαμβανομένους καταλαμβανομένω

Genitive καταλαμβανομένου καταλαμβανομένων καταλαμβανομένοῑν

Dative καταλαμβανομένῳ καταλαμβανομένοῑς καταλαμβανομένοῑν

Feminine

Nominative καταλαμβανομένη καταλαμβανομέναι καταλαμβανομένᾱ

Vocative καταλαμβανομένη καταλαμβανομέναι καταλαμβανομένᾱ

Accusative καταλαμβανομένην καταλαμβανομένᾱς καταλαμβανομένᾱ

Genitive καταλαμβανομένης καταλαμβανομενῶν καταλαμβανομέναῑν

Dative καταλαμβανομένῃ καταλαμβανομέναῑς καταλαμβανομέναῑν



Singular Plural Dual

Neuter

Nominative καταλαμβανόμενον καταλαμβανόμενα καταλαμβανομένω

Vocative καταλαμβανόμενον καταλαμβανόμενα καταλαμβανομένω

Accusative καταλαμβανόμενον καταλαμβανόμενα καταλαμβανομένω

Genitive καταλαμβανομένου καταλαμβανομένων καταλαμβανομένοῑν

Dative καταλαμβανομένῳ καταλαμβανομένοῑς καταλαμβανομένοῑν

Future

Active voice

Masculine

Nominative καταλήψων καταλήψοντες καταλήψοντε

Nominative καταληψόμενος καταληψόμενοι καταληψομένω

Vocative καταλήψον καταλήψοντες καταλήψοντε

Vocative καταληψόμενε καταληψόμενοι καταληψομένω

Accusative καταλήψοντα καταλήψοντας καταλήψοντε

Accusative καταληψόμενον καταληψομένους καταληψομένω

Genitive καταλήψοντος καταληψόντων καταληψόντοῑν

Genitive καταληψομένου καταληψομένων καταληψομένοῑν

Dative καταλήψοντι καταλήψουσι καταληψόντοῑν

Dative καταληψομένῳ καταληψομένοῑς καταληψομένοῑν

Feminine

Nominative καταλήψουσα καταλήψουσαι καταληψούσᾱ

Nominative καταληψομένη καταληψομέναι καταληψομένᾱ

Vocative καταλήψουσα καταλήψουσαι καταληψούσᾱ

Vocative καταληψομένη καταληψομέναι καταληψομένᾱ

Accusative καταλήψουσαν καταληψούσᾱς καταληψούσᾱ

Accusative καταληψομένην καταληψομένᾱς καταληψομένᾱ

Genitive καταληψούσης καταληψουσῶν καταληψούσαῑν

Genitive καταληψομένης καταληψομενῶν καταληψομέναῑν

Dative καταληψούσῃ καταληψούσαῑς καταληψούσαῑν

Dative καταληψομένῃ καταληψομέναῑς καταληψομέναῑν

Neuter

Nominative καταλῆψον καταλήψοντα καταλήψοντε

Nominative καταληψόμενον καταληψόμενα καταληψομένω

Vocative καταλῆψον καταλήψοντα καταλήψοντε

Vocative καταληψόμενον καταληψόμενα καταληψομένω

Accusative καταλῆψον καταλήψοντα καταλήψοντε

Accusative καταληψόμενον καταληψόμενα καταληψομένω

Genitive καταλήψοντος καταληψόντων καταληψόντοῑν



Singular Plural Dual

Genitive καταληψομένου καταληψομένων καταληψομένοῑν

Dative καταλήψοντι καταλήψουσι καταληψόντοῑν

Dative καταληψομένῳ καταληψομένοῑς καταληψομένοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative καταληψόμενος καταληψόμενοι καταληψομένω

Vocative καταληψόμενε καταληψόμενοι καταληψομένω

Accusative καταληψόμενον καταληψομένους καταληψομένω

Genitive καταληψομένου καταληψομένων καταληψομένοῑν

Dative καταληψομένῳ καταληψομένοῑς καταληψομένοῑν

Feminine

Nominative καταληψομένη καταληψομέναι καταληψομένᾱ

Vocative καταληψομένη καταληψομέναι καταληψομένᾱ

Accusative καταληψομένην καταληψομένᾱς καταληψομένᾱ

Genitive καταληψομένης καταληψομενῶν καταληψομέναῑν

Dative καταληψομένῃ καταληψομέναῑς καταληψομέναῑν

Neuter

Nominative καταληψόμενον καταληψόμενα καταληψομένω

Vocative καταληψόμενον καταληψόμενα καταληψομένω

Accusative καταληψόμενον καταληψόμενα καταληψομένω

Genitive καταληψομένου καταληψομένων καταληψομένοῑν

Dative καταληψομένῳ καταληψομένοῑς καταληψομένοῑν

Passive voice

Masculine

Nominative καταληφθησόμενος καταληφθησόμενοι καταληφθησομένω

Vocative καταληφθησόμενε καταληφθησόμενοι καταληφθησομένω

Accusative καταληφθησόμενον καταληφθησομένους καταληφθησομένω

Genitive καταληφθησομένου καταληφθησομένων καταληφθησομένοῑν

Dative καταληφθησομένῳ καταληφθησομένοῑς καταληφθησομένοῑν

Feminine

Nominative καταληφθησομένη καταληφθησομέναι καταληφθησομένᾱ

Vocative καταληφθησομένη καταληφθησομέναι καταληφθησομένᾱ

Accusative καταληφθησομένην καταληφθησομένᾱς καταληφθησομένᾱ

Genitive καταληφθησομένης καταληφθησομενῶν καταληφθησομέναῑν

Dative καταληφθησομένῃ καταληφθησομέναῑς καταληφθησομέναῑν



Singular Plural Dual

Neuter

Nominative καταληφθησόμενον καταληφθησόμενα καταληφθησομένω

Vocative καταληφθησόμενον καταληφθησόμενα καταληφθησομένω

Accusative καταληφθησόμενον καταληφθησόμενα καταληφθησομένω

Genitive καταληφθησομένου καταληφθησομένων καταληφθησομένοῑν

Dative καταληφθησομένῳ καταληφθησομένοῑς καταληφθησομένοῑν

Aorist

Passive voice

Masculine

Nominative καταληφθείς καταληφθέντες καταληφθέντε

Vocative καταληφθείς καταληφθέντες καταληφθέντε

Accusative καταληφθέντα καταληφθέντας καταληφθέντε

Genitive καταληφθέντος καταληφθέντων καταληφθέντοῑν

Dative καταληφθέντι καταληφθεῖσι καταληφθέντοῑν

Feminine

Nominative καταληφθεῖσα καταληφθεῖσαι καταληφθείσᾱ

Vocative καταληφθεῖσα καταληφθεῖσαι καταληφθείσᾱ

Accusative καταληφθεῖσαν καταληφθείσᾱς καταληφθείσᾱ

Genitive καταληφθείσης καταληφθεισῶν καταληφθείσαῑν

Dative καταληφθείσῃ καταληφθείσαῑς καταληφθείσαῑν

Neuter

Nominative καταληφθέν καταληφθέντα καταληφθέντε

Vocative καταληφθέν καταληφθέντα καταληφθέντε

Accusative καταληφθέν καταληφθέντα καταληφθέντε

Genitive καταληφθέντος καταληφθέντων καταληφθέντοῑν

Dative καταληφθέντι καταληφθεῖσι καταληφθέντοῑν

String Aorist

Active voice

Masculine

Nominative καταλαβών καταλαβόντες καταλαβόντε

Vocative καταλαβών καταλαβόντες καταλαβόντε

Accusative καταλαβόντα καταλαβόντας καταλαβόντε

Genitive καταλαβόντος καταλαβόντων καταλαβόντοῑν

Dative καταλαβόντι καταλαβοῦσι καταλαβόντοῑν



Singular Plural Dual

Feminine

Nominative καταλαβοῦσα καταλαβοῦσαι καταλαβούσᾱ

Vocative καταλαβοῦσα καταλαβοῦσαι καταλαβούσᾱ

Accusative καταλαβοῦσαν καταλαβούσᾱς καταλαβούσᾱ

Genitive καταλαβούσης καταλαβουσῶν καταλαβούσαῑν

Dative καταλαβούσῃ καταλαβούσαῑς καταλαβούσαῑν

Neuter

Nominative καταλαβόν καταλαβόντα καταλαβόντε

Vocative καταλαβόν καταλαβόντα καταλαβόντε

Accusative καταλαβόν καταλαβόντα καταλαβόντε

Genitive καταλαβόντος καταλαβόντων καταλαβόντοῑν

Dative καταλαβόντι καταλαβοῦσι καταλαβόντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative καταλαβόμενος καταλαβόμενοι καταλαβομένω

Vocative καταλαβόμενε καταλαβόμενοι καταλαβομένω

Accusative καταλαβόμενον καταλαβομένους καταλαβομένω

Genitive καταλαβομένου καταλαβομένων καταλαβομένοῑν

Dative καταλαβομένῳ καταλαβομένοῑς καταλαβομένοῑν

Feminine

Nominative καταλαβομένη καταλαβομέναι καταλαβομένᾱ

Vocative καταλαβομένη καταλαβομέναι καταλαβομένᾱ

Accusative καταλαβομένην καταλαβομένᾱς καταλαβομένᾱ

Genitive καταλαβομένης καταλαβομενῶν καταλαβομέναῑν

Dative καταλαβομένῃ καταλαβομέναῑς καταλαβομέναῑν

Neuter

Nominative καταλαβόμενον καταλαβόμενα καταλαβομένω

Vocative καταλαβόμενον καταλαβόμενα καταλαβομένω

Accusative καταλαβόμενον καταλαβόμενα καταλαβομένω

Genitive καταλαβομένου καταλαβομένων καταλαβομένοῑν

Dative καταλαβομένῳ καταλαβομένοῑς καταλαβομένοῑν



Singular Plural Dual

Perfect

Active voice

Masculine

Nominative κατειληφώς κατειληφότες κατειληφότε

Vocative κατειληφώς κατειληφότες κατειληφότε

Accusative κατειληφότα κατειληφότας κατειληφότε

Genitive κατειληφότος κατειληφότων κατειληφότοῑν

Dative κατειληφότι κατειληφῶσι κατειληφότοῑν

Feminine

Nominative κατειληφυῖα κατειληφυῖαι κατειληφυίᾱ

Vocative κατειληφυῖα κατειληφυῖαι κατειληφυίᾱ

Accusative κατειληφυῖαν κατειληφυίᾱς κατειληφυίᾱ

Genitive κατειληφυίᾱς κατειληφυιῶν κατειληφυίαῑν

Dative κατειληφυίᾳ κατειληφυίαῑς κατειληφυίαῑν

Neuter

Nominative κατειληφός κατειληφότα κατειληφότε

Vocative κατειληφός κατειληφότα κατειληφότε

Accusative κατειληφός κατειληφότα κατειληφότε

Genitive κατειληφότος κατειληφότων κατειληφότοῑν

Dative κατειληφότι κατειληφῶσι κατειληφότοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative κατειλημμένος κατειλημμένοι κατειλημμένω

Vocative κατειλημμένε κατειλημμένοι κατειλημμένω

Accusative κατειλημμένον κατειλημμένους κατειλημμένω

Genitive κατειλημμένου κατειλημμένων κατειλημμένοῑν

Dative κατειλημμένῳ κατειλημμένοῑς κατειλημμένοῑν

Feminine

Nominative κατειλημμένη κατειλημμέναι κατειλημμένᾱ

Vocative κατειλημμένη κατειλημμέναι κατειλημμένᾱ

Accusative κατειλημμένην κατειλημμένᾱς κατειλημμένᾱ

Genitive κατειλημμένης κατειλημμενῶν κατειλημμέναῑν

Dative κατειλημμένῃ κατειλημμέναῑς κατειλημμέναῑν



Singular Plural Dual

Neuter

Nominative κατειλημμένον κατειλημμένα κατειλημμένω

Vocative κατειλημμένον κατειλημμένα κατειλημμένω

Accusative κατειλημμένον κατειλημμένα κατειλημμένω

Genitive κατειλημμένου κατειλημμένων κατειλημμένοῑν

Dative κατειλημμένῳ κατειλημμένοῑς κατειλημμένοῑν



Singular Plural Dual

Attic

Perfect

Active voice

Masculine

Nominative καθειληφώς καθειληφότες καθειληφότε

Vocative καθειληφώς καθειληφότες καθειληφότε

Accusative καθειληφότα καθειληφότας καθειληφότε

Genitive καθειληφότος καθειληφότων καθειληφότοῑν

Dative καθειληφότι καθειληφῶσι καθειληφότοῑν

Feminine

Nominative καθειληφυῖα καθειληφυῖαι καθειληφυίᾱ

Vocative καθειληφυῖα καθειληφυῖαι καθειληφυίᾱ

Accusative καθειληφυῖαν καθειληφυίᾱς καθειληφυίᾱ

Genitive καθειληφυίᾱς καθειληφυιῶν καθειληφυίαῑν

Dative καθειληφυίᾳ καθειληφυίαῑς καθειληφυίαῑν

Neuter

Nominative καθειληφός καθειληφότα καθειληφότε

Vocative καθειληφός καθειληφότα καθειληφότε

Accusative καθειληφός καθειληφότα καθειληφότε

Genitive καθειληφότος καθειληφότων καθειληφότοῑν

Dative καθειληφότι καθειληφῶσι καθειληφότοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative καθειλημμένος καθειλημμένοι καθειλημμένω

Vocative καθειλημμένε καθειλημμένοι καθειλημμένω

Accusative καθειλημμένον καθειλημμένους καθειλημμένω

Genitive καθειλημμένου καθειλημμένων καθειλημμένοῑν

Dative καθειλημμένῳ καθειλημμένοῑς καθειλημμένοῑν

Feminine

Nominative καθειλημμένη καθειλημμέναι καθειλημμένᾱ

Vocative καθειλημμένη καθειλημμέναι καθειλημμένᾱ

Accusative καθειλημμένην καθειλημμένᾱς καθειλημμένᾱ

Genitive καθειλημμένης καθειλημμενῶν καθειλημμέναῑν

Dative καθειλημμένῃ καθειλημμέναῑς καθειλημμέναῑν



Singular Plural Dual

Neuter

Nominative καθειλημμένον καθειλημμένα καθειλημμένω

Vocative καθειλημμένον καθειλημμένα καθειλημμένω

Accusative καθειλημμένον καθειλημμένα καθειλημμένω

Genitive καθειλημμένου καθειλημμένων καθειλημμένοῑν

Dative καθειλημμένῳ καθειλημμένοῑς καθειλημμένοῑν



Singular Plural Dual

Doric

Future

Active voice

Masculine

Nominative καταλαψούμενος καταλαψούμενοι καταλαψουμένω

Nominative καταλαμψούμενος καταλαμψούμενοι καταλαμψουμένω

Vocative καταλαψούμενε καταλαψούμενοι καταλαψουμένω

Vocative καταλαμψούμενε καταλαμψούμενοι καταλαμψουμένω

Accusative καταλαψούμενον καταλαψουμένους καταλαψουμένω

Accusative καταλαμψούμενον καταλαμψουμένους καταλαμψουμένω

Genitive καταλαψουμένου καταλαψουμένων καταλαψουμένοῑν

Genitive καταλαμψουμένου καταλαμψουμένων καταλαμψουμένοῑν

Dative καταλαψουμένῳ καταλαψουμένοῑς καταλαψουμένοῑν

Dative καταλαμψουμένῳ καταλαμψουμένοῑς καταλαμψουμένοῑν

Feminine

Nominative καταλαψουμένη καταλαψουμέναι καταλαψουμένᾱ

Nominative καταλαμψουμένη καταλαμψουμέναι καταλαμψουμένᾱ

Vocative καταλαψουμένη καταλαψουμέναι καταλαψουμένᾱ

Vocative καταλαμψουμένη καταλαμψουμέναι καταλαμψουμένᾱ

Accusative καταλαψουμένην καταλαψουμένᾱς καταλαψουμένᾱ

Accusative καταλαμψουμένην καταλαμψουμένᾱς καταλαμψουμένᾱ

Genitive καταλαψουμένης καταλαψουμενῶν καταλαψουμέναῑν

Genitive καταλαμψουμένης καταλαμψουμενῶν καταλαμψουμέναῑν

Dative καταλαψουμένῃ καταλαψουμέναῑς καταλαψουμέναῑν

Dative καταλαμψουμένῃ καταλαμψουμέναῑς καταλαμψουμέναῑν

Neuter

Nominative καταλαψούμενον καταλαψούμενα καταλαψουμένω

Nominative καταλαμψούμενον καταλαμψούμενα καταλαμψουμένω

Vocative καταλαψούμενον καταλαψούμενα καταλαψουμένω

Vocative καταλαμψούμενον καταλαμψούμενα καταλαμψουμένω

Accusative καταλαψούμενον καταλαψούμενα καταλαψουμένω

Accusative καταλαμψούμενον καταλαμψούμενα καταλαμψουμένω

Genitive καταλαψουμένου καταλαψουμένων καταλαψουμένοῑν

Genitive καταλαμψουμένου καταλαμψουμένων καταλαμψουμένοῑν

Dative καταλαψουμένῳ καταλαψουμένοῑς καταλαψουμένοῑν

Dative καταλαμψουμένῳ καταλαμψουμένοῑς καταλαμψουμένοῑν



Singular Plural Dual

Aorist

Passive voice

Masculine

Nominative καταλαφθείς καταλαφθέντες καταλαφθέντε

Vocative καταλαφθείς καταλαφθέντες καταλαφθέντε

Accusative καταλαφθέντα καταλαφθέντας καταλαφθέντε

Genitive καταλαφθέντος καταλαφθέντων καταλαφθέντοῑν

Dative καταλαφθέντι καταλαφθεῖσι καταλαφθέντοῑν

Feminine

Nominative καταλαφθεῖσα καταλαφθεῖσαι καταλαφθείσᾱ

Vocative καταλαφθεῖσα καταλαφθεῖσαι καταλαφθείσᾱ

Accusative καταλαφθεῖσαν καταλαφθείσᾱς καταλαφθείσᾱ

Genitive καταλαφθείσης καταλαφθεισῶν καταλαφθείσαῑν

Dative καταλαφθείσῃ καταλαφθείσαῑς καταλαφθείσαῑν

Neuter

Nominative καταλαφθέν καταλαφθέντα καταλαφθέντε

Vocative καταλαφθέν καταλαφθέντα καταλαφθέντε

Accusative καταλαφθέν καταλαφθέντα καταλαφθέντε

Genitive καταλαφθέντος καταλαφθέντων καταλαφθέντοῑν

Dative καταλαφθέντι καταλαφθεῖσι καταλαφθέντοῑν

Perfect

Active voice

Masculine

Nominative καταλελαβηκώς καταλελαβηκότες καταλελαβηκότε

Vocative καταλελαβηκώς καταλελαβηκότες καταλελαβηκότε

Accusative καταλελαβηκότα καταλελαβηκότας καταλελαβηκότε

Genitive καταλελαβηκότος καταλελαβηκότων καταλελαβηκότοῑν

Dative καταλελαβηκότι καταλελαβηκῶσι καταλελαβηκότοῑν

Feminine

Nominative καταλελαβηκυῖα καταλελαβηκυῖαι καταλελαβηκυίᾱ

Vocative καταλελαβηκυῖα καταλελαβηκυῖαι καταλελαβηκυίᾱ

Accusative καταλελαβηκυῖαν καταλελαβηκυίᾱς καταλελαβηκυίᾱ

Genitive καταλελαβηκυίᾱς καταλελαβηκυιῶν καταλελαβηκυίαῑν

Dative καταλελαβηκυίᾳ καταλελαβηκυίαῑς καταλελαβηκυίαῑν



Singular Plural Dual

Neuter

Nominative καταλελαβηκός καταλελαβηκότα καταλελαβηκότε

Vocative καταλελαβηκός καταλελαβηκότα καταλελαβηκότε

Accusative καταλελαβηκός καταλελαβηκότα καταλελαβηκότε

Genitive καταλελαβηκότος καταλελαβηκότων καταλελαβηκότοῑν

Dative καταλελαβηκότι καταλελαβηκῶσι καταλελαβηκότοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative καταλελαβημένος καταλελαβημένοι καταλελαβημένω

Vocative καταλελαβημένε καταλελαβημένοι καταλελαβημένω

Accusative καταλελαβημένον καταλελαβημένους καταλελαβημένω

Genitive καταλελαβημένου καταλελαβημένων καταλελαβημένοῑν

Dative καταλελαβημένῳ καταλελαβημένοῑς καταλελαβημένοῑν

Feminine

Nominative καταλελαβημένη καταλελαβημέναι καταλελαβημένᾱ

Vocative καταλελαβημένη καταλελαβημέναι καταλελαβημένᾱ

Accusative καταλελαβημένην καταλελαβημένᾱς καταλελαβημένᾱ

Genitive καταλελαβημένης καταλελαβημενῶν καταλελαβημέναῑν

Dative καταλελαβημένῃ καταλελαβημέναῑς καταλελαβημέναῑν

Neuter

Nominative καταλελαβημένον καταλελαβημένα καταλελαβημένω

Vocative καταλελαβημένον καταλελαβημένα καταλελαβημένω

Accusative καταλελαβημένον καταλελαβημένα καταλελαβημένω

Genitive καταλελαβημένου καταλελαβημένων καταλελαβημένοῑν

Dative καταλελαβημένῳ καταλελαβημένοῑς καταλελαβημένοῑν



Singular Plural Dual

Aeolian

Future

Active voice

Masculine

Nominative καταλᾱμψόμενος καταλᾱμψόμενοι καταλᾱμψομένω

Vocative καταλᾱμψόμενε καταλᾱμψόμενοι καταλᾱμψομένω

Accusative καταλᾱμψόμενον καταλᾱμψομένους καταλᾱμψομένω

Genitive καταλᾱμψομένου καταλᾱμψομένων καταλᾱμψομένοῑν

Dative καταλᾱμψομένῳ καταλᾱμψομένοῑς καταλᾱμψομένοῑν

Feminine

Nominative καταλᾱμψομένη καταλᾱμψομέναι καταλᾱμψομένᾱ

Vocative καταλᾱμψομένη καταλᾱμψομέναι καταλᾱμψομένᾱ

Accusative καταλᾱμψομένην καταλᾱμψομένᾱς καταλᾱμψομένᾱ

Genitive καταλᾱμψομένης καταλᾱμψομενῶν καταλᾱμψομέναῑν

Dative καταλᾱμψομένῃ καταλᾱμψομέναῑς καταλᾱμψομέναῑν

Neuter

Nominative καταλᾱμψόμενον καταλᾱμψόμενα καταλᾱμψομένω

Vocative καταλᾱμψόμενον καταλᾱμψόμενα καταλᾱμψομένω

Accusative καταλᾱμψόμενον καταλᾱμψόμενα καταλᾱμψομένω

Genitive καταλᾱμψομένου καταλᾱμψομένων καταλᾱμψομένοῑν

Dative καταλᾱμψομένῳ καταλᾱμψομένοῑς καταλᾱμψομένοῑν



Singular Plural Dual

Ionic

Future

Active voice

Masculine

Nominative καταλαμψόμενος καταλαμψόμενοι καταλαμψομένω

Nominative καταλαψόμενος καταλαψόμενοι καταλαψομένω

Vocative καταλαμψόμενε καταλαμψόμενοι καταλαμψομένω

Vocative καταλαψόμενε καταλαψόμενοι καταλαψομένω

Accusative καταλαμψόμενον καταλαμψομένους καταλαμψομένω

Accusative καταλαψόμενον καταλαψομένους καταλαψομένω

Genitive καταλαμψομένου καταλαμψομένων καταλαμψομένοῑν

Genitive καταλαψομένου καταλαψομένων καταλαψομένοῑν

Dative καταλαμψομένῳ καταλαμψομένοῑς καταλαμψομένοῑν

Dative καταλαψομένῳ καταλαψομένοῑς καταλαψομένοῑν

Feminine

Nominative καταλαμψομένη καταλαμψομέναι καταλαμψομένᾱ

Nominative καταλαψομένη καταλαψομέναι καταλαψομένᾱ

Vocative καταλαμψομένη καταλαμψομέναι καταλαμψομένᾱ

Vocative καταλαψομένη καταλαψομέναι καταλαψομένᾱ

Accusative καταλαμψομένην καταλαμψομένᾱς καταλαμψομένᾱ

Accusative καταλαψομένην καταλαψομένᾱς καταλαψομένᾱ

Genitive καταλαμψομένης καταλαμψομενῶν καταλαμψομέναῑν

Genitive καταλαψομένης καταλαψομενῶν καταλαψομέναῑν

Dative καταλαμψομένῃ καταλαμψομέναῑς καταλαμψομέναῑν

Dative καταλαψομένῃ καταλαψομέναῑς καταλαψομέναῑν

Neuter

Nominative καταλαμψόμενον καταλαμψόμενα καταλαμψομένω

Nominative καταλαψόμενον καταλαψόμενα καταλαψομένω

Vocative καταλαμψόμενον καταλαμψόμενα καταλαμψομένω

Vocative καταλαψόμενον καταλαψόμενα καταλαψομένω

Accusative καταλαμψόμενον καταλαμψόμενα καταλαμψομένω

Accusative καταλαψόμενον καταλαψόμενα καταλαψομένω

Genitive καταλαμψομένου καταλαμψομένων καταλαμψομένοῑν

Genitive καταλαψομένου καταλαψομένων καταλαψομένοῑν

Dative καταλαμψομένῳ καταλαμψομένοῑς καταλαμψομένοῑν

Dative καταλαψομένῳ καταλαψομένοῑς καταλαψομένοῑν



Singular Plural Dual

Aorist

Passive voice

Masculine

Nominative καταλαμφθείς καταλαμφθέντες καταλαμφθέντε

Vocative καταλαμφθείς καταλαμφθέντες καταλαμφθέντε

Accusative καταλαμφθέντα καταλαμφθέντας καταλαμφθέντε

Genitive καταλαμφθέντος καταλαμφθέντων καταλαμφθέντοῑν

Dative καταλαμφθέντι καταλαμφθεῖσι καταλαμφθέντοῑν

Feminine

Nominative καταλαμφθεῖσα καταλαμφθεῖσαι καταλαμφθείσᾱ

Vocative καταλαμφθεῖσα καταλαμφθεῖσαι καταλαμφθείσᾱ

Accusative καταλαμφθεῖσαν καταλαμφθείσᾱς καταλαμφθείσᾱ

Genitive καταλαμφθείσης καταλαμφθεισῶν καταλαμφθείσαῑν

Dative καταλαμφθείσῃ καταλαμφθείσαῑς καταλαμφθείσαῑν

Neuter

Nominative καταλαμφθέν καταλαμφθέντα καταλαμφθέντε

Vocative καταλαμφθέν καταλαμφθέντα καταλαμφθέντε

Accusative καταλαμφθέν καταλαμφθέντα καταλαμφθέντε

Genitive καταλαμφθέντος καταλαμφθέντων καταλαμφθέντοῑν

Dative καταλαμφθέντι καταλαμφθεῖσι καταλαμφθέντοῑν

Perfect

Active voice

Masculine

Nominative καταλελαβηκώς καταλελαβηκότες καταλελαβηκότε

Vocative καταλελαβηκώς καταλελαβηκότες καταλελαβηκότε

Accusative καταλελαβηκότα καταλελαβηκότας καταλελαβηκότε

Genitive καταλελαβηκότος καταλελαβηκότων καταλελαβηκότοῑν

Dative καταλελαβηκότι καταλελαβηκῶσι καταλελαβηκότοῑν

Feminine

Nominative καταλελαβηκυῖα καταλελαβηκυῖαι καταλελαβηκυίᾱ

Vocative καταλελαβηκυῖα καταλελαβηκυῖαι καταλελαβηκυίᾱ

Accusative καταλελαβηκυῖαν καταλελαβηκυίᾱς καταλελαβηκυίᾱ

Genitive καταλελαβηκυίᾱς καταλελαβηκυιῶν καταλελαβηκυίαῑν

Dative καταλελαβηκυίᾳ καταλελαβηκυίαῑς καταλελαβηκυίαῑν



Singular Plural Dual

Neuter

Nominative καταλελαβηκός καταλελαβηκότα καταλελαβηκότε

Vocative καταλελαβηκός καταλελαβηκότα καταλελαβηκότε

Accusative καταλελαβηκός καταλελαβηκότα καταλελαβηκότε

Genitive καταλελαβηκότος καταλελαβηκότων καταλελαβηκότοῑν

Dative καταλελαβηκότι καταλελαβηκῶσι καταλελαβηκότοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative καταλελαβημένος καταλελαβημένοι καταλελαβημένω

Nominative καταλελᾱμμένος καταλελᾱμμένοι καταλελᾱμμένω

Vocative καταλελαβημένε καταλελαβημένοι καταλελαβημένω

Vocative καταλελᾱμμένε καταλελᾱμμένοι καταλελᾱμμένω

Accusative καταλελαβημένον καταλελαβημένους καταλελαβημένω

Accusative καταλελᾱμμένον καταλελᾱμμένους καταλελᾱμμένω

Genitive καταλελαβημένου καταλελαβημένων καταλελαβημένοῑν

Genitive καταλελᾱμμένου καταλελᾱμμένων καταλελᾱμμένοῑν

Dative καταλελαβημένῳ καταλελαβημένοῑς καταλελαβημένοῑν

Dative καταλελᾱμμένῳ καταλελᾱμμένοῑς καταλελᾱμμένοῑν

Feminine

Nominative καταλελαβημένη καταλελαβημέναι καταλελαβημένᾱ

Nominative καταλελᾱμμένη καταλελᾱμμέναι καταλελᾱμμένᾱ

Vocative καταλελαβημένη καταλελαβημέναι καταλελαβημένᾱ

Vocative καταλελᾱμμένη καταλελᾱμμέναι καταλελᾱμμένᾱ

Accusative καταλελαβημένην καταλελαβημένᾱς καταλελαβημένᾱ

Accusative καταλελᾱμμένην καταλελᾱμμένᾱς καταλελᾱμμένᾱ

Genitive καταλελαβημένης καταλελαβημενῶν καταλελαβημέναῑν

Genitive καταλελᾱμμένης καταλελᾱμμενῶν καταλελᾱμμέναῑν

Dative καταλελαβημένῃ καταλελαβημέναῑς καταλελαβημέναῑν

Dative καταλελᾱμμένῃ καταλελᾱμμέναῑς καταλελᾱμμέναῑν

Neuter

Nominative καταλελαβημένον καταλελαβημένα καταλελαβημένω

Nominative καταλελᾱμμένον καταλελᾱμμένα καταλελᾱμμένω

Vocative καταλελαβημένον καταλελαβημένα καταλελαβημένω

Vocative καταλελᾱμμένον καταλελᾱμμένα καταλελᾱμμένω

Accusative καταλελαβημένον καταλελαβημένα καταλελαβημένω

Accusative καταλελᾱμμένον καταλελᾱμμένα καταλελᾱμμένω

Genitive καταλελαβημένου καταλελαβημένων καταλελαβημένοῑν

Genitive καταλελᾱμμένου καταλελᾱμμένων καταλελᾱμμένοῑν



Singular Plural Dual

Dative καταλελαβημένῳ καταλελαβημένοῑς καταλελαβημένοῑν

Dative καταλελᾱμμένῳ καταλελᾱμμένοῑς καταλελᾱμμένοῑν



Singular Plural Dual

Poetic

Perfect

Middle voice

Masculine

Nominative καταλελημμένος καταλελημμένοι καταλελημμένω

Vocative καταλελημμένε καταλελημμένοι καταλελημμένω

Accusative καταλελημμένον καταλελημμένους καταλελημμένω

Genitive καταλελημμένου καταλελημμένων καταλελημμένοῑν

Dative καταλελημμένῳ καταλελημμένοῑς καταλελημμένοῑν

Feminine

Nominative καταλελημμένη καταλελημμέναι καταλελημμένᾱ

Vocative καταλελημμένη καταλελημμέναι καταλελημμένᾱ

Accusative καταλελημμένην καταλελημμένᾱς καταλελημμένᾱ

Genitive καταλελημμένης καταλελημμενῶν καταλελημμέναῑν

Dative καταλελημμένῃ καταλελημμέναῑς καταλελημμέναῑν

Neuter

Nominative καταλελημμένον καταλελημμένα καταλελημμένω

Vocative καταλελημμένον καταλελημμένα καταλελημμένω

Accusative καταλελημμένον καταλελημμένα καταλελημμένω

Genitive καταλελημμένου καταλελημμένων καταλελημμένοῑν

Dative καταλελημμένῳ καταλελημμένοῑς καταλελημμένοῑν



Singular Plural Dual

Later

Aorist

Passive voice

Masculine

Nominative καταλημφθείς καταλημφθέντες καταλημφθέντε

Vocative καταλημφθείς καταλημφθέντες καταλημφθέντε

Accusative καταλημφθέντα καταλημφθέντας καταλημφθέντε

Genitive καταλημφθέντος καταλημφθέντων καταλημφθέντοῑν

Dative καταλημφθέντι καταλημφθεῖσι καταλημφθέντοῑν

Feminine

Nominative καταλημφθεῖσα καταλημφθεῖσαι καταλημφθείσᾱ

Vocative καταλημφθεῖσα καταλημφθεῖσαι καταλημφθείσᾱ

Accusative καταλημφθεῖσαν καταλημφθείσᾱς καταλημφθείσᾱ

Genitive καταλημφθείσης καταλημφθεισῶν καταλημφθείσαῑν

Dative καταλημφθείσῃ καταλημφθείσαῑς καταλημφθείσαῑν

Neuter

Nominative καταλημφθέν καταλημφθέντα καταλημφθέντε

Vocative καταλημφθέν καταλημφθέντα καταλημφθέντε

Accusative καταλημφθέν καταλημφθέντα καταλημφθέντε

Genitive καταλημφθέντος καταλημφθέντων καταλημφθέντοῑν

Dative καταλημφθέντι καταλημφθεῖσι καταλημφθέντοῑν



Singular Plural Dual

Recent

Future

Active voice

Masculine

Nominative καταλημψόμενος καταλημψόμενοι καταλημψομένω

Vocative καταλημψόμενε καταλημψόμενοι καταλημψομένω

Accusative καταλημψόμενον καταλημψομένους καταλημψομένω

Genitive καταλημψομένου καταλημψομένων καταλημψομένοῑν

Dative καταλημψομένῳ καταλημψομένοῑς καταλημψομένοῑν

Feminine

Nominative καταλημψομένη καταλημψομέναι καταλημψομένᾱ

Vocative καταλημψομένη καταλημψομέναι καταλημψομένᾱ

Accusative καταλημψομένην καταλημψομένᾱς καταλημψομένᾱ

Genitive καταλημψομένης καταλημψομενῶν καταλημψομέναῑν

Dative καταλημψομένῃ καταλημψομέναῑς καταλημψομέναῑν

Neuter

Nominative καταλημψόμενον καταλημψόμενα καταλημψομένω

Vocative καταλημψόμενον καταλημψόμενα καταλημψομένω

Accusative καταλημψόμενον καταλημψόμενα καταλημψομένω

Genitive καταλημψομένου καταλημψομένων καταλημψομένοῑν

Dative καταλημψομένῳ καταλημψομένοῑς καταλημψομένοῑν



καταλαμβάνω

grab; happen to one; condemn.

Active Middle Passive

Regular

Present καταλαμβάνειν καταλαμβάνεσθαι

Future καταλήψειν καταλήψεσθαι καταληφθήσεσθαι

Future καταλήψεσθαι

Aorist καταληφθῆναι

Aorist καταλαβεῖν καταλελαβέσθαι

Perfect κατειληφέναι κατειλῆφθαι

Attic

Perfect καθειληφέναι καθειλῆφθαι

Doric

Present καταλαψεῖσθαι

Present καταλαμψεῖσθαι

Aorist καταλαφθῆναι

Perfect καταλελαβηκέναι καταλελαβῆσθαι

Aeolian

Future καταλά̄μψεσθαι

Epic

Aorist καταλελαβέσθαι

Ionic

Future καταλάμψεσθαι

Future καταλάψεσθαι

Aorist καταλαμφθῆναι

Perfect καταλελαβηκέναι καταλελαβῆσθαι

Perfect καταλελαβήκειν καταλελᾶσθαι

Poetic

Perfect καταλελῆσθαι

Later

Aorist καταλημφθῆναι

Recent

Future καταλήμψεσθαι



καυστηριάζω

burn up; mark with a red-hot iron.

Indicative Subjunctive Optative Imperative

Regular

Active voice

Present
καυστηριάζω καυστηριάζω καυστηριάζοῑμι1ps

καυστηριάζεις καυστηριάζῃς καυστηριάζοῑς καυστηρίαζε2ps

καυστηριάζει καυστηριάζῃ καυστηριάζοῑ καυστηριαζέτω3ps

καυστηριάζομεν καυστηριάζωμεν καυστηριάζοῑμεν1pp

καυστηριάζετε καυστηριάζητε καυστηριάζοῑτε καυστηριάζετε2pp

καυστηριάζουσι καυστηριάζωσι καυστηριάζοῑεν καυστηριαζέτωσα3pp

καυστηριάζετον καυστηριάζητον καυστηριάζοῑτον καυστηριάζετον2pd

καυστηριάζετον καυστηριάζητον καυστηριαζοί̄την καυστηριαζέτων3pd

Imperfect
ἐκαυστηρίαζον1ps

ἐκαυστηρίαζες2ps

ἐκαυστηρίαζε3ps

ἐκαυστηριάζομεν1pp

ἐκαυστηριάζετε2pp

ἐκαυστηρίαζον3pp

ἐκαυστηριάζετον2pd

ἐκαυστηριαζέτην3pd

Future
καυστηριάσω καυστηριάσοῑμι1ps

καυστηριάσεις καυστηριάσοῑς2ps

καυστηριάσει καυστηριάσοῑ3ps

καυστηριάσομεν καυστηριάσοῑμεν1pp

καυστηριάσετε καυστηριάσοῑτε2pp

καυστηριάσουσι καυστηριάσοῑεν3pp

καυστηριάσετον καυστηριάσοῑτον2pd

καυστηριάσετον καυστηριασοί̄την3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Aorist
ἐκαυστηρίασα καυστηριάσω καυστηριάσαῑμι1ps

ἐκαυστηρίασας καυστηριάσῃς καυστηριάσειας καυστηρίασον2ps

ἐκαυστηρίασε καυστηριάσῃ καυστηριάσειε καυστηριασάτω3ps

ἐκαυστηριάσαμεν καυστηριάσωμεν καυστηριάσαῑμεν1pp

ἐκαυστηριάσατε καυστηριάσητε καυστηριάσαῑτε καυστηριάσατε2pp

ἐκαυστηρίασαν καυστηριάσωσι καυστηριάσειαν καυστηριασάτωσ3pp

ἐκαυστηριάσατον καυστηριάσητον καυστηριάσαῑτον καυστηριάσατον2pd

ἐκαυστηριασάτην καυστηριάσητον καυστηριασαί̄την καυστηριασάτων3pd

Perfect
κεκαυστηρίακα κεκαυστηριάκω κεκαυστηριάκοῑμι1ps

κεκαυστηρίακας κεκαυστηριάκῃς κεκαυστηριάκοῑς κεκαυστηρίακε2ps

κεκαυστηρίακε κεκαυστηριάκῃ κεκαυστηριάκοῑ κεκαυστηριακέτω3ps

κεκαυστηριάκαμε κεκαυστηριάκωμε κεκαυστηριάκοῑμε1pp

κεκαυστηριάκατε κεκαυστηριάκητε κεκαυστηριάκοῑτε κεκαυστηριάκετε2pp

κεκαυστηριάκασι κεκαυστηριάκωσι κεκαυστηριάκοῑεν κεκαυστηριακέτω3pp

κεκαυστηριάκατο κεκαυστηριάκητο κεκαυστηριάκοῑτο κεκαυστηριάκετον2pd

κεκαυστηριάκατο κεκαυστηριάκητο κεκαυστηριακοί̄τη κεκαυστηριακέτω3pd

Pluperfect
ἐκεκαυστηριάκη1ps

ἐκεκαυστηριάκης2ps

ἐκεκαυστηριάκει3ps

ἐκεκαυστηριάκεμε1pp

ἐκεκαυστηριάκετε2pp

ἐκεκαυστηριάκεσ3pp

ἐκεκαυστηριάκειτ2pd

ἐκεκαυστηριακείτ3pd

Middle voice

Present
καυστηριάζομαι καυστηριάζωμαι καυστηριαζοί̄μην1ps

καυστηριάζει καυστηριάζῃ καυστηριάζοῑο καυστηριάζου2ps

καυστηριάζεται καυστηριάζηται καυστηριάζοῑτο καυστηριαζέσθω3ps

καυστηριαζόμεθα καυστηριαζώμεθ καυστηριαζοί̄μεθ1pp

καυστηριάζεσθε καυστηριάζησθε καυστηριάζοῑσθε καυστηριάζεσθε2pp

καυστηριάζονται καυστηριάζωνται καυστηριάζοῑντο καυστηριαζέσθω3pp

καυστηριάζεσθον καυστηριάζησθον καυστηριάζοῑσθο καυστηριάζεσθον2pd

καυστηριάζεσθον καυστηριάζησθον καυστηριαζοί̄σθη καυστηριαζέσθω3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Imperfect
ἐκαυστηριαζόμην1ps

ἐκαυστηριάζου2ps

ἐκαυστηριάζετο3ps

ἐκαυστηριαζόμεθ1pp

ἐκαυστηριάζεσθε2pp

ἐκαυστηριάζοντο3pp

ἐκαυστηριάζεσθο2pd

ἐκαυστηριαζέσθη3pd

Future
καυστηριάσομαι καυστηριασοί̄μην1ps

καυστηριάσει καυστηριάσοῑο2ps

καυστηριάσεται καυστηριάσοῑτο3ps

καυστηριασόμεθα καυστηριασοί̄μεθ1pp

καυστηριάσεσθε καυστηριάσοῑσθε2pp

καυστηριάσονται καυστηριάσοῑντο3pp

καυστηριάσεσθον καυστηριάσοῑσθο2pd

καυστηριάσεσθον καυστηριασοί̄σθη3pd

Aorist
ἐκαυστηριασάμην καυστηριάσωμαι καυστηριασαί̄μην1ps

ἐκαυστηριάσω καυστηριάσῃ καυστηριάσαῑο καυστηρίασαι2ps

ἐκαυστηριάσατο καυστηριάσηται καυστηριάσαῑτο καυστηριασάσθω3ps

ἐκαυστηριασάμεθ καυστηριασώμεθ καυστηριασαί̄μεθ1pp

ἐκαυστηριάσασθε καυστηριάσησθε καυστηριάσαῑσθε καυστηριάσασθε2pp

ἐκαυστηριάσαντο καυστηριάσωνται καυστηριάσαῑντο καυστηριασάσθω3pp

ἐκαυστηριάσασθο καυστηριάσησθο καυστηριάσαῑσθο καυστηριάσασθο2pd

ἐκαυστηριασάσθη καυστηριάσησθο καυστηριασαί̄σθη καυστηριασάσθω3pd

Perfect
κεκαυστηρίασμαι1ps

κεκαυστηρίασαι κεκαυστηρίασο2ps

κεκαυστηρίασται κεκαυστηριάσθω3ps

κεκαυστηριάσμεθ1pp

κεκαυστηρίασθε κεκαυστηρίασθε2pp

κεκαυστηριάσθω3pp

κεκαυστηρίασθον κεκαυστηρίασθον2pd

κεκαυστηρίασθον κεκαυστηριάσθω3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Pluperfect
ἐκεκαυστηριάσμη1ps

ἐκεκαυστηρίασο2ps

ἐκεκαυστηρίαστο3ps

ἐκεκαυστηριάσμε1pp

ἐκεκαυστηρίασθε2pp

ἐκεκαυστηρίασθο2pd

ἐκεκαυστηριάσθη3pd

Passive voice

Future
καυστηριασθήσο καυστηριασθησοί̄1ps

καυστηριασθήσει καυστηριασθήσοῑ2ps

καυστηριασθήσετ καυστηριασθήσοῑ3ps

καυστηριασθησό καυστηριασθησοί̄1pp

καυστηριασθήσε καυστηριασθήσοῑ2pp

καυστηριασθήσο καυστηριασθήσοῑ3pp

καυστηριασθήσε καυστηριασθήσοῑ2pd

καυστηριασθήσε καυστηριασθησοί̄3pd

Aorist
ἐκαυστηριάσθην καυστηριασθῶ καυστηριασθείην1ps

ἐκαυστηριάσθης καυστηριασθῇς καυστηριασθείης καυστηριάσθητι2ps

ἐκαυστηριάσθη καυστηριασθῇ καυστηριασθείη καυστηριασθήτω3ps

ἐκαυστηριάσθημε καυστηριασθῶμε καυστηριασθεῖμε1pp

ἐκαυστηριάσθητε καυστηριασθῆτε καυστηριασθεῖτε καυστηριάσθητε2pp

ἐκαυστηριάσθησα καυστηριασθῶσι καυστηριασθεῖεν καυστηριασθήτω3pp

ἐκαυστηριάσθητο καυστηριασθῆτον καυστηριασθεῖτον καυστηριάσθητον2pd

ἐκαυστηριασθήτη καυστηριασθῆτον καυστηριασθείτην καυστηριασθήτω3pd



καυστηριάζω

burn up; mark with a red-hot iron.

Singular Plural Dual

Regular

Present

Active voice

Masculine

Nominative καυστηριάζων καυστηριάζοντες καυστηριάζοντε

Vocative καυστηριάζον καυστηριάζοντες καυστηριάζοντε

Accusative καυστηριάζοντα καυστηριάζοντας καυστηριάζοντε

Genitive καυστηριάζοντος καυστηριαζόντων καυστηριαζόντοῑν

Dative καυστηριάζοντι καυστηριάζουσι καυστηριαζόντοῑν

Feminine

Nominative καυστηριάζουσα καυστηριάζουσαι καυστηριαζούσᾱ

Vocative καυστηριάζουσα καυστηριάζουσαι καυστηριαζούσᾱ

Accusative καυστηριάζουσαν καυστηριαζούσᾱς καυστηριαζούσᾱ

Genitive καυστηριαζούσης καυστηριαζουσῶν καυστηριαζούσαῑν

Dative καυστηριαζούσῃ καυστηριαζούσαῑς καυστηριαζούσαῑν

Neuter

Nominative καυστηριάζον καυστηριάζοντα καυστηριάζοντε

Vocative καυστηριάζον καυστηριάζοντα καυστηριάζοντε

Accusative καυστηριάζον καυστηριάζοντα καυστηριάζοντε

Genitive καυστηριάζοντος καυστηριαζόντων καυστηριαζόντοῑν

Dative καυστηριάζοντι καυστηριάζουσι καυστηριαζόντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative καυστηριαζόμενος καυστηριαζόμενοι καυστηριαζομένω

Vocative καυστηριαζόμενε καυστηριαζόμενοι καυστηριαζομένω

Accusative καυστηριαζόμενον καυστηριαζομένους καυστηριαζομένω

Genitive καυστηριαζομένου καυστηριαζομένων καυστηριαζομένοῑν

Dative καυστηριαζομένῳ καυστηριαζομένοῑς καυστηριαζομένοῑν

Feminine

Nominative καυστηριαζομένη καυστηριαζομέναι καυστηριαζομένᾱ

Vocative καυστηριαζομένη καυστηριαζομέναι καυστηριαζομένᾱ

Accusative καυστηριαζομένην καυστηριαζομένᾱς καυστηριαζομένᾱ

Genitive καυστηριαζομένης καυστηριαζομενῶν καυστηριαζομέναῑν

Dative καυστηριαζομένῃ καυστηριαζομέναῑς καυστηριαζομέναῑν



Singular Plural Dual

Neuter

Nominative καυστηριαζόμενον καυστηριαζόμενα καυστηριαζομένω

Vocative καυστηριαζόμενον καυστηριαζόμενα καυστηριαζομένω

Accusative καυστηριαζόμενον καυστηριαζόμενα καυστηριαζομένω

Genitive καυστηριαζομένου καυστηριαζομένων καυστηριαζομένοῑν

Dative καυστηριαζομένῳ καυστηριαζομένοῑς καυστηριαζομένοῑν

Future

Active voice

Masculine

Nominative καυστηριάσων καυστηριάσοντες καυστηριάσοντε

Vocative καυστηριάσον καυστηριάσοντες καυστηριάσοντε

Accusative καυστηριάσοντα καυστηριάσοντας καυστηριάσοντε

Genitive καυστηριάσοντος καυστηριασόντων καυστηριασόντοῑν

Dative καυστηριάσοντι καυστηριάσουσι καυστηριασόντοῑν

Feminine

Nominative καυστηριάσουσα καυστηριάσουσαι καυστηριασούσᾱ

Vocative καυστηριάσουσα καυστηριάσουσαι καυστηριασούσᾱ

Accusative καυστηριάσουσαν καυστηριασούσᾱς καυστηριασούσᾱ

Genitive καυστηριασούσης καυστηριασουσῶν καυστηριασούσαῑν

Dative καυστηριασούσῃ καυστηριασούσαῑς καυστηριασούσαῑν

Neuter

Nominative καυστηριάσον καυστηριάσοντα καυστηριάσοντε

Vocative καυστηριάσον καυστηριάσοντα καυστηριάσοντε

Accusative καυστηριάσον καυστηριάσοντα καυστηριάσοντε

Genitive καυστηριάσοντος καυστηριασόντων καυστηριασόντοῑν

Dative καυστηριάσοντι καυστηριάσουσι καυστηριασόντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative καυστηριασόμενος καυστηριασόμενοι καυστηριασομένω

Vocative καυστηριασόμενε καυστηριασόμενοι καυστηριασομένω

Accusative καυστηριασόμενον καυστηριασομένους καυστηριασομένω

Genitive καυστηριασομένου καυστηριασομένων καυστηριασομένοῑν

Dative καυστηριασομένῳ καυστηριασομένοῑς καυστηριασομένοῑν



Singular Plural Dual

Feminine

Nominative καυστηριασομένη καυστηριασομέναι καυστηριασομένᾱ

Vocative καυστηριασομένη καυστηριασομέναι καυστηριασομένᾱ

Accusative καυστηριασομένην καυστηριασομένᾱς καυστηριασομένᾱ

Genitive καυστηριασομένης καυστηριασομενῶν καυστηριασομέναῑν

Dative καυστηριασομένῃ καυστηριασομέναῑς καυστηριασομέναῑν

Neuter

Nominative καυστηριασόμενον καυστηριασόμενα καυστηριασομένω

Vocative καυστηριασόμενον καυστηριασόμενα καυστηριασομένω

Accusative καυστηριασόμενον καυστηριασόμενα καυστηριασομένω

Genitive καυστηριασομένου καυστηριασομένων καυστηριασομένοῑν

Dative καυστηριασομένῳ καυστηριασομένοῑς καυστηριασομένοῑν

Passive voice

Masculine

Nominative καυστηριασθησόμενος καυστηριασθησόμενοι καυστηριασθησομένω

Vocative καυστηριασθησόμενε καυστηριασθησόμενοι καυστηριασθησομένω

Accusative καυστηριασθησόμενον καυστηριασθησομένους καυστηριασθησομένω

Genitive καυστηριασθησομένου καυστηριασθησομένων καυστηριασθησομένοῑν

Dative καυστηριασθησομένῳ καυστηριασθησομένοῑς καυστηριασθησομένοῑν

Feminine

Nominative καυστηριασθησομένη καυστηριασθησομέναι καυστηριασθησομένᾱ

Vocative καυστηριασθησομένη καυστηριασθησομέναι καυστηριασθησομένᾱ

Accusative καυστηριασθησομένην καυστηριασθησομένᾱς καυστηριασθησομένᾱ

Genitive καυστηριασθησομένης καυστηριασθησομενῶν καυστηριασθησομέναῑν

Dative καυστηριασθησομένῃ καυστηριασθησομέναῑς καυστηριασθησομέναῑν

Neuter

Nominative καυστηριασθησόμενον καυστηριασθησόμενα καυστηριασθησομένω

Vocative καυστηριασθησόμενον καυστηριασθησόμενα καυστηριασθησομένω

Accusative καυστηριασθησόμενον καυστηριασθησόμενα καυστηριασθησομένω

Genitive καυστηριασθησομένου καυστηριασθησομένων καυστηριασθησομένοῑν

Dative καυστηριασθησομένῳ καυστηριασθησομένοῑς καυστηριασθησομένοῑν



Singular Plural Dual

Aorist

Active voice

Masculine

Nominative καυστηριάσᾱς καυστηριάσαντες καυστηριάσαντε

Vocative καυστηριάσαν καυστηριάσαντες καυστηριάσαντε

Accusative καυστηριάσαντα καυστηριάσαντας καυστηριάσαντε

Genitive καυστηριάσαντος καυστηριασάντων καυστηριασάντοῑν

Dative καυστηριάσαντι καυστηριάσᾱσι καυστηριασάντοῑν

Feminine

Nominative καυστηριάσᾱσα καυστηριάσᾱσαι καυστηριασά̄σᾱ

Vocative καυστηριάσᾱσα καυστηριάσᾱσαι καυστηριασά̄σᾱ

Accusative καυστηριάσᾱσαν καυστηριασά̄σᾱς καυστηριασά̄σᾱ

Genitive καυστηριασά̄σης καυστηριασᾱσῶν καυστηριασά̄σαῑν

Dative καυστηριασά̄σῃ καυστηριασά̄σαῑς καυστηριασά̄σαῑν

Neuter

Nominative καυστηριάσαν καυστηριάσαντα καυστηριάσαντε

Vocative καυστηριάσαν καυστηριάσαντα καυστηριάσαντε

Accusative καυστηριάσαν καυστηριάσαντα καυστηριάσαντε

Genitive καυστηριάσαντος καυστηριασάντων καυστηριασάντοῑν

Dative καυστηριάσαντι καυστηριάσᾱσι καυστηριασάντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative καυστηριασάμενος καυστηριασάμενοι καυστηριασαμένω

Vocative καυστηριασάμενε καυστηριασάμενοι καυστηριασαμένω

Accusative καυστηριασάμενον καυστηριασαμένους καυστηριασαμένω

Genitive καυστηριασαμένου καυστηριασαμένων καυστηριασαμένοῑν

Dative καυστηριασαμένῳ καυστηριασαμένοῑς καυστηριασαμένοῑν

Feminine

Nominative καυστηριασαμένη καυστηριασαμέναι καυστηριασαμένᾱ

Vocative καυστηριασαμένη καυστηριασαμέναι καυστηριασαμένᾱ

Accusative καυστηριασαμένην καυστηριασαμένᾱς καυστηριασαμένᾱ

Genitive καυστηριασαμένης καυστηριασαμενῶν καυστηριασαμέναῑν

Dative καυστηριασαμένῃ καυστηριασαμέναῑς καυστηριασαμέναῑν



Singular Plural Dual

Neuter

Nominative καυστηριασάμενον καυστηριασάμενα καυστηριασαμένω

Vocative καυστηριασάμενον καυστηριασάμενα καυστηριασαμένω

Accusative καυστηριασάμενον καυστηριασάμενα καυστηριασαμένω

Genitive καυστηριασαμένου καυστηριασαμένων καυστηριασαμένοῑν

Dative καυστηριασαμένῳ καυστηριασαμένοῑς καυστηριασαμένοῑν

Passive voice

Masculine

Nominative καυστηριασθείς καυστηριασθέντες καυστηριασθέντε

Vocative καυστηριασθείς καυστηριασθέντες καυστηριασθέντε

Accusative καυστηριασθέντα καυστηριασθέντας καυστηριασθέντε

Genitive καυστηριασθέντος καυστηριασθέντων καυστηριασθέντοῑν

Dative καυστηριασθέντι καυστηριασθεῖσι καυστηριασθέντοῑν

Feminine

Nominative καυστηριασθεῖσα καυστηριασθεῖσαι καυστηριασθείσᾱ

Vocative καυστηριασθεῖσα καυστηριασθεῖσαι καυστηριασθείσᾱ

Accusative καυστηριασθεῖσαν καυστηριασθείσᾱς καυστηριασθείσᾱ

Genitive καυστηριασθείσης καυστηριασθεισῶν καυστηριασθείσαῑν

Dative καυστηριασθείσῃ καυστηριασθείσαῑς καυστηριασθείσαῑν

Neuter

Nominative καυστηριασθέν καυστηριασθέντα καυστηριασθέντε

Vocative καυστηριασθέν καυστηριασθέντα καυστηριασθέντε

Accusative καυστηριασθέν καυστηριασθέντα καυστηριασθέντε

Genitive καυστηριασθέντος καυστηριασθέντων καυστηριασθέντοῑν

Dative καυστηριασθέντι καυστηριασθεῖσι καυστηριασθέντοῑν

Perfect

Active voice

Masculine

Nominative κεκαυστηριακώς κεκαυστηριακότες κεκαυστηριακότε

Vocative κεκαυστηριακώς κεκαυστηριακότες κεκαυστηριακότε

Accusative κεκαυστηριακότα κεκαυστηριακότας κεκαυστηριακότε

Genitive κεκαυστηριακότος κεκαυστηριακότων κεκαυστηριακότοῑν

Dative κεκαυστηριακότι κεκαυστηριακῶσι κεκαυστηριακότοῑν



Singular Plural Dual

Feminine

Nominative κεκαυστηριακυῖα κεκαυστηριακυῖαι κεκαυστηριακυίᾱ

Vocative κεκαυστηριακυῖα κεκαυστηριακυῖαι κεκαυστηριακυίᾱ

Accusative κεκαυστηριακυῖαν κεκαυστηριακυίᾱς κεκαυστηριακυίᾱ

Genitive κεκαυστηριακυίᾱς κεκαυστηριακυιῶν κεκαυστηριακυίαῑν

Dative κεκαυστηριακυίᾳ κεκαυστηριακυίαῑς κεκαυστηριακυίαῑν

Neuter

Nominative κεκαυστηριακόν κεκαυστηριακότες κεκαυστηριακότε

Vocative κεκαυστηριακός κεκαυστηριακότες κεκαυστηριακότε

Accusative κεκαυστηριακότα κεκαυστηριακότας κεκαυστηριακότε

Genitive κεκαυστηριακότος κεκαυστηριακότων κεκαυστηριακότοῑν

Dative κεκαυστηριακότι κεκαυστηριακῶσι κεκαυστηριακότοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative κεκαυστηριασμένος κεκαυστηριασμένοι κεκαυστηριασμένω

Vocative κεκαυστηριασμένε κεκαυστηριασμένοι κεκαυστηριασμένω

Accusative κεκαυστηριασμένον κεκαυστηριασμένους κεκαυστηριασμένω

Genitive κεκαυστηριασμένου κεκαυστηριασμένων κεκαυστηριασμένοῑν

Dative κεκαυστηριασμένῳ κεκαυστηριασμένοῑς κεκαυστηριασμένοῑν

Feminine

Nominative κεκαυστηριασμένη κεκαυστηριασμέναι κεκαυστηριασμένᾱ

Vocative κεκαυστηριασμένη κεκαυστηριασμέναι κεκαυστηριασμένᾱ

Accusative κεκαυστηριασμένην κεκαυστηριασμένᾱς κεκαυστηριασμένᾱ

Genitive κεκαυστηριασμένης κεκαυστηριασμενῶν κεκαυστηριασμέναῑν

Dative κεκαυστηριασμένῃ κεκαυστηριασμέναῑς κεκαυστηριασμέναῑν

Neuter

Nominative κεκαυστηριασμένον κεκαυστηριασμένα κεκαυστηριασμένω

Vocative κεκαυστηριασμένον κεκαυστηριασμένα κεκαυστηριασμένω

Accusative κεκαυστηριασμένον κεκαυστηριασμένα κεκαυστηριασμένω

Genitive κεκαυστηριασμένου κεκαυστηριασμένων κεκαυστηριασμένοῑν

Dative κεκαυστηριασμένῳ κεκαυστηριασμένοῑς κεκαυστηριασμένοῑν



καυστηριάζω

burn up; mark with a red-hot iron.

Active Middle Passive

Regular

Present καυστηριάζειν καυστηριάζεσθαι

Future καυστηριάσειν καυστηριάσεσθαι καυστηριασθήσεσθαι

Aorist καυστηριάσαι καυστηριάσασθαι καυστηριασθῆναι

Perfect κεκαυστηριακέναι κεκαυστηριάσθαι



κτίζω

build, put up.

Indicative Subjunctive Optative Imperative

Regular

Active voice

Present
κτίζω κτίζω κτίζοῑμι1ps

κτίζεις κτίζῃς κτίζοῑς κτίζε2ps

κτίζει κτίζῃ κτίζοῑ κτιζέτω3ps

κτίζομεν κτίζωμεν κτίζοῑμεν1pp

κτίζετε κτίζητε κτίζοῑτε κτίζετε2pp

κτίζουσι κτίζωσι κτίζοῑεν κτιζέτωσαν3pp

κτίζετον κτίζητον κτίζοῑτον κτίζετον2pd

κτίζετον κτίζητον κτιζοί̄την κτιζέτων3pd

Imperfect
ἔκτιζον1ps

ἔκτιζες2ps

ἔκτιζε3ps

ἐκτίζομεν1pp

ἐκτίζετε2pp

ἔκτιζον3pp

ἐκτίζετον2pd

ἐκτιζέτην3pd

Future
κτίσω κτίσοῑμι1ps

κτίσεις κτίσοῑς2ps

κτίσει κτίσοῑ3ps

κτίσομεν κτίσοῑμεν1pp

κτίσετε κτίσοῑτε2pp

κτίσουσι κτίσοῑεν3pp

κτίσετον κτίσοῑτον2pd

κτίσετον κτισοί̄την3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Aorist
ἔκτισα κτίσω κτίσαῑμι1ps

ἔκτισας κτίσῃς κτίσειας κτίσον2ps

ἔκτισε κτίσῃ κτίσειε κτισάτω3ps

ἐκτίσαμεν κτίσωμεν κτίσαῑμεν1pp

ἐκτίσατε κτίσητε κτίσαῑτε κτίσατε2pp

ἔκτισαν κτίσωσι κτίσειαν κτισάτωσαν3pp

ἐκτίσατον κτίσητον κτίσαῑτον κτίσατον2pd

ἐκτισάτην κτίσητον κτισαί̄την κτισάτων3pd

Perfect
ἔκτικα ἐκτίκω ἐκτίκοῑμι1ps

ἔκτικας ἐκτίκῃς ἐκτίκοῑς ἔκτικε2ps

ἔκτικε ἐκτίκῃ ἐκτίκοῑ ἐκτικέτω3ps

ἐκτίκαμεν ἐκτίκωμεν ἐκτίκοῑμεν1pp

ἐκτίκατε ἐκτίκητε ἐκτίκοῑτε ἐκτίκετε2pp

ἐκτίκασι ἐκτίκωσι ἐκτίκοῑεν ἐκτικέτωσαν3pp

ἐκτίκατον ἐκτίκητον ἐκτίκοῑτον ἐκτίκετον2pd

ἐκτίκατον ἐκτίκητον ἐκτικοί̄την ἐκτικέτων3pd

Pluperfect
ἐκτίκη1ps

ἐκτίκης2ps

ἐκτίκει3ps

ἐκτίκεμεν1pp

ἐκτίκετε2pp

ἐκτίκεσαν3pp

ἐκτίκειτον2pd

ἐκτικείτην3pd

Middle voice

Present
κτίζομαι κτίζωμαι κτιζοί̄μην1ps

κτίζει κτίζῃ κτίζοῑο κτίζου2ps

κτίζεται κτίζηται κτίζοῑτο κτιζέσθω3ps

κτιζόμεθα κτιζώμεθα κτιζοί̄μεθα1pp

κτίζεσθε κτίζησθε κτίζοῑσθε κτίζεσθε2pp

κτίζονται κτίζωνται κτίζοῑντο κτιζέσθωσαν3pp

κτίζεσθον κτίζησθον κτίζοῑσθον κτίζεσθον2pd

κτίζεσθον κτίζησθον κτιζοί̄σθην κτιζέσθων3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Imperfect
ἐκτιζόμην1ps

ἐκτίζου2ps

ἐκτίζετο3ps

ἐκτιζόμεθα1pp

ἐκτίζεσθε2pp

ἐκτίζοντο3pp

ἐκτίζεσθον2pd

ἐκτιζέσθην3pd

Future
κτίσομαι κτισοί̄μην1ps

κτίσει κτίσοῑο2ps

κτίσεται κτίσοῑτο3ps

κτισόμεθα κτισοί̄μεθα1pp

κτίσεσθε κτίσοῑσθε2pp

κτίσονται κτίσοῑντο3pp

κτίσεσθον κτίσοῑσθον2pd

κτίσεσθον κτισοί̄σθην3pd

Aorist
ἐκτισάμην κτίσωμαι κτισαί̄μην1ps

ἐκτίσω κτίσῃ κτίσαῑο κτίσαι2ps

ἐκτίσατο κτίσηται κτίσαῑτο κτισάσθω3ps

ἐκτισάμεθα κτισώμεθα κτισαί̄μεθα1pp

ἐκτίσασθε κτίσησθε κτίσαῑσθε κτίσασθε2pp

ἐκτίσαντο κτίσωνται κτίσαῑντο κτισάσθωσαν3pp

ἐκτίσασθον κτίσησθον κτίσαῑσθον κτίσασθον2pd

ἐκτισάσθην κτίσησθον κτισαί̄σθην κτισάσθων3pd

Perfect
ἔκτισμαι1ps

ἔκτισαι ἔκτισο2ps

ἔκτισται ἐκτίσθω3ps

ἐκτίσμεθα1pp

ἔκτισθε ἔκτισθε2pp

ἐκτίσθωσαν3pp

ἔκτισθον ἔκτισθον2pd

ἔκτισθον ἐκτίσθων3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Pluperfect
ἐκτίσμην1ps

ἔκτισο2ps

ἔκτιστο3ps

ἐκτίσμεθα1pp

ἔκτισθε2pp

ἔκτισθον2pd

ἐκτίσθην3pd

Passive voice

Future
κτισθήσομαι κτισθησοί̄μην1ps

κτισθήσει κτισθήσοῑο2ps

κτισθήσεται κτισθήσοῑτο3ps

κτισθησόμεθα κτισθησοί̄μεθα1pp

κτισθήσεσθε κτισθήσοῑσθε2pp

κτισθήσονται κτισθήσοῑντο3pp

κτισθήσεσθον κτισθήσοῑσθον2pd

κτισθήσεσθον κτισθησοί̄σθην3pd

Aorist
ἐκτίσθην κτισθῶ κτισθείην1ps

ἐκτίσθης κτισθῇς κτισθείης κτίσθητι2ps

ἐκτίσθη κτισθῇ κτισθείη κτισθήτω3ps

ἐκτίσθημεν κτισθῶμεν κτισθεῖμεν1pp

ἐκτίσθητε κτισθῆτε κτισθεῖτε κτίσθητε2pp

ἐκτίσθησαν κτισθῶσι κτισθεῖεν κτισθήτωσαν3pp

ἐκτίσθητον κτισθῆτον κτισθεῖτον κτίσθητον2pd

ἐκτισθήτην κτισθῆτον κτισθείτην κτισθήτων3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Poetic

Active voice

Aorist
ἔκτισσα κτίσσω κτίσσαῑμι1ps

ἔκτισσας κτίσσῃς κτίσσειας κτίσσον2ps

ἔκτισσε κτίσσῃ κτίσσειε κτισσάτω3ps

ἐκτίσσαμεν κτίσσωμεν κτίσσαῑμεν1pp

ἐκτίσσατε κτίσσητε κτίσσαῑτε κτίσσατε2pp

ἔκτισσαν κτίσσωσι κτίσσειαν κτισσάτωσαν3pp

ἐκτίσσατον κτίσσητον κτίσσαῑτον κτίσσατον2pd

ἐκτισσάτην κτίσσητον κτισσαί̄την κτισσάτων3pd

Middle voice

Aorist
ἐκτισσάμην κτίσσωμαι κτισσαί̄μην1ps

ἐκτίσσω κτίσσῃ κτίσσαῑο κτίσσαι2ps

ἐκτίσσατο κτίσσηται κτίσσαῑτο κτισσάσθω3ps

ἐκτισσάμεθα κτισσώμεθα κτισσαί̄μεθα1pp

ἐκτίσσασθε κτίσσησθε κτίσσαῑσθε κτίσσασθε2pp

ἐκτίσσαντο κτίσσωνται κτίσσαῑντο κτισσάσθωσαν3pp

ἐκτίσσασθον κτίσσησθον κτίσσαῑσθον κτίσσασθον2pd

ἐκτισσάσθην κτίσσησθον κτισσαί̄σθην κτισσάσθων3pd



κτίζω

build, put up.

Singular Plural Dual

Regular

Present

Active voice

Masculine

Nominative κτίζων κτίζοντες κτίζοντε

Vocative κτίζον κτίζοντες κτίζοντε

Accusative κτίζοντα κτίζοντας κτίζοντε

Genitive κτίζοντος κτιζόντων κτιζόντοῑν

Dative κτίζοντι κτίζουσι κτιζόντοῑν

Feminine

Nominative κτίζουσα κτίζουσαι κτιζούσᾱ

Vocative κτίζουσα κτίζουσαι κτιζούσᾱ

Accusative κτίζουσαν κτιζούσᾱς κτιζούσᾱ

Genitive κτιζούσης κτιζουσῶν κτιζούσαῑν

Dative κτιζούσῃ κτιζούσαῑς κτιζούσαῑν

Neuter

Nominative κτίζον κτίζοντα κτίζοντε

Vocative κτίζον κτίζοντα κτίζοντε

Accusative κτίζον κτίζοντα κτίζοντε

Genitive κτίζοντος κτιζόντων κτιζόντοῑν

Dative κτίζοντι κτίζουσι κτιζόντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative κτιζόμενος κτιζόμενοι κτιζομένω

Vocative κτιζόμενε κτιζόμενοι κτιζομένω

Accusative κτιζόμενον κτιζομένους κτιζομένω

Genitive κτιζομένου κτιζομένων κτιζομένοῑν

Dative κτιζομένῳ κτιζομένοῑς κτιζομένοῑν

Feminine

Nominative κτιζομένη κτιζομέναι κτιζομένᾱ

Vocative κτιζομένη κτιζομέναι κτιζομένᾱ

Accusative κτιζομένην κτιζομένᾱς κτιζομένᾱ

Genitive κτιζομένης κτιζομενῶν κτιζομέναῑν

Dative κτιζομένῃ κτιζομέναῑς κτιζομέναῑν



Singular Plural Dual

Neuter

Nominative κτιζόμενον κτιζόμενα κτιζομένω

Vocative κτιζόμενον κτιζόμενα κτιζομένω

Accusative κτιζόμενον κτιζόμενα κτιζομένω

Genitive κτιζομένου κτιζομένων κτιζομένοῑν

Dative κτιζομένῳ κτιζομένοῑς κτιζομένοῑν

Future

Active voice

Masculine

Nominative κτίσων κτίσοντες κτίσοντε

Vocative κτίσον κτίσοντες κτίσοντε

Accusative κτίσοντα κτίσοντας κτίσοντε

Genitive κτίσοντος κτισόντων κτισόντοῑν

Dative κτίσοντι κτίσουσι κτισόντοῑν

Feminine

Nominative κτίσουσα κτίσουσαι κτισούσᾱ

Vocative κτίσουσα κτίσουσαι κτισούσᾱ

Accusative κτίσουσαν κτισούσᾱς κτισούσᾱ

Genitive κτισούσης κτισουσῶν κτισούσαῑν

Dative κτισούσῃ κτισούσαῑς κτισούσαῑν

Neuter

Nominative κτίσον κτίσοντα κτίσοντε

Vocative κτίσον κτίσοντα κτίσοντε

Accusative κτίσον κτίσοντα κτίσοντε

Genitive κτίσοντος κτισόντων κτισόντοῑν

Dative κτίσοντι κτίσουσι κτισόντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative κτισόμενος κτισόμενοι κτισομένω

Vocative κτισόμενε κτισόμενοι κτισομένω

Accusative κτισόμενον κτισομένους κτισομένω

Genitive κτισομένου κτισομένων κτισομένοῑν

Dative κτισομένῳ κτισομένοῑς κτισομένοῑν



Singular Plural Dual

Feminine

Nominative κτισομένη κτισομέναι κτισομένᾱ

Vocative κτισομένη κτισομέναι κτισομένᾱ

Accusative κτισομένην κτισομένᾱς κτισομένᾱ

Genitive κτισομένης κτισομενῶν κτισομέναῑν

Dative κτισομένῃ κτισομέναῑς κτισομέναῑν

Neuter

Nominative κτισόμενον κτισόμενα κτισομένω

Vocative κτισόμενον κτισόμενα κτισομένω

Accusative κτισόμενον κτισόμενα κτισομένω

Genitive κτισομένου κτισομένων κτισομένοῑν

Dative κτισομένῳ κτισομένοῑς κτισομένοῑν

Passive voice

Masculine

Nominative κτισθησόμενος κτισθησόμενοι κτισθησομένω

Vocative κτισθησόμενε κτισθησόμενοι κτισθησομένω

Accusative κτισθησόμενον κτισθησομένους κτισθησομένω

Genitive κτισθησομένου κτισθησομένων κτισθησομένοῑν

Dative κτισθησομένῳ κτισθησομένοῑς κτισθησομένοῑν

Feminine

Nominative κτισθησομένη κτισθησομέναι κτισθησομένᾱ

Vocative κτισθησομένη κτισθησομέναι κτισθησομένᾱ

Accusative κτισθησομένην κτισθησομένᾱς κτισθησομένᾱ

Genitive κτισθησομένης κτισθησομενῶν κτισθησομέναῑν

Dative κτισθησομένῃ κτισθησομέναῑς κτισθησομέναῑν

Neuter

Nominative κτισθησόμενον κτισθησόμενα κτισθησομένω

Vocative κτισθησόμενον κτισθησόμενα κτισθησομένω

Accusative κτισθησόμενον κτισθησόμενα κτισθησομένω

Genitive κτισθησομένου κτισθησομένων κτισθησομένοῑν

Dative κτισθησομένῳ κτισθησομένοῑς κτισθησομένοῑν



Singular Plural Dual

Aorist

Active voice

Masculine

Nominative κτίσᾱς κτίσαντες κτίσαντε

Vocative κτίσαν κτίσαντες κτίσαντε

Accusative κτίσαντα κτίσαντας κτίσαντε

Genitive κτίσαντος κτισάντων κτισάντοῑν

Dative κτίσαντι κτίσᾱσι κτισάντοῑν

Feminine

Nominative κτίσᾱσα κτίσᾱσαι κτισά̄σᾱ

Vocative κτίσᾱσα κτίσᾱσαι κτισά̄σᾱ

Accusative κτίσᾱσαν κτισά̄σᾱς κτισά̄σᾱ

Genitive κτισά̄σης κτισᾱσῶν κτισά̄σαῑν

Dative κτισά̄σῃ κτισά̄σαῑς κτισά̄σαῑν

Neuter

Nominative κτίσαν κτίσαντα κτίσαντε

Vocative κτίσαν κτίσαντα κτίσαντε

Accusative κτίσαν κτίσαντα κτίσαντε

Genitive κτίσαντος κτισάντων κτισάντοῑν

Dative κτίσαντι κτίσᾱσι κτισάντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative κτισάμενος κτισάμενοι κτισαμένω

Vocative κτισάμενε κτισάμενοι κτισαμένω

Accusative κτισάμενον κτισαμένους κτισαμένω

Genitive κτισαμένου κτισαμένων κτισαμένοῑν

Dative κτισαμένῳ κτισαμένοῑς κτισαμένοῑν

Feminine

Nominative κτισαμένη κτισαμέναι κτισαμένᾱ

Vocative κτισαμένη κτισαμέναι κτισαμένᾱ

Accusative κτισαμένην κτισαμένᾱς κτισαμένᾱ

Genitive κτισαμένης κτισαμενῶν κτισαμέναῑν

Dative κτισαμένῃ κτισαμέναῑς κτισαμέναῑν



Singular Plural Dual

Neuter

Nominative κτισάμενον κτισάμενα κτισαμένω

Vocative κτισάμενον κτισάμενα κτισαμένω

Accusative κτισάμενον κτισάμενα κτισαμένω

Genitive κτισαμένου κτισαμένων κτισαμένοῑν

Dative κτισαμένῳ κτισαμένοῑς κτισαμένοῑν

Passive voice

Masculine

Nominative κτισθείς κτισθέντες κτισθέντε

Vocative κτισθείς κτισθέντες κτισθέντε

Accusative κτισθέντα κτισθέντας κτισθέντε

Genitive κτισθέντος κτισθέντων κτισθέντοῑν

Dative κτισθέντι κτισθεῖσι κτισθέντοῑν

Feminine

Nominative κτισθεῖσα κτισθεῖσαι κτισθείσᾱ

Vocative κτισθεῖσα κτισθεῖσαι κτισθείσᾱ

Accusative κτισθεῖσαν κτισθείσᾱς κτισθείσᾱ

Genitive κτισθείσης κτισθεισῶν κτισθείσαῑν

Dative κτισθείσῃ κτισθείσαῑς κτισθείσαῑν

Neuter

Nominative κτισθέν κτισθέντα κτισθέντε

Vocative κτισθέν κτισθέντα κτισθέντε

Accusative κτισθέν κτισθέντα κτισθέντε

Genitive κτισθέντος κτισθέντων κτισθέντοῑν

Dative κτισθέντι κτισθεῖσι κτισθέντοῑν

Perfect

Active voice

Masculine

Nominative ἐκτικώς ἐκτικότες ἐκτικότε

Vocative ἐκτικώς ἐκτικότες ἐκτικότε

Accusative ἐκτικότα ἐκτικότας ἐκτικότε

Genitive ἐκτικότος ἐκτικότων ἐκτικότοῑν

Dative ἐκτικότι ἐκτικῶσι ἐκτικότοῑν



Singular Plural Dual

Feminine

Nominative ἐκτικυῖα ἐκτικυῖαι ἐκτικυίᾱ

Vocative ἐκτικυῖα ἐκτικυῖαι ἐκτικυίᾱ

Accusative ἐκτικυῖαν ἐκτικυίᾱς ἐκτικυίᾱ

Genitive ἐκτικυίᾱς ἐκτικυιῶν ἐκτικυίαῑν

Dative ἐκτικυίᾳ ἐκτικυίαῑς ἐκτικυίαῑν

Neuter

Nominative ἐκτικόν ἐκτικότες ἐκτικότε

Vocative ἐκτικός ἐκτικότες ἐκτικότε

Accusative ἐκτικότα ἐκτικότας ἐκτικότε

Genitive ἐκτικότος ἐκτικότων ἐκτικότοῑν

Dative ἐκτικότι ἐκτικῶσι ἐκτικότοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative ἐκτισμένος ἐκτισμένοι ἐκτισμένω

Vocative ἐκτισμένε ἐκτισμένοι ἐκτισμένω

Accusative ἐκτισμένον ἐκτισμένους ἐκτισμένω

Genitive ἐκτισμένου ἐκτισμένων ἐκτισμένοῑν

Dative ἐκτισμένῳ ἐκτισμένοῑς ἐκτισμένοῑν

Feminine

Nominative ἐκτισμένη ἐκτισμέναι ἐκτισμένᾱ

Vocative ἐκτισμένη ἐκτισμέναι ἐκτισμένᾱ

Accusative ἐκτισμένην ἐκτισμένᾱς ἐκτισμένᾱ

Genitive ἐκτισμένης ἐκτισμενῶν ἐκτισμέναῑν

Dative ἐκτισμένῃ ἐκτισμέναῑς ἐκτισμέναῑν

Neuter

Nominative ἐκτισμένον ἐκτισμένα ἐκτισμένω

Vocative ἐκτισμένον ἐκτισμένα ἐκτισμένω

Accusative ἐκτισμένον ἐκτισμένα ἐκτισμένω

Genitive ἐκτισμένου ἐκτισμένων ἐκτισμένοῑν

Dative ἐκτισμένῳ ἐκτισμένοῑς ἐκτισμένοῑν



Singular Plural Dual

Poetic

Aorist

Active voice

Masculine

Nominative κτίσσᾱς κτίσσαντες κτίσσαντε

Vocative κτίσσαν κτίσσαντες κτίσσαντε

Accusative κτίσσαντα κτίσσαντας κτίσσαντε

Genitive κτίσσαντος κτισσάντων κτισσάντοῑν

Dative κτίσσαντι κτίσσᾱσι κτισσάντοῑν

Feminine

Nominative κτίσσᾱσα κτίσσᾱσαι κτισσά̄σᾱ

Vocative κτίσσᾱσα κτίσσᾱσαι κτισσά̄σᾱ

Accusative κτίσσᾱσαν κτισσά̄σᾱς κτισσά̄σᾱ

Genitive κτισσά̄σης κτισσᾱσῶν κτισσά̄σαῑν

Dative κτισσά̄σῃ κτισσά̄σαῑς κτισσά̄σαῑν

Neuter

Nominative κτίσσαν κτίσσαντα κτίσσαντε

Vocative κτίσσαν κτίσσαντα κτίσσαντε

Accusative κτίσσαν κτίσσαντα κτίσσαντε

Genitive κτίσσαντος κτισσάντων κτισσάντοῑν

Dative κτίσσαντι κτίσσᾱσι κτισσάντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative κτισσάμενος κτισσάμενοι κτισσαμένω

Vocative κτισσάμενε κτισσάμενοι κτισσαμένω

Accusative κτισσάμενον κτισσαμένους κτισσαμένω

Genitive κτισσαμένου κτισσαμένων κτισσαμένοῑν

Dative κτισσαμένῳ κτισσαμένοῑς κτισσαμένοῑν

Feminine

Nominative κτισσαμένη κτισσαμέναι κτισσαμένᾱ

Vocative κτισσαμένη κτισσαμέναι κτισσαμένᾱ

Accusative κτισσαμένην κτισσαμένᾱς κτισσαμένᾱ

Genitive κτισσαμένης κτισσαμενῶν κτισσαμέναῑν

Dative κτισσαμένῃ κτισσαμέναῑς κτισσαμέναῑν



Singular Plural Dual

Neuter

Nominative κτισσάμενον κτισσάμενα κτισσαμένω

Vocative κτισσάμενον κτισσάμενα κτισσαμένω

Accusative κτισσάμενον κτισσάμενα κτισσαμένω

Genitive κτισσαμένου κτισσαμένων κτισσαμένοῑν

Dative κτισσαμένῳ κτισσαμένοῑς κτισσαμένοῑν



κτίζω

build, put up.

Active Middle Passive

Regular

Present κτίζειν κτίζεσθαι

Future κτίσειν κτίσεσθαι κτισθήσεσθαι

Aorist κτίσαι κτίσασθαι κτισθῆναι

Perfect ἐκτικέναι ἐκτίσθαι

Poetic

Aorist κτίσσαι κτίσσασθαι



λαμβάνω

take, seize; find.

Indicative Subjunctive Optative Imperative

Regular

Active voice

Present
λαμβάνω λαμβάνω λαμβάνοῑμι1ps

λαμβάνεις λαμβάνῃς λαμβάνοῑς λάμβανε2ps

λαμβάνει λαμβάνῃ λαμβάνοῑ λαμβανέτω3ps

λαμβάνομεν λαμβάνωμεν λαμβάνοῑμεν1pp

λαμβάνετε λαμβάνητε λαμβάνοῑτε λαμβάνετε2pp

λαμβάνουσι λαμβάνωσι λαμβάνοῑεν λαμβανέτωσαν3pp

λαμβάνετον λαμβάνητον λαμβάνοῑτον λαμβάνετον2pd

λαμβάνετον λαμβάνητον λαμβανοί̄την λαμβανέτων3pd

Imperfect
ἐλάμβανον1ps

ἐλάμβανες2ps

ἐλάμβανε3ps

ἐλαμβάνομεν1pp

ἐλαμβάνετε2pp

ἐλάμβανον3pp

ἐλαμβάνετον2pd

ἐλαμβανέτην3pd

Future
λήψω ληφθησοί̄μην1ps

λήψομαι ληψοί̄μην

λήψεις ληφθήσοῑο2ps

λήψει λήψοῑο

λήψει ληφθήσοῑτο3ps

λήψεται λήψοῑτο

λήψομεν ληφθησοί̄μεθα1pp

ληψόμεθα ληψοί̄μεθα

λήψετε ληφθήσοῑσθε2pp

λήψεσθε λήψοῑσθε

λήψουσι ληφθήσοῑντο3pp

λήψονται λήψοῑντο

λήψετον ληφθήσοῑσθον2pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

λήψεσθον λήψοῑσθον

λήψετον ληφθησοί̄σθην3pd

λήψεσθον ληψοί̄σθην

Aorist
ληφθῶ ληφθείην1ps

ληφθῇς ληφθείης λήφθητι2ps

ληφθῇ ληφθείη ληφθήτω3ps

ληφθῶμεν ληφθεῖμεν1pp

ληφθῆτε ληφθεῖτε λήφθητε2pp

ληφθῶσι ληφθεῖεν ληφθήτωσαν3pp

ληφθῆτον ληφθεῖτον λήφθητον2pd

ληφθῆτον ληφθείτην ληφθήτων3pd

Strong aorist
ἔλαβον λάβω λάβοῑμι1ps

ἔλαβες λάβῃς λάβοῑς λάβε2ps

ἔλαβε λάβῃ λάβοῑ λαβέτω3ps

ἐλάβομεν λάβωμεν λάβοῑμεν1pp

ἐλάβετε λάβητε λάβοῑτε λάβετε2pp

ἔλαβον λάβωσι λάβοῑεν λαβέτωσαν3pp

ἐλάβετον λάβητον λάβοῑτον λάβετον2pd

ἐλαβέτην λάβητον λαβοί̄την λαβέτων3pd

Perfect
εἴληφα εἰλήφω εἰλήφοῑμι1ps

εἴληφας εἰλήφῃς εἰλήφοῑς εἴληφε2ps

εἴληφε εἰλήφῃ εἰλήφοῑ εἰληφέτω3ps

εἰλήφαμεν εἰλήφωμεν εἰλήφοῑμεν1pp

εἰλήφατε εἰλήφητε εἰλήφοῑτε εἰλήφετε2pp

εἰλήφασι εἰλήφωσι εἰλήφοῑεν εἰληφέτωσαν3pp

εἰλήφατον εἰλήφητον εἰλήφοῑτον εἰλήφετον2pd

εἰλήφατον εἰλήφητον εἰληφοί̄την εἰληφέτων3pd

Pluperfect
εἰλήφη1ps

εἰλήφης2ps

εἰλήφει3ps

εἰλήφεμεν1pp

εἰλήφετε2pp

εἰλήφεσαν3pp



Indicative Subjunctive Optative Imperative

εἰλήφειτον2pd

εἰληφείτην3pd

Middle voice

Present
ἐλαμβάνομαι λαμβάνωμαι λαμβανοί̄μην1ps

ἐλαμβάνει λαμβάνῃ λαμβάνοῑο λαμβάνου2ps

ἐλαμβάνεται λαμβάνηται λαμβάνοῑτο λαμβανέσθω3ps

ἐλαμβανόμεθα λαμβανώμεθα λαμβανοί̄μεθα1pp

ἐλαμβάνεσθε λαμβάνησθε λαμβάνοῑσθε λαμβάνεσθε2pp

ἐλαμβάνονται λαμβάνωνται λαμβάνοῑντο λαμβανέσθωσαν3pp

ἐλαμβάνεσθον λαμβάνησθον λαμβάνοῑσθον λαμβάνεσθον2pd

ἐλαμβάνεσθον λαμβάνησθον λαμβανοί̄σθην λαμβανέσθων3pd

Imperfect
ἐλαμβανόμην1ps

ἐλαμβάνου2ps

ἐλαμβάνετο3ps

ἐλαμβανόμεθα1pp

ἐλαμβάνεσθε2pp

ἐλαμβάνοντο3pp

ἐλαμβάνεσθον2pd

ἐλαμβανέσθην3pd

Future
λήψομαι ληψοί̄μην1ps

λήψει λήψοῑο2ps

λήψεται λήψοῑτο3ps

ληψόμεθα ληψοί̄μεθα1pp

λήψεσθε λήψοῑσθε2pp

λήψονται λήψοῑντο3pp

λήψεσθον λήψοῑσθον2pd

λήψεσθον ληψοί̄σθην3pd

Strong aorist
ἐλαβόμην λάβωμαι λαβοί̄μην1ps

ἐλάβου λάβῃ λάβοῑο λαβοῦ2ps

ἐλάβετο λάβηται λάβοῑτο λαβέσθω3ps

ἐλαβόμεθα λαβώμεθα λαβοί̄μεθα1pp

ἐλάβεσθε λάβησθε λάβοῑσθε λάβεσθε2pp

ἐλάβοντο λάβωνται λάβοῑντο λαβέσθωσαν3pp



Indicative Subjunctive Optative Imperative

ἐλάβεσθον λάβησθον λάβοῑσθον λάβεσθον2pd

ἐλαβέσθην λάβησθον λαβοί̄σθην λαβέσθων3pd

Perfect
εἴλημμαι1ps

εἴληψαι εἴληψο2ps

εἴληπται εἰλήφθω3ps

εἰλήμμεθα1pp

εἴληφθε εἴληφθε2pp

εἰλήφθωσαν3pp

εἴληφθον εἴληφθον2pd

εἴληφθον εἰλήφθων3pd

Pluperfect
εἰλήμμην1ps

εἴληψο2ps

εἴληπτο3ps

εἰλήμμεθα1pp

εἴληφθε2pp

εἴληφθον2pd

εἰλήφθην3pd

Passive voice

Future
ληφθήσομαι1ps

ληφθήσει2ps

ληφθήσεται3ps

ληφθησόμεθα1pp

ληφθήσεσθε2pp

ληφθήσονται3pp

ληφθήσεσθον2pd

ληφθήσεσθον3pd

Aorist
ἐλήφθην1ps

ἐλήφθης2ps

ἐλήφθη3ps

ἐλήφθημεν1pp

ἐλήφθητε2pp

ἐλήφθησαν3pp

ἐλήφθητον2pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

ἐληφθήτην3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Attic

Active voice

Perfect
εἵληφα εἱλήφω εἱλήφοῑμι1ps

εἵληφας εἱλήφῃς εἱλήφοῑς εἵληφε2ps

εἵληφε εἱλήφῃ εἱλήφοῑ εἱληφέτω3ps

εἱλήφαμεν εἱλήφωμεν εἱλήφοῑμεν1pp

εἱλήφατε εἱλήφητε εἱλήφοῑτε εἱλήφετε2pp

εἱλήφασι εἱλήφωσι εἱλήφοῑεν εἱληφέτωσαν3pp

εἱλήφατον εἱλήφητον εἱλήφοῑτον εἱλήφετον2pd

εἱλήφατον εἱλήφητον εἱληφοί̄την εἱληφέτων3pd

Pluperfect
εἱλήφη1ps

εἱλήφης2ps

εἱλήφει3ps

εἱλήφεμεν1pp

εἱλήφετε2pp

εἱλήφεσαν3pp

εἱλήφειτον2pd

εἱληφείτην3pd

Middle voice

Perfect
εἵλημμαι1ps

εἵληψαι εἵληψο2ps

εἵληπται εἱλήφθω3ps

εἱλήμμεθα1pp

εἵληφθε εἵληφθε2pp

εἱλήφθωσαν3pp

εἵληφθον εἵληφθον2pd

εἵληφθον εἱλήφθων3pd

Pluperfect
εἱλήμμην1ps

εἵληψο2ps

εἵληπτο3ps

εἱλήμμεθα1pp

εἵληφθε2pp

εἵληφθον2pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

εἱλήφθην3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Doric

Active voice

Future
λαψοῦμαι λαψῶμαι λαψοί̄μην1ps

λαμψοῦμαι λαμψῶμαι λαμψοί̄μην

λαψεῖ λαψῇ λαψοῖο λαψοῦ2ps

λαμψεῖ λαμψῇ λαμψοῖο λαμψοῦ

λαψεῖται λαψῆται λαψοῖτο λαψείσθω3ps

λαμψεῖται λαμψῆται λαμψοῖτο λαμψείσθω

λαψούμεθα λαψώμεθα λαψοί̄μεθα1pp

λαμψούμεθα λαμψώμεθα λαμψοί̄μεθα

λαψεῖσθε λαψῆσθε λαψοῖσθε λαψεῖσθε2pp

λαμψεῖσθε λαμψῆσθε λαμψοῖσθε λαμψεῖσθε

λαψοῦνται λαψῶνται λαψοῖντο λαψείσθωσαν3pp

λαμψοῦνται λαμψῶνται λαμψοῖντο λαμψείσθωσαν

λαψεῖσθον λαψῆσθον λαψοῖσθον λαψεῖσθον2pd

λαμψεῖσθον λαμψῆσθον λαμψοῖσθον λαμψεῖσθον

λαψεῖσθον λαψῆσθον λαψοί̄σθην λαψείσθων3pd

λαμψεῖσθον λαμψῆσθον λαμψοί̄σθην λαμψείσθων

Aorist
λαφθῶ λαφθείην1ps

λαφθῇς λαφθείης λάφθητι2ps

λαφθῇ λαφθείη λαφθήτω3ps

λαφθῶμεν λαφθεῖμεν1pp

λαφθῆτε λαφθεῖτε λάφθητε2pp

λαφθῶσι λαφθεῖεν λαφθήτωσαν3pp

λαφθῆτον λαφθεῖτον λάφθητον2pd

λαφθῆτον λαφθείτην λαφθήτων3pd

Perfect
λελάβηκα λελαβήκω λελαβήκοῑμι1ps

λελάβηκας λελαβήκῃς λελαβήκοῑς λελάβηκε2ps

λελάβηκε λελαβήκῃ λελαβήκοῑ λελαβηκέτω3ps

λελόνβῃ

λελαβήκαμεν λελαβήκωμεν λελαβήκοῑμεν1pp

λελαβήκατε λελαβήκητε λελαβήκοῑτε λελαβήκετε2pp

λελαβήκασι λελαβήκωσι λελαβήκοῑεν λελαβηκέτωσαν3pp

λελαβήκατον λελαβήκητον λελαβήκοῑτον λελαβήκετον2pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

λελαβήκατον λελαβήκητον λελαβηκοί̄την λελαβηκέτων3pd

Pluperfect
ἐλελαβήκη1ps

ἐλελαβήκης2ps

ἐλελαβήκει3ps

ἐλελαβήκεμεν1pp

ἐλελαβήκετε2pp

ἐλελαβήκεσαν3pp

ἐλελαβήκειτον2pd

ἐλελαβηκείτην3pd

Middle voice

Perfect
ἐλελάβημαι1ps

ἐλελάβησαι λελάβησο2ps

ἐλελάβηται λελαβήσθω3ps

λελά̄φθο

ἐλελαβήμεθα1pp

ἐλελάβησθε λελάβησθε2pp

ἐλελάβηνται λελαβήσθωσαν3pp

ἐλελάβησθον λελάβησθον2pd

ἐλελάβησθον λελαβήσθων3pd

Pluperfect
ἐλελαβήμην1ps

ἐλελάβησο2ps

ἐλελάβητο3ps

ἐλελαβήμεθα1pp

ἐλελάβησθε2pp

ἐλελάβηντο3pp

ἐλελάβησθον2pd

ἐλελαβήσθην3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Passive voice

Aorist
ἐλάφθην1ps

ἐλάφθης2ps

ἐλάφθη3ps

ἐλάφθημεν1pp

ἐλάφθητε2pp

ἐλάφθησαν3pp

ἐλάφθητον2pd

ἐλαφθήτην3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Aeolian

Active voice

Future
λά̄μψομαι λᾱμψοί̄μην1ps

λά̄μψει λά̄μψοῑο2ps

λά̄μψεται λά̄μψοῑτο3ps

λᾱμψόμεθα λᾱμψοί̄μεθα1pp

λά̄μψεσθε λά̄μψοῑσθε2pp

λά̄μψονται λά̄μψοῑντο3pp

λά̄μψεσθον λά̄μψοῑσθον2pd

λά̄μψεσθον λᾱμψοί̄σθην3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Epic

Active voice

Strong aorist
ἔλλαβον1ps

ἔλλαβες2ps

ἔλλαβε3ps

ἐλλάβομεν1pp

ἐλλάβετε2pp

ἔλλαβον3pp

ἐλλάβετον2pd

ἐλλαβέτην3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Ionic

Active voice

Future
λάμψομαι λαμψοί̄μην1ps

λάψομαι λαψοί̄μην

λάμψει λάμψοῑο2ps

λάψει λάψοῑο

λάμψεται λάμψοῑτο3ps

λάψεται λάψοῑτο

λαμψόμεθα λαμψοί̄μεθα1pp

λαψόμεθα λαψοί̄μεθα

λάμψεσθε λάμψοῑσθε2pp

λάψεσθε λάψοῑσθε

λάμψονται λάμψοῑντο3pp

λάψονται λάψοῑντο

λάμψεσθον λάμψοῑσθον2pd

λάψεσθον λάψοῑσθον

λάμψεσθον λαμψοί̄σθην3pd

λάψεσθον λαψοί̄σθην

Aorist
λαμφθῶ λαμφθείην1ps

λαμφθῇς λαμφθείης λάμφθητι2ps

λαμφθῇ λαμφθείη λαμφθήτω3ps

λαμφθῶμεν λαμφθεῖμεν1pp

λαμφθῆτε λαμφθεῖτε λάμφθητε2pp

λαμφθῶσι λαμφθεῖεν λαμφθήτωσαν3pp

λαμφθῆτον λαμφθεῖτον λάμφθητον2pd

λαμφθῆτον λαμφθείτην λαμφθήτων3pd

Perfect
λελάβηκα λελαβήκω λελαβήκοῑμι1ps

λελάβηκας λελαβήκῃς λελαβήκοῑς λελάβηκε2ps

λέλᾱμσο

λελάβηκε λελαβήκῃ λελαβήκοῑ λελαβηκέτω3ps

λελά̄νω

λελαβήκαμεν λελαβήκωμεν λελαβήκοῑμεν1pp

λελαβήκατε λελαβήκητε λελαβήκοῑτε λελαβήκετε2pp

λέλᾱνε



Indicative Subjunctive Optative Imperative

λελαβήκασι λελαβήκωσι λελαβήκοῑεν λελαβηκέτωσαν3pp

λελά̄νωσαν

λελαβήκατον λελαβήκητον λελαβήκοῑτον λελαβήκετον2pd

λέλᾱνον

λελαβήκατον λελαβήκητον λελαβηκοί̄την λελαβηκέτων3pd

λελά̄νων

Pluperfect
ἐλελαβήκη1ps

ἐλελαβήκης2ps

ἐλελαβήκει3ps

λελαβέκεε

ἐλελαβήκεμεν1pp

ἐλελαβήκετε2pp

ἐλελαβήκεσαν3pp

ἐλελαβήκειτον2pd

ἐλελαβηκείτην3pd

Middle voice

Perfect
ἐλελάβημαι1ps

λέλᾱμμαι

ἐλελάβησαι λελάβησο2ps

λέλᾱμσαι

ἐλελάβηται λελαβήσθω3ps

λέλᾱμται

ἐλελαβήμεθα1pp

λελά̄μμεθα

ἐλελάβησθε λελάβησθε2pp

λέλᾱνε

ἐλελάβηνται λελαβήσθωσαν3pp

λέλᾱμνται

λελήφαται

ἐλελάβησθον λελάβησθον2pd

λέλᾱνον

ἐλελάβησθον λελαβήσθων3pd

λέλᾱνον



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Pluperfect
ἐλελαβήμην1ps

ἐλελά̄μμην

ἐλελάβησο2ps

ἐλέλᾱμσο

ἐλελάβητο3ps

ἐλέλᾱμτο

ἐλελαβήμεθα1pp

ἐλελά̄μμεθα

ἐλελάβησθε2pp

ἐλέλᾱνε

ἐλελάβηντο3pp

ἐλέλᾱμντο

ἐλελάβησθον2pd

ἐλέλᾱνον

ἐλελαβήσθην3pd

ἐλελά̄νην

Passive voice

Aorist
ἐλάμφθην1ps

ἐλάμφθης2ps

ἐλάμφθη3ps

ἐλάμφθημεν1pp

ἐλάμφθητε2pp

ἐλάμφθησαν3pp

ἐλάμφθητον2pd

ἐλαμφθήτην3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Poetic

Active voice

Perfect
λέλημσο2ps

λελήνω3ps

λέληνε2pp

λελήνωσαν3pp

λέληνον2pd

λελήνων3pd

Middle voice

Perfect
λέλημμαι1ps

λέλημσαι2ps

λέλημται3ps

λελήμμεθα1pp

λέληνε2pp

λέλημνται3pp

λέληνον2pd

λέληνον3pd

Pluperfect
ἐλελήμμην1ps

ἐλέλημσο2ps

ἐλέλημτο3ps

ἐλελήμμεθα1pp

ἐλέληνε2pp

ἐλέλημντο3pp

ἐλέληνον2pd

ἐλελήνην3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Later

Active voice

Aorist
λημφθῶ λημφθείην1ps

λημφθῇς λημφθείης λήμφθητι2ps

λημφθῇ λημφθείη λημφθήτω3ps

λημφθῶμεν λημφθεῖμεν1pp

λημφθῆτε λημφθεῖτε λήμφθητε2pp

λημφθῶσι λημφθεῖεν λημφθήτωσαν3pp

λημφθῆτον λημφθεῖτον λήμφθητον2pd

λημφθῆτον λημφθείτην λημφθήτων3pd

Passive voice

Aorist
ἐλήμφθην1ps

ἐλήμφθης2ps

ἐλήμφθη3ps

ἐλήμφθημεν1pp

ἐλήμφθητε2pp

ἐλήμφθησαν3pp

ἐλήμφθητον2pd

ἐλημφθήτην3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Recent

Active voice

Future
λήμψομαι λημψοί̄μην1ps

λήμψει λήμψοῑο2ps

λήμψεται λήμψοῑτο3ps

λημψόμεθα λημψοί̄μεθα1pp

λήμψεσθε λήμψοῑσθε2pp

λήμψονται λήμψοῑντο3pp

λήμψεσθον λήμψοῑσθον2pd

λήμψεσθον λημψοί̄σθην3pd



λαμβάνω

take, seize; find.

Singular Plural Dual

Regular

Present

Active voice

Masculine

Nominative λαμβάνων λαμβάνοντες λαμβάνοντε

Vocative λαμβάνον λαμβάνοντες λαμβάνοντε

Accusative λαμβάνοντα λαμβάνοντας λαμβάνοντε

Genitive λαμβάνοντος λαμβανόντων λαμβανόντοῑν

Dative λαμβάνοντι λαμβάνουσι λαμβανόντοῑν

Feminine

Nominative λαμβάνουσα λαμβάνουσαι λαμβανούσᾱ

Vocative λαμβάνουσα λαμβάνουσαι λαμβανούσᾱ

Accusative λαμβάνουσαν λαμβανούσᾱς λαμβανούσᾱ

Genitive λαμβανούσης λαμβανουσῶν λαμβανούσαῑν

Dative λαμβανούσῃ λαμβανούσαῑς λαμβανούσαῑν

Neuter

Nominative λαμβάνον λαμβάνοντα λαμβάνοντε

Vocative λαμβάνον λαμβάνοντα λαμβάνοντε

Accusative λαμβάνον λαμβάνοντα λαμβάνοντε

Genitive λαμβάνοντος λαμβανόντων λαμβανόντοῑν

Dative λαμβάνοντι λαμβάνουσι λαμβανόντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative λαμβανόμενος λαμβανόμενοι λαμβανομένω

Vocative λαμβανόμενε λαμβανόμενοι λαμβανομένω

Accusative λαμβανόμενον λαμβανομένους λαμβανομένω

Genitive λαμβανομένου λαμβανομένων λαμβανομένοῑν

Dative λαμβανομένῳ λαμβανομένοῑς λαμβανομένοῑν

Feminine

Nominative λαμβανομένη λαμβανομέναι λαμβανομένᾱ

Vocative λαμβανομένη λαμβανομέναι λαμβανομένᾱ

Accusative λαμβανομένην λαμβανομένᾱς λαμβανομένᾱ

Genitive λαμβανομένης λαμβανομενῶν λαμβανομέναῑν

Dative λαμβανομένῃ λαμβανομέναῑς λαμβανομέναῑν



Singular Plural Dual

Neuter

Nominative λαμβανόμενον λαμβανόμενα λαμβανομένω

Vocative λαμβανόμενον λαμβανόμενα λαμβανομένω

Accusative λαμβανόμενον λαμβανόμενα λαμβανομένω

Genitive λαμβανομένου λαμβανομένων λαμβανομένοῑν

Dative λαμβανομένῳ λαμβανομένοῑς λαμβανομένοῑν

Future

Active voice

Masculine

Nominative λήψων λήψοντες λήψοντε

Nominative ληψόμενος ληψόμενοι ληψομένω

Vocative λήψον λήψοντες λήψοντε

Vocative ληψόμενε ληψόμενοι ληψομένω

Accusative λήψοντα λήψοντας λήψοντε

Accusative ληψόμενον ληψομένους ληψομένω

Genitive λήψοντος ληψόντων ληψόντοῑν

Genitive ληψομένου ληψομένων ληψομένοῑν

Dative λήψοντι λήψουσι ληψόντοῑν

Dative ληψομένῳ ληψομένοῑς ληψομένοῑν

Feminine

Nominative λήψουσα λήψουσαι ληψούσᾱ

Nominative ληψομένη ληψομέναι ληψομένᾱ

Vocative λήψουσα λήψουσαι ληψούσᾱ

Vocative ληψομένη ληψομέναι ληψομένᾱ

Accusative λήψουσαν ληψούσᾱς ληψούσᾱ

Accusative ληψομένην ληψομένᾱς ληψομένᾱ

Genitive ληψούσης ληψουσῶν ληψούσαῑν

Genitive ληψομένης ληψομενῶν ληψομέναῑν

Dative ληψούσῃ ληψούσαῑς ληψούσαῑν

Dative ληψομένῃ ληψομέναῑς ληψομέναῑν

Neuter

Nominative λῆψον λήψοντα λήψοντε

Nominative ληψόμενον ληψόμενα ληψομένω

Vocative λῆψον λήψοντα λήψοντε

Vocative ληψόμενον ληψόμενα ληψομένω

Accusative λῆψον λήψοντα λήψοντε

Accusative ληψόμενον ληψόμενα ληψομένω

Genitive λήψοντος ληψόντων ληψόντοῑν



Singular Plural Dual

Genitive ληψομένου ληψομένων ληψομένοῑν

Dative λήψοντι λήψουσι ληψόντοῑν

Dative ληψομένῳ ληψομένοῑς ληψομένοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative ληψόμενος ληψόμενοι ληψομένω

Vocative ληψόμενε ληψόμενοι ληψομένω

Accusative ληψόμενον ληψομένους ληψομένω

Genitive ληψομένου ληψομένων ληψομένοῑν

Dative ληψομένῳ ληψομένοῑς ληψομένοῑν

Feminine

Nominative ληψομένη ληψομέναι ληψομένᾱ

Vocative ληψομένη ληψομέναι ληψομένᾱ

Accusative ληψομένην ληψομένᾱς ληψομένᾱ

Genitive ληψομένης ληψομενῶν ληψομέναῑν

Dative ληψομένῃ ληψομέναῑς ληψομέναῑν

Neuter

Nominative ληψόμενον ληψόμενα ληψομένω

Vocative ληψόμενον ληψόμενα ληψομένω

Accusative ληψόμενον ληψόμενα ληψομένω

Genitive ληψομένου ληψομένων ληψομένοῑν

Dative ληψομένῳ ληψομένοῑς ληψομένοῑν

Passive voice

Masculine

Nominative ληφθησόμενος ληφθησόμενοι ληφθησομένω

Vocative ληφθησόμενε ληφθησόμενοι ληφθησομένω

Accusative ληφθησόμενον ληφθησομένους ληφθησομένω

Genitive ληφθησομένου ληφθησομένων ληφθησομένοῑν

Dative ληφθησομένῳ ληφθησομένοῑς ληφθησομένοῑν

Feminine

Nominative ληφθησομένη ληφθησομέναι ληφθησομένᾱ

Vocative ληφθησομένη ληφθησομέναι ληφθησομένᾱ

Accusative ληφθησομένην ληφθησομένᾱς ληφθησομένᾱ

Genitive ληφθησομένης ληφθησομενῶν ληφθησομέναῑν

Dative ληφθησομένῃ ληφθησομέναῑς ληφθησομέναῑν



Singular Plural Dual

Neuter

Nominative ληφθησόμενον ληφθησόμενα ληφθησομένω

Vocative ληφθησόμενον ληφθησόμενα ληφθησομένω

Accusative ληφθησόμενον ληφθησόμενα ληφθησομένω

Genitive ληφθησομένου ληφθησομένων ληφθησομένοῑν

Dative ληφθησομένῳ ληφθησομένοῑς ληφθησομένοῑν

Aorist

Passive voice

Masculine

Nominative ληφθείς ληφθέντες ληφθέντε

Vocative ληφθείς ληφθέντες ληφθέντε

Accusative ληφθέντα ληφθέντας ληφθέντε

Genitive ληφθέντος ληφθέντων ληφθέντοῑν

Dative ληφθέντι ληφθεῖσι ληφθέντοῑν

Feminine

Nominative ληφθεῖσα ληφθεῖσαι ληφθείσᾱ

Vocative ληφθεῖσα ληφθεῖσαι ληφθείσᾱ

Accusative ληφθεῖσαν ληφθείσᾱς ληφθείσᾱ

Genitive ληφθείσης ληφθεισῶν ληφθείσαῑν

Dative ληφθείσῃ ληφθείσαῑς ληφθείσαῑν

Neuter

Nominative ληφθέν ληφθέντα ληφθέντε

Vocative ληφθέν ληφθέντα ληφθέντε

Accusative ληφθέν ληφθέντα ληφθέντε

Genitive ληφθέντος ληφθέντων ληφθέντοῑν

Dative ληφθέντι ληφθεῖσι ληφθέντοῑν

String Aorist

Active voice

Masculine

Nominative λαβών λαβόντες λαβόντε

Vocative λαβών λαβόντες λαβόντε

Accusative λαβόντα λαβόντας λαβόντε

Genitive λαβόντος λαβόντων λαβόντοῑν

Dative λαβόντι λαβοῦσι λαβόντοῑν



Singular Plural Dual

Feminine

Nominative λαβοῦσα λαβοῦσαι λαβούσᾱ

Vocative λαβοῦσα λαβοῦσαι λαβούσᾱ

Accusative λαβοῦσαν λαβούσᾱς λαβούσᾱ

Genitive λαβούσης λαβουσῶν λαβούσαῑν

Dative λαβούσῃ λαβούσαῑς λαβούσαῑν

Neuter

Nominative λαβόν λαβόντα λαβόντε

Vocative λαβόν λαβόντα λαβόντε

Accusative λαβόν λαβόντα λαβόντε

Genitive λαβόντος λαβόντων λαβόντοῑν

Dative λαβόντι λαβοῦσι λαβόντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative λαβόμενος λαβόμενοι λαβομένω

Vocative λαβόμενε λαβόμενοι λαβομένω

Accusative λαβόμενον λαβομένους λαβομένω

Genitive λαβομένου λαβομένων λαβομένοῑν

Dative λαβομένῳ λαβομένοῑς λαβομένοῑν

Feminine

Nominative λαβομένη λαβομέναι λαβομένᾱ

Vocative λαβομένη λαβομέναι λαβομένᾱ

Accusative λαβομένην λαβομένᾱς λαβομένᾱ

Genitive λαβομένης λαβομενῶν λαβομέναῑν

Dative λαβομένῃ λαβομέναῑς λαβομέναῑν

Neuter

Nominative λαβόμενον λαβόμενα λαβομένω

Vocative λαβόμενον λαβόμενα λαβομένω

Accusative λαβόμενον λαβόμενα λαβομένω

Genitive λαβομένου λαβομένων λαβομένοῑν

Dative λαβομένῳ λαβομένοῑς λαβομένοῑν



Singular Plural Dual

Perfect

Active voice

Masculine

Nominative εἰληφώς εἰληφότες εἰληφότε

Vocative εἰληφώς εἰληφότες εἰληφότε

Accusative εἰληφότα εἰληφότας εἰληφότε

Genitive εἰληφότος εἰληφότων εἰληφότοῑν

Dative εἰληφότι εἰληφῶσι εἰληφότοῑν

Feminine

Nominative εἰληφυῖα εἰληφυῖαι εἰληφυίᾱ

Vocative εἰληφυῖα εἰληφυῖαι εἰληφυίᾱ

Accusative εἰληφυῖαν εἰληφυίᾱς εἰληφυίᾱ

Genitive εἰληφυίᾱς εἰληφυιῶν εἰληφυίαῑν

Dative εἰληφυίᾳ εἰληφυίαῑς εἰληφυίαῑν

Neuter

Nominative εἰληφός εἰληφότα εἰληφότε

Vocative εἰληφός εἰληφότα εἰληφότε

Accusative εἰληφός εἰληφότα εἰληφότε

Genitive εἰληφότος εἰληφότων εἰληφότοῑν

Dative εἰληφότι εἰληφῶσι εἰληφότοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative εἰλημμένος εἰλημμένοι εἰλημμένω

Vocative εἰλημμένε εἰλημμένοι εἰλημμένω

Accusative εἰλημμένον εἰλημμένους εἰλημμένω

Genitive εἰλημμένου εἰλημμένων εἰλημμένοῑν

Dative εἰλημμένῳ εἰλημμένοῑς εἰλημμένοῑν

Feminine

Nominative εἰλημμένη εἰλημμέναι εἰλημμένᾱ

Vocative εἰλημμένη εἰλημμέναι εἰλημμένᾱ

Accusative εἰλημμένην εἰλημμένᾱς εἰλημμένᾱ

Genitive εἰλημμένης εἰλημμενῶν εἰλημμέναῑν

Dative εἰλημμένῃ εἰλημμέναῑς εἰλημμέναῑν



Singular Plural Dual

Neuter

Nominative εἰλημμένον εἰλημμένα εἰλημμένω

Vocative εἰλημμένον εἰλημμένα εἰλημμένω

Accusative εἰλημμένον εἰλημμένα εἰλημμένω

Genitive εἰλημμένου εἰλημμένων εἰλημμένοῑν

Dative εἰλημμένῳ εἰλημμένοῑς εἰλημμένοῑν



Singular Plural Dual

Attic

Perfect

Active voice

Masculine

Nominative εἱληφώς εἱληφότες εἱληφότε

Vocative εἱληφώς εἱληφότες εἱληφότε

Accusative εἱληφότα εἱληφότας εἱληφότε

Genitive εἱληφότος εἱληφότων εἱληφότοῑν

Dative εἱληφότι εἱληφῶσι εἱληφότοῑν

Feminine

Nominative εἱληφυῖα εἱληφυῖαι εἱληφυίᾱ

Vocative εἱληφυῖα εἱληφυῖαι εἱληφυίᾱ

Accusative εἱληφυῖαν εἱληφυίᾱς εἱληφυίᾱ

Genitive εἱληφυίᾱς εἱληφυιῶν εἱληφυίαῑν

Dative εἱληφυίᾳ εἱληφυίαῑς εἱληφυίαῑν

Neuter

Nominative εἱληφός εἱληφότα εἱληφότε

Vocative εἱληφός εἱληφότα εἱληφότε

Accusative εἱληφός εἱληφότα εἱληφότε

Genitive εἱληφότος εἱληφότων εἱληφότοῑν

Dative εἱληφότι εἱληφῶσι εἱληφότοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative εἱλημμένος εἱλημμένοι εἱλημμένω

Vocative εἱλημμένε εἱλημμένοι εἱλημμένω

Accusative εἱλημμένον εἱλημμένους εἱλημμένω

Genitive εἱλημμένου εἱλημμένων εἱλημμένοῑν

Dative εἱλημμένῳ εἱλημμένοῑς εἱλημμένοῑν

Feminine

Nominative εἱλημμένη εἱλημμέναι εἱλημμένᾱ

Vocative εἱλημμένη εἱλημμέναι εἱλημμένᾱ

Accusative εἱλημμένην εἱλημμένᾱς εἱλημμένᾱ

Genitive εἱλημμένης εἱλημμενῶν εἱλημμέναῑν

Dative εἱλημμένῃ εἱλημμέναῑς εἱλημμέναῑν



Singular Plural Dual

Neuter

Nominative εἱλημμένον εἱλημμένα εἱλημμένω

Vocative εἱλημμένον εἱλημμένα εἱλημμένω

Accusative εἱλημμένον εἱλημμένα εἱλημμένω

Genitive εἱλημμένου εἱλημμένων εἱλημμένοῑν

Dative εἱλημμένῳ εἱλημμένοῑς εἱλημμένοῑν



Singular Plural Dual

Doric

Future

Active voice

Masculine

Nominative λαψούμενος λαψούμενοι λαψουμένω

Nominative λαμψούμενος λαμψούμενοι λαμψουμένω

Vocative λαψούμενε λαψούμενοι λαψουμένω

Vocative λαμψούμενε λαμψούμενοι λαμψουμένω

Accusative λαψούμενον λαψουμένους λαψουμένω

Accusative λαμψούμενον λαμψουμένους λαμψουμένω

Genitive λαψουμένου λαψουμένων λαψουμένοῑν

Genitive λαμψουμένου λαμψουμένων λαμψουμένοῑν

Dative λαψουμένῳ λαψουμένοῑς λαψουμένοῑν

Dative λαμψουμένῳ λαμψουμένοῑς λαμψουμένοῑν

Feminine

Nominative λαψουμένη λαψουμέναι λαψουμένᾱ

Nominative λαμψουμένη λαμψουμέναι λαμψουμένᾱ

Vocative λαψουμένη λαψουμέναι λαψουμένᾱ

Vocative λαμψουμένη λαμψουμέναι λαμψουμένᾱ

Accusative λαψουμένην λαψουμένᾱς λαψουμένᾱ

Accusative λαμψουμένην λαμψουμένᾱς λαμψουμένᾱ

Genitive λαψουμένης λαψουμενῶν λαψουμέναῑν

Genitive λαμψουμένης λαμψουμενῶν λαμψουμέναῑν

Dative λαψουμένῃ λαψουμέναῑς λαψουμέναῑν

Dative λαμψουμένῃ λαμψουμέναῑς λαμψουμέναῑν

Neuter

Nominative λαψούμενον λαψούμενα λαψουμένω

Nominative λαμψούμενον λαμψούμενα λαμψουμένω

Vocative λαψούμενον λαψούμενα λαψουμένω

Vocative λαμψούμενον λαμψούμενα λαμψουμένω

Accusative λαψούμενον λαψούμενα λαψουμένω

Accusative λαμψούμενον λαμψούμενα λαμψουμένω

Genitive λαψουμένου λαψουμένων λαψουμένοῑν

Genitive λαμψουμένου λαμψουμένων λαμψουμένοῑν

Dative λαψουμένῳ λαψουμένοῑς λαψουμένοῑν

Dative λαμψουμένῳ λαμψουμένοῑς λαμψουμένοῑν



Singular Plural Dual

Aorist

Passive voice

Masculine

Nominative λαφθείς λαφθέντες λαφθέντε

Vocative λαφθείς λαφθέντες λαφθέντε

Accusative λαφθέντα λαφθέντας λαφθέντε

Genitive λαφθέντος λαφθέντων λαφθέντοῑν

Dative λαφθέντι λαφθεῖσι λαφθέντοῑν

Feminine

Nominative λαφθεῖσα λαφθεῖσαι λαφθείσᾱ

Vocative λαφθεῖσα λαφθεῖσαι λαφθείσᾱ

Accusative λαφθεῖσαν λαφθείσᾱς λαφθείσᾱ

Genitive λαφθείσης λαφθεισῶν λαφθείσαῑν

Dative λαφθείσῃ λαφθείσαῑς λαφθείσαῑν

Neuter

Nominative λαφθέν λαφθέντα λαφθέντε

Vocative λαφθέν λαφθέντα λαφθέντε

Accusative λαφθέν λαφθέντα λαφθέντε

Genitive λαφθέντος λαφθέντων λαφθέντοῑν

Dative λαφθέντι λαφθεῖσι λαφθέντοῑν

Perfect

Active voice

Masculine

Nominative λελαβηκώς λελαβηκότες λελαβηκότε

Vocative λελαβηκώς λελαβηκότες λελαβηκότε

Accusative λελαβηκότα λελαβηκότας λελαβηκότε

Genitive λελαβηκότος λελαβηκότων λελαβηκότοῑν

Dative λελαβηκότι λελαβηκῶσι λελαβηκότοῑν

Feminine

Nominative λελαβηκυῖα λελαβηκυῖαι λελαβηκυίᾱ

Vocative λελαβηκυῖα λελαβηκυῖαι λελαβηκυίᾱ

Accusative λελαβηκυῖαν λελαβηκυίᾱς λελαβηκυίᾱ

Genitive λελαβηκυίᾱς λελαβηκυιῶν λελαβηκυίαῑν

Dative λελαβηκυίᾳ λελαβηκυίαῑς λελαβηκυίαῑν



Singular Plural Dual

Neuter

Nominative λελαβηκός λελαβηκότα λελαβηκότε

Vocative λελαβηκός λελαβηκότα λελαβηκότε

Accusative λελαβηκός λελαβηκότα λελαβηκότε

Genitive λελαβηκότος λελαβηκότων λελαβηκότοῑν

Dative λελαβηκότι λελαβηκῶσι λελαβηκότοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative λελαβημένος λελαβημένοι λελαβημένω

Vocative λελαβημένε λελαβημένοι λελαβημένω

Accusative λελαβημένον λελαβημένους λελαβημένω

Genitive λελαβημένου λελαβημένων λελαβημένοῑν

Dative λελαβημένῳ λελαβημένοῑς λελαβημένοῑν

Feminine

Nominative λελαβημένη λελαβημέναι λελαβημένᾱ

Vocative λελαβημένη λελαβημέναι λελαβημένᾱ

Accusative λελαβημένην λελαβημένᾱς λελαβημένᾱ

Genitive λελαβημένης λελαβημενῶν λελαβημέναῑν

Dative λελαβημένῃ λελαβημέναῑς λελαβημέναῑν

Neuter

Nominative λελαβημένον λελαβημένα λελαβημένω

Vocative λελαβημένον λελαβημένα λελαβημένω

Accusative λελαβημένον λελαβημένα λελαβημένω

Genitive λελαβημένου λελαβημένων λελαβημένοῑν

Dative λελαβημένῳ λελαβημένοῑς λελαβημένοῑν



Singular Plural Dual

Aeolian

Future

Active voice

Masculine

Nominative λᾱμψόμενος λᾱμψόμενοι λᾱμψομένω

Vocative λᾱμψόμενε λᾱμψόμενοι λᾱμψομένω

Accusative λᾱμψόμενον λᾱμψομένους λᾱμψομένω

Genitive λᾱμψομένου λᾱμψομένων λᾱμψομένοῑν

Dative λᾱμψομένῳ λᾱμψομένοῑς λᾱμψομένοῑν

Feminine

Nominative λᾱμψομένη λᾱμψομέναι λᾱμψομένᾱ

Vocative λᾱμψομένη λᾱμψομέναι λᾱμψομένᾱ

Accusative λᾱμψομένην λᾱμψομένᾱς λᾱμψομένᾱ

Genitive λᾱμψομένης λᾱμψομενῶν λᾱμψομέναῑν

Dative λᾱμψομένῃ λᾱμψομέναῑς λᾱμψομέναῑν

Neuter

Nominative λᾱμψόμενον λᾱμψόμενα λᾱμψομένω

Vocative λᾱμψόμενον λᾱμψόμενα λᾱμψομένω

Accusative λᾱμψόμενον λᾱμψόμενα λᾱμψομένω

Genitive λᾱμψομένου λᾱμψομένων λᾱμψομένοῑν

Dative λᾱμψομένῳ λᾱμψομένοῑς λᾱμψομένοῑν



Singular Plural Dual

Ionic

Future

Active voice

Masculine

Nominative λαμψόμενος λαμψόμενοι λαμψομένω

Nominative λαψόμενος λαψόμενοι λαψομένω

Vocative λαμψόμενε λαμψόμενοι λαμψομένω

Vocative λαψόμενε λαψόμενοι λαψομένω

Accusative λαμψόμενον λαμψομένους λαμψομένω

Accusative λαψόμενον λαψομένους λαψομένω

Genitive λαμψομένου λαμψομένων λαμψομένοῑν

Genitive λαψομένου λαψομένων λαψομένοῑν

Dative λαμψομένῳ λαμψομένοῑς λαμψομένοῑν

Dative λαψομένῳ λαψομένοῑς λαψομένοῑν

Feminine

Nominative λαμψομένη λαμψομέναι λαμψομένᾱ

Nominative λαψομένη λαψομέναι λαψομένᾱ

Vocative λαμψομένη λαμψομέναι λαμψομένᾱ

Vocative λαψομένη λαψομέναι λαψομένᾱ

Accusative λαμψομένην λαμψομένᾱς λαμψομένᾱ

Accusative λαψομένην λαψομένᾱς λαψομένᾱ

Genitive λαμψομένης λαμψομενῶν λαμψομέναῑν

Genitive λαψομένης λαψομενῶν λαψομέναῑν

Dative λαμψομένῃ λαμψομέναῑς λαμψομέναῑν

Dative λαψομένῃ λαψομέναῑς λαψομέναῑν

Neuter

Nominative λαμψόμενον λαμψόμενα λαμψομένω

Nominative λαψόμενον λαψόμενα λαψομένω

Vocative λαμψόμενον λαμψόμενα λαμψομένω

Vocative λαψόμενον λαψόμενα λαψομένω

Accusative λαμψόμενον λαμψόμενα λαμψομένω

Accusative λαψόμενον λαψόμενα λαψομένω

Genitive λαμψομένου λαμψομένων λαμψομένοῑν

Genitive λαψομένου λαψομένων λαψομένοῑν

Dative λαμψομένῳ λαμψομένοῑς λαμψομένοῑν

Dative λαψομένῳ λαψομένοῑς λαψομένοῑν



Singular Plural Dual

Aorist

Passive voice

Masculine

Nominative λαμφθείς λαμφθέντες λαμφθέντε

Vocative λαμφθείς λαμφθέντες λαμφθέντε

Accusative λαμφθέντα λαμφθέντας λαμφθέντε

Genitive λαμφθέντος λαμφθέντων λαμφθέντοῑν

Dative λαμφθέντι λαμφθεῖσι λαμφθέντοῑν

Feminine

Nominative λαμφθεῖσα λαμφθεῖσαι λαμφθείσᾱ

Vocative λαμφθεῖσα λαμφθεῖσαι λαμφθείσᾱ

Accusative λαμφθεῖσαν λαμφθείσᾱς λαμφθείσᾱ

Genitive λαμφθείσης λαμφθεισῶν λαμφθείσαῑν

Dative λαμφθείσῃ λαμφθείσαῑς λαμφθείσαῑν

Neuter

Nominative λαμφθέν λαμφθέντα λαμφθέντε

Vocative λαμφθέν λαμφθέντα λαμφθέντε

Accusative λαμφθέν λαμφθέντα λαμφθέντε

Genitive λαμφθέντος λαμφθέντων λαμφθέντοῑν

Dative λαμφθέντι λαμφθεῖσι λαμφθέντοῑν

Perfect

Active voice

Masculine

Nominative λελαβηκώς λελαβηκότες λελαβηκότε

Vocative λελαβηκώς λελαβηκότες λελαβηκότε

Accusative λελαβηκότα λελαβηκότας λελαβηκότε

Genitive λελαβηκότος λελαβηκότων λελαβηκότοῑν

Dative λελαβηκότι λελαβηκῶσι λελαβηκότοῑν

Feminine

Nominative λελαβηκυῖα λελαβηκυῖαι λελαβηκυίᾱ

Vocative λελαβηκυῖα λελαβηκυῖαι λελαβηκυίᾱ

Accusative λελαβηκυῖαν λελαβηκυίᾱς λελαβηκυίᾱ

Genitive λελαβηκυίᾱς λελαβηκυιῶν λελαβηκυίαῑν

Dative λελαβηκυίᾳ λελαβηκυίαῑς λελαβηκυίαῑν



Singular Plural Dual

Neuter

Nominative λελαβηκός λελαβηκότα λελαβηκότε

Vocative λελαβηκός λελαβηκότα λελαβηκότε

Accusative λελαβηκός λελαβηκότα λελαβηκότε

Genitive λελαβηκότος λελαβηκότων λελαβηκότοῑν

Dative λελαβηκότι λελαβηκῶσι λελαβηκότοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative λελαβημένος λελαβημένοι λελαβημένω

Nominative λελᾱμμένος λελᾱμμένοι λελᾱμμένω

Vocative λελαβημένε λελαβημένοι λελαβημένω

Vocative λελᾱμμένε λελᾱμμένοι λελᾱμμένω

Accusative λελαβημένον λελαβημένους λελαβημένω

Accusative λελᾱμμένον λελᾱμμένους λελᾱμμένω

Genitive λελαβημένου λελαβημένων λελαβημένοῑν

Genitive λελᾱμμένου λελᾱμμένων λελᾱμμένοῑν

Dative λελαβημένῳ λελαβημένοῑς λελαβημένοῑν

Dative λελᾱμμένῳ λελᾱμμένοῑς λελᾱμμένοῑν

Feminine

Nominative λελαβημένη λελαβημέναι λελαβημένᾱ

Nominative λελᾱμμένη λελᾱμμέναι λελᾱμμένᾱ

Vocative λελαβημένη λελαβημέναι λελαβημένᾱ

Vocative λελᾱμμένη λελᾱμμέναι λελᾱμμένᾱ

Accusative λελαβημένην λελαβημένᾱς λελαβημένᾱ

Accusative λελᾱμμένην λελᾱμμένᾱς λελᾱμμένᾱ

Genitive λελαβημένης λελαβημενῶν λελαβημέναῑν

Genitive λελᾱμμένης λελᾱμμενῶν λελᾱμμέναῑν

Dative λελαβημένῃ λελαβημέναῑς λελαβημέναῑν

Dative λελᾱμμένῃ λελᾱμμέναῑς λελᾱμμέναῑν

Neuter

Nominative λελαβημένον λελαβημένα λελαβημένω

Nominative λελᾱμμένον λελᾱμμένα λελᾱμμένω

Vocative λελαβημένον λελαβημένα λελαβημένω

Vocative λελᾱμμένον λελᾱμμένα λελᾱμμένω

Accusative λελαβημένον λελαβημένα λελαβημένω

Accusative λελᾱμμένον λελᾱμμένα λελᾱμμένω

Genitive λελαβημένου λελαβημένων λελαβημένοῑν

Genitive λελᾱμμένου λελᾱμμένων λελᾱμμένοῑν



Singular Plural Dual

Dative λελαβημένῳ λελαβημένοῑς λελαβημένοῑν

Dative λελᾱμμένῳ λελᾱμμένοῑς λελᾱμμένοῑν



Singular Plural Dual

Poetic

Perfect

Middle voice

Masculine

Nominative λελημμένος λελημμένοι λελημμένω

Vocative λελημμένε λελημμένοι λελημμένω

Accusative λελημμένον λελημμένους λελημμένω

Genitive λελημμένου λελημμένων λελημμένοῑν

Dative λελημμένῳ λελημμένοῑς λελημμένοῑν

Feminine

Nominative λελημμένη λελημμέναι λελημμένᾱ

Vocative λελημμένη λελημμέναι λελημμένᾱ

Accusative λελημμένην λελημμένᾱς λελημμένᾱ

Genitive λελημμένης λελημμενῶν λελημμέναῑν

Dative λελημμένῃ λελημμέναῑς λελημμέναῑν

Neuter

Nominative λελημμένον λελημμένα λελημμένω

Vocative λελημμένον λελημμένα λελημμένω

Accusative λελημμένον λελημμένα λελημμένω

Genitive λελημμένου λελημμένων λελημμένοῑν

Dative λελημμένῳ λελημμένοῑς λελημμένοῑν



Singular Plural Dual

Later

Aorist

Passive voice

Masculine

Nominative λημφθείς λημφθέντες λημφθέντε

Vocative λημφθείς λημφθέντες λημφθέντε

Accusative λημφθέντα λημφθέντας λημφθέντε

Genitive λημφθέντος λημφθέντων λημφθέντοῑν

Dative λημφθέντι λημφθεῖσι λημφθέντοῑν

Feminine

Nominative λημφθεῖσα λημφθεῖσαι λημφθείσᾱ

Vocative λημφθεῖσα λημφθεῖσαι λημφθείσᾱ

Accusative λημφθεῖσαν λημφθείσᾱς λημφθείσᾱ

Genitive λημφθείσης λημφθεισῶν λημφθείσαῑν

Dative λημφθείσῃ λημφθείσαῑς λημφθείσαῑν

Neuter

Nominative λημφθέν λημφθέντα λημφθέντε

Vocative λημφθέν λημφθέντα λημφθέντε

Accusative λημφθέν λημφθέντα λημφθέντε

Genitive λημφθέντος λημφθέντων λημφθέντοῑν

Dative λημφθέντι λημφθεῖσι λημφθέντοῑν



Singular Plural Dual

Recent

Future

Active voice

Masculine

Nominative λημψόμενος λημψόμενοι λημψομένω

Vocative λημψόμενε λημψόμενοι λημψομένω

Accusative λημψόμενον λημψομένους λημψομένω

Genitive λημψομένου λημψομένων λημψομένοῑν

Dative λημψομένῳ λημψομένοῑς λημψομένοῑν

Feminine

Nominative λημψομένη λημψομέναι λημψομένᾱ

Vocative λημψομένη λημψομέναι λημψομένᾱ

Accusative λημψομένην λημψομένᾱς λημψομένᾱ

Genitive λημψομένης λημψομενῶν λημψομέναῑν

Dative λημψομένῃ λημψομέναῑς λημψομέναῑν

Neuter

Nominative λημψόμενον λημψόμενα λημψομένω

Vocative λημψόμενον λημψόμενα λημψομένω

Accusative λημψόμενον λημψόμενα λημψομένω

Genitive λημψομένου λημψομένων λημψομένοῑν

Dative λημψομένῳ λημψομένοῑς λημψομένοῑν



λαμβάνω

take, seize; find.

Active Middle Passive

Regular

Present λαμβάνειν λαμβάνεσθαι

Future λήψειν λήψεσθαι ληφθήσεσθαι

Future λήψεσθαι

Aorist ληφθῆναι

Aorist λαβεῖν λελαβέσθαι

Perfect εἰληφέναι εἰλῆφθαι

Attic

Perfect εἱληφέναι εἱλῆφθαι

Doric

Present λαψεῖσθαι

Present λαμψεῖσθαι

Aorist λαφθῆναι

Perfect λελαβηκέναι λελαβῆσθαι

Aeolian

Future λά̄μψεσθαι

Epic

Aorist λελαβέσθαι

Ionic

Future λάμψεσθαι

Future λάψεσθαι

Aorist λαμφθῆναι

Perfect λελαβηκέναι λελαβῆσθαι

Perfect λελαβήκειν λελᾶσθαι

Poetic

Perfect λελῆσθαι

Later

Aorist λημφθῆναι

Recent

Future λήμψεσθαι



μυέω

initiate in the mysteries.

Indicative Subjunctive Optative Imperative

Regular

Active voice

Present
μυῶ μυῶ μυοῖμι1ps

μυεῖς μυῇς μυοῖς μύει2ps

μυεῖ μυῇ μυοῖ μυείτω3ps

μυοῦμεν μυῶμεν μυοῖμεν1pp

μυεῖτε μυῆτε μυοῖτε μυεῖτε2pp

μυοῦσι μυῶσι μυοῖεν μυείτωσαν3pp

μυεῖτον μυῆτον μυοῖτον μυεῖτον2pd

μυεῖτον μυῆτον μυοί̄την μυείτων3pd

Imperfect
ἐμύουν1ps

ἐμύεις2ps

ἐμύει3ps

ἐμυοῦμεν1pp

ἐμυεῖτε2pp

ἐμύουν3pp

ἐμυεῖτον2pd

ἐμυείτην3pd

Future
μυήσω μυήσοῑμι1ps

μυήσεις μυήσοῑς2ps

μυήσει μυήσοῑ3ps

μυήσομεν μυήσοῑμεν1pp

μυήσετε μυήσοῑτε2pp

μυήσουσι μυήσοῑεν3pp

μυήσετον μυήσοῑτον2pd

μυήσετον μυησοί̄την3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Aorist
ἐμύησα μυήσω μυήσαῑμι1ps

ἐμύησας μυήσῃς μυήσειας μύησον2ps

ἐμύησε μυήσῃ μυήσειε μυησάτω3ps

ἐμυήσαμεν μυήσωμεν μυήσαῑμεν1pp

ἐμυήσατε μυήσητε μυήσαῑτε μυήσατε2pp

ἐμύησαν μυήσωσι μυήσειαν μυησάτωσαν3pp

ἐμυήσατον μυήσητον μυήσαῑτον μυήσατον2pd

ἐμυησάτην μυήσητον μυησαί̄την μυησάτων3pd

Perfect
μεμύηκα μεμυήκω μεμυήκοῑμι1ps

μεμύηκας μεμυήκῃς μεμυήκοῑς μεμύηκε2ps

μεμύηκε μεμυήκῃ μεμυήκοῑ μεμυηκέτω3ps

μεμυήκαμεν μεμυήκωμεν μεμυήκοῑμεν1pp

μεμυήκατε μεμυήκητε μεμυήκοῑτε μεμυήκετε2pp

μεμυήκασι μεμυήκωσι μεμυήκοῑεν μεμυηκέτωσαν3pp

μεμυήκατον μεμυήκητον μεμυήκοῑτον μεμυήκετον2pd

μεμυήκατον μεμυήκητον μεμυηκοί̄την μεμυηκέτων3pd

Pluperfect
ἐμεμυήκη1ps

ἐμεμυήκης2ps

ἐμεμυήκει3ps

ἐμεμυήκεμεν1pp

ἐμεμυήκετε2pp

ἐμεμυήκεσαν3pp

ἐμεμυήκειτον2pd

ἐμεμυηκείτην3pd

Middle voice

Present
μυοῦμαι μυῶμαι μυοί̄μην1ps

μυεῖ μυῇ μυοῖο μυοῦ2ps

μυεῖται μυῆται μυοῖτο μυείσθω3ps

μυούμεθα μυώμεθα μυοί̄μεθα1pp

μυεῖσθε μυῆσθε μυοῖσθε μυεῖσθε2pp

μυοῦνται μυῶνται μυοῖντο μυείσθωσαν3pp

μυεῖσθον μυῆσθον μυοῖσθον μυεῖσθον2pd

μυεῖσθον μυῆσθον μυοί̄σθην μυείσθων3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Imperfect
ἐμυούμην1ps

ἐμυοῦ2ps

ἐμυεῖτο3ps

ἐμυούμεθα1pp

ἐμυεῖσθε2pp

ἐμυοῦντο3pp

ἐμυεῖσθον2pd

ἐμυείσθην3pd

Future
μυήσομαι μυησοί̄μην1ps

μυήσει μυήσοῑο2ps

μυήσεται μυήσοῑτο3ps

μυησόμεθα μυησοί̄μεθα1pp

μυήσεσθε μυήσοῑσθε2pp

μυήσονται μυήσοῑντο3pp

μυήσεσθον μυήσοῑσθον2pd

μυήσεσθον μυησοί̄σθην3pd

Aorist
ἐμυησάμην μυήσωμαι μυησαί̄μην1ps

ἐμυήσω μυήσῃ μυήσαῑο μύησαι2ps

ἐμυήσατο μυήσηται μυήσαῑτο μυησάσθω3ps

ἐμυησάμεθα μυησώμεθα μυησαί̄μεθα1pp

ἐμυήσασθε μυήσησθε μυήσαῑσθε μυήσασθε2pp

ἐμυήσαντο μυήσωνται μυήσαῑντο μυησάσθωσαν3pp

ἐμυήσασθον μυήσησθον μυήσαῑσθον μυήσασθον2pd

ἐμυησάσθην μυήσησθον μυησαί̄σθην μυησάσθων3pd

Perfect
μεμύημαι1ps

μεμύησαι μεμύησο2ps

μεμύηται μεμυήσθω3ps

μεμυήμεθα1pp

μεμύησθε μεμύησθε2pp

μεμύηνται μεμυήσθωσαν3pp

μεμύησθον μεμύησθον2pd

μεμύησθον μεμυήσθων3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Pluperfect
ἐμεμυήμην1ps

ἐμεμύησο2ps

ἐμεμύητο3ps

ἐμεμυήμεθα1pp

ἐμεμύησθε2pp

ἐμεμύηντο3pp

ἐμεμύησθον2pd

ἐμεμυήσθην3pd

Passive voice

Future
μυηθήσομαι μυηθησοί̄μην1ps

μυηθήσει μυηθήσοῑο2ps

μυηθήσεται μυηθήσοῑτο3ps

μυηθησόμεθα μυηθησοί̄μεθα1pp

μυηθήσεσθε μυηθήσοῑσθε2pp

μυηθήσονται μυηθήσοῑντο3pp

μυηθήσεσθον μυηθήσοῑσθον2pd

μυηθήσεσθον μυηθησοί̄σθην3pd

Aorist
ἐμυήθην μυηθῶ μυηθείην1ps

ἐμυήθης μυηθῇς μυηθείης μυήθητι2ps

ἐμυήθη μυηθῇ μυηθείη μυηθήτω3ps

ἐμυήθημεν μυηθῶμεν μυηθεῖμεν1pp

ἐμυήθητε μυηθῆτε μυηθεῖτε μυήθητε2pp

ἐμυήθησαν μυηθῶσι μυηθεῖεν μυηθήτωσαν3pp

ἐμυήθητον μυηθῆτον μυηθεῖτον μυήθητον2pd

ἐμυηθήτην μυηθῆτον μυηθείτην μυηθήτων3pd



μυέω

initiate in the mysteries.

Singular Plural Dual

Regular

Present

Active voice

Masculine

Nominative μυῶν μυοῦντες μυοῦντε

Vocative μυῶν μυοῦντες μυοῦντε

Accusative μυοῦντα μυοῦντας μυοῦντε

Genitive μυοῦντος μυούντων μυούντοῑν

Dative μυοῦντι μυοῦσι μυούντοῑν

Feminine

Nominative μυοῦσα μυοῦσαι μυούσᾱ

Vocative μυοῦσα μυοῦσαι μυούσᾱ

Accusative μυοῦσαν μυούσᾱς μυούσᾱ

Genitive μυούσης μυουσῶν μυούσαῑν

Dative μυούσῃ μυούσαῑς μυούσαῑν

Neuter

Nominative μυοῦν μυοῦντα μυοῦντε

Vocative μυοῦν μυοῦντα μυοῦντε

Accusative μυοῦν μυοῦντα μυοῦντε

Genitive μυοῦντος μυούντων μυούντοῑν

Dative μυοῦντι μυοῦσι μυούντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative μυούμενος μυούμενοι μυουμένω

Vocative μυούμενε μυούμενοι μυουμένω

Accusative μυούμενον μυουμένους μυουμένω

Genitive μυουμένου μυουμένων μυουμένοῑν

Dative μυουμένῳ μυουμένοῑς μυουμένοῑν

Feminine

Nominative μυουμένη μυουμέναι μυουμένᾱ

Vocative μυουμένη μυουμέναι μυουμένᾱ

Accusative μυουμένην μυουμένᾱς μυουμένᾱ

Genitive μυουμένης μυουμενῶν μυουμέναῑν

Dative μυουμένῃ μυουμέναῑς μυουμέναῑν



Singular Plural Dual

Neuter

Nominative μυούμενον μυούμενα μυουμένω

Vocative μυούμενον μυούμενα μυουμένω

Accusative μυούμενον μυούμενα μυουμένω

Genitive μυουμένου μυουμένων μυουμένοῑν

Dative μυουμένῳ μυουμένοῑς μυουμένοῑν

Future

Active voice

Masculine

Nominative μυήσων μυήσοντες μυήσοντε

Vocative μυήσον μυήσοντες μυήσοντε

Accusative μυήσοντα μυήσοντας μυήσοντε

Genitive μυήσοντος μυησόντων μυησόντοῑν

Dative μυήσοντι μυήσουσι μυησόντοῑν

Feminine

Nominative μυήσουσα μυήσουσαι μυησούσᾱ

Vocative μυήσουσα μυήσουσαι μυησούσᾱ

Accusative μυήσουσαν μυησούσᾱς μυησούσᾱ

Genitive μυησούσης μυησουσῶν μυησούσαῑν

Dative μυησούσῃ μυησούσαῑς μυησούσαῑν

Neuter

Nominative μυῆσον μυήσοντα μυήσοντε

Vocative μυῆσον μυήσοντα μυήσοντε

Accusative μυῆσον μυήσοντα μυήσοντε

Genitive μυήσοντος μυησόντων μυησόντοῑν

Dative μυήσοντι μυήσουσι μυησόντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative μυησόμενος μυησόμενοι μυησομένω

Vocative μυησόμενε μυησόμενοι μυησομένω

Accusative μυησόμενον μυησομένους μυησομένω

Genitive μυησομένου μυησομένων μυησομένοῑν

Dative μυησομένῳ μυησομένοῑς μυησομένοῑν



Singular Plural Dual

Feminine

Nominative μυησομένη μυησομέναι μυησομένᾱ

Vocative μυησομένη μυησομέναι μυησομένᾱ

Accusative μυησομένην μυησομένᾱς μυησομένᾱ

Genitive μυησομένης μυησομενῶν μυησομέναῑν

Dative μυησομένῃ μυησομέναῑς μυησομέναῑν

Neuter

Nominative μυησόμενον μυησόμενα μυησομένω

Vocative μυησόμενον μυησόμενα μυησομένω

Accusative μυησόμενον μυησόμενα μυησομένω

Genitive μυησομένου μυησομένων μυησομένοῑν

Dative μυησομένῳ μυησομένοῑς μυησομένοῑν

Passive voice

Masculine

Nominative μυηθησόμενος μυηθησόμενοι μυηθησομένω

Vocative μυηθησόμενε μυηθησόμενοι μυηθησομένω

Accusative μυηθησόμενον μυηθησομένους μυηθησομένω

Genitive μυηθησομένου μυηθησομένων μυηθησομένοῑν

Dative μυηθησομένῳ μυηθησομένοῑς μυηθησομένοῑν

Feminine

Nominative μυηθησομένη μυηθησομέναι μυηθησομένᾱ

Vocative μυηθησομένη μυηθησομέναι μυηθησομένᾱ

Accusative μυηθησομένην μυηθησομένᾱς μυηθησομένᾱ

Genitive μυηθησομένης μυηθησομενῶν μυηθησομέναῑν

Dative μυηθησομένῃ μυηθησομέναῑς μυηθησομέναῑν

Neuter

Nominative μυηθησόμενον μυηθησόμενα μυηθησομένω

Vocative μυηθησόμενον μυηθησόμενα μυηθησομένω

Accusative μυηθησόμενον μυηθησόμενα μυηθησομένω

Genitive μυηθησομένου μυηθησομένων μυηθησομένοῑν

Dative μυηθησομένῳ μυηθησομένοῑς μυηθησομένοῑν



Singular Plural Dual

Aorist

Active voice

Masculine

Nominative μυήσᾱς μυήσαντες μυήσαντε

Vocative μυήσαν μυήσαντες μυήσαντε

Accusative μυήσαντα μυήσαντας μυήσαντε

Genitive μυήσαντος μυησάντων μυησάντοῑν

Dative μυήσαντι μυήσᾱσι μυησάντοῑν

Feminine

Nominative μυήσᾱσα μυήσᾱσαι μυησά̄σᾱ

Vocative μυήσᾱσα μυήσᾱσαι μυησά̄σᾱ

Accusative μυήσᾱσαν μυησά̄σᾱς μυησά̄σᾱ

Genitive μυησά̄σης μυησᾱσῶν μυησά̄σαῑν

Dative μυησά̄σῃ μυησά̄σαῑς μυησά̄σαῑν

Neuter

Nominative μυῆσαν μυήσαντα μυήσαντε

Vocative μυῆσαν μυήσαντα μυήσαντε

Accusative μυῆσαν μυήσαντα μυήσαντε

Genitive μυήσαντος μυησάντων μυησάντοῑν

Dative μυήσαντι μυήσᾱσι μυησάντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative μυησάμενος μυησάμενοι μυησαμένω

Vocative μυησάμενε μυησάμενοι μυησαμένω

Accusative μυησάμενον μυησαμένους μυησαμένω

Genitive μυησαμένου μυησαμένων μυησαμένοῑν

Dative μυησαμένῳ μυησαμένοῑς μυησαμένοῑν

Feminine

Nominative μυησαμένη μυησαμέναι μυησαμένᾱ

Vocative μυησαμένη μυησαμέναι μυησαμένᾱ

Accusative μυησαμένην μυησαμένᾱς μυησαμένᾱ

Genitive μυησαμένης μυησαμενῶν μυησαμέναῑν

Dative μυησαμένῃ μυησαμέναῑς μυησαμέναῑν



Singular Plural Dual

Neuter

Nominative μυησάμενον μυησάμενα μυησαμένω

Vocative μυησάμενον μυησάμενα μυησαμένω

Accusative μυησάμενον μυησάμενα μυησαμένω

Genitive μυησαμένου μυησαμένων μυησαμένοῑν

Dative μυησαμένῳ μυησαμένοῑς μυησαμένοῑν

Passive voice

Masculine

Nominative μυηθείς μυηθέντες μυηθέντε

Vocative μυηθείς μυηθέντες μυηθέντε

Accusative μυηθέντα μυηθέντας μυηθέντε

Genitive μυηθέντος μυηθέντων μυηθέντοῑν

Dative μυηθέντι μυηθεῖσι μυηθέντοῑν

Feminine

Nominative μυηθεῖσα μυηθεῖσαι μυηθείσᾱ

Vocative μυηθεῖσα μυηθεῖσαι μυηθείσᾱ

Accusative μυηθεῖσαν μυηθείσᾱς μυηθείσᾱ

Genitive μυηθείσης μυηθεισῶν μυηθείσαῑν

Dative μυηθείσῃ μυηθείσαῑς μυηθείσαῑν

Neuter

Nominative μυηθέν μυηθέντα μυηθέντε

Vocative μυηθέν μυηθέντα μυηθέντε

Accusative μυηθέν μυηθέντα μυηθέντε

Genitive μυηθέντος μυηθέντων μυηθέντοῑν

Dative μυηθέντι μυηθεῖσι μυηθέντοῑν

Perfect

Active voice

Masculine

Nominative μεμυηκώς μεμυηκότες μεμυηκότε

Vocative μεμυηκώς μεμυηκότες μεμυηκότε

Accusative μεμυηκότα μεμυηκότας μεμυηκότε

Genitive μεμυηκότος μεμυηκότων μεμυηκότοῑν

Dative μεμυηκότι μεμυηκῶσι μεμυηκότοῑν



Singular Plural Dual

Feminine

Nominative μεμυηκυῖα μεμυηκυῖαι μεμυηκυίᾱ

Vocative μεμυηκυῖα μεμυηκυῖαι μεμυηκυίᾱ

Accusative μεμυηκυῖαν μεμυηκυίᾱς μεμυηκυίᾱ

Genitive μεμυηκυίᾱς μεμυηκυιῶν μεμυηκυίαῑν

Dative μεμυηκυίᾳ μεμυηκυίαῑς μεμυηκυίαῑν

Neuter

Nominative μεμυηκόν μεμυηκότες μεμυηκότε

Vocative μεμυηκός μεμυηκότες μεμυηκότε

Accusative μεμυηκότα μεμυηκότας μεμυηκότε

Genitive μεμυηκότος μεμυηκότων μεμυηκότοῑν

Dative μεμυηκότι μεμυηκῶσι μεμυηκότοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative μεμυημένος μεμυημένοι μεμυημένω

Vocative μεμυημένε μεμυημένοι μεμυημένω

Accusative μεμυημένον μεμυημένους μεμυημένω

Genitive μεμυημένου μεμυημένων μεμυημένοῑν

Dative μεμυημένῳ μεμυημένοῑς μεμυημένοῑν

Feminine

Nominative μεμυημένη μεμυημέναι μεμυημένᾱ

Vocative μεμυημένη μεμυημέναι μεμυημένᾱ

Accusative μεμυημένην μεμυημένᾱς μεμυημένᾱ

Genitive μεμυημένης μεμυημενῶν μεμυημέναῑν

Dative μεμυημένῃ μεμυημέναῑς μεμυημέναῑν

Neuter

Nominative μεμυημένον μεμυημένα μεμυημένω

Vocative μεμυημένον μεμυημένα μεμυημένω

Accusative μεμυημένον μεμυημένα μεμυημένω

Genitive μεμυημένου μεμυημένων μεμυημένοῑν

Dative μεμυημένῳ μεμυημένοῑς μεμυημένοῑν



μυέω

initiate in the mysteries.

Active Middle Passive

Regular

Present μυεῖν μυεῖσθαι

Future μυήσειν μυήσεσθαι μυηθήσεσθαι

Aorist μυῆσαι μυήσασθαι μυηθῆναι

Perfect μεμυηκέναι μεμυῆσθαι



παρακολουθέω

to follow beside, follow closely.

Indicative Subjunctive Optative Imperative

Regular

Active voice

Present
παρακολουθῶ παρακολουθῶ παρακολουθοῖμι1ps

παρακολουθεῖς παρακολουθῇς παρακολουθοῖς παρακολούθει2ps

παρακολουθεῖ παρακολουθῇ παρακολουθοῖ παρακολουθείτω3ps

παρακολουθοῦμε παρακολουθῶμε παρακολουθοῖμε1pp

παρακολουθεῖτε παρακολουθῆτε παρακολουθοῖτε παρακολουθεῖτε2pp

παρακολουθοῦσι παρακολουθῶσι παρακολουθοῖεν παρακολουθείτω3pp

παρακολουθεῖτον παρακολουθῆτον παρακολουθοῖτον παρακολουθεῖτον2pd

παρακολουθεῖτον παρακολουθῆτον παρακολουθοί̄την παρακολουθείτω3pd

Imperfect
παρηκολούθουν1ps

παρηκολούθεις2ps

παρηκολούθει3ps

παρηκολουθοῦμε1pp

παρηκολουθεῖτε2pp

παρηκολούθουν3pp

παρηκολουθεῖτον2pd

παρηκολουθείτην3pd

Future
παρακολουθήσω παρακολουθήσοῑ1ps

παρακολουθήσει παρακολουθήσοῑ2ps

παρακολουθήσει παρακολουθήσοῑ3ps

παρακολουθήσο παρακολουθήσοῑ1pp

παρακολουθήσετ παρακολουθήσοῑ2pp

παρακολουθήσου παρακολουθήσοῑ3pp

παρακολουθήσετ παρακολουθήσοῑ2pd

παρακολουθήσετ παρακολουθησοί̄3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Aorist
παρηκολούθησα παρακολουθήσω παρακολουθήσαῑ1ps

παρηκολούθησας παρακολουθήσῃς παρακολουθήσει παρακολούθησον2ps

παρηκολούθησε παρακολουθήσῃ παρακολουθήσει παρακολουθησάτ3ps

παρηκολουθήσα παρακολουθήσω παρακολουθήσαῑ1pp

παρηκολουθήσατ παρακολουθήσητ παρακολουθήσαῑ παρακολουθήσατ2pp

παρηκολούθησαν παρακολουθήσω παρακολουθήσει παρακολουθησάτ3pp

παρηκολουθήσατ παρακολουθήσητ παρακολουθήσαῑ παρακολουθήσατ2pd

παρηκολουθησάτ παρακολουθήσητ παρακολουθησαί̄ παρακολουθησάτ3pd

Perfect
παρηκολούθηκα παρηκολουθήκω παρηκολουθήκοῑ1ps

παρηκολούθηκας παρηκολουθήκῃς παρηκολουθήκοῑ παρηκολούθηκε2ps

παρηκολούθηκε παρηκολουθήκῃ παρηκολουθήκοῑ παρηκολουθηκέτ3ps

παρηκολουθήκαμ παρηκολουθήκω παρηκολουθήκοῑ1pp

παρηκολουθήκατ παρηκολουθήκητ παρηκολουθήκοῑτ παρηκολουθήκετ2pp

παρηκολουθήκασ παρηκολουθήκω παρηκολουθήκοῑε παρηκολουθηκέτ3pp

παρηκολουθήκατ παρηκολουθήκητ παρηκολουθήκοῑτ παρηκολουθήκετ2pd

παρηκολουθήκατ παρηκολουθήκητ παρηκολουθηκοί̄τ παρηκολουθηκέτ3pd

Pluperfect
παρηκολουθήκη1ps

παρηκολουθήκης2ps

παρηκολουθήκει3ps

παρηκολουθήκεμ1pp

παρηκολουθήκετ2pp

παρηκολουθήκεσ3pp

παρηκολουθήκειτ2pd

παρηκολουθηκείτ3pd

Middle voice

Present
παρακολουθοῦμα παρακολουθῶμαι παρακολουθοί̄μη1ps

παρακολουθεῖ παρακολουθῇ παρακολουθοῖο παρακολουθοῦ2ps

παρακολουθεῖται παρακολουθῆται παρακολουθοῖτο παρακολουθείσθ3ps

παρακολουθούμε παρακολουθώμε παρακολουθοί̄με1pp

παρακολουθεῖσθ παρακολουθῆσθε παρακολουθοῖσθ παρακολουθεῖσθ2pp

παρακολουθοῦντ παρακολουθῶντα παρακολουθοῖντο παρακολουθείσθ3pp

παρακολουθεῖσθ παρακολουθῆσθο παρακολουθοῖσθ παρακολουθεῖσθ2pd

παρακολουθεῖσθ παρακολουθῆσθο παρακολουθοί̄σθ παρακολουθείσθ3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Imperfect
παρηκολουθούμη1ps

παρηκολουθοῦ2ps

παρηκολουθεῖτο3ps

παρηκολουθούμε1pp

παρηκολουθεῖσθε2pp

παρηκολουθοῦντ3pp

παρηκολουθεῖσθ2pd

παρηκολουθείσθ3pd

Future
παρακολουθήσο παρακολουθησοί̄1ps

παρακολουθήσει παρακολουθήσοῑ2ps

παρακολουθήσετ παρακολουθήσοῑ3ps

παρακολουθησό παρακολουθησοί̄1pp

παρακολουθήσεσ παρακολουθήσοῑ2pp

παρακολουθήσον παρακολουθήσοῑ3pp

παρακολουθήσεσ παρακολουθήσοῑ2pd

παρακολουθήσεσ παρακολουθησοί̄3pd

Aorist
παρηκολουθησάμ παρακολουθήσω παρακολουθησαί̄1ps

παρηκολουθήσω παρακολουθήσῃ παρακολουθήσαῑ παρακολούθησαι2ps

παρηκολουθήσατ παρακολουθήσητ παρακολουθήσαῑ παρακολουθησά3ps

παρηκολουθησάμ παρακολουθησώ παρακολουθησαί̄1pp

παρηκολουθήσα παρακολουθήση παρακολουθήσαῑ παρακολουθήσα2pp

παρηκολουθήσαν παρακολουθήσω παρακολουθήσαῑ παρακολουθησά3pp

παρηκολουθήσα παρακολουθήση παρακολουθήσαῑ παρακολουθήσα2pd

παρηκολουθησά παρακολουθήση παρακολουθησαί̄ παρακολουθησά3pd

Perfect
παρηκολούθημαι1ps

παρηκολούθησαι παρηκολούθησο2ps

παρηκολούθηται παρηκολουθήσθ3ps

παρηκολουθήμεθ1pp

παρηκολούθησθε παρηκολούθησθε2pp

παρηκολούθηνται παρηκολουθήσθ3pp

παρηκολούθησθο παρηκολούθησθο2pd

παρηκολούθησθο παρηκολουθήσθ3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Pluperfect
παρηκολουθήμην1ps

παρηκολούθησο2ps

παρηκολούθητο3ps

παρηκολουθήμεθ1pp

παρηκολούθησθε2pp

παρηκολούθηντο3pp

παρηκολούθησθο2pd

παρηκολουθήσθη3pd

Passive voice

Future
παρακολουθηθήσ παρακολουθηθησ1ps

παρακολουθηθήσ παρακολουθηθήσ2ps

παρακολουθηθήσ παρακολουθηθήσ3ps

παρακολουθηθησ παρακολουθηθησ1pp

παρακολουθηθήσ παρακολουθηθήσ2pp

παρακολουθηθήσ παρακολουθηθήσ3pp

παρακολουθηθήσ παρακολουθηθήσ2pd

παρακολουθηθήσ παρακολουθηθησ3pd

Aorist
παρηκολουθήθην παρακολουθηθῶ παρακολουθηθεί1ps

παρηκολουθήθης παρακολουθηθῇς παρακολουθηθεί παρακολουθήθητι2ps

παρηκολουθήθη παρακολουθηθῇ παρακολουθηθεί παρακολουθηθήτ3ps

παρηκολουθήθημ παρακολουθηθῶ παρακολουθηθεῖ1pp

παρηκολουθήθητ παρακολουθηθῆτ παρακολουθηθεῖτ παρακολουθήθητ2pp

παρηκολουθήθησ παρακολουθηθῶ παρακολουθηθεῖε παρακολουθηθήτ3pp

παρηκολουθήθητ παρακολουθηθῆτ παρακολουθηθεῖτ παρακολουθήθητ2pd

παρηκολουθηθήτ παρακολουθηθῆτ παρακολουθηθείτ παρακολουθηθήτ3pd



παρακολουθέω

to follow beside, follow closely.

Singular Plural Dual

Regular

Present

Active voice

Masculine

Nominative παρακολουθῶν παρακολουθοῦντες παρακολουθοῦντε

Vocative παρακολουθῶν παρακολουθοῦντες παρακολουθοῦντε

Accusative παρακολουθοῦντα παρακολουθοῦντας παρακολουθοῦντε

Genitive παρακολουθοῦντος παρακολουθούντων παρακολουθούντοῑν

Dative παρακολουθοῦντι παρακολουθοῦσι παρακολουθούντοῑν

Feminine

Nominative παρακολουθοῦσα παρακολουθοῦσαι παρακολουθούσᾱ

Vocative παρακολουθοῦσα παρακολουθοῦσαι παρακολουθούσᾱ

Accusative παρακολουθοῦσαν παρακολουθούσᾱς παρακολουθούσᾱ

Genitive παρακολουθούσης παρακολουθουσῶν παρακολουθούσαῑν

Dative παρακολουθούσῃ παρακολουθούσαῑς παρακολουθούσαῑν

Neuter

Nominative παρακολουθοῦν παρακολουθοῦντα παρακολουθοῦντε

Vocative παρακολουθοῦν παρακολουθοῦντα παρακολουθοῦντε

Accusative παρακολουθοῦν παρακολουθοῦντα παρακολουθοῦντε

Genitive παρακολουθοῦντος παρακολουθούντων παρακολουθούντοῑν

Dative παρακολουθοῦντι παρακολουθοῦσι παρακολουθούντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative παρακολουθούμενος παρακολουθούμενοι παρακολουθουμένω

Vocative παρακολουθούμενε παρακολουθούμενοι παρακολουθουμένω

Accusative παρακολουθούμενον παρακολουθουμένους παρακολουθουμένω

Genitive παρακολουθουμένου παρακολουθουμένων παρακολουθουμένοῑν

Dative παρακολουθουμένῳ παρακολουθουμένοῑς παρακολουθουμένοῑν

Feminine

Nominative παρακολουθουμένη παρακολουθουμέναι παρακολουθουμένᾱ

Vocative παρακολουθουμένη παρακολουθουμέναι παρακολουθουμένᾱ

Accusative παρακολουθουμένην παρακολουθουμένᾱς παρακολουθουμένᾱ

Genitive παρακολουθουμένης παρακολουθουμενῶν παρακολουθουμέναῑν

Dative παρακολουθουμένῃ παρακολουθουμέναῑς παρακολουθουμέναῑν



Singular Plural Dual

Neuter

Nominative παρακολουθούμενον παρακολουθούμενα παρακολουθουμένω

Vocative παρακολουθούμενον παρακολουθούμενα παρακολουθουμένω

Accusative παρακολουθούμενον παρακολουθούμενα παρακολουθουμένω

Genitive παρακολουθουμένου παρακολουθουμένων παρακολουθουμένοῑν

Dative παρακολουθουμένῳ παρακολουθουμένοῑς παρακολουθουμένοῑν

Future

Active voice

Masculine

Nominative παρακολουθήσων παρακολουθήσοντες παρακολουθήσοντε

Vocative παρακολουθήσον παρακολουθήσοντες παρακολουθήσοντε

Accusative παρακολουθήσοντα παρακολουθήσοντας παρακολουθήσοντε

Genitive παρακολουθήσοντος παρακολουθησόντων παρακολουθησόντοῑν

Dative παρακολουθήσοντι παρακολουθήσουσι παρακολουθησόντοῑν

Feminine

Nominative παρακολουθήσουσα παρακολουθήσουσαι παρακολουθησούσᾱ

Vocative παρακολουθήσουσα παρακολουθήσουσαι παρακολουθησούσᾱ

Accusative παρακολουθήσουσαν παρακολουθησούσᾱς παρακολουθησούσᾱ

Genitive παρακολουθησούσης παρακολουθησουσῶν παρακολουθησούσαῑν

Dative παρακολουθησούσῃ παρακολουθησούσαῑς παρακολουθησούσαῑν

Neuter

Nominative παρακολουθῆσον παρακολουθήσοντα παρακολουθήσοντε

Vocative παρακολουθῆσον παρακολουθήσοντα παρακολουθήσοντε

Accusative παρακολουθῆσον παρακολουθήσοντα παρακολουθήσοντε

Genitive παρακολουθήσοντος παρακολουθησόντων παρακολουθησόντοῑν

Dative παρακολουθήσοντι παρακολουθήσουσι παρακολουθησόντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative παρακολουθησόμενος παρακολουθησόμενοι παρακολουθησομένω

Vocative παρακολουθησόμενε παρακολουθησόμενοι παρακολουθησομένω

Accusative παρακολουθησόμενον παρακολουθησομένους παρακολουθησομένω

Genitive παρακολουθησομένου παρακολουθησομένων παρακολουθησομένοῑν

Dative παρακολουθησομένῳ παρακολουθησομένοῑς παρακολουθησομένοῑν



Singular Plural Dual

Feminine

Nominative παρακολουθησομένη παρακολουθησομέναι παρακολουθησομένᾱ

Vocative παρακολουθησομένη παρακολουθησομέναι παρακολουθησομένᾱ

Accusative παρακολουθησομένην παρακολουθησομένᾱς παρακολουθησομένᾱ

Genitive παρακολουθησομένης παρακολουθησομενῶν παρακολουθησομέναῑν

Dative παρακολουθησομένῃ παρακολουθησομέναῑς παρακολουθησομέναῑν

Neuter

Nominative παρακολουθησόμενον παρακολουθησόμενα παρακολουθησομένω

Vocative παρακολουθησόμενον παρακολουθησόμενα παρακολουθησομένω

Accusative παρακολουθησόμενον παρακολουθησόμενα παρακολουθησομένω

Genitive παρακολουθησομένου παρακολουθησομένων παρακολουθησομένοῑν

Dative παρακολουθησομένῳ παρακολουθησομένοῑς παρακολουθησομένοῑν

Passive voice

Masculine

Nominative παρακολουθηθησόμενο παρακολουθηθησόμενοι παρακολουθηθησομένω

Vocative παρακολουθηθησόμενε παρακολουθηθησόμενοι παρακολουθηθησομένω

Accusative παρακολουθηθησόμενο παρακολουθηθησομένο παρακολουθηθησομένω

Genitive παρακολουθηθησομένο παρακολουθηθησομένω παρακολουθηθησομένοῑ

Dative παρακολουθηθησομένῳ παρακολουθηθησομένοῑ παρακολουθηθησομένοῑ

Feminine

Nominative παρακολουθηθησομένη παρακολουθηθησομένα παρακολουθηθησομένᾱ

Vocative παρακολουθηθησομένη παρακολουθηθησομένα παρακολουθηθησομένᾱ

Accusative παρακολουθηθησομένη παρακολουθηθησομένᾱ παρακολουθηθησομένᾱ

Genitive παρακολουθηθησομένη παρακολουθηθησομενῶ παρακολουθηθησομένα

Dative παρακολουθηθησομένῃ παρακολουθηθησομένα παρακολουθηθησομένα

Neuter

Nominative παρακολουθηθησόμενο παρακολουθηθησόμενα παρακολουθηθησομένω

Vocative παρακολουθηθησόμενο παρακολουθηθησόμενα παρακολουθηθησομένω

Accusative παρακολουθηθησόμενο παρακολουθηθησόμενα παρακολουθηθησομένω

Genitive παρακολουθηθησομένο παρακολουθηθησομένω παρακολουθηθησομένοῑ

Dative παρακολουθηθησομένῳ παρακολουθηθησομένοῑ παρακολουθηθησομένοῑ



Singular Plural Dual

Aorist

Active voice

Masculine

Nominative παρακολουθήσᾱς παρακολουθήσαντες παρακολουθήσαντε

Vocative παρακολουθήσαν παρακολουθήσαντες παρακολουθήσαντε

Accusative παρακολουθήσαντα παρακολουθήσαντας παρακολουθήσαντε

Genitive παρακολουθήσαντος παρακολουθησάντων παρακολουθησάντοῑν

Dative παρακολουθήσαντι παρακολουθήσᾱσι παρακολουθησάντοῑν

Feminine

Nominative παρακολουθήσᾱσα παρακολουθήσᾱσαι παρακολουθησά̄σᾱ

Vocative παρακολουθήσᾱσα παρακολουθήσᾱσαι παρακολουθησά̄σᾱ

Accusative παρακολουθήσᾱσαν παρακολουθησά̄σᾱς παρακολουθησά̄σᾱ

Genitive παρακολουθησά̄σης παρακολουθησᾱσῶν παρακολουθησά̄σαῑν

Dative παρακολουθησά̄σῃ παρακολουθησά̄σαῑς παρακολουθησά̄σαῑν

Neuter

Nominative παρακολουθῆσαν παρακολουθήσαντα παρακολουθήσαντε

Vocative παρακολουθῆσαν παρακολουθήσαντα παρακολουθήσαντε

Accusative παρακολουθῆσαν παρακολουθήσαντα παρακολουθήσαντε

Genitive παρακολουθήσαντος παρακολουθησάντων παρακολουθησάντοῑν

Dative παρακολουθήσαντι παρακολουθήσᾱσι παρακολουθησάντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative παρακολουθησάμενος παρακολουθησάμενοι παρακολουθησαμένω

Vocative παρακολουθησάμενε παρακολουθησάμενοι παρακολουθησαμένω

Accusative παρακολουθησάμενον παρακολουθησαμένους παρακολουθησαμένω

Genitive παρακολουθησαμένου παρακολουθησαμένων παρακολουθησαμένοῑν

Dative παρακολουθησαμένῳ παρακολουθησαμένοῑς παρακολουθησαμένοῑν

Feminine

Nominative παρακολουθησαμένη παρακολουθησαμέναι παρακολουθησαμένᾱ

Vocative παρακολουθησαμένη παρακολουθησαμέναι παρακολουθησαμένᾱ

Accusative παρακολουθησαμένην παρακολουθησαμένᾱς παρακολουθησαμένᾱ

Genitive παρακολουθησαμένης παρακολουθησαμενῶν παρακολουθησαμέναῑν

Dative παρακολουθησαμένῃ παρακολουθησαμέναῑς παρακολουθησαμέναῑν



Singular Plural Dual

Neuter

Nominative παρακολουθησάμενον παρακολουθησάμενα παρακολουθησαμένω

Vocative παρακολουθησάμενον παρακολουθησάμενα παρακολουθησαμένω

Accusative παρακολουθησάμενον παρακολουθησάμενα παρακολουθησαμένω

Genitive παρακολουθησαμένου παρακολουθησαμένων παρακολουθησαμένοῑν

Dative παρακολουθησαμένῳ παρακολουθησαμένοῑς παρακολουθησαμένοῑν

Passive voice

Masculine

Nominative παρακολουθηθείς παρακολουθηθέντες παρακολουθηθέντε

Vocative παρακολουθηθείς παρακολουθηθέντες παρακολουθηθέντε

Accusative παρακολουθηθέντα παρακολουθηθέντας παρακολουθηθέντε

Genitive παρακολουθηθέντος παρακολουθηθέντων παρακολουθηθέντοῑν

Dative παρακολουθηθέντι παρακολουθηθεῖσι παρακολουθηθέντοῑν

Feminine

Nominative παρακολουθηθεῖσα παρακολουθηθεῖσαι παρακολουθηθείσᾱ

Vocative παρακολουθηθεῖσα παρακολουθηθεῖσαι παρακολουθηθείσᾱ

Accusative παρακολουθηθεῖσαν παρακολουθηθείσᾱς παρακολουθηθείσᾱ

Genitive παρακολουθηθείσης παρακολουθηθεισῶν παρακολουθηθείσαῑν

Dative παρακολουθηθείσῃ παρακολουθηθείσαῑς παρακολουθηθείσαῑν

Neuter

Nominative παρακολουθηθέν παρακολουθηθέντα παρακολουθηθέντε

Vocative παρακολουθηθέν παρακολουθηθέντα παρακολουθηθέντε

Accusative παρακολουθηθέν παρακολουθηθέντα παρακολουθηθέντε

Genitive παρακολουθηθέντος παρακολουθηθέντων παρακολουθηθέντοῑν

Dative παρακολουθηθέντι παρακολουθηθεῖσι παρακολουθηθέντοῑν

Perfect

Active voice

Masculine

Nominative παρηκολουθηκώς παρηκολουθηκότες παρηκολουθηκότε

Vocative παρηκολουθηκώς παρηκολουθηκότες παρηκολουθηκότε

Accusative παρηκολουθηκότα παρηκολουθηκότας παρηκολουθηκότε

Genitive παρηκολουθηκότος παρηκολουθηκότων παρηκολουθηκότοῑν

Dative παρηκολουθηκότι παρηκολουθηκῶσι παρηκολουθηκότοῑν



Singular Plural Dual

Feminine

Nominative παρηκολουθηκυῖα παρηκολουθηκυῖαι παρηκολουθηκυίᾱ

Vocative παρηκολουθηκυῖα παρηκολουθηκυῖαι παρηκολουθηκυίᾱ

Accusative παρηκολουθηκυῖαν παρηκολουθηκυίᾱς παρηκολουθηκυίᾱ

Genitive παρηκολουθηκυίᾱς παρηκολουθηκυιῶν παρηκολουθηκυίαῑν

Dative παρηκολουθηκυίᾳ παρηκολουθηκυίαῑς παρηκολουθηκυίαῑν

Neuter

Nominative παρηκολουθηκόν παρηκολουθηκότες παρηκολουθηκότε

Vocative παρηκολουθηκός παρηκολουθηκότες παρηκολουθηκότε

Accusative παρηκολουθηκότα παρηκολουθηκότας παρηκολουθηκότε

Genitive παρηκολουθηκότος παρηκολουθηκότων παρηκολουθηκότοῑν

Dative παρηκολουθηκότι παρηκολουθηκῶσι παρηκολουθηκότοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative παρηκολουθημένος παρηκολουθημένοι παρηκολουθημένω

Vocative παρηκολουθημένε παρηκολουθημένοι παρηκολουθημένω

Accusative παρηκολουθημένον παρηκολουθημένους παρηκολουθημένω

Genitive παρηκολουθημένου παρηκολουθημένων παρηκολουθημένοῑν

Dative παρηκολουθημένῳ παρηκολουθημένοῑς παρηκολουθημένοῑν

Feminine

Nominative παρηκολουθημένη παρηκολουθημέναι παρηκολουθημένᾱ

Vocative παρηκολουθημένη παρηκολουθημέναι παρηκολουθημένᾱ

Accusative παρηκολουθημένην παρηκολουθημένᾱς παρηκολουθημένᾱ

Genitive παρηκολουθημένης παρηκολουθημενῶν παρηκολουθημέναῑν

Dative παρηκολουθημένῃ παρηκολουθημέναῑς παρηκολουθημέναῑν

Neuter

Nominative παρηκολουθημένον παρηκολουθημένα παρηκολουθημένω

Vocative παρηκολουθημένον παρηκολουθημένα παρηκολουθημένω

Accusative παρηκολουθημένον παρηκολουθημένα παρηκολουθημένω

Genitive παρηκολουθημένου παρηκολουθημένων παρηκολουθημένοῑν

Dative παρηκολουθημένῳ παρηκολουθημένοῑς παρηκολουθημένοῑν



παρακολουθέω

to follow beside, follow closely.

Active Middle Passive

Regular

Present παρακολουθεῖν παρακολουθεῖσθαι

Future παρακολουθήσειν παρακολουθήσεσθαι παρακολουθηθήσεσθ

Aorist παρακολουθῆσαι παρακολουθήσασθαι παρακολουθηθῆναι

Perfect παρηκολουθηκέναι παρηκολουθῆσθαι



πληροφορέω

fully satisfy; perform.

Indicative Subjunctive Optative Imperative

Regular

Active voice

Present
πληροφορῶ πληροφορῶ πληροφοροῖμι1ps

πληροφορεῖς πληροφορῇς πληροφοροῖς πληροφόρει2ps

πληροφορεῖ πληροφορῇ πληροφοροῖ πληροφορείτω3ps

πληροφοροῦμεν πληροφορῶμεν πληροφοροῖμεν1pp

πληροφορεῖτε πληροφορῆτε πληροφοροῖτε πληροφορεῖτε2pp

πληροφοροῦσι πληροφορῶσι πληροφοροῖεν πληροφορείτωσα3pp

πληροφορεῖτον πληροφορῆτον πληροφοροῖτον πληροφορεῖτον2pd

πληροφορεῖτον πληροφορῆτον πληροφοροί̄την πληροφορείτων3pd

Imperfect
ἐπληροφόρουν1ps

ἐπληροφόρεις2ps

ἐπληροφόρει3ps

ἐπληροφοροῦμεν1pp

ἐπληροφορεῖτε2pp

ἐπληροφόρουν3pp

ἐπληροφορεῖτον2pd

ἐπληροφορείτην3pd

Future
πληροφορήσω πληροφορήσοῑμι1ps

πληροφορήσεις πληροφορήσοῑς2ps

πληροφορήσει πληροφορήσοῑ3ps

πληροφορήσομεν πληροφορήσοῑμε1pp

πληροφορήσετε πληροφορήσοῑτε2pp

πληροφορήσουσι πληροφορήσοῑεν3pp

πληροφορήσετον πληροφορήσοῑτο2pd

πληροφορήσετον πληροφορησοί̄τη3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Aorist
ἐπληροφόρησα πληροφορήσω πληροφορήσαῑμι1ps

ἐπληροφόρησας πληροφορήσῃς πληροφορήσειας πληροφόρησον2ps

ἐπληροφόρησε πληροφορήσῃ πληροφορήσειε πληροφορησάτω3ps

ἐπληροφορήσαμε πληροφορήσωμε πληροφορήσαῑμε1pp

ἐπληροφορήσατε πληροφορήσητε πληροφορήσαῑτε πληροφορήσατε2pp

ἐπληροφόρησαν πληροφορήσωσι πληροφορήσειαν πληροφορησάτω3pp

ἐπληροφορήσατο πληροφορήσητον πληροφορήσαῑτο πληροφορήσατον2pd

ἐπληροφορησάτη πληροφορήσητον πληροφορησαί̄τη πληροφορησάτω3pd

Perfect
πεπληροφόρηκα πεπληροφορήκω πεπληροφορήκοῑ1ps

πεπληροφόρηκας πεπληροφορήκῃς πεπληροφορήκοῑ πεπληροφόρηκε2ps

πεπληροφόρηκε πεπληροφορήκῃ πεπληροφορήκοῑ πεπληροφορηκέτ3ps

πεπληροφορήκα πεπληροφορήκω πεπληροφορήκοῑ1pp

πεπληροφορήκατ πεπληροφορήκητ πεπληροφορήκοῑ πεπληροφορήκετ2pp

πεπληροφορήκα πεπληροφορήκω πεπληροφορήκοῑ πεπληροφορηκέτ3pp

πεπληροφορήκατ πεπληροφορήκητ πεπληροφορήκοῑ πεπληροφορήκετ2pd

πεπληροφορήκατ πεπληροφορήκητ πεπληροφορηκοί̄ πεπληροφορηκέτ3pd

Pluperfect
ἐπεπληροφορήκη1ps

ἐπεπληροφορήκη2ps

ἐπεπληροφορήκε3ps

ἐπεπληροφορήκε1pp

ἐπεπληροφορήκε2pp

ἐπεπληροφορήκε3pp

ἐπεπληροφορήκε2pd

ἐπεπληροφορηκε3pd

Middle voice

Present
πληροφοροῦμαι πληροφορῶμαι πληροφοροί̄μην1ps

πληροφορεῖ πληροφορῇ πληροφοροῖο πληροφοροῦ2ps

πληροφορεῖται πληροφορῆται πληροφοροῖτο πληροφορείσθω3ps

πληροφορούμεθα πληροφορώμεθα πληροφοροί̄μεθα1pp

πληροφορεῖσθε πληροφορῆσθε πληροφοροῖσθε πληροφορεῖσθε2pp

πληροφοροῦνται πληροφορῶνται πληροφοροῖντο πληροφορείσθωσ3pp

πληροφορεῖσθον πληροφορῆσθον πληροφοροῖσθον πληροφορεῖσθον2pd

πληροφορεῖσθον πληροφορῆσθον πληροφοροί̄σθην πληροφορείσθων3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Imperfect
ἐπληροφορούμην1ps

ἐπληροφοροῦ2ps

ἐπληροφορεῖτο3ps

ἐπληροφορούμεθ1pp

ἐπληροφορεῖσθε2pp

ἐπληροφοροῦντο3pp

ἐπληροφορεῖσθο2pd

ἐπληροφορείσθη3pd

Future
πληροφορήσομαι πληροφορησοί̄μη1ps

πληροφορήσει πληροφορήσοῑο2ps

πληροφορήσεται πληροφορήσοῑτο3ps

πληροφορησόμε πληροφορησοί̄με1pp

πληροφορήσεσθε πληροφορήσοῑσθ2pp

πληροφορήσοντα πληροφορήσοῑντ3pp

πληροφορήσεσθ πληροφορήσοῑσθ2pd

πληροφορήσεσθ πληροφορησοί̄σθ3pd

Aorist
ἐπληροφορησάμ πληροφορήσωμα πληροφορησαί̄μη1ps

ἐπληροφορήσω πληροφορήσῃ πληροφορήσαῑο πληροφόρησαι2ps

ἐπληροφορήσατο πληροφορήσηται πληροφορήσαῑτο πληροφορησάσθ3ps

ἐπληροφορησάμε πληροφορησώμε πληροφορησαί̄με1pp

ἐπληροφορήσασ πληροφορήσησθ πληροφορήσαῑσθ πληροφορήσασθ2pp

ἐπληροφορήσαντ πληροφορήσωντ πληροφορήσαῑντ πληροφορησάσθ3pp

ἐπληροφορήσασ πληροφορήσησθ πληροφορήσαῑσθ πληροφορήσασθ2pd

ἐπληροφορησάσ πληροφορήσησθ πληροφορησαί̄σθ πληροφορησάσθ3pd

Perfect
πεπληροφόρημαι1ps

πεπληροφόρησαι πεπληροφόρησο2ps

πεπληροφόρηται πεπληροφορήσθ3ps

πεπληροφορήμεθ1pp

πεπληροφόρησθ πεπληροφόρησθ2pp

πεπληροφόρηντα πεπληροφορήσθ3pp

πεπληροφόρησθ πεπληροφόρησθ2pd

πεπληροφόρησθ πεπληροφορήσθ3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Pluperfect
ἐπεπληροφορήμη1ps

ἐπεπληροφόρησ2ps

ἐπεπληροφόρητο3ps

ἐπεπληροφορήμε1pp

ἐπεπληροφόρησ2pp

ἐπεπληροφόρηντ3pp

ἐπεπληροφόρησ2pd

ἐπεπληροφορήσ3pd

Passive voice

Future
πληροφορηθήσο πληροφορηθησοί̄1ps

πληροφορηθήσει πληροφορηθήσοῑ2ps

πληροφορηθήσετ πληροφορηθήσοῑ3ps

πληροφορηθησό πληροφορηθησοί̄1pp

πληροφορηθήσε πληροφορηθήσοῑ2pp

πληροφορηθήσο πληροφορηθήσοῑ3pp

πληροφορηθήσε πληροφορηθήσοῑ2pd

πληροφορηθήσε πληροφορηθησοί̄3pd

Aorist
ἐπληροφορήθην πληροφορηθῶ πληροφορηθείην1ps

ἐπληροφορήθης πληροφορηθῇς πληροφορηθείης πληροφορήθητι2ps

ἐπληροφορήθη πληροφορηθῇ πληροφορηθείη πληροφορηθήτω3ps

ἐπληροφορήθημε πληροφορηθῶμε πληροφορηθεῖμε1pp

ἐπληροφορήθητε πληροφορηθῆτε πληροφορηθεῖτε πληροφορήθητε2pp

ἐπληροφορήθησ πληροφορηθῶσι πληροφορηθεῖεν πληροφορηθήτω3pp

ἐπληροφορήθητο πληροφορηθῆτον πληροφορηθεῖτον πληροφορήθητον2pd

ἐπληροφορηθήτη πληροφορηθῆτον πληροφορηθείτην πληροφορηθήτω3pd



πληροφορέω

fully satisfy; perform.

Singular Plural Dual

Regular

Present

Active voice

Masculine

Nominative πληροφορῶν πληροφοροῦντες πληροφοροῦντε

Vocative πληροφορῶν πληροφοροῦντες πληροφοροῦντε

Accusative πληροφοροῦντα πληροφοροῦντας πληροφοροῦντε

Genitive πληροφοροῦντος πληροφορούντων πληροφορούντοῑν

Dative πληροφοροῦντι πληροφοροῦσι πληροφορούντοῑν

Feminine

Nominative πληροφοροῦσα πληροφοροῦσαι πληροφορούσᾱ

Vocative πληροφοροῦσα πληροφοροῦσαι πληροφορούσᾱ

Accusative πληροφοροῦσαν πληροφορούσᾱς πληροφορούσᾱ

Genitive πληροφορούσης πληροφορουσῶν πληροφορούσαῑν

Dative πληροφορούσῃ πληροφορούσαῑς πληροφορούσαῑν

Neuter

Nominative πληροφοροῦν πληροφοροῦντα πληροφοροῦντε

Vocative πληροφοροῦν πληροφοροῦντα πληροφοροῦντε

Accusative πληροφοροῦν πληροφοροῦντα πληροφοροῦντε

Genitive πληροφοροῦντος πληροφορούντων πληροφορούντοῑν

Dative πληροφοροῦντι πληροφοροῦσι πληροφορούντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative πληροφορούμενος πληροφορούμενοι πληροφορουμένω

Vocative πληροφορούμενε πληροφορούμενοι πληροφορουμένω

Accusative πληροφορούμενον πληροφορουμένους πληροφορουμένω

Genitive πληροφορουμένου πληροφορουμένων πληροφορουμένοῑν

Dative πληροφορουμένῳ πληροφορουμένοῑς πληροφορουμένοῑν

Feminine

Nominative πληροφορουμένη πληροφορουμέναι πληροφορουμένᾱ

Vocative πληροφορουμένη πληροφορουμέναι πληροφορουμένᾱ

Accusative πληροφορουμένην πληροφορουμένᾱς πληροφορουμένᾱ

Genitive πληροφορουμένης πληροφορουμενῶν πληροφορουμέναῑν

Dative πληροφορουμένῃ πληροφορουμέναῑς πληροφορουμέναῑν



Singular Plural Dual

Neuter

Nominative πληροφορούμενον πληροφορούμενα πληροφορουμένω

Vocative πληροφορούμενον πληροφορούμενα πληροφορουμένω

Accusative πληροφορούμενον πληροφορούμενα πληροφορουμένω

Genitive πληροφορουμένου πληροφορουμένων πληροφορουμένοῑν

Dative πληροφορουμένῳ πληροφορουμένοῑς πληροφορουμένοῑν

Future

Active voice

Masculine

Nominative πληροφορήσων πληροφορήσοντες πληροφορήσοντε

Vocative πληροφορήσον πληροφορήσοντες πληροφορήσοντε

Accusative πληροφορήσοντα πληροφορήσοντας πληροφορήσοντε

Genitive πληροφορήσοντος πληροφορησόντων πληροφορησόντοῑν

Dative πληροφορήσοντι πληροφορήσουσι πληροφορησόντοῑν

Feminine

Nominative πληροφορήσουσα πληροφορήσουσαι πληροφορησούσᾱ

Vocative πληροφορήσουσα πληροφορήσουσαι πληροφορησούσᾱ

Accusative πληροφορήσουσαν πληροφορησούσᾱς πληροφορησούσᾱ

Genitive πληροφορησούσης πληροφορησουσῶν πληροφορησούσαῑν

Dative πληροφορησούσῃ πληροφορησούσαῑς πληροφορησούσαῑν

Neuter

Nominative πληροφορῆσον πληροφορήσοντα πληροφορήσοντε

Vocative πληροφορῆσον πληροφορήσοντα πληροφορήσοντε

Accusative πληροφορῆσον πληροφορήσοντα πληροφορήσοντε

Genitive πληροφορήσοντος πληροφορησόντων πληροφορησόντοῑν

Dative πληροφορήσοντι πληροφορήσουσι πληροφορησόντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative πληροφορησόμενος πληροφορησόμενοι πληροφορησομένω

Vocative πληροφορησόμενε πληροφορησόμενοι πληροφορησομένω

Accusative πληροφορησόμενον πληροφορησομένους πληροφορησομένω

Genitive πληροφορησομένου πληροφορησομένων πληροφορησομένοῑν

Dative πληροφορησομένῳ πληροφορησομένοῑς πληροφορησομένοῑν



Singular Plural Dual

Feminine

Nominative πληροφορησομένη πληροφορησομέναι πληροφορησομένᾱ

Vocative πληροφορησομένη πληροφορησομέναι πληροφορησομένᾱ

Accusative πληροφορησομένην πληροφορησομένᾱς πληροφορησομένᾱ

Genitive πληροφορησομένης πληροφορησομενῶν πληροφορησομέναῑν

Dative πληροφορησομένῃ πληροφορησομέναῑς πληροφορησομέναῑν

Neuter

Nominative πληροφορησόμενον πληροφορησόμενα πληροφορησομένω

Vocative πληροφορησόμενον πληροφορησόμενα πληροφορησομένω

Accusative πληροφορησόμενον πληροφορησόμενα πληροφορησομένω

Genitive πληροφορησομένου πληροφορησομένων πληροφορησομένοῑν

Dative πληροφορησομένῳ πληροφορησομένοῑς πληροφορησομένοῑν

Passive voice

Masculine

Nominative πληροφορηθησόμενος πληροφορηθησόμενοι πληροφορηθησομένω

Vocative πληροφορηθησόμενε πληροφορηθησόμενοι πληροφορηθησομένω

Accusative πληροφορηθησόμενον πληροφορηθησομένους πληροφορηθησομένω

Genitive πληροφορηθησομένου πληροφορηθησομένων πληροφορηθησομένοῑν

Dative πληροφορηθησομένῳ πληροφορηθησομένοῑς πληροφορηθησομένοῑν

Feminine

Nominative πληροφορηθησομένη πληροφορηθησομέναι πληροφορηθησομένᾱ

Vocative πληροφορηθησομένη πληροφορηθησομέναι πληροφορηθησομένᾱ

Accusative πληροφορηθησομένην πληροφορηθησομένᾱς πληροφορηθησομένᾱ

Genitive πληροφορηθησομένης πληροφορηθησομενῶν πληροφορηθησομέναῑν

Dative πληροφορηθησομένῃ πληροφορηθησομέναῑς πληροφορηθησομέναῑν

Neuter

Nominative πληροφορηθησόμενον πληροφορηθησόμενα πληροφορηθησομένω

Vocative πληροφορηθησόμενον πληροφορηθησόμενα πληροφορηθησομένω

Accusative πληροφορηθησόμενον πληροφορηθησόμενα πληροφορηθησομένω

Genitive πληροφορηθησομένου πληροφορηθησομένων πληροφορηθησομένοῑν

Dative πληροφορηθησομένῳ πληροφορηθησομένοῑς πληροφορηθησομένοῑν



Singular Plural Dual

Aorist

Active voice

Masculine

Nominative πληροφορήσᾱς πληροφορήσαντες πληροφορήσαντε

Vocative πληροφορήσαν πληροφορήσαντες πληροφορήσαντε

Accusative πληροφορήσαντα πληροφορήσαντας πληροφορήσαντε

Genitive πληροφορήσαντος πληροφορησάντων πληροφορησάντοῑν

Dative πληροφορήσαντι πληροφορήσᾱσι πληροφορησάντοῑν

Feminine

Nominative πληροφορήσᾱσα πληροφορήσᾱσαι πληροφορησά̄σᾱ

Vocative πληροφορήσᾱσα πληροφορήσᾱσαι πληροφορησά̄σᾱ

Accusative πληροφορήσᾱσαν πληροφορησά̄σᾱς πληροφορησά̄σᾱ

Genitive πληροφορησά̄σης πληροφορησᾱσῶν πληροφορησά̄σαῑν

Dative πληροφορησά̄σῃ πληροφορησά̄σαῑς πληροφορησά̄σαῑν

Neuter

Nominative πληροφορῆσαν πληροφορήσαντα πληροφορήσαντε

Vocative πληροφορῆσαν πληροφορήσαντα πληροφορήσαντε

Accusative πληροφορῆσαν πληροφορήσαντα πληροφορήσαντε

Genitive πληροφορήσαντος πληροφορησάντων πληροφορησάντοῑν

Dative πληροφορήσαντι πληροφορήσᾱσι πληροφορησάντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative πληροφορησάμενος πληροφορησάμενοι πληροφορησαμένω

Vocative πληροφορησάμενε πληροφορησάμενοι πληροφορησαμένω

Accusative πληροφορησάμενον πληροφορησαμένους πληροφορησαμένω

Genitive πληροφορησαμένου πληροφορησαμένων πληροφορησαμένοῑν

Dative πληροφορησαμένῳ πληροφορησαμένοῑς πληροφορησαμένοῑν

Feminine

Nominative πληροφορησαμένη πληροφορησαμέναι πληροφορησαμένᾱ

Vocative πληροφορησαμένη πληροφορησαμέναι πληροφορησαμένᾱ

Accusative πληροφορησαμένην πληροφορησαμένᾱς πληροφορησαμένᾱ

Genitive πληροφορησαμένης πληροφορησαμενῶν πληροφορησαμέναῑν

Dative πληροφορησαμένῃ πληροφορησαμέναῑς πληροφορησαμέναῑν



Singular Plural Dual

Neuter

Nominative πληροφορησάμενον πληροφορησάμενα πληροφορησαμένω

Vocative πληροφορησάμενον πληροφορησάμενα πληροφορησαμένω

Accusative πληροφορησάμενον πληροφορησάμενα πληροφορησαμένω

Genitive πληροφορησαμένου πληροφορησαμένων πληροφορησαμένοῑν

Dative πληροφορησαμένῳ πληροφορησαμένοῑς πληροφορησαμένοῑν

Passive voice

Masculine

Nominative πληροφορηθείς πληροφορηθέντες πληροφορηθέντε

Vocative πληροφορηθείς πληροφορηθέντες πληροφορηθέντε

Accusative πληροφορηθέντα πληροφορηθέντας πληροφορηθέντε

Genitive πληροφορηθέντος πληροφορηθέντων πληροφορηθέντοῑν

Dative πληροφορηθέντι πληροφορηθεῖσι πληροφορηθέντοῑν

Feminine

Nominative πληροφορηθεῖσα πληροφορηθεῖσαι πληροφορηθείσᾱ

Vocative πληροφορηθεῖσα πληροφορηθεῖσαι πληροφορηθείσᾱ

Accusative πληροφορηθεῖσαν πληροφορηθείσᾱς πληροφορηθείσᾱ

Genitive πληροφορηθείσης πληροφορηθεισῶν πληροφορηθείσαῑν

Dative πληροφορηθείσῃ πληροφορηθείσαῑς πληροφορηθείσαῑν

Neuter

Nominative πληροφορηθέν πληροφορηθέντα πληροφορηθέντε

Vocative πληροφορηθέν πληροφορηθέντα πληροφορηθέντε

Accusative πληροφορηθέν πληροφορηθέντα πληροφορηθέντε

Genitive πληροφορηθέντος πληροφορηθέντων πληροφορηθέντοῑν

Dative πληροφορηθέντι πληροφορηθεῖσι πληροφορηθέντοῑν

Perfect

Active voice

Masculine

Nominative πεπληροφορηκώς πεπληροφορηκότες πεπληροφορηκότε

Vocative πεπληροφορηκώς πεπληροφορηκότες πεπληροφορηκότε

Accusative πεπληροφορηκότα πεπληροφορηκότας πεπληροφορηκότε

Genitive πεπληροφορηκότος πεπληροφορηκότων πεπληροφορηκότοῑν

Dative πεπληροφορηκότι πεπληροφορηκῶσι πεπληροφορηκότοῑν



Singular Plural Dual

Feminine

Nominative πεπληροφορηκυῖα πεπληροφορηκυῖαι πεπληροφορηκυίᾱ

Vocative πεπληροφορηκυῖα πεπληροφορηκυῖαι πεπληροφορηκυίᾱ

Accusative πεπληροφορηκυῖαν πεπληροφορηκυίᾱς πεπληροφορηκυίᾱ

Genitive πεπληροφορηκυίᾱς πεπληροφορηκυιῶν πεπληροφορηκυίαῑν

Dative πεπληροφορηκυίᾳ πεπληροφορηκυίαῑς πεπληροφορηκυίαῑν

Neuter

Nominative πεπληροφορηκόν πεπληροφορηκότες πεπληροφορηκότε

Vocative πεπληροφορηκός πεπληροφορηκότες πεπληροφορηκότε

Accusative πεπληροφορηκότα πεπληροφορηκότας πεπληροφορηκότε

Genitive πεπληροφορηκότος πεπληροφορηκότων πεπληροφορηκότοῑν

Dative πεπληροφορηκότι πεπληροφορηκῶσι πεπληροφορηκότοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative πεπληροφορημένος πεπληροφορημένοι πεπληροφορημένω

Vocative πεπληροφορημένε πεπληροφορημένοι πεπληροφορημένω

Accusative πεπληροφορημένον πεπληροφορημένους πεπληροφορημένω

Genitive πεπληροφορημένου πεπληροφορημένων πεπληροφορημένοῑν

Dative πεπληροφορημένῳ πεπληροφορημένοῑς πεπληροφορημένοῑν

Feminine

Nominative πεπληροφορημένη πεπληροφορημέναι πεπληροφορημένᾱ

Vocative πεπληροφορημένη πεπληροφορημέναι πεπληροφορημένᾱ

Accusative πεπληροφορημένην πεπληροφορημένᾱς πεπληροφορημένᾱ

Genitive πεπληροφορημένης πεπληροφορημενῶν πεπληροφορημέναῑν

Dative πεπληροφορημένῃ πεπληροφορημέναῑς πεπληροφορημέναῑν

Neuter

Nominative πεπληροφορημένον πεπληροφορημένα πεπληροφορημένω

Vocative πεπληροφορημένον πεπληροφορημένα πεπληροφορημένω

Accusative πεπληροφορημένον πεπληροφορημένα πεπληροφορημένω

Genitive πεπληροφορημένου πεπληροφορημένων πεπληροφορημένοῑν

Dative πεπληροφορημένῳ πεπληροφορημένοῑς πεπληροφορημένοῑν



πληροφορέω

fully satisfy; perform.

Active Middle Passive

Regular

Present πληροφορεῖν πληροφορεῖσθαι

Future πληροφορήσειν πληροφορήσεσθαι πληροφορηθήσεσθαι

Aorist πληροφορῆσαι πληροφορήσασθαι πληροφορηθῆναι

Perfect πεπληροφορηκέναι πεπληροφορῆσθαι



πυρόω

set on fire.

Indicative Subjunctive Optative Imperative

Regular

Active voice

Present
πυρῶ πυρῶ πυροῖμι1ps

πυροῖς πυροῖς πυροῖς πύρου2ps

πυροῖ πυροῖ πυροῖ πυρούτω3ps

πυροῦμεν πυρῶμεν πυροῖμεν1pp

πυροῦτε πυρῶτε πυροῖτε πυροῦτε2pp

πυροῦσι πυρῶσι πυροῖεν πυρούτωσαν3pp

πυροῦτον πυρῶτον πυροῖτον πυροῦτον2pd

πυροῦτον πυρῶτον πυροί̄την πυρούτων3pd

Imperfect
ἐπύρουν1ps

ἐπύρους2ps

ἐπύρου3ps

ἐπυροῦμεν1pp

ἐπυροῦτε2pp

ἐπύρουν3pp

ἐπυροῦτον2pd

ἐπυρούτην3pd

Future
πυρώσω πυρώσοῑμι1ps

πυρώσεις πυρώσοῑς2ps

πυρώσει πυρώσοῑ3ps

πυρώσομεν πυρώσοῑμεν1pp

πυρώσετε πυρώσοῑτε2pp

πυρώσουσι πυρώσοῑεν3pp

πυρώσετον πυρώσοῑτον2pd

πυρώσετον πυρωσοί̄την3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Aorist
ἐπύρωσα πυρώσω πυρώσαῑμι1ps

ἐπύρωσας πυρώσῃς πυρώσειας πύρωσον2ps

ἐπύρωσε πυρώσῃ πυρώσειε πυρωσάτω3ps

ἐπυρώσαμεν πυρώσωμεν πυρώσαῑμεν1pp

ἐπυρώσατε πυρώσητε πυρώσαῑτε πυρώσατε2pp

ἐπύρωσαν πυρώσωσι πυρώσειαν πυρωσάτωσαν3pp

ἐπυρώσατον πυρώσητον πυρώσαῑτον πυρώσατον2pd

ἐπυρωσάτην πυρώσητον πυρωσαί̄την πυρωσάτων3pd

Perfect
πεπύρωκα πεπυρώκω πεπυρώκοῑμι1ps

πεπύρωκας πεπυρώκῃς πεπυρώκοῑς πεπύρωκε2ps

πεπύρωκε πεπυρώκῃ πεπυρώκοῑ πεπυρωκέτω3ps

πεπυρώκαμεν πεπυρώκωμεν πεπυρώκοῑμεν1pp

πεπυρώκατε πεπυρώκητε πεπυρώκοῑτε πεπυρώκετε2pp

πεπυρώκασι πεπυρώκωσι πεπυρώκοῑεν πεπυρωκέτωσαν3pp

πεπυρώκατον πεπυρώκητον πεπυρώκοῑτον πεπυρώκετον2pd

πεπυρώκατον πεπυρώκητον πεπυρωκοί̄την πεπυρωκέτων3pd

Pluperfect
ἐπεπυρώκη1ps

ἐπεπυρώκης2ps

ἐπεπυρώκει3ps

ἐπεπυρώκεμεν1pp

ἐπεπυρώκετε2pp

ἐπεπυρώκεσαν3pp

ἐπεπυρώκειτον2pd

ἐπεπυρωκείτην3pd

Middle voice

Present
πυροῦμαι πυρῶμαι πυροί̄μην1ps

πυροῖ πυροῖ πυροῖο πυροῦ2ps

πυροῦται πυρῶται πυροῖτο πυρούσθω3ps

πυρούμεθα πυρώμεθα πυροί̄μεθα1pp

πυροῦσθε πυρῶσθε πυροῖσθε πυροῦσθε2pp

πυροῦνται πυρῶνται πυροῖντο πυρούσθωσαν3pp

πυροῦσθον πυρῶσθον πυροῖσθον πυροῦσθον2pd

πυροῦσθον πυρῶσθον πυροί̄σθην πυρούσθων3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Imperfect
ἐπυρούμην1ps

ἐπυροῦ2ps

ἐπυροῦτο3ps

ἐπυρούμεθα1pp

ἐπυροῦσθε2pp

ἐπυροῦντο3pp

ἐπυροῦσθον2pd

ἐπυρούσθην3pd

Future
πυρώσομαι πυρωσοί̄μην1ps

πυρώσει πυρώσοῑο2ps

πυρώσεται πυρώσοῑτο3ps

πυρωσόμεθα πυρωσοί̄μεθα1pp

πυρώσεσθε πυρώσοῑσθε2pp

πυρώσονται πυρώσοῑντο3pp

πυρώσεσθον πυρώσοῑσθον2pd

πυρώσεσθον πυρωσοί̄σθην3pd

Aorist
ἐπυρωσάμην πυρώσωμαι πυρωσαί̄μην1ps

ἐπυρώσω πυρώσῃ πυρώσαῑο πύρωσαι2ps

ἐπυρώσατο πυρώσηται πυρώσαῑτο πυρωσάσθω3ps

ἐπυρωσάμεθα πυρωσώμεθα πυρωσαί̄μεθα1pp

ἐπυρώσασθε πυρώσησθε πυρώσαῑσθε πυρώσασθε2pp

ἐπυρώσαντο πυρώσωνται πυρώσαῑντο πυρωσάσθωσαν3pp

ἐπυρώσασθον πυρώσησθον πυρώσαῑσθον πυρώσασθον2pd

ἐπυρωσάσθην πυρώσησθον πυρωσαί̄σθην πυρωσάσθων3pd

Perfect
πεπύρωμαι1ps

πεπύρωσαι πεπύρωσο2ps

πεπύρωται πεπυρώσθω3ps

πεπυρώμεθα1pp

πεπύρωσθε πεπύρωσθε2pp

πεπύρωνται πεπυρώσθωσαν3pp

πεπύρωσθον πεπύρωσθον2pd

πεπύρωσθον πεπυρώσθων3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Pluperfect
ἐπεπυρώμην1ps

ἐπεπύρωσο2ps

ἐπεπύρωτο3ps

ἐπεπυρώμεθα1pp

ἐπεπύρωσθε2pp

ἐπεπύρωντο3pp

ἐπεπύρωσθον2pd

ἐπεπυρώσθην3pd

Passive voice

Future
πυρωθήσομαι πυρωθησοί̄μην1ps

πυρωθήσει πυρωθήσοῑο2ps

πυρωθήσεται πυρωθήσοῑτο3ps

πυρωθησόμεθα πυρωθησοί̄μεθα1pp

πυρωθήσεσθε πυρωθήσοῑσθε2pp

πυρωθήσονται πυρωθήσοῑντο3pp

πυρωθήσεσθον πυρωθήσοῑσθον2pd

πυρωθήσεσθον πυρωθησοί̄σθην3pd

Aorist
ἐπυρώθην πυρωθῶ πυρωθείην1ps

ἐπυρώθης πυρωθῇς πυρωθείης πυρώθητι2ps

ἐπυρώθη πυρωθῇ πυρωθείη πυρωθήτω3ps

ἐπυρώθημεν πυρωθῶμεν πυρωθεῖμεν1pp

ἐπυρώθητε πυρωθῆτε πυρωθεῖτε πυρώθητε2pp

ἐπυρώθησαν πυρωθῶσι πυρωθεῖεν πυρωθήτωσαν3pp

ἐπυρώθητον πυρωθῆτον πυρωθεῖτον πυρώθητον2pd

ἐπυρωθήτην πυρωθῆτον πυρωθείτην πυρωθήτων3pd



πυρόω

set on fire.

Singular Plural Dual

Regular

Present

Active voice

Masculine

Nominative πυρῶν πυροῦντες πυροῦντε

Vocative πυρῶν πυροῦντες πυροῦντε

Accusative πυροῦντα πυροῦντας πυροῦντε

Genitive πυροῦντος πυρούντων πυρούντοῑν

Dative πυροῦντι πυροῦσι πυρούντοῑν

Feminine

Nominative πυροῦσα πυροῦσαι πυρούσᾱ

Vocative πυροῦσα πυροῦσαι πυρούσᾱ

Accusative πυροῦσαν πυρούσᾱς πυρούσᾱ

Genitive πυρούσης πυρουσῶν πυρούσαῑν

Dative πυρούσῃ πυρούσαῑς πυρούσαῑν

Neuter

Nominative πυροῦν πυροῦντα πυροῦντε

Vocative πυροῦν πυροῦντα πυροῦντε

Accusative πυροῦν πυροῦντα πυροῦντε

Genitive πυροῦντος πυρούντων πυρούντοῑν

Dative πυροῦντι πυροῦσι πυρούντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative πυρούμενος πυρούμενοι πυρουμένω

Vocative πυρούμενε πυρούμενοι πυρουμένω

Accusative πυρούμενον πυρουμένους πυρουμένω

Genitive πυρουμένου πυρουμένων πυρουμένοῑν

Dative πυρουμένῳ πυρουμένοῑς πυρουμένοῑν

Feminine

Nominative πυρουμένη πυρουμέναι πυρουμένᾱ

Vocative πυρουμένη πυρουμέναι πυρουμένᾱ

Accusative πυρουμένην πυρουμένᾱς πυρουμένᾱ

Genitive πυρουμένης πυρουμενῶν πυρουμέναῑν

Dative πυρουμένῃ πυρουμέναῑς πυρουμέναῑν



Singular Plural Dual

Neuter

Nominative πυρούμενον πυρούμενα πυρουμένω

Vocative πυρούμενον πυρούμενα πυρουμένω

Accusative πυρούμενον πυρούμενα πυρουμένω

Genitive πυρουμένου πυρουμένων πυρουμένοῑν

Dative πυρουμένῳ πυρουμένοῑς πυρουμένοῑν

Future

Active voice

Masculine

Nominative πυρώσων πυρώσοντες πυρώσοντε

Vocative πυρώσον πυρώσοντες πυρώσοντε

Accusative πυρώσοντα πυρώσοντας πυρώσοντε

Genitive πυρώσοντος πυρωσόντων πυρωσόντοῑν

Dative πυρώσοντι πυρώσουσι πυρωσόντοῑν

Feminine

Nominative πυρώσουσα πυρώσουσαι πυρωσούσᾱ

Vocative πυρώσουσα πυρώσουσαι πυρωσούσᾱ

Accusative πυρώσουσαν πυρωσούσᾱς πυρωσούσᾱ

Genitive πυρωσούσης πυρωσουσῶν πυρωσούσαῑν

Dative πυρωσούσῃ πυρωσούσαῑς πυρωσούσαῑν

Neuter

Nominative πυρῶσον πυρώσοντα πυρώσοντε

Vocative πυρῶσον πυρώσοντα πυρώσοντε

Accusative πυρῶσον πυρώσοντα πυρώσοντε

Genitive πυρώσοντος πυρωσόντων πυρωσόντοῑν

Dative πυρώσοντι πυρώσουσι πυρωσόντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative πυρωσόμενος πυρωσόμενοι πυρωσομένω

Vocative πυρωσόμενε πυρωσόμενοι πυρωσομένω

Accusative πυρωσόμενον πυρωσομένους πυρωσομένω

Genitive πυρωσομένου πυρωσομένων πυρωσομένοῑν

Dative πυρωσομένῳ πυρωσομένοῑς πυρωσομένοῑν



Singular Plural Dual

Feminine

Nominative πυρωσομένη πυρωσομέναι πυρωσομένᾱ

Vocative πυρωσομένη πυρωσομέναι πυρωσομένᾱ

Accusative πυρωσομένην πυρωσομένᾱς πυρωσομένᾱ

Genitive πυρωσομένης πυρωσομενῶν πυρωσομέναῑν

Dative πυρωσομένῃ πυρωσομέναῑς πυρωσομέναῑν

Neuter

Nominative πυρωσόμενον πυρωσόμενα πυρωσομένω

Vocative πυρωσόμενον πυρωσόμενα πυρωσομένω

Accusative πυρωσόμενον πυρωσόμενα πυρωσομένω

Genitive πυρωσομένου πυρωσομένων πυρωσομένοῑν

Dative πυρωσομένῳ πυρωσομένοῑς πυρωσομένοῑν

Passive voice

Masculine

Nominative πυρωθησόμενος πυρωθησόμενοι πυρωθησομένω

Vocative πυρωθησόμενε πυρωθησόμενοι πυρωθησομένω

Accusative πυρωθησόμενον πυρωθησομένους πυρωθησομένω

Genitive πυρωθησομένου πυρωθησομένων πυρωθησομένοῑν

Dative πυρωθησομένῳ πυρωθησομένοῑς πυρωθησομένοῑν

Feminine

Nominative πυρωθησομένη πυρωθησομέναι πυρωθησομένᾱ

Vocative πυρωθησομένη πυρωθησομέναι πυρωθησομένᾱ

Accusative πυρωθησομένην πυρωθησομένᾱς πυρωθησομένᾱ

Genitive πυρωθησομένης πυρωθησομενῶν πυρωθησομέναῑν

Dative πυρωθησομένῃ πυρωθησομέναῑς πυρωθησομέναῑν

Neuter

Nominative πυρωθησόμενον πυρωθησόμενα πυρωθησομένω

Vocative πυρωθησόμενον πυρωθησόμενα πυρωθησομένω

Accusative πυρωθησόμενον πυρωθησόμενα πυρωθησομένω

Genitive πυρωθησομένου πυρωθησομένων πυρωθησομένοῑν

Dative πυρωθησομένῳ πυρωθησομένοῑς πυρωθησομένοῑν



Singular Plural Dual

Aorist

Active voice

Masculine

Nominative πυρώσᾱς πυρώσαντες πυρώσαντε

Vocative πυρώσαν πυρώσαντες πυρώσαντε

Accusative πυρώσαντα πυρώσαντας πυρώσαντε

Genitive πυρώσαντος πυρωσάντων πυρωσάντοῑν

Dative πυρώσαντι πυρώσᾱσι πυρωσάντοῑν

Feminine

Nominative πυρώσᾱσα πυρώσᾱσαι πυρωσά̄σᾱ

Vocative πυρώσᾱσα πυρώσᾱσαι πυρωσά̄σᾱ

Accusative πυρώσᾱσαν πυρωσά̄σᾱς πυρωσά̄σᾱ

Genitive πυρωσά̄σης πυρωσᾱσῶν πυρωσά̄σαῑν

Dative πυρωσά̄σῃ πυρωσά̄σαῑς πυρωσά̄σαῑν

Neuter

Nominative πυρῶσαν πυρώσαντα πυρώσαντε

Vocative πυρῶσαν πυρώσαντα πυρώσαντε

Accusative πυρῶσαν πυρώσαντα πυρώσαντε

Genitive πυρώσαντος πυρωσάντων πυρωσάντοῑν

Dative πυρώσαντι πυρώσᾱσι πυρωσάντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative πυρωσάμενος πυρωσάμενοι πυρωσαμένω

Vocative πυρωσάμενε πυρωσάμενοι πυρωσαμένω

Accusative πυρωσάμενον πυρωσαμένους πυρωσαμένω

Genitive πυρωσαμένου πυρωσαμένων πυρωσαμένοῑν

Dative πυρωσαμένῳ πυρωσαμένοῑς πυρωσαμένοῑν

Feminine

Nominative πυρωσαμένη πυρωσαμέναι πυρωσαμένᾱ

Vocative πυρωσαμένη πυρωσαμέναι πυρωσαμένᾱ

Accusative πυρωσαμένην πυρωσαμένᾱς πυρωσαμένᾱ

Genitive πυρωσαμένης πυρωσαμενῶν πυρωσαμέναῑν

Dative πυρωσαμένῃ πυρωσαμέναῑς πυρωσαμέναῑν



Singular Plural Dual

Neuter

Nominative πυρωσάμενον πυρωσάμενα πυρωσαμένω

Vocative πυρωσάμενον πυρωσάμενα πυρωσαμένω

Accusative πυρωσάμενον πυρωσάμενα πυρωσαμένω

Genitive πυρωσαμένου πυρωσαμένων πυρωσαμένοῑν

Dative πυρωσαμένῳ πυρωσαμένοῑς πυρωσαμένοῑν

Passive voice

Masculine

Nominative πυρωθείς πυρωθέντες πυρωθέντε

Vocative πυρωθείς πυρωθέντες πυρωθέντε

Accusative πυρωθέντα πυρωθέντας πυρωθέντε

Genitive πυρωθέντος πυρωθέντων πυρωθέντοῑν

Dative πυρωθέντι πυρωθεῖσι πυρωθέντοῑν

Feminine

Nominative πυρωθεῖσα πυρωθεῖσαι πυρωθείσᾱ

Vocative πυρωθεῖσα πυρωθεῖσαι πυρωθείσᾱ

Accusative πυρωθεῖσαν πυρωθείσᾱς πυρωθείσᾱ

Genitive πυρωθείσης πυρωθεισῶν πυρωθείσαῑν

Dative πυρωθείσῃ πυρωθείσαῑς πυρωθείσαῑν

Neuter

Nominative πυρωθέν πυρωθέντα πυρωθέντε

Vocative πυρωθέν πυρωθέντα πυρωθέντε

Accusative πυρωθέν πυρωθέντα πυρωθέντε

Genitive πυρωθέντος πυρωθέντων πυρωθέντοῑν

Dative πυρωθέντι πυρωθεῖσι πυρωθέντοῑν

Perfect

Active voice

Masculine

Nominative πεπυρωκώς πεπυρωκότες πεπυρωκότε

Vocative πεπυρωκώς πεπυρωκότες πεπυρωκότε

Accusative πεπυρωκότα πεπυρωκότας πεπυρωκότε

Genitive πεπυρωκότος πεπυρωκότων πεπυρωκότοῑν

Dative πεπυρωκότι πεπυρωκῶσι πεπυρωκότοῑν



Singular Plural Dual

Feminine

Nominative πεπυρωκυῖα πεπυρωκυῖαι πεπυρωκυίᾱ

Vocative πεπυρωκυῖα πεπυρωκυῖαι πεπυρωκυίᾱ

Accusative πεπυρωκυῖαν πεπυρωκυίᾱς πεπυρωκυίᾱ

Genitive πεπυρωκυίᾱς πεπυρωκυιῶν πεπυρωκυίαῑν

Dative πεπυρωκυίᾳ πεπυρωκυίαῑς πεπυρωκυίαῑν

Neuter

Nominative πεπυρωκόν πεπυρωκότες πεπυρωκότε

Vocative πεπυρωκός πεπυρωκότες πεπυρωκότε

Accusative πεπυρωκότα πεπυρωκότας πεπυρωκότε

Genitive πεπυρωκότος πεπυρωκότων πεπυρωκότοῑν

Dative πεπυρωκότι πεπυρωκῶσι πεπυρωκότοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative πεπυρωμένος πεπυρωμένοι πεπυρωμένω

Vocative πεπυρωμένε πεπυρωμένοι πεπυρωμένω

Accusative πεπυρωμένον πεπυρωμένους πεπυρωμένω

Genitive πεπυρωμένου πεπυρωμένων πεπυρωμένοῑν

Dative πεπυρωμένῳ πεπυρωμένοῑς πεπυρωμένοῑν

Feminine

Nominative πεπυρωμένη πεπυρωμέναι πεπυρωμένᾱ

Vocative πεπυρωμένη πεπυρωμέναι πεπυρωμένᾱ

Accusative πεπυρωμένην πεπυρωμένᾱς πεπυρωμένᾱ

Genitive πεπυρωμένης πεπυρωμενῶν πεπυρωμέναῑν

Dative πεπυρωμένῃ πεπυρωμέναῑς πεπυρωμέναῑν

Neuter

Nominative πεπυρωμένον πεπυρωμένα πεπυρωμένω

Vocative πεπυρωμένον πεπυρωμένα πεπυρωμένω

Accusative πεπυρωμένον πεπυρωμένα πεπυρωμένω

Genitive πεπυρωμένου πεπυρωμένων πεπυρωμένοῑν

Dative πεπυρωμένῳ πεπυρωμένοῑς πεπυρωμένοῑν



πυρόω

set on fire.

Active Middle Passive

Regular

Present πυροῦν πυροῦσθαι

Future πυρώσειν πυρώσεσθαι πυρωθήσεσθαι

Aorist πυρῶσαι πυρώσασθαι πυρωθῆναι

Perfect πεπυρωκέναι πεπυρῶσθαι



ριζόω

take root.

Indicative Subjunctive Optative Imperative

Regular

Active voice

Present
ριζῶ ριζῶ ριζοῖμι1ps

ριζοῖς ριζοῖς ριζοῖς ρίζου2ps

ριζοῖ ριζοῖ ριζοῖ ριζούτω3ps

ριζοῦμεν ριζῶμεν ριζοῖμεν1pp

ριζοῦτε ριζῶτε ριζοῖτε ριζοῦτε2pp

ριζοῦσι ριζῶσι ριζοῖεν ριζούτωσαν3pp

ριζοῦτον ριζῶτον ριζοῖτον ριζοῦτον2pd

ριζοῦτον ριζῶτον ριζοί̄την ριζούτων3pd

Imperfect
ἐρρίζουν1ps

ἐρρίζους2ps

ἐρρίζου3ps

ἐρριζοῦμεν1pp

ἐρριζοῦτε2pp

ἐρρίζουν3pp

ἐρριζοῦτον2pd

ἐρριζούτην3pd

Future
ριζώσω ριζώσοῑμι1ps

ριζώσεις ριζώσοῑς2ps

ριζώσει ριζώσοῑ3ps

ριζώσομεν ριζώσοῑμεν1pp

ριζώσετε ριζώσοῑτε2pp

ριζώσουσι ριζώσοῑεν3pp

ριζώσετον ριζώσοῑτον2pd

ριζώσετον ριζωσοί̄την3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Aorist
ἐρρίζωσα ριζώσω ριζώσαῑμι1ps

ἐρρίζωσας ριζώσῃς ριζώσειας ρίζωσον2ps

ἐρρίζωσε ριζώσῃ ριζώσειε ριζωσάτω3ps

ἐρριζώσαμεν ριζώσωμεν ριζώσαῑμεν1pp

ἐρριζώσατε ριζώσητε ριζώσαῑτε ριζώσατε2pp

ἐρρίζωσαν ριζώσωσι ριζώσειαν ριζωσάτωσαν3pp

ἐρριζώσατον ριζώσητον ριζώσαῑτον ριζώσατον2pd

ἐρριζωσάτην ριζώσητον ριζωσαί̄την ριζωσάτων3pd

Perfect
ἐρρίζωκα ἐρριζώκω ἐρριζώκοῑμι1ps

ἐρρίζωκας ἐρριζώκῃς ἐρριζώκοῑς ἐρρίζωκε2ps

ἐρρίζωκε ἐρριζώκῃ ἐρριζώκοῑ ἐρριζωκέτω3ps

ἐρριζώκαμεν ἐρριζώκωμεν ἐρριζώκοῑμεν1pp

ἐρριζώκατε ἐρριζώκητε ἐρριζώκοῑτε ἐρριζώκετε2pp

ἐρριζώκασι ἐρριζώκωσι ἐρριζώκοῑεν ἐρριζωκέτωσαν3pp

ἐρριζώκατον ἐρριζώκητον ἐρριζώκοῑτον ἐρριζώκετον2pd

ἐρριζώκατον ἐρριζώκητον ἐρριζωκοί̄την ἐρριζωκέτων3pd

Pluperfect
ἐρριζώκη1ps

ἐρριζώκης2ps

ἐρριζώκει3ps

ἐρριζώκεμεν1pp

ἐρριζώκετε2pp

ἐρριζώκεσαν3pp

ἐρριζώκειτον2pd

ἐρριζωκείτην3pd

Middle voice

Present
ριζοῦμαι ριζῶμαι ριζοί̄μην1ps

ριζοῖ ριζοῖ ριζοῖο ριζοῦ2ps

ριζοῦται ριζῶται ριζοῖτο ριζούσθω3ps

ριζούμεθα ριζώμεθα ριζοί̄μεθα1pp

ριζοῦσθε ριζῶσθε ριζοῖσθε ριζοῦσθε2pp

ριζοῦνται ριζῶνται ριζοῖντο ριζούσθωσαν3pp

ριζοῦσθον ριζῶσθον ριζοῖσθον ριζοῦσθον2pd

ριζοῦσθον ριζῶσθον ριζοί̄σθην ριζούσθων3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Imperfect
ἐρριζούμην1ps

ἐρριζοῦ2ps

ἐρριζοῦτο3ps

ἐρριζούμεθα1pp

ἐρριζοῦσθε2pp

ἐρριζοῦντο3pp

ἐρριζοῦσθον2pd

ἐρριζούσθην3pd

Future
ριζώσομαι ριζωσοί̄μην1ps

ριζώσει ριζώσοῑο2ps

ριζώσεται ριζώσοῑτο3ps

ριζωσόμεθα ριζωσοί̄μεθα1pp

ριζώσεσθε ριζώσοῑσθε2pp

ριζώσονται ριζώσοῑντο3pp

ριζώσεσθον ριζώσοῑσθον2pd

ριζώσεσθον ριζωσοί̄σθην3pd

Aorist
ἐρριζωσάμην ριζώσωμαι ριζωσαί̄μην1ps

ἐρριζώσω ριζώσῃ ριζώσαῑο ρίζωσαι2ps

ἐρριζώσατο ριζώσηται ριζώσαῑτο ριζωσάσθω3ps

ἐρριζωσάμεθα ριζωσώμεθα ριζωσαί̄μεθα1pp

ἐρριζώσασθε ριζώσησθε ριζώσαῑσθε ριζώσασθε2pp

ἐρριζώσαντο ριζώσωνται ριζώσαῑντο ριζωσάσθωσαν3pp

ἐρριζώσασθον ριζώσησθον ριζώσαῑσθον ριζώσασθον2pd

ἐρριζωσάσθην ριζώσησθον ριζωσαί̄σθην ριζωσάσθων3pd

Perfect
ἐρρίζωμαι1ps

ἐρρίζωσαι ἐρρίζωσο2ps

ἐρρίζωται ἐρριζώσθω3ps

ἐρριζώμεθα1pp

ἐρρίζωσθε ἐρρίζωσθε2pp

ἐρρίζωνται ἐρριζώσθωσαν3pp

ἐρρίζωσθον ἐρρίζωσθον2pd

ἐρρίζωσθον ἐρριζώσθων3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Pluperfect
ἐρριζώμην1ps

ἐρρίζωσο2ps

ἐρρίζωτο3ps

ἐρριζώμεθα1pp

ἐρρίζωσθε2pp

ἐρρίζωντο3pp

ἐρρίζωσθον2pd

ἐρριζώσθην3pd

Passive voice

Future
ριζωθήσομαι ριζωθησοί̄μην1ps

ριζωθήσει ριζωθήσοῑο2ps

ριζωθήσεται ριζωθήσοῑτο3ps

ριζωθησόμεθα ριζωθησοί̄μεθα1pp

ριζωθήσεσθε ριζωθήσοῑσθε2pp

ριζωθήσονται ριζωθήσοῑντο3pp

ριζωθήσεσθον ριζωθήσοῑσθον2pd

ριζωθήσεσθον ριζωθησοί̄σθην3pd

Aorist
ἐρριζώθην ριζωθῶ ριζωθείην1ps

ἐρριζώθης ριζωθῇς ριζωθείης ριζώθητι2ps

ἐρριζώθη ριζωθῇ ριζωθείη ριζωθήτω3ps

ἐρριζώθημεν ριζωθῶμεν ριζωθεῖμεν1pp

ἐρριζώθητε ριζωθῆτε ριζωθεῖτε ριζώθητε2pp

ἐρριζώθησαν ριζωθῶσι ριζωθεῖεν ριζωθήτωσαν3pp

ἐρριζώθητον ριζωθῆτον ριζωθεῖτον ριζώθητον2pd

ἐρριζωθήτην ριζωθῆτον ριζωθείτην ριζωθήτων3pd



ριζόω

take root.

Singular Plural Dual

Regular

Present

Active voice

Masculine

Nominative ριζῶν ριζοῦντες ριζοῦντε

Vocative ριζῶν ριζοῦντες ριζοῦντε

Accusative ριζοῦντα ριζοῦντας ριζοῦντε

Genitive ριζοῦντος ριζούντων ριζούντοῑν

Dative ριζοῦντι ριζοῦσι ριζούντοῑν

Feminine

Nominative ριζοῦσα ριζοῦσαι ριζούσᾱ

Vocative ριζοῦσα ριζοῦσαι ριζούσᾱ

Accusative ριζοῦσαν ριζούσᾱς ριζούσᾱ

Genitive ριζούσης ριζουσῶν ριζούσαῑν

Dative ριζούσῃ ριζούσαῑς ριζούσαῑν

Neuter

Nominative ριζοῦν ριζοῦντα ριζοῦντε

Vocative ριζοῦν ριζοῦντα ριζοῦντε

Accusative ριζοῦν ριζοῦντα ριζοῦντε

Genitive ριζοῦντος ριζούντων ριζούντοῑν

Dative ριζοῦντι ριζοῦσι ριζούντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative ριζούμενος ριζούμενοι ριζουμένω

Vocative ριζούμενε ριζούμενοι ριζουμένω

Accusative ριζούμενον ριζουμένους ριζουμένω

Genitive ριζουμένου ριζουμένων ριζουμένοῑν

Dative ριζουμένῳ ριζουμένοῑς ριζουμένοῑν

Feminine

Nominative ριζουμένη ριζουμέναι ριζουμένᾱ

Vocative ριζουμένη ριζουμέναι ριζουμένᾱ

Accusative ριζουμένην ριζουμένᾱς ριζουμένᾱ

Genitive ριζουμένης ριζουμενῶν ριζουμέναῑν

Dative ριζουμένῃ ριζουμέναῑς ριζουμέναῑν



Singular Plural Dual

Neuter

Nominative ριζούμενον ριζούμενα ριζουμένω

Vocative ριζούμενον ριζούμενα ριζουμένω

Accusative ριζούμενον ριζούμενα ριζουμένω

Genitive ριζουμένου ριζουμένων ριζουμένοῑν

Dative ριζουμένῳ ριζουμένοῑς ριζουμένοῑν

Future

Active voice

Masculine

Nominative ριζώσων ριζώσοντες ριζώσοντε

Vocative ριζώσον ριζώσοντες ριζώσοντε

Accusative ριζώσοντα ριζώσοντας ριζώσοντε

Genitive ριζώσοντος ριζωσόντων ριζωσόντοῑν

Dative ριζώσοντι ριζώσουσι ριζωσόντοῑν

Feminine

Nominative ριζώσουσα ριζώσουσαι ριζωσούσᾱ

Vocative ριζώσουσα ριζώσουσαι ριζωσούσᾱ

Accusative ριζώσουσαν ριζωσούσᾱς ριζωσούσᾱ

Genitive ριζωσούσης ριζωσουσῶν ριζωσούσαῑν

Dative ριζωσούσῃ ριζωσούσαῑς ριζωσούσαῑν

Neuter

Nominative ριζῶσον ριζώσοντα ριζώσοντε

Vocative ριζῶσον ριζώσοντα ριζώσοντε

Accusative ριζῶσον ριζώσοντα ριζώσοντε

Genitive ριζώσοντος ριζωσόντων ριζωσόντοῑν

Dative ριζώσοντι ριζώσουσι ριζωσόντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative ριζωσόμενος ριζωσόμενοι ριζωσομένω

Vocative ριζωσόμενε ριζωσόμενοι ριζωσομένω

Accusative ριζωσόμενον ριζωσομένους ριζωσομένω

Genitive ριζωσομένου ριζωσομένων ριζωσομένοῑν

Dative ριζωσομένῳ ριζωσομένοῑς ριζωσομένοῑν



Singular Plural Dual

Feminine

Nominative ριζωσομένη ριζωσομέναι ριζωσομένᾱ

Vocative ριζωσομένη ριζωσομέναι ριζωσομένᾱ

Accusative ριζωσομένην ριζωσομένᾱς ριζωσομένᾱ

Genitive ριζωσομένης ριζωσομενῶν ριζωσομέναῑν

Dative ριζωσομένῃ ριζωσομέναῑς ριζωσομέναῑν

Neuter

Nominative ριζωσόμενον ριζωσόμενα ριζωσομένω

Vocative ριζωσόμενον ριζωσόμενα ριζωσομένω

Accusative ριζωσόμενον ριζωσόμενα ριζωσομένω

Genitive ριζωσομένου ριζωσομένων ριζωσομένοῑν

Dative ριζωσομένῳ ριζωσομένοῑς ριζωσομένοῑν

Passive voice

Masculine

Nominative ριζωθησόμενος ριζωθησόμενοι ριζωθησομένω

Vocative ριζωθησόμενε ριζωθησόμενοι ριζωθησομένω

Accusative ριζωθησόμενον ριζωθησομένους ριζωθησομένω

Genitive ριζωθησομένου ριζωθησομένων ριζωθησομένοῑν

Dative ριζωθησομένῳ ριζωθησομένοῑς ριζωθησομένοῑν

Feminine

Nominative ριζωθησομένη ριζωθησομέναι ριζωθησομένᾱ

Vocative ριζωθησομένη ριζωθησομέναι ριζωθησομένᾱ

Accusative ριζωθησομένην ριζωθησομένᾱς ριζωθησομένᾱ

Genitive ριζωθησομένης ριζωθησομενῶν ριζωθησομέναῑν

Dative ριζωθησομένῃ ριζωθησομέναῑς ριζωθησομέναῑν

Neuter

Nominative ριζωθησόμενον ριζωθησόμενα ριζωθησομένω

Vocative ριζωθησόμενον ριζωθησόμενα ριζωθησομένω

Accusative ριζωθησόμενον ριζωθησόμενα ριζωθησομένω

Genitive ριζωθησομένου ριζωθησομένων ριζωθησομένοῑν

Dative ριζωθησομένῳ ριζωθησομένοῑς ριζωθησομένοῑν



Singular Plural Dual

Aorist

Active voice

Masculine

Nominative ριζώσᾱς ριζώσαντες ριζώσαντε

Vocative ριζώσαν ριζώσαντες ριζώσαντε

Accusative ριζώσαντα ριζώσαντας ριζώσαντε

Genitive ριζώσαντος ριζωσάντων ριζωσάντοῑν

Dative ριζώσαντι ριζώσᾱσι ριζωσάντοῑν

Feminine

Nominative ριζώσᾱσα ριζώσᾱσαι ριζωσά̄σᾱ

Vocative ριζώσᾱσα ριζώσᾱσαι ριζωσά̄σᾱ

Accusative ριζώσᾱσαν ριζωσά̄σᾱς ριζωσά̄σᾱ

Genitive ριζωσά̄σης ριζωσᾱσῶν ριζωσά̄σαῑν

Dative ριζωσά̄σῃ ριζωσά̄σαῑς ριζωσά̄σαῑν

Neuter

Nominative ριζῶσαν ριζώσαντα ριζώσαντε

Vocative ριζῶσαν ριζώσαντα ριζώσαντε

Accusative ριζῶσαν ριζώσαντα ριζώσαντε

Genitive ριζώσαντος ριζωσάντων ριζωσάντοῑν

Dative ριζώσαντι ριζώσᾱσι ριζωσάντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative ριζωσάμενος ριζωσάμενοι ριζωσαμένω

Vocative ριζωσάμενε ριζωσάμενοι ριζωσαμένω

Accusative ριζωσάμενον ριζωσαμένους ριζωσαμένω

Genitive ριζωσαμένου ριζωσαμένων ριζωσαμένοῑν

Dative ριζωσαμένῳ ριζωσαμένοῑς ριζωσαμένοῑν

Feminine

Nominative ριζωσαμένη ριζωσαμέναι ριζωσαμένᾱ

Vocative ριζωσαμένη ριζωσαμέναι ριζωσαμένᾱ

Accusative ριζωσαμένην ριζωσαμένᾱς ριζωσαμένᾱ

Genitive ριζωσαμένης ριζωσαμενῶν ριζωσαμέναῑν

Dative ριζωσαμένῃ ριζωσαμέναῑς ριζωσαμέναῑν



Singular Plural Dual

Neuter

Nominative ριζωσάμενον ριζωσάμενα ριζωσαμένω

Vocative ριζωσάμενον ριζωσάμενα ριζωσαμένω

Accusative ριζωσάμενον ριζωσάμενα ριζωσαμένω

Genitive ριζωσαμένου ριζωσαμένων ριζωσαμένοῑν

Dative ριζωσαμένῳ ριζωσαμένοῑς ριζωσαμένοῑν

Passive voice

Masculine

Nominative ριζωθείς ριζωθέντες ριζωθέντε

Vocative ριζωθείς ριζωθέντες ριζωθέντε

Accusative ριζωθέντα ριζωθέντας ριζωθέντε

Genitive ριζωθέντος ριζωθέντων ριζωθέντοῑν

Dative ριζωθέντι ριζωθεῖσι ριζωθέντοῑν

Feminine

Nominative ριζωθεῖσα ριζωθεῖσαι ριζωθείσᾱ

Vocative ριζωθεῖσα ριζωθεῖσαι ριζωθείσᾱ

Accusative ριζωθεῖσαν ριζωθείσᾱς ριζωθείσᾱ

Genitive ριζωθείσης ριζωθεισῶν ριζωθείσαῑν

Dative ριζωθείσῃ ριζωθείσαῑς ριζωθείσαῑν

Neuter

Nominative ριζωθέν ριζωθέντα ριζωθέντε

Vocative ριζωθέν ριζωθέντα ριζωθέντε

Accusative ριζωθέν ριζωθέντα ριζωθέντε

Genitive ριζωθέντος ριζωθέντων ριζωθέντοῑν

Dative ριζωθέντι ριζωθεῖσι ριζωθέντοῑν

Perfect

Active voice

Masculine

Nominative ἐρριζωκώς ἐρριζωκότες ἐρριζωκότε

Vocative ἐρριζωκώς ἐρριζωκότες ἐρριζωκότε

Accusative ἐρριζωκότα ἐρριζωκότας ἐρριζωκότε

Genitive ἐρριζωκότος ἐρριζωκότων ἐρριζωκότοῑν

Dative ἐρριζωκότι ἐρριζωκῶσι ἐρριζωκότοῑν



Singular Plural Dual

Feminine

Nominative ἐρριζωκυῖα ἐρριζωκυῖαι ἐρριζωκυίᾱ

Vocative ἐρριζωκυῖα ἐρριζωκυῖαι ἐρριζωκυίᾱ

Accusative ἐρριζωκυῖαν ἐρριζωκυίᾱς ἐρριζωκυίᾱ

Genitive ἐρριζωκυίᾱς ἐρριζωκυιῶν ἐρριζωκυίαῑν

Dative ἐρριζωκυίᾳ ἐρριζωκυίαῑς ἐρριζωκυίαῑν

Neuter

Nominative ἐρριζωκόν ἐρριζωκότες ἐρριζωκότε

Vocative ἐρριζωκός ἐρριζωκότες ἐρριζωκότε

Accusative ἐρριζωκότα ἐρριζωκότας ἐρριζωκότε

Genitive ἐρριζωκότος ἐρριζωκότων ἐρριζωκότοῑν

Dative ἐρριζωκότι ἐρριζωκῶσι ἐρριζωκότοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative ἐρριζωμένος ἐρριζωμένοι ἐρριζωμένω

Vocative ἐρριζωμένε ἐρριζωμένοι ἐρριζωμένω

Accusative ἐρριζωμένον ἐρριζωμένους ἐρριζωμένω

Genitive ἐρριζωμένου ἐρριζωμένων ἐρριζωμένοῑν

Dative ἐρριζωμένῳ ἐρριζωμένοῑς ἐρριζωμένοῑν

Feminine

Nominative ἐρριζωμένη ἐρριζωμέναι ἐρριζωμένᾱ

Vocative ἐρριζωμένη ἐρριζωμέναι ἐρριζωμένᾱ

Accusative ἐρριζωμένην ἐρριζωμένᾱς ἐρριζωμένᾱ

Genitive ἐρριζωμένης ἐρριζωμενῶν ἐρριζωμέναῑν

Dative ἐρριζωμένῃ ἐρριζωμέναῑς ἐρριζωμέναῑν

Neuter

Nominative ἐρριζωμένον ἐρριζωμένα ἐρριζωμένω

Vocative ἐρριζωμένον ἐρριζωμένα ἐρριζωμένω

Accusative ἐρριζωμένον ἐρριζωμένα ἐρριζωμένω

Genitive ἐρριζωμένου ἐρριζωμένων ἐρριζωμένοῑν

Dative ἐρριζωμένῳ ἐρριζωμένοῑς ἐρριζωμένοῑν



ριζόω

take root.

Active Middle Passive

Regular

Present ριζοῦν ριζοῦσθαι

Future ριζώσειν ριζώσεσθαι ριζωθήσεσθαι

Aorist ριζῶσαι ριζώσασθαι ριζωθῆναι

Perfect ἐρριζωκέναι ἐρριζῶσθαι



σκοτόω

darken.

Indicative Subjunctive Optative Imperative

Regular

Active voice

Present
σκοτῶ σκοτῶ σκοτοῖμι1ps

σκοτοῖς σκοτοῖς σκοτοῖς σκότου2ps

σκοτοῖ σκοτοῖ σκοτοῖ σκοτούτω3ps

σκοτοῦμεν σκοτῶμεν σκοτοῖμεν1pp

σκοτοῦτε σκοτῶτε σκοτοῖτε σκοτοῦτε2pp

σκοτοῦσι σκοτῶσι σκοτοῖεν σκοτούτωσαν3pp

σκοτοῦτον σκοτῶτον σκοτοῖτον σκοτοῦτον2pd

σκοτοῦτον σκοτῶτον σκοτοί̄την σκοτούτων3pd

Imperfect
ἐσκότουν1ps

ἐσκότους2ps

ἐσκότου3ps

ἐσκοτοῦμεν1pp

ἐσκοτοῦτε2pp

ἐσκότουν3pp

ἐσκοτοῦτον2pd

ἐσκοτούτην3pd

Future
σκοτώσω σκοτώσοῑμι1ps

σκοτώσεις σκοτώσοῑς2ps

σκοτώσει σκοτώσοῑ3ps

σκοτώσομεν σκοτώσοῑμεν1pp

σκοτώσετε σκοτώσοῑτε2pp

σκοτώσουσι σκοτώσοῑεν3pp

σκοτώσετον σκοτώσοῑτον2pd

σκοτώσετον σκοτωσοί̄την3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Aorist
ἐσκότωσα σκοτώσω σκοτώσαῑμι1ps

ἐσκότωσας σκοτώσῃς σκοτώσειας σκότωσον2ps

ἐσκότωσε σκοτώσῃ σκοτώσειε σκοτωσάτω3ps

ἐσκοτώσαμεν σκοτώσωμεν σκοτώσαῑμεν1pp

ἐσκοτώσατε σκοτώσητε σκοτώσαῑτε σκοτώσατε2pp

ἐσκότωσαν σκοτώσωσι σκοτώσειαν σκοτωσάτωσαν3pp

ἐσκοτώσατον σκοτώσητον σκοτώσαῑτον σκοτώσατον2pd

ἐσκοτωσάτην σκοτώσητον σκοτωσαί̄την σκοτωσάτων3pd

Perfect
ἐσκότωκα ἐσκοτώκω ἐσκοτώκοῑμι1ps

ἐσκότωκας ἐσκοτώκῃς ἐσκοτώκοῑς ἐσκότωκε2ps

ἐσκότωκε ἐσκοτώκῃ ἐσκοτώκοῑ ἐσκοτωκέτω3ps

ἐσκοτώκαμεν ἐσκοτώκωμεν ἐσκοτώκοῑμεν1pp

ἐσκοτώκατε ἐσκοτώκητε ἐσκοτώκοῑτε ἐσκοτώκετε2pp

ἐσκοτώκασι ἐσκοτώκωσι ἐσκοτώκοῑεν ἐσκοτωκέτωσαν3pp

ἐσκοτώκατον ἐσκοτώκητον ἐσκοτώκοῑτον ἐσκοτώκετον2pd

ἐσκοτώκατον ἐσκοτώκητον ἐσκοτωκοί̄την ἐσκοτωκέτων3pd

Pluperfect
ἐσκοτώκη1ps

ἐσκοτώκης2ps

ἐσκοτώκει3ps

ἐσκοτώκεμεν1pp

ἐσκοτώκετε2pp

ἐσκοτώκεσαν3pp

ἐσκοτώκειτον2pd

ἐσκοτωκείτην3pd

Middle voice

Present
σκοτοῦμαι σκοτῶμαι σκοτοί̄μην1ps

σκοτοῖ σκοτοῖ σκοτοῖο σκοτοῦ2ps

σκοτοῦται σκοτῶται σκοτοῖτο σκοτούσθω3ps

σκοτούμεθα σκοτώμεθα σκοτοί̄μεθα1pp

σκοτοῦσθε σκοτῶσθε σκοτοῖσθε σκοτοῦσθε2pp

σκοτοῦνται σκοτῶνται σκοτοῖντο σκοτούσθωσαν3pp

σκοτοῦσθον σκοτῶσθον σκοτοῖσθον σκοτοῦσθον2pd

σκοτοῦσθον σκοτῶσθον σκοτοί̄σθην σκοτούσθων3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Imperfect
ἐσκοτούμην1ps

ἐσκοτοῦ2ps

ἐσκοτοῦτο3ps

ἐσκοτούμεθα1pp

ἐσκοτοῦσθε2pp

ἐσκοτοῦντο3pp

ἐσκοτοῦσθον2pd

ἐσκοτούσθην3pd

Future
σκοτώσομαι σκοτωσοί̄μην1ps

σκοτώσει σκοτώσοῑο2ps

σκοτώσεται σκοτώσοῑτο3ps

σκοτωσόμεθα σκοτωσοί̄μεθα1pp

σκοτώσεσθε σκοτώσοῑσθε2pp

σκοτώσονται σκοτώσοῑντο3pp

σκοτώσεσθον σκοτώσοῑσθον2pd

σκοτώσεσθον σκοτωσοί̄σθην3pd

Aorist
ἐσκοτωσάμην σκοτώσωμαι σκοτωσαί̄μην1ps

ἐσκοτώσω σκοτώσῃ σκοτώσαῑο σκότωσαι2ps

ἐσκοτώσατο σκοτώσηται σκοτώσαῑτο σκοτωσάσθω3ps

ἐσκοτωσάμεθα σκοτωσώμεθα σκοτωσαί̄μεθα1pp

ἐσκοτώσασθε σκοτώσησθε σκοτώσαῑσθε σκοτώσασθε2pp

ἐσκοτώσαντο σκοτώσωνται σκοτώσαῑντο σκοτωσάσθωσαν3pp

ἐσκοτώσασθον σκοτώσησθον σκοτώσαῑσθον σκοτώσασθον2pd

ἐσκοτωσάσθην σκοτώσησθον σκοτωσαί̄σθην σκοτωσάσθων3pd

Perfect
ἐσκότωμαι1ps

ἐσκότωσαι ἐσκότωσο2ps

ἐσκότωται ἐσκοτώσθω3ps

ἐσκοτώμεθα1pp

ἐσκότωσθε ἐσκότωσθε2pp

ἐσκότωνται ἐσκοτώσθωσαν3pp

ἐσκότωσθον ἐσκότωσθον2pd

ἐσκότωσθον ἐσκοτώσθων3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Pluperfect
ἐσκοτώμην1ps

ἐσκότωσο2ps

ἐσκότωτο3ps

ἐσκοτώμεθα1pp

ἐσκότωσθε2pp

ἐσκότωντο3pp

ἐσκότωσθον2pd

ἐσκοτώσθην3pd

Passive voice

Future
σκοτωθήσομαι σκοτωθησοί̄μην1ps

σκοτωθήσει σκοτωθήσοῑο2ps

σκοτωθήσεται σκοτωθήσοῑτο3ps

σκοτωθησόμεθα σκοτωθησοί̄μεθα1pp

σκοτωθήσεσθε σκοτωθήσοῑσθε2pp

σκοτωθήσονται σκοτωθήσοῑντο3pp

σκοτωθήσεσθον σκοτωθήσοῑσθον2pd

σκοτωθήσεσθον σκοτωθησοί̄σθην3pd

Aorist
ἐσκοτώθην σκοτωθῶ σκοτωθείην1ps

ἐσκοτώθης σκοτωθῇς σκοτωθείης σκοτώθητι2ps

ἐσκοτώθη σκοτωθῇ σκοτωθείη σκοτωθήτω3ps

ἐσκοτώθημεν σκοτωθῶμεν σκοτωθεῖμεν1pp

ἐσκοτώθητε σκοτωθῆτε σκοτωθεῖτε σκοτώθητε2pp

ἐσκοτώθησαν σκοτωθῶσι σκοτωθεῖεν σκοτωθήτωσαν3pp

ἐσκοτώθητον σκοτωθῆτον σκοτωθεῖτον σκοτώθητον2pd

ἐσκοτωθήτην σκοτωθῆτον σκοτωθείτην σκοτωθήτων3pd



σκοτόω

darken.

Singular Plural Dual

Regular

Present

Active voice

Masculine

Nominative σκοτῶν σκοτοῦντες σκοτοῦντε

Vocative σκοτῶν σκοτοῦντες σκοτοῦντε

Accusative σκοτοῦντα σκοτοῦντας σκοτοῦντε

Genitive σκοτοῦντος σκοτούντων σκοτούντοῑν

Dative σκοτοῦντι σκοτοῦσι σκοτούντοῑν

Feminine

Nominative σκοτοῦσα σκοτοῦσαι σκοτούσᾱ

Vocative σκοτοῦσα σκοτοῦσαι σκοτούσᾱ

Accusative σκοτοῦσαν σκοτούσᾱς σκοτούσᾱ

Genitive σκοτούσης σκοτουσῶν σκοτούσαῑν

Dative σκοτούσῃ σκοτούσαῑς σκοτούσαῑν

Neuter

Nominative σκοτοῦν σκοτοῦντα σκοτοῦντε

Vocative σκοτοῦν σκοτοῦντα σκοτοῦντε

Accusative σκοτοῦν σκοτοῦντα σκοτοῦντε

Genitive σκοτοῦντος σκοτούντων σκοτούντοῑν

Dative σκοτοῦντι σκοτοῦσι σκοτούντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative σκοτούμενος σκοτούμενοι σκοτουμένω

Vocative σκοτούμενε σκοτούμενοι σκοτουμένω

Accusative σκοτούμενον σκοτουμένους σκοτουμένω

Genitive σκοτουμένου σκοτουμένων σκοτουμένοῑν

Dative σκοτουμένῳ σκοτουμένοῑς σκοτουμένοῑν

Feminine

Nominative σκοτουμένη σκοτουμέναι σκοτουμένᾱ

Vocative σκοτουμένη σκοτουμέναι σκοτουμένᾱ

Accusative σκοτουμένην σκοτουμένᾱς σκοτουμένᾱ

Genitive σκοτουμένης σκοτουμενῶν σκοτουμέναῑν

Dative σκοτουμένῃ σκοτουμέναῑς σκοτουμέναῑν



Singular Plural Dual

Neuter

Nominative σκοτούμενον σκοτούμενα σκοτουμένω

Vocative σκοτούμενον σκοτούμενα σκοτουμένω

Accusative σκοτούμενον σκοτούμενα σκοτουμένω

Genitive σκοτουμένου σκοτουμένων σκοτουμένοῑν

Dative σκοτουμένῳ σκοτουμένοῑς σκοτουμένοῑν

Future

Active voice

Masculine

Nominative σκοτώσων σκοτώσοντες σκοτώσοντε

Vocative σκοτώσον σκοτώσοντες σκοτώσοντε

Accusative σκοτώσοντα σκοτώσοντας σκοτώσοντε

Genitive σκοτώσοντος σκοτωσόντων σκοτωσόντοῑν

Dative σκοτώσοντι σκοτώσουσι σκοτωσόντοῑν

Feminine

Nominative σκοτώσουσα σκοτώσουσαι σκοτωσούσᾱ

Vocative σκοτώσουσα σκοτώσουσαι σκοτωσούσᾱ

Accusative σκοτώσουσαν σκοτωσούσᾱς σκοτωσούσᾱ

Genitive σκοτωσούσης σκοτωσουσῶν σκοτωσούσαῑν

Dative σκοτωσούσῃ σκοτωσούσαῑς σκοτωσούσαῑν

Neuter

Nominative σκοτῶσον σκοτώσοντα σκοτώσοντε

Vocative σκοτῶσον σκοτώσοντα σκοτώσοντε

Accusative σκοτῶσον σκοτώσοντα σκοτώσοντε

Genitive σκοτώσοντος σκοτωσόντων σκοτωσόντοῑν

Dative σκοτώσοντι σκοτώσουσι σκοτωσόντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative σκοτωσόμενος σκοτωσόμενοι σκοτωσομένω

Vocative σκοτωσόμενε σκοτωσόμενοι σκοτωσομένω

Accusative σκοτωσόμενον σκοτωσομένους σκοτωσομένω

Genitive σκοτωσομένου σκοτωσομένων σκοτωσομένοῑν

Dative σκοτωσομένῳ σκοτωσομένοῑς σκοτωσομένοῑν



Singular Plural Dual

Feminine

Nominative σκοτωσομένη σκοτωσομέναι σκοτωσομένᾱ

Vocative σκοτωσομένη σκοτωσομέναι σκοτωσομένᾱ

Accusative σκοτωσομένην σκοτωσομένᾱς σκοτωσομένᾱ

Genitive σκοτωσομένης σκοτωσομενῶν σκοτωσομέναῑν

Dative σκοτωσομένῃ σκοτωσομέναῑς σκοτωσομέναῑν

Neuter

Nominative σκοτωσόμενον σκοτωσόμενα σκοτωσομένω

Vocative σκοτωσόμενον σκοτωσόμενα σκοτωσομένω

Accusative σκοτωσόμενον σκοτωσόμενα σκοτωσομένω

Genitive σκοτωσομένου σκοτωσομένων σκοτωσομένοῑν

Dative σκοτωσομένῳ σκοτωσομένοῑς σκοτωσομένοῑν

Passive voice

Masculine

Nominative σκοτωθησόμενος σκοτωθησόμενοι σκοτωθησομένω

Vocative σκοτωθησόμενε σκοτωθησόμενοι σκοτωθησομένω

Accusative σκοτωθησόμενον σκοτωθησομένους σκοτωθησομένω

Genitive σκοτωθησομένου σκοτωθησομένων σκοτωθησομένοῑν

Dative σκοτωθησομένῳ σκοτωθησομένοῑς σκοτωθησομένοῑν

Feminine

Nominative σκοτωθησομένη σκοτωθησομέναι σκοτωθησομένᾱ

Vocative σκοτωθησομένη σκοτωθησομέναι σκοτωθησομένᾱ

Accusative σκοτωθησομένην σκοτωθησομένᾱς σκοτωθησομένᾱ

Genitive σκοτωθησομένης σκοτωθησομενῶν σκοτωθησομέναῑν

Dative σκοτωθησομένῃ σκοτωθησομέναῑς σκοτωθησομέναῑν

Neuter

Nominative σκοτωθησόμενον σκοτωθησόμενα σκοτωθησομένω

Vocative σκοτωθησόμενον σκοτωθησόμενα σκοτωθησομένω

Accusative σκοτωθησόμενον σκοτωθησόμενα σκοτωθησομένω

Genitive σκοτωθησομένου σκοτωθησομένων σκοτωθησομένοῑν

Dative σκοτωθησομένῳ σκοτωθησομένοῑς σκοτωθησομένοῑν



Singular Plural Dual

Aorist

Active voice

Masculine

Nominative σκοτώσᾱς σκοτώσαντες σκοτώσαντε

Vocative σκοτώσαν σκοτώσαντες σκοτώσαντε

Accusative σκοτώσαντα σκοτώσαντας σκοτώσαντε

Genitive σκοτώσαντος σκοτωσάντων σκοτωσάντοῑν

Dative σκοτώσαντι σκοτώσᾱσι σκοτωσάντοῑν

Feminine

Nominative σκοτώσᾱσα σκοτώσᾱσαι σκοτωσά̄σᾱ

Vocative σκοτώσᾱσα σκοτώσᾱσαι σκοτωσά̄σᾱ

Accusative σκοτώσᾱσαν σκοτωσά̄σᾱς σκοτωσά̄σᾱ

Genitive σκοτωσά̄σης σκοτωσᾱσῶν σκοτωσά̄σαῑν

Dative σκοτωσά̄σῃ σκοτωσά̄σαῑς σκοτωσά̄σαῑν

Neuter

Nominative σκοτῶσαν σκοτώσαντα σκοτώσαντε

Vocative σκοτῶσαν σκοτώσαντα σκοτώσαντε

Accusative σκοτῶσαν σκοτώσαντα σκοτώσαντε

Genitive σκοτώσαντος σκοτωσάντων σκοτωσάντοῑν

Dative σκοτώσαντι σκοτώσᾱσι σκοτωσάντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative σκοτωσάμενος σκοτωσάμενοι σκοτωσαμένω

Vocative σκοτωσάμενε σκοτωσάμενοι σκοτωσαμένω

Accusative σκοτωσάμενον σκοτωσαμένους σκοτωσαμένω

Genitive σκοτωσαμένου σκοτωσαμένων σκοτωσαμένοῑν

Dative σκοτωσαμένῳ σκοτωσαμένοῑς σκοτωσαμένοῑν

Feminine

Nominative σκοτωσαμένη σκοτωσαμέναι σκοτωσαμένᾱ

Vocative σκοτωσαμένη σκοτωσαμέναι σκοτωσαμένᾱ

Accusative σκοτωσαμένην σκοτωσαμένᾱς σκοτωσαμένᾱ

Genitive σκοτωσαμένης σκοτωσαμενῶν σκοτωσαμέναῑν

Dative σκοτωσαμένῃ σκοτωσαμέναῑς σκοτωσαμέναῑν



Singular Plural Dual

Neuter

Nominative σκοτωσάμενον σκοτωσάμενα σκοτωσαμένω

Vocative σκοτωσάμενον σκοτωσάμενα σκοτωσαμένω

Accusative σκοτωσάμενον σκοτωσάμενα σκοτωσαμένω

Genitive σκοτωσαμένου σκοτωσαμένων σκοτωσαμένοῑν

Dative σκοτωσαμένῳ σκοτωσαμένοῑς σκοτωσαμένοῑν

Passive voice

Masculine

Nominative σκοτωθείς σκοτωθέντες σκοτωθέντε

Vocative σκοτωθείς σκοτωθέντες σκοτωθέντε

Accusative σκοτωθέντα σκοτωθέντας σκοτωθέντε

Genitive σκοτωθέντος σκοτωθέντων σκοτωθέντοῑν

Dative σκοτωθέντι σκοτωθεῖσι σκοτωθέντοῑν

Feminine

Nominative σκοτωθεῖσα σκοτωθεῖσαι σκοτωθείσᾱ

Vocative σκοτωθεῖσα σκοτωθεῖσαι σκοτωθείσᾱ

Accusative σκοτωθεῖσαν σκοτωθείσᾱς σκοτωθείσᾱ

Genitive σκοτωθείσης σκοτωθεισῶν σκοτωθείσαῑν

Dative σκοτωθείσῃ σκοτωθείσαῑς σκοτωθείσαῑν

Neuter

Nominative σκοτωθέν σκοτωθέντα σκοτωθέντε

Vocative σκοτωθέν σκοτωθέντα σκοτωθέντε

Accusative σκοτωθέν σκοτωθέντα σκοτωθέντε

Genitive σκοτωθέντος σκοτωθέντων σκοτωθέντοῑν

Dative σκοτωθέντι σκοτωθεῖσι σκοτωθέντοῑν

Perfect

Active voice

Masculine

Nominative ἐσκοτωκώς ἐσκοτωκότες ἐσκοτωκότε

Vocative ἐσκοτωκώς ἐσκοτωκότες ἐσκοτωκότε

Accusative ἐσκοτωκότα ἐσκοτωκότας ἐσκοτωκότε

Genitive ἐσκοτωκότος ἐσκοτωκότων ἐσκοτωκότοῑν

Dative ἐσκοτωκότι ἐσκοτωκῶσι ἐσκοτωκότοῑν



Singular Plural Dual

Feminine

Nominative ἐσκοτωκυῖα ἐσκοτωκυῖαι ἐσκοτωκυίᾱ

Vocative ἐσκοτωκυῖα ἐσκοτωκυῖαι ἐσκοτωκυίᾱ

Accusative ἐσκοτωκυῖαν ἐσκοτωκυίᾱς ἐσκοτωκυίᾱ

Genitive ἐσκοτωκυίᾱς ἐσκοτωκυιῶν ἐσκοτωκυίαῑν

Dative ἐσκοτωκυίᾳ ἐσκοτωκυίαῑς ἐσκοτωκυίαῑν

Neuter

Nominative ἐσκοτωκόν ἐσκοτωκότες ἐσκοτωκότε

Vocative ἐσκοτωκός ἐσκοτωκότες ἐσκοτωκότε

Accusative ἐσκοτωκότα ἐσκοτωκότας ἐσκοτωκότε

Genitive ἐσκοτωκότος ἐσκοτωκότων ἐσκοτωκότοῑν

Dative ἐσκοτωκότι ἐσκοτωκῶσι ἐσκοτωκότοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative ἐσκοτωμένος ἐσκοτωμένοι ἐσκοτωμένω

Vocative ἐσκοτωμένε ἐσκοτωμένοι ἐσκοτωμένω

Accusative ἐσκοτωμένον ἐσκοτωμένους ἐσκοτωμένω

Genitive ἐσκοτωμένου ἐσκοτωμένων ἐσκοτωμένοῑν

Dative ἐσκοτωμένῳ ἐσκοτωμένοῑς ἐσκοτωμένοῑν

Feminine

Nominative ἐσκοτωμένη ἐσκοτωμέναι ἐσκοτωμένᾱ

Vocative ἐσκοτωμένη ἐσκοτωμέναι ἐσκοτωμένᾱ

Accusative ἐσκοτωμένην ἐσκοτωμένᾱς ἐσκοτωμένᾱ

Genitive ἐσκοτωμένης ἐσκοτωμενῶν ἐσκοτωμέναῑν

Dative ἐσκοτωμένῃ ἐσκοτωμέναῑς ἐσκοτωμέναῑν

Neuter

Nominative ἐσκοτωμένον ἐσκοτωμένα ἐσκοτωμένω

Vocative ἐσκοτωμένον ἐσκοτωμένα ἐσκοτωμένω

Accusative ἐσκοτωμένον ἐσκοτωμένα ἐσκοτωμένω

Genitive ἐσκοτωμένου ἐσκοτωμένων ἐσκοτωμένοῑν

Dative ἐσκοτωμένῳ ἐσκοτωμένοῑς ἐσκοτωμένοῑν



σκοτόω

darken.

Active Middle Passive

Regular

Present σκοτοῦν σκοτοῦσθαι

Future σκοτώσειν σκοτώσεσθαι σκοτωθήσεσθαι

Aorist σκοτῶσαι σκοτώσασθαι σκοτωθῆναι

Perfect ἐσκοτωκέναι ἐσκοτῶσθαι



σώζω

save from a danger.

Indicative Subjunctive Optative Imperative

Regular

Active voice

Present
σώζω σώζω σώζοῑμι1ps

σώζεις σώζῃς σώζοῑς σῶζε2ps

σώζει σώζῃ σώζοῑ σωζέτω3ps

σώζομεν σώζωμεν σώζοῑμεν1pp

σώζετε σώζητε σώζοῑτε σώζετε2pp

σώζουσι σώζωσι σώζοῑεν σωζέτωσαν3pp

σώζετον σώζητον σώζοῑτον σώζετον2pd

σώζετον σώζητον σωζοί̄την σωζέτων3pd

Imperfect
ἔσωζον1ps

ἔσωζες2ps

ἔσωζε3ps

ἐσώζομεν1pp

ἐσώζετε2pp

ἔσωζον3pp

ἐσώζετον2pd

ἐσωζέτην3pd

Future
σώσω σώσοῑμι1ps

σώσεις σώσοῑς2ps

σώσει σώσοῑ3ps

σώσομεν σώσοῑμεν1pp

σώσετε σώσοῑτε2pp

σώσουσι σώσοῑεν3pp

σώσετον σώσοῑτον2pd

σώσετον σωσοί̄την3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Aorist
ἔσωσα σώσω σώσαῑμι1ps

ἔσωσας σώσῃς σώσειας σῶσον2ps

ἔσωσε σώσῃ σώσειε σωσάτω3ps

ἐσώσαμεν σώσωμεν σώσαῑμεν1pp

ἐσώσατε σώσητε σώσαῑτε σώσατε2pp

ἔσωσαν σώσωσι σώσειαν σωσάτωσαν3pp

ἐσώσατον σώσητον σώσαῑτον σώσατον2pd

ἐσωσάτην σώσητον σωσαί̄την σωσάτων3pd

Perfect
σέσωκα σεσώκω σεσώκοῑμι1ps

σέσωκας σεσώκῃς σεσώκοῑς σέσωκε2ps

σέσωκε σεσώκῃ σεσώκοῑ σεσωκέτω3ps

σεσώκαμεν σεσώκωμεν σεσώκοῑμεν1pp

σεσώκατε σεσώκητε σεσώκοῑτε σεσώκετε2pp

σεσώκασι σεσώκωσι σεσώκοῑεν σεσωκέτωσαν3pp

σεσώκατον σεσώκητον σεσώκοῑτον σεσώκετον2pd

σεσώκατον σεσώκητον σεσωκοί̄την σεσωκέτων3pd

Pluperfect
ἐσεσώκη1ps

ἐσεσώκης2ps

ἐσεσώκει3ps

ἐσεσώκεμεν1pp

ἐσεσώκετε2pp

ἐσεσώκεσαν3pp

ἐσεσώκειτον2pd

ἐσεσωκείτην3pd

Middle voice

Present
σώζομαι σώζωμαι σωζοί̄μην1ps

σώζει σώζῃ σώζοῑο σώζου2ps

σώζεται σώζηται σώζοῑτο σωζέσθω3ps

σωζόμεθα σωζώμεθα σωζοί̄μεθα1pp

σώζεσθε σώζησθε σώζοῑσθε σώζεσθε2pp

σώζονται σώζωνται σώζοῑντο σωζέσθωσαν3pp

σώζεσθον σώζησθον σώζοῑσθον σώζεσθον2pd

σώζεσθον σώζησθον σωζοί̄σθην σωζέσθων3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Imperfect
ἐσωζόμην1ps

ἐσώζου2ps

ἐσώζετο3ps

ἐσωζόμεθα1pp

ἐσώζεσθε2pp

ἐσώζοντο3pp

ἐσώζεσθον2pd

ἐσωζέσθην3pd

Future
σώσομαι σωσοί̄μην1ps

σώσει σώσοῑο2ps

σώσεται σώσοῑτο3ps

σωσόμεθα σωσοί̄μεθα1pp

σώσεσθε σώσοῑσθε2pp

σώσονται σώσοῑντο3pp

σώσεσθον σώσοῑσθον2pd

σώσεσθον σωσοί̄σθην3pd

Aorist
ἐσωσάμην σώσωμαι σωσαί̄μην1ps

ἐσώσω σώσῃ σώσαῑο σῶσαι2ps

ἐσώσατο σώσηται σώσαῑτο σωσάσθω3ps

ἐσωσάμεθα σωσώμεθα σωσαί̄μεθα1pp

ἐσώσασθε σώσησθε σώσαῑσθε σώσασθε2pp

ἐσώσαντο σώσωνται σώσαῑντο σωσάσθωσαν3pp

ἐσώσασθον σώσησθον σώσαῑσθον σώσασθον2pd

ἐσωσάσθην σώσησθον σωσαί̄σθην σωσάσθων3pd

Perfect
σέσωσμαι1ps

σέσωσαι σέσωσο2ps

σέσωσται σεσώσθω3ps

σεσώσμεθα1pp

σέσωσθε σέσωσθε2pp

σεσώσθωσαν3pp

σέσωσθον σέσωσθον2pd

σέσωσθον σεσώσθων3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Pluperfect
ἐσεσώσμην1ps

ἐσέσωσο2ps

ἐσέσωστο3ps

ἐσεσώσμεθα1pp

ἐσέσωσθε2pp

ἐσέσωσθον2pd

ἐσεσώσθην3pd

Passive voice

Future
σωσθήσομαι σωσθησοί̄μην1ps

σωσθήσει σωσθήσοῑο2ps

σωσθήσεται σωσθήσοῑτο3ps

σωσθησόμεθα σωσθησοί̄μεθα1pp

σωσθήσεσθε σωσθήσοῑσθε2pp

σωσθήσονται σωσθήσοῑντο3pp

σωσθήσεσθον σωσθήσοῑσθον2pd

σωσθήσεσθον σωσθησοί̄σθην3pd

Aorist
ἐσώσθην σωσθῶ σωσθείην1ps

ἐσώσθης σωσθῇς σωσθείης σώσθητι2ps

ἐσώσθη σωσθῇ σωσθείη σωσθήτω3ps

ἐσώσθημεν σωσθῶμεν σωσθεῖμεν1pp

ἐσώσθητε σωσθῆτε σωσθεῖτε σώσθητε2pp

ἐσώσθησαν σωσθῶσι σωσθεῖεν σωσθήτωσαν3pp

ἐσώσθητον σωσθῆτον σωσθεῖτον σώσθητον2pd

ἐσωσθήτην σωσθῆτον σωσθείτην σωσθήτων3pd



σώζω

save from a danger.

Singular Plural Dual

Regular

Present

Active voice

Masculine

Nominative σώζων σώζοντες σώζοντε

Vocative σώζον σώζοντες σώζοντε

Accusative σώζοντα σώζοντας σώζοντε

Genitive σώζοντος σωζόντων σωζόντοῑν

Dative σώζοντι σώζουσι σωζόντοῑν

Feminine

Nominative σώζουσα σώζουσαι σωζούσᾱ

Vocative σώζουσα σώζουσαι σωζούσᾱ

Accusative σώζουσαν σωζούσᾱς σωζούσᾱ

Genitive σωζούσης σωζουσῶν σωζούσαῑν

Dative σωζούσῃ σωζούσαῑς σωζούσαῑν

Neuter

Nominative σῶζον σώζοντα σώζοντε

Vocative σῶζον σώζοντα σώζοντε

Accusative σῶζον σώζοντα σώζοντε

Genitive σώζοντος σωζόντων σωζόντοῑν

Dative σώζοντι σώζουσι σωζόντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative σωζόμενος σωζόμενοι σωζομένω

Vocative σωζόμενε σωζόμενοι σωζομένω

Accusative σωζόμενον σωζομένους σωζομένω

Genitive σωζομένου σωζομένων σωζομένοῑν

Dative σωζομένῳ σωζομένοῑς σωζομένοῑν

Feminine

Nominative σωζομένη σωζομέναι σωζομένᾱ

Vocative σωζομένη σωζομέναι σωζομένᾱ

Accusative σωζομένην σωζομένᾱς σωζομένᾱ

Genitive σωζομένης σωζομενῶν σωζομέναῑν

Dative σωζομένῃ σωζομέναῑς σωζομέναῑν



Singular Plural Dual

Neuter

Nominative σωζόμενον σωζόμενα σωζομένω

Vocative σωζόμενον σωζόμενα σωζομένω

Accusative σωζόμενον σωζόμενα σωζομένω

Genitive σωζομένου σωζομένων σωζομένοῑν

Dative σωζομένῳ σωζομένοῑς σωζομένοῑν

Future

Active voice

Masculine

Nominative σώσων σώσοντες σώσοντε

Vocative σώσον σώσοντες σώσοντε

Accusative σώσοντα σώσοντας σώσοντε

Genitive σώσοντος σωσόντων σωσόντοῑν

Dative σώσοντι σώσουσι σωσόντοῑν

Feminine

Nominative σώσουσα σώσουσαι σωσούσᾱ

Vocative σώσουσα σώσουσαι σωσούσᾱ

Accusative σώσουσαν σωσούσᾱς σωσούσᾱ

Genitive σωσούσης σωσουσῶν σωσούσαῑν

Dative σωσούσῃ σωσούσαῑς σωσούσαῑν

Neuter

Nominative σῶσον σώσοντα σώσοντε

Vocative σῶσον σώσοντα σώσοντε

Accusative σῶσον σώσοντα σώσοντε

Genitive σώσοντος σωσόντων σωσόντοῑν

Dative σώσοντι σώσουσι σωσόντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative σωσόμενος σωσόμενοι σωσομένω

Vocative σωσόμενε σωσόμενοι σωσομένω

Accusative σωσόμενον σωσομένους σωσομένω

Genitive σωσομένου σωσομένων σωσομένοῑν

Dative σωσομένῳ σωσομένοῑς σωσομένοῑν



Singular Plural Dual

Feminine

Nominative σωσομένη σωσομέναι σωσομένᾱ

Vocative σωσομένη σωσομέναι σωσομένᾱ

Accusative σωσομένην σωσομένᾱς σωσομένᾱ

Genitive σωσομένης σωσομενῶν σωσομέναῑν

Dative σωσομένῃ σωσομέναῑς σωσομέναῑν

Neuter

Nominative σωσόμενον σωσόμενα σωσομένω

Vocative σωσόμενον σωσόμενα σωσομένω

Accusative σωσόμενον σωσόμενα σωσομένω

Genitive σωσομένου σωσομένων σωσομένοῑν

Dative σωσομένῳ σωσομένοῑς σωσομένοῑν

Passive voice

Masculine

Nominative σωσθησόμενος σωσθησόμενοι σωσθησομένω

Vocative σωσθησόμενε σωσθησόμενοι σωσθησομένω

Accusative σωσθησόμενον σωσθησομένους σωσθησομένω

Genitive σωσθησομένου σωσθησομένων σωσθησομένοῑν

Dative σωσθησομένῳ σωσθησομένοῑς σωσθησομένοῑν

Feminine

Nominative σωσθησομένη σωσθησομέναι σωσθησομένᾱ

Vocative σωσθησομένη σωσθησομέναι σωσθησομένᾱ

Accusative σωσθησομένην σωσθησομένᾱς σωσθησομένᾱ

Genitive σωσθησομένης σωσθησομενῶν σωσθησομέναῑν

Dative σωσθησομένῃ σωσθησομέναῑς σωσθησομέναῑν

Neuter

Nominative σωσθησόμενον σωσθησόμενα σωσθησομένω

Vocative σωσθησόμενον σωσθησόμενα σωσθησομένω

Accusative σωσθησόμενον σωσθησόμενα σωσθησομένω

Genitive σωσθησομένου σωσθησομένων σωσθησομένοῑν

Dative σωσθησομένῳ σωσθησομένοῑς σωσθησομένοῑν



Singular Plural Dual

Aorist

Active voice

Masculine

Nominative σώσᾱς σώσαντες σώσαντε

Vocative σώσαν σώσαντες σώσαντε

Accusative σώσαντα σώσαντας σώσαντε

Genitive σώσαντος σωσάντων σωσάντοῑν

Dative σώσαντι σώσᾱσι σωσάντοῑν

Feminine

Nominative σώσᾱσα σώσᾱσαι σωσά̄σᾱ

Vocative σώσᾱσα σώσᾱσαι σωσά̄σᾱ

Accusative σώσᾱσαν σωσά̄σᾱς σωσά̄σᾱ

Genitive σωσά̄σης σωσᾱσῶν σωσά̄σαῑν

Dative σωσά̄σῃ σωσά̄σαῑς σωσά̄σαῑν

Neuter

Nominative σῶσαν σώσαντα σώσαντε

Vocative σῶσαν σώσαντα σώσαντε

Accusative σῶσαν σώσαντα σώσαντε

Genitive σώσαντος σωσάντων σωσάντοῑν

Dative σώσαντι σώσᾱσι σωσάντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative σωσάμενος σωσάμενοι σωσαμένω

Vocative σωσάμενε σωσάμενοι σωσαμένω

Accusative σωσάμενον σωσαμένους σωσαμένω

Genitive σωσαμένου σωσαμένων σωσαμένοῑν

Dative σωσαμένῳ σωσαμένοῑς σωσαμένοῑν

Feminine

Nominative σωσαμένη σωσαμέναι σωσαμένᾱ

Vocative σωσαμένη σωσαμέναι σωσαμένᾱ

Accusative σωσαμένην σωσαμένᾱς σωσαμένᾱ

Genitive σωσαμένης σωσαμενῶν σωσαμέναῑν

Dative σωσαμένῃ σωσαμέναῑς σωσαμέναῑν



Singular Plural Dual

Neuter

Nominative σωσάμενον σωσάμενα σωσαμένω

Vocative σωσάμενον σωσάμενα σωσαμένω

Accusative σωσάμενον σωσάμενα σωσαμένω

Genitive σωσαμένου σωσαμένων σωσαμένοῑν

Dative σωσαμένῳ σωσαμένοῑς σωσαμένοῑν

Passive voice

Masculine

Nominative σωσθείς σωσθέντες σωσθέντε

Vocative σωσθείς σωσθέντες σωσθέντε

Accusative σωσθέντα σωσθέντας σωσθέντε

Genitive σωσθέντος σωσθέντων σωσθέντοῑν

Dative σωσθέντι σωσθεῖσι σωσθέντοῑν

Feminine

Nominative σωσθεῖσα σωσθεῖσαι σωσθείσᾱ

Vocative σωσθεῖσα σωσθεῖσαι σωσθείσᾱ

Accusative σωσθεῖσαν σωσθείσᾱς σωσθείσᾱ

Genitive σωσθείσης σωσθεισῶν σωσθείσαῑν

Dative σωσθείσῃ σωσθείσαῑς σωσθείσαῑν

Neuter

Nominative σωσθέν σωσθέντα σωσθέντε

Vocative σωσθέν σωσθέντα σωσθέντε

Accusative σωσθέν σωσθέντα σωσθέντε

Genitive σωσθέντος σωσθέντων σωσθέντοῑν

Dative σωσθέντι σωσθεῖσι σωσθέντοῑν

Perfect

Active voice

Masculine

Nominative σεσωκώς σεσωκότες σεσωκότε

Vocative σεσωκώς σεσωκότες σεσωκότε

Accusative σεσωκότα σεσωκότας σεσωκότε

Genitive σεσωκότος σεσωκότων σεσωκότοῑν

Dative σεσωκότι σεσωκῶσι σεσωκότοῑν



Singular Plural Dual

Feminine

Nominative σεσωκυῖα σεσωκυῖαι σεσωκυίᾱ

Vocative σεσωκυῖα σεσωκυῖαι σεσωκυίᾱ

Accusative σεσωκυῖαν σεσωκυίᾱς σεσωκυίᾱ

Genitive σεσωκυίᾱς σεσωκυιῶν σεσωκυίαῑν

Dative σεσωκυίᾳ σεσωκυίαῑς σεσωκυίαῑν

Neuter

Nominative σεσωκόν σεσωκότες σεσωκότε

Vocative σεσωκός σεσωκότες σεσωκότε

Accusative σεσωκότα σεσωκότας σεσωκότε

Genitive σεσωκότος σεσωκότων σεσωκότοῑν

Dative σεσωκότι σεσωκῶσι σεσωκότοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative σεσωσμένος σεσωσμένοι σεσωσμένω

Vocative σεσωσμένε σεσωσμένοι σεσωσμένω

Accusative σεσωσμένον σεσωσμένους σεσωσμένω

Genitive σεσωσμένου σεσωσμένων σεσωσμένοῑν

Dative σεσωσμένῳ σεσωσμένοῑς σεσωσμένοῑν

Feminine

Nominative σεσωσμένη σεσωσμέναι σεσωσμένᾱ

Vocative σεσωσμένη σεσωσμέναι σεσωσμένᾱ

Accusative σεσωσμένην σεσωσμένᾱς σεσωσμένᾱ

Genitive σεσωσμένης σεσωσμενῶν σεσωσμέναῑν

Dative σεσωσμένῃ σεσωσμέναῑς σεσωσμέναῑν

Neuter

Nominative σεσωσμένον σεσωσμένα σεσωσμένω

Vocative σεσωσμένον σεσωσμένα σεσωσμένω

Accusative σεσωσμένον σεσωσμένα σεσωσμένω

Genitive σεσωσμένου σεσωσμένων σεσωσμένοῑν

Dative σεσωσμένῳ σεσωσμένοῑς σεσωσμένοῑν



σώζω

save from a danger.

Active Middle Passive

Regular

Present σώζειν σώζεσθαι

Future σώσειν σώσεσθαι σωσθήσεσθαι

Aorist σῶσαι σώσασθαι σωσθῆναι

Perfect σεσωκέναι σεσῶσθαι



στρέφω

turn, stir, roll, meditate; med.: go to and fro, turn back.

Indicative Subjunctive Optative Imperative

Regular

Active voice

Present
στρέφω στρέφω στρέφοῑμι1ps

στρέφεις στρέφῃς στρέφοῑς στρέφε2ps

στρέφει στρέφῃ στρέφοῑ στρεφέτω3ps

στρέφομεν στρέφωμεν στρέφοῑμεν1pp

στρέφετε στρέφητε στρέφοῑτε στρέφετε2pp

στρέφουσι στρέφωσι στρέφοῑεν στρεφέτωσαν3pp

στρέφετον στρέφητον στρέφοῑτον στρέφετον2pd

στρέφετον στρέφητον στρεφοί̄την στρεφέτων3pd

Imperfect
ἔστρεφον1ps

ἔστρεφες2ps

ἔστρεφε3ps

ἐστρέφομεν1pp

ἐστρέφετε2pp

ἔστρεφον3pp

ἐστρέφετον2pd

ἐστρεφέτην3pd

Future
στρέψω στρέψοῑμι1ps

στρέψεις στρέψοῑς2ps

στρέψει στρέψοῑ3ps

στρέψομεν στρέψοῑμεν1pp

στρέψετε στρέψοῑτε2pp

στρέψουσι στρέψοῑεν3pp

στρέψετον στρέψοῑτον2pd

στρέψετον στρεψοί̄την3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Aorist
ἔστρεψα στρέψω στρέψαῑμι1ps

ἔστρεψας στρέψῃς στρέψειας στρέψον2ps

ἔστρεψε στρέψῃ στρέψειε στρεψάτω3ps

ἐστρέψαμεν στρέψωμεν στρέψαῑμεν1pp

ἐστρέψατε στρέψητε στρέψαῑτε στρέψατε2pp

ἔστρεψαν στρέψωσι στρέψειαν στρεψάτωσαν3pp

ἐστρέψατον στρέψητον στρέψαῑτον στρέψατον2pd

ἐστρεψάτην στρέψητον στρεψαί̄την στρεψάτων3pd

Strong aorist
στραφῶ στραφείην1ps

στραφῇς στραφείης στράφητι2ps

στραφῇ στραφείη στραφήτω3ps

στραφῶμεν στραφεῖμεν1pp

στραφῆτε στραφεῖτε στράφητε2pp

στραφῶσι στραφεῖεν στραφήτωσαν3pp

στραφῆτον στραφεῖτον στράφητον2pd

στραφῆτον στραφείτην στραφήτων3pd

Perfect
ἔστρεφα ἐστρέφω ἐστρέφοῑμι1ps

ἔστρεφας ἐστρέφῃς ἐστρέφοῑς ἔστραψο2ps

ἔστρεφε ἐστρέφῃ ἐστρέφοῑ ἐστράφθω3ps

ἐστρέφαμεν ἐστρέφωμεν ἐστρέφοῑμεν1pp

ἐστρέφατε ἐστρέφητε ἐστρέφοῑτε ἔστραφθε2pp

ἐστρέφασι ἐστρέφωσι ἐστρέφοῑεν ἐστράφθωσαν3pp

ἐστρέφατον ἐστρέφητον ἐστρέφοῑτον ἔστραφθον2pd

ἐστρέφατον ἐστρέφητον ἐστρεφοί̄την ἐστράφθων3pd

Strong perfect
ἔστροφα1ps

ἔστροφας2ps

ἔστροφε3ps

ἐστρόφαμεν1pp

ἐστρόφατε2pp

ἐστρόφασι3pp

ἐστροφάτην2pd

ἐστρόφατον3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Pluperfect
ἐστρέφη1ps

ἐστρέφης2ps

ἐστρέφει3ps

ἐστρέφεμεν1pp

ἐστρέφετε2pp

ἐστρέφεσαν3pp

ἐστρέφειτον2pd

ἐστρεφείτην3pd

Strong pluperfect
ἐστρόφεα1ps

ἐστρόφεας2ps

ἐστρόφει3ps

ἐστρόφεμεν1pp

ἐστρόφετε2pp

ἐστρόφεισαν3pp

ἐστροφείτην2pd

ἐστροφείτην3pd

Middle voice

Present
στρέφομαι στρέφωμαι στρεφοί̄μην1ps

στρέφει στρέφῃ στρέφοῑο στρέφου2ps

στρέφεται στρέφηται στρέφοῑτο στρεφέσθω3ps

στρεφόμεθα στρεφώμεθα στρεφοί̄μεθα1pp

στρέφεσθε στρέφησθε στρέφοῑσθε στρέφεσθε2pp

στρέφονται στρέφωνται στρέφοῑντο στρεφέσθωσαν3pp

στρέφεσθον στρέφησθον στρέφοῑσθον στρέφεσθον2pd

στρέφεσθον στρέφησθον στρεφοί̄σθην στρεφέσθων3pd

Imperfect
ἐστρεφόμην1ps

ἐστρέφου2ps

ἐστρέφετο3ps

ἐστρεφόμεθα1pp

ἐστρέφεσθε2pp

ἐστρέφοντο3pp

ἐστρέφεσθον2pd

ἐστρεφέσθην3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Future
στρέψομαι στρεψοί̄μην1ps

στρέψει στρέψοῑο2ps

στρέψεται στρέψοῑτο3ps

στρεψόμεθα στρεψοί̄μεθα1pp

στρέψεσθε στρέψοῑσθε2pp

στρέψονται στρέψοῑντο3pp

στρέψεσθον στρέψοῑσθον2pd

στρέψεσθον στρεψοί̄σθην3pd

Aorist
ἐστρεψάμην στρέψωμαι στρεψαί̄μην1ps

ἐστρέψω στρέψῃ στρέψαῑο στρέψαι2ps

ἐστρέψατο στρέψηται στρέψαῑτο στρεψάσθω3ps

ἐστρεψάμεθα στρεψώμεθα στρεψαί̄μεθα1pp

ἐστρέψασθε στρέψησθε στρέψαῑσθε στρέψασθε2pp

ἐστρέψαντο στρέψωνται στρέψαῑντο στρεψάσθωσαν3pp

ἐστρέψασθον στρέψησθον στρέψαῑσθον στρέψασθον2pd

ἐστρεψάσθην στρέψησθον στρεψαί̄σθην στρεψάσθων3pd

Perfect
ἔστραμμαι1ps

ἔστραψαι ἔστρεψο2ps

ἔστραπται ἐστρέφθω3ps

ἐστράμμεθα1pp

ἔστραφθε ἔστρεφθε2pp

ἐστρέφθωσαν3pp

ἔστραφθον ἔστρεφθον2pd

ἔστραφθον ἐστρέφθων3pd

Strong perfect
ἔστρομμαι1ps

ἔστροψαι2ps

ἔστροπται3ps

ἐστρόμμεθα1pp

ἔστροφθε2pp

ἔστροφθον2pd

ἔστροφθον3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Pluperfect
ἐστράμμην1ps

ἔστραψο2ps

ἔστραπτο3ps

ἐστράμμεθα1pp

ἔστραφθε2pp

ἔστραφθον2pd

ἐστράφθην3pd

Strong pluperfect
ἐστρόμμην1ps

ἔστροψο2ps

ἔστροπτο3ps

ἐστρόμμεθα1pp

ἔστροφθε2pp

ἔστροφθον2pd

ἐστρόφθην3pd

Passive voice

Future
στρεφθήσομαι στρεφθησοί̄μην1ps

στρεφθήσει στρεφθήσοῑο2ps

στρεφθήσεται στρεφθήσοῑτο3ps

στρεφθησόμεθα στρεφθησοί̄μεθα1pp

στρεφθήσεσθε στρεφθήσοῑσθε2pp

στρεφθήσονται στρεφθήσοῑντο3pp

στρεφθήσεσθον στρεφθήσοῑσθον2pd

στρεφθήσεσθον στρεφθησοί̄σθην3pd

Aorist
ἐστρέφθην στρεφθῶ στρεφθείην1ps

ἐστρέφθης στρεφθῇς στρεφθείης στρέφθητι2ps

ἐστρέφθη στρεφθῇ στρεφθείη στρεφθήτω3ps

ἐστρέφθημεν στρεφθῶμεν στρεφθεῖμεν1pp

ἐστρέφθητε στρεφθῆτε στρεφθεῖτε στρέφθητε2pp

ἐστρέφθησαν στρεφθῶσι στρεφθεῖεν στρεφθήτωσαν3pp

ἐστρέφθητον στρεφθῆτον στρεφθεῖτον στρέφθητον2pd

ἐστρεφθήτην στρεφθῆτον στρεφθείτην στρεφθήτων3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Strong aorist
ἐστράφην1ps

ἐστράφης2ps

ἐστράφη3ps

ἐστράφημεν1pp

ἐστράφητε2pp

ἐστράφησαν3pp

ἐστράφητον2pd

ἐστραφήτην3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Attic

Active voice

Strong future
στραφησοί̄μην1ps

στραφήσοῑο2ps

στραφήσοῑτο3ps

στραφησοί̄μεθα1pp

στραφήσοῑσθε2pp

στραφήσοῑντο3pp

στραφήσοῑσθον2pd

στραφησοί̄σθην3pd

Passive voice

Strong future
στραφήσομαι1ps

στραφήσει2ps

στραφήσεται3ps

στραφησόμεθα1pp

στραφήσεσθε2pp

στραφήσονται3pp

στραφήσεσθον2pd

στραφήσεσθον3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Doric

Active voice

Aorist
στραφθῶ στραφθείην1ps

στραφθῇς στραφθείης στράφθητι2ps

στραφθῇ στραφθείη στραφθήτω3ps

στραφθῶμεν στραφθεῖμεν1pp

στραφθῆτε στραφθεῖτε στράφθητε2pp

στραφθῶσι στραφθεῖεν στραφθήτωσαν3pp

στραφθῆτον στραφθεῖτον στράφθητον2pd

στραφθῆτον στραφθείτην στραφθήτων3pd

Passive voice

Aorist
ἐστράφθην1ps

ἐστράφθης2ps

ἐστράφθη3ps

ἐστράφθημεν1pp

ἐστράφθητε2pp

ἐστράφθησαν3pp

ἐστράφθητον2pd

ἐστραφθήτην3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Epic

Active voice

Strong aorist
στρέψασκον στρεψάσκω στρεψάσκοῑμι1ps

στρέψασκες στρεψάσκῃς στρεψάσκοῑς στρέψασκε2ps

στρέψασκε στρεψάσκῃ στρεψάσκοῑ στρεψασκέτω3ps

στρεψάσκομεν στρεψάσκωμεν στρεψάσκοῑμεν1pp

στρεψάσκετε στρεψάσκητε στρεψάσκοῑτε στρεψάσκετε2pp

στρέψασκον στρεψάσκωσι στρεψάσκοῑεν στρεψασκέτωσαν3pp

στρεψάσκετον στρεψάσκητον στρεψάσκοῑτον στρεψάσκετον2pd

στρεψασκέτην στρεψάσκητον στρεψασκοί̄την στρεψασκέτων3pd

Middle voice

Strong aorist
στρεψασκόμην στρεψάσκωμαι στρεψασκοί̄μην1ps

στρεψάσκου στρεψάσκῃ στρεψάσκοῑο στρεψασκοῦ2ps

στρεψάσκετο στρεψάσκηται στρεψάσκοῑτο στρεψασκέσθω3ps

στρεψασκόμεθα στρεψασκώμεθα στρεψασκοί̄μεθα1pp

στρεψάσκεσθε στρεψάσκησθε στρεψάσκοῑσθε στρεψάσκεσθε2pp

στρεψάσκοντο στρεψάσκωνται στρεψάσκοῑντο στρεψασκέσθωσ3pp

στρεψάσκεσθον στρεψάσκησθον στρεψάσκοῑσθον στρεψάσκεσθον2pd

στρεψασκέσθην στρεψάσκησθον στρεψασκοί̄σθην στρεψασκέσθων3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Ionic

Active voice

Aorist
στραφθῶ στραφθείην1ps

στραφθῇς στραφθείης στράφθητι2ps

στραφθῇ στραφθείη στραφθήτω3ps

στραφθῶμεν στραφθεῖμεν1pp

στραφθῆτε στραφθεῖτε στράφθητε2pp

στραφθῶσι στραφθεῖεν στραφθήτωσαν3pp

στραφθῆτον στραφθεῖτον στράφθητον2pd

στραφθῆτον στραφθείτην στραφθήτων3pd

Passive voice

Aorist
ἐστράφθην1ps

ἐστράφθης2ps

ἐστράφθη3ps

ἐστράφθημεν1pp

ἐστράφθητε2pp

ἐστράφθησαν3pp

ἐστράφθητον2pd

ἐστραφθήτην3pd



στρέφω

turn, stir, roll, meditate; med.: go to and fro, turn back.

Singular Plural Dual

Regular

Present

Active voice

Masculine

Nominative στρέφων στρέφοντες στρέφοντε

Vocative στρέφον στρέφοντες στρέφοντε

Accusative στρέφοντα στρέφοντας στρέφοντε

Genitive στρέφοντος στρεφόντων στρεφόντοῑν

Dative στρέφοντι στρέφουσι στρεφόντοῑν

Feminine

Nominative στρέφουσα στρέφουσαι στρεφούσᾱ

Vocative στρέφουσα στρέφουσαι στρεφούσᾱ

Accusative στρέφουσαν στρεφούσᾱς στρεφούσᾱ

Genitive στρεφούσης στρεφουσῶν στρεφούσαῑν

Dative στρεφούσῃ στρεφούσαῑς στρεφούσαῑν

Neuter

Nominative στρέφον στρέφοντα στρέφοντε

Vocative στρέφον στρέφοντα στρέφοντε

Accusative στρέφον στρέφοντα στρέφοντε

Genitive στρέφοντος στρεφόντων στρεφόντοῑν

Dative στρέφοντι στρέφουσι στρεφόντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative στρεφόμενος στρεφόμενοι στρεφομένω

Vocative στρεφόμενε στρεφόμενοι στρεφομένω

Accusative στρεφόμενον στρεφομένους στρεφομένω

Genitive στρεφομένου στρεφομένων στρεφομένοῑν

Dative στρεφομένῳ στρεφομένοῑς στρεφομένοῑν

Feminine

Nominative στρεφομένη στρεφομέναι στρεφομένᾱ

Vocative στρεφομένη στρεφομέναι στρεφομένᾱ

Accusative στρεφομένην στρεφομένᾱς στρεφομένᾱ

Genitive στρεφομένης στρεφομενῶν στρεφομέναῑν

Dative στρεφομένῃ στρεφομέναῑς στρεφομέναῑν



Singular Plural Dual

Neuter

Nominative στρεφόμενον στρεφόμενα στρεφομένω

Vocative στρεφόμενον στρεφόμενα στρεφομένω

Accusative στρεφόμενον στρεφόμενα στρεφομένω

Genitive στρεφομένου στρεφομένων στρεφομένοῑν

Dative στρεφομένῳ στρεφομένοῑς στρεφομένοῑν

Future

Active voice

Masculine

Nominative στρέψων στρέψοντες στρέψοντε

Vocative στρέψον στρέψοντες στρέψοντε

Accusative στρέψοντα στρέψοντας στρέψοντε

Genitive στρέψοντος στρεψόντων στρεψόντοῑν

Dative στρέψοντι στρέψουσι στρεψόντοῑν

Feminine

Nominative στρέψουσα στρέψουσαι στρεψούσᾱ

Vocative στρέψουσα στρέψουσαι στρεψούσᾱ

Accusative στρέψουσαν στρεψούσᾱς στρεψούσᾱ

Genitive στρεψούσης στρεψουσῶν στρεψούσαῑν

Dative στρεψούσῃ στρεψούσαῑς στρεψούσαῑν

Neuter

Nominative στρέψον στρέψοντα στρέψοντε

Vocative στρέψον στρέψοντα στρέψοντε

Accusative στρέψον στρέψοντα στρέψοντε

Genitive στρέψοντος στρεψόντων στρεψόντοῑν

Dative στρέψοντι στρέψουσι στρεψόντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative στρεψόμενος στρεψόμενοι στρεψομένω

Vocative στρεψόμενε στρεψόμενοι στρεψομένω

Accusative στρεψόμενον στρεψομένους στρεψομένω

Genitive στρεψομένου στρεψομένων στρεψομένοῑν

Dative στρεψομένῳ στρεψομένοῑς στρεψομένοῑν



Singular Plural Dual

Feminine

Nominative στρεψομένη στρεψομέναι στρεψομένᾱ

Vocative στρεψομένη στρεψομέναι στρεψομένᾱ

Accusative στρεψομένην στρεψομένᾱς στρεψομένᾱ

Genitive στρεψομένης στρεψομενῶν στρεψομέναῑν

Dative στρεψομένῃ στρεψομέναῑς στρεψομέναῑν

Neuter

Nominative στρεψόμενον στρεψόμενα στρεψομένω

Vocative στρεψόμενον στρεψόμενα στρεψομένω

Accusative στρεψόμενον στρεψόμενα στρεψομένω

Genitive στρεψομένου στρεψομένων στρεψομένοῑν

Dative στρεψομένῳ στρεψομένοῑς στρεψομένοῑν

Passive voice

Masculine

Nominative στρεφθησόμενος στρεφθησόμενοι στρεφθησομένω

Vocative στρεφθησόμενε στρεφθησόμενοι στρεφθησομένω

Accusative στρεφθησόμενον στρεφθησομένους στρεφθησομένω

Genitive στρεφθησομένου στρεφθησομένων στρεφθησομένοῑν

Dative στρεφθησομένῳ στρεφθησομένοῑς στρεφθησομένοῑν

Feminine

Nominative στρεφθησομένη στρεφθησομέναι στρεφθησομένᾱ

Vocative στρεφθησομένη στρεφθησομέναι στρεφθησομένᾱ

Accusative στρεφθησομένην στρεφθησομένᾱς στρεφθησομένᾱ

Genitive στρεφθησομένης στρεφθησομενῶν στρεφθησομέναῑν

Dative στρεφθησομένῃ στρεφθησομέναῑς στρεφθησομέναῑν

Neuter

Nominative στρεφθησόμενον στρεφθησόμενα στρεφθησομένω

Vocative στρεφθησόμενον στρεφθησόμενα στρεφθησομένω

Accusative στρεφθησόμενον στρεφθησόμενα στρεφθησομένω

Genitive στρεφθησομένου στρεφθησομένων στρεφθησομένοῑν

Dative στρεφθησομένῳ στρεφθησομένοῑς στρεφθησομένοῑν



Singular Plural Dual

Aorist

Active voice

Masculine

Nominative στρέψᾱς στρέψαντες στρέψαντε

Vocative στρέψαν στρέψαντες στρέψαντε

Accusative στρέψαντα στρέψαντας στρέψαντε

Genitive στρέψαντος στρεψάντων στρεψάντοῑν

Dative στρέψαντι στρέψᾱσι στρεψάντοῑν

Feminine

Nominative στρέψᾱσα στρέψᾱσαι στρεψά̄σᾱ

Vocative στρέψᾱσα στρέψᾱσαι στρεψά̄σᾱ

Accusative στρέψᾱσαν στρεψά̄σᾱς στρεψά̄σᾱ

Genitive στρεψά̄σης στρεψᾱσῶν στρεψά̄σαῑν

Dative στρεψά̄σῃ στρεψά̄σαῑς στρεψά̄σαῑν

Neuter

Nominative στρέψαν στρέψαντα στρέψαντε

Vocative στρέψαν στρέψαντα στρέψαντε

Accusative στρέψαν στρέψαντα στρέψαντε

Genitive στρέψαντος στρεψάντων στρεψάντοῑν

Dative στρέψαντι στρέψᾱσι στρεψάντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative στρεψάμενος στρεψάμενοι στρεψαμένω

Vocative στρεψάμενε στρεψάμενοι στρεψαμένω

Accusative στρεψάμενον στρεψαμένους στρεψαμένω

Genitive στρεψαμένου στρεψαμένων στρεψαμένοῑν

Dative στρεψαμένῳ στρεψαμένοῑς στρεψαμένοῑν

Feminine

Nominative στρεψαμένη στρεψαμέναι στρεψαμένᾱ

Vocative στρεψαμένη στρεψαμέναι στρεψαμένᾱ

Accusative στρεψαμένην στρεψαμένᾱς στρεψαμένᾱ

Genitive στρεψαμένης στρεψαμενῶν στρεψαμέναῑν

Dative στρεψαμένῃ στρεψαμέναῑς στρεψαμέναῑν



Singular Plural Dual

Neuter

Nominative στρεψάμενον στρεψάμενα στρεψαμένω

Vocative στρεψάμενον στρεψάμενα στρεψαμένω

Accusative στρεψάμενον στρεψάμενα στρεψαμένω

Genitive στρεψαμένου στρεψαμένων στρεψαμένοῑν

Dative στρεψαμένῳ στρεψαμένοῑς στρεψαμένοῑν

Passive voice

Masculine

Nominative στρεφθείς στρεφθέντες στρεφθέντε

Vocative στρεφθείς στρεφθέντες στρεφθέντε

Accusative στρεφθέντα στρεφθέντας στρεφθέντε

Genitive στρεφθέντος στρεφθέντων στρεφθέντοῑν

Dative στρεφθέντι στρεφθεῖσι στρεφθέντοῑν

Feminine

Nominative στρεφθεῖσα στρεφθεῖσαι στρεφθείσᾱ

Vocative στρεφθεῖσα στρεφθεῖσαι στρεφθείσᾱ

Accusative στρεφθεῖσαν στρεφθείσᾱς στρεφθείσᾱ

Genitive στρεφθείσης στρεφθεισῶν στρεφθείσαῑν

Dative στρεφθείσῃ στρεφθείσαῑς στρεφθείσαῑν

Neuter

Nominative στρεφθέν στρεφθέντα στρεφθέντε

Vocative στρεφθέν στρεφθέντα στρεφθέντε

Accusative στρεφθέν στρεφθέντα στρεφθέντε

Genitive στρεφθέντος στρεφθέντων στρεφθέντοῑν

Dative στρεφθέντι στρεφθεῖσι στρεφθέντοῑν

String Aorist

Passive voice

Masculine

Nominative στραφείς στραφέντες στραφέντε

Vocative στραφείς στραφέντες στραφέντε

Accusative στραφέντα στραφέντας στραφέντε

Genitive στραφέντος στραφέντων στραφέντοῑν

Dative στραφέντι στραφεῖσι στραφέντοῑν



Singular Plural Dual

Feminine

Nominative στραφεῖσα στραφεῖσαι στραφείσᾱ

Vocative στραφεῖσα στραφεῖσαι στραφείσᾱ

Accusative στραφεῖσαν στραφείσᾱς στραφείσᾱ

Genitive στραφείσης στραφεισῶν στραφείσαῑν

Dative στραφείσῃ στραφείσαῑς στραφείσαῑν

Neuter

Nominative στραφέν στραφέντα στραφέντε

Vocative στραφέν στραφέντα στραφέντε

Accusative στραφέν στραφέντα στραφέντε

Genitive στραφέντος στραφέντων στραφέντοῑν

Dative στραφέντι στραφεῖσι στραφέντοῑν

Perfect

Active voice

Masculine

Nominative ἐστρεφώς ἐστρεφότες ἐστρεφότε

Vocative ἐστρεφώς ἐστρεφότες ἐστρεφότε

Accusative ἐστρεφότα ἐστρεφότας ἐστρεφότε

Genitive ἐστρεφότος ἐστρεφότων ἐστρεφότοῑν

Dative ἐστρεφότι ἐστρεφῶσι ἐστρεφότοῑν

Feminine

Nominative ἐστρεφυῖα ἐστρεφυῖαι ἐστρεφυίᾱ

Vocative ἐστρεφυῖα ἐστρεφυῖαι ἐστρεφυίᾱ

Accusative ἐστρεφυῖαν ἐστρεφυίᾱς ἐστρεφυίᾱ

Genitive ἐστρεφυίᾱς ἐστρεφυιῶν ἐστρεφυίαῑν

Dative ἐστρεφυίᾳ ἐστρεφυίαῑς ἐστρεφυίαῑν

Neuter

Nominative ἐστρεφόν ἐστρεφότες ἐστρεφότε

Vocative ἐστρεφός ἐστρεφότες ἐστρεφότε

Accusative ἐστρεφότα ἐστρεφότας ἐστρεφότε

Genitive ἐστρεφότος ἐστρεφότων ἐστρεφότοῑν

Dative ἐστρεφότι ἐστρεφῶσι ἐστρεφότοῑν



Singular Plural Dual

Middle voice

Masculine

Nominative ἐστραμμένος ἐστραμμένοι ἐστραμμένω

Vocative ἐστραμμένε ἐστραμμένοι ἐστραμμένω

Accusative ἐστραμμένον ἐστραμμένους ἐστραμμένω

Genitive ἐστραμμένου ἐστραμμένων ἐστραμμένοῑν

Dative ἐστραμμένῳ ἐστραμμένοῑς ἐστραμμένοῑν

Feminine

Nominative ἐστραμμένη ἐστραμμέναι ἐστραμμένᾱ

Vocative ἐστραμμένη ἐστραμμέναι ἐστραμμένᾱ

Accusative ἐστραμμένην ἐστραμμένᾱς ἐστραμμένᾱ

Genitive ἐστραμμένης ἐστραμμενῶν ἐστραμμέναῑν

Dative ἐστραμμένῃ ἐστραμμέναῑς ἐστραμμέναῑν

Neuter

Nominative ἐστραμμένον ἐστραμμένα ἐστραμμένω

Vocative ἐστραμμένον ἐστραμμένα ἐστραμμένω

Accusative ἐστραμμένον ἐστραμμένα ἐστραμμένω

Genitive ἐστραμμένου ἐστραμμένων ἐστραμμένοῑν

Dative ἐστραμμένῳ ἐστραμμένοῑς ἐστραμμένοῑν



Singular Plural Dual

Attic

Strong future

Passive voice

Masculine

Nominative στραφθησόμενος στραφθησόμενοι στραφθησομένω

Vocative στραφθησόμενε στραφθησόμενοι στραφθησομένω

Accusative στραφθησόμενον στραφθησομένους στραφθησομένω

Genitive στραφθησομένου στραφθησομένων στραφθησομένοῑν

Dative στραφθησομένῳ στραφθησομένοῑς στραφθησομένοῑν

Feminine

Nominative στραφθησομένη στραφθησομέναι στραφθησομένᾱ

Vocative στραφθησομένη στραφθησομέναι στραφθησομένᾱ

Accusative στραφθησομένην στραφθησομένᾱς στραφθησομένᾱ

Genitive στραφθησομένης στραφθησομενῶν στραφθησομέναῑν

Dative στραφθησομένῃ στραφθησομέναῑς στραφθησομέναῑν

Neuter

Nominative στραφθησόμενον στραφθησόμενα στραφθησομένω

Vocative στραφθησόμενον στραφθησόμενα στραφθησομένω

Accusative στραφθησόμενον στραφθησόμενα στραφθησομένω

Genitive στραφθησομένου στραφθησομένων στραφθησομένοῑν

Dative στραφθησομένῳ στραφθησομένοῑς στραφθησομένοῑν



Singular Plural Dual

Doric

Aorist

Passive voice

Masculine

Nominative στραφθείς στραφθέντες στραφθέντε

Vocative στραφθείς στραφθέντες στραφθέντε

Accusative στραφθέντα στραφθέντας στραφθέντε

Genitive στραφθέντος στραφθέντων στραφθέντοῑν

Dative στραφθέντι στραφθεῖσι στραφθέντοῑν

Feminine

Nominative στραφθεῖσα στραφθεῖσαι στραφθείσᾱ

Vocative στραφθεῖσα στραφθεῖσαι στραφθείσᾱ

Accusative στραφθεῖσαν στραφθείσᾱς στραφθείσᾱ

Genitive στραφθείσης στραφθεισῶν στραφθείσαῑν

Dative στραφθείσῃ στραφθείσαῑς στραφθείσαῑν

Neuter

Nominative στραφθέν στραφθέντα στραφθέντε

Vocative στραφθέν στραφθέντα στραφθέντε

Accusative στραφθέν στραφθέντα στραφθέντε

Genitive στραφθέντος στραφθέντων στραφθέντοῑν

Dative στραφθέντι στραφθεῖσι στραφθέντοῑν



Singular Plural Dual

Epic

String Aorist

Active voice

Masculine

Nominative στρεψασκών στρεψασκόντες στρεψασκόντε

Vocative στρεψασκών στρεψασκόντες στρεψασκόντε

Accusative στρεψασκόντα στρεψασκόντας στρεψασκόντε

Genitive στρεψασκόντος στρεψασκόντων στρεψασκόντοῑν

Dative στρεψασκόντι στρεψασκοῦσι στρεψασκόντοῑν

Feminine

Nominative στρεψασκοῦσα στρεψασκοῦσαι στρεψασκούσᾱ

Vocative στρεψασκοῦσα στρεψασκοῦσαι στρεψασκούσᾱ

Accusative στρεψασκοῦσαν στρεψασκούσᾱς στρεψασκούσᾱ

Genitive στρεψασκούσης στρεψασκουσῶν στρεψασκούσαῑν

Dative στρεψασκούσῃ στρεψασκούσαῑς στρεψασκούσαῑν

Neuter

Nominative στρεψασκόν στρεψασκόντα στρεψασκόντε

Vocative στρεψασκόν στρεψασκόντα στρεψασκόντε

Accusative στρεψασκόν στρεψασκόντα στρεψασκόντε

Genitive στρεψασκόντος στρεψασκόντων στρεψασκόντοῑν

Dative στρεψασκόντι στρεψασκοῦσι στρεψασκόντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative στρεψασκόμενος στρεψασκόμενοι στρεψασκομένω

Vocative στρεψασκόμενε στρεψασκόμενοι στρεψασκομένω

Accusative στρεψασκόμενον στρεψασκομένους στρεψασκομένω

Genitive στρεψασκομένου στρεψασκομένων στρεψασκομένοῑν

Dative στρεψασκομένῳ στρεψασκομένοῑς στρεψασκομένοῑν

Feminine

Nominative στρεψασκομένη στρεψασκομέναι στρεψασκομένᾱ

Vocative στρεψασκομένη στρεψασκομέναι στρεψασκομένᾱ

Accusative στρεψασκομένην στρεψασκομένᾱς στρεψασκομένᾱ

Genitive στρεψασκομένης στρεψασκομενῶν στρεψασκομέναῑν

Dative στρεψασκομένῃ στρεψασκομέναῑς στρεψασκομέναῑν



Singular Plural Dual

Neuter

Nominative στρεψασκόμενον στρεψασκόμενα στρεψασκομένω

Vocative στρεψασκόμενον στρεψασκόμενα στρεψασκομένω

Accusative στρεψασκόμενον στρεψασκόμενα στρεψασκομένω

Genitive στρεψασκομένου στρεψασκομένων στρεψασκομένοῑν

Dative στρεψασκομένῳ στρεψασκομένοῑς στρεψασκομένοῑν



Singular Plural Dual

Ionic

Aorist

Passive voice

Masculine

Nominative στραφθείς στραφθέντες στραφθέντε

Vocative στραφθείς στραφθέντες στραφθέντε

Accusative στραφθέντα στραφθέντας στραφθέντε

Genitive στραφθέντος στραφθέντων στραφθέντοῑν

Dative στραφθέντι στραφθεῖσι στραφθέντοῑν

Feminine

Nominative στραφθεῖσα στραφθεῖσαι στραφθείσᾱ

Vocative στραφθεῖσα στραφθεῖσαι στραφθείσᾱ

Accusative στραφθεῖσαν στραφθείσᾱς στραφθείσᾱ

Genitive στραφθείσης στραφθεισῶν στραφθείσαῑν

Dative στραφθείσῃ στραφθείσαῑς στραφθείσαῑν

Neuter

Nominative στραφθέν στραφθέντα στραφθέντε

Vocative στραφθέν στραφθέντα στραφθέντε

Accusative στραφθέν στραφθέντα στραφθέντε

Genitive στραφθέντος στραφθέντων στραφθέντοῑν

Dative στραφθέντι στραφθεῖσι στραφθέντοῑν



στρέφω

turn, stir, roll, meditate; med.: go to and fro, turn back.

Active Middle Passive

Regular

Present στρέφειν στρέφεσθαι

Future στρέψειν στρέψεσθαι στρεφθήσεσθαι

Aorist στρέψαι στρέψασθαι στρεφθῆναι

Aorist στραφῆναι

Perfect ἐστρεφέναι ἐστράφθαι

Attic

Future στραφήσεσθαι

Doric

Aorist στραφθῆναι

Epic

Aorist στρεψασκεῖν στρεψασκέσθαι

Ionic

Aorist στραφθῆναι



τελειόω

accomplish (maturity).

Indicative Subjunctive Optative Imperative

Regular

Active voice

Present
τελειῶ τελειῶ τελειοῖμι1ps

τελειοῖς τελειοῖς τελειοῖς τελείου2ps

τελειοῖ τελειοῖ τελειοῖ τελειούτω3ps

τελειοῦμεν τελειῶμεν τελειοῖμεν1pp

τελειοῦτε τελειῶτε τελειοῖτε τελειοῦτε2pp

τελειοῦσι τελειῶσι τελειοῖεν τελειούτωσαν3pp

τελειοῦτον τελειῶτον τελειοῖτον τελειοῦτον2pd

τελειοῦτον τελειῶτον τελειοί̄την τελειούτων3pd

Imperfect
ἐτελείουν1ps

ἐτελείους2ps

ἐτελείου3ps

ἐτελειοῦμεν1pp

ἐτελειοῦτε2pp

ἐτελείουν3pp

ἐτελειοῦτον2pd

ἐτελειούτην3pd

Future
τελειώσω τελειώσοῑμι1ps

τελειώσεις τελειώσοῑς2ps

τελειώσει τελειώσοῑ3ps

τελειώσομεν τελειώσοῑμεν1pp

τελειώσετε τελειώσοῑτε2pp

τελειώσουσι τελειώσοῑεν3pp

τελειώσετον τελειώσοῑτον2pd

τελειώσετον τελειωσοί̄την3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Aorist
ἐτελείωσα τελειώσω τελειώσαῑμι1ps

ἐτελείωσας τελειώσῃς τελειώσειας τελείωσον2ps

ἐτελείωσε τελειώσῃ τελειώσειε τελειωσάτω3ps

ἐτελειώσαμεν τελειώσωμεν τελειώσαῑμεν1pp

ἐτελειώσατε τελειώσητε τελειώσαῑτε τελειώσατε2pp

ἐτελείωσαν τελειώσωσι τελειώσειαν τελειωσάτωσαν3pp

ἐτελειώσατον τελειώσητον τελειώσαῑτον τελειώσατον2pd

ἐτελειωσάτην τελειώσητον τελειωσαί̄την τελειωσάτων3pd

Perfect
τετελείωκα τετελειώκω τετελειώκοῑμι1ps

τετελείωκας τετελειώκῃς τετελειώκοῑς τετελείωκε2ps

τετελείωκε τετελειώκῃ τετελειώκοῑ τετελειωκέτω3ps

τετελειώκαμεν τετελειώκωμεν τετελειώκοῑμεν1pp

τετελειώκατε τετελειώκητε τετελειώκοῑτε τετελειώκετε2pp

τετελειώκασι τετελειώκωσι τετελειώκοῑεν τετελειωκέτωσαν3pp

τετελειώκατον τετελειώκητον τετελειώκοῑτον τετελειώκετον2pd

τετελειώκατον τετελειώκητον τετελειωκοί̄την τετελειωκέτων3pd

Pluperfect
ἐτετελειώκη1ps

ἐτετελειώκης2ps

ἐτετελειώκει3ps

ἐτετελειώκεμεν1pp

ἐτετελειώκετε2pp

ἐτετελειώκεσαν3pp

ἐτετελειώκειτον2pd

ἐτετελειωκείτην3pd

Middle voice

Present
τελειοῦμαι τελειῶμαι τελειοί̄μην1ps

τελειοῖ τελειοῖ τελειοῖο τελειοῦ2ps

τελειοῦται τελειῶται τελειοῖτο τελειούσθω3ps

τελειούμεθα τελειώμεθα τελειοί̄μεθα1pp

τελειοῦσθε τελειῶσθε τελειοῖσθε τελειοῦσθε2pp

τελειοῦνται τελειῶνται τελειοῖντο τελειούσθωσαν3pp

τελειοῦσθον τελειῶσθον τελειοῖσθον τελειοῦσθον2pd

τελειοῦσθον τελειῶσθον τελειοί̄σθην τελειούσθων3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Imperfect
ἐτελειούμην1ps

ἐτελειοῦ2ps

ἐτελειοῦτο3ps

ἐτελειούμεθα1pp

ἐτελειοῦσθε2pp

ἐτελειοῦντο3pp

ἐτελειοῦσθον2pd

ἐτελειούσθην3pd

Future
τελειώσομαι τελειωσοί̄μην1ps

τελειώσει τελειώσοῑο2ps

τελειώσεται τελειώσοῑτο3ps

τελειωσόμεθα τελειωσοί̄μεθα1pp

τελειώσεσθε τελειώσοῑσθε2pp

τελειώσονται τελειώσοῑντο3pp

τελειώσεσθον τελειώσοῑσθον2pd

τελειώσεσθον τελειωσοί̄σθην3pd

Aorist
ἐτελειωσάμην τελειώσωμαι τελειωσαί̄μην1ps

ἐτελειώσω τελειώσῃ τελειώσαῑο τελείωσαι2ps

ἐτελειώσατο τελειώσηται τελειώσαῑτο τελειωσάσθω3ps

ἐτελειωσάμεθα τελειωσώμεθα τελειωσαί̄μεθα1pp

ἐτελειώσασθε τελειώσησθε τελειώσαῑσθε τελειώσασθε2pp

ἐτελειώσαντο τελειώσωνται τελειώσαῑντο τελειωσάσθωσαν3pp

ἐτελειώσασθον τελειώσησθον τελειώσαῑσθον τελειώσασθον2pd

ἐτελειωσάσθην τελειώσησθον τελειωσαί̄σθην τελειωσάσθων3pd

Perfect
τετελείωμαι1ps

τετελείωσαι τετελείωσο2ps

τετελείωται τετελειώσθω3ps

τετελειώμεθα1pp

τετελείωσθε τετελείωσθε2pp

τετελείωνται τετελειώσθωσαν3pp

τετελείωσθον τετελείωσθον2pd

τετελείωσθον τετελειώσθων3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Pluperfect
ἐτετελειώμην1ps

ἐτετελείωσο2ps

ἐτετελείωτο3ps

ἐτετελειώμεθα1pp

ἐτετελείωσθε2pp

ἐτετελείωντο3pp

ἐτετελείωσθον2pd

ἐτετελειώσθην3pd

Passive voice

Future
τελειωθήσομαι τελειωθησοί̄μην1ps

τελειωθήσει τελειωθήσοῑο2ps

τελειωθήσεται τελειωθήσοῑτο3ps

τελειωθησόμεθα τελειωθησοί̄μεθα1pp

τελειωθήσεσθε τελειωθήσοῑσθε2pp

τελειωθήσονται τελειωθήσοῑντο3pp

τελειωθήσεσθον τελειωθήσοῑσθον2pd

τελειωθήσεσθον τελειωθησοί̄σθην3pd

Aorist
ἐτελειώθην τελειωθῶ τελειωθείην1ps

ἐτελειώθης τελειωθῇς τελειωθείης τελειώθητι2ps

ἐτελειώθη τελειωθῇ τελειωθείη τελειωθήτω3ps

ἐτελειώθημεν τελειωθῶμεν τελειωθεῖμεν1pp

ἐτελειώθητε τελειωθῆτε τελειωθεῖτε τελειώθητε2pp

ἐτελειώθησαν τελειωθῶσι τελειωθεῖεν τελειωθήτωσαν3pp

ἐτελειώθητον τελειωθῆτον τελειωθεῖτον τελειώθητον2pd

ἐτελειωθήτην τελειωθῆτον τελειωθείτην τελειωθήτων3pd



τελειόω

accomplish (maturity).

Singular Plural Dual

Regular

Present

Active voice

Masculine

Nominative τελειῶν τελειοῦντες τελειοῦντε

Vocative τελειῶν τελειοῦντες τελειοῦντε

Accusative τελειοῦντα τελειοῦντας τελειοῦντε

Genitive τελειοῦντος τελειούντων τελειούντοῑν

Dative τελειοῦντι τελειοῦσι τελειούντοῑν

Feminine

Nominative τελειοῦσα τελειοῦσαι τελειούσᾱ

Vocative τελειοῦσα τελειοῦσαι τελειούσᾱ

Accusative τελειοῦσαν τελειούσᾱς τελειούσᾱ

Genitive τελειούσης τελειουσῶν τελειούσαῑν

Dative τελειούσῃ τελειούσαῑς τελειούσαῑν

Neuter

Nominative τελειοῦν τελειοῦντα τελειοῦντε

Vocative τελειοῦν τελειοῦντα τελειοῦντε

Accusative τελειοῦν τελειοῦντα τελειοῦντε

Genitive τελειοῦντος τελειούντων τελειούντοῑν

Dative τελειοῦντι τελειοῦσι τελειούντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative τελειούμενος τελειούμενοι τελειουμένω

Vocative τελειούμενε τελειούμενοι τελειουμένω

Accusative τελειούμενον τελειουμένους τελειουμένω

Genitive τελειουμένου τελειουμένων τελειουμένοῑν

Dative τελειουμένῳ τελειουμένοῑς τελειουμένοῑν

Feminine

Nominative τελειουμένη τελειουμέναι τελειουμένᾱ

Vocative τελειουμένη τελειουμέναι τελειουμένᾱ

Accusative τελειουμένην τελειουμένᾱς τελειουμένᾱ

Genitive τελειουμένης τελειουμενῶν τελειουμέναῑν

Dative τελειουμένῃ τελειουμέναῑς τελειουμέναῑν



Singular Plural Dual

Neuter

Nominative τελειούμενον τελειούμενα τελειουμένω

Vocative τελειούμενον τελειούμενα τελειουμένω

Accusative τελειούμενον τελειούμενα τελειουμένω

Genitive τελειουμένου τελειουμένων τελειουμένοῑν

Dative τελειουμένῳ τελειουμένοῑς τελειουμένοῑν

Future

Active voice

Masculine

Nominative τελειώσων τελειώσοντες τελειώσοντε

Vocative τελειώσον τελειώσοντες τελειώσοντε

Accusative τελειώσοντα τελειώσοντας τελειώσοντε

Genitive τελειώσοντος τελειωσόντων τελειωσόντοῑν

Dative τελειώσοντι τελειώσουσι τελειωσόντοῑν

Feminine

Nominative τελειώσουσα τελειώσουσαι τελειωσούσᾱ

Vocative τελειώσουσα τελειώσουσαι τελειωσούσᾱ

Accusative τελειώσουσαν τελειωσούσᾱς τελειωσούσᾱ

Genitive τελειωσούσης τελειωσουσῶν τελειωσούσαῑν

Dative τελειωσούσῃ τελειωσούσαῑς τελειωσούσαῑν

Neuter

Nominative τελειῶσον τελειώσοντα τελειώσοντε

Vocative τελειῶσον τελειώσοντα τελειώσοντε

Accusative τελειῶσον τελειώσοντα τελειώσοντε

Genitive τελειώσοντος τελειωσόντων τελειωσόντοῑν

Dative τελειώσοντι τελειώσουσι τελειωσόντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative τελειωσόμενος τελειωσόμενοι τελειωσομένω

Vocative τελειωσόμενε τελειωσόμενοι τελειωσομένω

Accusative τελειωσόμενον τελειωσομένους τελειωσομένω

Genitive τελειωσομένου τελειωσομένων τελειωσομένοῑν

Dative τελειωσομένῳ τελειωσομένοῑς τελειωσομένοῑν



Singular Plural Dual

Feminine

Nominative τελειωσομένη τελειωσομέναι τελειωσομένᾱ

Vocative τελειωσομένη τελειωσομέναι τελειωσομένᾱ

Accusative τελειωσομένην τελειωσομένᾱς τελειωσομένᾱ

Genitive τελειωσομένης τελειωσομενῶν τελειωσομέναῑν

Dative τελειωσομένῃ τελειωσομέναῑς τελειωσομέναῑν

Neuter

Nominative τελειωσόμενον τελειωσόμενα τελειωσομένω

Vocative τελειωσόμενον τελειωσόμενα τελειωσομένω

Accusative τελειωσόμενον τελειωσόμενα τελειωσομένω

Genitive τελειωσομένου τελειωσομένων τελειωσομένοῑν

Dative τελειωσομένῳ τελειωσομένοῑς τελειωσομένοῑν

Passive voice

Masculine

Nominative τελειωθησόμενος τελειωθησόμενοι τελειωθησομένω

Vocative τελειωθησόμενε τελειωθησόμενοι τελειωθησομένω

Accusative τελειωθησόμενον τελειωθησομένους τελειωθησομένω

Genitive τελειωθησομένου τελειωθησομένων τελειωθησομένοῑν

Dative τελειωθησομένῳ τελειωθησομένοῑς τελειωθησομένοῑν

Feminine

Nominative τελειωθησομένη τελειωθησομέναι τελειωθησομένᾱ

Vocative τελειωθησομένη τελειωθησομέναι τελειωθησομένᾱ

Accusative τελειωθησομένην τελειωθησομένᾱς τελειωθησομένᾱ

Genitive τελειωθησομένης τελειωθησομενῶν τελειωθησομέναῑν

Dative τελειωθησομένῃ τελειωθησομέναῑς τελειωθησομέναῑν

Neuter

Nominative τελειωθησόμενον τελειωθησόμενα τελειωθησομένω

Vocative τελειωθησόμενον τελειωθησόμενα τελειωθησομένω

Accusative τελειωθησόμενον τελειωθησόμενα τελειωθησομένω

Genitive τελειωθησομένου τελειωθησομένων τελειωθησομένοῑν

Dative τελειωθησομένῳ τελειωθησομένοῑς τελειωθησομένοῑν



Singular Plural Dual

Aorist

Active voice

Masculine

Nominative τελειώσᾱς τελειώσαντες τελειώσαντε

Vocative τελειώσαν τελειώσαντες τελειώσαντε

Accusative τελειώσαντα τελειώσαντας τελειώσαντε

Genitive τελειώσαντος τελειωσάντων τελειωσάντοῑν

Dative τελειώσαντι τελειώσᾱσι τελειωσάντοῑν

Feminine

Nominative τελειώσᾱσα τελειώσᾱσαι τελειωσά̄σᾱ

Vocative τελειώσᾱσα τελειώσᾱσαι τελειωσά̄σᾱ

Accusative τελειώσᾱσαν τελειωσά̄σᾱς τελειωσά̄σᾱ

Genitive τελειωσά̄σης τελειωσᾱσῶν τελειωσά̄σαῑν

Dative τελειωσά̄σῃ τελειωσά̄σαῑς τελειωσά̄σαῑν

Neuter

Nominative τελειῶσαν τελειώσαντα τελειώσαντε

Vocative τελειῶσαν τελειώσαντα τελειώσαντε

Accusative τελειῶσαν τελειώσαντα τελειώσαντε

Genitive τελειώσαντος τελειωσάντων τελειωσάντοῑν

Dative τελειώσαντι τελειώσᾱσι τελειωσάντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative τελειωσάμενος τελειωσάμενοι τελειωσαμένω

Vocative τελειωσάμενε τελειωσάμενοι τελειωσαμένω

Accusative τελειωσάμενον τελειωσαμένους τελειωσαμένω

Genitive τελειωσαμένου τελειωσαμένων τελειωσαμένοῑν

Dative τελειωσαμένῳ τελειωσαμένοῑς τελειωσαμένοῑν

Feminine

Nominative τελειωσαμένη τελειωσαμέναι τελειωσαμένᾱ

Vocative τελειωσαμένη τελειωσαμέναι τελειωσαμένᾱ

Accusative τελειωσαμένην τελειωσαμένᾱς τελειωσαμένᾱ

Genitive τελειωσαμένης τελειωσαμενῶν τελειωσαμέναῑν

Dative τελειωσαμένῃ τελειωσαμέναῑς τελειωσαμέναῑν



Singular Plural Dual

Neuter

Nominative τελειωσάμενον τελειωσάμενα τελειωσαμένω

Vocative τελειωσάμενον τελειωσάμενα τελειωσαμένω

Accusative τελειωσάμενον τελειωσάμενα τελειωσαμένω

Genitive τελειωσαμένου τελειωσαμένων τελειωσαμένοῑν

Dative τελειωσαμένῳ τελειωσαμένοῑς τελειωσαμένοῑν

Passive voice

Masculine

Nominative τελειωθείς τελειωθέντες τελειωθέντε

Vocative τελειωθείς τελειωθέντες τελειωθέντε

Accusative τελειωθέντα τελειωθέντας τελειωθέντε

Genitive τελειωθέντος τελειωθέντων τελειωθέντοῑν

Dative τελειωθέντι τελειωθεῖσι τελειωθέντοῑν

Feminine

Nominative τελειωθεῖσα τελειωθεῖσαι τελειωθείσᾱ

Vocative τελειωθεῖσα τελειωθεῖσαι τελειωθείσᾱ

Accusative τελειωθεῖσαν τελειωθείσᾱς τελειωθείσᾱ

Genitive τελειωθείσης τελειωθεισῶν τελειωθείσαῑν

Dative τελειωθείσῃ τελειωθείσαῑς τελειωθείσαῑν

Neuter

Nominative τελειωθέν τελειωθέντα τελειωθέντε

Vocative τελειωθέν τελειωθέντα τελειωθέντε

Accusative τελειωθέν τελειωθέντα τελειωθέντε

Genitive τελειωθέντος τελειωθέντων τελειωθέντοῑν

Dative τελειωθέντι τελειωθεῖσι τελειωθέντοῑν

Perfect

Active voice

Masculine

Nominative τετελειωκώς τετελειωκότες τετελειωκότε

Vocative τετελειωκώς τετελειωκότες τετελειωκότε

Accusative τετελειωκότα τετελειωκότας τετελειωκότε

Genitive τετελειωκότος τετελειωκότων τετελειωκότοῑν

Dative τετελειωκότι τετελειωκῶσι τετελειωκότοῑν



Singular Plural Dual

Feminine

Nominative τετελειωκυῖα τετελειωκυῖαι τετελειωκυίᾱ

Vocative τετελειωκυῖα τετελειωκυῖαι τετελειωκυίᾱ

Accusative τετελειωκυῖαν τετελειωκυίᾱς τετελειωκυίᾱ

Genitive τετελειωκυίᾱς τετελειωκυιῶν τετελειωκυίαῑν

Dative τετελειωκυίᾳ τετελειωκυίαῑς τετελειωκυίαῑν

Neuter

Nominative τετελειωκόν τετελειωκότες τετελειωκότε

Vocative τετελειωκός τετελειωκότες τετελειωκότε

Accusative τετελειωκότα τετελειωκότας τετελειωκότε

Genitive τετελειωκότος τετελειωκότων τετελειωκότοῑν

Dative τετελειωκότι τετελειωκῶσι τετελειωκότοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative τετελειωμένος τετελειωμένοι τετελειωμένω

Vocative τετελειωμένε τετελειωμένοι τετελειωμένω

Accusative τετελειωμένον τετελειωμένους τετελειωμένω

Genitive τετελειωμένου τετελειωμένων τετελειωμένοῑν

Dative τετελειωμένῳ τετελειωμένοῑς τετελειωμένοῑν

Feminine

Nominative τετελειωμένη τετελειωμέναι τετελειωμένᾱ

Vocative τετελειωμένη τετελειωμέναι τετελειωμένᾱ

Accusative τετελειωμένην τετελειωμένᾱς τετελειωμένᾱ

Genitive τετελειωμένης τετελειωμενῶν τετελειωμέναῑν

Dative τετελειωμένῃ τετελειωμέναῑς τετελειωμέναῑν

Neuter

Nominative τετελειωμένον τετελειωμένα τετελειωμένω

Vocative τετελειωμένον τετελειωμένα τετελειωμένω

Accusative τετελειωμένον τετελειωμένα τετελειωμένω

Genitive τετελειωμένου τετελειωμένων τετελειωμένοῑν

Dative τετελειωμένῳ τετελειωμένοῑς τετελειωμένοῑν



τελειόω

accomplish (maturity).

Active Middle Passive

Regular

Present τελειοῦν τελειοῦσθαι

Future τελειώσειν τελειώσεσθαι τελειωθήσεσθαι

Aorist τελειῶσαι τελειώσασθαι τελειωθῆναι

Perfect τετελειωκέναι τετελειῶσθαι



θεμελιόω

put the foundations.

Indicative Subjunctive Optative Imperative

Regular

Active voice

Present
θεμελιῶ θεμελιῶ θεμελιοῖμι1ps

θεμελιοῖς θεμελιοῖς θεμελιοῖς θεμελίου2ps

θεμελιοῖ θεμελιοῖ θεμελιοῖ θεμελιούτω3ps

θεμελιοῦμεν θεμελιῶμεν θεμελιοῖμεν1pp

θεμελιοῦτε θεμελιῶτε θεμελιοῖτε θεμελιοῦτε2pp

θεμελιοῦσι θεμελιῶσι θεμελιοῖεν θεμελιούτωσαν3pp

θεμελιοῦτον θεμελιῶτον θεμελιοῖτον θεμελιοῦτον2pd

θεμελιοῦτον θεμελιῶτον θεμελιοί̄την θεμελιούτων3pd

Imperfect
ἐθεμελίουν1ps

ἐθεμελίους2ps

ἐθεμελίου3ps

ἐθεμελιοῦμεν1pp

ἐθεμελιοῦτε2pp

ἐθεμελίουν3pp

ἐθεμελιοῦτον2pd

ἐθεμελιούτην3pd

Future
θεμελιώσω θεμελιώσοῑμι1ps

θεμελιώσεις θεμελιώσοῑς2ps

θεμελιώσει θεμελιώσοῑ3ps

θεμελιώσομεν θεμελιώσοῑμεν1pp

θεμελιώσετε θεμελιώσοῑτε2pp

θεμελιώσουσι θεμελιώσοῑεν3pp

θεμελιώσετον θεμελιώσοῑτον2pd

θεμελιώσετον θεμελιωσοί̄την3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Aorist
ἐθεμελίωσα θεμελιώσω θεμελιώσαῑμι1ps

ἐθεμελίωσας θεμελιώσῃς θεμελιώσειας θεμελίωσον2ps

ἐθεμελίωσε θεμελιώσῃ θεμελιώσειε θεμελιωσάτω3ps

ἐθεμελιώσαμεν θεμελιώσωμεν θεμελιώσαῑμεν1pp

ἐθεμελιώσατε θεμελιώσητε θεμελιώσαῑτε θεμελιώσατε2pp

ἐθεμελίωσαν θεμελιώσωσι θεμελιώσειαν θεμελιωσάτωσαν3pp

ἐθεμελιώσατον θεμελιώσητον θεμελιώσαῑτον θεμελιώσατον2pd

ἐθεμελιωσάτην θεμελιώσητον θεμελιωσαί̄την θεμελιωσάτων3pd

Perfect
τεθεμελίωκα τεθεμελιώκω τεθεμελιώκοῑμι1ps

τεθεμελίωκας τεθεμελιώκῃς τεθεμελιώκοῑς τεθεμελίωκε2ps

τεθεμελίωκε τεθεμελιώκῃ τεθεμελιώκοῑ τεθεμελιωκέτω3ps

τεθεμελιώκαμεν τεθεμελιώκωμεν τεθεμελιώκοῑμεν1pp

τεθεμελιώκατε τεθεμελιώκητε τεθεμελιώκοῑτε τεθεμελιώκετε2pp

τεθεμελιώκασι τεθεμελιώκωσι τεθεμελιώκοῑεν τεθεμελιωκέτωσα3pp

τεθεμελιώκατον τεθεμελιώκητον τεθεμελιώκοῑτον τεθεμελιώκετον2pd

τεθεμελιώκατον τεθεμελιώκητον τεθεμελιωκοί̄την τεθεμελιωκέτων3pd

Pluperfect
ἐτεθεμελιώκη1ps

ἐτεθεμελιώκης2ps

ἐτεθεμελιώκει3ps

ἐτεθεμελιώκεμεν1pp

ἐτεθεμελιώκετε2pp

ἐτεθεμελιώκεσαν3pp

ἐτεθεμελιώκειτον2pd

ἐτεθεμελιωκείτην3pd

Middle voice

Present
θεμελιοῦμαι θεμελιῶμαι θεμελιοί̄μην1ps

θεμελιοῖ θεμελιοῖ θεμελιοῖο θεμελιοῦ2ps

θεμελιοῦται θεμελιῶται θεμελιοῖτο θεμελιούσθω3ps

θεμελιούμεθα θεμελιώμεθα θεμελιοί̄μεθα1pp

θεμελιοῦσθε θεμελιῶσθε θεμελιοῖσθε θεμελιοῦσθε2pp

θεμελιοῦνται θεμελιῶνται θεμελιοῖντο θεμελιούσθωσαν3pp

θεμελιοῦσθον θεμελιῶσθον θεμελιοῖσθον θεμελιοῦσθον2pd

θεμελιοῦσθον θεμελιῶσθον θεμελιοί̄σθην θεμελιούσθων3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Imperfect
ἐθεμελιούμην1ps

ἐθεμελιοῦ2ps

ἐθεμελιοῦτο3ps

ἐθεμελιούμεθα1pp

ἐθεμελιοῦσθε2pp

ἐθεμελιοῦντο3pp

ἐθεμελιοῦσθον2pd

ἐθεμελιούσθην3pd

Future
θεμελιώσομαι θεμελιωσοί̄μην1ps

θεμελιώσει θεμελιώσοῑο2ps

θεμελιώσεται θεμελιώσοῑτο3ps

θεμελιωσόμεθα θεμελιωσοί̄μεθα1pp

θεμελιώσεσθε θεμελιώσοῑσθε2pp

θεμελιώσονται θεμελιώσοῑντο3pp

θεμελιώσεσθον θεμελιώσοῑσθον2pd

θεμελιώσεσθον θεμελιωσοί̄σθην3pd

Aorist
ἐθεμελιωσάμην θεμελιώσωμαι θεμελιωσαί̄μην1ps

ἐθεμελιώσω θεμελιώσῃ θεμελιώσαῑο θεμελίωσαι2ps

ἐθεμελιώσατο θεμελιώσηται θεμελιώσαῑτο θεμελιωσάσθω3ps

ἐθεμελιωσάμεθα θεμελιωσώμεθα θεμελιωσαί̄μεθα1pp

ἐθεμελιώσασθε θεμελιώσησθε θεμελιώσαῑσθε θεμελιώσασθε2pp

ἐθεμελιώσαντο θεμελιώσωνται θεμελιώσαῑντο θεμελιωσάσθωσα3pp

ἐθεμελιώσασθον θεμελιώσησθον θεμελιώσαῑσθον θεμελιώσασθον2pd

ἐθεμελιωσάσθην θεμελιώσησθον θεμελιωσαί̄σθην θεμελιωσάσθων3pd

Perfect
τεθεμελίωμαι1ps

τεθεμελίωσαι τεθεμελίωσο2ps

τεθεμελίωται τεθεμελιώσθω3ps

τεθεμελιώμεθα1pp

τεθεμελίωσθε τεθεμελίωσθε2pp

τεθεμελίωνται τεθεμελιώσθωσα3pp

τεθεμελίωσθον τεθεμελίωσθον2pd

τεθεμελίωσθον τεθεμελιώσθων3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Pluperfect
ἐτεθεμελιώμην1ps

ἐτεθεμελίωσο2ps

ἐτεθεμελίωτο3ps

ἐτεθεμελιώμεθα1pp

ἐτεθεμελίωσθε2pp

ἐτεθεμελίωντο3pp

ἐτεθεμελίωσθον2pd

ἐτεθεμελιώσθην3pd

Passive voice

Future
θεμελιωθήσομαι θεμελιωθησοί̄μην1ps

θεμελιωθήσει θεμελιωθήσοῑο2ps

θεμελιωθήσεται θεμελιωθήσοῑτο3ps

θεμελιωθησόμεθ θεμελιωθησοί̄μεθ1pp

θεμελιωθήσεσθε θεμελιωθήσοῑσθε2pp

θεμελιωθήσονται θεμελιωθήσοῑντο3pp

θεμελιωθήσεσθο θεμελιωθήσοῑσθο2pd

θεμελιωθήσεσθο θεμελιωθησοί̄σθη3pd

Aorist
ἐθεμελιώθην θεμελιωθῶ θεμελιωθείην1ps

ἐθεμελιώθης θεμελιωθῇς θεμελιωθείης θεμελιώθητι2ps

ἐθεμελιώθη θεμελιωθῇ θεμελιωθείη θεμελιωθήτω3ps

ἐθεμελιώθημεν θεμελιωθῶμεν θεμελιωθεῖμεν1pp

ἐθεμελιώθητε θεμελιωθῆτε θεμελιωθεῖτε θεμελιώθητε2pp

ἐθεμελιώθησαν θεμελιωθῶσι θεμελιωθεῖεν θεμελιωθήτωσαν3pp

ἐθεμελιώθητον θεμελιωθῆτον θεμελιωθεῖτον θεμελιώθητον2pd

ἐθεμελιωθήτην θεμελιωθῆτον θεμελιωθείτην θεμελιωθήτων3pd



θεμελιόω

put the foundations.

Singular Plural Dual

Regular

Present

Active voice

Masculine

Nominative θεμελιῶν θεμελιοῦντες θεμελιοῦντε

Vocative θεμελιῶν θεμελιοῦντες θεμελιοῦντε

Accusative θεμελιοῦντα θεμελιοῦντας θεμελιοῦντε

Genitive θεμελιοῦντος θεμελιούντων θεμελιούντοῑν

Dative θεμελιοῦντι θεμελιοῦσι θεμελιούντοῑν

Feminine

Nominative θεμελιοῦσα θεμελιοῦσαι θεμελιούσᾱ

Vocative θεμελιοῦσα θεμελιοῦσαι θεμελιούσᾱ

Accusative θεμελιοῦσαν θεμελιούσᾱς θεμελιούσᾱ

Genitive θεμελιούσης θεμελιουσῶν θεμελιούσαῑν

Dative θεμελιούσῃ θεμελιούσαῑς θεμελιούσαῑν

Neuter

Nominative θεμελιοῦν θεμελιοῦντα θεμελιοῦντε

Vocative θεμελιοῦν θεμελιοῦντα θεμελιοῦντε

Accusative θεμελιοῦν θεμελιοῦντα θεμελιοῦντε

Genitive θεμελιοῦντος θεμελιούντων θεμελιούντοῑν

Dative θεμελιοῦντι θεμελιοῦσι θεμελιούντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative θεμελιούμενος θεμελιούμενοι θεμελιουμένω

Vocative θεμελιούμενε θεμελιούμενοι θεμελιουμένω

Accusative θεμελιούμενον θεμελιουμένους θεμελιουμένω

Genitive θεμελιουμένου θεμελιουμένων θεμελιουμένοῑν

Dative θεμελιουμένῳ θεμελιουμένοῑς θεμελιουμένοῑν

Feminine

Nominative θεμελιουμένη θεμελιουμέναι θεμελιουμένᾱ

Vocative θεμελιουμένη θεμελιουμέναι θεμελιουμένᾱ

Accusative θεμελιουμένην θεμελιουμένᾱς θεμελιουμένᾱ

Genitive θεμελιουμένης θεμελιουμενῶν θεμελιουμέναῑν

Dative θεμελιουμένῃ θεμελιουμέναῑς θεμελιουμέναῑν



Singular Plural Dual

Neuter

Nominative θεμελιούμενον θεμελιούμενα θεμελιουμένω

Vocative θεμελιούμενον θεμελιούμενα θεμελιουμένω

Accusative θεμελιούμενον θεμελιούμενα θεμελιουμένω

Genitive θεμελιουμένου θεμελιουμένων θεμελιουμένοῑν

Dative θεμελιουμένῳ θεμελιουμένοῑς θεμελιουμένοῑν

Future

Active voice

Masculine

Nominative θεμελιώσων θεμελιώσοντες θεμελιώσοντε

Vocative θεμελιώσον θεμελιώσοντες θεμελιώσοντε

Accusative θεμελιώσοντα θεμελιώσοντας θεμελιώσοντε

Genitive θεμελιώσοντος θεμελιωσόντων θεμελιωσόντοῑν

Dative θεμελιώσοντι θεμελιώσουσι θεμελιωσόντοῑν

Feminine

Nominative θεμελιώσουσα θεμελιώσουσαι θεμελιωσούσᾱ

Vocative θεμελιώσουσα θεμελιώσουσαι θεμελιωσούσᾱ

Accusative θεμελιώσουσαν θεμελιωσούσᾱς θεμελιωσούσᾱ

Genitive θεμελιωσούσης θεμελιωσουσῶν θεμελιωσούσαῑν

Dative θεμελιωσούσῃ θεμελιωσούσαῑς θεμελιωσούσαῑν

Neuter

Nominative θεμελιῶσον θεμελιώσοντα θεμελιώσοντε

Vocative θεμελιῶσον θεμελιώσοντα θεμελιώσοντε

Accusative θεμελιῶσον θεμελιώσοντα θεμελιώσοντε

Genitive θεμελιώσοντος θεμελιωσόντων θεμελιωσόντοῑν

Dative θεμελιώσοντι θεμελιώσουσι θεμελιωσόντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative θεμελιωσόμενος θεμελιωσόμενοι θεμελιωσομένω

Vocative θεμελιωσόμενε θεμελιωσόμενοι θεμελιωσομένω

Accusative θεμελιωσόμενον θεμελιωσομένους θεμελιωσομένω

Genitive θεμελιωσομένου θεμελιωσομένων θεμελιωσομένοῑν

Dative θεμελιωσομένῳ θεμελιωσομένοῑς θεμελιωσομένοῑν



Singular Plural Dual

Feminine

Nominative θεμελιωσομένη θεμελιωσομέναι θεμελιωσομένᾱ

Vocative θεμελιωσομένη θεμελιωσομέναι θεμελιωσομένᾱ

Accusative θεμελιωσομένην θεμελιωσομένᾱς θεμελιωσομένᾱ

Genitive θεμελιωσομένης θεμελιωσομενῶν θεμελιωσομέναῑν

Dative θεμελιωσομένῃ θεμελιωσομέναῑς θεμελιωσομέναῑν

Neuter

Nominative θεμελιωσόμενον θεμελιωσόμενα θεμελιωσομένω

Vocative θεμελιωσόμενον θεμελιωσόμενα θεμελιωσομένω

Accusative θεμελιωσόμενον θεμελιωσόμενα θεμελιωσομένω

Genitive θεμελιωσομένου θεμελιωσομένων θεμελιωσομένοῑν

Dative θεμελιωσομένῳ θεμελιωσομένοῑς θεμελιωσομένοῑν

Passive voice

Masculine

Nominative θεμελιωθησόμενος θεμελιωθησόμενοι θεμελιωθησομένω

Vocative θεμελιωθησόμενε θεμελιωθησόμενοι θεμελιωθησομένω

Accusative θεμελιωθησόμενον θεμελιωθησομένους θεμελιωθησομένω

Genitive θεμελιωθησομένου θεμελιωθησομένων θεμελιωθησομένοῑν

Dative θεμελιωθησομένῳ θεμελιωθησομένοῑς θεμελιωθησομένοῑν

Feminine

Nominative θεμελιωθησομένη θεμελιωθησομέναι θεμελιωθησομένᾱ

Vocative θεμελιωθησομένη θεμελιωθησομέναι θεμελιωθησομένᾱ

Accusative θεμελιωθησομένην θεμελιωθησομένᾱς θεμελιωθησομένᾱ

Genitive θεμελιωθησομένης θεμελιωθησομενῶν θεμελιωθησομέναῑν

Dative θεμελιωθησομένῃ θεμελιωθησομέναῑς θεμελιωθησομέναῑν

Neuter

Nominative θεμελιωθησόμενον θεμελιωθησόμενα θεμελιωθησομένω

Vocative θεμελιωθησόμενον θεμελιωθησόμενα θεμελιωθησομένω

Accusative θεμελιωθησόμενον θεμελιωθησόμενα θεμελιωθησομένω

Genitive θεμελιωθησομένου θεμελιωθησομένων θεμελιωθησομένοῑν

Dative θεμελιωθησομένῳ θεμελιωθησομένοῑς θεμελιωθησομένοῑν



Singular Plural Dual

Aorist

Active voice

Masculine

Nominative θεμελιώσᾱς θεμελιώσαντες θεμελιώσαντε

Vocative θεμελιώσαν θεμελιώσαντες θεμελιώσαντε

Accusative θεμελιώσαντα θεμελιώσαντας θεμελιώσαντε

Genitive θεμελιώσαντος θεμελιωσάντων θεμελιωσάντοῑν

Dative θεμελιώσαντι θεμελιώσᾱσι θεμελιωσάντοῑν

Feminine

Nominative θεμελιώσᾱσα θεμελιώσᾱσαι θεμελιωσά̄σᾱ

Vocative θεμελιώσᾱσα θεμελιώσᾱσαι θεμελιωσά̄σᾱ

Accusative θεμελιώσᾱσαν θεμελιωσά̄σᾱς θεμελιωσά̄σᾱ

Genitive θεμελιωσά̄σης θεμελιωσᾱσῶν θεμελιωσά̄σαῑν

Dative θεμελιωσά̄σῃ θεμελιωσά̄σαῑς θεμελιωσά̄σαῑν

Neuter

Nominative θεμελιῶσαν θεμελιώσαντα θεμελιώσαντε

Vocative θεμελιῶσαν θεμελιώσαντα θεμελιώσαντε

Accusative θεμελιῶσαν θεμελιώσαντα θεμελιώσαντε

Genitive θεμελιώσαντος θεμελιωσάντων θεμελιωσάντοῑν

Dative θεμελιώσαντι θεμελιώσᾱσι θεμελιωσάντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative θεμελιωσάμενος θεμελιωσάμενοι θεμελιωσαμένω

Vocative θεμελιωσάμενε θεμελιωσάμενοι θεμελιωσαμένω

Accusative θεμελιωσάμενον θεμελιωσαμένους θεμελιωσαμένω

Genitive θεμελιωσαμένου θεμελιωσαμένων θεμελιωσαμένοῑν

Dative θεμελιωσαμένῳ θεμελιωσαμένοῑς θεμελιωσαμένοῑν

Feminine

Nominative θεμελιωσαμένη θεμελιωσαμέναι θεμελιωσαμένᾱ

Vocative θεμελιωσαμένη θεμελιωσαμέναι θεμελιωσαμένᾱ

Accusative θεμελιωσαμένην θεμελιωσαμένᾱς θεμελιωσαμένᾱ

Genitive θεμελιωσαμένης θεμελιωσαμενῶν θεμελιωσαμέναῑν

Dative θεμελιωσαμένῃ θεμελιωσαμέναῑς θεμελιωσαμέναῑν



Singular Plural Dual

Neuter

Nominative θεμελιωσάμενον θεμελιωσάμενα θεμελιωσαμένω

Vocative θεμελιωσάμενον θεμελιωσάμενα θεμελιωσαμένω

Accusative θεμελιωσάμενον θεμελιωσάμενα θεμελιωσαμένω

Genitive θεμελιωσαμένου θεμελιωσαμένων θεμελιωσαμένοῑν

Dative θεμελιωσαμένῳ θεμελιωσαμένοῑς θεμελιωσαμένοῑν

Passive voice

Masculine

Nominative θεμελιωθείς θεμελιωθέντες θεμελιωθέντε

Vocative θεμελιωθείς θεμελιωθέντες θεμελιωθέντε

Accusative θεμελιωθέντα θεμελιωθέντας θεμελιωθέντε

Genitive θεμελιωθέντος θεμελιωθέντων θεμελιωθέντοῑν

Dative θεμελιωθέντι θεμελιωθεῖσι θεμελιωθέντοῑν

Feminine

Nominative θεμελιωθεῖσα θεμελιωθεῖσαι θεμελιωθείσᾱ

Vocative θεμελιωθεῖσα θεμελιωθεῖσαι θεμελιωθείσᾱ

Accusative θεμελιωθεῖσαν θεμελιωθείσᾱς θεμελιωθείσᾱ

Genitive θεμελιωθείσης θεμελιωθεισῶν θεμελιωθείσαῑν

Dative θεμελιωθείσῃ θεμελιωθείσαῑς θεμελιωθείσαῑν

Neuter

Nominative θεμελιωθέν θεμελιωθέντα θεμελιωθέντε

Vocative θεμελιωθέν θεμελιωθέντα θεμελιωθέντε

Accusative θεμελιωθέν θεμελιωθέντα θεμελιωθέντε

Genitive θεμελιωθέντος θεμελιωθέντων θεμελιωθέντοῑν

Dative θεμελιωθέντι θεμελιωθεῖσι θεμελιωθέντοῑν

Perfect

Active voice

Masculine

Nominative τεθεμελιωκώς τεθεμελιωκότες τεθεμελιωκότε

Vocative τεθεμελιωκώς τεθεμελιωκότες τεθεμελιωκότε

Accusative τεθεμελιωκότα τεθεμελιωκότας τεθεμελιωκότε

Genitive τεθεμελιωκότος τεθεμελιωκότων τεθεμελιωκότοῑν

Dative τεθεμελιωκότι τεθεμελιωκῶσι τεθεμελιωκότοῑν



Singular Plural Dual

Feminine

Nominative τεθεμελιωκυῖα τεθεμελιωκυῖαι τεθεμελιωκυίᾱ

Vocative τεθεμελιωκυῖα τεθεμελιωκυῖαι τεθεμελιωκυίᾱ

Accusative τεθεμελιωκυῖαν τεθεμελιωκυίᾱς τεθεμελιωκυίᾱ

Genitive τεθεμελιωκυίᾱς τεθεμελιωκυιῶν τεθεμελιωκυίαῑν

Dative τεθεμελιωκυίᾳ τεθεμελιωκυίαῑς τεθεμελιωκυίαῑν

Neuter

Nominative τεθεμελιωκόν τεθεμελιωκότες τεθεμελιωκότε

Vocative τεθεμελιωκός τεθεμελιωκότες τεθεμελιωκότε

Accusative τεθεμελιωκότα τεθεμελιωκότας τεθεμελιωκότε

Genitive τεθεμελιωκότος τεθεμελιωκότων τεθεμελιωκότοῑν

Dative τεθεμελιωκότι τεθεμελιωκῶσι τεθεμελιωκότοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative τεθεμελιωμένος τεθεμελιωμένοι τεθεμελιωμένω

Vocative τεθεμελιωμένε τεθεμελιωμένοι τεθεμελιωμένω

Accusative τεθεμελιωμένον τεθεμελιωμένους τεθεμελιωμένω

Genitive τεθεμελιωμένου τεθεμελιωμένων τεθεμελιωμένοῑν

Dative τεθεμελιωμένῳ τεθεμελιωμένοῑς τεθεμελιωμένοῑν

Feminine

Nominative τεθεμελιωμένη τεθεμελιωμέναι τεθεμελιωμένᾱ

Vocative τεθεμελιωμένη τεθεμελιωμέναι τεθεμελιωμένᾱ

Accusative τεθεμελιωμένην τεθεμελιωμένᾱς τεθεμελιωμένᾱ

Genitive τεθεμελιωμένης τεθεμελιωμενῶν τεθεμελιωμέναῑν

Dative τεθεμελιωμένῃ τεθεμελιωμέναῑς τεθεμελιωμέναῑν

Neuter

Nominative τεθεμελιωμένον τεθεμελιωμένα τεθεμελιωμένω

Vocative τεθεμελιωμένον τεθεμελιωμένα τεθεμελιωμένω

Accusative τεθεμελιωμένον τεθεμελιωμένα τεθεμελιωμένω

Genitive τεθεμελιωμένου τεθεμελιωμένων τεθεμελιωμένοῑν

Dative τεθεμελιωμένῳ τεθεμελιωμένοῑς τεθεμελιωμένοῑν



θεμελιόω

put the foundations.

Active Middle Passive

Regular

Present θεμελιοῦν θεμελιοῦσθαι

Future θεμελιώσειν θεμελιώσεσθαι θεμελιωθήσεσθαι

Aorist θεμελιῶσαι θεμελιώσασθαι θεμελιωθῆναι

Perfect τεθεμελιωκέναι τεθεμελιῶσθαι



ἀγωνίζομαι

fight, compete, plead; be the cause of fight.

Indicative Subjunctive Optative Imperative

Regular

Active voice

Present
ἀγωνίζομαι ἀγωνίζωμαι ἀγωνιζοί̄μην1ps

ἀγωνίζει ἀγωνίζῃ ἀγωνίζοῑο ἀγωνίζου2ps

ἀγωνίζεται ἀγωνίζηται ἀγωνίζοῑτο ἀγωνιζέσθω3ps

ἀγωνιζόμεθα ἀγωνιζώμεθα ἀγωνιζοί̄μεθα1pp

ἀγωνίζεσθε ἀγωνίζησθε ἀγωνίζοῑσθε ἀγωνίζεσθε2pp

ἀγωνίζονται ἀγωνίζωνται ἀγωνίζοῑντο ἀγωνιζέσθωσαν3pp

ἀγωνίζεσθον ἀγωνίζησθον ἀγωνίζοῑσθον ἀγωνίζεσθον2pd

ἀγωνίζεσθον ἀγωνίζησθον ἀγωνιζοί̄σθην ἀγωνιζέσθων3pd

Imperfect
ἠγωνιζόμην1ps

ἠγωνίζου2ps

ἠγωνίζετο3ps

ἠγωνιζόμεθα1pp

ἠγωνίζεσθε2pp

ἠγωνίζοντο3pp

ἠγωνίζεσθον2pd

ἠγωνιζέσθην3pd

Future
ἀγωνίσομαι ἀγωνισοί̄μην1ps

ἀγωνίσει ἀγωνίσοῑο2ps

ἀγωνίσεται ἀγωνίσοῑτο3ps

ἀγωνισόμεθα ἀγωνισοί̄μεθα1pp

ἀγωνίσεσθε ἀγωνίσοῑσθε2pp

ἀγωνίσονται ἀγωνίσοῑντο3pp

ἀγωνίσεσθον ἀγωνίσοῑσθον2pd

ἀγωνίσεσθον ἀγωνισοί̄σθην3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Aorist
ἠγωνισάμην ἀγωνίσωμαι ἀγωνισαί̄μην1ps

ἠγωνίσω ἀγωνίσῃ ἀγωνίσαῑο ἀγώνισαι2ps

ἠγωνίσατο ἀγωνίσηται ἀγωνίσαῑτο ἀγωνισάσθω3ps

ἠγωνισάμεθα ἀγωνισώμεθα ἀγωνισαί̄μεθα1pp

ἠγωνίσασθε ἀγωνίσησθε ἀγωνίσαῑσθε ἀγωνίσασθε2pp

ἠγωνίσαντο ἀγωνίσωνται ἀγωνίσαῑντο ἀγωνισάσθωσαν3pp

ἠγωνίσασθον ἀγωνίσησθον ἀγωνίσαῑσθον ἀγωνίσασθον2pd

ἠγωνισάσθην ἀγωνίσησθον ἀγωνισαί̄σθην ἀγωνισάσθων3pd

Perfect
ἠγώνισμαι1ps

ἠγώνισαι ἠγώνισο2ps

ἠγώνισται ἠγωνίσθω3ps

ἠγωνίσμεθα1pp

ἠγώνισθε ἠγώνισθε2pp

ἠγωνίσθωσαν3pp

ἠγώνισθον ἠγώνισθον2pd

ἠγώνισθον ἠγωνίσθων3pd

Pluperfect
ἠγωνίσμην1ps

ἠγώνισο2ps

ἠγώνιστο3ps

ἠγωνίσμεθα1pp

ἠγώνισθε2pp

ἠγώνισθον2pd

ἠγωνίσθην3pd

Passive voice

Future
ἀγωνισθήσομαι ἀγωνισθησοί̄μην1ps

ἀγωνισθήσει ἀγωνισθήσοῑο2ps

ἀγωνισθήσεται ἀγωνισθήσοῑτο3ps

ἀγωνισθησόμεθα ἀγωνισθησοί̄μεθα1pp

ἀγωνισθήσεσθε ἀγωνισθήσοῑσθε2pp

ἀγωνισθήσονται ἀγωνισθήσοῑντο3pp

ἀγωνισθήσεσθον ἀγωνισθήσοῑσθο2pd

ἀγωνισθήσεσθον ἀγωνισθησοί̄σθη3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Aorist
ἠγωνίσθην ἀγωνισθῶ ἀγωνισθείην1ps

ἠγωνίσθης ἀγωνισθῇς ἀγωνισθείης ἀγωνίσθητι2ps

ἠγωνίσθη ἀγωνισθῇ ἀγωνισθείη ἀγωνισθήτω3ps

ἠγωνίσθημεν ἀγωνισθῶμεν ἀγωνισθεῖμεν1pp

ἠγωνίσθητε ἀγωνισθῆτε ἀγωνισθεῖτε ἀγωνίσθητε2pp

ἠγωνίσθησαν ἀγωνισθῶσι ἀγωνισθεῖεν ἀγωνισθήτωσαν3pp

ἠγωνίσθητον ἀγωνισθῆτον ἀγωνισθεῖτον ἀγωνίσθητον2pd

ἠγωνισθήτην ἀγωνισθῆτον ἀγωνισθείτην ἀγωνισθήτων3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Attic

Active voice

Future
ἀγωνιοῦμαι ἀγωνιῶμαι ἀγωνιοί̄μην1ps

ἀγωνιεῖ ἀγωνιῇ ἀγωνιοῖο ἀγωνιοῦ2ps

ἀγωνιεῖται ἀγωνιῆται ἀγωνιοῖτο ἀγωνιείσθω3ps

ἀγωνιούμεθα ἀγωνιώμεθα ἀγωνιοί̄μεθα1pp

ἀγωνιεῖσθε ἀγωνιῆσθε ἀγωνιοῖσθε ἀγωνιεῖσθε2pp

ἀγωνιοῦνται ἀγωνιῶνται ἀγωνιοῖντο ἀγωνιείσθωσαν3pp

ἀγωνιεῖσθον ἀγωνιῆσθον ἀγωνιοῖσθον ἀγωνιεῖσθον2pd

ἀγωνιεῖσθον ἀγωνιῆσθον ἀγωνιοί̄σθην ἀγωνιείσθων3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Doric

Active voice

Aorist
ἀγωνισάμαν1ps

ἀ̄γωνίσω2ps

ἀ̄γωνίσατο3ps

ἀ̄γωνισάμεθα1pp

ἀ̄γωνίσασθε2pp

ἀ̄γωνίσαντο3pp

ἀ̄γωνίσασθον2pd

ἀ̄γωνισάσθην3pd



ἀγωνίζομαι

fight, compete, plead; be the cause of fight.

Singular Plural Dual

Regular

Present

Active voice

Masculine

Nominative ἀγωνιζόμενος ἀγωνιζόμενοι ἀγωνιζομένω

Vocative ἀγωνιζόμενε ἀγωνιζόμενοι ἀγωνιζομένω

Accusative ἀγωνιζόμενον ἀγωνιζομένους ἀγωνιζομένω

Genitive ἀγωνιζομένου ἀγωνιζομένων ἀγωνιζομένοῑν

Dative ἀγωνιζομένῳ ἀγωνιζομένοῑς ἀγωνιζομένοῑν

Feminine

Nominative ἀγωνιζομένη ἀγωνιζομέναι ἀγωνιζομένᾱ

Vocative ἀγωνιζομένη ἀγωνιζομέναι ἀγωνιζομένᾱ

Accusative ἀγωνιζομένην ἀγωνιζομένᾱς ἀγωνιζομένᾱ

Genitive ἀγωνιζομένης ἀγωνιζομενῶν ἀγωνιζομέναῑν

Dative ἀγωνιζομένῃ ἀγωνιζομέναῑς ἀγωνιζομέναῑν

Neuter

Nominative ἀγωνιζόμενον ἀγωνιζόμενα ἀγωνιζομένω

Vocative ἀγωνιζόμενον ἀγωνιζόμενα ἀγωνιζομένω

Accusative ἀγωνιζόμενον ἀγωνιζόμενα ἀγωνιζομένω

Genitive ἀγωνιζομένου ἀγωνιζομένων ἀγωνιζομένοῑν

Dative ἀγωνιζομένῳ ἀγωνιζομένοῑς ἀγωνιζομένοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative ἀγωνιζόμενος ἀγωνιζόμενοι ἀγωνιζομένω

Vocative ἀγωνιζόμενε ἀγωνιζόμενοι ἀγωνιζομένω

Accusative ἀγωνιζόμενον ἀγωνιζομένους ἀγωνιζομένω

Genitive ἀγωνιζομένου ἀγωνιζομένων ἀγωνιζομένοῑν

Dative ἀγωνιζομένῳ ἀγωνιζομένοῑς ἀγωνιζομένοῑν

Feminine

Nominative ἀγωνιζομένη ἀγωνιζομέναι ἀγωνιζομένᾱ

Vocative ἀγωνιζομένη ἀγωνιζομέναι ἀγωνιζομένᾱ

Accusative ἀγωνιζομένην ἀγωνιζομένᾱς ἀγωνιζομένᾱ

Genitive ἀγωνιζομένης ἀγωνιζομενῶν ἀγωνιζομέναῑν

Dative ἀγωνιζομένῃ ἀγωνιζομέναῑς ἀγωνιζομέναῑν



Singular Plural Dual

Neuter

Nominative ἀγωνιζόμενον ἀγωνιζόμενα ἀγωνιζομένω

Vocative ἀγωνιζόμενον ἀγωνιζόμενα ἀγωνιζομένω

Accusative ἀγωνιζόμενον ἀγωνιζόμενα ἀγωνιζομένω

Genitive ἀγωνιζομένου ἀγωνιζομένων ἀγωνιζομένοῑν

Dative ἀγωνιζομένῳ ἀγωνιζομένοῑς ἀγωνιζομένοῑν

Future

Active voice

Masculine

Nominative ἀγωνισόμενος ἀγωνισόμενοι ἀγωνισομένω

Vocative ἀγωνισόμενε ἀγωνισόμενοι ἀγωνισομένω

Accusative ἀγωνισόμενον ἀγωνισομένους ἀγωνισομένω

Genitive ἀγωνισομένου ἀγωνισομένων ἀγωνισομένοῑν

Dative ἀγωνισομένῳ ἀγωνισομένοῑς ἀγωνισομένοῑν

Feminine

Nominative ἀγωνισομένη ἀγωνισομέναι ἀγωνισομένᾱ

Vocative ἀγωνισομένη ἀγωνισομέναι ἀγωνισομένᾱ

Accusative ἀγωνισομένην ἀγωνισομένᾱς ἀγωνισομένᾱ

Genitive ἀγωνισομένης ἀγωνισομενῶν ἀγωνισομέναῑν

Dative ἀγωνισομένῃ ἀγωνισομέναῑς ἀγωνισομέναῑν

Neuter

Nominative ἀγωνισόμενον ἀγωνισόμενα ἀγωνισομένω

Vocative ἀγωνισόμενον ἀγωνισόμενα ἀγωνισομένω

Accusative ἀγωνισόμενον ἀγωνισόμενα ἀγωνισομένω

Genitive ἀγωνισομένου ἀγωνισομένων ἀγωνισομένοῑν

Dative ἀγωνισομένῳ ἀγωνισομένοῑς ἀγωνισομένοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative ἀγωνισόμενος ἀγωνισόμενοι ἀγωνισομένω

Vocative ἀγωνισόμενε ἀγωνισόμενοι ἀγωνισομένω

Accusative ἀγωνισόμενον ἀγωνισομένους ἀγωνισομένω

Genitive ἀγωνισομένου ἀγωνισομένων ἀγωνισομένοῑν

Dative ἀγωνισομένῳ ἀγωνισομένοῑς ἀγωνισομένοῑν



Singular Plural Dual

Feminine

Nominative ἀγωνισομένη ἀγωνισομέναι ἀγωνισομένᾱ

Vocative ἀγωνισομένη ἀγωνισομέναι ἀγωνισομένᾱ

Accusative ἀγωνισομένην ἀγωνισομένᾱς ἀγωνισομένᾱ

Genitive ἀγωνισομένης ἀγωνισομενῶν ἀγωνισομέναῑν

Dative ἀγωνισομένῃ ἀγωνισομέναῑς ἀγωνισομέναῑν

Neuter

Nominative ἀγωνισόμενον ἀγωνισόμενα ἀγωνισομένω

Vocative ἀγωνισόμενον ἀγωνισόμενα ἀγωνισομένω

Accusative ἀγωνισόμενον ἀγωνισόμενα ἀγωνισομένω

Genitive ἀγωνισομένου ἀγωνισομένων ἀγωνισομένοῑν

Dative ἀγωνισομένῳ ἀγωνισομένοῑς ἀγωνισομένοῑν

Passive voice

Masculine

Nominative ἀγωνισθησόμενος ἀγωνισθησόμενοι ἀγωνισθησομένω

Vocative ἀγωνισθησόμενε ἀγωνισθησόμενοι ἀγωνισθησομένω

Accusative ἀγωνισθησόμενον ἀγωνισθησομένους ἀγωνισθησομένω

Genitive ἀγωνισθησομένου ἀγωνισθησομένων ἀγωνισθησομένοῑν

Dative ἀγωνισθησομένῳ ἀγωνισθησομένοῑς ἀγωνισθησομένοῑν

Feminine

Nominative ἀγωνισθησομένη ἀγωνισθησομέναι ἀγωνισθησομένᾱ

Vocative ἀγωνισθησομένη ἀγωνισθησομέναι ἀγωνισθησομένᾱ

Accusative ἀγωνισθησομένην ἀγωνισθησομένᾱς ἀγωνισθησομένᾱ

Genitive ἀγωνισθησομένης ἀγωνισθησομενῶν ἀγωνισθησομέναῑν

Dative ἀγωνισθησομένῃ ἀγωνισθησομέναῑς ἀγωνισθησομέναῑν

Neuter

Nominative ἀγωνισθησόμενον ἀγωνισθησόμενα ἀγωνισθησομένω

Vocative ἀγωνισθησόμενον ἀγωνισθησόμενα ἀγωνισθησομένω

Accusative ἀγωνισθησόμενον ἀγωνισθησόμενα ἀγωνισθησομένω

Genitive ἀγωνισθησομένου ἀγωνισθησομένων ἀγωνισθησομένοῑν

Dative ἀγωνισθησομένῳ ἀγωνισθησομένοῑς ἀγωνισθησομένοῑν



Singular Plural Dual

Aorist

Active voice

Masculine

Nominative ἀγωνισάμενος ἀγωνισάμενοι ἀγωνισαμένω

Vocative ἀγωνισάμενε ἀγωνισάμενοι ἀγωνισαμένω

Accusative ἀγωνισάμενον ἀγωνισαμένους ἀγωνισαμένω

Genitive ἀγωνισαμένου ἀγωνισαμένων ἀγωνισαμένοῑν

Dative ἀγωνισαμένῳ ἀγωνισαμένοῑς ἀγωνισαμένοῑν

Feminine

Nominative ἀγωνισαμένη ἀγωνισαμέναι ἀγωνισαμένᾱ

Vocative ἀγωνισαμένη ἀγωνισαμέναι ἀγωνισαμένᾱ

Accusative ἀγωνισαμένην ἀγωνισαμένᾱς ἀγωνισαμένᾱ

Genitive ἀγωνισαμένης ἀγωνισαμενῶν ἀγωνισαμέναῑν

Dative ἀγωνισαμένῃ ἀγωνισαμέναῑς ἀγωνισαμέναῑν

Neuter

Nominative ἀγωνισάμενον ἀγωνισάμενα ἀγωνισαμένω

Vocative ἀγωνισάμενον ἀγωνισάμενα ἀγωνισαμένω

Accusative ἀγωνισάμενον ἀγωνισάμενα ἀγωνισαμένω

Genitive ἀγωνισαμένου ἀγωνισαμένων ἀγωνισαμένοῑν

Dative ἀγωνισαμένῳ ἀγωνισαμένοῑς ἀγωνισαμένοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative ἀγωνισάμενος ἀγωνισάμενοι ἀγωνισαμένω

Vocative ἀγωνισάμενε ἀγωνισάμενοι ἀγωνισαμένω

Accusative ἀγωνισάμενον ἀγωνισαμένους ἀγωνισαμένω

Genitive ἀγωνισαμένου ἀγωνισαμένων ἀγωνισαμένοῑν

Dative ἀγωνισαμένῳ ἀγωνισαμένοῑς ἀγωνισαμένοῑν

Feminine

Nominative ἀγωνισαμένη ἀγωνισαμέναι ἀγωνισαμένᾱ

Vocative ἀγωνισαμένη ἀγωνισαμέναι ἀγωνισαμένᾱ

Accusative ἀγωνισαμένην ἀγωνισαμένᾱς ἀγωνισαμένᾱ

Genitive ἀγωνισαμένης ἀγωνισαμενῶν ἀγωνισαμέναῑν

Dative ἀγωνισαμένῃ ἀγωνισαμέναῑς ἀγωνισαμέναῑν



Singular Plural Dual

Neuter

Nominative ἀγωνισάμενον ἀγωνισάμενα ἀγωνισαμένω

Vocative ἀγωνισάμενον ἀγωνισάμενα ἀγωνισαμένω

Accusative ἀγωνισάμενον ἀγωνισάμενα ἀγωνισαμένω

Genitive ἀγωνισαμένου ἀγωνισαμένων ἀγωνισαμένοῑν

Dative ἀγωνισαμένῳ ἀγωνισαμένοῑς ἀγωνισαμένοῑν

Passive voice

Masculine

Nominative ἀγωνισθείς ἀγωνισθέντες ἀγωνισθέντε

Vocative ἀγωνισθείς ἀγωνισθέντες ἀγωνισθέντε

Accusative ἀγωνισθέντα ἀγωνισθέντας ἀγωνισθέντε

Genitive ἀγωνισθέντος ἀγωνισθέντων ἀγωνισθέντοῑν

Dative ἀγωνισθέντι ἀγωνισθεῖσι ἀγωνισθέντοῑν

Feminine

Nominative ἀγωνισθεῖσα ἀγωνισθεῖσαι ἀγωνισθείσᾱ

Vocative ἀγωνισθεῖσα ἀγωνισθεῖσαι ἀγωνισθείσᾱ

Accusative ἀγωνισθεῖσαν ἀγωνισθείσᾱς ἀγωνισθείσᾱ

Genitive ἀγωνισθείσης ἀγωνισθεισῶν ἀγωνισθείσαῑν

Dative ἀγωνισθείσῃ ἀγωνισθείσαῑς ἀγωνισθείσαῑν

Neuter

Nominative ἀγωνισθέν ἀγωνισθέντα ἀγωνισθέντε

Vocative ἀγωνισθέν ἀγωνισθέντα ἀγωνισθέντε

Accusative ἀγωνισθέν ἀγωνισθέντα ἀγωνισθέντε

Genitive ἀγωνισθέντος ἀγωνισθέντων ἀγωνισθέντοῑν

Dative ἀγωνισθέντι ἀγωνισθεῖσι ἀγωνισθέντοῑν

Perfect

Active voice

Masculine

Nominative ἠγωνισμένος ἠγωνισμένοι ἠγωνισμένω

Vocative ἠγωνισμένε ἠγωνισμένοι ἠγωνισμένω

Accusative ἠγωνισμένον ἠγωνισμένους ἠγωνισμένω

Genitive ἠγωνισμένου ἠγωνισμένων ἠγωνισμένοῑν

Dative ἠγωνισμένῳ ἠγωνισμένοῑς ἠγωνισμένοῑν



Singular Plural Dual

Feminine

Nominative ἠγωνισμένη ἠγωνισμέναι ἠγωνισμένᾱ

Vocative ἠγωνισμένη ἠγωνισμέναι ἠγωνισμένᾱ

Accusative ἠγωνισμένην ἠγωνισμένᾱς ἠγωνισμένᾱ

Genitive ἠγωνισμένης ἠγωνισμενῶν ἠγωνισμέναῑν

Dative ἠγωνισμένῃ ἠγωνισμέναῑς ἠγωνισμέναῑν

Neuter

Nominative ἠγωνισμένον ἠγωνισμένα ἠγωνισμένω

Vocative ἠγωνισμένον ἠγωνισμένα ἠγωνισμένω

Accusative ἠγωνισμένον ἠγωνισμένα ἠγωνισμένω

Genitive ἠγωνισμένου ἠγωνισμένων ἠγωνισμένοῑν

Dative ἠγωνισμένῳ ἠγωνισμένοῑς ἠγωνισμένοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative ἠγωνισμένος ἠγωνισμένοι ἠγωνισμένω

Vocative ἠγωνισμένε ἠγωνισμένοι ἠγωνισμένω

Accusative ἠγωνισμένον ἠγωνισμένους ἠγωνισμένω

Genitive ἠγωνισμένου ἠγωνισμένων ἠγωνισμένοῑν

Dative ἠγωνισμένῳ ἠγωνισμένοῑς ἠγωνισμένοῑν

Feminine

Nominative ἠγωνισμένη ἠγωνισμέναι ἠγωνισμένᾱ

Vocative ἠγωνισμένη ἠγωνισμέναι ἠγωνισμένᾱ

Accusative ἠγωνισμένην ἠγωνισμένᾱς ἠγωνισμένᾱ

Genitive ἠγωνισμένης ἠγωνισμενῶν ἠγωνισμέναῑν

Dative ἠγωνισμένῃ ἠγωνισμέναῑς ἠγωνισμέναῑν

Neuter

Nominative ἠγωνισμένον ἠγωνισμένα ἠγωνισμένω

Vocative ἠγωνισμένον ἠγωνισμένα ἠγωνισμένω

Accusative ἠγωνισμένον ἠγωνισμένα ἠγωνισμένω

Genitive ἠγωνισμένου ἠγωνισμένων ἠγωνισμένοῑν

Dative ἠγωνισμένῳ ἠγωνισμένοῑς ἠγωνισμένοῑν



Singular Plural Dual

Attic

Future

Active voice

Masculine

Nominative ἀγωνιούμενος ἀγωνιούμενοι ἀγωνιουμένω

Vocative ἀγωνιούμενε ἀγωνιούμενοι ἀγωνιουμένω

Accusative ἀγωνιούμενον ἀγωνιουμένους ἀγωνιουμένω

Genitive ἀγωνιουμένου ἀγωνιουμένων ἀγωνιουμένοῑν

Dative ἀγωνιουμένῳ ἀγωνιουμένοῑς ἀγωνιουμένοῑν

Feminine

Nominative ἀγωνιουμένη ἀγωνιουμέναι ἀγωνιουμένᾱ

Vocative ἀγωνιουμένη ἀγωνιουμέναι ἀγωνιουμένᾱ

Accusative ἀγωνιουμένην ἀγωνιουμένᾱς ἀγωνιουμένᾱ

Genitive ἀγωνιουμένης ἀγωνιουμενῶν ἀγωνιουμέναῑν

Dative ἀγωνιουμένῃ ἀγωνιουμέναῑς ἀγωνιουμέναῑν

Neuter

Nominative ἀγωνιούμενον ἀγωνιούμενα ἀγωνιουμένω

Vocative ἀγωνιούμενον ἀγωνιούμενα ἀγωνιουμένω

Accusative ἀγωνιούμενον ἀγωνιούμενα ἀγωνιουμένω

Genitive ἀγωνιουμένου ἀγωνιουμένων ἀγωνιουμένοῑν

Dative ἀγωνιουμένῳ ἀγωνιουμένοῑς ἀγωνιουμένοῑν



ἀγωνίζομαι

fight, compete, plead; be the cause of fight.

Active Middle Passive

Regular

Present ἀγωνίζεσθαι

Future ἀγωνίσεσθαι ἀγωνισθήσεσθαι

Aorist ἀγωνίσασθαι ἀγωνισθῆναι

Perfect ἠγωνίσθαι

Attic

Present ἀγωνιεῖσθαι



ἀγρέω

take or chase.

Indicative Subjunctive Optative Imperative

Regular

Active voice

Present
ἀγρῶ ἀγρῶ ἀγροῖμι1ps

ἀγρεῖς ἀγρῇς ἀγροῖς ἄγρει2ps

ἀγρεῖ ἀγρῇ ἀγροῖ ἀγρείτω3ps

ἀγροῦμεν ἀγρῶμεν ἀγροῖμεν1pp

ἀγρεῖτε ἀγρῆτε ἀγροῖτε ἀγρεῖτε2pp

ἀγροῦσι ἀγρῶσι ἀγροῖεν ἀγρείτωσαν3pp

ἀγρεῖτον ἀγρῆτον ἀγροῖτον ἀγρεῖτον2pd

ἀγρεῖτον ἀγρῆτον ἀγροί̄την ἀγρείτων3pd

Imperfect
ἤγρουν1ps

ἤγρεις2ps

ἤγρει3ps

ἠγροῦμεν1pp

ἠγρεῖτε2pp

ἤγρουν3pp

ἠγρεῖτον2pd

ἠγρείτην3pd

Future
ἀγρήσω ἀγρήσοῑμι1ps

ἀγρήσεις ἀγρήσοῑς2ps

ἀγρήσει ἀγρήσοῑ3ps

ἀγρήσομεν ἀγρήσοῑμεν1pp

ἀγρήσετε ἀγρήσοῑτε2pp

ἀγρήσουσι ἀγρήσοῑεν3pp

ἀγρήσετον ἀγρήσοῑτον2pd

ἀγρήσετον ἀγρησοί̄την3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Aorist
ἤγρησα ἀγρήσω ἀγρήσαῑμι1ps

ἤγρησας ἀγρήσῃς ἀγρήσειας ἄγρησον2ps

ἤγρησε ἀγρήσῃ ἀγρήσειε ἀγρησάτω3ps

ἠγρήσαμεν ἀγρήσωμεν ἀγρήσαῑμεν1pp

ἠγρήσατε ἀγρήσητε ἀγρήσαῑτε ἀγρήσατε2pp

ἤγρησαν ἀγρήσωσι ἀγρήσειαν ἀγρησάτωσαν3pp

ἠγρήσατον ἀγρήσητον ἀγρήσαῑτον ἀγρήσατον2pd

ἠγρησάτην ἀγρήσητον ἀγρησαί̄την ἀγρησάτων3pd

Perfect
ἤγρηκα ἠγρήκω ἠγρήκοῑμι1ps

ἤγρηκας ἠγρήκῃς ἠγρήκοῑς ἤγρηκε2ps

ἤγρηκε ἠγρήκῃ ἠγρήκοῑ ἠγρηκέτω3ps

ἠγρήκαμεν ἠγρήκωμεν ἠγρήκοῑμεν1pp

ἠγρήκατε ἠγρήκητε ἠγρήκοῑτε ἠγρήκετε2pp

ἠγρήκασι ἠγρήκωσι ἠγρήκοῑεν ἠγρηκέτωσαν3pp

ἠγρήκατον ἠγρήκητον ἠγρήκοῑτον ἠγρήκετον2pd

ἠγρήκατον ἠγρήκητον ἠγρηκοί̄την ἠγρηκέτων3pd

Pluperfect
ἠγρήκη1ps

ἠγρήκης2ps

ἠγρήκει3ps

ἠγρήκεμεν1pp

ἠγρήκετε2pp

ἠγρήκεσαν3pp

ἠγρήκειτον2pd

ἠγρηκείτην3pd

Middle voice

Present
ἀγροῦμαι ἀγρῶμαι ἀγροί̄μην1ps

ἀγρεῖ ἀγρῇ ἀγροῖο ἀγροῦ2ps

ἀγρεῖται ἀγρῆται ἀγροῖτο ἀγρείσθω3ps

ἀγρούμεθα ἀγρώμεθα ἀγροί̄μεθα1pp

ἀγρεῖσθε ἀγρῆσθε ἀγροῖσθε ἀγρεῖσθε2pp

ἀγροῦνται ἀγρῶνται ἀγροῖντο ἀγρείσθωσαν3pp

ἀγρεῖσθον ἀγρῆσθον ἀγροῖσθον ἀγρεῖσθον2pd

ἀγρεῖσθον ἀγρῆσθον ἀγροί̄σθην ἀγρείσθων3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Imperfect
ἠγρούμην1ps

ἠγροῦ2ps

ἠγρεῖτο3ps

ἠγρούμεθα1pp

ἠγρεῖσθε2pp

ἠγροῦντο3pp

ἠγρεῖσθον2pd

ἠγρείσθην3pd

Future
ἀγρήσομαι ἀγρησοί̄μην1ps

ἀγρήσει ἀγρήσοῑο2ps

ἀγρήσεται ἀγρήσοῑτο3ps

ἀγρησόμεθα ἀγρησοί̄μεθα1pp

ἀγρήσεσθε ἀγρήσοῑσθε2pp

ἀγρήσονται ἀγρήσοῑντο3pp

ἀγρήσεσθον ἀγρήσοῑσθον2pd

ἀγρήσεσθον ἀγρησοί̄σθην3pd

Aorist
ἠγρησάμην ἀγρήσωμαι ἀγρησαί̄μην1ps

ἠγρήσω ἀγρήσῃ ἀγρήσαῑο ἄγρησαι2ps

ἠγρήσατο ἀγρήσηται ἀγρήσαῑτο ἀγρησάσθω3ps

ἠγρησάμεθα ἀγρησώμεθα ἀγρησαί̄μεθα1pp

ἠγρήσασθε ἀγρήσησθε ἀγρήσαῑσθε ἀγρήσασθε2pp

ἠγρήσαντο ἀγρήσωνται ἀγρήσαῑντο ἀγρησάσθωσαν3pp

ἠγρήσασθον ἀγρήσησθον ἀγρήσαῑσθον ἀγρήσασθον2pd

ἠγρησάσθην ἀγρήσησθον ἀγρησαί̄σθην ἀγρησάσθων3pd

Perfect
ἤγρημαι1ps

ἤγρησαι ἤγρησο2ps

ἤγρηται ἠγρήσθω3ps

ἠγρήμεθα1pp

ἤγρησθε ἤγρησθε2pp

ἤγρηνται ἠγρήσθωσαν3pp

ἤγρησθον ἤγρησθον2pd

ἤγρησθον ἠγρήσθων3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Pluperfect
ἠγρήμην1ps

ἤγρησο2ps

ἤγρητο3ps

ἠγρήμεθα1pp

ἤγρησθε2pp

ἤγρηντο3pp

ἤγρησθον2pd

ἠγρήσθην3pd

Passive voice

Future
ἀγρηθήσομαι ἀγρηθησοί̄μην1ps

ἀγρηθήσει ἀγρηθήσοῑο2ps

ἀγρηθήσεται ἀγρηθήσοῑτο3ps

ἀγρηθησόμεθα ἀγρηθησοί̄μεθα1pp

ἀγρηθήσεσθε ἀγρηθήσοῑσθε2pp

ἀγρηθήσονται ἀγρηθήσοῑντο3pp

ἀγρηθήσεσθον ἀγρηθήσοῑσθον2pd

ἀγρηθήσεσθον ἀγρηθησοί̄σθην3pd

Aorist
ἠγρήθην ἀγρηθῶ ἀγρηθείην1ps

ἠγρήθης ἀγρηθῇς ἀγρηθείης ἀγρήθητι2ps

ἠγρήθη ἀγρηθῇ ἀγρηθείη ἀγρηθήτω3ps

ἠγρήθημεν ἀγρηθῶμεν ἀγρηθεῖμεν1pp

ἠγρήθητε ἀγρηθῆτε ἀγρηθεῖτε ἀγρήθητε2pp

ἠγρήθησαν ἀγρηθῶσι ἀγρηθεῖεν ἀγρηθήτωσαν3pp

ἠγρήθητον ἀγρηθῆτον ἀγρηθεῖτον ἀγρήθητον2pd

ἠγρηθήτην ἀγρηθῆτον ἀγρηθείτην ἀγρηθήτων3pd



ἀγρέω

take or chase.

Singular Plural Dual

Regular

Present

Active voice

Masculine

Nominative ἀγρῶν ἀγροῦντες ἀγροῦντε

Vocative ἀγρῶν ἀγροῦντες ἀγροῦντε

Accusative ἀγροῦντα ἀγροῦντας ἀγροῦντε

Genitive ἀγροῦντος ἀγρούντων ἀγρούντοῑν

Dative ἀγροῦντι ἀγροῦσι ἀγρούντοῑν

Feminine

Nominative ἀγροῦσα ἀγροῦσαι ἀγρούσᾱ

Vocative ἀγροῦσα ἀγροῦσαι ἀγρούσᾱ

Accusative ἀγροῦσαν ἀγρούσᾱς ἀγρούσᾱ

Genitive ἀγρούσης ἀγρουσῶν ἀγρούσαῑν

Dative ἀγρούσῃ ἀγρούσαῑς ἀγρούσαῑν

Neuter

Nominative ἀγροῦν ἀγροῦντα ἀγροῦντε

Vocative ἀγροῦν ἀγροῦντα ἀγροῦντε

Accusative ἀγροῦν ἀγροῦντα ἀγροῦντε

Genitive ἀγροῦντος ἀγρούντων ἀγρούντοῑν

Dative ἀγροῦντι ἀγροῦσι ἀγρούντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative ἀγρούμενος ἀγρούμενοι ἀγρουμένω

Vocative ἀγρούμενε ἀγρούμενοι ἀγρουμένω

Accusative ἀγρούμενον ἀγρουμένους ἀγρουμένω

Genitive ἀγρουμένου ἀγρουμένων ἀγρουμένοῑν

Dative ἀγρουμένῳ ἀγρουμένοῑς ἀγρουμένοῑν

Feminine

Nominative ἀγρουμένη ἀγρουμέναι ἀγρουμένᾱ

Vocative ἀγρουμένη ἀγρουμέναι ἀγρουμένᾱ

Accusative ἀγρουμένην ἀγρουμένᾱς ἀγρουμένᾱ

Genitive ἀγρουμένης ἀγρουμενῶν ἀγρουμέναῑν

Dative ἀγρουμένῃ ἀγρουμέναῑς ἀγρουμέναῑν



Singular Plural Dual

Neuter

Nominative ἀγρούμενον ἀγρούμενα ἀγρουμένω

Vocative ἀγρούμενον ἀγρούμενα ἀγρουμένω

Accusative ἀγρούμενον ἀγρούμενα ἀγρουμένω

Genitive ἀγρουμένου ἀγρουμένων ἀγρουμένοῑν

Dative ἀγρουμένῳ ἀγρουμένοῑς ἀγρουμένοῑν

Future

Active voice

Masculine

Nominative ἀγρήσων ἀγρήσοντες ἀγρήσοντε

Vocative ἀγρήσον ἀγρήσοντες ἀγρήσοντε

Accusative ἀγρήσοντα ἀγρήσοντας ἀγρήσοντε

Genitive ἀγρήσοντος ἀγρησόντων ἀγρησόντοῑν

Dative ἀγρήσοντι ἀγρήσουσι ἀγρησόντοῑν

Feminine

Nominative ἀγρήσουσα ἀγρήσουσαι ἀγρησούσᾱ

Vocative ἀγρήσουσα ἀγρήσουσαι ἀγρησούσᾱ

Accusative ἀγρήσουσαν ἀγρησούσᾱς ἀγρησούσᾱ

Genitive ἀγρησούσης ἀγρησουσῶν ἀγρησούσαῑν

Dative ἀγρησούσῃ ἀγρησούσαῑς ἀγρησούσαῑν

Neuter

Nominative ἀγρῆσον ἀγρήσοντα ἀγρήσοντε

Vocative ἀγρῆσον ἀγρήσοντα ἀγρήσοντε

Accusative ἀγρῆσον ἀγρήσοντα ἀγρήσοντε

Genitive ἀγρήσοντος ἀγρησόντων ἀγρησόντοῑν

Dative ἀγρήσοντι ἀγρήσουσι ἀγρησόντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative ἀγρησόμενος ἀγρησόμενοι ἀγρησομένω

Vocative ἀγρησόμενε ἀγρησόμενοι ἀγρησομένω

Accusative ἀγρησόμενον ἀγρησομένους ἀγρησομένω

Genitive ἀγρησομένου ἀγρησομένων ἀγρησομένοῑν

Dative ἀγρησομένῳ ἀγρησομένοῑς ἀγρησομένοῑν



Singular Plural Dual

Feminine

Nominative ἀγρησομένη ἀγρησομέναι ἀγρησομένᾱ

Vocative ἀγρησομένη ἀγρησομέναι ἀγρησομένᾱ

Accusative ἀγρησομένην ἀγρησομένᾱς ἀγρησομένᾱ

Genitive ἀγρησομένης ἀγρησομενῶν ἀγρησομέναῑν

Dative ἀγρησομένῃ ἀγρησομέναῑς ἀγρησομέναῑν

Neuter

Nominative ἀγρησόμενον ἀγρησόμενα ἀγρησομένω

Vocative ἀγρησόμενον ἀγρησόμενα ἀγρησομένω

Accusative ἀγρησόμενον ἀγρησόμενα ἀγρησομένω

Genitive ἀγρησομένου ἀγρησομένων ἀγρησομένοῑν

Dative ἀγρησομένῳ ἀγρησομένοῑς ἀγρησομένοῑν

Passive voice

Masculine

Nominative ἀγρηθησόμενος ἀγρηθησόμενοι ἀγρηθησομένω

Vocative ἀγρηθησόμενε ἀγρηθησόμενοι ἀγρηθησομένω

Accusative ἀγρηθησόμενον ἀγρηθησομένους ἀγρηθησομένω

Genitive ἀγρηθησομένου ἀγρηθησομένων ἀγρηθησομένοῑν

Dative ἀγρηθησομένῳ ἀγρηθησομένοῑς ἀγρηθησομένοῑν

Feminine

Nominative ἀγρηθησομένη ἀγρηθησομέναι ἀγρηθησομένᾱ

Vocative ἀγρηθησομένη ἀγρηθησομέναι ἀγρηθησομένᾱ

Accusative ἀγρηθησομένην ἀγρηθησομένᾱς ἀγρηθησομένᾱ

Genitive ἀγρηθησομένης ἀγρηθησομενῶν ἀγρηθησομέναῑν

Dative ἀγρηθησομένῃ ἀγρηθησομέναῑς ἀγρηθησομέναῑν

Neuter

Nominative ἀγρηθησόμενον ἀγρηθησόμενα ἀγρηθησομένω

Vocative ἀγρηθησόμενον ἀγρηθησόμενα ἀγρηθησομένω

Accusative ἀγρηθησόμενον ἀγρηθησόμενα ἀγρηθησομένω

Genitive ἀγρηθησομένου ἀγρηθησομένων ἀγρηθησομένοῑν

Dative ἀγρηθησομένῳ ἀγρηθησομένοῑς ἀγρηθησομένοῑν



Singular Plural Dual

Aorist

Active voice

Masculine

Nominative ἀγρήσᾱς ἀγρήσαντες ἀγρήσαντε

Vocative ἀγρήσαν ἀγρήσαντες ἀγρήσαντε

Accusative ἀγρήσαντα ἀγρήσαντας ἀγρήσαντε

Genitive ἀγρήσαντος ἀγρησάντων ἀγρησάντοῑν

Dative ἀγρήσαντι ἀγρήσᾱσι ἀγρησάντοῑν

Feminine

Nominative ἀγρήσᾱσα ἀγρήσᾱσαι ἀγρησά̄σᾱ

Vocative ἀγρήσᾱσα ἀγρήσᾱσαι ἀγρησά̄σᾱ

Accusative ἀγρήσᾱσαν ἀγρησά̄σᾱς ἀγρησά̄σᾱ

Genitive ἀγρησά̄σης ἀγρησᾱσῶν ἀγρησά̄σαῑν

Dative ἀγρησά̄σῃ ἀγρησά̄σαῑς ἀγρησά̄σαῑν

Neuter

Nominative ἀγρῆσαν ἀγρήσαντα ἀγρήσαντε

Vocative ἀγρῆσαν ἀγρήσαντα ἀγρήσαντε

Accusative ἀγρῆσαν ἀγρήσαντα ἀγρήσαντε

Genitive ἀγρήσαντος ἀγρησάντων ἀγρησάντοῑν

Dative ἀγρήσαντι ἀγρήσᾱσι ἀγρησάντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative ἀγρησάμενος ἀγρησάμενοι ἀγρησαμένω

Vocative ἀγρησάμενε ἀγρησάμενοι ἀγρησαμένω

Accusative ἀγρησάμενον ἀγρησαμένους ἀγρησαμένω

Genitive ἀγρησαμένου ἀγρησαμένων ἀγρησαμένοῑν

Dative ἀγρησαμένῳ ἀγρησαμένοῑς ἀγρησαμένοῑν

Feminine

Nominative ἀγρησαμένη ἀγρησαμέναι ἀγρησαμένᾱ

Vocative ἀγρησαμένη ἀγρησαμέναι ἀγρησαμένᾱ

Accusative ἀγρησαμένην ἀγρησαμένᾱς ἀγρησαμένᾱ

Genitive ἀγρησαμένης ἀγρησαμενῶν ἀγρησαμέναῑν

Dative ἀγρησαμένῃ ἀγρησαμέναῑς ἀγρησαμέναῑν



Singular Plural Dual

Neuter

Nominative ἀγρησάμενον ἀγρησάμενα ἀγρησαμένω

Vocative ἀγρησάμενον ἀγρησάμενα ἀγρησαμένω

Accusative ἀγρησάμενον ἀγρησάμενα ἀγρησαμένω

Genitive ἀγρησαμένου ἀγρησαμένων ἀγρησαμένοῑν

Dative ἀγρησαμένῳ ἀγρησαμένοῑς ἀγρησαμένοῑν

Passive voice

Masculine

Nominative ἀγρηθείς ἀγρηθέντες ἀγρηθέντε

Vocative ἀγρηθείς ἀγρηθέντες ἀγρηθέντε

Accusative ἀγρηθέντα ἀγρηθέντας ἀγρηθέντε

Genitive ἀγρηθέντος ἀγρηθέντων ἀγρηθέντοῑν

Dative ἀγρηθέντι ἀγρηθεῖσι ἀγρηθέντοῑν

Feminine

Nominative ἀγρηθεῖσα ἀγρηθεῖσαι ἀγρηθείσᾱ

Vocative ἀγρηθεῖσα ἀγρηθεῖσαι ἀγρηθείσᾱ

Accusative ἀγρηθεῖσαν ἀγρηθείσᾱς ἀγρηθείσᾱ

Genitive ἀγρηθείσης ἀγρηθεισῶν ἀγρηθείσαῑν

Dative ἀγρηθείσῃ ἀγρηθείσαῑς ἀγρηθείσαῑν

Neuter

Nominative ἀγρηθέν ἀγρηθέντα ἀγρηθέντε

Vocative ἀγρηθέν ἀγρηθέντα ἀγρηθέντε

Accusative ἀγρηθέν ἀγρηθέντα ἀγρηθέντε

Genitive ἀγρηθέντος ἀγρηθέντων ἀγρηθέντοῑν

Dative ἀγρηθέντι ἀγρηθεῖσι ἀγρηθέντοῑν

Perfect

Active voice

Masculine

Nominative ἠγρηκώς ἠγρηκότες ἠγρηκότε

Vocative ἠγρηκώς ἠγρηκότες ἠγρηκότε

Accusative ἠγρηκότα ἠγρηκότας ἠγρηκότε

Genitive ἠγρηκότος ἠγρηκότων ἠγρηκότοῑν

Dative ἠγρηκότι ἠγρηκῶσι ἠγρηκότοῑν



Singular Plural Dual

Feminine

Nominative ἠγρηκυῖα ἠγρηκυῖαι ἠγρηκυίᾱ

Vocative ἠγρηκυῖα ἠγρηκυῖαι ἠγρηκυίᾱ

Accusative ἠγρηκυῖαν ἠγρηκυίᾱς ἠγρηκυίᾱ

Genitive ἠγρηκυίᾱς ἠγρηκυιῶν ἠγρηκυίαῑν

Dative ἠγρηκυίᾳ ἠγρηκυίαῑς ἠγρηκυίαῑν

Neuter

Nominative ἠγρηκόν ἠγρηκότες ἠγρηκότε

Vocative ἠγρηκός ἠγρηκότες ἠγρηκότε

Accusative ἠγρηκότα ἠγρηκότας ἠγρηκότε

Genitive ἠγρηκότος ἠγρηκότων ἠγρηκότοῑν

Dative ἠγρηκότι ἠγρηκῶσι ἠγρηκότοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative ἠγρημένος ἠγρημένοι ἠγρημένω

Vocative ἠγρημένε ἠγρημένοι ἠγρημένω

Accusative ἠγρημένον ἠγρημένους ἠγρημένω

Genitive ἠγρημένου ἠγρημένων ἠγρημένοῑν

Dative ἠγρημένῳ ἠγρημένοῑς ἠγρημένοῑν

Feminine

Nominative ἠγρημένη ἠγρημέναι ἠγρημένᾱ

Vocative ἠγρημένη ἠγρημέναι ἠγρημένᾱ

Accusative ἠγρημένην ἠγρημένᾱς ἠγρημένᾱ

Genitive ἠγρημένης ἠγρημενῶν ἠγρημέναῑν

Dative ἠγρημένῃ ἠγρημέναῑς ἠγρημέναῑν

Neuter

Nominative ἠγρημένον ἠγρημένα ἠγρημένω

Vocative ἠγρημένον ἠγρημένα ἠγρημένω

Accusative ἠγρημένον ἠγρημένα ἠγρημένω

Genitive ἠγρημένου ἠγρημένων ἠγρημένοῑν

Dative ἠγρημένῳ ἠγρημένοῑς ἠγρημένοῑν



ἀγρέω

take or chase.

Active Middle Passive

Regular

Present ἀγρεῖν ἀγρεῖσθαι

Future ἀγρήσειν ἀγρήσεσθαι ἀγρηθήσεσθαι

Aorist ἀγρῆσαι ἀγρήσασθαι ἀγρηθῆναι

Perfect ἠγρηκέναι ἠγρῆσθαι



ἀποστερέω

deprive, defraud.

Indicative Subjunctive Optative Imperative

Regular

Active voice

Present
ἀποστερῶ ἀποστερῶ ἀποστεροῖμι1ps

ἀποστερεῖς ἀποστερῇς ἀποστεροῖς ἀποστέρει2ps

ἀποστερεῖ ἀποστερῇ ἀποστεροῖ ἀποστερείτω3ps

ἀποστεροῦμεν ἀποστερῶμεν ἀποστεροῖμεν1pp

ἀποστερεῖτε ἀποστερῆτε ἀποστεροῖτε ἀποστερεῖτε2pp

ἀποστεροῦσι ἀποστερῶσι ἀποστεροῖεν ἀποστερείτωσαν3pp

ἀποστερεῖτον ἀποστερῆτον ἀποστεροῖτον ἀποστερεῖτον2pd

ἀποστερεῖτον ἀποστερῆτον ἀποστεροί̄την ἀποστερείτων3pd

Imperfect
ἀπεστέρουν1ps

ἀπεστέρεις2ps

ἀπεστέρει3ps

ἀπεστεροῦμεν1pp

ἀπεστερεῖτε2pp

ἀπεστέρουν3pp

ἀπεστερεῖτον2pd

ἀπεστερείτην3pd

Future
ἀποστερήσω ἀποστερήσοῑμι1ps

ἀποστερήσεις ἀποστερήσοῑς2ps

ἀποστερήσει ἀποστερήσοῑ3ps

ἀποστερήσομεν ἀποστερήσοῑμεν1pp

ἀποστερήσετε ἀποστερήσοῑτε2pp

ἀποστερήσουσι ἀποστερήσοῑεν3pp

ἀποστερήσετον ἀποστερήσοῑτον2pd

ἀποστερήσετον ἀποστερησοί̄την3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Strong future
ἀποστερησοί̄μην1ps

ἀποστερήσοῑο2ps

ἀποστερήσοῑτο3ps

ἀποστερησοί̄μεθ1pp

ἀποστερήσοῑσθε2pp

ἀποστερήσοῑντο3pp

ἀποστερήσοῑσθο2pd

ἀποστερησοί̄σθη3pd

Aorist
ἀπεστέρησα ἀποστερήσω ἀποστερήσαῑμι1ps

ἀπεστέρησας ἀποστερήσῃς ἀποστερήσειας ἀποστέρησον2ps

ἀπεστέρησε ἀποστερήσῃ ἀποστερήσειε ἀποστερησάτω3ps

ἀπεστερήσαμεν ἀποστερήσωμεν ἀποστερήσαῑμεν1pp

ἀπεστερήσατε ἀποστερήσητε ἀποστερήσαῑτε ἀποστερήσατε2pp

ἀπεστέρησαν ἀποστερήσωσι ἀποστερήσειαν ἀποστερησάτωσα3pp

ἀπεστερήσατον ἀποστερήσητον ἀποστερήσαῑτον ἀποστερήσατον2pd

ἀπεστερησάτην ἀποστερήσητον ἀποστερησαί̄την ἀποστερησάτων3pd

Strong aorist
ἀποστερῶ ἀποστερείην1ps

ἀποστερῇς ἀποστερείης ἀποστέρητι2ps

ἀποστερῇ ἀποστερείη ἀποστερήτω3ps

ἀποστερῶμεν ἀποστερεῖμεν1pp

ἀποστερῆτε ἀποστερεῖτε ἀποστέρητε2pp

ἀποστερῶσι ἀποστερεῖεν ἀποστερήτωσαν3pp

ἀποστερῆτον ἀποστερεῖτον ἀποστέρητον2pd

ἀποστερῆτον ἀποστερείτην ἀποστερήτων3pd

Perfect
ἀπεστέρηκα ἀπεστερήκω ἀπεστερήκοῑμι1ps

ἀπεστέρηκας ἀπεστερήκῃς ἀπεστερήκοῑς ἀπεστέρηκε2ps

ἀπεστέρηκε ἀπεστερήκῃ ἀπεστερήκοῑ ἀπεστερηκέτω3ps

ἀπεστερήκαμεν ἀπεστερήκωμεν ἀπεστερήκοῑμεν1pp

ἀπεστερήκατε ἀπεστερήκητε ἀπεστερήκοῑτε ἀπεστερήκετε2pp

ἀπεστερήκασι ἀπεστερήκωσι ἀπεστερήκοῑεν ἀπεστερηκέτωσα3pp

ἀπεστερήκατον ἀπεστερήκητον ἀπεστερήκοῑτον ἀπεστερήκετον2pd

ἀπεστερήκατον ἀπεστερήκητον ἀπεστερηκοί̄την ἀπεστερηκέτων3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Pluperfect
ἀπεστερήκη1ps

ἀπεστερήκης2ps

ἀπεστερήκει3ps

ἀπεστερήκεμεν1pp

ἀπεστερήκετε2pp

ἀπεστερήκεσαν3pp

ἀπεστερήκειτον2pd

ἀπεστερηκείτην3pd

Middle voice

Present
ἀποστεροῦμαι ἀποστερῶμαι ἀποστεροί̄μην1ps

ἀποστερεῖ ἀποστερῇ ἀποστεροῖο ἀποστεροῦ2ps

ἀποστερεῖται ἀποστερῆται ἀποστεροῖτο ἀποστερείσθω3ps

ἀποστερούμεθα ἀποστερώμεθα ἀποστεροί̄μεθα1pp

ἀποστερεῖσθε ἀποστερῆσθε ἀποστεροῖσθε ἀποστερεῖσθε2pp

ἀποστεροῦνται ἀποστερῶνται ἀποστεροῖντο ἀποστερείσθωσα3pp

ἀποστερεῖσθον ἀποστερῆσθον ἀποστεροῖσθον ἀποστερεῖσθον2pd

ἀποστερεῖσθον ἀποστερῆσθον ἀποστεροί̄σθην ἀποστερείσθων3pd

Imperfect
ἀπεστερούμην1ps

ἀπεστεροῦ2ps

ἀπεστερεῖτο3ps

ἀπεστερούμεθα1pp

ἀπεστερεῖσθε2pp

ἀπεστεροῦντο3pp

ἀπεστερεῖσθον2pd

ἀπεστερείσθην3pd

Future
ἀποστερήσομαι ἀποστερησοί̄μην1ps

ἀποστερήσει ἀποστερήσοῑο2ps

ἀποστερήσεται ἀποστερήσοῑτο3ps

ἀποστερησόμεθα ἀποστερησοί̄μεθ1pp

ἀποστερήσεσθε ἀποστερήσοῑσθε2pp

ἀποστερήσονται ἀποστερήσοῑντο3pp

ἀποστερήσεσθον ἀποστερήσοῑσθο2pd

ἀποστερήσεσθον ἀποστερησοί̄σθη3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Aorist
ἀπεστερησάμην ἀποστερήσωμαι ἀποστερησαί̄μην1ps

ἀπεστερήσω ἀποστερήσῃ ἀποστερήσαῑο ἀποστέρησαι2ps

ἀπεστερήσατο ἀποστερήσηται ἀποστερήσαῑτο ἀποστερησάσθω3ps

ἀπεστερησάμεθα ἀποστερησώμεθ ἀποστερησαί̄μεθ1pp

ἀπεστερήσασθε ἀποστερήσησθε ἀποστερήσαῑσθε ἀποστερήσασθε2pp

ἀπεστερήσαντο ἀποστερήσωνται ἀποστερήσαῑντο ἀποστερησάσθω3pp

ἀπεστερήσασθον ἀποστερήσησθον ἀποστερήσαῑσθο ἀποστερήσασθον2pd

ἀπεστερησάσθην ἀποστερήσησθον ἀποστερησαί̄σθη ἀποστερησάσθω3pd

Perfect
ἀπεστέρημαι1ps

ἀπεστέρησαι ἀπεστέρησο2ps

ἀπεστέρηται ἀπεστερήσθω3ps

ἀπεστερήμεθα1pp

ἀπεστέρησθε ἀπεστέρησθε2pp

ἀπεστέρηνται ἀπεστερήσθωσα3pp

ἀπεστέρησθον ἀπεστέρησθον2pd

ἀπεστέρησθον ἀπεστερήσθων3pd

Pluperfect
ἀπεστερήμην1ps

ἀπεστέρησο2ps

ἀπεστέρητο3ps

ἀπεστερήμεθα1pp

ἀπεστέρησθε2pp

ἀπεστέρηντο3pp

ἀπεστέρησθον2pd

ἀπεστερήσθην3pd

Passive voice

Future
ἀποστερηθήσομα ἀποστερηθησοί̄μ1ps

ἀποστερηθήσει ἀποστερηθήσοῑο2ps

ἀποστερηθήσεται ἀποστερηθήσοῑτο3ps

ἀποστερηθησόμε ἀποστερηθησοί̄μ1pp

ἀποστερηθήσεσθ ἀποστερηθήσοῑσ2pp

ἀποστερηθήσοντ ἀποστερηθήσοῑντ3pp

ἀποστερηθήσεσθ ἀποστερηθήσοῑσ2pd

ἀποστερηθήσεσθ ἀποστερηθησοί̄σ3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Strong future
ἀποστερήσομαι1ps

ἀποστερήσει2ps

ἀποστερήσεται3ps

ἀποστερησόμεθα1pp

ἀποστερήσεσθε2pp

ἀποστερήσονται3pp

ἀποστερήσεσθον2pd

ἀποστερήσεσθον3pd

Aorist
ἀπεστερήθην ἀποστερηθῶ ἀποστερηθείην1ps

ἀπεστερήθης ἀποστερηθῇς ἀποστερηθείης ἀποστερήθητι2ps

ἀπεστερήθη ἀποστερηθῇ ἀποστερηθείη ἀποστερηθήτω3ps

ἀπεστερήθημεν ἀποστερηθῶμεν ἀποστερηθεῖμεν1pp

ἀπεστερήθητε ἀποστερηθῆτε ἀποστερηθεῖτε ἀποστερήθητε2pp

ἀπεστερήθησαν ἀποστερηθῶσι ἀποστερηθεῖεν ἀποστερηθήτωσα3pp

ἀπεστερήθητον ἀποστερηθῆτον ἀποστερηθεῖτον ἀποστερήθητον2pd

ἀπεστερηθήτην ἀποστερηθῆτον ἀποστερηθείτην ἀποστερηθήτων3pd

Strong aorist
ἀπεστέρην1ps

ἀπεστέρης2ps

ἀπεστέρη3ps

ἀπεστέρημεν1pp

ἀπεστέρητε2pp

ἀπεστέρησαν3pp

ἀπεστέρητον2pd

ἀπεστερήτην3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Attic

Active voice

Future
ἀποστερῶ ἀποστερῶ ἀποστεροῖμι1ps

ἀποστερεῖς ἀποστερῇς ἀποστεροῖς ἀποστέρει2ps

ἀποστερεῖ ἀποστερῇ ἀποστεροῖ ἀποστερείτω3ps

ἀποστεροῦμεν ἀποστερῶμεν ἀποστεροῖμεν1pp

ἀποστερεῖτε ἀποστερῆτε ἀποστεροῖτε ἀποστερεῖτε2pp

ἀποστεροῦσι ἀποστερῶσι ἀποστεροῖεν ἀποστερείτωσαν3pp

ἀποστερεῖτον ἀποστερῆτον ἀποστεροῖτον ἀποστερεῖτον2pd

ἀποστερεῖτον ἀποστερῆτον ἀποστεροί̄την ἀποστερείτων3pd

Middle voice

Future
ἀποστεροῦμαι ἀποστερῶμαι ἀποστεροί̄μην1ps

ἀποστερεῖ ἀποστερῇ ἀποστεροῖο ἀποστεροῦ2ps

ἀποστερεῖται ἀποστερῆται ἀποστεροῖτο ἀποστερείσθω3ps

ἀποστερούμεθα ἀποστερώμεθα ἀποστεροί̄μεθα1pp

ἀποστερεῖσθε ἀποστερῆσθε ἀποστεροῖσθε ἀποστερεῖσθε2pp

ἀποστεροῦνται ἀποστερῶνται ἀποστεροῖντο ἀποστερείσθωσα3pp

ἀποστερεῖσθον ἀποστερῆσθον ἀποστεροῖσθον ἀποστερεῖσθον2pd

ἀποστερεῖσθον ἀποστερῆσθον ἀποστεροί̄σθην ἀποστερείσθων3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Epic

Active voice

Aorist
ἀπεστέρεσα ἀποστερέσω ἀποστερέσαῑμι1ps

ἀπεστέρεσας ἀποστερέσῃς ἀποστερέσειας ἀποστέρεσον2ps

ἀπεστέρεσε ἀποστερέσῃ ἀποστερέσειε ἀποστερεσάτω3ps

ἀπεστερέσαμεν ἀποστερέσωμεν ἀποστερέσαῑμεν1pp

ἀπεστερέσατε ἀποστερέσητε ἀποστερέσαῑτε ἀποστερέσατε2pp

ἀπεστέρεσαν ἀποστερέσωσι ἀποστερέσειαν ἀποστερεσάτωσα3pp

ἀπεστερέσατον ἀποστερέσητον ἀποστερέσαῑτον ἀποστερέσατον2pd

ἀπεστερεσάτην ἀποστερέσητον ἀποστερεσαί̄την ἀποστερεσάτων3pd

Middle voice

Aorist
ἀπεστερεσάμην ἀποστερέσωμαι ἀποστερεσαί̄μην1ps

ἀπεστερέσω ἀποστερέσῃ ἀποστερέσαῑο ἀποστέρεσαι2ps

ἀπεστερέσατο ἀποστερέσηται ἀποστερέσαῑτο ἀποστερεσάσθω3ps

ἀπεστερεσάμεθα ἀποστερεσώμεθα ἀποστερεσαί̄μεθα1pp

ἀπεστερέσασθε ἀποστερέσησθε ἀποστερέσαῑσθε ἀποστερέσασθε2pp

ἀπεστερέσαντο ἀποστερέσωνται ἀποστερέσαῑντο ἀποστερεσάσθω3pp

ἀπεστερέσασθον ἀποστερέσησθον ἀποστερέσαῑσθο ἀποστερέσασθον2pd

ἀπεστερεσάσθην ἀποστερέσησθον ἀποστερεσαί̄σθη ἀποστερεσάσθων3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Poetic

Active voice

Future
ἀποστερέσω ἀποστερέσοῑμι1ps

ἀποστερέσεις ἀποστερέσοῑς2ps

ἀποστερέσει ἀποστερέσοῑ3ps

ἀποστερέσομεν ἀποστερέσοῑμεν1pp

ἀποστερέσετε ἀποστερέσοῑτε2pp

ἀποστερέσουσι ἀποστερέσοῑεν3pp

ἀποστερέσετον ἀποστερέσοῑτον2pd

ἀποστερέσετον ἀποστερεσοί̄την3pd

Middle voice

Future
ἀποστερέσομαι ἀποστερεσοί̄μην1ps

ἀποστερέσει ἀποστερέσοῑο2ps

ἀποστερέσεται ἀποστερέσοῑτο3ps

ἀποστερεσόμεθα ἀποστερεσοί̄μεθα1pp

ἀποστερέσεσθε ἀποστερέσοῑσθε2pp

ἀποστερέσονται ἀποστερέσοῑντο3pp

ἀποστερέσεσθον ἀποστερέσοῑσθο2pd

ἀποστερέσεσθον ἀποστερεσοί̄σθη3pd



ἀποστερέω

deprive, defraud.

Singular Plural Dual

Regular

Present

Active voice

Masculine

Nominative ἀποστερῶν ἀποστεροῦντες ἀποστεροῦντε

Vocative ἀποστερῶν ἀποστεροῦντες ἀποστεροῦντε

Accusative ἀποστεροῦντα ἀποστεροῦντας ἀποστεροῦντε

Genitive ἀποστεροῦντος ἀποστερούντων ἀποστερούντοῑν

Dative ἀποστεροῦντι ἀποστεροῦσι ἀποστερούντοῑν

Feminine

Nominative ἀποστεροῦσα ἀποστεροῦσαι ἀποστερούσᾱ

Vocative ἀποστεροῦσα ἀποστεροῦσαι ἀποστερούσᾱ

Accusative ἀποστεροῦσαν ἀποστερούσᾱς ἀποστερούσᾱ

Genitive ἀποστερούσης ἀποστερουσῶν ἀποστερούσαῑν

Dative ἀποστερούσῃ ἀποστερούσαῑς ἀποστερούσαῑν

Neuter

Nominative ἀποστεροῦν ἀποστεροῦντα ἀποστεροῦντε

Vocative ἀποστεροῦν ἀποστεροῦντα ἀποστεροῦντε

Accusative ἀποστεροῦν ἀποστεροῦντα ἀποστεροῦντε

Genitive ἀποστεροῦντος ἀποστερούντων ἀποστερούντοῑν

Dative ἀποστεροῦντι ἀποστεροῦσι ἀποστερούντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative ἀποστερούμενος ἀποστερούμενοι ἀποστερουμένω

Vocative ἀποστερούμενε ἀποστερούμενοι ἀποστερουμένω

Accusative ἀποστερούμενον ἀποστερουμένους ἀποστερουμένω

Genitive ἀποστερουμένου ἀποστερουμένων ἀποστερουμένοῑν

Dative ἀποστερουμένῳ ἀποστερουμένοῑς ἀποστερουμένοῑν

Feminine

Nominative ἀποστερουμένη ἀποστερουμέναι ἀποστερουμένᾱ

Vocative ἀποστερουμένη ἀποστερουμέναι ἀποστερουμένᾱ

Accusative ἀποστερουμένην ἀποστερουμένᾱς ἀποστερουμένᾱ

Genitive ἀποστερουμένης ἀποστερουμενῶν ἀποστερουμέναῑν

Dative ἀποστερουμένῃ ἀποστερουμέναῑς ἀποστερουμέναῑν



Singular Plural Dual

Neuter

Nominative ἀποστερούμενον ἀποστερούμενα ἀποστερουμένω

Vocative ἀποστερούμενον ἀποστερούμενα ἀποστερουμένω

Accusative ἀποστερούμενον ἀποστερούμενα ἀποστερουμένω

Genitive ἀποστερουμένου ἀποστερουμένων ἀποστερουμένοῑν

Dative ἀποστερουμένῳ ἀποστερουμένοῑς ἀποστερουμένοῑν

Future

Active voice

Masculine

Nominative ἀποστερήσων ἀποστερήσοντες ἀποστερήσοντε

Vocative ἀποστερήσον ἀποστερήσοντες ἀποστερήσοντε

Accusative ἀποστερήσοντα ἀποστερήσοντας ἀποστερήσοντε

Genitive ἀποστερήσοντος ἀποστερησόντων ἀποστερησόντοῑν

Dative ἀποστερήσοντι ἀποστερήσουσι ἀποστερησόντοῑν

Feminine

Nominative ἀποστερήσουσα ἀποστερήσουσαι ἀποστερησούσᾱ

Vocative ἀποστερήσουσα ἀποστερήσουσαι ἀποστερησούσᾱ

Accusative ἀποστερήσουσαν ἀποστερησούσᾱς ἀποστερησούσᾱ

Genitive ἀποστερησούσης ἀποστερησουσῶν ἀποστερησούσαῑν

Dative ἀποστερησούσῃ ἀποστερησούσαῑς ἀποστερησούσαῑν

Neuter

Nominative ἀποστερῆσον ἀποστερήσοντα ἀποστερήσοντε

Vocative ἀποστερῆσον ἀποστερήσοντα ἀποστερήσοντε

Accusative ἀποστερῆσον ἀποστερήσοντα ἀποστερήσοντε

Genitive ἀποστερήσοντος ἀποστερησόντων ἀποστερησόντοῑν

Dative ἀποστερήσοντι ἀποστερήσουσι ἀποστερησόντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative ἀποστερησόμενος ἀποστερησόμενοι ἀποστερησομένω

Vocative ἀποστερησόμενε ἀποστερησόμενοι ἀποστερησομένω

Accusative ἀποστερησόμενον ἀποστερησομένους ἀποστερησομένω

Genitive ἀποστερησομένου ἀποστερησομένων ἀποστερησομένοῑν

Dative ἀποστερησομένῳ ἀποστερησομένοῑς ἀποστερησομένοῑν



Singular Plural Dual

Feminine

Nominative ἀποστερησομένη ἀποστερησομέναι ἀποστερησομένᾱ

Vocative ἀποστερησομένη ἀποστερησομέναι ἀποστερησομένᾱ

Accusative ἀποστερησομένην ἀποστερησομένᾱς ἀποστερησομένᾱ

Genitive ἀποστερησομένης ἀποστερησομενῶν ἀποστερησομέναῑν

Dative ἀποστερησομένῃ ἀποστερησομέναῑς ἀποστερησομέναῑν

Neuter

Nominative ἀποστερησόμενον ἀποστερησόμενα ἀποστερησομένω

Vocative ἀποστερησόμενον ἀποστερησόμενα ἀποστερησομένω

Accusative ἀποστερησόμενον ἀποστερησόμενα ἀποστερησομένω

Genitive ἀποστερησομένου ἀποστερησομένων ἀποστερησομένοῑν

Dative ἀποστερησομένῳ ἀποστερησομένοῑς ἀποστερησομένοῑν

Passive voice

Masculine

Nominative ἀποστερηθησόμενος ἀποστερηθησόμενοι ἀποστερηθησομένω

Vocative ἀποστερηθησόμενε ἀποστερηθησόμενοι ἀποστερηθησομένω

Accusative ἀποστερηθησόμενον ἀποστερηθησομένους ἀποστερηθησομένω

Genitive ἀποστερηθησομένου ἀποστερηθησομένων ἀποστερηθησομένοῑν

Dative ἀποστερηθησομένῳ ἀποστερηθησομένοῑς ἀποστερηθησομένοῑν

Feminine

Nominative ἀποστερηθησομένη ἀποστερηθησομέναι ἀποστερηθησομένᾱ

Vocative ἀποστερηθησομένη ἀποστερηθησομέναι ἀποστερηθησομένᾱ

Accusative ἀποστερηθησομένην ἀποστερηθησομένᾱς ἀποστερηθησομένᾱ

Genitive ἀποστερηθησομένης ἀποστερηθησομενῶν ἀποστερηθησομέναῑν

Dative ἀποστερηθησομένῃ ἀποστερηθησομέναῑς ἀποστερηθησομέναῑν

Neuter

Nominative ἀποστερηθησόμενον ἀποστερηθησόμενα ἀποστερηθησομένω

Vocative ἀποστερηθησόμενον ἀποστερηθησόμενα ἀποστερηθησομένω

Accusative ἀποστερηθησόμενον ἀποστερηθησόμενα ἀποστερηθησομένω

Genitive ἀποστερηθησομένου ἀποστερηθησομένων ἀποστερηθησομένοῑν

Dative ἀποστερηθησομένῳ ἀποστερηθησομένοῑς ἀποστερηθησομένοῑν



Singular Plural Dual

Strong future

Passive voice

Masculine

Nominative ἀποστερθησόμενος ἀποστερθησόμενοι ἀποστερθησομένω

Vocative ἀποστερθησόμενε ἀποστερθησόμενοι ἀποστερθησομένω

Accusative ἀποστερθησόμενον ἀποστερθησομένους ἀποστερθησομένω

Genitive ἀποστερθησομένου ἀποστερθησομένων ἀποστερθησομένοῑν

Dative ἀποστερθησομένῳ ἀποστερθησομένοῑς ἀποστερθησομένοῑν

Feminine

Nominative ἀποστερθησομένη ἀποστερθησομέναι ἀποστερθησομένᾱ

Vocative ἀποστερθησομένη ἀποστερθησομέναι ἀποστερθησομένᾱ

Accusative ἀποστερθησομένην ἀποστερθησομένᾱς ἀποστερθησομένᾱ

Genitive ἀποστερθησομένης ἀποστερθησομενῶν ἀποστερθησομέναῑν

Dative ἀποστερθησομένῃ ἀποστερθησομέναῑς ἀποστερθησομέναῑν

Neuter

Nominative ἀποστερθησόμενον ἀποστερθησόμενα ἀποστερθησομένω

Vocative ἀποστερθησόμενον ἀποστερθησόμενα ἀποστερθησομένω

Accusative ἀποστερθησόμενον ἀποστερθησόμενα ἀποστερθησομένω

Genitive ἀποστερθησομένου ἀποστερθησομένων ἀποστερθησομένοῑν

Dative ἀποστερθησομένῳ ἀποστερθησομένοῑς ἀποστερθησομένοῑν

Aorist

Active voice

Masculine

Nominative ἀποστερήσᾱς ἀποστερήσαντες ἀποστερήσαντε

Vocative ἀποστερήσαν ἀποστερήσαντες ἀποστερήσαντε

Accusative ἀποστερήσαντα ἀποστερήσαντας ἀποστερήσαντε

Genitive ἀποστερήσαντος ἀποστερησάντων ἀποστερησάντοῑν

Dative ἀποστερήσαντι ἀποστερήσᾱσι ἀποστερησάντοῑν

Feminine

Nominative ἀποστερήσᾱσα ἀποστερήσᾱσαι ἀποστερησά̄σᾱ

Vocative ἀποστερήσᾱσα ἀποστερήσᾱσαι ἀποστερησά̄σᾱ

Accusative ἀποστερήσᾱσαν ἀποστερησά̄σᾱς ἀποστερησά̄σᾱ

Genitive ἀποστερησά̄σης ἀποστερησᾱσῶν ἀποστερησά̄σαῑν

Dative ἀποστερησά̄σῃ ἀποστερησά̄σαῑς ἀποστερησά̄σαῑν



Singular Plural Dual

Neuter

Nominative ἀποστερῆσαν ἀποστερήσαντα ἀποστερήσαντε

Vocative ἀποστερῆσαν ἀποστερήσαντα ἀποστερήσαντε

Accusative ἀποστερῆσαν ἀποστερήσαντα ἀποστερήσαντε

Genitive ἀποστερήσαντος ἀποστερησάντων ἀποστερησάντοῑν

Dative ἀποστερήσαντι ἀποστερήσᾱσι ἀποστερησάντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative ἀποστερησάμενος ἀποστερησάμενοι ἀποστερησαμένω

Vocative ἀποστερησάμενε ἀποστερησάμενοι ἀποστερησαμένω

Accusative ἀποστερησάμενον ἀποστερησαμένους ἀποστερησαμένω

Genitive ἀποστερησαμένου ἀποστερησαμένων ἀποστερησαμένοῑν

Dative ἀποστερησαμένῳ ἀποστερησαμένοῑς ἀποστερησαμένοῑν

Feminine

Nominative ἀποστερησαμένη ἀποστερησαμέναι ἀποστερησαμένᾱ

Vocative ἀποστερησαμένη ἀποστερησαμέναι ἀποστερησαμένᾱ

Accusative ἀποστερησαμένην ἀποστερησαμένᾱς ἀποστερησαμένᾱ

Genitive ἀποστερησαμένης ἀποστερησαμενῶν ἀποστερησαμέναῑν

Dative ἀποστερησαμένῃ ἀποστερησαμέναῑς ἀποστερησαμέναῑν

Neuter

Nominative ἀποστερησάμενον ἀποστερησάμενα ἀποστερησαμένω

Vocative ἀποστερησάμενον ἀποστερησάμενα ἀποστερησαμένω

Accusative ἀποστερησάμενον ἀποστερησάμενα ἀποστερησαμένω

Genitive ἀποστερησαμένου ἀποστερησαμένων ἀποστερησαμένοῑν

Dative ἀποστερησαμένῳ ἀποστερησαμένοῑς ἀποστερησαμένοῑν

Passive voice

Masculine

Nominative ἀποστερηθείς ἀποστερηθέντες ἀποστερηθέντε

Vocative ἀποστερηθείς ἀποστερηθέντες ἀποστερηθέντε

Accusative ἀποστερηθέντα ἀποστερηθέντας ἀποστερηθέντε

Genitive ἀποστερηθέντος ἀποστερηθέντων ἀποστερηθέντοῑν

Dative ἀποστερηθέντι ἀποστερηθεῖσι ἀποστερηθέντοῑν

Feminine

Nominative ἀποστερηθεῖσα ἀποστερηθεῖσαι ἀποστερηθείσᾱ

Vocative ἀποστερηθεῖσα ἀποστερηθεῖσαι ἀποστερηθείσᾱ

Accusative ἀποστερηθεῖσαν ἀποστερηθείσᾱς ἀποστερηθείσᾱ

Genitive ἀποστερηθείσης ἀποστερηθεισῶν ἀποστερηθείσαῑν

Dative ἀποστερηθείσῃ ἀποστερηθείσαῑς ἀποστερηθείσαῑν



Singular Plural Dual

Neuter

Nominative ἀποστερηθέν ἀποστερηθέντα ἀποστερηθέντε

Vocative ἀποστερηθέν ἀποστερηθέντα ἀποστερηθέντε

Accusative ἀποστερηθέν ἀποστερηθέντα ἀποστερηθέντε

Genitive ἀποστερηθέντος ἀποστερηθέντων ἀποστερηθέντοῑν

Dative ἀποστερηθέντι ἀποστερηθεῖσι ἀποστερηθέντοῑν

String Aorist

Passive voice

Masculine

Nominative ἀποστερείς ἀποστερέντες ἀποστερέντε

Vocative ἀποστερείς ἀποστερέντες ἀποστερέντε

Accusative ἀποστερέντα ἀποστερέντας ἀποστερέντε

Genitive ἀποστερέντος ἀποστερέντων ἀποστερέντοῑν

Dative ἀποστερέντι ἀποστερεῖσι ἀποστερέντοῑν

Feminine

Nominative ἀποστερεῖσα ἀποστερεῖσαι ἀποστερείσᾱ

Vocative ἀποστερεῖσα ἀποστερεῖσαι ἀποστερείσᾱ

Accusative ἀποστερεῖσαν ἀποστερείσᾱς ἀποστερείσᾱ

Genitive ἀποστερείσης ἀποστερεισῶν ἀποστερείσαῑν

Dative ἀποστερείσῃ ἀποστερείσαῑς ἀποστερείσαῑν

Neuter

Nominative ἀποστερέν ἀποστερέντα ἀποστερέντε

Vocative ἀποστερέν ἀποστερέντα ἀποστερέντε

Accusative ἀποστερέν ἀποστερέντα ἀποστερέντε

Genitive ἀποστερέντος ἀποστερέντων ἀποστερέντοῑν

Dative ἀποστερέντι ἀποστερεῖσι ἀποστερέντοῑν

Perfect

Active voice

Masculine

Nominative ἀπεστερηκώς ἀπεστερηκότες ἀπεστερηκότε

Vocative ἀπεστερηκώς ἀπεστερηκότες ἀπεστερηκότε

Accusative ἀπεστερηκότα ἀπεστερηκότας ἀπεστερηκότε

Genitive ἀπεστερηκότος ἀπεστερηκότων ἀπεστερηκότοῑν

Dative ἀπεστερηκότι ἀπεστερηκῶσι ἀπεστερηκότοῑν



Singular Plural Dual

Feminine

Nominative ἀπεστερηκυῖα ἀπεστερηκυῖαι ἀπεστερηκυίᾱ

Vocative ἀπεστερηκυῖα ἀπεστερηκυῖαι ἀπεστερηκυίᾱ

Accusative ἀπεστερηκυῖαν ἀπεστερηκυίᾱς ἀπεστερηκυίᾱ

Genitive ἀπεστερηκυίᾱς ἀπεστερηκυιῶν ἀπεστερηκυίαῑν

Dative ἀπεστερηκυίᾳ ἀπεστερηκυίαῑς ἀπεστερηκυίαῑν

Neuter

Nominative ἀπεστερηκόν ἀπεστερηκότες ἀπεστερηκότε

Vocative ἀπεστερηκός ἀπεστερηκότες ἀπεστερηκότε

Accusative ἀπεστερηκότα ἀπεστερηκότας ἀπεστερηκότε

Genitive ἀπεστερηκότος ἀπεστερηκότων ἀπεστερηκότοῑν

Dative ἀπεστερηκότι ἀπεστερηκῶσι ἀπεστερηκότοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative ἀπεστερημένος ἀπεστερημένοι ἀπεστερημένω

Vocative ἀπεστερημένε ἀπεστερημένοι ἀπεστερημένω

Accusative ἀπεστερημένον ἀπεστερημένους ἀπεστερημένω

Genitive ἀπεστερημένου ἀπεστερημένων ἀπεστερημένοῑν

Dative ἀπεστερημένῳ ἀπεστερημένοῑς ἀπεστερημένοῑν

Feminine

Nominative ἀπεστερημένη ἀπεστερημέναι ἀπεστερημένᾱ

Vocative ἀπεστερημένη ἀπεστερημέναι ἀπεστερημένᾱ

Accusative ἀπεστερημένην ἀπεστερημένᾱς ἀπεστερημένᾱ

Genitive ἀπεστερημένης ἀπεστερημενῶν ἀπεστερημέναῑν

Dative ἀπεστερημένῃ ἀπεστερημέναῑς ἀπεστερημέναῑν

Neuter

Nominative ἀπεστερημένον ἀπεστερημένα ἀπεστερημένω

Vocative ἀπεστερημένον ἀπεστερημένα ἀπεστερημένω

Accusative ἀπεστερημένον ἀπεστερημένα ἀπεστερημένω

Genitive ἀπεστερημένου ἀπεστερημένων ἀπεστερημένοῑν

Dative ἀπεστερημένῳ ἀπεστερημένοῑς ἀπεστερημένοῑν



Singular Plural Dual

Attic

Future

Active voice

Masculine

Nominative ἀποστερῶν ἀποστεροῦντες ἀποστεροῦντε

Vocative ἀποστερῶν ἀποστεροῦντες ἀποστεροῦντε

Accusative ἀποστεροῦντα ἀποστεροῦντας ἀποστεροῦντε

Genitive ἀποστεροῦντος ἀποστερούντων ἀποστερούντοῑν

Dative ἀποστεροῦντι ἀποστεροῦσι ἀποστερούντοῑν

Feminine

Nominative ἀποστεροῦσα ἀποστεροῦσαι ἀποστερούσᾱ

Vocative ἀποστεροῦσα ἀποστεροῦσαι ἀποστερούσᾱ

Accusative ἀποστεροῦσαν ἀποστερούσᾱς ἀποστερούσᾱ

Genitive ἀποστερούσης ἀποστερουσῶν ἀποστερούσαῑν

Dative ἀποστερούσῃ ἀποστερούσαῑς ἀποστερούσαῑν

Neuter

Nominative ἀποστεροῦν ἀποστεροῦντα ἀποστεροῦντε

Vocative ἀποστεροῦν ἀποστεροῦντα ἀποστεροῦντε

Accusative ἀποστεροῦν ἀποστεροῦντα ἀποστεροῦντε

Genitive ἀποστεροῦντος ἀποστερούντων ἀποστερούντοῑν

Dative ἀποστεροῦντι ἀποστεροῦσι ἀποστερούντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative ἀποστερούμενος ἀποστερούμενοι ἀποστερουμένω

Vocative ἀποστερούμενε ἀποστερούμενοι ἀποστερουμένω

Accusative ἀποστερούμενον ἀποστερουμένους ἀποστερουμένω

Genitive ἀποστερουμένου ἀποστερουμένων ἀποστερουμένοῑν

Dative ἀποστερουμένῳ ἀποστερουμένοῑς ἀποστερουμένοῑν

Feminine

Nominative ἀποστερουμένη ἀποστερουμέναι ἀποστερουμένᾱ

Vocative ἀποστερουμένη ἀποστερουμέναι ἀποστερουμένᾱ

Accusative ἀποστερουμένην ἀποστερουμένᾱς ἀποστερουμένᾱ

Genitive ἀποστερουμένης ἀποστερουμενῶν ἀποστερουμέναῑν

Dative ἀποστερουμένῃ ἀποστερουμέναῑς ἀποστερουμέναῑν



Singular Plural Dual

Neuter

Nominative ἀποστερούμενον ἀποστερούμενα ἀποστερουμένω

Vocative ἀποστερούμενον ἀποστερούμενα ἀποστερουμένω

Accusative ἀποστερούμενον ἀποστερούμενα ἀποστερουμένω

Genitive ἀποστερουμένου ἀποστερουμένων ἀποστερουμένοῑν

Dative ἀποστερουμένῳ ἀποστερουμένοῑς ἀποστερουμένοῑν



Singular Plural Dual

Epic

Aorist

Active voice

Masculine

Nominative ἀποστερέσᾱς ἀποστερέσαντες ἀποστερέσαντε

Vocative ἀποστερέσαν ἀποστερέσαντες ἀποστερέσαντε

Accusative ἀποστερέσαντα ἀποστερέσαντας ἀποστερέσαντε

Genitive ἀποστερέσαντος ἀποστερεσάντων ἀποστερεσάντοῑν

Dative ἀποστερέσαντι ἀποστερέσᾱσι ἀποστερεσάντοῑν

Feminine

Nominative ἀποστερέσᾱσα ἀποστερέσᾱσαι ἀποστερεσά̄σᾱ

Vocative ἀποστερέσᾱσα ἀποστερέσᾱσαι ἀποστερεσά̄σᾱ

Accusative ἀποστερέσᾱσαν ἀποστερεσά̄σᾱς ἀποστερεσά̄σᾱ

Genitive ἀποστερεσά̄σης ἀποστερεσᾱσῶν ἀποστερεσά̄σαῑν

Dative ἀποστερεσά̄σῃ ἀποστερεσά̄σαῑς ἀποστερεσά̄σαῑν

Neuter

Nominative ἀποστερέσαν ἀποστερέσαντα ἀποστερέσαντε

Vocative ἀποστερέσαν ἀποστερέσαντα ἀποστερέσαντε

Accusative ἀποστερέσαν ἀποστερέσαντα ἀποστερέσαντε

Genitive ἀποστερέσαντος ἀποστερεσάντων ἀποστερεσάντοῑν

Dative ἀποστερέσαντι ἀποστερέσᾱσι ἀποστερεσάντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative ἀποστερεσάμενος ἀποστερεσάμενοι ἀποστερεσαμένω

Vocative ἀποστερεσάμενε ἀποστερεσάμενοι ἀποστερεσαμένω

Accusative ἀποστερεσάμενον ἀποστερεσαμένους ἀποστερεσαμένω

Genitive ἀποστερεσαμένου ἀποστερεσαμένων ἀποστερεσαμένοῑν

Dative ἀποστερεσαμένῳ ἀποστερεσαμένοῑς ἀποστερεσαμένοῑν

Feminine

Nominative ἀποστερεσαμένη ἀποστερεσαμέναι ἀποστερεσαμένᾱ

Vocative ἀποστερεσαμένη ἀποστερεσαμέναι ἀποστερεσαμένᾱ

Accusative ἀποστερεσαμένην ἀποστερεσαμένᾱς ἀποστερεσαμένᾱ

Genitive ἀποστερεσαμένης ἀποστερεσαμενῶν ἀποστερεσαμέναῑν

Dative ἀποστερεσαμένῃ ἀποστερεσαμέναῑς ἀποστερεσαμέναῑν



Singular Plural Dual

Neuter

Nominative ἀποστερεσάμενον ἀποστερεσάμενα ἀποστερεσαμένω

Vocative ἀποστερεσάμενον ἀποστερεσάμενα ἀποστερεσαμένω

Accusative ἀποστερεσάμενον ἀποστερεσάμενα ἀποστερεσαμένω

Genitive ἀποστερεσαμένου ἀποστερεσαμένων ἀποστερεσαμένοῑν

Dative ἀποστερεσαμένῳ ἀποστερεσαμένοῑς ἀποστερεσαμένοῑν



Singular Plural Dual

Poetic

Future

Active voice

Masculine

Nominative ἀποστερέσων ἀποστερέσοντες ἀποστερέσοντε

Vocative ἀποστερέσον ἀποστερέσοντες ἀποστερέσοντε

Accusative ἀποστερέσοντα ἀποστερέσοντας ἀποστερέσοντε

Genitive ἀποστερέσοντος ἀποστερεσόντων ἀποστερεσόντοῑν

Dative ἀποστερέσοντι ἀποστερέσουσι ἀποστερεσόντοῑν

Feminine

Nominative ἀποστερέσουσα ἀποστερέσουσαι ἀποστερεσούσᾱ

Vocative ἀποστερέσουσα ἀποστερέσουσαι ἀποστερεσούσᾱ

Accusative ἀποστερέσουσαν ἀποστερεσούσᾱς ἀποστερεσούσᾱ

Genitive ἀποστερεσούσης ἀποστερεσουσῶν ἀποστερεσούσαῑν

Dative ἀποστερεσούσῃ ἀποστερεσούσαῑς ἀποστερεσούσαῑν

Neuter

Nominative ἀποστερέσον ἀποστερέσοντα ἀποστερέσοντε

Vocative ἀποστερέσον ἀποστερέσοντα ἀποστερέσοντε

Accusative ἀποστερέσον ἀποστερέσοντα ἀποστερέσοντε

Genitive ἀποστερέσοντος ἀποστερεσόντων ἀποστερεσόντοῑν

Dative ἀποστερέσοντι ἀποστερέσουσι ἀποστερεσόντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative ἀποστερεσόμενος ἀποστερεσόμενοι ἀποστερεσομένω

Vocative ἀποστερεσόμενε ἀποστερεσόμενοι ἀποστερεσομένω

Accusative ἀποστερεσόμενον ἀποστερεσομένους ἀποστερεσομένω

Genitive ἀποστερεσομένου ἀποστερεσομένων ἀποστερεσομένοῑν

Dative ἀποστερεσομένῳ ἀποστερεσομένοῑς ἀποστερεσομένοῑν

Feminine

Nominative ἀποστερεσομένη ἀποστερεσομέναι ἀποστερεσομένᾱ

Vocative ἀποστερεσομένη ἀποστερεσομέναι ἀποστερεσομένᾱ

Accusative ἀποστερεσομένην ἀποστερεσομένᾱς ἀποστερεσομένᾱ

Genitive ἀποστερεσομένης ἀποστερεσομενῶν ἀποστερεσομέναῑν

Dative ἀποστερεσομένῃ ἀποστερεσομέναῑς ἀποστερεσομέναῑν



Singular Plural Dual

Neuter

Nominative ἀποστερεσόμενον ἀποστερεσόμενα ἀποστερεσομένω

Vocative ἀποστερεσόμενον ἀποστερεσόμενα ἀποστερεσομένω

Accusative ἀποστερεσόμενον ἀποστερεσόμενα ἀποστερεσομένω

Genitive ἀποστερεσομένου ἀποστερεσομένων ἀποστερεσομένοῑν

Dative ἀποστερεσομένῳ ἀποστερεσομένοῑς ἀποστερεσομένοῑν



ἀποστερέω

deprive, defraud.

Active Middle Passive

Regular

Present ἀποστερεῖν ἀποστερεῖσθαι

Future ἀποστερήσειν ἀποστερήσεσθαι ἀποστερηθήσεσθαι

Future ἀποστερήσεσθαι

Aorist ἀποστερῆσαι ἀποστερήσασθαι ἀποστερηθῆναι

Aorist ἀποστερῆναι

Perfect ἀπεστερηκέναι ἀπεστερῆσθαι

Attic

Present ἀποστερεῖν ἀποστερεῖσθαι

Epic

Aorist ἀποστερέσαι ἀποστερέσασθαι

Poetic

Future ἀποστερέσειν ἀποστερέσεσθαι



ἀρνέομαι

refuse.

Indicative Subjunctive Optative Imperative

Regular

Active voice

Present
ἀρνοῦμαι ἀρνῶμαι ἀρνοί̄μην1ps

ἀρνεῖ ἀρνῇ ἀρνοῖο ἀρνοῦ2ps

ἀρνεῖται ἀρνῆται ἀρνοῖτο ἀρνείσθω3ps

ἀρνούμεθα ἀρνώμεθα ἀρνοί̄μεθα1pp

ἀρνεῖσθε ἀρνῆσθε ἀρνοῖσθε ἀρνεῖσθε2pp

ἀρνοῦνται ἀρνῶνται ἀρνοῖντο ἀρνείσθωσαν3pp

ἀρνεῖσθον ἀρνῆσθον ἀρνοῖσθον ἀρνεῖσθον2pd

ἀρνεῖσθον ἀρνῆσθον ἀρνοί̄σθην ἀρνείσθων3pd

Imperfect
ἠρνούμην1ps

ἠρνοῦ2ps

ἠρνεῖτο3ps

ἠρνούμεθα1pp

ἠρνεῖσθε2pp

ἠρνοῦντο3pp

ἠρνεῖσθον2pd

ἠρνείσθην3pd

Future
ἀρνήσομαι ἀρνησοί̄μην1ps

ἀρνήσει ἀρνήσοῑο2ps

ἀρνήσεται ἀρνήσοῑτο3ps

ἀρνησόμεθα ἀρνησοί̄μεθα1pp

ἀρνήσεσθε ἀρνήσοῑσθε2pp

ἀρνήσονται ἀρνήσοῑντο3pp

ἀρνήσεσθον ἀρνήσοῑσθον2pd

ἀρνήσεσθον ἀρνησοί̄σθην3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Aorist
ἠρνησάμην ἀρνήσωμαι ἀρνησαί̄μην1ps

ἠρνήσω ἀρνήσῃ ἀρνήσαῑο ἄρνησαι2ps

ἠρνήσατο ἀρνήσηται ἀρνήσαῑτο ἀρνησάσθω3ps

ἠρνησάμεθα ἀρνησώμεθα ἀρνησαί̄μεθα1pp

ἠρνήσασθε ἀρνήσησθε ἀρνήσαῑσθε ἀρνήσασθε2pp

ἠρνήσαντο ἀρνήσωνται ἀρνήσαῑντο ἀρνησάσθωσαν3pp

ἠρνήσασθον ἀρνήσησθον ἀρνήσαῑσθον ἀρνήσασθον2pd

ἠρνησάσθην ἀρνήσησθον ἀρνησαί̄σθην ἀρνησάσθων3pd

Perfect
ἤρνημαι1ps

ἤρνησαι ἤρνησο2ps

ἤρνηται ἠρνήσθω3ps

ἠρνήμεθα1pp

ἤρνησθε ἤρνησθε2pp

ἤρνηνται ἠρνήσθωσαν3pp

ἤρνησθον ἤρνησθον2pd

ἤρνησθον ἠρνήσθων3pd

Pluperfect
ἠρνήμην1ps

ἤρνησο2ps

ἤρνητο3ps

ἠρνήμεθα1pp

ἤρνησθε2pp

ἤρνηντο3pp

ἤρνησθον2pd

ἠρνήσθην3pd

Passive voice

Future
ἀρνηθήσομαι ἀρνηθησοί̄μην1ps

ἀρνηθήσει ἀρνηθήσοῑο2ps

ἀρνηθήσεται ἀρνηθήσοῑτο3ps

ἀρνηθησόμεθα ἀρνηθησοί̄μεθα1pp

ἀρνηθήσεσθε ἀρνηθήσοῑσθε2pp

ἀρνηθήσονται ἀρνηθήσοῑντο3pp

ἀρνηθήσεσθον ἀρνηθήσοῑσθον2pd

ἀρνηθήσεσθον ἀρνηθησοί̄σθην3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Aorist
ἠρνήθην ἀρνηθῶ ἀρνηθείην1ps

ἠρνήθης ἀρνηθῇς ἀρνηθείης ἀρνήθητι2ps

ἠρνήθη ἀρνηθῇ ἀρνηθείη ἀρνηθήτω3ps

ἠρνήθημεν ἀρνηθῶμεν ἀρνηθεῖμεν1pp

ἠρνήθητε ἀρνηθῆτε ἀρνηθεῖτε ἀρνήθητε2pp

ἠρνήθησαν ἀρνηθῶσι ἀρνηθεῖεν ἀρνηθήτωσαν3pp

ἠρνήθητον ἀρνηθῆτον ἀρνηθεῖτον ἀρνήθητον2pd

ἠρνηθήτην ἀρνηθῆτον ἀρνηθείτην ἀρνηθήτων3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Poetic

Active voice

Aorist
ἀρνησάμην1ps

ἀρνήσω2ps

ἀρνήσατο3ps

ἀρνησάμεθα1pp

ἀρνήσασθε2pp

ἀρνήσαντο3pp

ἀρνήσασθον2pd

ἀρνησάσθην3pd



ἀρνέομαι

refuse.

Singular Plural Dual

Regular

Present

Active voice

Masculine

Nominative ἀρνούμενος ἀρνούμενοι ἀρνουμένω

Vocative ἀρνούμενε ἀρνούμενοι ἀρνουμένω

Accusative ἀρνούμενον ἀρνουμένους ἀρνουμένω

Genitive ἀρνουμένου ἀρνουμένων ἀρνουμένοῑν

Dative ἀρνουμένῳ ἀρνουμένοῑς ἀρνουμένοῑν

Feminine

Nominative ἀρνουμένη ἀρνουμέναι ἀρνουμένᾱ

Vocative ἀρνουμένη ἀρνουμέναι ἀρνουμένᾱ

Accusative ἀρνουμένην ἀρνουμένᾱς ἀρνουμένᾱ

Genitive ἀρνουμένης ἀρνουμενῶν ἀρνουμέναῑν

Dative ἀρνουμένῃ ἀρνουμέναῑς ἀρνουμέναῑν

Neuter

Nominative ἀρνούμενον ἀρνούμενα ἀρνουμένω

Vocative ἀρνούμενον ἀρνούμενα ἀρνουμένω

Accusative ἀρνούμενον ἀρνούμενα ἀρνουμένω

Genitive ἀρνουμένου ἀρνουμένων ἀρνουμένοῑν

Dative ἀρνουμένῳ ἀρνουμένοῑς ἀρνουμένοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative ἀρνούμενος ἀρνούμενοι ἀρνουμένω

Vocative ἀρνούμενε ἀρνούμενοι ἀρνουμένω

Accusative ἀρνούμενον ἀρνουμένους ἀρνουμένω

Genitive ἀρνουμένου ἀρνουμένων ἀρνουμένοῑν

Dative ἀρνουμένῳ ἀρνουμένοῑς ἀρνουμένοῑν

Feminine

Nominative ἀρνουμένη ἀρνουμέναι ἀρνουμένᾱ

Vocative ἀρνουμένη ἀρνουμέναι ἀρνουμένᾱ

Accusative ἀρνουμένην ἀρνουμένᾱς ἀρνουμένᾱ

Genitive ἀρνουμένης ἀρνουμενῶν ἀρνουμέναῑν

Dative ἀρνουμένῃ ἀρνουμέναῑς ἀρνουμέναῑν



Singular Plural Dual

Neuter

Nominative ἀρνούμενον ἀρνούμενα ἀρνουμένω

Vocative ἀρνούμενον ἀρνούμενα ἀρνουμένω

Accusative ἀρνούμενον ἀρνούμενα ἀρνουμένω

Genitive ἀρνουμένου ἀρνουμένων ἀρνουμένοῑν

Dative ἀρνουμένῳ ἀρνουμένοῑς ἀρνουμένοῑν

Future

Active voice

Masculine

Nominative ἀρνησόμενος ἀρνησόμενοι ἀρνησομένω

Vocative ἀρνησόμενε ἀρνησόμενοι ἀρνησομένω

Accusative ἀρνησόμενον ἀρνησομένους ἀρνησομένω

Genitive ἀρνησομένου ἀρνησομένων ἀρνησομένοῑν

Dative ἀρνησομένῳ ἀρνησομένοῑς ἀρνησομένοῑν

Feminine

Nominative ἀρνησομένη ἀρνησομέναι ἀρνησομένᾱ

Vocative ἀρνησομένη ἀρνησομέναι ἀρνησομένᾱ

Accusative ἀρνησομένην ἀρνησομένᾱς ἀρνησομένᾱ

Genitive ἀρνησομένης ἀρνησομενῶν ἀρνησομέναῑν

Dative ἀρνησομένῃ ἀρνησομέναῑς ἀρνησομέναῑν

Neuter

Nominative ἀρνησόμενον ἀρνησόμενα ἀρνησομένω

Vocative ἀρνησόμενον ἀρνησόμενα ἀρνησομένω

Accusative ἀρνησόμενον ἀρνησόμενα ἀρνησομένω

Genitive ἀρνησομένου ἀρνησομένων ἀρνησομένοῑν

Dative ἀρνησομένῳ ἀρνησομένοῑς ἀρνησομένοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative ἀρνησόμενος ἀρνησόμενοι ἀρνησομένω

Vocative ἀρνησόμενε ἀρνησόμενοι ἀρνησομένω

Accusative ἀρνησόμενον ἀρνησομένους ἀρνησομένω

Genitive ἀρνησομένου ἀρνησομένων ἀρνησομένοῑν

Dative ἀρνησομένῳ ἀρνησομένοῑς ἀρνησομένοῑν



Singular Plural Dual

Feminine

Nominative ἀρνησομένη ἀρνησομέναι ἀρνησομένᾱ

Vocative ἀρνησομένη ἀρνησομέναι ἀρνησομένᾱ

Accusative ἀρνησομένην ἀρνησομένᾱς ἀρνησομένᾱ

Genitive ἀρνησομένης ἀρνησομενῶν ἀρνησομέναῑν

Dative ἀρνησομένῃ ἀρνησομέναῑς ἀρνησομέναῑν

Neuter

Nominative ἀρνησόμενον ἀρνησόμενα ἀρνησομένω

Vocative ἀρνησόμενον ἀρνησόμενα ἀρνησομένω

Accusative ἀρνησόμενον ἀρνησόμενα ἀρνησομένω

Genitive ἀρνησομένου ἀρνησομένων ἀρνησομένοῑν

Dative ἀρνησομένῳ ἀρνησομένοῑς ἀρνησομένοῑν

Passive voice

Masculine

Nominative ἀρνηθησόμενος ἀρνηθησόμενοι ἀρνηθησομένω

Vocative ἀρνηθησόμενε ἀρνηθησόμενοι ἀρνηθησομένω

Accusative ἀρνηθησόμενον ἀρνηθησομένους ἀρνηθησομένω

Genitive ἀρνηθησομένου ἀρνηθησομένων ἀρνηθησομένοῑν

Dative ἀρνηθησομένῳ ἀρνηθησομένοῑς ἀρνηθησομένοῑν

Feminine

Nominative ἀρνηθησομένη ἀρνηθησομέναι ἀρνηθησομένᾱ

Vocative ἀρνηθησομένη ἀρνηθησομέναι ἀρνηθησομένᾱ

Accusative ἀρνηθησομένην ἀρνηθησομένᾱς ἀρνηθησομένᾱ

Genitive ἀρνηθησομένης ἀρνηθησομενῶν ἀρνηθησομέναῑν

Dative ἀρνηθησομένῃ ἀρνηθησομέναῑς ἀρνηθησομέναῑν

Neuter

Nominative ἀρνηθησόμενον ἀρνηθησόμενα ἀρνηθησομένω

Vocative ἀρνηθησόμενον ἀρνηθησόμενα ἀρνηθησομένω

Accusative ἀρνηθησόμενον ἀρνηθησόμενα ἀρνηθησομένω

Genitive ἀρνηθησομένου ἀρνηθησομένων ἀρνηθησομένοῑν

Dative ἀρνηθησομένῳ ἀρνηθησομένοῑς ἀρνηθησομένοῑν



Singular Plural Dual

Aorist

Active voice

Masculine

Nominative ἀρνησάμενος ἀρνησάμενοι ἀρνησαμένω

Vocative ἀρνησάμενε ἀρνησάμενοι ἀρνησαμένω

Accusative ἀρνησάμενον ἀρνησαμένους ἀρνησαμένω

Genitive ἀρνησαμένου ἀρνησαμένων ἀρνησαμένοῑν

Dative ἀρνησαμένῳ ἀρνησαμένοῑς ἀρνησαμένοῑν

Feminine

Nominative ἀρνησαμένη ἀρνησαμέναι ἀρνησαμένᾱ

Vocative ἀρνησαμένη ἀρνησαμέναι ἀρνησαμένᾱ

Accusative ἀρνησαμένην ἀρνησαμένᾱς ἀρνησαμένᾱ

Genitive ἀρνησαμένης ἀρνησαμενῶν ἀρνησαμέναῑν

Dative ἀρνησαμένῃ ἀρνησαμέναῑς ἀρνησαμέναῑν

Neuter

Nominative ἀρνησάμενον ἀρνησάμενα ἀρνησαμένω

Vocative ἀρνησάμενον ἀρνησάμενα ἀρνησαμένω

Accusative ἀρνησάμενον ἀρνησάμενα ἀρνησαμένω

Genitive ἀρνησαμένου ἀρνησαμένων ἀρνησαμένοῑν

Dative ἀρνησαμένῳ ἀρνησαμένοῑς ἀρνησαμένοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative ἀρνησάμενος ἀρνησάμενοι ἀρνησαμένω

Vocative ἀρνησάμενε ἀρνησάμενοι ἀρνησαμένω

Accusative ἀρνησάμενον ἀρνησαμένους ἀρνησαμένω

Genitive ἀρνησαμένου ἀρνησαμένων ἀρνησαμένοῑν

Dative ἀρνησαμένῳ ἀρνησαμένοῑς ἀρνησαμένοῑν

Feminine

Nominative ἀρνησαμένη ἀρνησαμέναι ἀρνησαμένᾱ

Vocative ἀρνησαμένη ἀρνησαμέναι ἀρνησαμένᾱ

Accusative ἀρνησαμένην ἀρνησαμένᾱς ἀρνησαμένᾱ

Genitive ἀρνησαμένης ἀρνησαμενῶν ἀρνησαμέναῑν

Dative ἀρνησαμένῃ ἀρνησαμέναῑς ἀρνησαμέναῑν



Singular Plural Dual

Neuter

Nominative ἀρνησάμενον ἀρνησάμενα ἀρνησαμένω

Vocative ἀρνησάμενον ἀρνησάμενα ἀρνησαμένω

Accusative ἀρνησάμενον ἀρνησάμενα ἀρνησαμένω

Genitive ἀρνησαμένου ἀρνησαμένων ἀρνησαμένοῑν

Dative ἀρνησαμένῳ ἀρνησαμένοῑς ἀρνησαμένοῑν

Passive voice

Masculine

Nominative ἀρνηθείς ἀρνηθέντες ἀρνηθέντε

Vocative ἀρνηθείς ἀρνηθέντες ἀρνηθέντε

Accusative ἀρνηθέντα ἀρνηθέντας ἀρνηθέντε

Genitive ἀρνηθέντος ἀρνηθέντων ἀρνηθέντοῑν

Dative ἀρνηθέντι ἀρνηθεῖσι ἀρνηθέντοῑν

Feminine

Nominative ἀρνηθεῖσα ἀρνηθεῖσαι ἀρνηθείσᾱ

Vocative ἀρνηθεῖσα ἀρνηθεῖσαι ἀρνηθείσᾱ

Accusative ἀρνηθεῖσαν ἀρνηθείσᾱς ἀρνηθείσᾱ

Genitive ἀρνηθείσης ἀρνηθεισῶν ἀρνηθείσαῑν

Dative ἀρνηθείσῃ ἀρνηθείσαῑς ἀρνηθείσαῑν

Neuter

Nominative ἀρνηθέν ἀρνηθέντα ἀρνηθέντε

Vocative ἀρνηθέν ἀρνηθέντα ἀρνηθέντε

Accusative ἀρνηθέν ἀρνηθέντα ἀρνηθέντε

Genitive ἀρνηθέντος ἀρνηθέντων ἀρνηθέντοῑν

Dative ἀρνηθέντι ἀρνηθεῖσι ἀρνηθέντοῑν

Perfect

Active voice

Masculine

Nominative ἠρνημένος ἠρνημένοι ἠρνημένω

Vocative ἠρνημένε ἠρνημένοι ἠρνημένω

Accusative ἠρνημένον ἠρνημένους ἠρνημένω

Genitive ἠρνημένου ἠρνημένων ἠρνημένοῑν

Dative ἠρνημένῳ ἠρνημένοῑς ἠρνημένοῑν



Singular Plural Dual

Feminine

Nominative ἠρνημένη ἠρνημέναι ἠρνημένᾱ

Vocative ἠρνημένη ἠρνημέναι ἠρνημένᾱ

Accusative ἠρνημένην ἠρνημένᾱς ἠρνημένᾱ

Genitive ἠρνημένης ἠρνημενῶν ἠρνημέναῑν

Dative ἠρνημένῃ ἠρνημέναῑς ἠρνημέναῑν

Neuter

Nominative ἠρνημένον ἠρνημένα ἠρνημένω

Vocative ἠρνημένον ἠρνημένα ἠρνημένω

Accusative ἠρνημένον ἠρνημένα ἠρνημένω

Genitive ἠρνημένου ἠρνημένων ἠρνημένοῑν

Dative ἠρνημένῳ ἠρνημένοῑς ἠρνημένοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative ἠρνημένος ἠρνημένοι ἠρνημένω

Vocative ἠρνημένε ἠρνημένοι ἠρνημένω

Accusative ἠρνημένον ἠρνημένους ἠρνημένω

Genitive ἠρνημένου ἠρνημένων ἠρνημένοῑν

Dative ἠρνημένῳ ἠρνημένοῑς ἠρνημένοῑν

Feminine

Nominative ἠρνημένη ἠρνημέναι ἠρνημένᾱ

Vocative ἠρνημένη ἠρνημέναι ἠρνημένᾱ

Accusative ἠρνημένην ἠρνημένᾱς ἠρνημένᾱ

Genitive ἠρνημένης ἠρνημενῶν ἠρνημέναῑν

Dative ἠρνημένῃ ἠρνημέναῑς ἠρνημέναῑν

Neuter

Nominative ἠρνημένον ἠρνημένα ἠρνημένω

Vocative ἠρνημένον ἠρνημένα ἠρνημένω

Accusative ἠρνημένον ἠρνημένα ἠρνημένω

Genitive ἠρνημένου ἠρνημένων ἠρνημένοῑν

Dative ἠρνημένῳ ἠρνημένοῑς ἠρνημένοῑν



Singular Plural Dual

Ionic

Present

Active voice

Masculine

Nominative ἀρνεύμενος ἀρνεύμενοι ἀρνευμένω

Vocative ἀρνεύμενε ἀρνεύμενοι ἀρνευμένω

Accusative ἀρνεύμενον ἀρνευμένους ἀρνευμένω

Genitive ἀρνευμένου ἀρνευμένων ἀρνευμένοῑν

Dative ἀρνευμένῳ ἀρνευμένοῑς ἀρνευμένοῑν

Feminine

Nominative ἀρνευμένη ἀρνευμέναι ἀρνευμένᾱ

Vocative ἀρνευμένη ἀρνευμέναι ἀρνευμένᾱ

Accusative ἀρνευμένην ἀρνευμένᾱς ἀρνευμένᾱ

Genitive ἀρνευμένης ἀρνευμενῶν ἀρνευμέναῑν

Dative ἀρνευμένῃ ἀρνευμέναῑς ἀρνευμέναῑν

Neuter

Nominative ἀρνεύμενον ἀρνεύμενα ἀρνευμένω

Vocative ἀρνεύμενον ἀρνεύμενα ἀρνευμένω

Accusative ἀρνεύμενον ἀρνεύμενα ἀρνευμένω

Genitive ἀρνευμένου ἀρνευμένων ἀρνευμένοῑν

Dative ἀρνευμένῳ ἀρνευμένοῑς ἀρνευμένοῑν



ἀρνέομαι

refuse.

Active Middle Passive

Regular

Present ἀρνεῖσθαι

Future ἀρνήσεσθαι ἀρνηθήσεσθαι

Aorist ἀρνήσασθαι ἀρνηθῆναι

Perfect ἠρνῆσθαι



διαφθείρω

destroy completely; kill; spoil.

Indicative Subjunctive Optative Imperative

Regular

Active voice

Present
διαφθείρω διαφθείρω διαφθείροῑμι1ps

διαφθείρεις διαφθείρῃς διαφθείροῑς διάφθειρε2ps

διαφθείρει διαφθείρῃ διαφθείροῑ διαφθειρέτω3ps

διαφθείρομεν διαφθείρωμεν διαφθείροῑμεν1pp

διαφθείρετε διαφθείρητε διαφθείροῑτε διαφθείρετε2pp

διαφθείρουσι διαφθείρωσι διαφθείροῑεν διαφθειρέτωσαν3pp

διαφθείρετον διαφθείρητον διαφθείροῑτον διαφθείρετον2pd

διαφθείρετον διαφθείρητον διαφθειροί̄την διαφθειρέτων3pd

Imperfect
διέφθειρον1ps

διέφθειρες2ps

διέφθειρε3ps

διεφθείρομεν1pp

διεφθείρετε2pp

διέφθειρον3pp

διεφθείρετον2pd

διεφθειρέτην3pd

Future
διαφθερῶ διαφθερῶ διαφθεροῖμι1ps

διαφθερεῖς διαφθερῇς διαφθεροῖς διαφθέρει2ps

διαφθερεῖ διαφθερῇ διαφθεροῖ διαφθερείτω3ps

διαφθεροῦμεν διαφθερῶμεν διαφθεροῖμεν1pp

διαφθερεῖτε διαφθερῆτε διαφθεροῖτε διαφθερεῖτε2pp

διαφθεροῦσι διαφθερῶσι διαφθεροῖεν διαφθερείτωσαν3pp

διαφθερεῖτον διαφθερῆτον διαφθεροῖτον διαφθερεῖτον2pd

διαφθερεῖτον διαφθερῆτον διαφθεροί̄την διαφθερείτων3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Strong future
διαφθαρησοί̄μην1ps

διαφθαρήσοῑο2ps

διαφθαρήσοῑτο3ps

διαφθαρησοί̄μεθα1pp

διαφθαρήσοῑσθε2pp

διαφθαρήσοῑντο3pp

διαφθαρήσοῑσθον2pd

διαφθαρησοί̄σθην3pd

Aorist
διέφθειρα διαφθαρθῶ διαφθαρθείην1ps

διέφθειρας διαφθαρθῇς διαφθαρθείης διαφθάρθητι2ps

διέφθειρε διαφθαρθῇ διαφθαρθείη διαφθαρθήτω3ps

διεφθείραμεν διαφθαρθῶμεν διαφθαρθεῖμεν1pp

διεφθείρατε διαφθαρθῆτε διαφθαρθεῖτε διαφθάρθητε2pp

διέφθειραν διαφθαρθῶσι διαφθαρθεῖεν διαφθαρθήτωσαν3pp

διεφθείρατον διαφθαρθῆτον διαφθαρθεῖτον διαφθάρθητον2pd

διεφθειράτην διαφθαρθῆτον διαφθαρθείτην διαφθαρθήτων3pd

Strong aorist
διέφθαρον διαφθάρω διαφθάροῑμι1ps

διέφθαρες διαφθάρῃς διαφθάροῑς διάφθαρε2ps

διέφθαρε διαφθάρῃ διαφθάροῑ διαφθαρέτω3ps

διεφθάρομεν διαφθάρωμεν διαφθάροῑμεν1pp

διεφθάρετε διαφθάρητε διαφθάροῑτε διαφθάρετε2pp

διέφθαρον διαφθάρωσι διαφθάροῑεν διαφθαρέτωσαν3pp

διεφθάρετον διαφθάρητον διαφθάροῑτον διαφθάρετον2pd

διεφθαρέτην διαφθάρητον διαφθαροί̄την διαφθαρέτων3pd

Perfect
διέφθαρκα διεφθάρκω διεφθάρκοῑμι1ps

διέφθαρκας διεφθάρκῃς διεφθάρκοῑς διέφθαρκε2ps

διέφθαρκε διεφθάρκῃ διεφθάρκοῑ διεφθαρκέτω3ps

διεφθάρκαμεν διεφθάρκωμεν διεφθάρκοῑμεν1pp

διεφθάρκατε διεφθάρκητε διεφθάρκοῑτε διεφθάρκετε2pp

διεφθάρκασι διεφθάρκωσι διεφθάρκοῑεν διεφθαρκέτωσαν3pp

διεφθάρκατον διεφθάρκητον διεφθάρκοῑτον διεφθάρκετον2pd

διεφθάρκατον διεφθάρκητον διεφθαρκοί̄την διεφθαρκέτων3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Strong perfect
διέφθορα1ps

διέφθορας2ps

διέφθορε3ps

διεφθόραμεν1pp

διεφθόρατε2pp

διεφθόρασι3pp

διεφθοράτην2pd

διεφθόρατον3pd

Pluperfect
διηφθάρκη1ps

διηφθάρκης2ps

διηφθάρκει3ps

διηφθάρκεμεν1pp

διηφθάρκετε2pp

διηφθάρκεσαν3pp

διηφθάρκειτον2pd

διηφθαρκείτην3pd

Strong pluperfect
διηφθόρεα1ps

διηφθόρεας2ps

διηφθόρει3ps

διηφθόρεμεν1pp

διηφθόρετε2pp

διηφθόρεισαν3pp

διηφθορείτην2pd

διηφθορείτην3pd

Middle voice

Present
διεφθείρομαι διαφθείρωμαι διαφθειροί̄μην1ps

διεφθείρει διαφθείρῃ διαφθείροῑο διαφθείρου2ps

διεφθείρεται διαφθείρηται διαφθείροῑτο διαφθειρέσθω3ps

διεφθειρόμεθα διαφθειρώμεθα διαφθειροί̄μεθα1pp

διεφθείρεσθε διαφθείρησθε διαφθείροῑσθε διαφθείρεσθε2pp

διεφθείρονται διαφθείρωνται διαφθείροῑντο διαφθειρέσθωσα3pp

διεφθείρεσθον διαφθείρησθον διαφθείροῑσθον διαφθείρεσθον2pd

διεφθείρεσθον διαφθείρησθον διαφθειροί̄σθην διαφθειρέσθων3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Imperfect
διεφθειρόμην1ps

διεφθείρου2ps

διεφθείρετο3ps

διεφθειρόμεθα1pp

διεφθείρεσθε2pp

διεφθείροντο3pp

διεφθείρεσθον2pd

διεφθειρέσθην3pd

Future
διαφθεροῦμαι διαφθερῶμαι διαφθεροί̄μην1ps

διαφθερεῖ διαφθερῇ διαφθεροῖο διαφθεροῦ2ps

διαφθερεῖται διαφθερῆται διαφθεροῖτο διαφθερείσθω3ps

διαφθερούμεθα διαφθερώμεθα διαφθεροί̄μεθα1pp

διαφθερεῖσθε διαφθερῆσθε διαφθεροῖσθε διαφθερεῖσθε2pp

διαφθεροῦνται διαφθερῶνται διαφθεροῖντο διαφθερείσθωσαν3pp

διαφθερεῖσθον διαφθερῆσθον διαφθεροῖσθον διαφθερεῖσθον2pd

διαφθερεῖσθον διαφθερῆσθον διαφθεροί̄σθην διαφθερείσθων3pd

Aorist
διεφθειράμην διαφθείρωμαι διαφθειραί̄μην1ps

διεφθείρω διαφθείρῃ διαφθείραῑο διάφθειραι2ps

διεφθείρατο διαφθείρηται διαφθείραῑτο διαφθειράσθω3ps

διεφθειράμεθα διαφθειρώμεθα διαφθειραί̄μεθα1pp

διεφθείρασθε διαφθείρησθε διαφθείραῑσθε διαφθείρασθε2pp

διεφθείραντο διαφθείρωνται διαφθείραῑντο διαφθειράσθωσα3pp

διεφθείρασθον διαφθείρησθον διαφθείραῑσθον διαφθείρασθον2pd

διεφθειράσθην διαφθείρησθον διαφθειραί̄σθην διαφθειράσθων3pd

Strong aorist
διεφθαρόμην διαφθάρωμαι διαφθαροί̄μην1ps

διεφθάρου διαφθάρῃ διαφθάροῑο διαφθαροῦ2ps

διεφθάρετο διαφθάρηται διαφθάροῑτο διαφθαρέσθω3ps

διεφθαρόμεθα διαφθαρώμεθα διαφθαροί̄μεθα1pp

διεφθάρεσθε διαφθάρησθε διαφθάροῑσθε διαφθάρεσθε2pp

διεφθάροντο διαφθάρωνται διαφθάροῑντο διαφθαρέσθωσαν3pp

διεφθάρεσθον διαφθάρησθον διαφθάροῑσθον διαφθάρεσθον2pd

διεφθαρέσθην διαφθάρησθον διαφθαροί̄σθην διαφθαρέσθων3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Perfect
διήφθαρμαι1ps

διήφθαρσαι διέφθαρσο2ps

διήφθαρται διεφθάρσθω3ps

διηφθάρμεθα1pp

διήφθαρσθε διέφθαρσθε2pp

διήφθαρνται διεφθάρσθωσαν3pp

διήφθαρσθον διέφθαρσθον2pd

διήφθαρσθον διεφθάρσθων3pd

Strong perfect
διήφθορμαι1ps

διήφθορσαι2ps

διήφθορται3ps

διηφθόρμεθα1pp

διήφθορθε2pp

διήφθορνται3pp

διήφθορθον2pd

διήφθορθον3pd

Pluperfect
διηφθάρμην1ps

διήφθαρσο2ps

διήφθαρτο3ps

διηφθάρμεθα1pp

διήφθαρσθε2pp

διήφθαρντο3pp

διήφθαρσθον2pd

διηφθάρσθην3pd

Strong pluperfect
διηφθόρμην1ps

διήφθορσο2ps

διήφθορτο3ps

διηφθόρμεθα1pp

διήφθορθε2pp

διήφθορντο3pp

διήφθορθον2pd

διηφθόρθην3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Passive voice

Strong future
διαφθαρήσομαι1ps

διαφθαρήσει2ps

διαφθαρήσεται3ps

διαφθαρησόμεθα1pp

διαφθαρήσεσθε2pp

διαφθαρήσονται3pp

διαφθαρήσεσθον2pd

διαφθαρήσεσθον3pd

Aorist
διεφθάρθην1ps

διεφθάρθης2ps

διεφθάρθη3ps

διεφθάρθημεν1pp

διεφθάρθητε2pp

διεφθάρθησαν3pp

διεφθάρθητον2pd

διεφθαρθήτην3pd

Strong aorist
διεφθάρην1ps

διεφθάρης2ps

διεφθάρη3ps

διεφθάρημεν1pp

διεφθάρητε2pp

διεφθάρησαν3pp

διεφθάρητον2pd

διεφθαρήτην3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Doric

Active voice

Present
διαφθαίρω διαφθαίρω διαφθαίροῑμι1ps

διαφθαίρεις διαφθαίρῃς διαφθαίροῑς διάφθαιρε2ps

διαφθαίρει διαφθαίρῃ διαφθαίροῑ διαφθαιρέτω3ps

διαφθαίρομεν διαφθαίρωμεν διαφθαίροῑμεν1pp

διαφθαίρετε διαφθαίρητε διαφθαίροῑτε διαφθαίρετε2pp

διαφθαίρουσι διαφθαίρωσι διαφθαίροῑεν διαφθαιρέτωσαν3pp

διαφθαίρετον διαφθαίρητον διαφθαίροῑτον διαφθαίρετον2pd

διαφθαίρετον διαφθαίρητον διαφθαιροί̄την διαφθαιρέτων3pd

Imperfect
διέφθαιρον1ps

διέφθαιρες2ps

διέφθαιρε3ps

διεφθαίρομεν1pp

διεφθαίρετε2pp

διέφθαιρον3pp

διεφθαίρετον2pd

διεφθαιρέτην3pd

Middle voice

Present
διεφθαίρομαι διαφθαίρωμαι διαφθαιροί̄μην1ps

διεφθαίρει διαφθαίρῃ διαφθαίροῑο διαφθαίρου2ps

διεφθαίρεται διαφθαίρηται διαφθαίροῑτο διαφθαιρέσθω3ps

διεφθαιρόμεθα διαφθαιρώμεθα διαφθαιροί̄μεθα1pp

διεφθαίρεσθε διαφθαίρησθε διαφθαίροῑσθε διαφθαίρεσθε2pp

διεφθαίρονται διαφθαίρωνται διαφθαίροῑντο διαφθαιρέσθωσα3pp

διεφθαίρεσθον διαφθαίρησθον διαφθαίροῑσθον διαφθαίρεσθον2pd

διεφθαίρεσθον διαφθαίρησθον διαφθαιροί̄σθην διαφθαιρέσθων3pd

Imperfect
διεφθαιρόμην1ps

διεφθαίρου2ps

διεφθαίρετο3ps

διεφθαιρόμεθα1pp

διεφθαίρεσθε2pp

διεφθαίροντο3pp



Indicative Subjunctive Optative Imperative

διεφθαίρεσθον2pd

διεφθαιρέσθην3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Aeolian

Active voice

Present
διαφθέρρω διαφθέρρω διαφθέρροῑμι1ps

διαφθέρρεις διαφθέρρῃς διαφθέρροῑς διάφθερρε2ps

διαφθέρρει διαφθέρρῃ διαφθέρροῑ διαφθερρέτω3ps

διαφθέρρομεν διαφθέρρωμεν διαφθέρροῑμεν1pp

διαφθέρρετε διαφθέρρητε διαφθέρροῑτε διαφθέρρετε2pp

διαφθέρρουσι διαφθέρρωσι διαφθέρροῑεν διαφθερρέτωσαν3pp

διαφθέρρετον διαφθέρρητον διαφθέρροῑτον διαφθέρρετον2pd

διαφθέρρετον διαφθέρρητον διαφθερροί̄την διαφθερρέτων3pd

Imperfect
διέφθερρον1ps

διέφθερρες2ps

διέφθερρε3ps

διεφθέρρομεν1pp

διεφθέρρετε2pp

διέφθερρον3pp

διεφθέρρετον2pd

διεφθερρέτην3pd

Perfect
διέφθορσο2ps

διεφθόρσθω3ps

διέφθορσθε2pp

διεφθόρσθωσαν3pp

διέφθορσθον2pd

διεφθόρσθων3pd

Middle voice

Present
διεφθέρρομαι διαφθέρρωμαι διαφθερροί̄μην1ps

διεφθέρρει διαφθέρρῃ διαφθέρροῑο διαφθέρρου2ps

διεφθέρρεται διαφθέρρηται διαφθέρροῑτο διαφθερρέσθω3ps

διεφθερρόμεθα διαφθερρώμεθα διαφθερροί̄μεθα1pp

διεφθέρρεσθε διαφθέρρησθε διαφθέρροῑσθε διαφθέρρεσθε2pp

διεφθέρρονται διαφθέρρωνται διαφθέρροῑντο διαφθερρέσθωσα3pp

διεφθέρρεσθον διαφθέρρησθον διαφθέρροῑσθον διαφθέρρεσθον2pd

διεφθέρρεσθον διαφθέρρησθον διαφθερροί̄σθην διαφθερρέσθων3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Imperfect
διεφθερρόμην1ps

διεφθέρρου2ps

διεφθέρρετο3ps

διεφθερρόμεθα1pp

διεφθέρρεσθε2pp

διεφθέρροντο3pp

διεφθέρρεσθον2pd

διεφθερρέσθην3pd

Perfect
διέφθορμαι1ps

διέφθορσαι2ps

διέφθορται3ps

διεφθόρμεθα1pp

διέφθορσθε2pp

διέφθορνται3pp

διέφθορσθον2pd

διέφθορσθον3pd

Pluperfect
διεφθόρμην1ps

διέφθορσο2ps

διέφθορτο3ps

διεφθόρμεθα1pp

διέφθορσθε2pp

διέφθορντο3pp

διέφθορσθον2pd

διεφθόρσθην3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Epic

Active voice

Future
διαφθέρσω διαφθέρσοῑμι1ps

διαφθέρσεις διαφθέρσοῑς2ps

διαφθέρσει διαφθέρσοῑ3ps

διαφθέρσομεν διαφθέρσοῑμεν1pp

διαφθέρσετε διαφθέρσοῑτε2pp

διαφθέρσουσι διαφθέρσοῑεν3pp

διαφθέρσετον διαφθέρσοῑτον2pd

διαφθέρσετον διαφθερσοί̄την3pd

Perfect
διεφθάρασο2ps

διεφθαράσθω3ps

διεφθάρασθε2pp

διεφθαράσθωσαν3pp

διεφθάρασθον2pd

διεφθαράσθων3pd

Middle voice

Future
διαφθέρσομαι διαφθερσοί̄μην1ps

διαφθέρσει διαφθέρσοῑο2ps

διαφθέρσεται διαφθέρσοῑτο3ps

διαφθερσόμεθα διαφθερσοί̄μεθα1pp

διαφθέρσεσθε διαφθέρσοῑσθε2pp

διαφθέρσονται διαφθέρσοῑντο3pp

διαφθέρσεσθον διαφθέρσοῑσθον2pd

διαφθέρσεσθον διαφθερσοί̄σθην3pd

Perfect
διεφθάραμαι1ps

διεφθάρασαι2ps

διεφθάραται3ps

διεφθαράμεθα1pp

διεφθάρασθε2pp

διεφθάρανται3pp

διεφθάρασθον2pd

διεφθάρασθον3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Pluperfect
διεφθαράμην1ps

διεφθάρασο2ps

διεφθάρατο3ps

διεφθαράμεθα1pp

διεφθάρασθε2pp

διεφθάραντο3pp

διεφθάρασθον2pd

διεφθαράσθην3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Ionic

Active voice

Future
διαφθερέω διαφθερέω διαφθερέοῑμι1ps

διαφθερέεις διαφθερέῃς διαφθερέοῑς διαφθέρεε2ps

διαφθερέει διαφθερέῃ διαφθερέοῑ διαφθερεέτω3ps

διαφθερέομεν διαφθερέωμεν διαφθερέοῑμεν1pp

διαφθερέετε διαφθερέητε διαφθερέοῑτε διαφθερέετε2pp

διαφθερέουσι διαφθερέωσι διαφθερέοῑεν διαφθερεέτωσαν3pp

διαφθερέετον διαφθερέητον διαφθερέοῑτον διαφθερέετον2pd

διαφθερέετον διαφθερέητον διαφθερεοί̄την διαφθερεέτων3pd

Middle voice

Future
διαφθερέομαι διαφθερέωμαι διαφθερεοί̄μην1ps

διαφθερέει διαφθερέῃ διαφθερέοῑο διαφθερέου2ps

διαφθερέεται διαφθερέηται διαφθερέοῑτο διαφθερεέσθω3ps

διαφθερεόμεθα διαφθερεώμεθα διαφθερεοί̄μεθα1pp

διαφθερέεσθε διαφθερέησθε διαφθερέοῑσθε διαφθερέεσθε2pp

διαφθερέονται διαφθερέωνται διαφθερέοῑντο διαφθερεέσθωσα3pp

διαφθερέεσθον διαφθερέησθον διαφθερέοῑσθον διαφθερέεσθον2pd

διαφθερέεσθον διαφθερέησθον διαφθερεοί̄σθην διαφθερεέσθων3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Recent

Active voice

Aorist
διέφθερσα διαφθέρσω διαφθέρσαῑμι1ps

διέφθερσας διαφθέρσῃς διαφθέρσειας διάφθερσον2ps

διέφθερσε διαφθέρσῃ διαφθέρσειε διαφθερσάτω3ps

διεφθέρσαμεν διαφθέρσωμεν διαφθέρσαῑμεν1pp

διεφθέρσατε διαφθέρσητε διαφθέρσαῑτε διαφθέρσατε2pp

διέφθερσαν διαφθέρσωσι διαφθέρσειαν διαφθερσάτωσαν3pp

διεφθέρσατον διαφθέρσητον διαφθέρσαῑτον διαφθέρσατον2pd

διεφθερσάτην διαφθέρσητον διαφθερσαί̄την διαφθερσάτων3pd

Middle voice

Aorist
διεφθερσάμην διαφθέρσωμαι διαφθερσαί̄μην1ps

διεφθέρσω διαφθέρσῃ διαφθέρσαῑο διάφθερσαι2ps

διεφθέρσατο διαφθέρσηται διαφθέρσαῑτο διαφθερσάσθω3ps

διεφθερσάμεθα διαφθερσώμεθα διαφθερσαί̄μεθα1pp

διεφθέρσασθε διαφθέρσησθε διαφθέρσαῑσθε διαφθέρσασθε2pp

διεφθέρσαντο διαφθέρσωνται διαφθέρσαῑντο διαφθερσάσθωσα3pp

διεφθέρσασθον διαφθέρσησθον διαφθέρσαῑσθον διαφθέρσασθον2pd

διεφθερσάσθην διαφθέρσησθον διαφθερσαί̄σθην διαφθερσάσθων3pd



διαφθείρω

destroy completely; kill; spoil.

Singular Plural Dual

Regular

Present

Active voice

Masculine

Nominative διαφθείρων διαφθείροντες διαφθείροντε

Vocative διαφθείρον διαφθείροντες διαφθείροντε

Accusative διαφθείροντα διαφθείροντας διαφθείροντε

Genitive διαφθείροντος διαφθειρόντων διαφθειρόντοῑν

Dative διαφθείροντι διαφθείρουσι διαφθειρόντοῑν

Feminine

Nominative διαφθείρουσα διαφθείρουσαι διαφθειρούσᾱ

Vocative διαφθείρουσα διαφθείρουσαι διαφθειρούσᾱ

Accusative διαφθείρουσαν διαφθειρούσᾱς διαφθειρούσᾱ

Genitive διαφθειρούσης διαφθειρουσῶν διαφθειρούσαῑν

Dative διαφθειρούσῃ διαφθειρούσαῑς διαφθειρούσαῑν

Neuter

Nominative διαφθεῖρον διαφθείροντα διαφθείροντε

Vocative διαφθεῖρον διαφθείροντα διαφθείροντε

Accusative διαφθεῖρον διαφθείροντα διαφθείροντε

Genitive διαφθείροντος διαφθειρόντων διαφθειρόντοῑν

Dative διαφθείροντι διαφθείρουσι διαφθειρόντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative διαφθειρόμενος διαφθειρόμενοι διαφθειρομένω

Vocative διαφθειρόμενε διαφθειρόμενοι διαφθειρομένω

Accusative διαφθειρόμενον διαφθειρομένους διαφθειρομένω

Genitive διαφθειρομένου διαφθειρομένων διαφθειρομένοῑν

Dative διαφθειρομένῳ διαφθειρομένοῑς διαφθειρομένοῑν

Feminine

Nominative διαφθειρομένη διαφθειρομέναι διαφθειρομένᾱ

Vocative διαφθειρομένη διαφθειρομέναι διαφθειρομένᾱ

Accusative διαφθειρομένην διαφθειρομένᾱς διαφθειρομένᾱ

Genitive διαφθειρομένης διαφθειρομενῶν διαφθειρομέναῑν

Dative διαφθειρομένῃ διαφθειρομέναῑς διαφθειρομέναῑν



Singular Plural Dual

Neuter

Nominative διαφθειρόμενον διαφθειρόμενα διαφθειρομένω

Vocative διαφθειρόμενον διαφθειρόμενα διαφθειρομένω

Accusative διαφθειρόμενον διαφθειρόμενα διαφθειρομένω

Genitive διαφθειρομένου διαφθειρομένων διαφθειρομένοῑν

Dative διαφθειρομένῳ διαφθειρομένοῑς διαφθειρομένοῑν

Future

Active voice

Masculine

Nominative διαφθερῶν διαφθεροῦντες διαφθεροῦντε

Vocative διαφθερῶν διαφθεροῦντες διαφθεροῦντε

Accusative διαφθεροῦντα διαφθεροῦντας διαφθεροῦντε

Genitive διαφθεροῦντος διαφθερούντων διαφθερούντοῑν

Dative διαφθεροῦντι διαφθεροῦσι διαφθερούντοῑν

Feminine

Nominative διαφθεροῦσα διαφθεροῦσαι διαφθερούσᾱ

Vocative διαφθεροῦσα διαφθεροῦσαι διαφθερούσᾱ

Accusative διαφθεροῦσαν διαφθερούσᾱς διαφθερούσᾱ

Genitive διαφθερούσης διαφθερουσῶν διαφθερούσαῑν

Dative διαφθερούσῃ διαφθερούσαῑς διαφθερούσαῑν

Neuter

Nominative διαφθεροῦν διαφθεροῦντα διαφθεροῦντε

Vocative διαφθεροῦν διαφθεροῦντα διαφθεροῦντε

Accusative διαφθεροῦν διαφθεροῦντα διαφθεροῦντε

Genitive διαφθεροῦντος διαφθερούντων διαφθερούντοῑν

Dative διαφθεροῦντι διαφθεροῦσι διαφθερούντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative διαφθερούμενος διαφθερούμενοι διαφθερουμένω

Vocative διαφθερούμενε διαφθερούμενοι διαφθερουμένω

Accusative διαφθερούμενον διαφθερουμένους διαφθερουμένω

Genitive διαφθερουμένου διαφθερουμένων διαφθερουμένοῑν

Dative διαφθερουμένῳ διαφθερουμένοῑς διαφθερουμένοῑν



Singular Plural Dual

Feminine

Nominative διαφθερουμένη διαφθερουμέναι διαφθερουμένᾱ

Vocative διαφθερουμένη διαφθερουμέναι διαφθερουμένᾱ

Accusative διαφθερουμένην διαφθερουμένᾱς διαφθερουμένᾱ

Genitive διαφθερουμένης διαφθερουμενῶν διαφθερουμέναῑν

Dative διαφθερουμένῃ διαφθερουμέναῑς διαφθερουμέναῑν

Neuter

Nominative διαφθερούμενον διαφθερούμενα διαφθερουμένω

Vocative διαφθερούμενον διαφθερούμενα διαφθερουμένω

Accusative διαφθερούμενον διαφθερούμενα διαφθερουμένω

Genitive διαφθερουμένου διαφθερουμένων διαφθερουμένοῑν

Dative διαφθερουμένῳ διαφθερουμένοῑς διαφθερουμένοῑν

Strong future

Middle voice

Masculine

Nominative διαφθαρούμενος διαφθαρούμενοι διαφθαρουμένω

Vocative διαφθαρούμενε διαφθαρούμενοι διαφθαρουμένω

Accusative διαφθαρούμενον διαφθαρουμένους διαφθαρουμένω

Genitive διαφθαρουμένου διαφθαρουμένων διαφθαρουμένοῑν

Dative διαφθαρουμένῳ διαφθαρουμένοῑς διαφθαρουμένοῑν

Feminine

Nominative διαφθαρουμένη διαφθαρουμέναι διαφθαρουμένᾱ

Vocative διαφθαρουμένη διαφθαρουμέναι διαφθαρουμένᾱ

Accusative διαφθαρουμένην διαφθαρουμένᾱς διαφθαρουμένᾱ

Genitive διαφθαρουμένης διαφθαρουμενῶν διαφθαρουμέναῑν

Dative διαφθαρουμένῃ διαφθαρουμέναῑς διαφθαρουμέναῑν

Neuter

Nominative διαφθαρούμενον διαφθαρούμενα διαφθαρουμένω

Vocative διαφθαρούμενον διαφθαρούμενα διαφθαρουμένω

Accusative διαφθαρούμενον διαφθαρούμενα διαφθαρουμένω

Genitive διαφθαρουμένου διαφθαρουμένων διαφθαρουμένοῑν

Dative διαφθαρουμένῳ διαφθαρουμένοῑς διαφθαρουμένοῑν



Singular Plural Dual

Passive voice

Masculine

Nominative διαφθαρθησόμενος διαφθαρθησόμενοι διαφθαρθησομένω

Vocative διαφθαρθησόμενε διαφθαρθησόμενοι διαφθαρθησομένω

Accusative διαφθαρθησόμενον διαφθαρθησομένους διαφθαρθησομένω

Genitive διαφθαρθησομένου διαφθαρθησομένων διαφθαρθησομένοῑν

Dative διαφθαρθησομένῳ διαφθαρθησομένοῑς διαφθαρθησομένοῑν

Feminine

Nominative διαφθαρθησομένη διαφθαρθησομέναι διαφθαρθησομένᾱ

Vocative διαφθαρθησομένη διαφθαρθησομέναι διαφθαρθησομένᾱ

Accusative διαφθαρθησομένην διαφθαρθησομένᾱς διαφθαρθησομένᾱ

Genitive διαφθαρθησομένης διαφθαρθησομενῶν διαφθαρθησομέναῑν

Dative διαφθαρθησομένῃ διαφθαρθησομέναῑς διαφθαρθησομέναῑν

Neuter

Nominative διαφθαρθησόμενον διαφθαρθησόμενα διαφθαρθησομένω

Vocative διαφθαρθησόμενον διαφθαρθησόμενα διαφθαρθησομένω

Accusative διαφθαρθησόμενον διαφθαρθησόμενα διαφθαρθησομένω

Genitive διαφθαρθησομένου διαφθαρθησομένων διαφθαρθησομένοῑν

Dative διαφθαρθησομένῳ διαφθαρθησομένοῑς διαφθαρθησομένοῑν

Aorist

Active voice

Masculine

Nominative διαφθείρᾱς διαφθείραντες διαφθείραντε

Vocative διαφθείραν διαφθείραντες διαφθείραντε

Accusative διαφθείραντα διαφθείραντας διαφθείραντε

Genitive διαφθείραντος διαφθειράντων διαφθειράντοῑν

Dative διαφθείραντι διαφθείρᾱσι διαφθειράντοῑν

Feminine

Nominative διαφθείρᾱσα διαφθείρᾱσαι διαφθειρά̄σᾱ

Vocative διαφθείρᾱσα διαφθείρᾱσαι διαφθειρά̄σᾱ

Accusative διαφθείρᾱσαν διαφθειρά̄σᾱς διαφθειρά̄σᾱ

Genitive διαφθειρά̄σης διαφθειρᾱσῶν διαφθειρά̄σαῑν

Dative διαφθειρά̄σῃ διαφθειρά̄σαῑς διαφθειρά̄σαῑν



Singular Plural Dual

Neuter

Nominative διαφθεῖραν διαφθείραντα διαφθείραντε

Vocative διαφθεῖραν διαφθείραντα διαφθείραντε

Accusative διαφθεῖραν διαφθείραντα διαφθείραντε

Genitive διαφθείραντος διαφθειράντων διαφθειράντοῑν

Dative διαφθείραντι διαφθείρᾱσι διαφθειράντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative διαφθειράμενος διαφθειράμενοι διαφθειραμένω

Vocative διαφθειράμενε διαφθειράμενοι διαφθειραμένω

Accusative διαφθειράμενον διαφθειραμένους διαφθειραμένω

Genitive διαφθειραμένου διαφθειραμένων διαφθειραμένοῑν

Dative διαφθειραμένῳ διαφθειραμένοῑς διαφθειραμένοῑν

Feminine

Nominative διαφθειραμένη διαφθειραμέναι διαφθειραμένᾱ

Vocative διαφθειραμένη διαφθειραμέναι διαφθειραμένᾱ

Accusative διαφθειραμένην διαφθειραμένᾱς διαφθειραμένᾱ

Genitive διαφθειραμένης διαφθειραμενῶν διαφθειραμέναῑν

Dative διαφθειραμένῃ διαφθειραμέναῑς διαφθειραμέναῑν

Neuter

Nominative διαφθειράμενον διαφθειράμενα διαφθειραμένω

Vocative διαφθειράμενον διαφθειράμενα διαφθειραμένω

Accusative διαφθειράμενον διαφθειράμενα διαφθειραμένω

Genitive διαφθειραμένου διαφθειραμένων διαφθειραμένοῑν

Dative διαφθειραμένῳ διαφθειραμένοῑς διαφθειραμένοῑν

Passive voice

Masculine

Nominative διαφθαρθείς διαφθαρθέντες διαφθαρθέντε

Vocative διαφθαρθείς διαφθαρθέντες διαφθαρθέντε

Accusative διαφθαρθέντα διαφθαρθέντας διαφθαρθέντε

Genitive διαφθαρθέντος διαφθαρθέντων διαφθαρθέντοῑν

Dative διαφθαρθέντι διαφθαρθεῖσι διαφθαρθέντοῑν

Feminine

Nominative διαφθαρθεῖσα διαφθαρθεῖσαι διαφθαρθείσᾱ

Vocative διαφθαρθεῖσα διαφθαρθεῖσαι διαφθαρθείσᾱ

Accusative διαφθαρθεῖσαν διαφθαρθείσᾱς διαφθαρθείσᾱ

Genitive διαφθαρθείσης διαφθαρθεισῶν διαφθαρθείσαῑν

Dative διαφθαρθείσῃ διαφθαρθείσαῑς διαφθαρθείσαῑν



Singular Plural Dual

Neuter

Nominative διαφθαρθέν διαφθαρθέντα διαφθαρθέντε

Vocative διαφθαρθέν διαφθαρθέντα διαφθαρθέντε

Accusative διαφθαρθέν διαφθαρθέντα διαφθαρθέντε

Genitive διαφθαρθέντος διαφθαρθέντων διαφθαρθέντοῑν

Dative διαφθαρθέντι διαφθαρθεῖσι διαφθαρθέντοῑν

String Aorist

Active voice

Masculine

Nominative διαφθαρών διαφθαρόντες διαφθαρόντε

Vocative διαφθαρών διαφθαρόντες διαφθαρόντε

Accusative διαφθαρόντα διαφθαρόντας διαφθαρόντε

Genitive διαφθαρόντος διαφθαρόντων διαφθαρόντοῑν

Dative διαφθαρόντι διαφθαροῦσι διαφθαρόντοῑν

Feminine

Nominative διαφθαροῦσα διαφθαροῦσαι διαφθαρούσᾱ

Vocative διαφθαροῦσα διαφθαροῦσαι διαφθαρούσᾱ

Accusative διαφθαροῦσαν διαφθαρούσᾱς διαφθαρούσᾱ

Genitive διαφθαρούσης διαφθαρουσῶν διαφθαρούσαῑν

Dative διαφθαρούσῃ διαφθαρούσαῑς διαφθαρούσαῑν

Neuter

Nominative διαφθαρόν διαφθαρόντα διαφθαρόντε

Vocative διαφθαρόν διαφθαρόντα διαφθαρόντε

Accusative διαφθαρόν διαφθαρόντα διαφθαρόντε

Genitive διαφθαρόντος διαφθαρόντων διαφθαρόντοῑν

Dative διαφθαρόντι διαφθαροῦσι διαφθαρόντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative διαφθαρόμενος διαφθαρόμενοι διαφθαρομένω

Vocative διαφθαρόμενε διαφθαρόμενοι διαφθαρομένω

Accusative διαφθαρόμενον διαφθαρομένους διαφθαρομένω

Genitive διαφθαρομένου διαφθαρομένων διαφθαρομένοῑν

Dative διαφθαρομένῳ διαφθαρομένοῑς διαφθαρομένοῑν



Singular Plural Dual

Feminine

Nominative διαφθαρομένη διαφθαρομέναι διαφθαρομένᾱ

Vocative διαφθαρομένη διαφθαρομέναι διαφθαρομένᾱ

Accusative διαφθαρομένην διαφθαρομένᾱς διαφθαρομένᾱ

Genitive διαφθαρομένης διαφθαρομενῶν διαφθαρομέναῑν

Dative διαφθαρομένῃ διαφθαρομέναῑς διαφθαρομέναῑν

Neuter

Nominative διαφθαρόμενον διαφθαρόμενα διαφθαρομένω

Vocative διαφθαρόμενον διαφθαρόμενα διαφθαρομένω

Accusative διαφθαρόμενον διαφθαρόμενα διαφθαρομένω

Genitive διαφθαρομένου διαφθαρομένων διαφθαρομένοῑν

Dative διαφθαρομένῳ διαφθαρομένοῑς διαφθαρομένοῑν

Passive voice

Masculine

Nominative διαφθαρείς διαφθαρέντες διαφθαρέντε

Vocative διαφθαρείς διαφθαρέντες διαφθαρέντε

Accusative διαφθαρέντα διαφθαρέντας διαφθαρέντε

Genitive διαφθαρέντος διαφθαρέντων διαφθαρέντοῑν

Dative διαφθαρέντι διαφθαρεῖσι διαφθαρέντοῑν

Feminine

Nominative διαφθαρεῖσα διαφθαρεῖσαι διαφθαρείσᾱ

Vocative διαφθαρεῖσα διαφθαρεῖσαι διαφθαρείσᾱ

Accusative διαφθαρεῖσαν διαφθαρείσᾱς διαφθαρείσᾱ

Genitive διαφθαρείσης διαφθαρεισῶν διαφθαρείσαῑν

Dative διαφθαρείσῃ διαφθαρείσαῑς διαφθαρείσαῑν

Neuter

Nominative διαφθαρέν διαφθαρέντα διαφθαρέντε

Vocative διαφθαρέν διαφθαρέντα διαφθαρέντε

Accusative διαφθαρέν διαφθαρέντα διαφθαρέντε

Genitive διαφθαρέντος διαφθαρέντων διαφθαρέντοῑν

Dative διαφθαρέντι διαφθαρεῖσι διαφθαρέντοῑν



Singular Plural Dual

Perfect

Active voice

Masculine

Nominative διεφθαρκώς διεφθαρκότες διεφθαρκότε

Vocative διεφθαρκώς διεφθαρκότες διεφθαρκότε

Accusative διεφθαρκότα διεφθαρκότας διεφθαρκότε

Genitive διεφθαρκότος διεφθαρκότων διεφθαρκότοῑν

Dative διεφθαρκότι διεφθαρκῶσι διεφθαρκότοῑν

Feminine

Nominative διεφθαρκυῖα διεφθαρκυῖαι διεφθαρκυίᾱ

Vocative διεφθαρκυῖα διεφθαρκυῖαι διεφθαρκυίᾱ

Accusative διεφθαρκυῖαν διεφθαρκυίᾱς διεφθαρκυίᾱ

Genitive διεφθαρκυίᾱς διεφθαρκυιῶν διεφθαρκυίαῑν

Dative διεφθαρκυίᾳ διεφθαρκυίαῑς διεφθαρκυίαῑν

Neuter

Nominative διεφθαρκός διεφθαρκότα διεφθαρκότε

Vocative διεφθαρκός διεφθαρκότα διεφθαρκότε

Accusative διεφθαρκός διεφθαρκότα διεφθαρκότε

Genitive διεφθαρκότος διεφθαρκότων διεφθαρκότοῑν

Dative διεφθαρκότι διεφθαρκῶσι διεφθαρκότοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative διεφθαρμένος διεφθαρμένοι διεφθαρμένω

Vocative διεφθαρμένε διεφθαρμένοι διεφθαρμένω

Accusative διεφθαρμένον διεφθαρμένους διεφθαρμένω

Genitive διεφθαρμένου διεφθαρμένων διεφθαρμένοῑν

Dative διεφθαρμένῳ διεφθαρμένοῑς διεφθαρμένοῑν

Feminine

Nominative διεφθαρμένη διεφθαρμέναι διεφθαρμένᾱ

Vocative διεφθαρμένη διεφθαρμέναι διεφθαρμένᾱ

Accusative διεφθαρμένην διεφθαρμένᾱς διεφθαρμένᾱ

Genitive διεφθαρμένης διεφθαρμενῶν διεφθαρμέναῑν

Dative διεφθαρμένῃ διεφθαρμέναῑς διεφθαρμέναῑν



Singular Plural Dual

Neuter

Nominative διεφθαρμένον διεφθαρμένα διεφθαρμένω

Vocative διεφθαρμένον διεφθαρμένα διεφθαρμένω

Accusative διεφθαρμένον διεφθαρμένα διεφθαρμένω

Genitive διεφθαρμένου διεφθαρμένων διεφθαρμένοῑν

Dative διεφθαρμένῳ διεφθαρμένοῑς διεφθαρμένοῑν



Singular Plural Dual

Doric

Present

Active voice

Masculine

Nominative διαφθαίρων διαφθαίροντες διαφθαίροντε

Vocative διαφθαίρον διαφθαίροντες διαφθαίροντε

Accusative διαφθαίροντα διαφθαίροντας διαφθαίροντε

Genitive διαφθαίροντος διαφθαιρόντων διαφθαιρόντοῑν

Dative διαφθαίροντι διαφθαίρουσι διαφθαιρόντοῑν

Feminine

Nominative διαφθαίρουσα διαφθαίρουσαι διαφθαιρούσᾱ

Vocative διαφθαίρουσα διαφθαίρουσαι διαφθαιρούσᾱ

Accusative διαφθαίρουσαν διαφθαιρούσᾱς διαφθαιρούσᾱ

Genitive διαφθαιρούσης διαφθαιρουσῶν διαφθαιρούσαῑν

Dative διαφθαιρούσῃ διαφθαιρούσαῑς διαφθαιρούσαῑν

Neuter

Nominative διαφθαίρον διαφθαίροντα διαφθαίροντε

Vocative διαφθαίρον διαφθαίροντα διαφθαίροντε

Accusative διαφθαίρον διαφθαίροντα διαφθαίροντε

Genitive διαφθαίροντος διαφθαιρόντων διαφθαιρόντοῑν

Dative διαφθαίροντι διαφθαίρουσι διαφθαιρόντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative διαφθαιρόμενος διαφθαιρόμενοι διαφθαιρομένω

Vocative διαφθαιρόμενε διαφθαιρόμενοι διαφθαιρομένω

Accusative διαφθαιρόμενον διαφθαιρομένους διαφθαιρομένω

Genitive διαφθαιρομένου διαφθαιρομένων διαφθαιρομένοῑν

Dative διαφθαιρομένῳ διαφθαιρομένοῑς διαφθαιρομένοῑν

Feminine

Nominative διαφθαιρομένη διαφθαιρομέναι διαφθαιρομένᾱ

Vocative διαφθαιρομένη διαφθαιρομέναι διαφθαιρομένᾱ

Accusative διαφθαιρομένην διαφθαιρομένᾱς διαφθαιρομένᾱ

Genitive διαφθαιρομένης διαφθαιρομενῶν διαφθαιρομέναῑν

Dative διαφθαιρομένῃ διαφθαιρομέναῑς διαφθαιρομέναῑν



Singular Plural Dual

Neuter

Nominative διαφθαιρόμενον διαφθαιρόμενα διαφθαιρομένω

Vocative διαφθαιρόμενον διαφθαιρόμενα διαφθαιρομένω

Accusative διαφθαιρόμενον διαφθαιρόμενα διαφθαιρομένω

Genitive διαφθαιρομένου διαφθαιρομένων διαφθαιρομένοῑν

Dative διαφθαιρομένῳ διαφθαιρομένοῑς διαφθαιρομένοῑν

Strong future

Middle voice

Masculine

Nominative διαφθαρησούμενος διαφθαρησούμενοι διαφθαρησουμένω

Vocative διαφθαρησούμενε διαφθαρησούμενοι διαφθαρησουμένω

Accusative διαφθαρησούμενον διαφθαρησουμένους διαφθαρησουμένω

Genitive διαφθαρησουμένου διαφθαρησουμένων διαφθαρησουμένοῑν

Dative διαφθαρησουμένῳ διαφθαρησουμένοῑς διαφθαρησουμένοῑν

Feminine

Nominative διαφθαρησουμένη διαφθαρησουμέναι διαφθαρησουμένᾱ

Vocative διαφθαρησουμένη διαφθαρησουμέναι διαφθαρησουμένᾱ

Accusative διαφθαρησουμένην διαφθαρησουμένᾱς διαφθαρησουμένᾱ

Genitive διαφθαρησουμένης διαφθαρησουμενῶν διαφθαρησουμέναῑν

Dative διαφθαρησουμένῃ διαφθαρησουμέναῑς διαφθαρησουμέναῑν

Neuter

Nominative διαφθαρησούμενον διαφθαρησούμενα διαφθαρησουμένω

Vocative διαφθαρησούμενον διαφθαρησούμενα διαφθαρησουμένω

Accusative διαφθαρησούμενον διαφθαρησούμενα διαφθαρησουμένω

Genitive διαφθαρησουμένου διαφθαρησουμένων διαφθαρησουμένοῑν

Dative διαφθαρησουμένῳ διαφθαρησουμένοῑς διαφθαρησουμένοῑν



Singular Plural Dual

Aeolian

Present

Active voice

Masculine

Nominative διαφθέρρων διαφθέρροντες διαφθέρροντε

Vocative διαφθέρρον διαφθέρροντες διαφθέρροντε

Accusative διαφθέρροντα διαφθέρροντας διαφθέρροντε

Genitive διαφθέρροντος διαφθερρόντων διαφθερρόντοῑν

Dative διαφθέρροντι διαφθέρρουσι διαφθερρόντοῑν

Feminine

Nominative διαφθέρρουσα διαφθέρρουσαι διαφθερρούσᾱ

Vocative διαφθέρρουσα διαφθέρρουσαι διαφθερρούσᾱ

Accusative διαφθέρρουσαν διαφθερρούσᾱς διαφθερρούσᾱ

Genitive διαφθερρούσης διαφθερρουσῶν διαφθερρούσαῑν

Dative διαφθερρούσῃ διαφθερρούσαῑς διαφθερρούσαῑν

Neuter

Nominative διαφθέρρον διαφθέρροντα διαφθέρροντε

Vocative διαφθέρρον διαφθέρροντα διαφθέρροντε

Accusative διαφθέρρον διαφθέρροντα διαφθέρροντε

Genitive διαφθέρροντος διαφθερρόντων διαφθερρόντοῑν

Dative διαφθέρροντι διαφθέρρουσι διαφθερρόντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative διαφθερρόμενος διαφθερρόμενοι διαφθερρομένω

Vocative διαφθερρόμενε διαφθερρόμενοι διαφθερρομένω

Accusative διαφθερρόμενον διαφθερρομένους διαφθερρομένω

Genitive διαφθερρομένου διαφθερρομένων διαφθερρομένοῑν

Dative διαφθερρομένῳ διαφθερρομένοῑς διαφθερρομένοῑν

Feminine

Nominative διαφθερρομένη διαφθερρομέναι διαφθερρομένᾱ

Vocative διαφθερρομένη διαφθερρομέναι διαφθερρομένᾱ

Accusative διαφθερρομένην διαφθερρομένᾱς διαφθερρομένᾱ

Genitive διαφθερρομένης διαφθερρομενῶν διαφθερρομέναῑν

Dative διαφθερρομένῃ διαφθερρομέναῑς διαφθερρομέναῑν



Singular Plural Dual

Neuter

Nominative διαφθερρόμενον διαφθερρόμενα διαφθερρομένω

Vocative διαφθερρόμενον διαφθερρόμενα διαφθερρομένω

Accusative διαφθερρόμενον διαφθερρόμενα διαφθερρομένω

Genitive διαφθερρομένου διαφθερρομένων διαφθερρομένοῑν

Dative διαφθερρομένῳ διαφθερρομένοῑς διαφθερρομένοῑν

Perfect

Middle voice

Masculine

Nominative διεφθορμένος διεφθορμένοι διεφθορμένω

Vocative διεφθορμένε διεφθορμένοι διεφθορμένω

Accusative διεφθορμένον διεφθορμένους διεφθορμένω

Genitive διεφθορμένου διεφθορμένων διεφθορμένοῑν

Dative διεφθορμένῳ διεφθορμένοῑς διεφθορμένοῑν

Feminine

Nominative διεφθορμένη διεφθορμέναι διεφθορμένᾱ

Vocative διεφθορμένη διεφθορμέναι διεφθορμένᾱ

Accusative διεφθορμένην διεφθορμένᾱς διεφθορμένᾱ

Genitive διεφθορμένης διεφθορμενῶν διεφθορμέναῑν

Dative διεφθορμένῃ διεφθορμέναῑς διεφθορμέναῑν

Neuter

Nominative διεφθορμένον διεφθορμένα διεφθορμένω

Vocative διεφθορμένον διεφθορμένα διεφθορμένω

Accusative διεφθορμένον διεφθορμένα διεφθορμένω

Genitive διεφθορμένου διεφθορμένων διεφθορμένοῑν

Dative διεφθορμένῳ διεφθορμένοῑς διεφθορμένοῑν



Singular Plural Dual

Epic

Future

Active voice

Masculine

Nominative διαφθέρσων διαφθέρσοντες διαφθέρσοντε

Vocative διαφθέρσον διαφθέρσοντες διαφθέρσοντε

Accusative διαφθέρσοντα διαφθέρσοντας διαφθέρσοντε

Genitive διαφθέρσοντος διαφθερσόντων διαφθερσόντοῑν

Dative διαφθέρσοντι διαφθέρσουσι διαφθερσόντοῑν

Feminine

Nominative διαφθέρσουσα διαφθέρσουσαι διαφθερσούσᾱ

Vocative διαφθέρσουσα διαφθέρσουσαι διαφθερσούσᾱ

Accusative διαφθέρσουσαν διαφθερσούσᾱς διαφθερσούσᾱ

Genitive διαφθερσούσης διαφθερσουσῶν διαφθερσούσαῑν

Dative διαφθερσούσῃ διαφθερσούσαῑς διαφθερσούσαῑν

Neuter

Nominative διαφθέρσον διαφθέρσοντα διαφθέρσοντε

Vocative διαφθέρσον διαφθέρσοντα διαφθέρσοντε

Accusative διαφθέρσον διαφθέρσοντα διαφθέρσοντε

Genitive διαφθέρσοντος διαφθερσόντων διαφθερσόντοῑν

Dative διαφθέρσοντι διαφθέρσουσι διαφθερσόντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative διαφθερσόμενος διαφθερσόμενοι διαφθερσομένω

Vocative διαφθερσόμενε διαφθερσόμενοι διαφθερσομένω

Accusative διαφθερσόμενον διαφθερσομένους διαφθερσομένω

Genitive διαφθερσομένου διαφθερσομένων διαφθερσομένοῑν

Dative διαφθερσομένῳ διαφθερσομένοῑς διαφθερσομένοῑν

Feminine

Nominative διαφθερσομένη διαφθερσομέναι διαφθερσομένᾱ

Vocative διαφθερσομένη διαφθερσομέναι διαφθερσομένᾱ

Accusative διαφθερσομένην διαφθερσομένᾱς διαφθερσομένᾱ

Genitive διαφθερσομένης διαφθερσομενῶν διαφθερσομέναῑν

Dative διαφθερσομένῃ διαφθερσομέναῑς διαφθερσομέναῑν



Singular Plural Dual

Neuter

Nominative διαφθερσόμενον διαφθερσόμενα διαφθερσομένω

Vocative διαφθερσόμενον διαφθερσόμενα διαφθερσομένω

Accusative διαφθερσόμενον διαφθερσόμενα διαφθερσομένω

Genitive διαφθερσομένου διαφθερσομένων διαφθερσομένοῑν

Dative διαφθερσομένῳ διαφθερσομένοῑς διαφθερσομένοῑν

Perfect

Middle voice

Masculine

Nominative διεφθαραμένος διεφθαραμένοι διεφθαραμένω

Vocative διεφθαραμένε διεφθαραμένοι διεφθαραμένω

Accusative διεφθαραμένον διεφθαραμένους διεφθαραμένω

Genitive διεφθαραμένου διεφθαραμένων διεφθαραμένοῑν

Dative διεφθαραμένῳ διεφθαραμένοῑς διεφθαραμένοῑν

Feminine

Nominative διεφθαραμένη διεφθαραμέναι διεφθαραμένᾱ

Vocative διεφθαραμένη διεφθαραμέναι διεφθαραμένᾱ

Accusative διεφθαραμένην διεφθαραμένᾱς διεφθαραμένᾱ

Genitive διεφθαραμένης διεφθαραμενῶν διεφθαραμέναῑν

Dative διεφθαραμένῃ διεφθαραμέναῑς διεφθαραμέναῑν

Neuter

Nominative διεφθαραμένον διεφθαραμένα διεφθαραμένω

Vocative διεφθαραμένον διεφθαραμένα διεφθαραμένω

Accusative διεφθαραμένον διεφθαραμένα διεφθαραμένω

Genitive διεφθαραμένου διεφθαραμένων διεφθαραμένοῑν

Dative διεφθαραμένῳ διεφθαραμένοῑς διεφθαραμένοῑν



Singular Plural Dual

Ionic

Future

Active voice

Masculine

Nominative διαφθερέσων διαφθερέσοντες διαφθερέσοντε

Vocative διαφθερέσον διαφθερέσοντες διαφθερέσοντε

Accusative διαφθερέσοντα διαφθερέσοντας διαφθερέσοντε

Genitive διαφθερέσοντος διαφθερεσόντων διαφθερεσόντοῑν

Dative διαφθερέσοντι διαφθερέσουσι διαφθερεσόντοῑν

Feminine

Nominative διαφθερέσουσα διαφθερέσουσαι διαφθερεσούσᾱ

Vocative διαφθερέσουσα διαφθερέσουσαι διαφθερεσούσᾱ

Accusative διαφθερέσουσαν διαφθερεσούσᾱς διαφθερεσούσᾱ

Genitive διαφθερεσούσης διαφθερεσουσῶν διαφθερεσούσαῑν

Dative διαφθερεσούσῃ διαφθερεσούσαῑς διαφθερεσούσαῑν

Neuter

Nominative διαφθερέσον διαφθερέσοντα διαφθερέσοντε

Vocative διαφθερέσον διαφθερέσοντα διαφθερέσοντε

Accusative διαφθερέσον διαφθερέσοντα διαφθερέσοντε

Genitive διαφθερέσοντος διαφθερεσόντων διαφθερεσόντοῑν

Dative διαφθερέσοντι διαφθερέσουσι διαφθερεσόντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative διαφθερεσόμενος διαφθερεσόμενοι διαφθερεσομένω

Vocative διαφθερεσόμενε διαφθερεσόμενοι διαφθερεσομένω

Accusative διαφθερεσόμενον διαφθερεσομένους διαφθερεσομένω

Genitive διαφθερεσομένου διαφθερεσομένων διαφθερεσομένοῑν

Dative διαφθερεσομένῳ διαφθερεσομένοῑς διαφθερεσομένοῑν

Feminine

Nominative διαφθερεσομένη διαφθερεσομέναι διαφθερεσομένᾱ

Vocative διαφθερεσομένη διαφθερεσομέναι διαφθερεσομένᾱ

Accusative διαφθερεσομένην διαφθερεσομένᾱς διαφθερεσομένᾱ

Genitive διαφθερεσομένης διαφθερεσομενῶν διαφθερεσομέναῑν

Dative διαφθερεσομένῃ διαφθερεσομέναῑς διαφθερεσομέναῑν



Singular Plural Dual

Neuter

Nominative διαφθερεσόμενον διαφθερεσόμενα διαφθερεσομένω

Vocative διαφθερεσόμενον διαφθερεσόμενα διαφθερεσομένω

Accusative διαφθερεσόμενον διαφθερεσόμενα διαφθερεσομένω

Genitive διαφθερεσομένου διαφθερεσομένων διαφθερεσομένοῑν

Dative διαφθερεσομένῳ διαφθερεσομένοῑς διαφθερεσομένοῑν



Singular Plural Dual

Recent

Aorist

Active voice

Masculine

Nominative διαφθέρσᾱς διαφθέρσαντες διαφθέρσαντε

Vocative διαφθέρσαν διαφθέρσαντες διαφθέρσαντε

Accusative διαφθέρσαντα διαφθέρσαντας διαφθέρσαντε

Genitive διαφθέρσαντος διαφθερσάντων διαφθερσάντοῑν

Dative διαφθέρσαντι διαφθέρσᾱσι διαφθερσάντοῑν

Feminine

Nominative διαφθέρσᾱσα διαφθέρσᾱσαι διαφθερσά̄σᾱ

Vocative διαφθέρσᾱσα διαφθέρσᾱσαι διαφθερσά̄σᾱ

Accusative διαφθέρσᾱσαν διαφθερσά̄σᾱς διαφθερσά̄σᾱ

Genitive διαφθερσά̄σης διαφθερσᾱσῶν διαφθερσά̄σαῑν

Dative διαφθερσά̄σῃ διαφθερσά̄σαῑς διαφθερσά̄σαῑν

Neuter

Nominative διαφθέρσαν διαφθέρσαντα διαφθέρσαντε

Vocative διαφθέρσαν διαφθέρσαντα διαφθέρσαντε

Accusative διαφθέρσαν διαφθέρσαντα διαφθέρσαντε

Genitive διαφθέρσαντος διαφθερσάντων διαφθερσάντοῑν

Dative διαφθέρσαντι διαφθέρσᾱσι διαφθερσάντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative διαφθερσάμενος διαφθερσάμενοι διαφθερσαμένω

Vocative διαφθερσάμενε διαφθερσάμενοι διαφθερσαμένω

Accusative διαφθερσάμενον διαφθερσαμένους διαφθερσαμένω

Genitive διαφθερσαμένου διαφθερσαμένων διαφθερσαμένοῑν

Dative διαφθερσαμένῳ διαφθερσαμένοῑς διαφθερσαμένοῑν

Feminine

Nominative διαφθερσαμένη διαφθερσαμέναι διαφθερσαμένᾱ

Vocative διαφθερσαμένη διαφθερσαμέναι διαφθερσαμένᾱ

Accusative διαφθερσαμένην διαφθερσαμένᾱς διαφθερσαμένᾱ

Genitive διαφθερσαμένης διαφθερσαμενῶν διαφθερσαμέναῑν

Dative διαφθερσαμένῃ διαφθερσαμέναῑς διαφθερσαμέναῑν



Singular Plural Dual

Neuter

Nominative διαφθερσάμενον διαφθερσάμενα διαφθερσαμένω

Vocative διαφθερσάμενον διαφθερσάμενα διαφθερσαμένω

Accusative διαφθερσάμενον διαφθερσάμενα διαφθερσαμένω

Genitive διαφθερσαμένου διαφθερσαμένων διαφθερσαμένοῑν

Dative διαφθερσαμένῳ διαφθερσαμένοῑς διαφθερσαμένοῑν



διαφθείρω

destroy completely; kill; spoil.

Active Middle Passive

Regular

Present διαφθερεῖν διαφθερεῖσθαι

Future διαφθαρήσεσθαι

Aorist διαφθεῖραι διαφθείρασθαι διαφθαρθῆναι

Aorist διαφθαρεῖν διαφθαρέσθαι διαφθαρῆναι

Perfect διεφθαρκέναι διεφθάρσθαι

Doric

Present διαφθαίρειν διαφθαίρεσθαι

Aeolian

Present διαφθέρρειν διαφθέρρεσθαι

Perfect διεφθόρσθαι

Epic

Future διαφθέρσειν διαφθέρσεσθαι

Perfect διεφθαράσθαι

Ionic

Present διαφθερέειν διαφθερέεσθαι

Recent

Aorist διαφθέρσαι διαφθέρσασθαι



ἐφίστημι

set upon, establish, impose.

Indicative Subjunctive Optative Imperative

Regular

Active voice

Present
ἐφίστημι ἐφιστάω ἐφιστάοῑμι1ps

ἐφίστης ἐφιστάῃς ἐφιστάοῑς ἐφίστη2ps

ἐφίστησι ἐφιστάῃ ἐφιστάοῑ ἐφιστάτω3ps

ἐφίσταμεν ἐφιστάωμεν ἐφιστάοῑμεν1pp

ἐφίστατε ἐφιστάητε ἐφιστάοῑτε ἐφίστατε2pp

ἐφίστᾱσι ἐφιστάωσι ἐφιστάοῑεν ἐφιστάτωσαν3pp

ἐφίστατον ἐφίστατον ἐφιστάοῑθον ἐφίστατον2pd

ἐφίστατον ἐφίστατον ἐφισταοί̄θην ἐφιστάτων3pd

Imperfect
ἐφίστην1ps

ἐφίστης2ps

ἐφίστη3ps

ἐφίσταμεν1pp

ἐφίστατε2pp

ἐφίστασαν3pp

ἐφίστατον2pd

ἐφιστάτην3pd

Future
ἐπιστήσω ἐπιστήσοῑμι1ps

ἐπιστήσεις ἐπιστήσοῑς2ps

ἐπιστήσει ἐπιστήσοῑ3ps

ἐπιστήσομεν ἐπιστήσοῑμεν1pp

ἐπιστήσετε ἐπιστήσοῑτε2pp

ἐπιστήσουσι ἐπιστήσοῑεν3pp

ἐπιστήσετον ἐπιστήσοῑτον2pd

ἐπιστήσετον ἐπιστησοί̄την3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Aorist
ἐπέστησα ἐπιστήσω ἐπιστήσαῑμι1ps

ἐπέστησας ἐπιστήσῃς ἐπιστήσειας ἐπίστησον2ps

ἐπέστησε ἐπιστήσῃ ἐπιστήσειε ἐπιστησάτω3ps

ἐπεστήσαμεν ἐπιστήσωμεν ἐπιστήσαῑμεν1pp

ἐπεστήσατε ἐπιστήσητε ἐπιστήσαῑτε ἐπιστήσατε2pp

ἐπέστησαν ἐπιστήσωσι ἐπιστήσειαν ἐπιστησάτωσαν3pp

ἐπεστήσατον ἐπιστήσητον ἐπιστήσαῑτον ἐπιστήσατον2pd

ἐπεστησάτην ἐπιστήσητον ἐπιστησαί̄την ἐπιστησάτων3pd

Strong aorist
ἐπέστην ἐπιστῶ ἐπιστήοῑμι1ps

ἐπέστης ἐπιστῇς ἐπιστήοῑς ἐπίστη2ps

ἐπέστη ἐπιστῇ ἐπιστήοῑ ἐπιστήτω3ps

ἐπέστημεν ἐπιστῶμεν ἐπιστήοῑμεν1pp

ἐπέστητε ἐπιστῆτε ἐπιστήοῑτε ἐπίστητε2pp

ἐπέστησαν ἐπιστῶσι ἐπιστήοῑεν ἐπιστήτωσαν3pp

ἐπέστητον ἐπιστῆτον ἐπιστήοῑθον ἐπίστητον2pd

ἐπεστήτην ἐπιστῆτον ἐπιστηοί̄θην ἐπιστήτων3pd

Perfect
ἐπέστηκα ἐπεστήκω ἐπεστήκοῑμι1ps

ἐφέστηκα ἐφεστήκω ἐφεστήκοῑμι

ἐπέστηκας ἐπεστήκῃς ἐπεστήκοῑς ἐφέστασο2ps

ἐφέστηκας ἐφεστήκῃς ἐφεστήκοῑς ἐφέστηκε

ἐπέστηκε ἐπεστήκῃ ἐπεστήκοῑ ἐφεστάσθω3ps

ἐφέστηκε ἐφεστήκῃ ἐφεστήκοῑ ἐφεστηκέτω

ἐπεστήκαμεν ἐπεστήκωμεν ἐπεστήκοῑμεν1pp

ἐφεστήκαμεν ἐφεστήκωμεν ἐφεστήκοῑμεν

ἐπεστήκατε ἐπεστήκητε ἐπεστήκοῑτε ἐφέστασθε2pp

ἐφεστήκατε ἐφεστήκητε ἐφεστήκοῑτε ἐφεστήκετε

ἐπεστήκασι ἐπεστήκωσι ἐπεστήκοῑεν ἐφεστάσθωσαν3pp

ἐφεστήκασι ἐφεστήκωσι ἐφεστήκοῑεν ἐφεστηκέτωσαν

ἐπεστήκατον ἐπεστήκητον ἐπεστήκοῑτον ἐφέστασθον2pd

ἐφεστήκατον ἐφεστήκητον ἐφεστήκοῑτον ἐφεστήκετον

ἐπεστήκατον ἐπεστήκητον ἐπεστηκοί̄την ἐφεστάσθων3pd

ἐφεστήκατον ἐφεστήκητον ἐφεστηκοί̄την ἐφεστηκέτων



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Strong perfect
ἐφεσταίην1ps

ἐφέσταθι2ps

ἐφεστάτω3ps

ἐφέσταμεν ἐφέστωμεν1pp

ἐφέστατε2pp

ἐφέστᾱσι ἐφέστωσι3pp

ἐφέστατον2pd

ἐφέστατον3pd

Pluperfect
ἐπεστήκη1ps

ἐφεστήκη

ἐπεστήκης2ps

ἐφεστήκης

ἐπεστήκει3ps

ἐφεστήκει

ἐπεστήκεμεν1pp

ἐφεστήκεμεν

ἐπεστήκετε2pp

ἐφεστήκετε

ἐπεστήκεσαν3pp

ἐφεστήκεσαν

ἐπεστήκειτον2pd

ἐφεστήκειτον

ἐπεστηκείτην3pd

ἐφεστηκείτην

Middle voice

Present
ἐφίσταμαι ἐφιστάωμαι ἐφισταοί̄μην1ps

ἐφίστασαι ἐφιστάῃ ἐφιστάοῑο ἐφίστασο2ps

ἐφίσταται ἐφιστάηται ἐφιστάοῑτο ἐφιστάσθω3ps

ἐφιστάμεθα ἐφισταώμεθα ἐφισταοί̄μεθα1pp

ἐφίστασθε ἐφιστάησθε ἐφιστάοῑσθε ἐφίστασθε2pp

ἐφίστανται ἐφιστάωνται ἐφιστάοῑντο ἐφιστάσθωσαν3pp

ἐφίστασθον ἐφίστασθον ἐφιστάοῑσθον ἐφίστασθον2pd

ἐφίστασθον ἐφίστασθον ἐφισταοί̄σθην ἐφιστάσθων3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Imperfect
ἐφιστάμην1ps

ἐφίστασο2ps

ἐφίστατο3ps

ἐφιστάμεθα1pp

ἐφίστασθε2pp

ἐφίσταντο3pp

ἐφίστασθον2pd

ἐφιστάσθην3pd

Future
ἐπιστήσομαι ἐπιστησοί̄μην1ps

ἐπιστήσει ἐπιστήσοῑο2ps

ἐπιστήσεται ἐπιστήσοῑτο3ps

ἐπιστησόμεθα ἐπιστησοί̄μεθα1pp

ἐπιστήσεσθε ἐπιστήσοῑσθε2pp

ἐπιστήσονται ἐπιστήσοῑντο3pp

ἐπιστήσεσθον ἐπιστήσοῑσθον2pd

ἐπιστήσεσθον ἐπιστησοί̄σθην3pd

Aorist
ἐπεστησάμην ἐπιστήσωμαι ἐπιστησαί̄μην1ps

ἐπεστήσω ἐπιστήσῃ ἐπιστήσαῑο ἐπίστησαι2ps

ἐπεστήσατο ἐπιστήσηται ἐπιστήσαῑτο ἐπιστησάσθω3ps

ἐπεστησάμεθα ἐπιστησώμεθα ἐπιστησαί̄μεθα1pp

ἐπεστήσασθε ἐπιστήσησθε ἐπιστήσαῑσθε ἐπιστήσασθε2pp

ἐπεστήσαντο ἐπιστήσωνται ἐπιστήσαῑντο ἐπιστησάσθωσαν3pp

ἐπεστήσασθον ἐπιστήσησθον ἐπιστήσαῑσθον ἐπιστήσασθον2pd

ἐπεστησάσθην ἐπιστήσησθον ἐπιστησαί̄σθην ἐπιστησάσθων3pd

Strong aorist
ἐπιστήμην ἐπιστήωμαι ἐπιστηοί̄μην1ps

ἐπίστησο ἐπιστήῃ ἐπιστήοῑο ἐπίστησο2ps

ἐπίστητο ἐπιστήηται ἐπιστήοῑτο ἐπιστήσθω3ps

ἐπιστήμεθα ἐπιστηώμεθα ἐπιστηοί̄μεθα1pp

ἐπίστησθε ἐπιστήησθε ἐπιστήοῑσθε ἐπίστησθε2pp

ἐπίστηντο ἐπιστήωνται ἐπιστήοῑντο ἐπιστήσθωσαν3pp

ἐπίστησθον ἐπίστησθον ἐπιστήοῑσθον ἐπίστησθον2pd

ἐπιστήσθην ἐπίστησθον ἐπιστηοί̄σθην ἐπιστήσθων3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Perfect
ἐφέσταμαι1ps

ἐφέστημαι

ἐφέστασαι ἐπέστησο2ps

ἐφέστησαι ἐφέστησο

ἐφέσταται ἐπεστήσθω3ps

ἐφέστηται ἐφεστήσθω

ἐφεστάμεθα1pp

ἐφεστήμεθα

ἐφέστασθε ἐπέστησθε2pp

ἐφέστησθε ἐφέστησθε

ἐφέστανται ἐπεστήσθωσαν3pp

ἐφέστηνται ἐφεστήσθωσαν

ἐφέστασθον ἐπέστησθον2pd

ἐφέστησθον ἐφέστησθον

ἐφέστασθον ἐπεστήσθων3pd

ἐφέστησθον ἐφεστήσθων

Pluperfect
ἐφεστάμην1ps

ἐφεστήμην

ἐφέστασο2ps

ἐφέστησο

ἐφέστατο3ps

ἐφέστητο

ἐφεστάμεθα1pp

ἐφεστήμεθα

ἐφέστασθε2pp

ἐφέστησθε

ἐφέσταντο3pp

ἐφέστηντο

ἐφέστασθον2pd

ἐφέστησθον

ἐφεστάσθην3pd

ἐφεστήσθην



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Passive voice

Future
ἐπισταθήσομαι1ps

ἐπισταθήσει2ps

ἐπισταθήσεται3ps

ἐπισταθησόμεθα1pp

ἐπισταθήσεσθε2pp

ἐπισταθήσονται3pp

ἐπισταθήσεσθον2pd

ἐπισταθήσεσθον3pd

Aorist
ἐπεστάθην1ps

ἐπεστάθης2ps

ἐπεστάθη3ps

ἐπεστάθημεν1pp

ἐπεστάθητε2pp

ἐπεστάθησαν3pp

ἐπεστάθητον2pd

ἐπεσταθήτην3pd

Strong aorist
ἐπέστην1ps

ἐπέστης2ps

ἐπέστη3ps

ἐπέστημεν1pp

ἐπέστητε2pp

ἐπέστησαν3pp

ἐπέστητον2pd

ἐπεστήτην3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Attic

Active voice

Pluperfect
ἐφειστήκη1ps

ἐφειστήκης2ps

ἐφειστήκει3ps

ἐφειστήκεμεν1pp

ἐφειστήκετε2pp

ἐφειστήκεσαν3pp

ἐφειστήκειτον2pd

ἐφειστηκείτην3pd

Middle voice

Pluperfect
ἐφειστήμην1ps

ἐφείστησο2ps

ἐφείστητο3ps

ἐφειστήμεθα1pp

ἐφείστησθε2pp

ἐφείστηντο3pp

ἐφείστησθον2pd

ἐφειστήσθην3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Doric

Active voice

Future
ἐπιστασῶ ἐπιστασῶ ἐπιστασοῖμι1ps

ἐπιστᾱσοί̄μην

ἐπιστασεῖς ἐπιστασῇς ἐπιστασοῖς ἐπιστάσει2ps

ἐπιστά̄σοῑο

ἐπιστασεῖ ἐπιστασῇ ἐπιστασοῖ ἐπιστασείτω3ps

ἐπιστά̄σοῑτο

ἐπιστασοῦμεν ἐπιστασῶμεν ἐπιστασοῖμεν1pp

ἐπιστᾱσοί̄μεθα

ἐπιστασεῖτε ἐπιστασῆτε ἐπιστασοῖτε ἐπιστασεῖτε2pp

ἐπιστά̄σοῑσθε

ἐπιστασοῦσι ἐπιστασῶσι ἐπιστασοῖεν ἐπιστασείτωσαν3pp

ἐπιστά̄σοῑντο

ἐπιστασεῖτον ἐπιστασῆτον ἐπιστασοῖτον ἐπιστασεῖτον2pd

ἐπιστά̄σοῑσθον

ἐπιστασεῖτον ἐπιστασῆτον ἐπιστασοί̄την ἐπιστασείτων3pd

ἐπιστᾱσοί̄σθην

Aorist
ἐπέστασα ἐπιστάσω ἐπιστάσαῑμι1ps

ἐπίστᾱσα

ἐπέστασας ἐπιστάσῃς ἐπιστάσειας ἐπίστασον2ps

ἐπίστᾱσας

ἐπέστασε ἐπιστάσῃ ἐπιστάσειε ἐπιστασάτω3ps

ἐπίστᾱσε

ἐπεστάσαμεν ἐπιστάσωμεν ἐπιστάσαῑμεν1pp

ἐπιστά̄σαμεν

ἐπεστάσατε ἐπιστάσητε ἐπιστάσαῑτε ἐπιστάσατε2pp

ἐπιστά̄σατε

ἐπέστασαν ἐπιστάσωσι ἐπιστάσειαν ἐπιστασάτωσαν3pp

ἐπίστᾱσαν

ἐπεστάσατον ἐπιστάσητον ἐπιστάσαῑτον ἐπιστάσατον2pd

ἐπιστά̄σατον

ἐπεστασάτην ἐπιστάσητον ἐπιστασαί̄την ἐπιστασάτων3pd

ἐπιστᾱσάτην



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Perfect
ἐφέστακα ἐφεστάκω ἐφεστάκοῑμι1ps

ἐφέστακας ἐφεστάκῃς ἐφεστάκοῑς ἐφέστακε2ps

ἐφέστακε ἐφεστάκῃ ἐφεστάκοῑ ἐφεστακέτω3ps

ἐφεστάκαμεν ἐφεστάκωμεν ἐφεστάκοῑμεν1pp

ἐφεστάκατε ἐφεστάκητε ἐφεστάκοῑτε ἐφεστάκετε2pp

ἐφεστάκασι ἐφεστάκωσι ἐφεστάκοῑεν ἐφεστακέτωσαν3pp

ἐφεστάκατον ἐφεστάκητον ἐφεστάκοῑτον ἐφεστάκετον2pd

ἐφεστάκατον ἐφεστάκητον ἐφεστακοί̄την ἐφεστακέτων3pd

Pluperfect
ἐφεστάκη1ps

ἐφεστάκης2ps

ἐφεστάκει3ps

ἐφεστάκεμεν1pp

ἐφεστάκετε2pp

ἐφεστάκεσαν3pp

ἐφεστάκειτον2pd

ἐφεστακείτην3pd

Middle voice

Future
ἐπιστασοῦμαι ἐπιστασῶμαι ἐπιστασοί̄μην1ps

ἐπιστά̄σομαι

ἐπιστασεῖ ἐπιστασῇ ἐπιστασοῖο ἐπιστασοῦ2ps

ἐπιστά̄σει

ἐπιστασεῖται ἐπιστασῆται ἐπιστασοῖτο ἐπιστασείσθω3ps

ἐπιστά̄σεται

ἐπιστασούμεθα ἐπιστασώμεθα ἐπιστασοί̄μεθα1pp

ἐπιστᾱσόμεθα

ἐπιστασεῖσθε ἐπιστασῆσθε ἐπιστασοῖσθε ἐπιστασεῖσθε2pp

ἐπιστά̄σεσθε

ἐπιστασοῦνται ἐπιστασῶνται ἐπιστασοῖντο ἐπιστασείσθωσαν3pp

ἐπιστά̄σονται

ἐπιστασεῖσθον ἐπιστασῆσθον ἐπιστασοῖσθον ἐπιστασεῖσθον2pd

ἐπιστά̄σεσθον

ἐπιστασεῖσθον ἐπιστασῆσθον ἐπιστασοί̄σθην ἐπιστασείσθων3pd

ἐπιστά̄σεσθον



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Aorist
ἐπεστασάμην ἐπιστάσωμαι ἐπιστασαί̄μην1ps

ἐπιστᾱσάμην

ἐπεστάσω ἐπιστάσῃ ἐπιστάσαῑο ἐπίστασαι2ps

ἐπιστά̄σω

ἐπεστάσατο ἐπιστάσηται ἐπιστάσαῑτο ἐπιστασάσθω3ps

ἐπιστά̄σατο

ἐπεστασάμεθα ἐπιστασώμεθα ἐπιστασαί̄μεθα1pp

ἐπιστᾱσάμεθα

ἐπεστάσασθε ἐπιστάσησθε ἐπιστάσαῑσθε ἐπιστάσασθε2pp

ἐπιστά̄σασθε

ἐπεστάσαντο ἐπιστάσωνται ἐπιστάσαῑντο ἐπιστασάσθωσαν3pp

ἐπιστά̄σαντο

ἐπεστάσασθον ἐπιστάσησθον ἐπιστάσαῑσθον ἐπιστάσασθον2pd

ἐπιστά̄σασθον

ἐπεστασάσθην ἐπιστάσησθον ἐπιστασαί̄σθην ἐπιστασάσθων3pd

ἐπιστᾱσάσθην

Perfect
ἐφέσταμαι1ps

ἐφέστασαι ἐφέστασο2ps

ἐφέσταται ἐφεστάσθω3ps

ἐφεστάμεθα1pp

ἐφέστασθε ἐφέστασθε2pp

ἐφέστανται ἐφεστάσθωσαν3pp

ἐφέστασθον ἐφέστασθον2pd

ἐφέστασθον ἐφεστάσθων3pd

Pluperfect
ἐφεστάμην1ps

ἐφέστασο2ps

ἐφέστατο3ps

ἐφεστάμεθα1pp

ἐφέστασθε2pp

ἐφέσταντο3pp

ἐφέστασθον2pd

ἐφεστάσθην3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Passive voice

Strong aorist
ἔπεσταν1ps

ἔπεστας2ps

ἔπεστα3ps

ἐπέσταμεν1pp

ἐπέστατε2pp

ἐπέστασαν3pp

ἐπέστατον2pd

ἐπεστάτην3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Aeolian

Active voice

Imperfect
ἐπίστᾱν1ps

ἔπισταν3pp



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Poetic

Active voice

Strong aorist
ἐπίστηον1ps

ἐπίστηες2ps

ἐπίστηε3ps

ἐπιστήομεν1pp

ἐπιστήετε2pp

ἐπίστηον3pp

ἐπιστήετον2pd

ἐπιστηέτην3pd

Middle voice

Strong aorist
ἐπιστηόμην1ps

ἐπιστήου2ps

ἐπιστήετο3ps

ἐπιστηόμεθα1pp

ἐπιστήεσθε2pp

ἐπιστήοντο3pp

ἐπιστήεσθον2pd

ἐπιστηέσθην3pd

Passive voice

Strong aorist
ἐπίστησαν3pp



ἐφίστημι

set upon, establish, impose.

Singular Plural Dual

Regular

Present

Active voice

Masculine

Nominative ἐφιστά̄ς ἐφιστάντες ἐφιστάντε

Vocative ἐφιστά̄ς ἐφιστάντες ἐφιστάντε

Accusative ἐφιστάντα ἐφιστάντας ἐφιστάντε

Genitive ἐφιστάντος ἐφιστάντων ἐφιστάντοῑν

Dative ἐφιστάντι ἐφιστᾶσι ἐφιστάντοῑν

Feminine

Nominative ἐφιστᾶσα ἐφιστᾶσαι ἐφιστά̄σᾱ

Vocative ἐφιστᾶσα ἐφιστᾶσαι ἐφιστά̄σᾱ

Accusative ἐφιστᾶσαν ἐφιστά̄σᾱς ἐφιστά̄σᾱ

Genitive ἐφιστά̄σης ἐφιστᾱσῶν ἐφιστά̄σαῑν

Dative ἐφιστά̄σῃ ἐφιστά̄σαῑς ἐφιστά̄σαῑν

Neuter

Nominative ἐφιστάν ἐφιστάντα ἐφιστάντε

Vocative ἐφιστάν ἐφιστάντα ἐφιστάντε

Accusative ἐφιστάν ἐφιστάντα ἐφιστάντε

Genitive ἐφιστάντος ἐφιστάντων ἐφιστάντοῑν

Dative ἐφιστάντι ἐφιστᾶσι ἐφιστάντοῑν

Future

Active voice

Masculine

Nominative ἐπιστήσων ἐπιστήσοντες ἐπιστήσοντε

Vocative ἐπιστήσον ἐπιστήσοντες ἐπιστήσοντε

Accusative ἐπιστήσοντα ἐπιστήσοντας ἐπιστήσοντε

Genitive ἐπιστήσοντος ἐπιστησόντων ἐπιστησόντοῑν

Dative ἐπιστήσοντι ἐπιστήσουσι ἐπιστησόντοῑν

Feminine

Nominative ἐπιστήσουσα ἐπιστήσουσαι ἐπιστησούσᾱ

Vocative ἐπιστήσουσα ἐπιστήσουσαι ἐπιστησούσᾱ

Accusative ἐπιστήσουσαν ἐπιστησούσᾱς ἐπιστησούσᾱ

Genitive ἐπιστησούσης ἐπιστησουσῶν ἐπιστησούσαῑν

Dative ἐπιστησούσῃ ἐπιστησούσαῑς ἐπιστησούσαῑν



Singular Plural Dual

Neuter

Nominative ἐπιστῆσον ἐπιστήσοντα ἐπιστήσοντε

Vocative ἐπιστῆσον ἐπιστήσοντα ἐπιστήσοντε

Accusative ἐπιστῆσον ἐπιστήσοντα ἐπιστήσοντε

Genitive ἐπιστήσοντος ἐπιστησόντων ἐπιστησόντοῑν

Dative ἐπιστήσοντι ἐπιστήσουσι ἐπιστησόντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative ἐπιστησόμενος ἐπιστησόμενοι ἐπιστησομένω

Vocative ἐπιστησόμενε ἐπιστησόμενοι ἐπιστησομένω

Accusative ἐπιστησόμενον ἐπιστησομένους ἐπιστησομένω

Genitive ἐπιστησομένου ἐπιστησομένων ἐπιστησομένοῑν

Dative ἐπιστησομένῳ ἐπιστησομένοῑς ἐπιστησομένοῑν

Feminine

Nominative ἐπιστησομένη ἐπιστησομέναι ἐπιστησομένᾱ

Vocative ἐπιστησομένη ἐπιστησομέναι ἐπιστησομένᾱ

Accusative ἐπιστησομένην ἐπιστησομένᾱς ἐπιστησομένᾱ

Genitive ἐπιστησομένης ἐπιστησομενῶν ἐπιστησομέναῑν

Dative ἐπιστησομένῃ ἐπιστησομέναῑς ἐπιστησομέναῑν

Neuter

Nominative ἐπιστησόμενον ἐπιστησόμενα ἐπιστησομένω

Vocative ἐπιστησόμενον ἐπιστησόμενα ἐπιστησομένω

Accusative ἐπιστησόμενον ἐπιστησόμενα ἐπιστησομένω

Genitive ἐπιστησομένου ἐπιστησομένων ἐπιστησομένοῑν

Dative ἐπιστησομένῳ ἐπιστησομένοῑς ἐπιστησομένοῑν

Passive voice

Masculine

Nominative ἐπισταθησόμενος ἐπισταθησόμενοι ἐπισταθησομένω

Vocative ἐπισταθησόμενε ἐπισταθησόμενοι ἐπισταθησομένω

Accusative ἐπισταθησόμενον ἐπισταθησομένους ἐπισταθησομένω

Genitive ἐπισταθησομένου ἐπισταθησομένων ἐπισταθησομένοῑν

Dative ἐπισταθησομένῳ ἐπισταθησομένοῑς ἐπισταθησομένοῑν

Feminine

Nominative ἐπισταθησομένη ἐπισταθησομέναι ἐπισταθησομένᾱ

Vocative ἐπισταθησομένη ἐπισταθησομέναι ἐπισταθησομένᾱ

Accusative ἐπισταθησομένην ἐπισταθησομένᾱς ἐπισταθησομένᾱ

Genitive ἐπισταθησομένης ἐπισταθησομενῶν ἐπισταθησομέναῑν

Dative ἐπισταθησομένῃ ἐπισταθησομέναῑς ἐπισταθησομέναῑν



Singular Plural Dual

Neuter

Nominative ἐπισταθησόμενον ἐπισταθησόμενα ἐπισταθησομένω

Vocative ἐπισταθησόμενον ἐπισταθησόμενα ἐπισταθησομένω

Accusative ἐπισταθησόμενον ἐπισταθησόμενα ἐπισταθησομένω

Genitive ἐπισταθησομένου ἐπισταθησομένων ἐπισταθησομένοῑν

Dative ἐπισταθησομένῳ ἐπισταθησομένοῑς ἐπισταθησομένοῑν

Aorist

Active voice

Masculine

Nominative ἐπιστήσᾱς ἐπιστήσαντες ἐπιστήσαντε

Vocative ἐπιστήσαν ἐπιστήσαντες ἐπιστήσαντε

Accusative ἐπιστήσαντα ἐπιστήσαντας ἐπιστήσαντε

Genitive ἐπιστήσαντος ἐπιστησάντων ἐπιστησάντοῑν

Dative ἐπιστήσαντι ἐπιστήσᾱσι ἐπιστησάντοῑν

Feminine

Nominative ἐπιστήσᾱσα ἐπιστήσᾱσαι ἐπιστησά̄σᾱ

Vocative ἐπιστήσᾱσα ἐπιστήσᾱσαι ἐπιστησά̄σᾱ

Accusative ἐπιστήσᾱσαν ἐπιστησά̄σᾱς ἐπιστησά̄σᾱ

Genitive ἐπιστησά̄σης ἐπιστησᾱσῶν ἐπιστησά̄σαῑν

Dative ἐπιστησά̄σῃ ἐπιστησά̄σαῑς ἐπιστησά̄σαῑν

Neuter

Nominative ἐπιστῆσαν ἐπιστήσαντα ἐπιστήσαντε

Vocative ἐπιστῆσαν ἐπιστήσαντα ἐπιστήσαντε

Accusative ἐπιστῆσαν ἐπιστήσαντα ἐπιστήσαντε

Genitive ἐπιστήσαντος ἐπιστησάντων ἐπιστησάντοῑν

Dative ἐπιστήσαντι ἐπιστήσᾱσι ἐπιστησάντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative ἐπιστησάμενος ἐπιστησάμενοι ἐπιστησαμένω

Vocative ἐπιστησάμενε ἐπιστησάμενοι ἐπιστησαμένω

Accusative ἐπιστησάμενον ἐπιστησαμένους ἐπιστησαμένω

Genitive ἐπιστησαμένου ἐπιστησαμένων ἐπιστησαμένοῑν

Dative ἐπιστησαμένῳ ἐπιστησαμένοῑς ἐπιστησαμένοῑν



Singular Plural Dual

Feminine

Nominative ἐπιστησαμένη ἐπιστησαμέναι ἐπιστησαμένᾱ

Vocative ἐπιστησαμένη ἐπιστησαμέναι ἐπιστησαμένᾱ

Accusative ἐπιστησαμένην ἐπιστησαμένᾱς ἐπιστησαμένᾱ

Genitive ἐπιστησαμένης ἐπιστησαμενῶν ἐπιστησαμέναῑν

Dative ἐπιστησαμένῃ ἐπιστησαμέναῑς ἐπιστησαμέναῑν

Neuter

Nominative ἐπιστησάμενον ἐπιστησάμενα ἐπιστησαμένω

Vocative ἐπιστησάμενον ἐπιστησάμενα ἐπιστησαμένω

Accusative ἐπιστησάμενον ἐπιστησάμενα ἐπιστησαμένω

Genitive ἐπιστησαμένου ἐπιστησαμένων ἐπιστησαμένοῑν

Dative ἐπιστησαμένῳ ἐπιστησαμένοῑς ἐπιστησαμένοῑν

Passive voice

Masculine

Nominative ἐπισταθείς ἐπισταθέντες ἐπισταθέντε

Vocative ἐπισταθείς ἐπισταθέντες ἐπισταθέντε

Accusative ἐπισταθέντα ἐπισταθέντας ἐπισταθέντε

Genitive ἐπισταθέντος ἐπισταθέντων ἐπισταθέντοῑν

Dative ἐπισταθέντι ἐπισταθεῖσι ἐπισταθέντοῑν

Feminine

Nominative ἐπισταθεῖσα ἐπισταθεῖσαι ἐπισταθείσᾱ

Vocative ἐπισταθεῖσα ἐπισταθεῖσαι ἐπισταθείσᾱ

Accusative ἐπισταθεῖσαν ἐπισταθείσᾱς ἐπισταθείσᾱ

Genitive ἐπισταθείσης ἐπισταθεισῶν ἐπισταθείσαῑν

Dative ἐπισταθείσῃ ἐπισταθείσαῑς ἐπισταθείσαῑν

Neuter

Nominative ἐπισταθέν ἐπισταθέντα ἐπισταθέντε

Vocative ἐπισταθέν ἐπισταθέντα ἐπισταθέντε

Accusative ἐπισταθέν ἐπισταθέντα ἐπισταθέντε

Genitive ἐπισταθέντος ἐπισταθέντων ἐπισταθέντοῑν

Dative ἐπισταθέντι ἐπισταθεῖσι ἐπισταθέντοῑν



Singular Plural Dual

String Aorist

Active voice

Masculine

Nominative ἐπιστά̄ς ἐπιστάντες ἐπιστάντε

Vocative ἐπιστά̄ς ἐπιστάντες ἐπιστάντε

Accusative ἐπιστάντα ἐπιστάντας ἐπιστάντε

Genitive ἐπιστάντος ἐπιστάντων ἐπιστάντοῑν

Dative ἐπιστάντι ἐπιστᾶσι ἐπιστάντοῑν

Feminine

Nominative ἐπιστᾶσα ἐπιστάσαι ἐπιστά̄σᾱ

Vocative ἐπιστᾶσα ἐπιστᾶσαι ἐπιστά̄σᾱ

Accusative ἐπιστᾶσαν ἐπιστά̄σᾱς ἐπιστά̄σᾱ

Genitive ἐπιστάσης ἐπιστασῶν ἐπιστάσαῑν

Dative ἐπιστάσῃ ἐπιστάσαῑς ἐπιστάσαῑν

Neuter

Nominative ἐπιστάν ἐπιστάντα ἐπιστάντε

Vocative ἐπιστάν ἐπιστάντα ἐπιστάντε

Accusative ἐπιστάν ἐπιστάντα ἐπιστάντε

Genitive ἐπιστάντος ἐπιστάντων ἐπιστάντοῑν

Dative ἐπιστάντι ἐπιστᾶσι ἐπιστάντοῑν

Passive voice

Masculine

Nominative ἐπιστείς ἐπιστέντες ἐπιστέντε

Vocative ἐπιστείς ἐπιστέντες ἐπιστέντε

Accusative ἐπιστέντα ἐπιστέντας ἐπιστέντε

Genitive ἐπιστέντος ἐπιστέντων ἐπιστέντοῑν

Dative ἐπιστέντι ἐπιστεῖσι ἐπιστέντοῑν

Feminine

Nominative ἐπιστεῖσα ἐπιστεῖσαι ἐπιστείσᾱ

Vocative ἐπιστεῖσα ἐπιστεῖσαι ἐπιστείσᾱ

Accusative ἐπιστεῖσαν ἐπιστείσᾱς ἐπιστείσᾱ

Genitive ἐπιστείσης ἐπιστεισῶν ἐπιστείσαῑν

Dative ἐπιστείσῃ ἐπιστείσαῑς ἐπιστείσαῑν



Singular Plural Dual

Neuter

Nominative ἐπιστέν ἐπιστέντα ἐπιστέντε

Vocative ἐπιστέν ἐπιστέντα ἐπιστέντε

Accusative ἐπιστέν ἐπιστέντα ἐπιστέντε

Genitive ἐπιστέντος ἐπιστέντων ἐπιστέντοῑν

Dative ἐπιστέντι ἐπιστεῖσι ἐπιστέντοῑν

Perfect

Active voice

Masculine

Nominative ἐπεστηκώς ἐπεστηκότες ἐπεστηκότε

Nominative ἐφεστηκώς ἐφεστηκότες ἐφεστηκότε

Vocative ἐπεστηκώς ἐπεστηκότες ἐπεστηκότε

Vocative ἐφεστηκώς ἐφεστηκότες ἐφεστηκότε

Accusative ἐπεστηκότα ἐπεστηκότας ἐπεστηκότε

Accusative ἐφεστηκότα ἐφεστηκότας ἐφεστηκότε

Genitive ἐπεστηκότος ἐπεστηκότων ἐπεστηκότοῑν

Genitive ἐφεστηκότος ἐφεστηκότων ἐφεστηκότοῑν

Dative ἐπεστηκότι ἐπεστηκῶσι ἐπεστηκότοῑν

Dative ἐφεστηκότι ἐφεστηκῶσι ἐφεστηκότοῑν

Feminine

Nominative ἐπεστηκυῖα ἐπεστηκυῖαι ἐπεστηκυίᾱ

Nominative ἐφεστηκυῖα ἐφεστηκυῖαι ἐφεστηκυίᾱ

Vocative ἐπεστηκυῖα ἐπεστηκυῖαι ἐπεστηκυίᾱ

Vocative ἐφεστηκυῖα ἐφεστηκυῖαι ἐφεστηκυίᾱ

Accusative ἐπεστηκυῖαν ἐπεστηκυίᾱς ἐπεστηκυίᾱ

Accusative ἐφεστηκυῖαν ἐφεστηκυίᾱς ἐφεστηκυίᾱ

Genitive ἐπεστηκυίᾱς ἐπεστηκυιῶν ἐπεστηκυίαῑν

Genitive ἐφεστηκυίᾱς ἐφεστηκυιῶν ἐφεστηκυίαῑν

Dative ἐπεστηκυίᾳ ἐπεστηκυίαῑς ἐπεστηκυίαῑν

Dative ἐφεστηκυίᾳ ἐφεστηκυίαῑς ἐφεστηκυίαῑν

Neuter

Nominative ἐπεστηκός ἐπεστηκότα ἐπεστηκότε

Nominative ἐφεστηκός ἐφεστηκότα ἐφεστηκότε

Vocative ἐπεστηκός ἐπεστηκότα ἐπεστηκότε

Vocative ἐφεστηκός ἐφεστηκότα ἐφεστηκότε

Accusative ἐπεστηκός ἐπεστηκότα ἐπεστηκότε

Accusative ἐφεστηκός ἐφεστηκότα ἐφεστηκότε

Genitive ἐπεστηκότος ἐπεστηκότων ἐπεστηκότοῑν



Singular Plural Dual

Genitive ἐφεστηκότος ἐφεστηκότων ἐφεστηκότοῑν

Dative ἐπεστηκότι ἐπεστηκῶσι ἐπεστηκότοῑν

Dative ἐφεστηκότι ἐφεστηκῶσι ἐφεστηκότοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative ἐφεσταμένος ἐφεσταμένοι ἐφεσταμένω

Nominative ἐφεστημένος ἐφεστημένοι ἐφεστημένω

Vocative ἐφεσταμένε ἐφεσταμένοι ἐφεσταμένω

Vocative ἐφεστημένε ἐφεστημένοι ἐφεστημένω

Accusative ἐφεσταμένον ἐφεσταμένους ἐφεσταμένω

Accusative ἐφεστημένον ἐφεστημένους ἐφεστημένω

Genitive ἐφεσταμένου ἐφεσταμένων ἐφεσταμένοῑν

Genitive ἐφεστημένου ἐφεστημένων ἐφεστημένοῑν

Dative ἐφεσταμένῳ ἐφεσταμένοῑς ἐφεσταμένοῑν

Dative ἐφεστημένῳ ἐφεστημένοῑς ἐφεστημένοῑν

Feminine

Nominative ἐφεσταμένη ἐφεσταμέναι ἐφεσταμένᾱ

Nominative ἐφεστημένη ἐφεστημέναι ἐφεστημένᾱ

Vocative ἐφεσταμένη ἐφεσταμέναι ἐφεσταμένᾱ

Vocative ἐφεστημένη ἐφεστημέναι ἐφεστημένᾱ

Accusative ἐφεσταμένην ἐφεσταμένᾱς ἐφεσταμένᾱ

Accusative ἐφεστημένην ἐφεστημένᾱς ἐφεστημένᾱ

Genitive ἐφεσταμένης ἐφεσταμενῶν ἐφεσταμέναῑν

Genitive ἐφεστημένης ἐφεστημενῶν ἐφεστημέναῑν

Dative ἐφεσταμένῃ ἐφεσταμέναῑς ἐφεσταμέναῑν

Dative ἐφεστημένῃ ἐφεστημέναῑς ἐφεστημέναῑν

Neuter

Nominative ἐφεσταμένον ἐφεσταμένα ἐφεσταμένω

Nominative ἐφεστημένον ἐφεστημένα ἐφεστημένω

Vocative ἐφεσταμένον ἐφεσταμένα ἐφεσταμένω

Vocative ἐφεστημένον ἐφεστημένα ἐφεστημένω

Accusative ἐφεσταμένον ἐφεσταμένα ἐφεσταμένω

Accusative ἐφεστημένον ἐφεστημένα ἐφεστημένω

Genitive ἐφεσταμένου ἐφεσταμένων ἐφεσταμένοῑν

Genitive ἐφεστημένου ἐφεστημένων ἐφεστημένοῑν

Dative ἐφεσταμένῳ ἐφεσταμένοῑς ἐφεσταμένοῑν

Dative ἐφεστημένῳ ἐφεστημένοῑς ἐφεστημένοῑν



Singular Plural Dual

Strong perfect

Active voice

Masculine

Nominative ἐφεστώς ἐφεστότες ἐφεστότε

Vocative ἐφεστώς ἐφεστότες ἐφεστότε

Accusative ἐφεστότα ἐφεστότας ἐφεστότε

Genitive ἐφεστότος ἐφεστότων ἐφεστότοῑν

Dative ἐφεστότι ἐφεστῶσι ἐφεστότοῑν

Feminine

Nominative ἐφεστῶσα ἐφεστῶσαι ἐφεστώσᾱ

Vocative ἐφεστῶσα ἐφεστῶσαι ἐφεστώσᾱ

Accusative ἐφεστῶσαν ἐφεστώσᾱς ἐφεστώσᾱ

Genitive ἐφεστώσης ἐφεστωσῶν ἐφεστώσαῑν

Dative ἐφεστώσῃ ἐφεστώσαῑς ἐφεστώσαῑν

Neuter

Nominative ἐφεστός ἐφεστότα ἐφεστότε

Vocative ἐφεστός ἐφεστότα ἐφεστότε

Accusative ἐφεστός ἐφεστότα ἐφεστότε

Genitive ἐφεστότος ἐφεστότων ἐφεστότοῑν

Dative ἐφεστότι ἐφεστῶσι ἐφεστότοῑν



Singular Plural Dual

Doric

Future

Active voice

Masculine

Nominative ἐπιστασῶν ἐπιστασοῦντες ἐπιστασοῦντε

Vocative ἐπιστασῶν ἐπιστασοῦντες ἐπιστασοῦντε

Accusative ἐπιστασοῦντα ἐπιστασοῦντας ἐπιστασοῦντε

Genitive ἐπιστασοῦντος ἐπιστασούντων ἐπιστασούντοῑν

Dative ἐπιστασοῦντι ἐπιστασοῦσι ἐπιστασούντοῑν

Feminine

Nominative ἐπιστασοῦσα ἐπιστασοῦσαι ἐπιστασούσᾱ

Vocative ἐπιστασοῦσα ἐπιστασοῦσαι ἐπιστασούσᾱ

Accusative ἐπιστασοῦσαν ἐπιστασούσᾱς ἐπιστασούσᾱ

Genitive ἐπιστασούσης ἐπιστασουσῶν ἐπιστασούσαῑν

Dative ἐπιστασούσῃ ἐπιστασούσαῑς ἐπιστασούσαῑν

Neuter

Nominative ἐπιστασοῦν ἐπιστασοῦντα ἐπιστασοῦντε

Vocative ἐπιστασοῦν ἐπιστασοῦντα ἐπιστασοῦντε

Accusative ἐπιστασοῦν ἐπιστασοῦντα ἐπιστασοῦντε

Genitive ἐπιστασοῦντος ἐπιστασούντων ἐπιστασούντοῑν

Dative ἐπιστασοῦντι ἐπιστασοῦσι ἐπιστασούντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative ἐπιστασούμενος ἐπιστασούμενοι ἐπιστασουμένω

Nominative ἐπιστᾱσόμενος ἐπιστᾱσόμενοι ἐπιστᾱσομένω

Vocative ἐπιστασούμενε ἐπιστασούμενοι ἐπιστασουμένω

Vocative ἐπιστᾱσόμενε ἐπιστᾱσόμενοι ἐπιστᾱσομένω

Accusative ἐπιστασούμενον ἐπιστασουμένους ἐπιστασουμένω

Accusative ἐπιστᾱσόμενον ἐπιστᾱσομένους ἐπιστᾱσομένω

Genitive ἐπιστασουμένου ἐπιστασουμένων ἐπιστασουμένοῑν

Genitive ἐπιστᾱσομένου ἐπιστᾱσομένων ἐπιστᾱσομένοῑν

Dative ἐπιστασουμένῳ ἐπιστασουμένοῑς ἐπιστασουμένοῑν

Dative ἐπιστᾱσομένῳ ἐπιστᾱσομένοῑς ἐπιστᾱσομένοῑν



Singular Plural Dual

Feminine

Nominative ἐπιστασουμένη ἐπιστασουμέναι ἐπιστασουμένᾱ

Nominative ἐπιστᾱσομένη ἐπιστᾱσομέναι ἐπιστᾱσομένᾱ

Vocative ἐπιστασουμένη ἐπιστασουμέναι ἐπιστασουμένᾱ

Vocative ἐπιστᾱσομένη ἐπιστᾱσομέναι ἐπιστᾱσομένᾱ

Accusative ἐπιστασουμένην ἐπιστασουμένᾱς ἐπιστασουμένᾱ

Accusative ἐπιστᾱσομένην ἐπιστᾱσομένᾱς ἐπιστᾱσομένᾱ

Genitive ἐπιστασουμένης ἐπιστασουμενῶν ἐπιστασουμέναῑν

Genitive ἐπιστᾱσομένης ἐπιστᾱσομενῶν ἐπιστᾱσομέναῑν

Dative ἐπιστασουμένῃ ἐπιστασουμέναῑς ἐπιστασουμέναῑν

Dative ἐπιστᾱσομένῃ ἐπιστᾱσομέναῑς ἐπιστᾱσομέναῑν

Neuter

Nominative ἐπιστασούμενον ἐπιστασούμενα ἐπιστασουμένω

Nominative ἐπιστᾱσόμενον ἐπιστᾱσόμενα ἐπιστᾱσομένω

Vocative ἐπιστασούμενον ἐπιστασούμενα ἐπιστασουμένω

Vocative ἐπιστᾱσόμενον ἐπιστᾱσόμενα ἐπιστᾱσομένω

Accusative ἐπιστασούμενον ἐπιστασούμενα ἐπιστασουμένω

Accusative ἐπιστᾱσόμενον ἐπιστᾱσόμενα ἐπιστᾱσομένω

Genitive ἐπιστασουμένου ἐπιστασουμένων ἐπιστασουμένοῑν

Genitive ἐπιστᾱσομένου ἐπιστᾱσομένων ἐπιστᾱσομένοῑν

Dative ἐπιστασουμένῳ ἐπιστασουμένοῑς ἐπιστασουμένοῑν

Dative ἐπιστᾱσομένῳ ἐπιστᾱσομένοῑς ἐπιστᾱσομένοῑν

Aorist

Active voice

Masculine

Nominative ἐπιστά̄σᾱς ἐπιστά̄σαντες ἐπιστά̄σαντε

Vocative ἐπιστά̄σαν ἐπιστά̄σαντες ἐπιστά̄σαντε

Accusative ἐπιστά̄σαντα ἐπιστά̄σαντας ἐπιστά̄σαντε

Genitive ἐπιστά̄σαντος ἐπιστᾱσάντων ἐπιστᾱσάντοῑν

Dative ἐπιστά̄σαντι ἐπιστά̄σᾱσι ἐπιστᾱσάντοῑν

Feminine

Nominative ἐπιστά̄σᾱσα ἐπιστά̄σᾱσαι ἐπιστᾱσά̄σᾱ

Vocative ἐπιστά̄σᾱσα ἐπιστά̄σᾱσαι ἐπιστᾱσά̄σᾱ

Accusative ἐπιστά̄σᾱσαν ἐπιστᾱσά̄σᾱς ἐπιστᾱσά̄σᾱ

Genitive ἐπιστᾱσά̄σης ἐπιστᾱσᾱσῶν ἐπιστᾱσά̄σαῑν

Dative ἐπιστᾱσά̄σῃ ἐπιστᾱσά̄σαῑς ἐπιστᾱσά̄σαῑν



Singular Plural Dual

Neuter

Nominative ἐπιστᾶσαν ἐπιστά̄σαντα ἐπιστά̄σαντε

Vocative ἐπιστᾶσαν ἐπιστά̄σαντα ἐπιστά̄σαντε

Accusative ἐπιστᾶσαν ἐπιστά̄σαντα ἐπιστά̄σαντε

Genitive ἐπιστά̄σαντος ἐπιστᾱσάντων ἐπιστᾱσάντοῑν

Dative ἐπιστά̄σαντι ἐπιστά̄σᾱσι ἐπιστᾱσάντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative ἐπιστᾱσάμενος ἐπιστᾱσάμενοι ἐπιστᾱσαμένω

Vocative ἐπιστᾱσάμενε ἐπιστᾱσάμενοι ἐπιστᾱσαμένω

Accusative ἐπιστᾱσάμενον ἐπιστᾱσαμένους ἐπιστᾱσαμένω

Genitive ἐπιστᾱσαμένου ἐπιστᾱσαμένων ἐπιστᾱσαμένοῑν

Dative ἐπιστᾱσαμένῳ ἐπιστᾱσαμένοῑς ἐπιστᾱσαμένοῑν

Feminine

Nominative ἐπιστᾱσαμένη ἐπιστᾱσαμέναι ἐπιστᾱσαμένᾱ

Vocative ἐπιστᾱσαμένη ἐπιστᾱσαμέναι ἐπιστᾱσαμένᾱ

Accusative ἐπιστᾱσαμένην ἐπιστᾱσαμένᾱς ἐπιστᾱσαμένᾱ

Genitive ἐπιστᾱσαμένης ἐπιστᾱσαμενῶν ἐπιστᾱσαμέναῑν

Dative ἐπιστᾱσαμένῃ ἐπιστᾱσαμέναῑς ἐπιστᾱσαμέναῑν

Neuter

Nominative ἐπιστᾱσάμενον ἐπιστᾱσάμενα ἐπιστᾱσαμένω

Vocative ἐπιστᾱσάμενον ἐπιστᾱσάμενα ἐπιστᾱσαμένω

Accusative ἐπιστᾱσάμενον ἐπιστᾱσάμενα ἐπιστᾱσαμένω

Genitive ἐπιστᾱσαμένου ἐπιστᾱσαμένων ἐπιστᾱσαμένοῑν

Dative ἐπιστᾱσαμένῳ ἐπιστᾱσαμένοῑς ἐπιστᾱσαμένοῑν

Perfect

Active voice

Masculine

Nominative ἐφεστακώς ἐφεστακότες ἐφεστακότε

Vocative ἐφεστακώς ἐφεστακότες ἐφεστακότε

Accusative ἐφεστακότα ἐφεστακότας ἐφεστακότε

Genitive ἐφεστακότος ἐφεστακότων ἐφεστακότοῑν

Dative ἐφεστακότι ἐφεστακῶσι ἐφεστακότοῑν



Singular Plural Dual

Feminine

Nominative ἐφεστακυῖα ἐφεστακυῖαι ἐφεστακυίᾱ

Vocative ἐφεστακυῖα ἐφεστακυῖαι ἐφεστακυίᾱ

Accusative ἐφεστακυῖαν ἐφεστακυίᾱς ἐφεστακυίᾱ

Genitive ἐφεστακυίᾱς ἐφεστακυιῶν ἐφεστακυίαῑν

Dative ἐφεστακυίᾳ ἐφεστακυίαῑς ἐφεστακυίαῑν

Neuter

Nominative ἐφεστακός ἐφεστακότα ἐφεστακότε

Vocative ἐφεστακός ἐφεστακότα ἐφεστακότε

Accusative ἐφεστακός ἐφεστακότα ἐφεστακότε

Genitive ἐφεστακότος ἐφεστακότων ἐφεστακότοῑν

Dative ἐφεστακότι ἐφεστακῶσι ἐφεστακότοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative ἐφεσταμένος ἐφεσταμένοι ἐφεσταμένω

Vocative ἐφεσταμένε ἐφεσταμένοι ἐφεσταμένω

Accusative ἐφεσταμένον ἐφεσταμένους ἐφεσταμένω

Genitive ἐφεσταμένου ἐφεσταμένων ἐφεσταμένοῑν

Dative ἐφεσταμένῳ ἐφεσταμένοῑς ἐφεσταμένοῑν

Feminine

Nominative ἐφεσταμένη ἐφεσταμέναι ἐφεσταμένᾱ

Vocative ἐφεσταμένη ἐφεσταμέναι ἐφεσταμένᾱ

Accusative ἐφεσταμένην ἐφεσταμένᾱς ἐφεσταμένᾱ

Genitive ἐφεσταμένης ἐφεσταμενῶν ἐφεσταμέναῑν

Dative ἐφεσταμένῃ ἐφεσταμέναῑς ἐφεσταμέναῑν

Neuter

Nominative ἐφεσταμένον ἐφεσταμένα ἐφεσταμένω

Vocative ἐφεσταμένον ἐφεσταμένα ἐφεσταμένω

Accusative ἐφεσταμένον ἐφεσταμένα ἐφεσταμένω

Genitive ἐφεσταμένου ἐφεσταμένων ἐφεσταμένοῑν

Dative ἐφεσταμένῳ ἐφεσταμένοῑς ἐφεσταμένοῑν



ἐφίστημι

set upon, establish, impose.

Active Middle Passive

Regular

Present ἐφιστάναι ἐφιστασθαι

Future ἐπιστήσειν ἐπιστήσεσθαι ἐπισταθήσεσθαι

Aorist ἐπιστῆσαι ἐπιστήσασθαι ἐπισταθῆναι

Aorist ἐπιστῆναι ἐπιστῆναι

Perfect ἐφεστάσθαι ἐφεστάσθαι

Perfect ἐφεστηκέναι ἐφεστῆσθαι

Perfect ἐφεστάναι

Doric

Present ἐπιστασεῖν ἐπιστασεῖσθαι

Future ἐπιστά̄σεσθαι

Aorist ἐπιστάσαι ἐπιστάσασθαι

Perfect ἐφεστακέναι ἐφεστάσθαι



ἐξαρτίζω

complete, finish; furnish, equip, supply.

Indicative Subjunctive Optative Imperative

Regular

Active voice

Present
ἐξαρτίζω ἐξαρτίζω ἐξαρτίζοῑμι1ps

ἐξαρτίζεις ἐξαρτίζῃς ἐξαρτίζοῑς ἐξάρτιζε2ps

ἐξαρτίζει ἐξαρτίζῃ ἐξαρτίζοῑ ἐξαρτιζέτω3ps

ἐξαρτίζομεν ἐξαρτίζωμεν ἐξαρτίζοῑμεν1pp

ἐξαρτίζετε ἐξαρτίζητε ἐξαρτίζοῑτε ἐξαρτίζετε2pp

ἐξαρτίζουσι ἐξαρτίζωσι ἐξαρτίζοῑεν ἐξαρτιζέτωσαν3pp

ἐξαρτίζετον ἐξαρτίζητον ἐξαρτίζοῑτον ἐξαρτίζετον2pd

ἐξαρτίζετον ἐξαρτίζητον ἐξαρτιζοί̄την ἐξαρτιζέτων3pd

Imperfect
ἐξήρτιζον1ps

ἐξήρτιζες2ps

ἐξήρτιζε3ps

ἐξηρτίζομεν1pp

ἐξηρτίζετε2pp

ἐξήρτιζον3pp

ἐξηρτίζετον2pd

ἐξηρτιζέτην3pd

Future
ἐξαρτίσω ἐξαρτίσοῑμι1ps

ἐξαρτίσεις ἐξαρτίσοῑς2ps

ἐξαρτίσει ἐξαρτίσοῑ3ps

ἐξαρτίσομεν ἐξαρτίσοῑμεν1pp

ἐξαρτίσετε ἐξαρτίσοῑτε2pp

ἐξαρτίσουσι ἐξαρτίσοῑεν3pp

ἐξαρτίσετον ἐξαρτίσοῑτον2pd

ἐξαρτίσετον ἐξαρτισοί̄την3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Aorist
ἐξήρτισα ἐξαρτίσω ἐξαρτίσαῑμι1ps

ἐξήρτισας ἐξαρτίσῃς ἐξαρτίσειας ἐξάρτισον2ps

ἐξήρτισε ἐξαρτίσῃ ἐξαρτίσειε ἐξαρτισάτω3ps

ἐξηρτίσαμεν ἐξαρτίσωμεν ἐξαρτίσαῑμεν1pp

ἐξηρτίσατε ἐξαρτίσητε ἐξαρτίσαῑτε ἐξαρτίσατε2pp

ἐξήρτισαν ἐξαρτίσωσι ἐξαρτίσειαν ἐξαρτισάτωσαν3pp

ἐξηρτίσατον ἐξαρτίσητον ἐξαρτίσαῑτον ἐξαρτίσατον2pd

ἐξηρτισάτην ἐξαρτίσητον ἐξαρτισαί̄την ἐξαρτισάτων3pd

Perfect
ἐξήρτικα ἐξηρτίκω ἐξηρτίκοῑμι1ps

ἐξήρτικας ἐξηρτίκῃς ἐξηρτίκοῑς ἐξήρτικε2ps

ἐξήρτικε ἐξηρτίκῃ ἐξηρτίκοῑ ἐξηρτικέτω3ps

ἐξηρτίκαμεν ἐξηρτίκωμεν ἐξηρτίκοῑμεν1pp

ἐξηρτίκατε ἐξηρτίκητε ἐξηρτίκοῑτε ἐξηρτίκετε2pp

ἐξηρτίκασι ἐξηρτίκωσι ἐξηρτίκοῑεν ἐξηρτικέτωσαν3pp

ἐξηρτίκατον ἐξηρτίκητον ἐξηρτίκοῑτον ἐξηρτίκετον2pd

ἐξηρτίκατον ἐξηρτίκητον ἐξηρτικοί̄την ἐξηρτικέτων3pd

Pluperfect
ἐξηρτίκη1ps

ἐξηρτίκης2ps

ἐξηρτίκει3ps

ἐξηρτίκεμεν1pp

ἐξηρτίκετε2pp

ἐξηρτίκεσαν3pp

ἐξηρτίκειτον2pd

ἐξηρτικείτην3pd

Middle voice

Present
ἐξαρτίζομαι ἐξαρτίζωμαι ἐξαρτιζοί̄μην1ps

ἐξαρτίζει ἐξαρτίζῃ ἐξαρτίζοῑο ἐξαρτίζου2ps

ἐξαρτίζεται ἐξαρτίζηται ἐξαρτίζοῑτο ἐξαρτιζέσθω3ps

ἐξαρτιζόμεθα ἐξαρτιζώμεθα ἐξαρτιζοί̄μεθα1pp

ἐξαρτίζεσθε ἐξαρτίζησθε ἐξαρτίζοῑσθε ἐξαρτίζεσθε2pp

ἐξαρτίζονται ἐξαρτίζωνται ἐξαρτίζοῑντο ἐξαρτιζέσθωσαν3pp

ἐξαρτίζεσθον ἐξαρτίζησθον ἐξαρτίζοῑσθον ἐξαρτίζεσθον2pd

ἐξαρτίζεσθον ἐξαρτίζησθον ἐξαρτιζοί̄σθην ἐξαρτιζέσθων3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Imperfect
ἐξηρτιζόμην1ps

ἐξηρτίζου2ps

ἐξηρτίζετο3ps

ἐξηρτιζόμεθα1pp

ἐξηρτίζεσθε2pp

ἐξηρτίζοντο3pp

ἐξηρτίζεσθον2pd

ἐξηρτιζέσθην3pd

Future
ἐξαρτίσομαι ἐξαρτισοί̄μην1ps

ἐξαρτίσει ἐξαρτίσοῑο2ps

ἐξαρτίσεται ἐξαρτίσοῑτο3ps

ἐξαρτισόμεθα ἐξαρτισοί̄μεθα1pp

ἐξαρτίσεσθε ἐξαρτίσοῑσθε2pp

ἐξαρτίσονται ἐξαρτίσοῑντο3pp

ἐξαρτίσεσθον ἐξαρτίσοῑσθον2pd

ἐξαρτίσεσθον ἐξαρτισοί̄σθην3pd

Aorist
ἐξηρτισάμην ἐξαρτίσωμαι ἐξαρτισαί̄μην1ps

ἐξηρτίσω ἐξαρτίσῃ ἐξαρτίσαῑο ἐξάρτισαι2ps

ἐξηρτίσατο ἐξαρτίσηται ἐξαρτίσαῑτο ἐξαρτισάσθω3ps

ἐξηρτισάμεθα ἐξαρτισώμεθα ἐξαρτισαί̄μεθα1pp

ἐξηρτίσασθε ἐξαρτίσησθε ἐξαρτίσαῑσθε ἐξαρτίσασθε2pp

ἐξηρτίσαντο ἐξαρτίσωνται ἐξαρτίσαῑντο ἐξαρτισάσθωσαν3pp

ἐξηρτίσασθον ἐξαρτίσησθον ἐξαρτίσαῑσθον ἐξαρτίσασθον2pd

ἐξηρτισάσθην ἐξαρτίσησθον ἐξαρτισαί̄σθην ἐξαρτισάσθων3pd

Perfect
ἐξήρτισμαι1ps

ἐξήρτισαι ἐξήρτισο2ps

ἐξήρτισται ἐξηρτίσθω3ps

ἐξηρτίσμεθα1pp

ἐξήρτισθε ἐξήρτισθε2pp

ἐξηρτίσθωσαν3pp

ἐξήρτισθον ἐξήρτισθον2pd

ἐξήρτισθον ἐξηρτίσθων3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Pluperfect
ἐξηρτίσμην1ps

ἐξήρτισο2ps

ἐξήρτιστο3ps

ἐξηρτίσμεθα1pp

ἐξήρτισθε2pp

ἐξήρτισθον2pd

ἐξηρτίσθην3pd

Passive voice

Future
ἐξαρτισθήσομαι ἐξαρτισθησοί̄μην1ps

ἐξαρτισθήσει ἐξαρτισθήσοῑο2ps

ἐξαρτισθήσεται ἐξαρτισθήσοῑτο3ps

ἐξαρτισθησόμεθα ἐξαρτισθησοί̄μεθ1pp

ἐξαρτισθήσεσθε ἐξαρτισθήσοῑσθε2pp

ἐξαρτισθήσονται ἐξαρτισθήσοῑντο3pp

ἐξαρτισθήσεσθον ἐξαρτισθήσοῑσθο2pd

ἐξαρτισθήσεσθον ἐξαρτισθησοί̄σθη3pd

Aorist
ἐξηρτίσθην ἐξαρτισθῶ ἐξαρτισθείην1ps

ἐξηρτίσθης ἐξαρτισθῇς ἐξαρτισθείης ἐξαρτίσθητι2ps

ἐξηρτίσθη ἐξαρτισθῇ ἐξαρτισθείη ἐξαρτισθήτω3ps

ἐξηρτίσθημεν ἐξαρτισθῶμεν ἐξαρτισθεῖμεν1pp

ἐξηρτίσθητε ἐξαρτισθῆτε ἐξαρτισθεῖτε ἐξαρτίσθητε2pp

ἐξηρτίσθησαν ἐξαρτισθῶσι ἐξαρτισθεῖεν ἐξαρτισθήτωσαν3pp

ἐξηρτίσθητον ἐξαρτισθῆτον ἐξαρτισθεῖτον ἐξαρτίσθητον2pd

ἐξηρτισθήτην ἐξαρτισθῆτον ἐξαρτισθείτην ἐξαρτισθήτων3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Attic

Active voice

Future
ἐξαρτιῶ ἐξαρτιῶ ἐξαρτιοῖμι1ps

ἐξαρτιεῖς ἐξαρτιῇς ἐξαρτιοῖς ἐξαρτίει2ps

ἐξαρτιεῖ ἐξαρτιῇ ἐξαρτιοῖ ἐξαρτιείτω3ps

ἐξαρτιοῦμεν ἐξαρτιῶμεν ἐξαρτιοῖμεν1pp

ἐξαρτιεῖτε ἐξαρτιῆτε ἐξαρτιοῖτε ἐξαρτιεῖτε2pp

ἐξαρτιοῦσι ἐξαρτιῶσι ἐξαρτιοῖεν ἐξαρτιείτωσαν3pp

ἐξαρτιεῖτον ἐξαρτιῆτον ἐξαρτιοῖτον ἐξαρτιεῖτον2pd

ἐξαρτιεῖτον ἐξαρτιῆτον ἐξαρτιοί̄την ἐξαρτιείτων3pd

Middle voice

Future
ἐξαρτιοῦμαι ἐξαρτιῶμαι ἐξαρτιοί̄μην1ps

ἐξαρτιεῖ ἐξαρτιῇ ἐξαρτιοῖο ἐξαρτιοῦ2ps

ἐξαρτιεῖται ἐξαρτιῆται ἐξαρτιοῖτο ἐξαρτιείσθω3ps

ἐξαρτιούμεθα ἐξαρτιώμεθα ἐξαρτιοί̄μεθα1pp

ἐξαρτιεῖσθε ἐξαρτιῆσθε ἐξαρτιοῖσθε ἐξαρτιεῖσθε2pp

ἐξαρτιοῦνται ἐξαρτιῶνται ἐξαρτιοῖντο ἐξαρτιείσθωσαν3pp

ἐξαρτιεῖσθον ἐξαρτιῆσθον ἐξαρτιοῖσθον ἐξαρτιεῖσθον2pd

ἐξαρτιεῖσθον ἐξαρτιῆσθον ἐξαρτιοί̄σθην ἐξαρτιείσθων3pd



ἐξαρτίζω

complete, finish; furnish, equip, supply.

Singular Plural Dual

Regular

Present

Active voice

Masculine

Nominative ἐξαρτίζων ἐξαρτίζοντες ἐξαρτίζοντε

Vocative ἐξαρτίζον ἐξαρτίζοντες ἐξαρτίζοντε

Accusative ἐξαρτίζοντα ἐξαρτίζοντας ἐξαρτίζοντε

Genitive ἐξαρτίζοντος ἐξαρτιζόντων ἐξαρτιζόντοῑν

Dative ἐξαρτίζοντι ἐξαρτίζουσι ἐξαρτιζόντοῑν

Feminine

Nominative ἐξαρτίζουσα ἐξαρτίζουσαι ἐξαρτιζούσᾱ

Vocative ἐξαρτίζουσα ἐξαρτίζουσαι ἐξαρτιζούσᾱ

Accusative ἐξαρτίζουσαν ἐξαρτιζούσᾱς ἐξαρτιζούσᾱ

Genitive ἐξαρτιζούσης ἐξαρτιζουσῶν ἐξαρτιζούσαῑν

Dative ἐξαρτιζούσῃ ἐξαρτιζούσαῑς ἐξαρτιζούσαῑν

Neuter

Nominative ἐξαρτίζον ἐξαρτίζοντα ἐξαρτίζοντε

Vocative ἐξαρτίζον ἐξαρτίζοντα ἐξαρτίζοντε

Accusative ἐξαρτίζον ἐξαρτίζοντα ἐξαρτίζοντε

Genitive ἐξαρτίζοντος ἐξαρτιζόντων ἐξαρτιζόντοῑν

Dative ἐξαρτίζοντι ἐξαρτίζουσι ἐξαρτιζόντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative ἐξαρτιζόμενος ἐξαρτιζόμενοι ἐξαρτιζομένω

Vocative ἐξαρτιζόμενε ἐξαρτιζόμενοι ἐξαρτιζομένω

Accusative ἐξαρτιζόμενον ἐξαρτιζομένους ἐξαρτιζομένω

Genitive ἐξαρτιζομένου ἐξαρτιζομένων ἐξαρτιζομένοῑν

Dative ἐξαρτιζομένῳ ἐξαρτιζομένοῑς ἐξαρτιζομένοῑν

Feminine

Nominative ἐξαρτιζομένη ἐξαρτιζομέναι ἐξαρτιζομένᾱ

Vocative ἐξαρτιζομένη ἐξαρτιζομέναι ἐξαρτιζομένᾱ

Accusative ἐξαρτιζομένην ἐξαρτιζομένᾱς ἐξαρτιζομένᾱ

Genitive ἐξαρτιζομένης ἐξαρτιζομενῶν ἐξαρτιζομέναῑν

Dative ἐξαρτιζομένῃ ἐξαρτιζομέναῑς ἐξαρτιζομέναῑν



Singular Plural Dual

Neuter

Nominative ἐξαρτιζόμενον ἐξαρτιζόμενα ἐξαρτιζομένω

Vocative ἐξαρτιζόμενον ἐξαρτιζόμενα ἐξαρτιζομένω

Accusative ἐξαρτιζόμενον ἐξαρτιζόμενα ἐξαρτιζομένω

Genitive ἐξαρτιζομένου ἐξαρτιζομένων ἐξαρτιζομένοῑν

Dative ἐξαρτιζομένῳ ἐξαρτιζομένοῑς ἐξαρτιζομένοῑν

Future

Active voice

Masculine

Nominative ἐξαρτίσων ἐξαρτίσοντες ἐξαρτίσοντε

Vocative ἐξαρτίσον ἐξαρτίσοντες ἐξαρτίσοντε

Accusative ἐξαρτίσοντα ἐξαρτίσοντας ἐξαρτίσοντε

Genitive ἐξαρτίσοντος ἐξαρτισόντων ἐξαρτισόντοῑν

Dative ἐξαρτίσοντι ἐξαρτίσουσι ἐξαρτισόντοῑν

Feminine

Nominative ἐξαρτίσουσα ἐξαρτίσουσαι ἐξαρτισούσᾱ

Vocative ἐξαρτίσουσα ἐξαρτίσουσαι ἐξαρτισούσᾱ

Accusative ἐξαρτίσουσαν ἐξαρτισούσᾱς ἐξαρτισούσᾱ

Genitive ἐξαρτισούσης ἐξαρτισουσῶν ἐξαρτισούσαῑν

Dative ἐξαρτισούσῃ ἐξαρτισούσαῑς ἐξαρτισούσαῑν

Neuter

Nominative ἐξαρτίσον ἐξαρτίσοντα ἐξαρτίσοντε

Vocative ἐξαρτίσον ἐξαρτίσοντα ἐξαρτίσοντε

Accusative ἐξαρτίσον ἐξαρτίσοντα ἐξαρτίσοντε

Genitive ἐξαρτίσοντος ἐξαρτισόντων ἐξαρτισόντοῑν

Dative ἐξαρτίσοντι ἐξαρτίσουσι ἐξαρτισόντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative ἐξαρτισόμενος ἐξαρτισόμενοι ἐξαρτισομένω

Vocative ἐξαρτισόμενε ἐξαρτισόμενοι ἐξαρτισομένω

Accusative ἐξαρτισόμενον ἐξαρτισομένους ἐξαρτισομένω

Genitive ἐξαρτισομένου ἐξαρτισομένων ἐξαρτισομένοῑν

Dative ἐξαρτισομένῳ ἐξαρτισομένοῑς ἐξαρτισομένοῑν



Singular Plural Dual

Feminine

Nominative ἐξαρτισομένη ἐξαρτισομέναι ἐξαρτισομένᾱ

Vocative ἐξαρτισομένη ἐξαρτισομέναι ἐξαρτισομένᾱ

Accusative ἐξαρτισομένην ἐξαρτισομένᾱς ἐξαρτισομένᾱ

Genitive ἐξαρτισομένης ἐξαρτισομενῶν ἐξαρτισομέναῑν

Dative ἐξαρτισομένῃ ἐξαρτισομέναῑς ἐξαρτισομέναῑν

Neuter

Nominative ἐξαρτισόμενον ἐξαρτισόμενα ἐξαρτισομένω

Vocative ἐξαρτισόμενον ἐξαρτισόμενα ἐξαρτισομένω

Accusative ἐξαρτισόμενον ἐξαρτισόμενα ἐξαρτισομένω

Genitive ἐξαρτισομένου ἐξαρτισομένων ἐξαρτισομένοῑν

Dative ἐξαρτισομένῳ ἐξαρτισομένοῑς ἐξαρτισομένοῑν

Passive voice

Masculine

Nominative ἐξαρτισθησόμενος ἐξαρτισθησόμενοι ἐξαρτισθησομένω

Vocative ἐξαρτισθησόμενε ἐξαρτισθησόμενοι ἐξαρτισθησομένω

Accusative ἐξαρτισθησόμενον ἐξαρτισθησομένους ἐξαρτισθησομένω

Genitive ἐξαρτισθησομένου ἐξαρτισθησομένων ἐξαρτισθησομένοῑν

Dative ἐξαρτισθησομένῳ ἐξαρτισθησομένοῑς ἐξαρτισθησομένοῑν

Feminine

Nominative ἐξαρτισθησομένη ἐξαρτισθησομέναι ἐξαρτισθησομένᾱ

Vocative ἐξαρτισθησομένη ἐξαρτισθησομέναι ἐξαρτισθησομένᾱ

Accusative ἐξαρτισθησομένην ἐξαρτισθησομένᾱς ἐξαρτισθησομένᾱ

Genitive ἐξαρτισθησομένης ἐξαρτισθησομενῶν ἐξαρτισθησομέναῑν

Dative ἐξαρτισθησομένῃ ἐξαρτισθησομέναῑς ἐξαρτισθησομέναῑν

Neuter

Nominative ἐξαρτισθησόμενον ἐξαρτισθησόμενα ἐξαρτισθησομένω

Vocative ἐξαρτισθησόμενον ἐξαρτισθησόμενα ἐξαρτισθησομένω

Accusative ἐξαρτισθησόμενον ἐξαρτισθησόμενα ἐξαρτισθησομένω

Genitive ἐξαρτισθησομένου ἐξαρτισθησομένων ἐξαρτισθησομένοῑν

Dative ἐξαρτισθησομένῳ ἐξαρτισθησομένοῑς ἐξαρτισθησομένοῑν



Singular Plural Dual

Aorist

Active voice

Masculine

Nominative ἐξαρτίσᾱς ἐξαρτίσαντες ἐξαρτίσαντε

Vocative ἐξαρτίσαν ἐξαρτίσαντες ἐξαρτίσαντε

Accusative ἐξαρτίσαντα ἐξαρτίσαντας ἐξαρτίσαντε

Genitive ἐξαρτίσαντος ἐξαρτισάντων ἐξαρτισάντοῑν

Dative ἐξαρτίσαντι ἐξαρτίσᾱσι ἐξαρτισάντοῑν

Feminine

Nominative ἐξαρτίσᾱσα ἐξαρτίσᾱσαι ἐξαρτισά̄σᾱ

Vocative ἐξαρτίσᾱσα ἐξαρτίσᾱσαι ἐξαρτισά̄σᾱ

Accusative ἐξαρτίσᾱσαν ἐξαρτισά̄σᾱς ἐξαρτισά̄σᾱ

Genitive ἐξαρτισά̄σης ἐξαρτισᾱσῶν ἐξαρτισά̄σαῑν

Dative ἐξαρτισά̄σῃ ἐξαρτισά̄σαῑς ἐξαρτισά̄σαῑν

Neuter

Nominative ἐξαρτίσαν ἐξαρτίσαντα ἐξαρτίσαντε

Vocative ἐξαρτίσαν ἐξαρτίσαντα ἐξαρτίσαντε

Accusative ἐξαρτίσαν ἐξαρτίσαντα ἐξαρτίσαντε

Genitive ἐξαρτίσαντος ἐξαρτισάντων ἐξαρτισάντοῑν

Dative ἐξαρτίσαντι ἐξαρτίσᾱσι ἐξαρτισάντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative ἐξαρτισάμενος ἐξαρτισάμενοι ἐξαρτισαμένω

Vocative ἐξαρτισάμενε ἐξαρτισάμενοι ἐξαρτισαμένω

Accusative ἐξαρτισάμενον ἐξαρτισαμένους ἐξαρτισαμένω

Genitive ἐξαρτισαμένου ἐξαρτισαμένων ἐξαρτισαμένοῑν

Dative ἐξαρτισαμένῳ ἐξαρτισαμένοῑς ἐξαρτισαμένοῑν

Feminine

Nominative ἐξαρτισαμένη ἐξαρτισαμέναι ἐξαρτισαμένᾱ

Vocative ἐξαρτισαμένη ἐξαρτισαμέναι ἐξαρτισαμένᾱ

Accusative ἐξαρτισαμένην ἐξαρτισαμένᾱς ἐξαρτισαμένᾱ

Genitive ἐξαρτισαμένης ἐξαρτισαμενῶν ἐξαρτισαμέναῑν

Dative ἐξαρτισαμένῃ ἐξαρτισαμέναῑς ἐξαρτισαμέναῑν



Singular Plural Dual

Neuter

Nominative ἐξαρτισάμενον ἐξαρτισάμενα ἐξαρτισαμένω

Vocative ἐξαρτισάμενον ἐξαρτισάμενα ἐξαρτισαμένω

Accusative ἐξαρτισάμενον ἐξαρτισάμενα ἐξαρτισαμένω

Genitive ἐξαρτισαμένου ἐξαρτισαμένων ἐξαρτισαμένοῑν

Dative ἐξαρτισαμένῳ ἐξαρτισαμένοῑς ἐξαρτισαμένοῑν

Passive voice

Masculine

Nominative ἐξαρτισθείς ἐξαρτισθέντες ἐξαρτισθέντε

Vocative ἐξαρτισθείς ἐξαρτισθέντες ἐξαρτισθέντε

Accusative ἐξαρτισθέντα ἐξαρτισθέντας ἐξαρτισθέντε

Genitive ἐξαρτισθέντος ἐξαρτισθέντων ἐξαρτισθέντοῑν

Dative ἐξαρτισθέντι ἐξαρτισθεῖσι ἐξαρτισθέντοῑν

Feminine

Nominative ἐξαρτισθεῖσα ἐξαρτισθεῖσαι ἐξαρτισθείσᾱ

Vocative ἐξαρτισθεῖσα ἐξαρτισθεῖσαι ἐξαρτισθείσᾱ

Accusative ἐξαρτισθεῖσαν ἐξαρτισθείσᾱς ἐξαρτισθείσᾱ

Genitive ἐξαρτισθείσης ἐξαρτισθεισῶν ἐξαρτισθείσαῑν

Dative ἐξαρτισθείσῃ ἐξαρτισθείσαῑς ἐξαρτισθείσαῑν

Neuter

Nominative ἐξαρτισθέν ἐξαρτισθέντα ἐξαρτισθέντε

Vocative ἐξαρτισθέν ἐξαρτισθέντα ἐξαρτισθέντε

Accusative ἐξαρτισθέν ἐξαρτισθέντα ἐξαρτισθέντε

Genitive ἐξαρτισθέντος ἐξαρτισθέντων ἐξαρτισθέντοῑν

Dative ἐξαρτισθέντι ἐξαρτισθεῖσι ἐξαρτισθέντοῑν

Perfect

Active voice

Masculine

Nominative ἐξηρτικώς ἐξηρτικότες ἐξηρτικότε

Vocative ἐξηρτικώς ἐξηρτικότες ἐξηρτικότε

Accusative ἐξηρτικότα ἐξηρτικότας ἐξηρτικότε

Genitive ἐξηρτικότος ἐξηρτικότων ἐξηρτικότοῑν

Dative ἐξηρτικότι ἐξηρτικῶσι ἐξηρτικότοῑν



Singular Plural Dual

Feminine

Nominative ἐξηρτικυῖα ἐξηρτικυῖαι ἐξηρτικυίᾱ

Vocative ἐξηρτικυῖα ἐξηρτικυῖαι ἐξηρτικυίᾱ

Accusative ἐξηρτικυῖαν ἐξηρτικυίᾱς ἐξηρτικυίᾱ

Genitive ἐξηρτικυίᾱς ἐξηρτικυιῶν ἐξηρτικυίαῑν

Dative ἐξηρτικυίᾳ ἐξηρτικυίαῑς ἐξηρτικυίαῑν

Neuter

Nominative ἐξηρτικόν ἐξηρτικότες ἐξηρτικότε

Vocative ἐξηρτικός ἐξηρτικότες ἐξηρτικότε

Accusative ἐξηρτικότα ἐξηρτικότας ἐξηρτικότε

Genitive ἐξηρτικότος ἐξηρτικότων ἐξηρτικότοῑν

Dative ἐξηρτικότι ἐξηρτικῶσι ἐξηρτικότοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative ἐξηρτισμένος ἐξηρτισμένοι ἐξηρτισμένω

Vocative ἐξηρτισμένε ἐξηρτισμένοι ἐξηρτισμένω

Accusative ἐξηρτισμένον ἐξηρτισμένους ἐξηρτισμένω

Genitive ἐξηρτισμένου ἐξηρτισμένων ἐξηρτισμένοῑν

Dative ἐξηρτισμένῳ ἐξηρτισμένοῑς ἐξηρτισμένοῑν

Feminine

Nominative ἐξηρτισμένη ἐξηρτισμέναι ἐξηρτισμένᾱ

Vocative ἐξηρτισμένη ἐξηρτισμέναι ἐξηρτισμένᾱ

Accusative ἐξηρτισμένην ἐξηρτισμένᾱς ἐξηρτισμένᾱ

Genitive ἐξηρτισμένης ἐξηρτισμενῶν ἐξηρτισμέναῑν

Dative ἐξηρτισμένῃ ἐξηρτισμέναῑς ἐξηρτισμέναῑν

Neuter

Nominative ἐξηρτισμένον ἐξηρτισμένα ἐξηρτισμένω

Vocative ἐξηρτισμένον ἐξηρτισμένα ἐξηρτισμένω

Accusative ἐξηρτισμένον ἐξηρτισμένα ἐξηρτισμένω

Genitive ἐξηρτισμένου ἐξηρτισμένων ἐξηρτισμένοῑν

Dative ἐξηρτισμένῳ ἐξηρτισμένοῑς ἐξηρτισμένοῑν



Singular Plural Dual

Attic

Future

Active voice

Masculine

Nominative ἐξαρτιῶν ἐξαρτιοῦντες ἐξαρτιοῦντε

Vocative ἐξαρτιῶν ἐξαρτιοῦντες ἐξαρτιοῦντε

Accusative ἐξαρτιοῦντα ἐξαρτιοῦντας ἐξαρτιοῦντε

Genitive ἐξαρτιοῦντος ἐξαρτιούντων ἐξαρτιούντοῑν

Dative ἐξαρτιοῦντι ἐξαρτιοῦσι ἐξαρτιούντοῑν

Feminine

Nominative ἐξαρτιοῦσα ἐξαρτιοῦσαι ἐξαρτιούσᾱ

Vocative ἐξαρτιοῦσα ἐξαρτιοῦσαι ἐξαρτιούσᾱ

Accusative ἐξαρτιοῦσαν ἐξαρτιούσᾱς ἐξαρτιούσᾱ

Genitive ἐξαρτιούσης ἐξαρτιουσῶν ἐξαρτιούσαῑν

Dative ἐξαρτιούσῃ ἐξαρτιούσαῑς ἐξαρτιούσαῑν

Neuter

Nominative ἐξαρτιοῦν ἐξαρτιοῦντα ἐξαρτιοῦντε

Vocative ἐξαρτιοῦν ἐξαρτιοῦντα ἐξαρτιοῦντε

Accusative ἐξαρτιοῦν ἐξαρτιοῦντα ἐξαρτιοῦντε

Genitive ἐξαρτιοῦντος ἐξαρτιούντων ἐξαρτιούντοῑν

Dative ἐξαρτιοῦντι ἐξαρτιοῦσι ἐξαρτιούντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative ἐξαρτιούμενος ἐξαρτιούμενοι ἐξαρτιουμένω

Vocative ἐξαρτιούμενε ἐξαρτιούμενοι ἐξαρτιουμένω

Accusative ἐξαρτιούμενον ἐξαρτιουμένους ἐξαρτιουμένω

Genitive ἐξαρτιουμένου ἐξαρτιουμένων ἐξαρτιουμένοῑν

Dative ἐξαρτιουμένῳ ἐξαρτιουμένοῑς ἐξαρτιουμένοῑν

Feminine

Nominative ἐξαρτιουμένη ἐξαρτιουμέναι ἐξαρτιουμένᾱ

Vocative ἐξαρτιουμένη ἐξαρτιουμέναι ἐξαρτιουμένᾱ

Accusative ἐξαρτιουμένην ἐξαρτιουμένᾱς ἐξαρτιουμένᾱ

Genitive ἐξαρτιουμένης ἐξαρτιουμενῶν ἐξαρτιουμέναῑν

Dative ἐξαρτιουμένῃ ἐξαρτιουμέναῑς ἐξαρτιουμέναῑν



Singular Plural Dual

Neuter

Nominative ἐξαρτιούμενον ἐξαρτιούμενα ἐξαρτιουμένω

Vocative ἐξαρτιούμενον ἐξαρτιούμενα ἐξαρτιουμένω

Accusative ἐξαρτιούμενον ἐξαρτιούμενα ἐξαρτιουμένω

Genitive ἐξαρτιουμένου ἐξαρτιουμένων ἐξαρτιουμένοῑν

Dative ἐξαρτιουμένῳ ἐξαρτιουμένοῑς ἐξαρτιουμένοῑν



ἐξαρτίζω

complete, finish; furnish, equip, supply.

Active Middle Passive

Regular

Present ἐξαρτίζειν ἐξαρτίζεσθαι

Future ἐξαρτίσειν ἐξαρτίσεσθαι ἐξαρτισθήσεσθαι

Aorist ἐξαρτίσαι ἐξαρτίσασθαι ἐξαρτισθῆναι

Perfect ἐξηρτικέναι ἐξηρτίσθαι

Attic

Present ἐξαρτιεῖν ἐξαρτιεῖσθαι



φθείρω

rot, spoil.

Indicative Subjunctive Optative Imperative

Regular

Active voice

Present
φθείρω φθείρω φθείροῑμι1ps

φθείρεις φθείρῃς φθείροῑς φθεῖρε2ps

φθείρει φθείρῃ φθείροῑ φθειρέτω3ps

φθείρομεν φθείρωμεν φθείροῑμεν1pp

φθείρετε φθείρητε φθείροῑτε φθείρετε2pp

φθείρουσι φθείρωσι φθείροῑεν φθειρέτωσαν3pp

φθείρετον φθείρητον φθείροῑτον φθείρετον2pd

φθείρετον φθείρητον φθειροί̄την φθειρέτων3pd

Imperfect
ἔφθειρον1ps

ἔφθειρες2ps

ἔφθειρε3ps

ἐφθείρομεν1pp

ἐφθείρετε2pp

ἔφθειρον3pp

ἐφθείρετον2pd

ἐφθειρέτην3pd

Future
φθερῶ φθερῶ φθεροῖμι1ps

φθερεῖς φθερῇς φθεροῖς φθέρει2ps

φθερεῖ φθερῇ φθεροῖ φθερείτω3ps

φθεροῦμεν φθερῶμεν φθεροῖμεν1pp

φθερεῖτε φθερῆτε φθεροῖτε φθερεῖτε2pp

φθεροῦσι φθερῶσι φθεροῖεν φθερείτωσαν3pp

φθερεῖτον φθερῆτον φθεροῖτον φθερεῖτον2pd

φθερεῖτον φθερῆτον φθεροί̄την φθερείτων3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Strong future
φθαρησοί̄μην1ps

φθαρήσοῑο2ps

φθαρήσοῑτο3ps

φθαρησοί̄μεθα1pp

φθαρήσοῑσθε2pp

φθαρήσοῑντο3pp

φθαρήσοῑσθον2pd

φθαρησοί̄σθην3pd

Aorist
ἔφθειρα φθαρθῶ φθαρθείην1ps

ἔφθειρας φθαρθῇς φθαρθείης φθάρθητι2ps

ἔφθειρε φθαρθῇ φθαρθείη φθαρθήτω3ps

ἐφθείραμεν φθαρθῶμεν φθαρθεῖμεν1pp

ἐφθείρατε φθαρθῆτε φθαρθεῖτε φθάρθητε2pp

ἔφθειραν φθαρθῶσι φθαρθεῖεν φθαρθήτωσαν3pp

ἐφθείρατον φθαρθῆτον φθαρθεῖτον φθάρθητον2pd

ἐφθειράτην φθαρθῆτον φθαρθείτην φθαρθήτων3pd

Strong aorist
ἔφθαρον φθάρω φθάροῑμι1ps

ἔφθαρες φθάρῃς φθάροῑς φθάρε2ps

ἔφθαρε φθάρῃ φθάροῑ φθαρέτω3ps

ἐφθάρομεν φθάρωμεν φθάροῑμεν1pp

ἐφθάρετε φθάρητε φθάροῑτε φθάρετε2pp

ἔφθαρον φθάρωσι φθάροῑεν φθαρέτωσαν3pp

ἐφθάρετον φθάρητον φθάροῑτον φθάρετον2pd

ἐφθαρέτην φθάρητον φθαροί̄την φθαρέτων3pd

Perfect
ἔφθαρκα ἐφθάρκω ἐφθάρκοῑμι1ps

ἔφθαρκας ἐφθάρκῃς ἐφθάρκοῑς ἔφθαρκε2ps

ἔφθαρκε ἐφθάρκῃ ἐφθάρκοῑ ἐφθαρκέτω3ps

ἐφθάρκαμεν ἐφθάρκωμεν ἐφθάρκοῑμεν1pp

ἐφθάρκατε ἐφθάρκητε ἐφθάρκοῑτε ἐφθάρκετε2pp

ἐφθάρκασι ἐφθάρκωσι ἐφθάρκοῑεν ἐφθαρκέτωσαν3pp

ἐφθάρκατον ἐφθάρκητον ἐφθάρκοῑτον ἐφθάρκετον2pd

ἐφθάρκατον ἐφθάρκητον ἐφθαρκοί̄την ἐφθαρκέτων3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Strong perfect
ἔφθορα1ps

ἔφθορας2ps

ἔφθορε3ps

ἐφθόραμεν1pp

ἐφθόρατε2pp

ἐφθόρασι3pp

ἐφθοράτην2pd

ἐφθόρατον3pd

Pluperfect
ἠφθάρκη1ps

ἠφθάρκης2ps

ἠφθάρκει3ps

ἠφθάρκεμεν1pp

ἠφθάρκετε2pp

ἠφθάρκεσαν3pp

ἠφθάρκειτον2pd

ἠφθαρκείτην3pd

Strong pluperfect
ἠφθόρεα1ps

ἠφθόρεας2ps

ἠφθόρει3ps

ἠφθόρεμεν1pp

ἠφθόρετε2pp

ἠφθόρεισαν3pp

ἠφθορείτην2pd

ἠφθορείτην3pd

Middle voice

Present
ἐφθείρομαι φθείρωμαι φθειροί̄μην1ps

ἐφθείρει φθείρῃ φθείροῑο φθείρου2ps

ἐφθείρεται φθείρηται φθείροῑτο φθειρέσθω3ps

ἐφθειρόμεθα φθειρώμεθα φθειροί̄μεθα1pp

ἐφθείρεσθε φθείρησθε φθείροῑσθε φθείρεσθε2pp

ἐφθείρονται φθείρωνται φθείροῑντο φθειρέσθωσαν3pp

ἐφθείρεσθον φθείρησθον φθείροῑσθον φθείρεσθον2pd

ἐφθείρεσθον φθείρησθον φθειροί̄σθην φθειρέσθων3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Imperfect
ἐφθειρόμην1ps

ἐφθείρου2ps

ἐφθείρετο3ps

ἐφθειρόμεθα1pp

ἐφθείρεσθε2pp

ἐφθείροντο3pp

ἐφθείρεσθον2pd

ἐφθειρέσθην3pd

Future
φθεροῦμαι φθερῶμαι φθεροί̄μην1ps

φθερεῖ φθερῇ φθεροῖο φθεροῦ2ps

φθερεῖται φθερῆται φθεροῖτο φθερείσθω3ps

φθερούμεθα φθερώμεθα φθεροί̄μεθα1pp

φθερεῖσθε φθερῆσθε φθεροῖσθε φθερεῖσθε2pp

φθεροῦνται φθερῶνται φθεροῖντο φθερείσθωσαν3pp

φθερεῖσθον φθερῆσθον φθεροῖσθον φθερεῖσθον2pd

φθερεῖσθον φθερῆσθον φθεροί̄σθην φθερείσθων3pd

Aorist
ἐφθειράμην φθείρωμαι φθειραί̄μην1ps

ἐφθείρω φθείρῃ φθείραῑο φθεῖραι2ps

ἐφθείρατο φθείρηται φθείραῑτο φθειράσθω3ps

ἐφθειράμεθα φθειρώμεθα φθειραί̄μεθα1pp

ἐφθείρασθε φθείρησθε φθείραῑσθε φθείρασθε2pp

ἐφθείραντο φθείρωνται φθείραῑντο φθειράσθωσαν3pp

ἐφθείρασθον φθείρησθον φθείραῑσθον φθείρασθον2pd

ἐφθειράσθην φθείρησθον φθειραί̄σθην φθειράσθων3pd

Strong aorist
ἐφθαρόμην φθάρωμαι φθαροί̄μην1ps

ἐφθάρου φθάρῃ φθάροῑο φθαροῦ2ps

ἐφθάρετο φθάρηται φθάροῑτο φθαρέσθω3ps

ἐφθαρόμεθα φθαρώμεθα φθαροί̄μεθα1pp

ἐφθάρεσθε φθάρησθε φθάροῑσθε φθάρεσθε2pp

ἐφθάροντο φθάρωνται φθάροῑντο φθαρέσθωσαν3pp

ἐφθάρεσθον φθάρησθον φθάροῑσθον φθάρεσθον2pd

ἐφθαρέσθην φθάρησθον φθαροί̄σθην φθαρέσθων3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Perfect
ἤφθαρμαι1ps

ἤφθαρσαι ἔφθαρσο2ps

ἤφθαρται ἐφθάρσθω3ps

ἠφθάρμεθα1pp

ἤφθαρσθε ἔφθαρσθε2pp

ἤφθαρνται ἐφθάρσθωσαν3pp

ἤφθαρσθον ἔφθαρσθον2pd

ἤφθαρσθον ἐφθάρσθων3pd

Strong perfect
ἤφθορμαι1ps

ἤφθορσαι2ps

ἤφθορται3ps

ἠφθόρμεθα1pp

ἤφθορθε2pp

ἤφθορνται3pp

ἤφθορθον2pd

ἤφθορθον3pd

Pluperfect
ἠφθάρμην1ps

ἤφθαρσο2ps

ἤφθαρτο3ps

ἠφθάρμεθα1pp

ἤφθαρσθε2pp

ἤφθαρντο3pp

ἤφθαρσθον2pd

ἠφθάρσθην3pd

Strong pluperfect
ἠφθόρμην1ps

ἤφθορσο2ps

ἤφθορτο3ps

ἠφθόρμεθα1pp

ἤφθορθε2pp

ἤφθορντο3pp

ἤφθορθον2pd

ἠφθόρθην3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Passive voice

Strong future
φθαρήσομαι1ps

φθαρήσει2ps

φθαρήσεται3ps

φθαρησόμεθα1pp

φθαρήσεσθε2pp

φθαρήσονται3pp

φθαρήσεσθον2pd

φθαρήσεσθον3pd

Aorist
ἐφθάρθην1ps

ἐφθάρθης2ps

ἐφθάρθη3ps

ἐφθάρθημεν1pp

ἐφθάρθητε2pp

ἐφθάρθησαν3pp

ἐφθάρθητον2pd

ἐφθαρθήτην3pd

Strong aorist
ἐφθάρην1ps

ἐφθάρης2ps

ἐφθάρη3ps

ἐφθάρημεν1pp

ἐφθάρητε2pp

ἐφθάρησαν3pp

ἐφθάρητον2pd

ἐφθαρήτην3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Doric

Active voice

Present
φθαίρω φθαίρω φθαίροῑμι1ps

φθαίρεις φθαίρῃς φθαίροῑς φθαίρε2ps

φθαίρει φθαίρῃ φθαίροῑ φθαιρέτω3ps

φθαίρομεν φθαίρωμεν φθαίροῑμεν1pp

φθαίρετε φθαίρητε φθαίροῑτε φθαίρετε2pp

φθαίρουσι φθαίρωσι φθαίροῑεν φθαιρέτωσαν3pp

φθαίρετον φθαίρητον φθαίροῑτον φθαίρετον2pd

φθαίρετον φθαίρητον φθαιροί̄την φθαιρέτων3pd

Imperfect
ἔφθαιρον1ps

ἔφθαιρες2ps

ἔφθαιρε3ps

ἐφθαίρομεν1pp

ἐφθαίρετε2pp

ἔφθαιρον3pp

ἐφθαίρετον2pd

ἐφθαιρέτην3pd

Middle voice

Present
ἐφθαίρομαι φθαίρωμαι φθαιροί̄μην1ps

ἐφθαίρει φθαίρῃ φθαίροῑο φθαίρου2ps

ἐφθαίρεται φθαίρηται φθαίροῑτο φθαιρέσθω3ps

ἐφθαιρόμεθα φθαιρώμεθα φθαιροί̄μεθα1pp

ἐφθαίρεσθε φθαίρησθε φθαίροῑσθε φθαίρεσθε2pp

ἐφθαίρονται φθαίρωνται φθαίροῑντο φθαιρέσθωσαν3pp

ἐφθαίρεσθον φθαίρησθον φθαίροῑσθον φθαίρεσθον2pd

ἐφθαίρεσθον φθαίρησθον φθαιροί̄σθην φθαιρέσθων3pd

Imperfect
ἐφθαιρόμην1ps

ἐφθαίρου2ps

ἐφθαίρετο3ps

ἐφθαιρόμεθα1pp

ἐφθαίρεσθε2pp

ἐφθαίροντο3pp



Indicative Subjunctive Optative Imperative

ἐφθαίρεσθον2pd

ἐφθαιρέσθην3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Aeolian

Active voice

Present
φθέρρω φθέρρω φθέρροῑμι1ps

φθέρρεις φθέρρῃς φθέρροῑς φθέρρε2ps

φθέρρει φθέρρῃ φθέρροῑ φθερρέτω3ps

φθέρρομεν φθέρρωμεν φθέρροῑμεν1pp

φθέρρετε φθέρρητε φθέρροῑτε φθέρρετε2pp

φθέρρουσι φθέρρωσι φθέρροῑεν φθερρέτωσαν3pp

φθέρρετον φθέρρητον φθέρροῑτον φθέρρετον2pd

φθέρρετον φθέρρητον φθερροί̄την φθερρέτων3pd

Imperfect
ἔφθερρον1ps

ἔφθερρες2ps

ἔφθερρε3ps

ἐφθέρρομεν1pp

ἐφθέρρετε2pp

ἔφθερρον3pp

ἐφθέρρετον2pd

ἐφθερρέτην3pd

Perfect
ἔφθορσο2ps

ἐφθόρσθω3ps

ἔφθορσθε2pp

ἐφθόρσθωσαν3pp

ἔφθορσθον2pd

ἐφθόρσθων3pd

Middle voice

Present
ἐφθέρρομαι φθέρρωμαι φθερροί̄μην1ps

ἐφθέρρει φθέρρῃ φθέρροῑο φθέρρου2ps

ἐφθέρρεται φθέρρηται φθέρροῑτο φθερρέσθω3ps

ἐφθερρόμεθα φθερρώμεθα φθερροί̄μεθα1pp

ἐφθέρρεσθε φθέρρησθε φθέρροῑσθε φθέρρεσθε2pp

ἐφθέρρονται φθέρρωνται φθέρροῑντο φθερρέσθωσαν3pp

ἐφθέρρεσθον φθέρρησθον φθέρροῑσθον φθέρρεσθον2pd

ἐφθέρρεσθον φθέρρησθον φθερροί̄σθην φθερρέσθων3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Imperfect
ἐφθερρόμην1ps

ἐφθέρρου2ps

ἐφθέρρετο3ps

ἐφθερρόμεθα1pp

ἐφθέρρεσθε2pp

ἐφθέρροντο3pp

ἐφθέρρεσθον2pd

ἐφθερρέσθην3pd

Perfect
ἔφθορμαι1ps

ἔφθορσαι2ps

ἔφθορται3ps

ἐφθόρμεθα1pp

ἔφθορσθε2pp

ἔφθορνται3pp

ἔφθορσθον2pd

ἔφθορσθον3pd

Pluperfect
ἐφθόρμην1ps

ἔφθορσο2ps

ἔφθορτο3ps

ἐφθόρμεθα1pp

ἔφθορσθε2pp

ἔφθορντο3pp

ἔφθορσθον2pd

ἐφθόρσθην3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Epic

Active voice

Future
φθέρσω φθέρσοῑμι1ps

φθέρσεις φθέρσοῑς2ps

φθέρσει φθέρσοῑ3ps

φθέρσομεν φθέρσοῑμεν1pp

φθέρσετε φθέρσοῑτε2pp

φθέρσουσι φθέρσοῑεν3pp

φθέρσετον φθέρσοῑτον2pd

φθέρσετον φθερσοί̄την3pd

Perfect
ἐφθάρασο2ps

ἐφθαράσθω3ps

ἐφθάρασθε2pp

ἐφθαράσθωσαν3pp

ἐφθάρασθον2pd

ἐφθαράσθων3pd

Middle voice

Future
φθέρσομαι φθερσοί̄μην1ps

φθέρσει φθέρσοῑο2ps

φθέρσεται φθέρσοῑτο3ps

φθερσόμεθα φθερσοί̄μεθα1pp

φθέρσεσθε φθέρσοῑσθε2pp

φθέρσονται φθέρσοῑντο3pp

φθέρσεσθον φθέρσοῑσθον2pd

φθέρσεσθον φθερσοί̄σθην3pd

Perfect
ἐφθάραμαι1ps

ἐφθάρασαι2ps

ἐφθάραται3ps

ἐφθαράμεθα1pp

ἐφθάρασθε2pp

ἐφθάρανται3pp

ἐφθάρασθον2pd

ἐφθάρασθον3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Pluperfect
ἐφθαράμην1ps

ἐφθάρασο2ps

ἐφθάρατο3ps

ἐφθαράμεθα1pp

ἐφθάρασθε2pp

ἐφθάραντο3pp

ἐφθάρασθον2pd

ἐφθαράσθην3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Ionic

Active voice

Future
φθερέω φθερέω φθερέοῑμι1ps

φθερέεις φθερέῃς φθερέοῑς φθέρεε2ps

φθερέει φθερέῃ φθερέοῑ φθερεέτω3ps

φθερέομεν φθερέωμεν φθερέοῑμεν1pp

φθερέετε φθερέητε φθερέοῑτε φθερέετε2pp

φθερέουσι φθερέωσι φθερέοῑεν φθερεέτωσαν3pp

φθερέετον φθερέητον φθερέοῑτον φθερέετον2pd

φθερέετον φθερέητον φθερεοί̄την φθερεέτων3pd

Middle voice

Future
φθερέομαι φθερέωμαι φθερεοί̄μην1ps

φθερέει φθερέῃ φθερέοῑο φθερέου2ps

φθερέεται φθερέηται φθερέοῑτο φθερεέσθω3ps

φθερεόμεθα φθερεώμεθα φθερεοί̄μεθα1pp

φθερέεσθε φθερέησθε φθερέοῑσθε φθερέεσθε2pp

φθερέονται φθερέωνται φθερέοῑντο φθερεέσθωσαν3pp

φθερέεσθον φθερέησθον φθερέοῑσθον φθερέεσθον2pd

φθερέεσθον φθερέησθον φθερεοί̄σθην φθερεέσθων3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Recent

Active voice

Aorist
ἔφθερσα φθέρσω φθέρσαῑμι1ps

ἔφθερσας φθέρσῃς φθέρσειας φθέρσον2ps

ἔφθερσε φθέρσῃ φθέρσειε φθερσάτω3ps

ἐφθέρσαμεν φθέρσωμεν φθέρσαῑμεν1pp

ἐφθέρσατε φθέρσητε φθέρσαῑτε φθέρσατε2pp

ἔφθερσαν φθέρσωσι φθέρσειαν φθερσάτωσαν3pp

ἐφθέρσατον φθέρσητον φθέρσαῑτον φθέρσατον2pd

ἐφθερσάτην φθέρσητον φθερσαί̄την φθερσάτων3pd

Middle voice

Aorist
ἐφθερσάμην φθέρσωμαι φθερσαί̄μην1ps

ἐφθέρσω φθέρσῃ φθέρσαῑο φθέρσαι2ps

ἐφθέρσατο φθέρσηται φθέρσαῑτο φθερσάσθω3ps

ἐφθερσάμεθα φθερσώμεθα φθερσαί̄μεθα1pp

ἐφθέρσασθε φθέρσησθε φθέρσαῑσθε φθέρσασθε2pp

ἐφθέρσαντο φθέρσωνται φθέρσαῑντο φθερσάσθωσαν3pp

ἐφθέρσασθον φθέρσησθον φθέρσαῑσθον φθέρσασθον2pd

ἐφθερσάσθην φθέρσησθον φθερσαί̄σθην φθερσάσθων3pd



φθείρω

rot, spoil.

Singular Plural Dual

Regular

Present

Active voice

Masculine

Nominative φθείρων φθείροντες φθείροντε

Vocative φθείρον φθείροντες φθείροντε

Accusative φθείροντα φθείροντας φθείροντε

Genitive φθείροντος φθειρόντων φθειρόντοῑν

Dative φθείροντι φθείρουσι φθειρόντοῑν

Feminine

Nominative φθείρουσα φθείρουσαι φθειρούσᾱ

Vocative φθείρουσα φθείρουσαι φθειρούσᾱ

Accusative φθείρουσαν φθειρούσᾱς φθειρούσᾱ

Genitive φθειρούσης φθειρουσῶν φθειρούσαῑν

Dative φθειρούσῃ φθειρούσαῑς φθειρούσαῑν

Neuter

Nominative φθεῖρον φθείροντα φθείροντε

Vocative φθεῖρον φθείροντα φθείροντε

Accusative φθεῖρον φθείροντα φθείροντε

Genitive φθείροντος φθειρόντων φθειρόντοῑν

Dative φθείροντι φθείρουσι φθειρόντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative φθειρόμενος φθειρόμενοι φθειρομένω

Vocative φθειρόμενε φθειρόμενοι φθειρομένω

Accusative φθειρόμενον φθειρομένους φθειρομένω

Genitive φθειρομένου φθειρομένων φθειρομένοῑν

Dative φθειρομένῳ φθειρομένοῑς φθειρομένοῑν

Feminine

Nominative φθειρομένη φθειρομέναι φθειρομένᾱ

Vocative φθειρομένη φθειρομέναι φθειρομένᾱ

Accusative φθειρομένην φθειρομένᾱς φθειρομένᾱ

Genitive φθειρομένης φθειρομενῶν φθειρομέναῑν

Dative φθειρομένῃ φθειρομέναῑς φθειρομέναῑν



Singular Plural Dual

Neuter

Nominative φθειρόμενον φθειρόμενα φθειρομένω

Vocative φθειρόμενον φθειρόμενα φθειρομένω

Accusative φθειρόμενον φθειρόμενα φθειρομένω

Genitive φθειρομένου φθειρομένων φθειρομένοῑν

Dative φθειρομένῳ φθειρομένοῑς φθειρομένοῑν

Future

Active voice

Masculine

Nominative φθερῶν φθεροῦντες φθεροῦντε

Vocative φθερῶν φθεροῦντες φθεροῦντε

Accusative φθεροῦντα φθεροῦντας φθεροῦντε

Genitive φθεροῦντος φθερούντων φθερούντοῑν

Dative φθεροῦντι φθεροῦσι φθερούντοῑν

Feminine

Nominative φθεροῦσα φθεροῦσαι φθερούσᾱ

Vocative φθεροῦσα φθεροῦσαι φθερούσᾱ

Accusative φθεροῦσαν φθερούσᾱς φθερούσᾱ

Genitive φθερούσης φθερουσῶν φθερούσαῑν

Dative φθερούσῃ φθερούσαῑς φθερούσαῑν

Neuter

Nominative φθεροῦν φθεροῦντα φθεροῦντε

Vocative φθεροῦν φθεροῦντα φθεροῦντε

Accusative φθεροῦν φθεροῦντα φθεροῦντε

Genitive φθεροῦντος φθερούντων φθερούντοῑν

Dative φθεροῦντι φθεροῦσι φθερούντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative φθερούμενος φθερούμενοι φθερουμένω

Vocative φθερούμενε φθερούμενοι φθερουμένω

Accusative φθερούμενον φθερουμένους φθερουμένω

Genitive φθερουμένου φθερουμένων φθερουμένοῑν

Dative φθερουμένῳ φθερουμένοῑς φθερουμένοῑν



Singular Plural Dual

Feminine

Nominative φθερουμένη φθερουμέναι φθερουμένᾱ

Vocative φθερουμένη φθερουμέναι φθερουμένᾱ

Accusative φθερουμένην φθερουμένᾱς φθερουμένᾱ

Genitive φθερουμένης φθερουμενῶν φθερουμέναῑν

Dative φθερουμένῃ φθερουμέναῑς φθερουμέναῑν

Neuter

Nominative φθερούμενον φθερούμενα φθερουμένω

Vocative φθερούμενον φθερούμενα φθερουμένω

Accusative φθερούμενον φθερούμενα φθερουμένω

Genitive φθερουμένου φθερουμένων φθερουμένοῑν

Dative φθερουμένῳ φθερουμένοῑς φθερουμένοῑν

Strong future

Middle voice

Masculine

Nominative φθαρούμενος φθαρούμενοι φθαρουμένω

Vocative φθαρούμενε φθαρούμενοι φθαρουμένω

Accusative φθαρούμενον φθαρουμένους φθαρουμένω

Genitive φθαρουμένου φθαρουμένων φθαρουμένοῑν

Dative φθαρουμένῳ φθαρουμένοῑς φθαρουμένοῑν

Feminine

Nominative φθαρουμένη φθαρουμέναι φθαρουμένᾱ

Vocative φθαρουμένη φθαρουμέναι φθαρουμένᾱ

Accusative φθαρουμένην φθαρουμένᾱς φθαρουμένᾱ

Genitive φθαρουμένης φθαρουμενῶν φθαρουμέναῑν

Dative φθαρουμένῃ φθαρουμέναῑς φθαρουμέναῑν

Neuter

Nominative φθαρούμενον φθαρούμενα φθαρουμένω

Vocative φθαρούμενον φθαρούμενα φθαρουμένω

Accusative φθαρούμενον φθαρούμενα φθαρουμένω

Genitive φθαρουμένου φθαρουμένων φθαρουμένοῑν

Dative φθαρουμένῳ φθαρουμένοῑς φθαρουμένοῑν



Singular Plural Dual

Passive voice

Masculine

Nominative φθαρθησόμενος φθαρθησόμενοι φθαρθησομένω

Vocative φθαρθησόμενε φθαρθησόμενοι φθαρθησομένω

Accusative φθαρθησόμενον φθαρθησομένους φθαρθησομένω

Genitive φθαρθησομένου φθαρθησομένων φθαρθησομένοῑν

Dative φθαρθησομένῳ φθαρθησομένοῑς φθαρθησομένοῑν

Feminine

Nominative φθαρθησομένη φθαρθησομέναι φθαρθησομένᾱ

Vocative φθαρθησομένη φθαρθησομέναι φθαρθησομένᾱ

Accusative φθαρθησομένην φθαρθησομένᾱς φθαρθησομένᾱ

Genitive φθαρθησομένης φθαρθησομενῶν φθαρθησομέναῑν

Dative φθαρθησομένῃ φθαρθησομέναῑς φθαρθησομέναῑν

Neuter

Nominative φθαρθησόμενον φθαρθησόμενα φθαρθησομένω

Vocative φθαρθησόμενον φθαρθησόμενα φθαρθησομένω

Accusative φθαρθησόμενον φθαρθησόμενα φθαρθησομένω

Genitive φθαρθησομένου φθαρθησομένων φθαρθησομένοῑν

Dative φθαρθησομένῳ φθαρθησομένοῑς φθαρθησομένοῑν

Aorist

Active voice

Masculine

Nominative φθείρᾱς φθείραντες φθείραντε

Vocative φθείραν φθείραντες φθείραντε

Accusative φθείραντα φθείραντας φθείραντε

Genitive φθείραντος φθειράντων φθειράντοῑν

Dative φθείραντι φθείρᾱσι φθειράντοῑν

Feminine

Nominative φθείρᾱσα φθείρᾱσαι φθειρά̄σᾱ

Vocative φθείρᾱσα φθείρᾱσαι φθειρά̄σᾱ

Accusative φθείρᾱσαν φθειρά̄σᾱς φθειρά̄σᾱ

Genitive φθειρά̄σης φθειρᾱσῶν φθειρά̄σαῑν

Dative φθειρά̄σῃ φθειρά̄σαῑς φθειρά̄σαῑν



Singular Plural Dual

Neuter

Nominative φθεῖραν φθείραντα φθείραντε

Vocative φθεῖραν φθείραντα φθείραντε

Accusative φθεῖραν φθείραντα φθείραντε

Genitive φθείραντος φθειράντων φθειράντοῑν

Dative φθείραντι φθείρᾱσι φθειράντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative φθειράμενος φθειράμενοι φθειραμένω

Vocative φθειράμενε φθειράμενοι φθειραμένω

Accusative φθειράμενον φθειραμένους φθειραμένω

Genitive φθειραμένου φθειραμένων φθειραμένοῑν

Dative φθειραμένῳ φθειραμένοῑς φθειραμένοῑν

Feminine

Nominative φθειραμένη φθειραμέναι φθειραμένᾱ

Vocative φθειραμένη φθειραμέναι φθειραμένᾱ

Accusative φθειραμένην φθειραμένᾱς φθειραμένᾱ

Genitive φθειραμένης φθειραμενῶν φθειραμέναῑν

Dative φθειραμένῃ φθειραμέναῑς φθειραμέναῑν

Neuter

Nominative φθειράμενον φθειράμενα φθειραμένω

Vocative φθειράμενον φθειράμενα φθειραμένω

Accusative φθειράμενον φθειράμενα φθειραμένω

Genitive φθειραμένου φθειραμένων φθειραμένοῑν

Dative φθειραμένῳ φθειραμένοῑς φθειραμένοῑν

Passive voice

Masculine

Nominative φθαρθείς φθαρθέντες φθαρθέντε

Vocative φθαρθείς φθαρθέντες φθαρθέντε

Accusative φθαρθέντα φθαρθέντας φθαρθέντε

Genitive φθαρθέντος φθαρθέντων φθαρθέντοῑν

Dative φθαρθέντι φθαρθεῖσι φθαρθέντοῑν

Feminine

Nominative φθαρθεῖσα φθαρθεῖσαι φθαρθείσᾱ

Vocative φθαρθεῖσα φθαρθεῖσαι φθαρθείσᾱ

Accusative φθαρθεῖσαν φθαρθείσᾱς φθαρθείσᾱ

Genitive φθαρθείσης φθαρθεισῶν φθαρθείσαῑν

Dative φθαρθείσῃ φθαρθείσαῑς φθαρθείσαῑν



Singular Plural Dual

Neuter

Nominative φθαρθέν φθαρθέντα φθαρθέντε

Vocative φθαρθέν φθαρθέντα φθαρθέντε

Accusative φθαρθέν φθαρθέντα φθαρθέντε

Genitive φθαρθέντος φθαρθέντων φθαρθέντοῑν

Dative φθαρθέντι φθαρθεῖσι φθαρθέντοῑν

String Aorist

Active voice

Masculine

Nominative φθαρών φθαρόντες φθαρόντε

Vocative φθαρών φθαρόντες φθαρόντε

Accusative φθαρόντα φθαρόντας φθαρόντε

Genitive φθαρόντος φθαρόντων φθαρόντοῑν

Dative φθαρόντι φθαροῦσι φθαρόντοῑν

Feminine

Nominative φθαροῦσα φθαροῦσαι φθαρούσᾱ

Vocative φθαροῦσα φθαροῦσαι φθαρούσᾱ

Accusative φθαροῦσαν φθαρούσᾱς φθαρούσᾱ

Genitive φθαρούσης φθαρουσῶν φθαρούσαῑν

Dative φθαρούσῃ φθαρούσαῑς φθαρούσαῑν

Neuter

Nominative φθαρόν φθαρόντα φθαρόντε

Vocative φθαρόν φθαρόντα φθαρόντε

Accusative φθαρόν φθαρόντα φθαρόντε

Genitive φθαρόντος φθαρόντων φθαρόντοῑν

Dative φθαρόντι φθαροῦσι φθαρόντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative φθαρόμενος φθαρόμενοι φθαρομένω

Vocative φθαρόμενε φθαρόμενοι φθαρομένω

Accusative φθαρόμενον φθαρομένους φθαρομένω

Genitive φθαρομένου φθαρομένων φθαρομένοῑν

Dative φθαρομένῳ φθαρομένοῑς φθαρομένοῑν



Singular Plural Dual

Feminine

Nominative φθαρομένη φθαρομέναι φθαρομένᾱ

Vocative φθαρομένη φθαρομέναι φθαρομένᾱ

Accusative φθαρομένην φθαρομένᾱς φθαρομένᾱ

Genitive φθαρομένης φθαρομενῶν φθαρομέναῑν

Dative φθαρομένῃ φθαρομέναῑς φθαρομέναῑν

Neuter

Nominative φθαρόμενον φθαρόμενα φθαρομένω

Vocative φθαρόμενον φθαρόμενα φθαρομένω

Accusative φθαρόμενον φθαρόμενα φθαρομένω

Genitive φθαρομένου φθαρομένων φθαρομένοῑν

Dative φθαρομένῳ φθαρομένοῑς φθαρομένοῑν

Passive voice

Masculine

Nominative φθαρείς φθαρέντες φθαρέντε

Vocative φθαρείς φθαρέντες φθαρέντε

Accusative φθαρέντα φθαρέντας φθαρέντε

Genitive φθαρέντος φθαρέντων φθαρέντοῑν

Dative φθαρέντι φθαρεῖσι φθαρέντοῑν

Feminine

Nominative φθαρεῖσα φθαρεῖσαι φθαρείσᾱ

Vocative φθαρεῖσα φθαρεῖσαι φθαρείσᾱ

Accusative φθαρεῖσαν φθαρείσᾱς φθαρείσᾱ

Genitive φθαρείσης φθαρεισῶν φθαρείσαῑν

Dative φθαρείσῃ φθαρείσαῑς φθαρείσαῑν

Neuter

Nominative φθαρέν φθαρέντα φθαρέντε

Vocative φθαρέν φθαρέντα φθαρέντε

Accusative φθαρέν φθαρέντα φθαρέντε

Genitive φθαρέντος φθαρέντων φθαρέντοῑν

Dative φθαρέντι φθαρεῖσι φθαρέντοῑν



Singular Plural Dual

Perfect

Active voice

Masculine

Nominative ἐφθαρκώς ἐφθαρκότες ἐφθαρκότε

Vocative ἐφθαρκώς ἐφθαρκότες ἐφθαρκότε

Accusative ἐφθαρκότα ἐφθαρκότας ἐφθαρκότε

Genitive ἐφθαρκότος ἐφθαρκότων ἐφθαρκότοῑν

Dative ἐφθαρκότι ἐφθαρκῶσι ἐφθαρκότοῑν

Feminine

Nominative ἐφθαρκυῖα ἐφθαρκυῖαι ἐφθαρκυίᾱ

Vocative ἐφθαρκυῖα ἐφθαρκυῖαι ἐφθαρκυίᾱ

Accusative ἐφθαρκυῖαν ἐφθαρκυίᾱς ἐφθαρκυίᾱ

Genitive ἐφθαρκυίᾱς ἐφθαρκυιῶν ἐφθαρκυίαῑν

Dative ἐφθαρκυίᾳ ἐφθαρκυίαῑς ἐφθαρκυίαῑν

Neuter

Nominative ἐφθαρκός ἐφθαρκότα ἐφθαρκότε

Vocative ἐφθαρκός ἐφθαρκότα ἐφθαρκότε

Accusative ἐφθαρκός ἐφθαρκότα ἐφθαρκότε

Genitive ἐφθαρκότος ἐφθαρκότων ἐφθαρκότοῑν

Dative ἐφθαρκότι ἐφθαρκῶσι ἐφθαρκότοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative ἐφθαρμένος ἐφθαρμένοι ἐφθαρμένω

Vocative ἐφθαρμένε ἐφθαρμένοι ἐφθαρμένω

Accusative ἐφθαρμένον ἐφθαρμένους ἐφθαρμένω

Genitive ἐφθαρμένου ἐφθαρμένων ἐφθαρμένοῑν

Dative ἐφθαρμένῳ ἐφθαρμένοῑς ἐφθαρμένοῑν

Feminine

Nominative ἐφθαρμένη ἐφθαρμέναι ἐφθαρμένᾱ

Vocative ἐφθαρμένη ἐφθαρμέναι ἐφθαρμένᾱ

Accusative ἐφθαρμένην ἐφθαρμένᾱς ἐφθαρμένᾱ

Genitive ἐφθαρμένης ἐφθαρμενῶν ἐφθαρμέναῑν

Dative ἐφθαρμένῃ ἐφθαρμέναῑς ἐφθαρμέναῑν



Singular Plural Dual

Neuter

Nominative ἐφθαρμένον ἐφθαρμένα ἐφθαρμένω

Vocative ἐφθαρμένον ἐφθαρμένα ἐφθαρμένω

Accusative ἐφθαρμένον ἐφθαρμένα ἐφθαρμένω

Genitive ἐφθαρμένου ἐφθαρμένων ἐφθαρμένοῑν

Dative ἐφθαρμένῳ ἐφθαρμένοῑς ἐφθαρμένοῑν



Singular Plural Dual

Doric

Present

Active voice

Masculine

Nominative φθαίρων φθαίροντες φθαίροντε

Vocative φθαίρον φθαίροντες φθαίροντε

Accusative φθαίροντα φθαίροντας φθαίροντε

Genitive φθαίροντος φθαιρόντων φθαιρόντοῑν

Dative φθαίροντι φθαίρουσι φθαιρόντοῑν

Feminine

Nominative φθαίρουσα φθαίρουσαι φθαιρούσᾱ

Vocative φθαίρουσα φθαίρουσαι φθαιρούσᾱ

Accusative φθαίρουσαν φθαιρούσᾱς φθαιρούσᾱ

Genitive φθαιρούσης φθαιρουσῶν φθαιρούσαῑν

Dative φθαιρούσῃ φθαιρούσαῑς φθαιρούσαῑν

Neuter

Nominative φθαίρον φθαίροντα φθαίροντε

Vocative φθαίρον φθαίροντα φθαίροντε

Accusative φθαίρον φθαίροντα φθαίροντε

Genitive φθαίροντος φθαιρόντων φθαιρόντοῑν

Dative φθαίροντι φθαίρουσι φθαιρόντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative φθαιρόμενος φθαιρόμενοι φθαιρομένω

Vocative φθαιρόμενε φθαιρόμενοι φθαιρομένω

Accusative φθαιρόμενον φθαιρομένους φθαιρομένω

Genitive φθαιρομένου φθαιρομένων φθαιρομένοῑν

Dative φθαιρομένῳ φθαιρομένοῑς φθαιρομένοῑν

Feminine

Nominative φθαιρομένη φθαιρομέναι φθαιρομένᾱ

Vocative φθαιρομένη φθαιρομέναι φθαιρομένᾱ

Accusative φθαιρομένην φθαιρομένᾱς φθαιρομένᾱ

Genitive φθαιρομένης φθαιρομενῶν φθαιρομέναῑν

Dative φθαιρομένῃ φθαιρομέναῑς φθαιρομέναῑν



Singular Plural Dual

Neuter

Nominative φθαιρόμενον φθαιρόμενα φθαιρομένω

Vocative φθαιρόμενον φθαιρόμενα φθαιρομένω

Accusative φθαιρόμενον φθαιρόμενα φθαιρομένω

Genitive φθαιρομένου φθαιρομένων φθαιρομένοῑν

Dative φθαιρομένῳ φθαιρομένοῑς φθαιρομένοῑν

Strong future

Middle voice

Masculine

Nominative φθαρησούμενος φθαρησούμενοι φθαρησουμένω

Vocative φθαρησούμενε φθαρησούμενοι φθαρησουμένω

Accusative φθαρησούμενον φθαρησουμένους φθαρησουμένω

Genitive φθαρησουμένου φθαρησουμένων φθαρησουμένοῑν

Dative φθαρησουμένῳ φθαρησουμένοῑς φθαρησουμένοῑν

Feminine

Nominative φθαρησουμένη φθαρησουμέναι φθαρησουμένᾱ

Vocative φθαρησουμένη φθαρησουμέναι φθαρησουμένᾱ

Accusative φθαρησουμένην φθαρησουμένᾱς φθαρησουμένᾱ

Genitive φθαρησουμένης φθαρησουμενῶν φθαρησουμέναῑν

Dative φθαρησουμένῃ φθαρησουμέναῑς φθαρησουμέναῑν

Neuter

Nominative φθαρησούμενον φθαρησούμενα φθαρησουμένω

Vocative φθαρησούμενον φθαρησούμενα φθαρησουμένω

Accusative φθαρησούμενον φθαρησούμενα φθαρησουμένω

Genitive φθαρησουμένου φθαρησουμένων φθαρησουμένοῑν

Dative φθαρησουμένῳ φθαρησουμένοῑς φθαρησουμένοῑν



Singular Plural Dual

Aeolian

Present

Active voice

Masculine

Nominative φθέρρων φθέρροντες φθέρροντε

Vocative φθέρρον φθέρροντες φθέρροντε

Accusative φθέρροντα φθέρροντας φθέρροντε

Genitive φθέρροντος φθερρόντων φθερρόντοῑν

Dative φθέρροντι φθέρρουσι φθερρόντοῑν

Feminine

Nominative φθέρρουσα φθέρρουσαι φθερρούσᾱ

Vocative φθέρρουσα φθέρρουσαι φθερρούσᾱ

Accusative φθέρρουσαν φθερρούσᾱς φθερρούσᾱ

Genitive φθερρούσης φθερρουσῶν φθερρούσαῑν

Dative φθερρούσῃ φθερρούσαῑς φθερρούσαῑν

Neuter

Nominative φθέρρον φθέρροντα φθέρροντε

Vocative φθέρρον φθέρροντα φθέρροντε

Accusative φθέρρον φθέρροντα φθέρροντε

Genitive φθέρροντος φθερρόντων φθερρόντοῑν

Dative φθέρροντι φθέρρουσι φθερρόντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative φθερρόμενος φθερρόμενοι φθερρομένω

Vocative φθερρόμενε φθερρόμενοι φθερρομένω

Accusative φθερρόμενον φθερρομένους φθερρομένω

Genitive φθερρομένου φθερρομένων φθερρομένοῑν

Dative φθερρομένῳ φθερρομένοῑς φθερρομένοῑν

Feminine

Nominative φθερρομένη φθερρομέναι φθερρομένᾱ

Vocative φθερρομένη φθερρομέναι φθερρομένᾱ

Accusative φθερρομένην φθερρομένᾱς φθερρομένᾱ

Genitive φθερρομένης φθερρομενῶν φθερρομέναῑν

Dative φθερρομένῃ φθερρομέναῑς φθερρομέναῑν



Singular Plural Dual

Neuter

Nominative φθερρόμενον φθερρόμενα φθερρομένω

Vocative φθερρόμενον φθερρόμενα φθερρομένω

Accusative φθερρόμενον φθερρόμενα φθερρομένω

Genitive φθερρομένου φθερρομένων φθερρομένοῑν

Dative φθερρομένῳ φθερρομένοῑς φθερρομένοῑν

Perfect

Middle voice

Masculine

Nominative ἐφθορμένος ἐφθορμένοι ἐφθορμένω

Vocative ἐφθορμένε ἐφθορμένοι ἐφθορμένω

Accusative ἐφθορμένον ἐφθορμένους ἐφθορμένω

Genitive ἐφθορμένου ἐφθορμένων ἐφθορμένοῑν

Dative ἐφθορμένῳ ἐφθορμένοῑς ἐφθορμένοῑν

Feminine

Nominative ἐφθορμένη ἐφθορμέναι ἐφθορμένᾱ

Vocative ἐφθορμένη ἐφθορμέναι ἐφθορμένᾱ

Accusative ἐφθορμένην ἐφθορμένᾱς ἐφθορμένᾱ

Genitive ἐφθορμένης ἐφθορμενῶν ἐφθορμέναῑν

Dative ἐφθορμένῃ ἐφθορμέναῑς ἐφθορμέναῑν

Neuter

Nominative ἐφθορμένον ἐφθορμένα ἐφθορμένω

Vocative ἐφθορμένον ἐφθορμένα ἐφθορμένω

Accusative ἐφθορμένον ἐφθορμένα ἐφθορμένω

Genitive ἐφθορμένου ἐφθορμένων ἐφθορμένοῑν

Dative ἐφθορμένῳ ἐφθορμένοῑς ἐφθορμένοῑν



Singular Plural Dual

Epic

Future

Active voice

Masculine

Nominative φθέρσων φθέρσοντες φθέρσοντε

Vocative φθέρσον φθέρσοντες φθέρσοντε

Accusative φθέρσοντα φθέρσοντας φθέρσοντε

Genitive φθέρσοντος φθερσόντων φθερσόντοῑν

Dative φθέρσοντι φθέρσουσι φθερσόντοῑν

Feminine

Nominative φθέρσουσα φθέρσουσαι φθερσούσᾱ

Vocative φθέρσουσα φθέρσουσαι φθερσούσᾱ

Accusative φθέρσουσαν φθερσούσᾱς φθερσούσᾱ

Genitive φθερσούσης φθερσουσῶν φθερσούσαῑν

Dative φθερσούσῃ φθερσούσαῑς φθερσούσαῑν

Neuter

Nominative φθέρσον φθέρσοντα φθέρσοντε

Vocative φθέρσον φθέρσοντα φθέρσοντε

Accusative φθέρσον φθέρσοντα φθέρσοντε

Genitive φθέρσοντος φθερσόντων φθερσόντοῑν

Dative φθέρσοντι φθέρσουσι φθερσόντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative φθερσόμενος φθερσόμενοι φθερσομένω

Vocative φθερσόμενε φθερσόμενοι φθερσομένω

Accusative φθερσόμενον φθερσομένους φθερσομένω

Genitive φθερσομένου φθερσομένων φθερσομένοῑν

Dative φθερσομένῳ φθερσομένοῑς φθερσομένοῑν

Feminine

Nominative φθερσομένη φθερσομέναι φθερσομένᾱ

Vocative φθερσομένη φθερσομέναι φθερσομένᾱ

Accusative φθερσομένην φθερσομένᾱς φθερσομένᾱ

Genitive φθερσομένης φθερσομενῶν φθερσομέναῑν

Dative φθερσομένῃ φθερσομέναῑς φθερσομέναῑν



Singular Plural Dual

Neuter

Nominative φθερσόμενον φθερσόμενα φθερσομένω

Vocative φθερσόμενον φθερσόμενα φθερσομένω

Accusative φθερσόμενον φθερσόμενα φθερσομένω

Genitive φθερσομένου φθερσομένων φθερσομένοῑν

Dative φθερσομένῳ φθερσομένοῑς φθερσομένοῑν

Perfect

Middle voice

Masculine

Nominative ἐφθαραμένος ἐφθαραμένοι ἐφθαραμένω

Vocative ἐφθαραμένε ἐφθαραμένοι ἐφθαραμένω

Accusative ἐφθαραμένον ἐφθαραμένους ἐφθαραμένω

Genitive ἐφθαραμένου ἐφθαραμένων ἐφθαραμένοῑν

Dative ἐφθαραμένῳ ἐφθαραμένοῑς ἐφθαραμένοῑν

Feminine

Nominative ἐφθαραμένη ἐφθαραμέναι ἐφθαραμένᾱ

Vocative ἐφθαραμένη ἐφθαραμέναι ἐφθαραμένᾱ

Accusative ἐφθαραμένην ἐφθαραμένᾱς ἐφθαραμένᾱ

Genitive ἐφθαραμένης ἐφθαραμενῶν ἐφθαραμέναῑν

Dative ἐφθαραμένῃ ἐφθαραμέναῑς ἐφθαραμέναῑν

Neuter

Nominative ἐφθαραμένον ἐφθαραμένα ἐφθαραμένω

Vocative ἐφθαραμένον ἐφθαραμένα ἐφθαραμένω

Accusative ἐφθαραμένον ἐφθαραμένα ἐφθαραμένω

Genitive ἐφθαραμένου ἐφθαραμένων ἐφθαραμένοῑν

Dative ἐφθαραμένῳ ἐφθαραμένοῑς ἐφθαραμένοῑν



Singular Plural Dual

Ionic

Future

Active voice

Masculine

Nominative φθερέσων φθερέσοντες φθερέσοντε

Vocative φθερέσον φθερέσοντες φθερέσοντε

Accusative φθερέσοντα φθερέσοντας φθερέσοντε

Genitive φθερέσοντος φθερεσόντων φθερεσόντοῑν

Dative φθερέσοντι φθερέσουσι φθερεσόντοῑν

Feminine

Nominative φθερέσουσα φθερέσουσαι φθερεσούσᾱ

Vocative φθερέσουσα φθερέσουσαι φθερεσούσᾱ

Accusative φθερέσουσαν φθερεσούσᾱς φθερεσούσᾱ

Genitive φθερεσούσης φθερεσουσῶν φθερεσούσαῑν

Dative φθερεσούσῃ φθερεσούσαῑς φθερεσούσαῑν

Neuter

Nominative φθερέσον φθερέσοντα φθερέσοντε

Vocative φθερέσον φθερέσοντα φθερέσοντε

Accusative φθερέσον φθερέσοντα φθερέσοντε

Genitive φθερέσοντος φθερεσόντων φθερεσόντοῑν

Dative φθερέσοντι φθερέσουσι φθερεσόντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative φθερεσόμενος φθερεσόμενοι φθερεσομένω

Vocative φθερεσόμενε φθερεσόμενοι φθερεσομένω

Accusative φθερεσόμενον φθερεσομένους φθερεσομένω

Genitive φθερεσομένου φθερεσομένων φθερεσομένοῑν

Dative φθερεσομένῳ φθερεσομένοῑς φθερεσομένοῑν

Feminine

Nominative φθερεσομένη φθερεσομέναι φθερεσομένᾱ

Vocative φθερεσομένη φθερεσομέναι φθερεσομένᾱ

Accusative φθερεσομένην φθερεσομένᾱς φθερεσομένᾱ

Genitive φθερεσομένης φθερεσομενῶν φθερεσομέναῑν

Dative φθερεσομένῃ φθερεσομέναῑς φθερεσομέναῑν



Singular Plural Dual

Neuter

Nominative φθερεσόμενον φθερεσόμενα φθερεσομένω

Vocative φθερεσόμενον φθερεσόμενα φθερεσομένω

Accusative φθερεσόμενον φθερεσόμενα φθερεσομένω

Genitive φθερεσομένου φθερεσομένων φθερεσομένοῑν

Dative φθερεσομένῳ φθερεσομένοῑς φθερεσομένοῑν



Singular Plural Dual

Recent

Aorist

Active voice

Masculine

Nominative φθέρσᾱς φθέρσαντες φθέρσαντε

Vocative φθέρσαν φθέρσαντες φθέρσαντε

Accusative φθέρσαντα φθέρσαντας φθέρσαντε

Genitive φθέρσαντος φθερσάντων φθερσάντοῑν

Dative φθέρσαντι φθέρσᾱσι φθερσάντοῑν

Feminine

Nominative φθέρσᾱσα φθέρσᾱσαι φθερσά̄σᾱ

Vocative φθέρσᾱσα φθέρσᾱσαι φθερσά̄σᾱ

Accusative φθέρσᾱσαν φθερσά̄σᾱς φθερσά̄σᾱ

Genitive φθερσά̄σης φθερσᾱσῶν φθερσά̄σαῑν

Dative φθερσά̄σῃ φθερσά̄σαῑς φθερσά̄σαῑν

Neuter

Nominative φθέρσαν φθέρσαντα φθέρσαντε

Vocative φθέρσαν φθέρσαντα φθέρσαντε

Accusative φθέρσαν φθέρσαντα φθέρσαντε

Genitive φθέρσαντος φθερσάντων φθερσάντοῑν

Dative φθέρσαντι φθέρσᾱσι φθερσάντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative φθερσάμενος φθερσάμενοι φθερσαμένω

Vocative φθερσάμενε φθερσάμενοι φθερσαμένω

Accusative φθερσάμενον φθερσαμένους φθερσαμένω

Genitive φθερσαμένου φθερσαμένων φθερσαμένοῑν

Dative φθερσαμένῳ φθερσαμένοῑς φθερσαμένοῑν

Feminine

Nominative φθερσαμένη φθερσαμέναι φθερσαμένᾱ

Vocative φθερσαμένη φθερσαμέναι φθερσαμένᾱ

Accusative φθερσαμένην φθερσαμένᾱς φθερσαμένᾱ

Genitive φθερσαμένης φθερσαμενῶν φθερσαμέναῑν

Dative φθερσαμένῃ φθερσαμέναῑς φθερσαμέναῑν



Singular Plural Dual

Neuter

Nominative φθερσάμενον φθερσάμενα φθερσαμένω

Vocative φθερσάμενον φθερσάμενα φθερσαμένω

Accusative φθερσάμενον φθερσάμενα φθερσαμένω

Genitive φθερσαμένου φθερσαμένων φθερσαμένοῑν

Dative φθερσαμένῳ φθερσαμένοῑς φθερσαμένοῑν



φθείρω

rot, spoil.

Active Middle Passive

Regular

Present φθερεῖν φθερεῖσθαι

Future φθαρήσεσθαι

Aorist φθεῖραι φθείρασθαι φθαρθῆναι

Aorist φθαρεῖν φθαρέσθαι φθαρῆναι

Perfect ἐφθαρκέναι ἐφθάρσθαι

Doric

Present φθαίρειν φθαίρεσθαι

Aeolian

Present φθέρρειν φθέρρεσθαι

Perfect ἐφθόρσθαι

Epic

Future φθέρσειν φθέρσεσθαι

Perfect ἐφθαράσθαι

Ionic

Present φθερέειν φθερέεσθαι

Recent

Aorist φθέρσαι φθέρσασθαι



ἑτοιμάζω

prepare; get ready.

Indicative Subjunctive Optative Imperative

Regular

Active voice

Present
ἑτοιμάζω ἑτοιμάζω ἑτοιμάζοῑμι1ps

ἑτοιμάζεις ἑτοιμάζῃς ἑτοιμάζοῑς ἑτοίμαζε2ps

ἑτοιμάζει ἑτοιμάζῃ ἑτοιμάζοῑ ἑτοιμαζέτω3ps

ἑτοιμάζομεν ἑτοιμάζωμεν ἑτοιμάζοῑμεν1pp

ἑτοιμάζετε ἑτοιμάζητε ἑτοιμάζοῑτε ἑτοιμάζετε2pp

ἑτοιμάζουσι ἑτοιμάζωσι ἑτοιμάζοῑεν ἑτοιμαζέτωσαν3pp

ἑτοιμάζετον ἑτοιμάζητον ἑτοιμάζοῑτον ἑτοιμάζετον2pd

ἑτοιμάζετον ἑτοιμάζητον ἑτοιμαζοί̄την ἑτοιμαζέτων3pd

Imperfect
ἡτοίμαζον1ps

ἡτοίμαζες2ps

ἡτοίμαζε3ps

ἡτοιμάζομεν1pp

ἡτοιμάζετε2pp

ἡτοίμαζον3pp

ἡτοιμάζετον2pd

ἡτοιμαζέτην3pd

Future
ἑτοιμάσω ἑτοιμάσοῑμι1ps

ἑτοιμάσεις ἑτοιμάσοῑς2ps

ἑτοιμάσει ἑτοιμάσοῑ3ps

ἑτοιμάσομεν ἑτοιμάσοῑμεν1pp

ἑτοιμάσετε ἑτοιμάσοῑτε2pp

ἑτοιμάσουσι ἑτοιμάσοῑεν3pp

ἑτοιμάσετον ἑτοιμάσοῑτον2pd

ἑτοιμάσετον ἑτοιμασοί̄την3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Aorist
ἡτοίμασα ἑτοιμάσω ἑτοιμάσαῑμι1ps

ἡτοίμασας ἑτοιμάσῃς ἑτοιμάσειας ἑτοίμασον2ps

ἡτοίμασε ἑτοιμάσῃ ἑτοιμάσειε ἑτοιμασάτω3ps

ἡτοιμάσαμεν ἑτοιμάσωμεν ἑτοιμάσαῑμεν1pp

ἡτοιμάσατε ἑτοιμάσητε ἑτοιμάσαῑτε ἑτοιμάσατε2pp

ἡτοίμασαν ἑτοιμάσωσι ἑτοιμάσειαν ἑτοιμασάτωσαν3pp

ἡτοιμάσατον ἑτοιμάσητον ἑτοιμάσαῑτον ἑτοιμάσατον2pd

ἡτοιμασάτην ἑτοιμάσητον ἑτοιμασαί̄την ἑτοιμασάτων3pd

Perfect
ἡτοίμακα ἡτοιμάκω ἡτοιμάκοῑμι1ps

ἡτοίμακας ἡτοιμάκῃς ἡτοιμάκοῑς ἡτοίμᾱσο2ps

ἡτοίμακε ἡτοιμάκῃ ἡτοιμάκοῑ ἡτοιμά̄σθω3ps

ἡτοιμάκαμεν ἡτοιμάκωμεν ἡτοιμάκοῑμεν1pp

ἡτοιμάκατε ἡτοιμάκητε ἡτοιμάκοῑτε ἡτοίμᾱσθε2pp

ἡτοιμάκασι ἡτοιμάκωσι ἡτοιμάκοῑεν ἡτοιμά̄σθωσαν3pp

ἡτοιμάκατον ἡτοιμάκητον ἡτοιμάκοῑτον ἡτοίμᾱσθον2pd

ἡτοιμάκατον ἡτοιμάκητον ἡτοιμακοί̄την ἡτοιμά̄σθων3pd

Pluperfect
ἡτοιμάκη1ps

ἡτοιμάκης2ps

ἡτοιμάκει3ps

ἡτοιμάκεμεν1pp

ἡτοιμάκετε2pp

ἡτοιμάκεσαν3pp

ἡτοιμάκειτον2pd

ἡτοιμακείτην3pd

Middle voice

Present
ἑτοιμάζομαι ἑτοιμάζωμαι ἑτοιμαζοί̄μην1ps

ἑτοιμάζει ἑτοιμάζῃ ἑτοιμάζοῑο ἑτοιμάζου2ps

ἑτοιμάζεται ἑτοιμάζηται ἑτοιμάζοῑτο ἑτοιμαζέσθω3ps

ἑτοιμαζόμεθα ἑτοιμαζώμεθα ἑτοιμαζοί̄μεθα1pp

ἑτοιμάζεσθε ἑτοιμάζησθε ἑτοιμάζοῑσθε ἑτοιμάζεσθε2pp

ἑτοιμάζονται ἑτοιμάζωνται ἑτοιμάζοῑντο ἑτοιμαζέσθωσαν3pp

ἑτοιμάζεσθον ἑτοιμάζησθον ἑτοιμάζοῑσθον ἑτοιμάζεσθον2pd

ἑτοιμάζεσθον ἑτοιμάζησθον ἑτοιμαζοί̄σθην ἑτοιμαζέσθων3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Imperfect
ἡτοιμαζόμην1ps

ἡτοιμάζου2ps

ἡτοιμάζετο3ps

ἡτοιμαζόμεθα1pp

ἡτοιμάζεσθε2pp

ἡτοιμάζοντο3pp

ἡτοιμάζεσθον2pd

ἡτοιμαζέσθην3pd

Future
ἑτοιμάσομαι ἑτοιμασοί̄μην1ps

ἑτοιμάσει ἑτοιμάσοῑο2ps

ἑτοιμάσεται ἑτοιμάσοῑτο3ps

ἑτοιμασόμεθα ἑτοιμασοί̄μεθα1pp

ἑτοιμάσεσθε ἑτοιμάσοῑσθε2pp

ἑτοιμάσονται ἑτοιμάσοῑντο3pp

ἑτοιμάσεσθον ἑτοιμάσοῑσθον2pd

ἑτοιμάσεσθον ἑτοιμασοί̄σθην3pd

Aorist
ἡτοιμασάμην ἑτοιμάσωμαι ἑτοιμασαί̄μην1ps

ἡτοιμάσω ἑτοιμάσῃ ἑτοιμάσαῑο ἑτοίμασαι2ps

ἡτοιμάσατο ἑτοιμάσηται ἑτοιμάσαῑτο ἑτοιμασάσθω3ps

ἡτοιμασάμεθα ἑτοιμασώμεθα ἑτοιμασαί̄μεθα1pp

ἡτοιμάσασθε ἑτοιμάσησθε ἑτοιμάσαῑσθε ἑτοιμάσασθε2pp

ἡτοιμάσαντο ἑτοιμάσωνται ἑτοιμάσαῑντο ἑτοιμασάσθωσαν3pp

ἡτοιμάσασθον ἑτοιμάσησθον ἑτοιμάσαῑσθον ἑτοιμάσασθον2pd

ἡτοιμασάσθην ἑτοιμάσησθον ἑτοιμασαί̄σθην ἑτοιμασάσθων3pd

Perfect
ἡτοίμασμαι1ps

ἡτοίμασαι ἡτοίμασο2ps

ἡτοίμασται ἡτοιμάσθω3ps

ἡτοιμάσμεθα1pp

ἡτοίμασθε ἡτοίμασθε2pp

ἡτοιμάσθωσαν3pp

ἡτοίμασθον ἡτοίμασθον2pd

ἡτοίμασθον ἡτοιμάσθων3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Pluperfect
ἡτοιμάσμην1ps

ἡτοίμασο2ps

ἡτοίμαστο3ps

ἡτοιμάσμεθα1pp

ἡτοίμασθε2pp

ἡτοίμασθον2pd

ἡτοιμάσθην3pd

Passive voice

Future
ἑτοιμασθήσομαι ἑτοιμασθησοί̄μην1ps

ἑτοιμασθήσει ἑτοιμασθήσοῑο2ps

ἑτοιμασθήσεται ἑτοιμασθήσοῑτο3ps

ἑτοιμασθησόμεθα ἑτοιμασθησοί̄μεθ1pp

ἑτοιμασθήσεσθε ἑτοιμασθήσοῑσθε2pp

ἑτοιμασθήσονται ἑτοιμασθήσοῑντο3pp

ἑτοιμασθήσεσθον ἑτοιμασθήσοῑσθο2pd

ἑτοιμασθήσεσθον ἑτοιμασθησοί̄σθη3pd

Aorist
ἡτοιμάσθην ἑτοιμασθῶ ἑτοιμασθείην1ps

ἡτοιμάσθης ἑτοιμασθῇς ἑτοιμασθείης ἑτοιμάσθητι2ps

ἡτοιμάσθη ἑτοιμασθῇ ἑτοιμασθείη ἑτοιμασθήτω3ps

ἡτοιμάσθημεν ἑτοιμασθῶμεν ἑτοιμασθεῖμεν1pp

ἡτοιμάσθητε ἑτοιμασθῆτε ἑτοιμασθεῖτε ἑτοιμάσθητε2pp

ἡτοιμάσθησαν ἑτοιμασθῶσι ἑτοιμασθεῖεν ἑτοιμασθήτωσαν3pp

ἡτοιμάσθητον ἑτοιμασθῆτον ἑτοιμασθεῖτον ἑτοιμάσθητον2pd

ἡτοιμασθήτην ἑτοιμασθῆτον ἑτοιμασθείτην ἑτοιμασθήτων3pd



ἑτοιμάζω

prepare; get ready.

Singular Plural Dual

Regular

Present

Active voice

Masculine

Nominative ἑτοιμάζων ἑτοιμάζοντες ἑτοιμάζοντε

Vocative ἑτοιμάζον ἑτοιμάζοντες ἑτοιμάζοντε

Accusative ἑτοιμάζοντα ἑτοιμάζοντας ἑτοιμάζοντε

Genitive ἑτοιμάζοντος ἑτοιμαζόντων ἑτοιμαζόντοῑν

Dative ἑτοιμάζοντι ἑτοιμάζουσι ἑτοιμαζόντοῑν

Feminine

Nominative ἑτοιμάζουσα ἑτοιμάζουσαι ἑτοιμαζούσᾱ

Vocative ἑτοιμάζουσα ἑτοιμάζουσαι ἑτοιμαζούσᾱ

Accusative ἑτοιμάζουσαν ἑτοιμαζούσᾱς ἑτοιμαζούσᾱ

Genitive ἑτοιμαζούσης ἑτοιμαζουσῶν ἑτοιμαζούσαῑν

Dative ἑτοιμαζούσῃ ἑτοιμαζούσαῑς ἑτοιμαζούσαῑν

Neuter

Nominative ἑτοιμάζον ἑτοιμάζοντα ἑτοιμάζοντε

Vocative ἑτοιμάζον ἑτοιμάζοντα ἑτοιμάζοντε

Accusative ἑτοιμάζον ἑτοιμάζοντα ἑτοιμάζοντε

Genitive ἑτοιμάζοντος ἑτοιμαζόντων ἑτοιμαζόντοῑν

Dative ἑτοιμάζοντι ἑτοιμάζουσι ἑτοιμαζόντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative ἑτοιμαζόμενος ἑτοιμαζόμενοι ἑτοιμαζομένω

Vocative ἑτοιμαζόμενε ἑτοιμαζόμενοι ἑτοιμαζομένω

Accusative ἑτοιμαζόμενον ἑτοιμαζομένους ἑτοιμαζομένω

Genitive ἑτοιμαζομένου ἑτοιμαζομένων ἑτοιμαζομένοῑν

Dative ἑτοιμαζομένῳ ἑτοιμαζομένοῑς ἑτοιμαζομένοῑν

Feminine

Nominative ἑτοιμαζομένη ἑτοιμαζομέναι ἑτοιμαζομένᾱ

Vocative ἑτοιμαζομένη ἑτοιμαζομέναι ἑτοιμαζομένᾱ

Accusative ἑτοιμαζομένην ἑτοιμαζομένᾱς ἑτοιμαζομένᾱ

Genitive ἑτοιμαζομένης ἑτοιμαζομενῶν ἑτοιμαζομέναῑν

Dative ἑτοιμαζομένῃ ἑτοιμαζομέναῑς ἑτοιμαζομέναῑν



Singular Plural Dual

Neuter

Nominative ἑτοιμαζόμενον ἑτοιμαζόμενα ἑτοιμαζομένω

Vocative ἑτοιμαζόμενον ἑτοιμαζόμενα ἑτοιμαζομένω

Accusative ἑτοιμαζόμενον ἑτοιμαζόμενα ἑτοιμαζομένω

Genitive ἑτοιμαζομένου ἑτοιμαζομένων ἑτοιμαζομένοῑν

Dative ἑτοιμαζομένῳ ἑτοιμαζομένοῑς ἑτοιμαζομένοῑν

Future

Active voice

Masculine

Nominative ἑτοιμάσων ἑτοιμάσοντες ἑτοιμάσοντε

Vocative ἑτοιμάσον ἑτοιμάσοντες ἑτοιμάσοντε

Accusative ἑτοιμάσοντα ἑτοιμάσοντας ἑτοιμάσοντε

Genitive ἑτοιμάσοντος ἑτοιμασόντων ἑτοιμασόντοῑν

Dative ἑτοιμάσοντι ἑτοιμάσουσι ἑτοιμασόντοῑν

Feminine

Nominative ἑτοιμάσουσα ἑτοιμάσουσαι ἑτοιμασούσᾱ

Vocative ἑτοιμάσουσα ἑτοιμάσουσαι ἑτοιμασούσᾱ

Accusative ἑτοιμάσουσαν ἑτοιμασούσᾱς ἑτοιμασούσᾱ

Genitive ἑτοιμασούσης ἑτοιμασουσῶν ἑτοιμασούσαῑν

Dative ἑτοιμασούσῃ ἑτοιμασούσαῑς ἑτοιμασούσαῑν

Neuter

Nominative ἑτοιμάσον ἑτοιμάσοντα ἑτοιμάσοντε

Vocative ἑτοιμάσον ἑτοιμάσοντα ἑτοιμάσοντε

Accusative ἑτοιμάσον ἑτοιμάσοντα ἑτοιμάσοντε

Genitive ἑτοιμάσοντος ἑτοιμασόντων ἑτοιμασόντοῑν

Dative ἑτοιμάσοντι ἑτοιμάσουσι ἑτοιμασόντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative ἑτοιμασόμενος ἑτοιμασόμενοι ἑτοιμασομένω

Vocative ἑτοιμασόμενε ἑτοιμασόμενοι ἑτοιμασομένω

Accusative ἑτοιμασόμενον ἑτοιμασομένους ἑτοιμασομένω

Genitive ἑτοιμασομένου ἑτοιμασομένων ἑτοιμασομένοῑν

Dative ἑτοιμασομένῳ ἑτοιμασομένοῑς ἑτοιμασομένοῑν



Singular Plural Dual

Feminine

Nominative ἑτοιμασομένη ἑτοιμασομέναι ἑτοιμασομένᾱ

Vocative ἑτοιμασομένη ἑτοιμασομέναι ἑτοιμασομένᾱ

Accusative ἑτοιμασομένην ἑτοιμασομένᾱς ἑτοιμασομένᾱ

Genitive ἑτοιμασομένης ἑτοιμασομενῶν ἑτοιμασομέναῑν

Dative ἑτοιμασομένῃ ἑτοιμασομέναῑς ἑτοιμασομέναῑν

Neuter

Nominative ἑτοιμασόμενον ἑτοιμασόμενα ἑτοιμασομένω

Vocative ἑτοιμασόμενον ἑτοιμασόμενα ἑτοιμασομένω

Accusative ἑτοιμασόμενον ἑτοιμασόμενα ἑτοιμασομένω

Genitive ἑτοιμασομένου ἑτοιμασομένων ἑτοιμασομένοῑν

Dative ἑτοιμασομένῳ ἑτοιμασομένοῑς ἑτοιμασομένοῑν

Passive voice

Masculine

Nominative ἑτοιμασθησόμενος ἑτοιμασθησόμενοι ἑτοιμασθησομένω

Vocative ἑτοιμασθησόμενε ἑτοιμασθησόμενοι ἑτοιμασθησομένω

Accusative ἑτοιμασθησόμενον ἑτοιμασθησομένους ἑτοιμασθησομένω

Genitive ἑτοιμασθησομένου ἑτοιμασθησομένων ἑτοιμασθησομένοῑν

Dative ἑτοιμασθησομένῳ ἑτοιμασθησομένοῑς ἑτοιμασθησομένοῑν

Feminine

Nominative ἑτοιμασθησομένη ἑτοιμασθησομέναι ἑτοιμασθησομένᾱ

Vocative ἑτοιμασθησομένη ἑτοιμασθησομέναι ἑτοιμασθησομένᾱ

Accusative ἑτοιμασθησομένην ἑτοιμασθησομένᾱς ἑτοιμασθησομένᾱ

Genitive ἑτοιμασθησομένης ἑτοιμασθησομενῶν ἑτοιμασθησομέναῑν

Dative ἑτοιμασθησομένῃ ἑτοιμασθησομέναῑς ἑτοιμασθησομέναῑν

Neuter

Nominative ἑτοιμασθησόμενον ἑτοιμασθησόμενα ἑτοιμασθησομένω

Vocative ἑτοιμασθησόμενον ἑτοιμασθησόμενα ἑτοιμασθησομένω

Accusative ἑτοιμασθησόμενον ἑτοιμασθησόμενα ἑτοιμασθησομένω

Genitive ἑτοιμασθησομένου ἑτοιμασθησομένων ἑτοιμασθησομένοῑν

Dative ἑτοιμασθησομένῳ ἑτοιμασθησομένοῑς ἑτοιμασθησομένοῑν



Singular Plural Dual

Aorist

Active voice

Masculine

Nominative ἑτοιμάσᾱς ἑτοιμάσαντες ἑτοιμάσαντε

Vocative ἑτοιμάσαν ἑτοιμάσαντες ἑτοιμάσαντε

Accusative ἑτοιμάσαντα ἑτοιμάσαντας ἑτοιμάσαντε

Genitive ἑτοιμάσαντος ἑτοιμασάντων ἑτοιμασάντοῑν

Dative ἑτοιμάσαντι ἑτοιμάσᾱσι ἑτοιμασάντοῑν

Feminine

Nominative ἑτοιμάσᾱσα ἑτοιμάσᾱσαι ἑτοιμασά̄σᾱ

Vocative ἑτοιμάσᾱσα ἑτοιμάσᾱσαι ἑτοιμασά̄σᾱ

Accusative ἑτοιμάσᾱσαν ἑτοιμασά̄σᾱς ἑτοιμασά̄σᾱ

Genitive ἑτοιμασά̄σης ἑτοιμασᾱσῶν ἑτοιμασά̄σαῑν

Dative ἑτοιμασά̄σῃ ἑτοιμασά̄σαῑς ἑτοιμασά̄σαῑν

Neuter

Nominative ἑτοιμάσαν ἑτοιμάσαντα ἑτοιμάσαντε

Vocative ἑτοιμάσαν ἑτοιμάσαντα ἑτοιμάσαντε

Accusative ἑτοιμάσαν ἑτοιμάσαντα ἑτοιμάσαντε

Genitive ἑτοιμάσαντος ἑτοιμασάντων ἑτοιμασάντοῑν

Dative ἑτοιμάσαντι ἑτοιμάσᾱσι ἑτοιμασάντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative ἑτοιμασάμενος ἑτοιμασάμενοι ἑτοιμασαμένω

Vocative ἑτοιμασάμενε ἑτοιμασάμενοι ἑτοιμασαμένω

Accusative ἑτοιμασάμενον ἑτοιμασαμένους ἑτοιμασαμένω

Genitive ἑτοιμασαμένου ἑτοιμασαμένων ἑτοιμασαμένοῑν

Dative ἑτοιμασαμένῳ ἑτοιμασαμένοῑς ἑτοιμασαμένοῑν

Feminine

Nominative ἑτοιμασαμένη ἑτοιμασαμέναι ἑτοιμασαμένᾱ

Vocative ἑτοιμασαμένη ἑτοιμασαμέναι ἑτοιμασαμένᾱ

Accusative ἑτοιμασαμένην ἑτοιμασαμένᾱς ἑτοιμασαμένᾱ

Genitive ἑτοιμασαμένης ἑτοιμασαμενῶν ἑτοιμασαμέναῑν

Dative ἑτοιμασαμένῃ ἑτοιμασαμέναῑς ἑτοιμασαμέναῑν



Singular Plural Dual

Neuter

Nominative ἑτοιμασάμενον ἑτοιμασάμενα ἑτοιμασαμένω

Vocative ἑτοιμασάμενον ἑτοιμασάμενα ἑτοιμασαμένω

Accusative ἑτοιμασάμενον ἑτοιμασάμενα ἑτοιμασαμένω

Genitive ἑτοιμασαμένου ἑτοιμασαμένων ἑτοιμασαμένοῑν

Dative ἑτοιμασαμένῳ ἑτοιμασαμένοῑς ἑτοιμασαμένοῑν

Passive voice

Masculine

Nominative ἑτοιμασθείς ἑτοιμασθέντες ἑτοιμασθέντε

Vocative ἑτοιμασθείς ἑτοιμασθέντες ἑτοιμασθέντε

Accusative ἑτοιμασθέντα ἑτοιμασθέντας ἑτοιμασθέντε

Genitive ἑτοιμασθέντος ἑτοιμασθέντων ἑτοιμασθέντοῑν

Dative ἑτοιμασθέντι ἑτοιμασθεῖσι ἑτοιμασθέντοῑν

Feminine

Nominative ἑτοιμασθεῖσα ἑτοιμασθεῖσαι ἑτοιμασθείσᾱ

Vocative ἑτοιμασθεῖσα ἑτοιμασθεῖσαι ἑτοιμασθείσᾱ

Accusative ἑτοιμασθεῖσαν ἑτοιμασθείσᾱς ἑτοιμασθείσᾱ

Genitive ἑτοιμασθείσης ἑτοιμασθεισῶν ἑτοιμασθείσαῑν

Dative ἑτοιμασθείσῃ ἑτοιμασθείσαῑς ἑτοιμασθείσαῑν

Neuter

Nominative ἑτοιμασθέν ἑτοιμασθέντα ἑτοιμασθέντε

Vocative ἑτοιμασθέν ἑτοιμασθέντα ἑτοιμασθέντε

Accusative ἑτοιμασθέν ἑτοιμασθέντα ἑτοιμασθέντε

Genitive ἑτοιμασθέντος ἑτοιμασθέντων ἑτοιμασθέντοῑν

Dative ἑτοιμασθέντι ἑτοιμασθεῖσι ἑτοιμασθέντοῑν

Perfect

Active voice

Masculine

Nominative ἡτοιμακώς ἡτοιμακότες ἡτοιμακότε

Vocative ἡτοιμακώς ἡτοιμακότες ἡτοιμακότε

Accusative ἡτοιμακότα ἡτοιμακότας ἡτοιμακότε

Genitive ἡτοιμακότος ἡτοιμακότων ἡτοιμακότοῑν

Dative ἡτοιμακότι ἡτοιμακῶσι ἡτοιμακότοῑν



Singular Plural Dual

Feminine

Nominative ἡτοιμακυῖα ἡτοιμακυῖαι ἡτοιμακυίᾱ

Vocative ἡτοιμακυῖα ἡτοιμακυῖαι ἡτοιμακυίᾱ

Accusative ἡτοιμακυῖαν ἡτοιμακυίᾱς ἡτοιμακυίᾱ

Genitive ἡτοιμακυίᾱς ἡτοιμακυιῶν ἡτοιμακυίαῑν

Dative ἡτοιμακυίᾳ ἡτοιμακυίαῑς ἡτοιμακυίαῑν

Neuter

Nominative ἡτοιμακόν ἡτοιμακότες ἡτοιμακότε

Vocative ἡτοιμακός ἡτοιμακότες ἡτοιμακότε

Accusative ἡτοιμακότα ἡτοιμακότας ἡτοιμακότε

Genitive ἡτοιμακότος ἡτοιμακότων ἡτοιμακότοῑν

Dative ἡτοιμακότι ἡτοιμακῶσι ἡτοιμακότοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative ἡτοιμασμένος ἡτοιμασμένοι ἡτοιμασμένω

Vocative ἡτοιμασμένε ἡτοιμασμένοι ἡτοιμασμένω

Accusative ἡτοιμασμένον ἡτοιμασμένους ἡτοιμασμένω

Genitive ἡτοιμασμένου ἡτοιμασμένων ἡτοιμασμένοῑν

Dative ἡτοιμασμένῳ ἡτοιμασμένοῑς ἡτοιμασμένοῑν

Feminine

Nominative ἡτοιμασμένη ἡτοιμασμέναι ἡτοιμασμένᾱ

Vocative ἡτοιμασμένη ἡτοιμασμέναι ἡτοιμασμένᾱ

Accusative ἡτοιμασμένην ἡτοιμασμένᾱς ἡτοιμασμένᾱ

Genitive ἡτοιμασμένης ἡτοιμασμενῶν ἡτοιμασμέναῑν

Dative ἡτοιμασμένῃ ἡτοιμασμέναῑς ἡτοιμασμέναῑν

Neuter

Nominative ἡτοιμασμένον ἡτοιμασμένα ἡτοιμασμένω

Vocative ἡτοιμασμένον ἡτοιμασμένα ἡτοιμασμένω

Accusative ἡτοιμασμένον ἡτοιμασμένα ἡτοιμασμένω

Genitive ἡτοιμασμένου ἡτοιμασμένων ἡτοιμασμένοῑν

Dative ἡτοιμασμένῳ ἡτοιμασμένοῑς ἡτοιμασμένοῑν



ἑτοιμάζω

prepare; get ready.

Active Middle Passive

Regular

Present ἑτοιμάζειν ἑτοιμάζεσθαι

Future ἑτοιμάσειν ἑτοιμάσεσθαι ἑτοιμασθήσεσθαι

Aorist ἑτοιμάσαι ἑτοιμάσασθαι ἑτοιμασθῆναι

Perfect ἡτοιμακέναι ἡτοιμάσθαι



καταφθείρω

destroy, ruin, annihilate.

Indicative Subjunctive Optative Imperative

Regular

Active voice

Present
καταφθείρω καταφθείρω καταφθείροῑμι1ps

καταφθείρεις καταφθείρῃς καταφθείροῑς κατάφθειρε2ps

καταφθείρει καταφθείρῃ καταφθείροῑ καταφθειρέτω3ps

καταφθείρομεν καταφθείρωμεν καταφθείροῑμεν1pp

καταφθείρετε καταφθείρητε καταφθείροῑτε καταφθείρετε2pp

καταφθείρουσι καταφθείρωσι καταφθείροῑεν καταφθειρέτωσαν3pp

καταφθείρετον καταφθείρητον καταφθείροῑτον καταφθείρετον2pd

καταφθείρετον καταφθείρητον καταφθειροί̄την καταφθειρέτων3pd

Imperfect
κατέφθειρον1ps

κατέφθειρες2ps

κατέφθειρε3ps

κατεφθείρομεν1pp

κατεφθείρετε2pp

κατέφθειρον3pp

κατεφθείρετον2pd

κατεφθειρέτην3pd

Future
καταφθερῶ καταφθερῶ καταφθεροῖμι1ps

καταφθερεῖς καταφθερῇς καταφθεροῖς καταφθέρει2ps

καταφθερεῖ καταφθερῇ καταφθεροῖ καταφθερείτω3ps

καταφθεροῦμεν καταφθερῶμεν καταφθεροῖμεν1pp

καταφθερεῖτε καταφθερῆτε καταφθεροῖτε καταφθερεῖτε2pp

καταφθεροῦσι καταφθερῶσι καταφθεροῖεν καταφθερείτωσαν3pp

καταφθερεῖτον καταφθερῆτον καταφθεροῖτον καταφθερεῖτον2pd

καταφθερεῖτον καταφθερῆτον καταφθεροί̄την καταφθερείτων3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Strong future
καταφθαρησοί̄μη1ps

καταφθαρήσοῑο2ps

καταφθαρήσοῑτο3ps

καταφθαρησοί̄με1pp

καταφθαρήσοῑσθ2pp

καταφθαρήσοῑντο3pp

καταφθαρήσοῑσθ2pd

καταφθαρησοί̄σθ3pd

Aorist
κατέφθειρα καταφθαρθῶ καταφθαρθείην1ps

κατέφθειρας καταφθαρθῇς καταφθαρθείης καταφθάρθητι2ps

κατέφθειρε καταφθαρθῇ καταφθαρθείη καταφθαρθήτω3ps

κατεφθείραμεν καταφθαρθῶμεν καταφθαρθεῖμεν1pp

κατεφθείρατε καταφθαρθῆτε καταφθαρθεῖτε καταφθάρθητε2pp

κατέφθειραν καταφθαρθῶσι καταφθαρθεῖεν καταφθαρθήτωσα3pp

κατεφθείρατον καταφθαρθῆτον καταφθαρθεῖτον καταφθάρθητον2pd

κατεφθειράτην καταφθαρθῆτον καταφθαρθείτην καταφθαρθήτων3pd

Strong aorist
κατέφθαρον καταφθάρω καταφθάροῑμι1ps

κατέφθαρες καταφθάρῃς καταφθάροῑς κατάφθαρε2ps

κατέφθαρε καταφθάρῃ καταφθάροῑ καταφθαρέτω3ps

κατεφθάρομεν καταφθάρωμεν καταφθάροῑμεν1pp

κατεφθάρετε καταφθάρητε καταφθάροῑτε καταφθάρετε2pp

κατέφθαρον καταφθάρωσι καταφθάροῑεν καταφθαρέτωσαν3pp

κατεφθάρετον καταφθάρητον καταφθάροῑτον καταφθάρετον2pd

κατεφθαρέτην καταφθάρητον καταφθαροί̄την καταφθαρέτων3pd

Perfect
κατέφθαρκα κατεφθάρκω κατεφθάρκοῑμι1ps

κατέφθαρκας κατεφθάρκῃς κατεφθάρκοῑς κατέφθαρκε2ps

κατέφθαρκε κατεφθάρκῃ κατεφθάρκοῑ κατεφθαρκέτω3ps

κατεφθάρκαμεν κατεφθάρκωμεν κατεφθάρκοῑμεν1pp

κατεφθάρκατε κατεφθάρκητε κατεφθάρκοῑτε κατεφθάρκετε2pp

κατεφθάρκασι κατεφθάρκωσι κατεφθάρκοῑεν κατεφθαρκέτωσα3pp

κατεφθάρκατον κατεφθάρκητον κατεφθάρκοῑτον κατεφθάρκετον2pd

κατεφθάρκατον κατεφθάρκητον κατεφθαρκοί̄την κατεφθαρκέτων3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Strong perfect
κατέφθορα1ps

κατέφθορας2ps

κατέφθορε3ps

κατεφθόραμεν1pp

κατεφθόρατε2pp

κατεφθόρασι3pp

κατεφθοράτην2pd

κατεφθόρατον3pd

Pluperfect
κατηφθάρκη1ps

κατηφθάρκης2ps

κατηφθάρκει3ps

κατηφθάρκεμεν1pp

κατηφθάρκετε2pp

κατηφθάρκεσαν3pp

κατηφθάρκειτον2pd

κατηφθαρκείτην3pd

Strong pluperfect
κατηφθόρεα1ps

κατηφθόρεας2ps

κατηφθόρει3ps

κατηφθόρεμεν1pp

κατηφθόρετε2pp

κατηφθόρεισαν3pp

κατηφθορείτην2pd

κατηφθορείτην3pd

Middle voice

Present
κατεφθείρομαι καταφθείρωμαι καταφθειροί̄μην1ps

κατεφθείρει καταφθείρῃ καταφθείροῑο καταφθείρου2ps

κατεφθείρεται καταφθείρηται καταφθείροῑτο καταφθειρέσθω3ps

κατεφθειρόμεθα καταφθειρώμεθα καταφθειροί̄μεθα1pp

κατεφθείρεσθε καταφθείρησθε καταφθείροῑσθε καταφθείρεσθε2pp

κατεφθείρονται καταφθείρωνται καταφθείροῑντο καταφθειρέσθωσ3pp

κατεφθείρεσθον καταφθείρησθον καταφθείροῑσθον καταφθείρεσθον2pd

κατεφθείρεσθον καταφθείρησθον καταφθειροί̄σθην καταφθειρέσθων3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Imperfect
κατεφθειρόμην1ps

κατεφθείρου2ps

κατεφθείρετο3ps

κατεφθειρόμεθα1pp

κατεφθείρεσθε2pp

κατεφθείροντο3pp

κατεφθείρεσθον2pd

κατεφθειρέσθην3pd

Future
καταφθεροῦμαι καταφθερῶμαι καταφθεροί̄μην1ps

καταφθερεῖ καταφθερῇ καταφθεροῖο καταφθεροῦ2ps

καταφθερεῖται καταφθερῆται καταφθεροῖτο καταφθερείσθω3ps

καταφθερούμεθα καταφθερώμεθα καταφθεροί̄μεθα1pp

καταφθερεῖσθε καταφθερῆσθε καταφθεροῖσθε καταφθερεῖσθε2pp

καταφθεροῦνται καταφθερῶνται καταφθεροῖντο καταφθερείσθωσ3pp

καταφθερεῖσθον καταφθερῆσθον καταφθεροῖσθον καταφθερεῖσθον2pd

καταφθερεῖσθον καταφθερῆσθον καταφθεροί̄σθην καταφθερείσθων3pd

Aorist
κατεφθειράμην καταφθείρωμαι καταφθειραί̄μην1ps

κατεφθείρω καταφθείρῃ καταφθείραῑο κατάφθειραι2ps

κατεφθείρατο καταφθείρηται καταφθείραῑτο καταφθειράσθω3ps

κατεφθειράμεθα καταφθειρώμεθα καταφθειραί̄μεθα1pp

κατεφθείρασθε καταφθείρησθε καταφθείραῑσθε καταφθείρασθε2pp

κατεφθείραντο καταφθείρωνται καταφθείραῑντο καταφθειράσθωσ3pp

κατεφθείρασθον καταφθείρησθον καταφθείραῑσθον καταφθείρασθον2pd

κατεφθειράσθην καταφθείρησθον καταφθειραί̄σθην καταφθειράσθων3pd

Strong aorist
κατεφθαρόμην καταφθάρωμαι καταφθαροί̄μην1ps

κατεφθάρου καταφθάρῃ καταφθάροῑο καταφθαροῦ2ps

κατεφθάρετο καταφθάρηται καταφθάροῑτο καταφθαρέσθω3ps

κατεφθαρόμεθα καταφθαρώμεθα καταφθαροί̄μεθα1pp

κατεφθάρεσθε καταφθάρησθε καταφθάροῑσθε καταφθάρεσθε2pp

κατεφθάροντο καταφθάρωνται καταφθάροῑντο καταφθαρέσθωσ3pp

κατεφθάρεσθον καταφθάρησθον καταφθάροῑσθον καταφθάρεσθον2pd

κατεφθαρέσθην καταφθάρησθον καταφθαροί̄σθην καταφθαρέσθων3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Perfect
κατήφθαρμαι1ps

κατήφθαρσαι κατέφθαρσο2ps

κατήφθαρται κατεφθάρσθω3ps

κατηφθάρμεθα1pp

κατήφθαρσθε κατέφθαρσθε2pp

κατήφθαρνται κατεφθάρσθωσαν3pp

κατήφθαρσθον κατέφθαρσθον2pd

κατήφθαρσθον κατεφθάρσθων3pd

Strong perfect
κατήφθορμαι1ps

κατήφθορσαι2ps

κατήφθορται3ps

κατηφθόρμεθα1pp

κατήφθορθε2pp

κατήφθορνται3pp

κατήφθορθον2pd

κατήφθορθον3pd

Pluperfect
κατηφθάρμην1ps

κατήφθαρσο2ps

κατήφθαρτο3ps

κατηφθάρμεθα1pp

κατήφθαρσθε2pp

κατήφθαρντο3pp

κατήφθαρσθον2pd

κατηφθάρσθην3pd

Strong pluperfect
κατηφθόρμην1ps

κατήφθορσο2ps

κατήφθορτο3ps

κατηφθόρμεθα1pp

κατήφθορθε2pp

κατήφθορντο3pp

κατήφθορθον2pd

κατηφθόρθην3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Passive voice

Strong future
καταφθαρήσομαι1ps

καταφθαρήσει2ps

καταφθαρήσεται3ps

καταφθαρησόμεθ1pp

καταφθαρήσεσθε2pp

καταφθαρήσονται3pp

καταφθαρήσεσθο2pd

καταφθαρήσεσθο3pd

Aorist
κατεφθάρθην1ps

κατεφθάρθης2ps

κατεφθάρθη3ps

κατεφθάρθημεν1pp

κατεφθάρθητε2pp

κατεφθάρθησαν3pp

κατεφθάρθητον2pd

κατεφθαρθήτην3pd

Strong aorist
κατεφθάρην1ps

κατεφθάρης2ps

κατεφθάρη3ps

κατεφθάρημεν1pp

κατεφθάρητε2pp

κατεφθάρησαν3pp

κατεφθάρητον2pd

κατεφθαρήτην3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Doric

Active voice

Present
καταφθαίρω καταφθαίρω καταφθαίροῑμι1ps

καταφθαίρεις καταφθαίρῃς καταφθαίροῑς κατάφθαιρε2ps

καταφθαίρει καταφθαίρῃ καταφθαίροῑ καταφθαιρέτω3ps

καταφθαίρομεν καταφθαίρωμεν καταφθαίροῑμεν1pp

καταφθαίρετε καταφθαίρητε καταφθαίροῑτε καταφθαίρετε2pp

καταφθαίρουσι καταφθαίρωσι καταφθαίροῑεν καταφθαιρέτωσα3pp

καταφθαίρετον καταφθαίρητον καταφθαίροῑτον καταφθαίρετον2pd

καταφθαίρετον καταφθαίρητον καταφθαιροί̄την καταφθαιρέτων3pd

Imperfect
κατέφθαιρον1ps

κατέφθαιρες2ps

κατέφθαιρε3ps

κατεφθαίρομεν1pp

κατεφθαίρετε2pp

κατέφθαιρον3pp

κατεφθαίρετον2pd

κατεφθαιρέτην3pd

Middle voice

Present
κατεφθαίρομαι καταφθαίρωμαι καταφθαιροί̄μην1ps

κατεφθαίρει καταφθαίρῃ καταφθαίροῑο καταφθαίρου2ps

κατεφθαίρεται καταφθαίρηται καταφθαίροῑτο καταφθαιρέσθω3ps

κατεφθαιρόμεθα καταφθαιρώμεθα καταφθαιροί̄μεθα1pp

κατεφθαίρεσθε καταφθαίρησθε καταφθαίροῑσθε καταφθαίρεσθε2pp

κατεφθαίρονται καταφθαίρωνται καταφθαίροῑντο καταφθαιρέσθωσ3pp

κατεφθαίρεσθον καταφθαίρησθον καταφθαίροῑσθον καταφθαίρεσθον2pd

κατεφθαίρεσθον καταφθαίρησθον καταφθαιροί̄σθην καταφθαιρέσθων3pd

Imperfect
κατεφθαιρόμην1ps

κατεφθαίρου2ps

κατεφθαίρετο3ps

κατεφθαιρόμεθα1pp

κατεφθαίρεσθε2pp

κατεφθαίροντο3pp



Indicative Subjunctive Optative Imperative

κατεφθαίρεσθον2pd

κατεφθαιρέσθην3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Aeolian

Active voice

Present
καταφθέρρω καταφθέρρω καταφθέρροῑμι1ps

καταφθέρρεις καταφθέρρῃς καταφθέρροῑς κατάφθερρε2ps

καταφθέρρει καταφθέρρῃ καταφθέρροῑ καταφθερρέτω3ps

καταφθέρρομεν καταφθέρρωμεν καταφθέρροῑμεν1pp

καταφθέρρετε καταφθέρρητε καταφθέρροῑτε καταφθέρρετε2pp

καταφθέρρουσι καταφθέρρωσι καταφθέρροῑεν καταφθερρέτωσα3pp

καταφθέρρετον καταφθέρρητον καταφθέρροῑτον καταφθέρρετον2pd

καταφθέρρετον καταφθέρρητον καταφθερροί̄την καταφθερρέτων3pd

Imperfect
κατέφθερρον1ps

κατέφθερρες2ps

κατέφθερρε3ps

κατεφθέρρομεν1pp

κατεφθέρρετε2pp

κατέφθερρον3pp

κατεφθέρρετον2pd

κατεφθερρέτην3pd

Perfect
κατέφθορσο2ps

κατεφθόρσθω3ps

κατέφθορσθε2pp

κατεφθόρσθωσαν3pp

κατέφθορσθον2pd

κατεφθόρσθων3pd

Middle voice

Present
κατεφθέρρομαι καταφθέρρωμαι καταφθερροί̄μην1ps

κατεφθέρρει καταφθέρρῃ καταφθέρροῑο καταφθέρρου2ps

κατεφθέρρεται καταφθέρρηται καταφθέρροῑτο καταφθερρέσθω3ps

κατεφθερρόμεθα καταφθερρώμεθα καταφθερροί̄μεθα1pp

κατεφθέρρεσθε καταφθέρρησθε καταφθέρροῑσθε καταφθέρρεσθε2pp

κατεφθέρρονται καταφθέρρωνται καταφθέρροῑντο καταφθερρέσθωσ3pp

κατεφθέρρεσθον καταφθέρρησθον καταφθέρροῑσθον καταφθέρρεσθον2pd

κατεφθέρρεσθον καταφθέρρησθον καταφθερροί̄σθην καταφθερρέσθων3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Imperfect
κατεφθερρόμην1ps

κατεφθέρρου2ps

κατεφθέρρετο3ps

κατεφθερρόμεθα1pp

κατεφθέρρεσθε2pp

κατεφθέρροντο3pp

κατεφθέρρεσθον2pd

κατεφθερρέσθην3pd

Perfect
κατέφθορμαι1ps

κατέφθορσαι2ps

κατέφθορται3ps

κατεφθόρμεθα1pp

κατέφθορσθε2pp

κατέφθορνται3pp

κατέφθορσθον2pd

κατέφθορσθον3pd

Pluperfect
κατεφθόρμην1ps

κατέφθορσο2ps

κατέφθορτο3ps

κατεφθόρμεθα1pp

κατέφθορσθε2pp

κατέφθορντο3pp

κατέφθορσθον2pd

κατεφθόρσθην3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Epic

Active voice

Future
καταφθέρσω καταφθέρσοῑμι1ps

καταφθέρσεις καταφθέρσοῑς2ps

καταφθέρσει καταφθέρσοῑ3ps

καταφθέρσομεν καταφθέρσοῑμεν1pp

καταφθέρσετε καταφθέρσοῑτε2pp

καταφθέρσουσι καταφθέρσοῑεν3pp

καταφθέρσετον καταφθέρσοῑτον2pd

καταφθέρσετον καταφθερσοί̄την3pd

Perfect
κατεφθάρασο2ps

κατεφθαράσθω3ps

κατεφθάρασθε2pp

κατεφθαράσθωσ3pp

κατεφθάρασθον2pd

κατεφθαράσθων3pd

Middle voice

Future
καταφθέρσομαι καταφθερσοί̄μην1ps

καταφθέρσει καταφθέρσοῑο2ps

καταφθέρσεται καταφθέρσοῑτο3ps

καταφθερσόμεθα καταφθερσοί̄μεθα1pp

καταφθέρσεσθε καταφθέρσοῑσθε2pp

καταφθέρσονται καταφθέρσοῑντο3pp

καταφθέρσεσθον καταφθέρσοῑσθο2pd

καταφθέρσεσθον καταφθερσοί̄σθην3pd

Perfect
κατεφθάραμαι1ps

κατεφθάρασαι2ps

κατεφθάραται3ps

κατεφθαράμεθα1pp

κατεφθάρασθε2pp

κατεφθάρανται3pp

κατεφθάρασθον2pd

κατεφθάρασθον3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Pluperfect
κατεφθαράμην1ps

κατεφθάρασο2ps

κατεφθάρατο3ps

κατεφθαράμεθα1pp

κατεφθάρασθε2pp

κατεφθάραντο3pp

κατεφθάρασθον2pd

κατεφθαράσθην3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Ionic

Active voice

Future
καταφθερέω καταφθερέω καταφθερέοῑμι1ps

καταφθερέεις καταφθερέῃς καταφθερέοῑς καταφθέρεε2ps

καταφθερέει καταφθερέῃ καταφθερέοῑ καταφθερεέτω3ps

καταφθερέομεν καταφθερέωμεν καταφθερέοῑμεν1pp

καταφθερέετε καταφθερέητε καταφθερέοῑτε καταφθερέετε2pp

καταφθερέουσι καταφθερέωσι καταφθερέοῑεν καταφθερεέτωσα3pp

καταφθερέετον καταφθερέητον καταφθερέοῑτον καταφθερέετον2pd

καταφθερέετον καταφθερέητον καταφθερεοί̄την καταφθερεέτων3pd

Middle voice

Future
καταφθερέομαι καταφθερέωμαι καταφθερεοί̄μην1ps

καταφθερέει καταφθερέῃ καταφθερέοῑο καταφθερέου2ps

καταφθερέεται καταφθερέηται καταφθερέοῑτο καταφθερεέσθω3ps

καταφθερεόμεθα καταφθερεώμεθα καταφθερεοί̄μεθα1pp

καταφθερέεσθε καταφθερέησθε καταφθερέοῑσθε καταφθερέεσθε2pp

καταφθερέονται καταφθερέωνται καταφθερέοῑντο καταφθερεέσθωσ3pp

καταφθερέεσθον καταφθερέησθον καταφθερέοῑσθον καταφθερέεσθον2pd

καταφθερέεσθον καταφθερέησθον καταφθερεοί̄σθην καταφθερεέσθων3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Recent

Active voice

Aorist
κατέφθερσα καταφθέρσω καταφθέρσαῑμι1ps

κατέφθερσας καταφθέρσῃς καταφθέρσειας κατάφθερσον2ps

κατέφθερσε καταφθέρσῃ καταφθέρσειε καταφθερσάτω3ps

κατεφθέρσαμεν καταφθέρσωμεν καταφθέρσαῑμεν1pp

κατεφθέρσατε καταφθέρσητε καταφθέρσαῑτε καταφθέρσατε2pp

κατέφθερσαν καταφθέρσωσι καταφθέρσειαν καταφθερσάτωσα3pp

κατεφθέρσατον καταφθέρσητον καταφθέρσαῑτον καταφθέρσατον2pd

κατεφθερσάτην καταφθέρσητον καταφθερσαί̄την καταφθερσάτων3pd

Middle voice

Aorist
κατεφθερσάμην καταφθέρσωμαι καταφθερσαί̄μην1ps

κατεφθέρσω καταφθέρσῃ καταφθέρσαῑο κατάφθερσαι2ps

κατεφθέρσατο καταφθέρσηται καταφθέρσαῑτο καταφθερσάσθω3ps

κατεφθερσάμεθα καταφθερσώμεθα καταφθερσαί̄μεθα1pp

κατεφθέρσασθε καταφθέρσησθε καταφθέρσαῑσθε καταφθέρσασθε2pp

κατεφθέρσαντο καταφθέρσωνται καταφθέρσαῑντο καταφθερσάσθω3pp

κατεφθέρσασθον καταφθέρσησθον καταφθέρσαῑσθο καταφθέρσασθον2pd

κατεφθερσάσθην καταφθέρσησθον καταφθερσαί̄σθη καταφθερσάσθων3pd



καταφθείρω

destroy, ruin, annihilate.

Singular Plural Dual

Regular

Present

Active voice

Masculine

Nominative καταφθείρων καταφθείροντες καταφθείροντε

Vocative καταφθείρον καταφθείροντες καταφθείροντε

Accusative καταφθείροντα καταφθείροντας καταφθείροντε

Genitive καταφθείροντος καταφθειρόντων καταφθειρόντοῑν

Dative καταφθείροντι καταφθείρουσι καταφθειρόντοῑν

Feminine

Nominative καταφθείρουσα καταφθείρουσαι καταφθειρούσᾱ

Vocative καταφθείρουσα καταφθείρουσαι καταφθειρούσᾱ

Accusative καταφθείρουσαν καταφθειρούσᾱς καταφθειρούσᾱ

Genitive καταφθειρούσης καταφθειρουσῶν καταφθειρούσαῑν

Dative καταφθειρούσῃ καταφθειρούσαῑς καταφθειρούσαῑν

Neuter

Nominative καταφθεῖρον καταφθείροντα καταφθείροντε

Vocative καταφθεῖρον καταφθείροντα καταφθείροντε

Accusative καταφθεῖρον καταφθείροντα καταφθείροντε

Genitive καταφθείροντος καταφθειρόντων καταφθειρόντοῑν

Dative καταφθείροντι καταφθείρουσι καταφθειρόντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative καταφθειρόμενος καταφθειρόμενοι καταφθειρομένω

Vocative καταφθειρόμενε καταφθειρόμενοι καταφθειρομένω

Accusative καταφθειρόμενον καταφθειρομένους καταφθειρομένω

Genitive καταφθειρομένου καταφθειρομένων καταφθειρομένοῑν

Dative καταφθειρομένῳ καταφθειρομένοῑς καταφθειρομένοῑν

Feminine

Nominative καταφθειρομένη καταφθειρομέναι καταφθειρομένᾱ

Vocative καταφθειρομένη καταφθειρομέναι καταφθειρομένᾱ

Accusative καταφθειρομένην καταφθειρομένᾱς καταφθειρομένᾱ

Genitive καταφθειρομένης καταφθειρομενῶν καταφθειρομέναῑν

Dative καταφθειρομένῃ καταφθειρομέναῑς καταφθειρομέναῑν



Singular Plural Dual

Neuter

Nominative καταφθειρόμενον καταφθειρόμενα καταφθειρομένω

Vocative καταφθειρόμενον καταφθειρόμενα καταφθειρομένω

Accusative καταφθειρόμενον καταφθειρόμενα καταφθειρομένω

Genitive καταφθειρομένου καταφθειρομένων καταφθειρομένοῑν

Dative καταφθειρομένῳ καταφθειρομένοῑς καταφθειρομένοῑν

Future

Active voice

Masculine

Nominative καταφθερῶν καταφθεροῦντες καταφθεροῦντε

Vocative καταφθερῶν καταφθεροῦντες καταφθεροῦντε

Accusative καταφθεροῦντα καταφθεροῦντας καταφθεροῦντε

Genitive καταφθεροῦντος καταφθερούντων καταφθερούντοῑν

Dative καταφθεροῦντι καταφθεροῦσι καταφθερούντοῑν

Feminine

Nominative καταφθεροῦσα καταφθεροῦσαι καταφθερούσᾱ

Vocative καταφθεροῦσα καταφθεροῦσαι καταφθερούσᾱ

Accusative καταφθεροῦσαν καταφθερούσᾱς καταφθερούσᾱ

Genitive καταφθερούσης καταφθερουσῶν καταφθερούσαῑν

Dative καταφθερούσῃ καταφθερούσαῑς καταφθερούσαῑν

Neuter

Nominative καταφθεροῦν καταφθεροῦντα καταφθεροῦντε

Vocative καταφθεροῦν καταφθεροῦντα καταφθεροῦντε

Accusative καταφθεροῦν καταφθεροῦντα καταφθεροῦντε

Genitive καταφθεροῦντος καταφθερούντων καταφθερούντοῑν

Dative καταφθεροῦντι καταφθεροῦσι καταφθερούντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative καταφθερούμενος καταφθερούμενοι καταφθερουμένω

Vocative καταφθερούμενε καταφθερούμενοι καταφθερουμένω

Accusative καταφθερούμενον καταφθερουμένους καταφθερουμένω

Genitive καταφθερουμένου καταφθερουμένων καταφθερουμένοῑν

Dative καταφθερουμένῳ καταφθερουμένοῑς καταφθερουμένοῑν



Singular Plural Dual

Feminine

Nominative καταφθερουμένη καταφθερουμέναι καταφθερουμένᾱ

Vocative καταφθερουμένη καταφθερουμέναι καταφθερουμένᾱ

Accusative καταφθερουμένην καταφθερουμένᾱς καταφθερουμένᾱ

Genitive καταφθερουμένης καταφθερουμενῶν καταφθερουμέναῑν

Dative καταφθερουμένῃ καταφθερουμέναῑς καταφθερουμέναῑν

Neuter

Nominative καταφθερούμενον καταφθερούμενα καταφθερουμένω

Vocative καταφθερούμενον καταφθερούμενα καταφθερουμένω

Accusative καταφθερούμενον καταφθερούμενα καταφθερουμένω

Genitive καταφθερουμένου καταφθερουμένων καταφθερουμένοῑν

Dative καταφθερουμένῳ καταφθερουμένοῑς καταφθερουμένοῑν

Strong future

Middle voice

Masculine

Nominative καταφθαρούμενος καταφθαρούμενοι καταφθαρουμένω

Vocative καταφθαρούμενε καταφθαρούμενοι καταφθαρουμένω

Accusative καταφθαρούμενον καταφθαρουμένους καταφθαρουμένω

Genitive καταφθαρουμένου καταφθαρουμένων καταφθαρουμένοῑν

Dative καταφθαρουμένῳ καταφθαρουμένοῑς καταφθαρουμένοῑν

Feminine

Nominative καταφθαρουμένη καταφθαρουμέναι καταφθαρουμένᾱ

Vocative καταφθαρουμένη καταφθαρουμέναι καταφθαρουμένᾱ

Accusative καταφθαρουμένην καταφθαρουμένᾱς καταφθαρουμένᾱ

Genitive καταφθαρουμένης καταφθαρουμενῶν καταφθαρουμέναῑν

Dative καταφθαρουμένῃ καταφθαρουμέναῑς καταφθαρουμέναῑν

Neuter

Nominative καταφθαρούμενον καταφθαρούμενα καταφθαρουμένω

Vocative καταφθαρούμενον καταφθαρούμενα καταφθαρουμένω

Accusative καταφθαρούμενον καταφθαρούμενα καταφθαρουμένω

Genitive καταφθαρουμένου καταφθαρουμένων καταφθαρουμένοῑν

Dative καταφθαρουμένῳ καταφθαρουμένοῑς καταφθαρουμένοῑν



Singular Plural Dual

Passive voice

Masculine

Nominative καταφθαρθησόμενος καταφθαρθησόμενοι καταφθαρθησομένω

Vocative καταφθαρθησόμενε καταφθαρθησόμενοι καταφθαρθησομένω

Accusative καταφθαρθησόμενον καταφθαρθησομένους καταφθαρθησομένω

Genitive καταφθαρθησομένου καταφθαρθησομένων καταφθαρθησομένοῑν

Dative καταφθαρθησομένῳ καταφθαρθησομένοῑς καταφθαρθησομένοῑν

Feminine

Nominative καταφθαρθησομένη καταφθαρθησομέναι καταφθαρθησομένᾱ

Vocative καταφθαρθησομένη καταφθαρθησομέναι καταφθαρθησομένᾱ

Accusative καταφθαρθησομένην καταφθαρθησομένᾱς καταφθαρθησομένᾱ

Genitive καταφθαρθησομένης καταφθαρθησομενῶν καταφθαρθησομέναῑν

Dative καταφθαρθησομένῃ καταφθαρθησομέναῑς καταφθαρθησομέναῑν

Neuter

Nominative καταφθαρθησόμενον καταφθαρθησόμενα καταφθαρθησομένω

Vocative καταφθαρθησόμενον καταφθαρθησόμενα καταφθαρθησομένω

Accusative καταφθαρθησόμενον καταφθαρθησόμενα καταφθαρθησομένω

Genitive καταφθαρθησομένου καταφθαρθησομένων καταφθαρθησομένοῑν

Dative καταφθαρθησομένῳ καταφθαρθησομένοῑς καταφθαρθησομένοῑν

Aorist

Active voice

Masculine

Nominative καταφθείρᾱς καταφθείραντες καταφθείραντε

Vocative καταφθείραν καταφθείραντες καταφθείραντε

Accusative καταφθείραντα καταφθείραντας καταφθείραντε

Genitive καταφθείραντος καταφθειράντων καταφθειράντοῑν

Dative καταφθείραντι καταφθείρᾱσι καταφθειράντοῑν

Feminine

Nominative καταφθείρᾱσα καταφθείρᾱσαι καταφθειρά̄σᾱ

Vocative καταφθείρᾱσα καταφθείρᾱσαι καταφθειρά̄σᾱ

Accusative καταφθείρᾱσαν καταφθειρά̄σᾱς καταφθειρά̄σᾱ

Genitive καταφθειρά̄σης καταφθειρᾱσῶν καταφθειρά̄σαῑν

Dative καταφθειρά̄σῃ καταφθειρά̄σαῑς καταφθειρά̄σαῑν



Singular Plural Dual

Neuter

Nominative καταφθεῖραν καταφθείραντα καταφθείραντε

Vocative καταφθεῖραν καταφθείραντα καταφθείραντε

Accusative καταφθεῖραν καταφθείραντα καταφθείραντε

Genitive καταφθείραντος καταφθειράντων καταφθειράντοῑν

Dative καταφθείραντι καταφθείρᾱσι καταφθειράντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative καταφθειράμενος καταφθειράμενοι καταφθειραμένω

Vocative καταφθειράμενε καταφθειράμενοι καταφθειραμένω

Accusative καταφθειράμενον καταφθειραμένους καταφθειραμένω

Genitive καταφθειραμένου καταφθειραμένων καταφθειραμένοῑν

Dative καταφθειραμένῳ καταφθειραμένοῑς καταφθειραμένοῑν

Feminine

Nominative καταφθειραμένη καταφθειραμέναι καταφθειραμένᾱ

Vocative καταφθειραμένη καταφθειραμέναι καταφθειραμένᾱ

Accusative καταφθειραμένην καταφθειραμένᾱς καταφθειραμένᾱ

Genitive καταφθειραμένης καταφθειραμενῶν καταφθειραμέναῑν

Dative καταφθειραμένῃ καταφθειραμέναῑς καταφθειραμέναῑν

Neuter

Nominative καταφθειράμενον καταφθειράμενα καταφθειραμένω

Vocative καταφθειράμενον καταφθειράμενα καταφθειραμένω

Accusative καταφθειράμενον καταφθειράμενα καταφθειραμένω

Genitive καταφθειραμένου καταφθειραμένων καταφθειραμένοῑν

Dative καταφθειραμένῳ καταφθειραμένοῑς καταφθειραμένοῑν

Passive voice

Masculine

Nominative καταφθαρθείς καταφθαρθέντες καταφθαρθέντε

Vocative καταφθαρθείς καταφθαρθέντες καταφθαρθέντε

Accusative καταφθαρθέντα καταφθαρθέντας καταφθαρθέντε

Genitive καταφθαρθέντος καταφθαρθέντων καταφθαρθέντοῑν

Dative καταφθαρθέντι καταφθαρθεῖσι καταφθαρθέντοῑν

Feminine

Nominative καταφθαρθεῖσα καταφθαρθεῖσαι καταφθαρθείσᾱ

Vocative καταφθαρθεῖσα καταφθαρθεῖσαι καταφθαρθείσᾱ

Accusative καταφθαρθεῖσαν καταφθαρθείσᾱς καταφθαρθείσᾱ

Genitive καταφθαρθείσης καταφθαρθεισῶν καταφθαρθείσαῑν

Dative καταφθαρθείσῃ καταφθαρθείσαῑς καταφθαρθείσαῑν



Singular Plural Dual

Neuter

Nominative καταφθαρθέν καταφθαρθέντα καταφθαρθέντε

Vocative καταφθαρθέν καταφθαρθέντα καταφθαρθέντε

Accusative καταφθαρθέν καταφθαρθέντα καταφθαρθέντε

Genitive καταφθαρθέντος καταφθαρθέντων καταφθαρθέντοῑν

Dative καταφθαρθέντι καταφθαρθεῖσι καταφθαρθέντοῑν

String Aorist

Active voice

Masculine

Nominative καταφθαρών καταφθαρόντες καταφθαρόντε

Vocative καταφθαρών καταφθαρόντες καταφθαρόντε

Accusative καταφθαρόντα καταφθαρόντας καταφθαρόντε

Genitive καταφθαρόντος καταφθαρόντων καταφθαρόντοῑν

Dative καταφθαρόντι καταφθαροῦσι καταφθαρόντοῑν

Feminine

Nominative καταφθαροῦσα καταφθαροῦσαι καταφθαρούσᾱ

Vocative καταφθαροῦσα καταφθαροῦσαι καταφθαρούσᾱ

Accusative καταφθαροῦσαν καταφθαρούσᾱς καταφθαρούσᾱ

Genitive καταφθαρούσης καταφθαρουσῶν καταφθαρούσαῑν

Dative καταφθαρούσῃ καταφθαρούσαῑς καταφθαρούσαῑν

Neuter

Nominative καταφθαρόν καταφθαρόντα καταφθαρόντε

Vocative καταφθαρόν καταφθαρόντα καταφθαρόντε

Accusative καταφθαρόν καταφθαρόντα καταφθαρόντε

Genitive καταφθαρόντος καταφθαρόντων καταφθαρόντοῑν

Dative καταφθαρόντι καταφθαροῦσι καταφθαρόντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative καταφθαρόμενος καταφθαρόμενοι καταφθαρομένω

Vocative καταφθαρόμενε καταφθαρόμενοι καταφθαρομένω

Accusative καταφθαρόμενον καταφθαρομένους καταφθαρομένω

Genitive καταφθαρομένου καταφθαρομένων καταφθαρομένοῑν

Dative καταφθαρομένῳ καταφθαρομένοῑς καταφθαρομένοῑν



Singular Plural Dual

Feminine

Nominative καταφθαρομένη καταφθαρομέναι καταφθαρομένᾱ

Vocative καταφθαρομένη καταφθαρομέναι καταφθαρομένᾱ

Accusative καταφθαρομένην καταφθαρομένᾱς καταφθαρομένᾱ

Genitive καταφθαρομένης καταφθαρομενῶν καταφθαρομέναῑν

Dative καταφθαρομένῃ καταφθαρομέναῑς καταφθαρομέναῑν

Neuter

Nominative καταφθαρόμενον καταφθαρόμενα καταφθαρομένω

Vocative καταφθαρόμενον καταφθαρόμενα καταφθαρομένω

Accusative καταφθαρόμενον καταφθαρόμενα καταφθαρομένω

Genitive καταφθαρομένου καταφθαρομένων καταφθαρομένοῑν

Dative καταφθαρομένῳ καταφθαρομένοῑς καταφθαρομένοῑν

Passive voice

Masculine

Nominative καταφθαρείς καταφθαρέντες καταφθαρέντε

Vocative καταφθαρείς καταφθαρέντες καταφθαρέντε

Accusative καταφθαρέντα καταφθαρέντας καταφθαρέντε

Genitive καταφθαρέντος καταφθαρέντων καταφθαρέντοῑν

Dative καταφθαρέντι καταφθαρεῖσι καταφθαρέντοῑν

Feminine

Nominative καταφθαρεῖσα καταφθαρεῖσαι καταφθαρείσᾱ

Vocative καταφθαρεῖσα καταφθαρεῖσαι καταφθαρείσᾱ

Accusative καταφθαρεῖσαν καταφθαρείσᾱς καταφθαρείσᾱ

Genitive καταφθαρείσης καταφθαρεισῶν καταφθαρείσαῑν

Dative καταφθαρείσῃ καταφθαρείσαῑς καταφθαρείσαῑν

Neuter

Nominative καταφθαρέν καταφθαρέντα καταφθαρέντε

Vocative καταφθαρέν καταφθαρέντα καταφθαρέντε

Accusative καταφθαρέν καταφθαρέντα καταφθαρέντε

Genitive καταφθαρέντος καταφθαρέντων καταφθαρέντοῑν

Dative καταφθαρέντι καταφθαρεῖσι καταφθαρέντοῑν



Singular Plural Dual

Perfect

Active voice

Masculine

Nominative κατεφθαρκώς κατεφθαρκότες κατεφθαρκότε

Vocative κατεφθαρκώς κατεφθαρκότες κατεφθαρκότε

Accusative κατεφθαρκότα κατεφθαρκότας κατεφθαρκότε

Genitive κατεφθαρκότος κατεφθαρκότων κατεφθαρκότοῑν

Dative κατεφθαρκότι κατεφθαρκῶσι κατεφθαρκότοῑν

Feminine

Nominative κατεφθαρκυῖα κατεφθαρκυῖαι κατεφθαρκυίᾱ

Vocative κατεφθαρκυῖα κατεφθαρκυῖαι κατεφθαρκυίᾱ

Accusative κατεφθαρκυῖαν κατεφθαρκυίᾱς κατεφθαρκυίᾱ

Genitive κατεφθαρκυίᾱς κατεφθαρκυιῶν κατεφθαρκυίαῑν

Dative κατεφθαρκυίᾳ κατεφθαρκυίαῑς κατεφθαρκυίαῑν

Neuter

Nominative κατεφθαρκός κατεφθαρκότα κατεφθαρκότε

Vocative κατεφθαρκός κατεφθαρκότα κατεφθαρκότε

Accusative κατεφθαρκός κατεφθαρκότα κατεφθαρκότε

Genitive κατεφθαρκότος κατεφθαρκότων κατεφθαρκότοῑν

Dative κατεφθαρκότι κατεφθαρκῶσι κατεφθαρκότοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative κατεφθαρμένος κατεφθαρμένοι κατεφθαρμένω

Vocative κατεφθαρμένε κατεφθαρμένοι κατεφθαρμένω

Accusative κατεφθαρμένον κατεφθαρμένους κατεφθαρμένω

Genitive κατεφθαρμένου κατεφθαρμένων κατεφθαρμένοῑν

Dative κατεφθαρμένῳ κατεφθαρμένοῑς κατεφθαρμένοῑν

Feminine

Nominative κατεφθαρμένη κατεφθαρμέναι κατεφθαρμένᾱ

Vocative κατεφθαρμένη κατεφθαρμέναι κατεφθαρμένᾱ

Accusative κατεφθαρμένην κατεφθαρμένᾱς κατεφθαρμένᾱ

Genitive κατεφθαρμένης κατεφθαρμενῶν κατεφθαρμέναῑν

Dative κατεφθαρμένῃ κατεφθαρμέναῑς κατεφθαρμέναῑν



Singular Plural Dual

Neuter

Nominative κατεφθαρμένον κατεφθαρμένα κατεφθαρμένω

Vocative κατεφθαρμένον κατεφθαρμένα κατεφθαρμένω

Accusative κατεφθαρμένον κατεφθαρμένα κατεφθαρμένω

Genitive κατεφθαρμένου κατεφθαρμένων κατεφθαρμένοῑν

Dative κατεφθαρμένῳ κατεφθαρμένοῑς κατεφθαρμένοῑν



Singular Plural Dual

Doric

Present

Active voice

Masculine

Nominative καταφθαίρων καταφθαίροντες καταφθαίροντε

Vocative καταφθαίρον καταφθαίροντες καταφθαίροντε

Accusative καταφθαίροντα καταφθαίροντας καταφθαίροντε

Genitive καταφθαίροντος καταφθαιρόντων καταφθαιρόντοῑν

Dative καταφθαίροντι καταφθαίρουσι καταφθαιρόντοῑν

Feminine

Nominative καταφθαίρουσα καταφθαίρουσαι καταφθαιρούσᾱ

Vocative καταφθαίρουσα καταφθαίρουσαι καταφθαιρούσᾱ

Accusative καταφθαίρουσαν καταφθαιρούσᾱς καταφθαιρούσᾱ

Genitive καταφθαιρούσης καταφθαιρουσῶν καταφθαιρούσαῑν

Dative καταφθαιρούσῃ καταφθαιρούσαῑς καταφθαιρούσαῑν

Neuter

Nominative καταφθαίρον καταφθαίροντα καταφθαίροντε

Vocative καταφθαίρον καταφθαίροντα καταφθαίροντε

Accusative καταφθαίρον καταφθαίροντα καταφθαίροντε

Genitive καταφθαίροντος καταφθαιρόντων καταφθαιρόντοῑν

Dative καταφθαίροντι καταφθαίρουσι καταφθαιρόντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative καταφθαιρόμενος καταφθαιρόμενοι καταφθαιρομένω

Vocative καταφθαιρόμενε καταφθαιρόμενοι καταφθαιρομένω

Accusative καταφθαιρόμενον καταφθαιρομένους καταφθαιρομένω

Genitive καταφθαιρομένου καταφθαιρομένων καταφθαιρομένοῑν

Dative καταφθαιρομένῳ καταφθαιρομένοῑς καταφθαιρομένοῑν

Feminine

Nominative καταφθαιρομένη καταφθαιρομέναι καταφθαιρομένᾱ

Vocative καταφθαιρομένη καταφθαιρομέναι καταφθαιρομένᾱ

Accusative καταφθαιρομένην καταφθαιρομένᾱς καταφθαιρομένᾱ

Genitive καταφθαιρομένης καταφθαιρομενῶν καταφθαιρομέναῑν

Dative καταφθαιρομένῃ καταφθαιρομέναῑς καταφθαιρομέναῑν



Singular Plural Dual

Neuter

Nominative καταφθαιρόμενον καταφθαιρόμενα καταφθαιρομένω

Vocative καταφθαιρόμενον καταφθαιρόμενα καταφθαιρομένω

Accusative καταφθαιρόμενον καταφθαιρόμενα καταφθαιρομένω

Genitive καταφθαιρομένου καταφθαιρομένων καταφθαιρομένοῑν

Dative καταφθαιρομένῳ καταφθαιρομένοῑς καταφθαιρομένοῑν

Strong future

Middle voice

Masculine

Nominative καταφθαρησούμενος καταφθαρησούμενοι καταφθαρησουμένω

Vocative καταφθαρησούμενε καταφθαρησούμενοι καταφθαρησουμένω

Accusative καταφθαρησούμενον καταφθαρησουμένους καταφθαρησουμένω

Genitive καταφθαρησουμένου καταφθαρησουμένων καταφθαρησουμένοῑν

Dative καταφθαρησουμένῳ καταφθαρησουμένοῑς καταφθαρησουμένοῑν

Feminine

Nominative καταφθαρησουμένη καταφθαρησουμέναι καταφθαρησουμένᾱ

Vocative καταφθαρησουμένη καταφθαρησουμέναι καταφθαρησουμένᾱ

Accusative καταφθαρησουμένην καταφθαρησουμένᾱς καταφθαρησουμένᾱ

Genitive καταφθαρησουμένης καταφθαρησουμενῶν καταφθαρησουμέναῑν

Dative καταφθαρησουμένῃ καταφθαρησουμέναῑς καταφθαρησουμέναῑν

Neuter

Nominative καταφθαρησούμενον καταφθαρησούμενα καταφθαρησουμένω

Vocative καταφθαρησούμενον καταφθαρησούμενα καταφθαρησουμένω

Accusative καταφθαρησούμενον καταφθαρησούμενα καταφθαρησουμένω

Genitive καταφθαρησουμένου καταφθαρησουμένων καταφθαρησουμένοῑν

Dative καταφθαρησουμένῳ καταφθαρησουμένοῑς καταφθαρησουμένοῑν



Singular Plural Dual

Aeolian

Present

Active voice

Masculine

Nominative καταφθέρρων καταφθέρροντες καταφθέρροντε

Vocative καταφθέρρον καταφθέρροντες καταφθέρροντε

Accusative καταφθέρροντα καταφθέρροντας καταφθέρροντε

Genitive καταφθέρροντος καταφθερρόντων καταφθερρόντοῑν

Dative καταφθέρροντι καταφθέρρουσι καταφθερρόντοῑν

Feminine

Nominative καταφθέρρουσα καταφθέρρουσαι καταφθερρούσᾱ

Vocative καταφθέρρουσα καταφθέρρουσαι καταφθερρούσᾱ

Accusative καταφθέρρουσαν καταφθερρούσᾱς καταφθερρούσᾱ

Genitive καταφθερρούσης καταφθερρουσῶν καταφθερρούσαῑν

Dative καταφθερρούσῃ καταφθερρούσαῑς καταφθερρούσαῑν

Neuter

Nominative καταφθέρρον καταφθέρροντα καταφθέρροντε

Vocative καταφθέρρον καταφθέρροντα καταφθέρροντε

Accusative καταφθέρρον καταφθέρροντα καταφθέρροντε

Genitive καταφθέρροντος καταφθερρόντων καταφθερρόντοῑν

Dative καταφθέρροντι καταφθέρρουσι καταφθερρόντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative καταφθερρόμενος καταφθερρόμενοι καταφθερρομένω

Vocative καταφθερρόμενε καταφθερρόμενοι καταφθερρομένω

Accusative καταφθερρόμενον καταφθερρομένους καταφθερρομένω

Genitive καταφθερρομένου καταφθερρομένων καταφθερρομένοῑν

Dative καταφθερρομένῳ καταφθερρομένοῑς καταφθερρομένοῑν

Feminine

Nominative καταφθερρομένη καταφθερρομέναι καταφθερρομένᾱ

Vocative καταφθερρομένη καταφθερρομέναι καταφθερρομένᾱ

Accusative καταφθερρομένην καταφθερρομένᾱς καταφθερρομένᾱ

Genitive καταφθερρομένης καταφθερρομενῶν καταφθερρομέναῑν

Dative καταφθερρομένῃ καταφθερρομέναῑς καταφθερρομέναῑν



Singular Plural Dual

Neuter

Nominative καταφθερρόμενον καταφθερρόμενα καταφθερρομένω

Vocative καταφθερρόμενον καταφθερρόμενα καταφθερρομένω

Accusative καταφθερρόμενον καταφθερρόμενα καταφθερρομένω

Genitive καταφθερρομένου καταφθερρομένων καταφθερρομένοῑν

Dative καταφθερρομένῳ καταφθερρομένοῑς καταφθερρομένοῑν

Perfect

Middle voice

Masculine

Nominative κατεφθορμένος κατεφθορμένοι κατεφθορμένω

Vocative κατεφθορμένε κατεφθορμένοι κατεφθορμένω

Accusative κατεφθορμένον κατεφθορμένους κατεφθορμένω

Genitive κατεφθορμένου κατεφθορμένων κατεφθορμένοῑν

Dative κατεφθορμένῳ κατεφθορμένοῑς κατεφθορμένοῑν

Feminine

Nominative κατεφθορμένη κατεφθορμέναι κατεφθορμένᾱ

Vocative κατεφθορμένη κατεφθορμέναι κατεφθορμένᾱ

Accusative κατεφθορμένην κατεφθορμένᾱς κατεφθορμένᾱ

Genitive κατεφθορμένης κατεφθορμενῶν κατεφθορμέναῑν

Dative κατεφθορμένῃ κατεφθορμέναῑς κατεφθορμέναῑν

Neuter

Nominative κατεφθορμένον κατεφθορμένα κατεφθορμένω

Vocative κατεφθορμένον κατεφθορμένα κατεφθορμένω

Accusative κατεφθορμένον κατεφθορμένα κατεφθορμένω

Genitive κατεφθορμένου κατεφθορμένων κατεφθορμένοῑν

Dative κατεφθορμένῳ κατεφθορμένοῑς κατεφθορμένοῑν



Singular Plural Dual

Epic

Future

Active voice

Masculine

Nominative καταφθέρσων καταφθέρσοντες καταφθέρσοντε

Vocative καταφθέρσον καταφθέρσοντες καταφθέρσοντε

Accusative καταφθέρσοντα καταφθέρσοντας καταφθέρσοντε

Genitive καταφθέρσοντος καταφθερσόντων καταφθερσόντοῑν

Dative καταφθέρσοντι καταφθέρσουσι καταφθερσόντοῑν

Feminine

Nominative καταφθέρσουσα καταφθέρσουσαι καταφθερσούσᾱ

Vocative καταφθέρσουσα καταφθέρσουσαι καταφθερσούσᾱ

Accusative καταφθέρσουσαν καταφθερσούσᾱς καταφθερσούσᾱ

Genitive καταφθερσούσης καταφθερσουσῶν καταφθερσούσαῑν

Dative καταφθερσούσῃ καταφθερσούσαῑς καταφθερσούσαῑν

Neuter

Nominative καταφθέρσον καταφθέρσοντα καταφθέρσοντε

Vocative καταφθέρσον καταφθέρσοντα καταφθέρσοντε

Accusative καταφθέρσον καταφθέρσοντα καταφθέρσοντε

Genitive καταφθέρσοντος καταφθερσόντων καταφθερσόντοῑν

Dative καταφθέρσοντι καταφθέρσουσι καταφθερσόντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative καταφθερσόμενος καταφθερσόμενοι καταφθερσομένω

Vocative καταφθερσόμενε καταφθερσόμενοι καταφθερσομένω

Accusative καταφθερσόμενον καταφθερσομένους καταφθερσομένω

Genitive καταφθερσομένου καταφθερσομένων καταφθερσομένοῑν

Dative καταφθερσομένῳ καταφθερσομένοῑς καταφθερσομένοῑν

Feminine

Nominative καταφθερσομένη καταφθερσομέναι καταφθερσομένᾱ

Vocative καταφθερσομένη καταφθερσομέναι καταφθερσομένᾱ

Accusative καταφθερσομένην καταφθερσομένᾱς καταφθερσομένᾱ

Genitive καταφθερσομένης καταφθερσομενῶν καταφθερσομέναῑν

Dative καταφθερσομένῃ καταφθερσομέναῑς καταφθερσομέναῑν



Singular Plural Dual

Neuter

Nominative καταφθερσόμενον καταφθερσόμενα καταφθερσομένω

Vocative καταφθερσόμενον καταφθερσόμενα καταφθερσομένω

Accusative καταφθερσόμενον καταφθερσόμενα καταφθερσομένω

Genitive καταφθερσομένου καταφθερσομένων καταφθερσομένοῑν

Dative καταφθερσομένῳ καταφθερσομένοῑς καταφθερσομένοῑν

Perfect

Middle voice

Masculine

Nominative κατεφθαραμένος κατεφθαραμένοι κατεφθαραμένω

Vocative κατεφθαραμένε κατεφθαραμένοι κατεφθαραμένω

Accusative κατεφθαραμένον κατεφθαραμένους κατεφθαραμένω

Genitive κατεφθαραμένου κατεφθαραμένων κατεφθαραμένοῑν

Dative κατεφθαραμένῳ κατεφθαραμένοῑς κατεφθαραμένοῑν

Feminine

Nominative κατεφθαραμένη κατεφθαραμέναι κατεφθαραμένᾱ

Vocative κατεφθαραμένη κατεφθαραμέναι κατεφθαραμένᾱ

Accusative κατεφθαραμένην κατεφθαραμένᾱς κατεφθαραμένᾱ

Genitive κατεφθαραμένης κατεφθαραμενῶν κατεφθαραμέναῑν

Dative κατεφθαραμένῃ κατεφθαραμέναῑς κατεφθαραμέναῑν

Neuter

Nominative κατεφθαραμένον κατεφθαραμένα κατεφθαραμένω

Vocative κατεφθαραμένον κατεφθαραμένα κατεφθαραμένω

Accusative κατεφθαραμένον κατεφθαραμένα κατεφθαραμένω

Genitive κατεφθαραμένου κατεφθαραμένων κατεφθαραμένοῑν

Dative κατεφθαραμένῳ κατεφθαραμένοῑς κατεφθαραμένοῑν



Singular Plural Dual

Ionic

Future

Active voice

Masculine

Nominative καταφθερέσων καταφθερέσοντες καταφθερέσοντε

Vocative καταφθερέσον καταφθερέσοντες καταφθερέσοντε

Accusative καταφθερέσοντα καταφθερέσοντας καταφθερέσοντε

Genitive καταφθερέσοντος καταφθερεσόντων καταφθερεσόντοῑν

Dative καταφθερέσοντι καταφθερέσουσι καταφθερεσόντοῑν

Feminine

Nominative καταφθερέσουσα καταφθερέσουσαι καταφθερεσούσᾱ

Vocative καταφθερέσουσα καταφθερέσουσαι καταφθερεσούσᾱ

Accusative καταφθερέσουσαν καταφθερεσούσᾱς καταφθερεσούσᾱ

Genitive καταφθερεσούσης καταφθερεσουσῶν καταφθερεσούσαῑν

Dative καταφθερεσούσῃ καταφθερεσούσαῑς καταφθερεσούσαῑν

Neuter

Nominative καταφθερέσον καταφθερέσοντα καταφθερέσοντε

Vocative καταφθερέσον καταφθερέσοντα καταφθερέσοντε

Accusative καταφθερέσον καταφθερέσοντα καταφθερέσοντε

Genitive καταφθερέσοντος καταφθερεσόντων καταφθερεσόντοῑν

Dative καταφθερέσοντι καταφθερέσουσι καταφθερεσόντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative καταφθερεσόμενος καταφθερεσόμενοι καταφθερεσομένω

Vocative καταφθερεσόμενε καταφθερεσόμενοι καταφθερεσομένω

Accusative καταφθερεσόμενον καταφθερεσομένους καταφθερεσομένω

Genitive καταφθερεσομένου καταφθερεσομένων καταφθερεσομένοῑν

Dative καταφθερεσομένῳ καταφθερεσομένοῑς καταφθερεσομένοῑν

Feminine

Nominative καταφθερεσομένη καταφθερεσομέναι καταφθερεσομένᾱ

Vocative καταφθερεσομένη καταφθερεσομέναι καταφθερεσομένᾱ

Accusative καταφθερεσομένην καταφθερεσομένᾱς καταφθερεσομένᾱ

Genitive καταφθερεσομένης καταφθερεσομενῶν καταφθερεσομέναῑν

Dative καταφθερεσομένῃ καταφθερεσομέναῑς καταφθερεσομέναῑν



Singular Plural Dual

Neuter

Nominative καταφθερεσόμενον καταφθερεσόμενα καταφθερεσομένω

Vocative καταφθερεσόμενον καταφθερεσόμενα καταφθερεσομένω

Accusative καταφθερεσόμενον καταφθερεσόμενα καταφθερεσομένω

Genitive καταφθερεσομένου καταφθερεσομένων καταφθερεσομένοῑν

Dative καταφθερεσομένῳ καταφθερεσομένοῑς καταφθερεσομένοῑν



Singular Plural Dual

Recent

Aorist

Active voice

Masculine

Nominative καταφθέρσᾱς καταφθέρσαντες καταφθέρσαντε

Vocative καταφθέρσαν καταφθέρσαντες καταφθέρσαντε

Accusative καταφθέρσαντα καταφθέρσαντας καταφθέρσαντε

Genitive καταφθέρσαντος καταφθερσάντων καταφθερσάντοῑν

Dative καταφθέρσαντι καταφθέρσᾱσι καταφθερσάντοῑν

Feminine

Nominative καταφθέρσᾱσα καταφθέρσᾱσαι καταφθερσά̄σᾱ

Vocative καταφθέρσᾱσα καταφθέρσᾱσαι καταφθερσά̄σᾱ

Accusative καταφθέρσᾱσαν καταφθερσά̄σᾱς καταφθερσά̄σᾱ

Genitive καταφθερσά̄σης καταφθερσᾱσῶν καταφθερσά̄σαῑν

Dative καταφθερσά̄σῃ καταφθερσά̄σαῑς καταφθερσά̄σαῑν

Neuter

Nominative καταφθέρσαν καταφθέρσαντα καταφθέρσαντε

Vocative καταφθέρσαν καταφθέρσαντα καταφθέρσαντε

Accusative καταφθέρσαν καταφθέρσαντα καταφθέρσαντε

Genitive καταφθέρσαντος καταφθερσάντων καταφθερσάντοῑν

Dative καταφθέρσαντι καταφθέρσᾱσι καταφθερσάντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative καταφθερσάμενος καταφθερσάμενοι καταφθερσαμένω

Vocative καταφθερσάμενε καταφθερσάμενοι καταφθερσαμένω

Accusative καταφθερσάμενον καταφθερσαμένους καταφθερσαμένω

Genitive καταφθερσαμένου καταφθερσαμένων καταφθερσαμένοῑν

Dative καταφθερσαμένῳ καταφθερσαμένοῑς καταφθερσαμένοῑν

Feminine

Nominative καταφθερσαμένη καταφθερσαμέναι καταφθερσαμένᾱ

Vocative καταφθερσαμένη καταφθερσαμέναι καταφθερσαμένᾱ

Accusative καταφθερσαμένην καταφθερσαμένᾱς καταφθερσαμένᾱ

Genitive καταφθερσαμένης καταφθερσαμενῶν καταφθερσαμέναῑν

Dative καταφθερσαμένῃ καταφθερσαμέναῑς καταφθερσαμέναῑν



Singular Plural Dual

Neuter

Nominative καταφθερσάμενον καταφθερσάμενα καταφθερσαμένω

Vocative καταφθερσάμενον καταφθερσάμενα καταφθερσαμένω

Accusative καταφθερσάμενον καταφθερσάμενα καταφθερσαμένω

Genitive καταφθερσαμένου καταφθερσαμένων καταφθερσαμένοῑν

Dative καταφθερσαμένῳ καταφθερσαμένοῑς καταφθερσαμένοῑν



καταφθείρω

destroy, ruin, annihilate.

Active Middle Passive

Regular

Present καταφθερεῖν καταφθερεῖσθαι

Future καταφθαρήσεσθαι

Aorist καταφθεῖραι καταφθείρασθαι καταφθαρθῆναι

Aorist καταφθαρεῖν καταφθαρέσθαι καταφθαρῆναι

Perfect κατεφθαρκέναι κατεφθάρσθαι

Doric

Present καταφθαίρειν καταφθαίρεσθαι

Aeolian

Present καταφθέρρειν καταφθέρρεσθαι

Perfect κατεφθόρσθαι

Epic

Future καταφθέρσειν καταφθέρσεσθαι

Perfect κατεφθαράσθαι

Ionic

Present καταφθερέειν καταφθερέεσθαι

Recent

Aorist καταφθέρσαι καταφθέρσασθαι



μιαίνω

dye; spot.

Indicative Subjunctive Optative Imperative

Regular

Active voice

Present
μιαίνω μιαίνω μιαίνοῑμι1ps

μιαίνεις μιαίνῃς μιαίνοῑς μίαινε2ps

μιαίνει μιαίνῃ μιαίνοῑ μιαινέτω3ps

μιαίνομεν μιαίνωμεν μιαίνοῑμεν1pp

μιαίνετε μιαίνητε μιαίνοῑτε μιαίνετε2pp

μιαίνουσι μιαίνωσι μιαίνοῑεν μιαινέτωσαν3pp

μιαίνετον μιαίνητον μιαίνοῑτον μιαίνετον2pd

μιαίνετον μιαίνητον μιαινοί̄την μιαινέτων3pd

Imperfect
ἐμίαινον1ps

ἐμίαινες2ps

ἐμίαινε3ps

ἐμιαίνομεν1pp

ἐμιαίνετε2pp

ἐμίαινον3pp

ἐμιαίνετον2pd

ἐμιαινέτην3pd

Future
μιανῶ μιανῶ μιανθησοί̄μην1ps

μιανεῖς μιανῇς μιανθήσοῑο μιάνει2ps

μιανεῖ μιανῇ μιανθήσοῑτο μιανείτω3ps

μιανοῦμεν μιανῶμεν μιανθησοί̄μεθα1pp

μιανεῖτε μιανῆτε μιανθήσοῑσθε μιανεῖτε2pp

μιανοῦσι μιανῶσι μιανθήσοῑντο μιανείτωσαν3pp

μιανεῖτον μιανῆτον μιανθήσοῑσθον μιανεῖτον2pd

μιανεῖτον μιανῆτον μιανθησοί̄σθην μιανείτων3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Aorist
ἐμίηνα μιήνω μιήναῑμι1ps

ἐμίηνας μιήνῃς μιήνειας μίηνον2ps

ἐμίηνε μιήνῃ μιήνειε μιηνάτω3ps

ἐμιήναμεν μιήνωμεν μιήναῑμεν1pp

ἐμιήνατε μιήνητε μιήναῑτε μιήνατε2pp

ἐμίηναν μιήνωσι μιήνειαν μιηνάτωσαν3pp

ἐμιήνατον μιήνητον μιήναῑτον μιήνατον2pd

ἐμιηνάτην μιήνητον μιηναί̄την μιηνάτων3pd

Perfect
μεμίαγκα μεμιάγκω μεμιάγκοῑμι1ps

μεμίαγκας μεμιάγκῃς μεμιάγκοῑς μεμίαγκε2ps

μεμίαγκε μεμιάγκῃ μεμιάγκοῑ μεμιαγκέτω3ps

μεμιάγκαμεν μεμιάγκωμεν μεμιάγκοῑμεν1pp

μεμιάγκατε μεμιάγκητε μεμιάγκοῑτε μεμιάγκετε2pp

μεμιάγκασι μεμιάγκωσι μεμιάγκοῑεν μεμιαγκέτωσαν3pp

μεμιάγκατον μεμιάγκητον μεμιάγκοῑτον μεμιάγκετον2pd

μεμιάγκατον μεμιάγκητον μεμιαγκοί̄την μεμιαγκέτων3pd

Pluperfect
ἐμεμιάγκη1ps

ἐμεμιάγκης2ps

ἐμεμιάγκει3ps

ἐμεμιάγκεμεν1pp

ἐμεμιάγκετε2pp

ἐμεμιάγκεσαν3pp

ἐμεμιάγκειτον2pd

ἐμεμιαγκείτην3pd

Middle voice

Present
ἐμιαίνομαι μιαίνωμαι μιαινοί̄μην1ps

ἐμιαίνει μιαίνῃ μιαίνοῑο μιαίνου2ps

ἐμιαίνεται μιαίνηται μιαίνοῑτο μιαινέσθω3ps

ἐμιαινόμεθα μιαινώμεθα μιαινοί̄μεθα1pp

ἐμιαίνεσθε μιαίνησθε μιαίνοῑσθε μιαίνεσθε2pp

ἐμιαίνονται μιαίνωνται μιαίνοῑντο μιαινέσθωσαν3pp

ἐμιαίνεσθον μιαίνησθον μιαίνοῑσθον μιαίνεσθον2pd

ἐμιαίνεσθον μιαίνησθον μιαινοί̄σθην μιαινέσθων3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Imperfect
ἐμιαινόμην1ps

ἐμιαίνου2ps

ἐμιαίνετο3ps

ἐμιαινόμεθα1pp

ἐμιαίνεσθε2pp

ἐμιαίνοντο3pp

ἐμιαίνεσθον2pd

ἐμιαινέσθην3pd

Future
μιανοῦμαι μιανῶμαι μιανοί̄μην1ps

μιανεῖ μιανῇ μιανοῖο μιανοῦ2ps

μιανεῖται μιανῆται μιανοῖτο μιανείσθω3ps

μιανούμεθα μιανώμεθα μιανοί̄μεθα1pp

μιανεῖσθε μιανῆσθε μιανοῖσθε μιανεῖσθε2pp

μιανοῦνται μιανῶνται μιανοῖντο μιανείσθωσαν3pp

μιανεῖσθον μιανῆσθον μιανοῖσθον μιανεῖσθον2pd

μιανεῖσθον μιανῆσθον μιανοί̄σθην μιανείσθων3pd

Aorist
ἐμιηνάμην μιήνωμαι μιηναί̄μην1ps

ἐμιήνω μιήνῃ μιήναῑο μίηναι2ps

ἐμιήνατο μιήνηται μιήναῑτο μιηνάσθω3ps

ἐμιηνάμεθα μιηνώμεθα μιηναί̄μεθα1pp

ἐμιήνασθε μιήνησθε μιήναῑσθε μιήνασθε2pp

ἐμιήναντο μιήνωνται μιήναῑντο μιηνάσθωσαν3pp

ἐμιήνασθον μιήνησθον μιήναῑσθον μιήνασθον2pd

ἐμιηνάσθην μιήνησθον μιηναί̄σθην μιηνάσθων3pd

Perfect
ἐμεμίασμαι1ps

ἐμεμίανσαι μεμίανσο2ps

ἐμεμίανται μεμιάνθω3ps

ἐμεμιάσμεθα1pp

ἐμεμίανθε μεμίανθε2pp

ἐμεμίαννται μεμιάνθωσαν3pp

ἐμεμίανθον μεμίανθον2pd

ἐμεμίανθον μεμιάνθων3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Pluperfect
ἐμεμιάσμην1ps

ἐμεμίανσο2ps

ἐμεμίαντο3ps

ἐμεμιάσμεθα1pp

ἐμεμίανθε2pp

ἐμεμίανντο3pp

ἐμεμίανθον2pd

ἐμεμιάνθην3pd

Passive voice

Future
μιανθήσομαι1ps

μιανθήσει2ps

μιανθήσεται3ps

μιανθησόμεθα1pp

μιανθήσεσθε2pp

μιανθήσονται3pp

μιανθήσεσθον2pd

μιανθήσεσθον3pd

Aorist
ἐμιάνθην1ps

ἐμιάνθης2ps

ἐμιάνθη3ps

ἐμιάνθημεν1pp

ἐμιάνθητε2pp

ἐμιάνθησαν3pp

ἐμιάνθητον2pd

ἐμιανθήτην3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Attic

Active voice

Aorist
ἐμίᾱνα μιά̄νω μιά̄ναῑμι1ps

ἐμίᾱνας μιά̄νῃς μιά̄νειας μίᾱνον2ps

ἐμίᾱνε μιά̄νῃ μιά̄νειε μιᾱνάτω3ps

ἐμιά̄ναμεν μιά̄νωμεν μιά̄ναῑμεν1pp

ἐμιά̄νατε μιά̄νητε μιά̄ναῑτε μιά̄νατε2pp

ἐμίᾱναν μιά̄νωσι μιά̄νειαν μιᾱνάτωσαν3pp

ἐμιά̄νατον μιά̄νητον μιά̄ναῑτον μιά̄νατον2pd

ἐμιᾱνάτην μιά̄νητον μιᾱναί̄την μιᾱνάτων3pd

Middle voice

Aorist
ἐμιᾱνάμην μιά̄νωμαι μιᾱναί̄μην1ps

ἐμιά̄νω μιά̄νῃ μιά̄ναῑο μίᾱναι2ps

ἐμιά̄νατο μιά̄νηται μιά̄ναῑτο μιᾱνάσθω3ps

ἐμιᾱνάμεθα μιᾱνώμεθα μιᾱναί̄μεθα1pp

ἐμιά̄νασθε μιά̄νησθε μιά̄ναῑσθε μιά̄νασθε2pp

ἐμιά̄ναντο μιά̄νωνται μιά̄ναῑντο μιᾱνάσθωσαν3pp

ἐμιά̄νασθον μιά̄νησθον μιά̄ναῑσθον μιά̄νασθον2pd

ἐμιᾱνάσθην μιά̄νησθον μιᾱναί̄σθην μιᾱνάσθων3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Aeolian

Active voice

Strong aorist
ἐμίᾱν1ps

μιᾷ3ps



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Rare

Active voice

Future
μιασῶ μιασῶ μιασοῖμι1ps

μιασέω μιασέω μιασέοῑμι

μιασεῖς μιασῇς μιασοῖς μιάσει2ps

μιασέεις μιασέῃς μιασέοῑς μιάσεε

μιασεῖ μιασῇ μιασοῖ μιασείτω3ps

μιασέει μιασέῃ μιασέοῑ μιασεέτω

μιασοῦμεν μιασῶμεν μιασοῖμεν1pp

μιασέομεν μιασέωμεν μιασέοῑμεν

μιασεῖτε μιασῆτε μιασοῖτε μιασεῖτε2pp

μιασέετε μιασέητε μιασέοῑτε μιασέετε

μιασοῦσι μιασῶσι μιασοῖεν μιασείτωσαν3pp

μιασέουσι μιασέωσι μιασέοῑεν μιασεέτωσαν

μιασεῖτον μιασῆτον μιασοῖτον μιασεῖτον2pd

μιασέετον μιασέητον μιασέοῑτον μιασέετον

μιασεῖτον μιασῆτον μιασοί̄την μιασείτων3pd

μιασέετον μιασέητον μιασεοί̄την μιασεέτων

Middle voice

Future
μιασοῦμαι μιασῶμαι μιασοί̄μην1ps

μιασέομαι μιασέωμαι μιασεοί̄μην

μιασεῖ μιασῇ μιασοῖο μιασοῦ2ps

μιασέει μιασέῃ μιασέοῑο μιασέου

μιασεῖται μιασῆται μιασοῖτο μιασείσθω3ps

μιασέεται μιασέηται μιασέοῑτο μιασεέσθω

μιασούμεθα μιασώμεθα μιασοί̄μεθα1pp

μιασεόμεθα μιασεώμεθα μιασεοί̄μεθα

μιασεῖσθε μιασῆσθε μιασοῖσθε μιασεῖσθε2pp

μιασέεσθε μιασέησθε μιασέοῑσθε μιασέεσθε

μιασοῦνται μιασῶνται μιασοῖντο μιασείσθωσαν3pp

μιασέονται μιασέωνται μιασέοῑντο μιασεέσθωσαν

μιασεῖσθον μιασῆσθον μιασοῖσθον μιασεῖσθον2pd

μιασέεσθον μιασέησθον μιασέοῑσθον μιασέεσθον

μιασεῖσθον μιασῆσθον μιασοί̄σθην μιασείσθων3pd

μιασέεσθον μιασέησθον μιασεοί̄σθην μιασεέσθων



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Recent

Active voice

Perfect
μεμίαμσο2ps

μεμιάνω3ps

μεμίανε2pp

μεμιάνωσαν3pp

μεμίανον2pd

μεμιάνων3pd

Middle voice

Perfect
μεμίαμμαι1ps

μεμίαμσαι2ps

μεμίαμται3ps

μεμιάμμεθα1pp

μεμίανε2pp

μεμίαμνται3pp

μεμίανον2pd

μεμίανον3pd

Pluperfect
ἐμεμιάμμην1ps

ἐμεμίαμσο2ps

ἐμεμίαμτο3ps

ἐμεμιάμμεθα1pp

ἐμεμίανε2pp

ἐμεμίαμντο3pp

ἐμεμίανον2pd

ἐμεμιάνην3pd



μιαίνω

dye; spot.

Singular Plural Dual

Regular

Present

Active voice

Masculine

Nominative μιαίνων μιαίνοντες μιαίνοντε

Vocative μιαίνον μιαίνοντες μιαίνοντε

Accusative μιαίνοντα μιαίνοντας μιαίνοντε

Genitive μιαίνοντος μιαινόντων μιαινόντοῑν

Dative μιαίνοντι μιαίνουσι μιαινόντοῑν

Feminine

Nominative μιαίνουσα μιαίνουσαι μιαινούσᾱ

Vocative μιαίνουσα μιαίνουσαι μιαινούσᾱ

Accusative μιαίνουσαν μιαινούσᾱς μιαινούσᾱ

Genitive μιαινούσης μιαινουσῶν μιαινούσαῑν

Dative μιαινούσῃ μιαινούσαῑς μιαινούσαῑν

Neuter

Nominative μιαίνον μιαίνοντα μιαίνοντε

Vocative μιαίνον μιαίνοντα μιαίνοντε

Accusative μιαίνον μιαίνοντα μιαίνοντε

Genitive μιαίνοντος μιαινόντων μιαινόντοῑν

Dative μιαίνοντι μιαίνουσι μιαινόντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative μιαινόμενος μιαινόμενοι μιαινομένω

Vocative μιαινόμενε μιαινόμενοι μιαινομένω

Accusative μιαινόμενον μιαινομένους μιαινομένω

Genitive μιαινομένου μιαινομένων μιαινομένοῑν

Dative μιαινομένῳ μιαινομένοῑς μιαινομένοῑν

Feminine

Nominative μιαινομένη μιαινομέναι μιαινομένᾱ

Vocative μιαινομένη μιαινομέναι μιαινομένᾱ

Accusative μιαινομένην μιαινομένᾱς μιαινομένᾱ

Genitive μιαινομένης μιαινομενῶν μιαινομέναῑν

Dative μιαινομένῃ μιαινομέναῑς μιαινομέναῑν



Singular Plural Dual

Neuter

Nominative μιαινόμενον μιαινόμενα μιαινομένω

Vocative μιαινόμενον μιαινόμενα μιαινομένω

Accusative μιαινόμενον μιαινόμενα μιαινομένω

Genitive μιαινομένου μιαινομένων μιαινομένοῑν

Dative μιαινομένῳ μιαινομένοῑς μιαινομένοῑν

Future

Active voice

Masculine

Nominative μιανῶν μιανοῦντες μιανοῦντε

Vocative μιανῶν μιανοῦντες μιανοῦντε

Accusative μιανοῦντα μιανοῦντας μιανοῦντε

Genitive μιανοῦντος μιανούντων μιανούντοῑν

Dative μιανοῦντι μιανοῦσι μιανούντοῑν

Feminine

Nominative μιανοῦσα μιανοῦσαι μιανούσᾱ

Vocative μιανοῦσα μιανοῦσαι μιανούσᾱ

Accusative μιανοῦσαν μιανούσᾱς μιανούσᾱ

Genitive μιανούσης μιανουσῶν μιανούσαῑν

Dative μιανούσῃ μιανούσαῑς μιανούσαῑν

Neuter

Nominative μιανοῦν μιανοῦντα μιανοῦντε

Vocative μιανοῦν μιανοῦντα μιανοῦντε

Accusative μιανοῦν μιανοῦντα μιανοῦντε

Genitive μιανοῦντος μιανούντων μιανούντοῑν

Dative μιανοῦντι μιανοῦσι μιανούντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative μιανούμενος μιανούμενοι μιανουμένω

Vocative μιανούμενε μιανούμενοι μιανουμένω

Accusative μιανούμενον μιανουμένους μιανουμένω

Genitive μιανουμένου μιανουμένων μιανουμένοῑν

Dative μιανουμένῳ μιανουμένοῑς μιανουμένοῑν



Singular Plural Dual

Feminine

Nominative μιανουμένη μιανουμέναι μιανουμένᾱ

Vocative μιανουμένη μιανουμέναι μιανουμένᾱ

Accusative μιανουμένην μιανουμένᾱς μιανουμένᾱ

Genitive μιανουμένης μιανουμενῶν μιανουμέναῑν

Dative μιανουμένῃ μιανουμέναῑς μιανουμέναῑν

Neuter

Nominative μιανούμενον μιανούμενα μιανουμένω

Vocative μιανούμενον μιανούμενα μιανουμένω

Accusative μιανούμενον μιανούμενα μιανουμένω

Genitive μιανουμένου μιανουμένων μιανουμένοῑν

Dative μιανουμένῳ μιανουμένοῑς μιανουμένοῑν

Passive voice

Masculine

Nominative μιανθησόμενος μιανθησόμενοι μιανθησομένω

Vocative μιανθησόμενε μιανθησόμενοι μιανθησομένω

Accusative μιανθησόμενον μιανθησομένους μιανθησομένω

Genitive μιανθησομένου μιανθησομένων μιανθησομένοῑν

Dative μιανθησομένῳ μιανθησομένοῑς μιανθησομένοῑν

Feminine

Nominative μιανθησομένη μιανθησομέναι μιανθησομένᾱ

Vocative μιανθησομένη μιανθησομέναι μιανθησομένᾱ

Accusative μιανθησομένην μιανθησομένᾱς μιανθησομένᾱ

Genitive μιανθησομένης μιανθησομενῶν μιανθησομέναῑν

Dative μιανθησομένῃ μιανθησομέναῑς μιανθησομέναῑν

Neuter

Nominative μιανθησόμενον μιανθησόμενα μιανθησομένω

Vocative μιανθησόμενον μιανθησόμενα μιανθησομένω

Accusative μιανθησόμενον μιανθησόμενα μιανθησομένω

Genitive μιανθησομένου μιανθησομένων μιανθησομένοῑν

Dative μιανθησομένῳ μιανθησομένοῑς μιανθησομένοῑν



Singular Plural Dual

Aorist

Active voice

Masculine

Nominative μιήνᾱς μιήναντες μιήναντε

Vocative μιήναν μιήναντες μιήναντε

Accusative μιήναντα μιήναντας μιήναντε

Genitive μιήναντος μιηνάντων μιηνάντοῑν

Dative μιήναντι μιήνᾱσι μιηνάντοῑν

Feminine

Nominative μιήνᾱσα μιήνᾱσαι μιηνά̄σᾱ

Vocative μιήνᾱσα μιήνᾱσαι μιηνά̄σᾱ

Accusative μιήνᾱσαν μιηνά̄σᾱς μιηνά̄σᾱ

Genitive μιηνά̄σης μιηνᾱσῶν μιηνά̄σαῑν

Dative μιηνά̄σῃ μιηνά̄σαῑς μιηνά̄σαῑν

Neuter

Nominative μιῆναν μιήναντα μιήναντε

Vocative μιῆναν μιήναντα μιήναντε

Accusative μιῆναν μιήναντα μιήναντε

Genitive μιήναντος μιηνάντων μιηνάντοῑν

Dative μιήναντι μιήνᾱσι μιηνάντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative μιηνάμενος μιηνάμενοι μιηναμένω

Vocative μιηνάμενε μιηνάμενοι μιηναμένω

Accusative μιηνάμενον μιηναμένους μιηναμένω

Genitive μιηναμένου μιηναμένων μιηναμένοῑν

Dative μιηναμένῳ μιηναμένοῑς μιηναμένοῑν

Feminine

Nominative μιηναμένη μιηναμέναι μιηναμένᾱ

Vocative μιηναμένη μιηναμέναι μιηναμένᾱ

Accusative μιηναμένην μιηναμένᾱς μιηναμένᾱ

Genitive μιηναμένης μιηναμενῶν μιηναμέναῑν

Dative μιηναμένῃ μιηναμέναῑς μιηναμέναῑν



Singular Plural Dual

Neuter

Nominative μιηνάμενον μιηνάμενα μιηναμένω

Vocative μιηνάμενον μιηνάμενα μιηναμένω

Accusative μιηνάμενον μιηνάμενα μιηναμένω

Genitive μιηναμένου μιηναμένων μιηναμένοῑν

Dative μιηναμένῳ μιηναμένοῑς μιηναμένοῑν

Passive voice

Masculine

Nominative μιανθείς μιανθέντες μιανθέντε

Vocative μιανθείς μιανθέντες μιανθέντε

Accusative μιανθέντα μιανθέντας μιανθέντε

Genitive μιανθέντος μιανθέντων μιανθέντοῑν

Dative μιανθέντι μιανθεῖσι μιανθέντοῑν

Feminine

Nominative μιανθεῖσα μιανθεῖσαι μιανθείσᾱ

Vocative μιανθεῖσα μιανθεῖσαι μιανθείσᾱ

Accusative μιανθεῖσαν μιανθείσᾱς μιανθείσᾱ

Genitive μιανθείσης μιανθεισῶν μιανθείσαῑν

Dative μιανθείσῃ μιανθείσαῑς μιανθείσαῑν

Neuter

Nominative μιανθέν μιανθέντα μιανθέντε

Vocative μιανθέν μιανθέντα μιανθέντε

Accusative μιανθέν μιανθέντα μιανθέντε

Genitive μιανθέντος μιανθέντων μιανθέντοῑν

Dative μιανθέντι μιανθεῖσι μιανθέντοῑν

Perfect

Active voice

Masculine

Nominative μεμιαγκώς μεμιαγκότες μεμιαγκότε

Vocative μεμιαγκώς μεμιαγκότες μεμιαγκότε

Accusative μεμιαγκότα μεμιαγκότας μεμιαγκότε

Genitive μεμιαγκότος μεμιαγκότων μεμιαγκότοῑν

Dative μεμιαγκότι μεμιαγκῶσι μεμιαγκότοῑν



Singular Plural Dual

Feminine

Nominative μεμιαγκυῖα μεμιαγκυῖαι μεμιαγκυίᾱ

Vocative μεμιαγκυῖα μεμιαγκυῖαι μεμιαγκυίᾱ

Accusative μεμιαγκυῖαν μεμιαγκυίᾱς μεμιαγκυίᾱ

Genitive μεμιαγκυίᾱς μεμιαγκυιῶν μεμιαγκυίαῑν

Dative μεμιαγκυίᾳ μεμιαγκυίαῑς μεμιαγκυίαῑν

Neuter

Nominative μεμιαγκός μεμιαγκότα μεμιαγκότε

Vocative μεμιαγκός μεμιαγκότα μεμιαγκότε

Accusative μεμιαγκός μεμιαγκότα μεμιαγκότε

Genitive μεμιαγκότος μεμιαγκότων μεμιαγκότοῑν

Dative μεμιαγκότι μεμιαγκῶσι μεμιαγκότοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative μεμιασμένος μεμιασμένοι μεμιασμένω

Vocative μεμιασμένε μεμιασμένοι μεμιασμένω

Accusative μεμιασμένον μεμιασμένους μεμιασμένω

Genitive μεμιασμένου μεμιασμένων μεμιασμένοῑν

Dative μεμιασμένῳ μεμιασμένοῑς μεμιασμένοῑν

Feminine

Nominative μεμιασμένη μεμιασμέναι μεμιασμένᾱ

Vocative μεμιασμένη μεμιασμέναι μεμιασμένᾱ

Accusative μεμιασμένην μεμιασμένᾱς μεμιασμένᾱ

Genitive μεμιασμένης μεμιασμενῶν μεμιασμέναῑν

Dative μεμιασμένῃ μεμιασμέναῑς μεμιασμέναῑν

Neuter

Nominative μεμιασμένον μεμιασμένα μεμιασμένω

Vocative μεμιασμένον μεμιασμένα μεμιασμένω

Accusative μεμιασμένον μεμιασμένα μεμιασμένω

Genitive μεμιασμένου μεμιασμένων μεμιασμένοῑν

Dative μεμιασμένῳ μεμιασμένοῑς μεμιασμένοῑν



Singular Plural Dual

Attic

Aorist

Active voice

Masculine

Nominative μιά̄νᾱς μιά̄ναντες μιά̄ναντε

Vocative μιά̄ναν μιά̄ναντες μιά̄ναντε

Accusative μιά̄ναντα μιά̄ναντας μιά̄ναντε

Genitive μιά̄ναντος μιᾱνάντων μιᾱνάντοῑν

Dative μιά̄ναντι μιά̄νᾱσι μιᾱνάντοῑν

Feminine

Nominative μιά̄νᾱσα μιά̄νᾱσαι μιᾱνά̄σᾱ

Vocative μιά̄νᾱσα μιά̄νᾱσαι μιᾱνά̄σᾱ

Accusative μιά̄νᾱσαν μιᾱνά̄σᾱς μιᾱνά̄σᾱ

Genitive μιᾱνά̄σης μιᾱνᾱσῶν μιᾱνά̄σαῑν

Dative μιᾱνά̄σῃ μιᾱνά̄σαῑς μιᾱνά̄σαῑν

Neuter

Nominative μιᾶναν μιά̄ναντα μιά̄ναντε

Vocative μιᾶναν μιά̄ναντα μιά̄ναντε

Accusative μιᾶναν μιά̄ναντα μιά̄ναντε

Genitive μιά̄ναντος μιᾱνάντων μιᾱνάντοῑν

Dative μιά̄ναντι μιά̄νᾱσι μιᾱνάντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative μιᾱνάμενος μιᾱνάμενοι μιᾱναμένω

Vocative μιᾱνάμενε μιᾱνάμενοι μιᾱναμένω

Accusative μιᾱνάμενον μιᾱναμένους μιᾱναμένω

Genitive μιᾱναμένου μιᾱναμένων μιᾱναμένοῑν

Dative μιᾱναμένῳ μιᾱναμένοῑς μιᾱναμένοῑν

Feminine

Nominative μιᾱναμένη μιᾱναμέναι μιᾱναμένᾱ

Vocative μιᾱναμένη μιᾱναμέναι μιᾱναμένᾱ

Accusative μιᾱναμένην μιᾱναμένᾱς μιᾱναμένᾱ

Genitive μιᾱναμένης μιᾱναμενῶν μιᾱναμέναῑν

Dative μιᾱναμένῃ μιᾱναμέναῑς μιᾱναμέναῑν



Singular Plural Dual

Neuter

Nominative μιᾱνάμενον μιᾱνάμενα μιᾱναμένω

Vocative μιᾱνάμενον μιᾱνάμενα μιᾱναμένω

Accusative μιᾱνάμενον μιᾱνάμενα μιᾱναμένω

Genitive μιᾱναμένου μιᾱναμένων μιᾱναμένοῑν

Dative μιᾱναμένῳ μιᾱναμένοῑς μιᾱναμένοῑν



Singular Plural Dual

Rare

Future

Active voice

Masculine

Nominative μιασῶν μιασοῦντες μιασοῦντε

Nominative μιασέσων μιασέσοντες μιασέσοντε

Vocative μιασῶν μιασοῦντες μιασοῦντε

Vocative μιασέσον μιασέσοντες μιασέσοντε

Accusative μιασοῦντα μιασοῦντας μιασοῦντε

Accusative μιασέσοντα μιασέσοντας μιασέσοντε

Genitive μιασοῦντος μιασούντων μιασούντοῑν

Genitive μιασέσοντος μιασεσόντων μιασεσόντοῑν

Dative μιασοῦντι μιασοῦσι μιασούντοῑν

Dative μιασέσοντι μιασέσουσι μιασεσόντοῑν

Feminine

Nominative μιασοῦσα μιασοῦσαι μιασούσᾱ

Nominative μιασέσουσα μιασέσουσαι μιασεσούσᾱ

Vocative μιασοῦσα μιασοῦσαι μιασούσᾱ

Vocative μιασέσουσα μιασέσουσαι μιασεσούσᾱ

Accusative μιασοῦσαν μιασούσᾱς μιασούσᾱ

Accusative μιασέσουσαν μιασεσούσᾱς μιασεσούσᾱ

Genitive μιασούσης μιασουσῶν μιασούσαῑν

Genitive μιασεσούσης μιασεσουσῶν μιασεσούσαῑν

Dative μιασούσῃ μιασούσαῑς μιασούσαῑν

Dative μιασεσούσῃ μιασεσούσαῑς μιασεσούσαῑν

Neuter

Nominative μιασοῦν μιασοῦντα μιασοῦντε

Nominative μιασέσον μιασέσοντα μιασέσοντε

Vocative μιασοῦν μιασοῦντα μιασοῦντε

Vocative μιασέσον μιασέσοντα μιασέσοντε

Accusative μιασοῦν μιασοῦντα μιασοῦντε

Accusative μιασέσον μιασέσοντα μιασέσοντε

Genitive μιασοῦντος μιασούντων μιασούντοῑν

Genitive μιασέσοντος μιασεσόντων μιασεσόντοῑν

Dative μιασοῦντι μιασοῦσι μιασούντοῑν

Dative μιασέσοντι μιασέσουσι μιασεσόντοῑν



Singular Plural Dual

Middle voice

Masculine

Nominative μιασούμενος μιασούμενοι μιασουμένω

Nominative μιασεσόμενος μιασεσόμενοι μιασεσομένω

Vocative μιασούμενε μιασούμενοι μιασουμένω

Vocative μιασεσόμενε μιασεσόμενοι μιασεσομένω

Accusative μιασούμενον μιασουμένους μιασουμένω

Accusative μιασεσόμενον μιασεσομένους μιασεσομένω

Genitive μιασουμένου μιασουμένων μιασουμένοῑν

Genitive μιασεσομένου μιασεσομένων μιασεσομένοῑν

Dative μιασουμένῳ μιασουμένοῑς μιασουμένοῑν

Dative μιασεσομένῳ μιασεσομένοῑς μιασεσομένοῑν

Feminine

Nominative μιασουμένη μιασουμέναι μιασουμένᾱ

Nominative μιασεσομένη μιασεσομέναι μιασεσομένᾱ

Vocative μιασουμένη μιασουμέναι μιασουμένᾱ

Vocative μιασεσομένη μιασεσομέναι μιασεσομένᾱ

Accusative μιασουμένην μιασουμένᾱς μιασουμένᾱ

Accusative μιασεσομένην μιασεσομένᾱς μιασεσομένᾱ

Genitive μιασουμένης μιασουμενῶν μιασουμέναῑν

Genitive μιασεσομένης μιασεσομενῶν μιασεσομέναῑν

Dative μιασουμένῃ μιασουμέναῑς μιασουμέναῑν

Dative μιασεσομένῃ μιασεσομέναῑς μιασεσομέναῑν

Neuter

Nominative μιασούμενον μιασούμενα μιασουμένω

Nominative μιασεσόμενον μιασεσόμενα μιασεσομένω

Vocative μιασούμενον μιασούμενα μιασουμένω

Vocative μιασεσόμενον μιασεσόμενα μιασεσομένω

Accusative μιασούμενον μιασούμενα μιασουμένω

Accusative μιασεσόμενον μιασεσόμενα μιασεσομένω

Genitive μιασουμένου μιασουμένων μιασουμένοῑν

Genitive μιασεσομένου μιασεσομένων μιασεσομένοῑν

Dative μιασουμένῳ μιασουμένοῑς μιασουμένοῑν

Dative μιασεσομένῳ μιασεσομένοῑς μιασεσομένοῑν



Singular Plural Dual

Recent

Perfect

Middle voice

Masculine

Nominative

Nominative μεμιαμμένος μεμιαμμένοι μεμιαμμένω

Vocative

Vocative μεμιαμμένε μεμιαμμένοι μεμιαμμένω

Accusative

Accusative μεμιαμμένον μεμιαμμένους μεμιαμμένω

Genitive

Genitive μεμιαμμένου μεμιαμμένων μεμιαμμένοῑν

Dative

Dative μεμιαμμένῳ μεμιαμμένοῑς μεμιαμμένοῑν

Feminine

Nominative

Nominative μεμιαμμένη μεμιαμμέναι μεμιαμμένᾱ

Vocative

Vocative μεμιαμμένη μεμιαμμέναι μεμιαμμένᾱ

Accusative

Accusative μεμιαμμένην μεμιαμμένᾱς μεμιαμμένᾱ

Genitive

Genitive μεμιαμμένης μεμιαμμενῶν μεμιαμμέναῑν

Dative

Dative μεμιαμμένῃ μεμιαμμέναῑς μεμιαμμέναῑν

Neuter

Nominative

Nominative μεμιαμμένον μεμιαμμένα μεμιαμμένω

Vocative

Vocative μεμιαμμένον μεμιαμμένα μεμιαμμένω

Accusative

Accusative μεμιαμμένον μεμιαμμένα μεμιαμμένω

Genitive

Genitive μεμιαμμένου μεμιαμμένων μεμιαμμένοῑν

Dative

Dative μεμιαμμένῳ μεμιαμμένοῑς μεμιαμμένοῑν



μιαίνω

dye; spot.

Active Middle Passive

Regular

Present μιανεῖν μιανεῖσθαι

Future μιανθήσεσθαι

Aorist μιῆναι μιήνασθαι μιανθῆναι

Perfect μεμιαγκέναι μεμιάνθαι

Attic

Aorist μιᾶναι μιά̄νασθαι

Rare

Present μιασεῖν μιασεῖσθαι

Present μιασέειν μιασέεσθαι

Recent

Perfect μεμιάσθαι



μιμνῄσκω

remember.

Indicative Subjunctive Optative Imperative

Regular

Active voice

Present
μιμνῄσκω μιμνῄσκω μιμνῄσκοῑμι1ps

μιμνήσκω μιμνήσκω μιμνήσκοῑμι

μιμνῄσκεις μιμνῄσκῃς μιμνῄσκοῑς μίμνῃσκε2ps

μιμνήσκεις μιμνήσκῃς μιμνήσκοῑς μίμνησκε

μιμνῄσκει μιμνῄσκῃ μιμνῄσκοῑ μιμνῃσκέτω3ps

μιμνήσκει μιμνήσκῃ μιμνήσκοῑ μιμνησκέτω

μιμνῄσκομεν μιμνῄσκωμεν μιμνῄσκοῑμεν1pp

μιμνήσκομεν μιμνήσκωμεν μιμνήσκοῑμεν

μιμνῄσκετε μιμνῄσκητε μιμνῄσκοῑτε μιμνῄσκετε2pp

μιμνήσκετε μιμνήσκητε μιμνήσκοῑτε μιμνήσκετε

μιμνῄσκουσι μιμνῄσκωσι μιμνῄσκοῑεν μιμνῃσκέτωσαν3pp

μιμνήσκουσι μιμνήσκωσι μιμνήσκοῑεν μιμνησκέτωσαν

μιμνῄσκετον μιμνῄσκητον μιμνῄσκοῑτον μιμνῄσκετον2pd

μιμνήσκετον μιμνήσκητον μιμνήσκοῑτον μιμνήσκετον

μιμνῄσκετον μιμνῄσκητον μιμνῃσκοί̄την μιμνῃσκέτων3pd

μιμνήσκετον μιμνήσκητον μιμνησκοί̄την μιμνησκέτων

Imperfect
ἐμίμνῃσκον1ps

ἐμίμνησκον

ἐμίμνῃσκες2ps

ἐμίμνησκες

ἐμίμνῃσκε3ps

ἐμίμνησκε

ἐμιμνῄσκομεν1pp

ἐμιμνήσκομεν

ἐμιμνῄσκετε2pp

ἐμιμνήσκετε

ἐμίμνῃσκον3pp

ἐμίμνησκον

ἐμιμνῄσκετον2pd

ἐμιμνήσκετον



Indicative Subjunctive Optative Imperative

ἐμιμνῃσκέτην3pd

ἐμιμνησκέτην

Future
μνήσω μνήσοῑμι1ps

μνησθησοί̄μην

μνήσεις μνήσοῑς2ps

μνησθήσοῑο

μνήσει μνήσοῑ3ps

μνησθήσοῑτο

μνήσομεν μνήσοῑμεν1pp

μνησθησοί̄μεθα

μνήσετε μνήσοῑτε2pp

μνησθήσοῑσθε

μνήσουσι μνήσοῑεν3pp

μνησθήσοῑντο

μνήσετον μνήσοῑτον2pd

μνησθήσοῑσθον

μνήσετον μνησοί̄την3pd

μνησθησοί̄σθην

Aorist
ἔμνησα μνήσω μνήσαῑμι1ps

ἔμνησας μνήσῃς μνήσειας μνῆσον2ps

ἔμνησε μνήσῃ μνήσειε μνησάτω3ps

ἐμνήσαμεν μνήσωμεν μνήσαῑμεν1pp

ἐμνήσατε μνήσητε μνήσαῑτε μνήσατε2pp

ἔμνησαν μνήσωσι μνήσειαν μνησάτωσαν3pp

ἐμνήσατον μνήσητον μνήσαῑτον μνήσατον2pd

ἐμνησάτην μνήσητον μνησαί̄την μνησάτων3pd

Perfect
ἔμνηκα ἐμνήκω ἐμνήκοῑμι1ps

ἔμνηκας ἐμνήκῃς ἐμνήκοῑς ἔμνηκε2ps

ἔμνηκε ἐμνήκῃ ἐμνήκοῑ ἐμνηκέτω3ps

ἐμνήκαμεν ἐμνήκωμεν ἐμνήκοῑμεν1pp

ἐμνήκατε ἐμνήκητε ἐμνήκοῑτε ἐμνήκετε2pp

ἐμνήκασι ἐμνήκωσι ἐμνήκοῑεν ἐμνηκέτωσαν3pp

ἐμνήκατον ἐμνήκητον ἐμνήκοῑτον ἐμνήκετον2pd

ἐμνήκατον ἐμνήκητον ἐμνηκοί̄την ἐμνηκέτων3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Pluperfect
ἠμνήκη1ps

ἠμνήκης2ps

ἠμνήκει3ps

ἠμνήκεμεν1pp

ἠμνήκετε2pp

ἠμνήκεσαν3pp

ἠμνήκειτον2pd

ἠμνηκείτην3pd

Middle voice

Present
ἐμιμνῄσκομαι μιμνῄσκωμαι μιμνῃσκοί̄μην1ps

ἐμιμνήσκομαι μιμνήσκωμαι μιμνησκοί̄μην

ἐμιμνῄσκει μιμνῄσκῃ μιμνῄσκοῑο μιμνῄσκου2ps

ἐμιμνήσκει μιμνήσκῃ μιμνήσκοῑο μιμνήσκου

ἐμιμνῄσκεται μιμνῄσκηται μιμνῄσκοῑτο μιμνῃσκέσθω3ps

ἐμιμνήσκεται μιμνήσκηται μιμνήσκοῑτο μιμνησκέσθω

ἐμιμνῃσκόμεθα μιμνῃσκώμεθα μιμνῃσκοί̄μεθα1pp

ἐμιμνησκόμεθα μιμνησκώμεθα μιμνησκοί̄μεθα

ἐμιμνῄσκεσθε μιμνῄσκησθε μιμνῄσκοῑσθε μιμνῄσκεσθε2pp

ἐμιμνήσκεσθε μιμνήσκησθε μιμνήσκοῑσθε μιμνήσκεσθε

ἐμιμνῄσκονται μιμνῄσκωνται μιμνῄσκοῑντο μιμνῃσκέσθωσαν3pp

ἐμιμνήσκονται μιμνήσκωνται μιμνήσκοῑντο μιμνησκέσθωσαν

ἐμιμνῄσκεσθον μιμνῄσκησθον μιμνῄσκοῑσθον μιμνῄσκεσθον2pd

ἐμιμνήσκεσθον μιμνήσκησθον μιμνήσκοῑσθον μιμνήσκεσθον

ἐμιμνῄσκεσθον μιμνῄσκησθον μιμνῃσκοί̄σθην μιμνῃσκέσθων3pd

ἐμιμνήσκεσθον μιμνήσκησθον μιμνησκοί̄σθην μιμνησκέσθων

Imperfect
ἐμιμνῃσκόμην1ps

ἐμιμνησκόμην

ἐμιμνῄσκου2ps

ἐμιμνήσκου

ἐμιμνῄσκετο3ps

ἐμιμνήσκετο

ἐμιμνῃσκόμεθα1pp

ἐμιμνησκόμεθα

ἐμιμνῄσκεσθε2pp



Indicative Subjunctive Optative Imperative

ἐμιμνήσκεσθε

ἐμιμνῄσκοντο3pp

ἐμιμνήσκοντο

ἐμιμνῄσκεσθον2pd

ἐμιμνήσκεσθον

ἐμιμνῃσκέσθην3pd

ἐμιμνησκέσθην

Future
μνήσομαι μνησοί̄μην1ps

μνήσει μνήσοῑο2ps

μνήσεται μνήσοῑτο3ps

μνησόμεθα μνησοί̄μεθα1pp

μνήσεσθε μνήσοῑσθε2pp

μνήσονται μνήσοῑντο3pp

μνήσεσθον μνήσοῑσθον2pd

μνήσεσθον μνησοί̄σθην3pd

Aorist
ἐμνησάμην μνήσωμαι μνησαί̄μην1ps

ἐμνήσω μνήσῃ μνήσαῑο μνῆσαι2ps

ἐμνήσατο μνήσηται μνήσαῑτο μνησάσθω3ps

ἐμνησάμεθα μνησώμεθα μνησαί̄μεθα1pp

ἐμνήσασθε μνήσησθε μνήσαῑσθε μνήσασθε2pp

ἐμνήσαντο μνήσωνται μνήσαῑντο μνησάσθωσαν3pp

ἐμνήσασθον μνήσησθον μνήσαῑσθον μνήσασθον2pd

ἐμνησάσθην μνήσησθον μνησαί̄σθην μνησάσθων3pd

Perfect
ἤμνημαι1ps

ἤμνησαι ἔμνησο2ps

ἤμνηται ἐμνήσθω3ps

ἠμνήμεθα1pp

ἤμνησθε ἔμνησθε2pp

ἤμνηνται ἐμνήσθωσαν3pp

ἤμνησθον ἔμνησθον2pd

ἤμνησθον ἐμνήσθων3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Pluperfect
ἠμνήμην1ps

ἤμνησο2ps

ἤμνητο3ps

ἠμνήμεθα1pp

ἤμνησθε2pp

ἤμνηντο3pp

ἤμνησθον2pd

ἠμνήσθην3pd

Passive voice

Future
μνησθήσομαι1ps

μνησθήσει2ps

μνησθήσεται3ps

μνησθησόμεθα1pp

μνησθήσεσθε2pp

μνησθήσονται3pp

μνησθήσεσθον2pd

μνησθήσεσθον3pd

Aorist
ἐμνήσθην1ps

ἐμνήσθης2ps

ἐμνήσθη3ps

ἐμνήσθημεν1pp

ἐμνήσθητε2pp

ἐμνήσθησαν3pp

ἐμνήσθητον2pd

ἐμνησθήτην3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Doric

Active voice

Aorist
ἔμνασα μνάσω μνάσαῑμι1ps

ἔμνασας μνάσῃς μνάσειας μνάσον2ps

ἔμνασε μνάσῃ μνάσειε μνασάτω3ps

ἐμνάσαμεν μνάσωμεν μνάσαῑμεν1pp

ἐμνάσατε μνάσητε μνάσαῑτε μνάσατε2pp

ἔμνασαν μνάσωσι μνάσειαν μνασάτωσαν3pp

ἐμνάσατον μνάσητον μνάσαῑτον μνάσατον2pd

ἐμνασάτην μνάσητον μνασαί̄την μνασάτων3pd

Perfect
μέμνασο2ps

μεμνάσθω3ps

μέμνασθε2pp

μεμνάσθωσαν3pp

μέμνασθον2pd

μεμνάσθων3pd

Middle voice

Aorist
ἐμνασάμην μνάσωμαι μνασαί̄μην1ps

ἐμνάσω μνάσῃ μνάσαῑο μνάσαι2ps

ἐμνάσατο μνάσηται μνάσαῑτο μνασάσθω3ps

ἐμνασάμεθα μνασώμεθα μνασαί̄μεθα1pp

ἐμνάσασθε μνάσησθε μνάσαῑσθε μνάσασθε2pp

ἐμνάσαντο μνάσωνται μνάσαῑντο μνασάσθωσαν3pp

ἐμνάσασθον μνάσησθον μνάσαῑσθον μνάσασθον2pd

ἐμνασάσθην μνάσησθον μνασαί̄σθην μνασάσθων3pd

Perfect
μέμναμαι1ps

μέμνασαι2ps

μέμναται3ps

μεμνάμεθα1pp

μέμνασθε2pp

μέμνανται3pp

μέμνασθον2pd

μέμνασθον3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Pluperfect
ἐμεμνάμην1ps

ἐμέμνασο2ps

ἐμέμνατο3ps

ἐμεμνάμεθα1pp

ἐμέμνασθε2pp

ἐμέμναντο3pp

ἐμέμνασθον2pd

ἐμεμνάσθην3pd

Passive voice

Aorist
ἐμνάσθην1ps

ἐμνάσθης2ps

ἐμνάσθη3ps

ἐμνάσθημεν1pp

ἐμνάσθητε2pp

ἐμνάσθησαν3pp

ἐμνάσθητον2pd

ἐμνασθήτην3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Epic

Middle voice

Present
μιμνήσκεο2ps



μιμνῄσκω

remember.

Singular Plural Dual

Regular

Present

Active voice

Masculine

Nominative μιμνῄσκων μιμνῄσκοντες μιμνῄσκοντε

Nominative μιμνήσκων μιμνήσκοντες μιμνήσκοντε

Vocative μιμνῄσκον μιμνῄσκοντες μιμνῄσκοντε

Vocative μιμνήσκον μιμνήσκοντες μιμνήσκοντε

Accusative μιμνῄσκοντα μιμνῄσκοντας μιμνῄσκοντε

Accusative μιμνήσκοντα μιμνήσκοντας μιμνήσκοντε

Genitive μιμνῄσκοντος μιμνῃσκόντων μιμνῃσκόντοῑν

Genitive μιμνήσκοντος μιμνησκόντων μιμνησκόντοῑν

Dative μιμνῄσκοντι μιμνῄσκουσι μιμνῃσκόντοῑν

Dative μιμνήσκοντι μιμνήσκουσι μιμνησκόντοῑν

Feminine

Nominative μιμνῄσκουσα μιμνῄσκουσαι μιμνῃσκούσᾱ

Nominative μιμνήσκουσα μιμνήσκουσαι μιμνησκούσᾱ

Vocative μιμνῄσκουσα μιμνῄσκουσαι μιμνῃσκούσᾱ

Vocative μιμνήσκουσα μιμνήσκουσαι μιμνησκούσᾱ

Accusative μιμνῄσκουσαν μιμνῃσκούσᾱς μιμνῃσκούσᾱ

Accusative μιμνήσκουσαν μιμνησκούσᾱς μιμνησκούσᾱ

Genitive μιμνῃσκούσης μιμνῃσκουσῶν μιμνῃσκούσαῑν

Genitive μιμνησκούσης μιμνησκουσῶν μιμνησκούσαῑν

Dative μιμνῃσκούσῃ μιμνῃσκούσαῑς μιμνῃσκούσαῑν

Dative μιμνησκούσῃ μιμνησκούσαῑς μιμνησκούσαῑν

Neuter

Nominative μιμνῇσκον μιμνῄσκοντα μιμνῄσκοντε

Nominative μιμνῆσκον μιμνήσκοντα μιμνήσκοντε

Vocative μιμνῇσκον μιμνῄσκοντα μιμνῄσκοντε

Vocative μιμνῆσκον μιμνήσκοντα μιμνήσκοντε

Accusative μιμνῇσκον μιμνῄσκοντα μιμνῄσκοντε

Accusative μιμνῆσκον μιμνήσκοντα μιμνήσκοντε

Genitive μιμνῄσκοντος μιμνῃσκόντων μιμνῃσκόντοῑν

Genitive μιμνήσκοντος μιμνησκόντων μιμνησκόντοῑν

Dative μιμνῄσκοντι μιμνῄσκουσι μιμνῃσκόντοῑν

Dative μιμνήσκοντι μιμνήσκουσι μιμνησκόντοῑν



Singular Plural Dual

Middle voice

Masculine

Nominative μιμνῃσκόμενος μιμνῃσκόμενοι μιμνῃσκομένω

Nominative μιμνησκόμενος μιμνησκόμενοι μιμνησκομένω

Vocative μιμνῃσκόμενε μιμνῃσκόμενοι μιμνῃσκομένω

Vocative μιμνησκόμενε μιμνησκόμενοι μιμνησκομένω

Accusative μιμνῃσκόμενον μιμνῃσκομένους μιμνῃσκομένω

Accusative μιμνησκόμενον μιμνησκομένους μιμνησκομένω

Genitive μιμνῃσκομένου μιμνῃσκομένων μιμνῃσκομένοῑν

Genitive μιμνησκομένου μιμνησκομένων μιμνησκομένοῑν

Dative μιμνῃσκομένῳ μιμνῃσκομένοῑς μιμνῃσκομένοῑν

Dative μιμνησκομένῳ μιμνησκομένοῑς μιμνησκομένοῑν

Feminine

Nominative μιμνῃσκομένη μιμνῃσκομέναι μιμνῃσκομένᾱ

Nominative μιμνησκομένη μιμνησκομέναι μιμνησκομένᾱ

Vocative μιμνῃσκομένη μιμνῃσκομέναι μιμνῃσκομένᾱ

Vocative μιμνησκομένη μιμνησκομέναι μιμνησκομένᾱ

Accusative μιμνῃσκομένην μιμνῃσκομένᾱς μιμνῃσκομένᾱ

Accusative μιμνησκομένην μιμνησκομένᾱς μιμνησκομένᾱ

Genitive μιμνῃσκομένης μιμνῃσκομενῶν μιμνῃσκομέναῑν

Genitive μιμνησκομένης μιμνησκομενῶν μιμνησκομέναῑν

Dative μιμνῃσκομένῃ μιμνῃσκομέναῑς μιμνῃσκομέναῑν

Dative μιμνησκομένῃ μιμνησκομέναῑς μιμνησκομέναῑν

Neuter

Nominative μιμνῃσκόμενον μιμνῃσκόμενα μιμνῃσκομένω

Nominative μιμνησκόμενον μιμνησκόμενα μιμνησκομένω

Vocative μιμνῃσκόμενον μιμνῃσκόμενα μιμνῃσκομένω

Vocative μιμνησκόμενον μιμνησκόμενα μιμνησκομένω

Accusative μιμνῃσκόμενον μιμνῃσκόμενα μιμνῃσκομένω

Accusative μιμνησκόμενον μιμνησκόμενα μιμνησκομένω

Genitive μιμνῃσκομένου μιμνῃσκομένων μιμνῃσκομένοῑν

Genitive μιμνησκομένου μιμνησκομένων μιμνησκομένοῑν

Dative μιμνῃσκομένῳ μιμνῃσκομένοῑς μιμνῃσκομένοῑν

Dative μιμνησκομένῳ μιμνησκομένοῑς μιμνησκομένοῑν



Singular Plural Dual

Future

Active voice

Masculine

Nominative μνήσων μνήσοντες μνήσοντε

Vocative μνήσον μνήσοντες μνήσοντε

Accusative μνήσοντα μνήσοντας μνήσοντε

Genitive μνήσοντος μνησόντων μνησόντοῑν

Dative μνήσοντι μνήσουσι μνησόντοῑν

Feminine

Nominative μνήσουσα μνήσουσαι μνησούσᾱ

Vocative μνήσουσα μνήσουσαι μνησούσᾱ

Accusative μνήσουσαν μνησούσᾱς μνησούσᾱ

Genitive μνησούσης μνησουσῶν μνησούσαῑν

Dative μνησούσῃ μνησούσαῑς μνησούσαῑν

Neuter

Nominative μνῆσον μνήσοντα μνήσοντε

Vocative μνῆσον μνήσοντα μνήσοντε

Accusative μνῆσον μνήσοντα μνήσοντε

Genitive μνήσοντος μνησόντων μνησόντοῑν

Dative μνήσοντι μνήσουσι μνησόντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative μνησόμενος μνησόμενοι μνησομένω

Vocative μνησόμενε μνησόμενοι μνησομένω

Accusative μνησόμενον μνησομένους μνησομένω

Genitive μνησομένου μνησομένων μνησομένοῑν

Dative μνησομένῳ μνησομένοῑς μνησομένοῑν

Feminine

Nominative μνησομένη μνησομέναι μνησομένᾱ

Vocative μνησομένη μνησομέναι μνησομένᾱ

Accusative μνησομένην μνησομένᾱς μνησομένᾱ

Genitive μνησομένης μνησομενῶν μνησομέναῑν

Dative μνησομένῃ μνησομέναῑς μνησομέναῑν



Singular Plural Dual

Neuter

Nominative μνησόμενον μνησόμενα μνησομένω

Vocative μνησόμενον μνησόμενα μνησομένω

Accusative μνησόμενον μνησόμενα μνησομένω

Genitive μνησομένου μνησομένων μνησομένοῑν

Dative μνησομένῳ μνησομένοῑς μνησομένοῑν

Passive voice

Masculine

Nominative

Nominative μνησθησόμενος μνησθησόμενοι μνησθησομένω

Vocative

Vocative μνησθησόμενε μνησθησόμενοι μνησθησομένω

Accusative

Accusative μνησθησόμενον μνησθησομένους μνησθησομένω

Genitive

Genitive μνησθησομένου μνησθησομένων μνησθησομένοῑν

Dative

Dative μνησθησομένῳ μνησθησομένοῑς μνησθησομένοῑν

Feminine

Nominative

Nominative μνησθησομένη μνησθησομέναι μνησθησομένᾱ

Vocative

Vocative μνησθησομένη μνησθησομέναι μνησθησομένᾱ

Accusative

Accusative μνησθησομένην μνησθησομένᾱς μνησθησομένᾱ

Genitive

Genitive μνησθησομένης μνησθησομενῶν μνησθησομέναῑν

Dative

Dative μνησθησομένῃ μνησθησομέναῑς μνησθησομέναῑν

Neuter

Nominative

Nominative μνησθησόμενον μνησθησόμενα μνησθησομένω

Vocative

Vocative μνησθησόμενον μνησθησόμενα μνησθησομένω

Accusative

Accusative μνησθησόμενον μνησθησόμενα μνησθησομένω

Genitive

Genitive μνησθησομένου μνησθησομένων μνησθησομένοῑν



Singular Plural Dual

Dative

Dative μνησθησομένῳ μνησθησομένοῑς μνησθησομένοῑν

Aorist

Active voice

Masculine

Nominative μνήσᾱς μνήσαντες μνήσαντε

Vocative μνήσαν μνήσαντες μνήσαντε

Accusative μνήσαντα μνήσαντας μνήσαντε

Genitive μνήσαντος μνησάντων μνησάντοῑν

Dative μνήσαντι μνήσᾱσι μνησάντοῑν

Feminine

Nominative μνήσᾱσα μνήσᾱσαι μνησά̄σᾱ

Vocative μνήσᾱσα μνήσᾱσαι μνησά̄σᾱ

Accusative μνήσᾱσαν μνησά̄σᾱς μνησά̄σᾱ

Genitive μνησά̄σης μνησᾱσῶν μνησά̄σαῑν

Dative μνησά̄σῃ μνησά̄σαῑς μνησά̄σαῑν

Neuter

Nominative μνῆσαν μνήσαντα μνήσαντε

Vocative μνῆσαν μνήσαντα μνήσαντε

Accusative μνῆσαν μνήσαντα μνήσαντε

Genitive μνήσαντος μνησάντων μνησάντοῑν

Dative μνήσαντι μνήσᾱσι μνησάντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative μνησάμενος μνησάμενοι μνησαμένω

Vocative μνησάμενε μνησάμενοι μνησαμένω

Accusative μνησάμενον μνησαμένους μνησαμένω

Genitive μνησαμένου μνησαμένων μνησαμένοῑν

Dative μνησαμένῳ μνησαμένοῑς μνησαμένοῑν

Feminine

Nominative μνησαμένη μνησαμέναι μνησαμένᾱ

Vocative μνησαμένη μνησαμέναι μνησαμένᾱ

Accusative μνησαμένην μνησαμένᾱς μνησαμένᾱ

Genitive μνησαμένης μνησαμενῶν μνησαμέναῑν

Dative μνησαμένῃ μνησαμέναῑς μνησαμέναῑν



Singular Plural Dual

Neuter

Nominative μνησάμενον μνησάμενα μνησαμένω

Vocative μνησάμενον μνησάμενα μνησαμένω

Accusative μνησάμενον μνησάμενα μνησαμένω

Genitive μνησαμένου μνησαμένων μνησαμένοῑν

Dative μνησαμένῳ μνησαμένοῑς μνησαμένοῑν

Passive voice

Masculine

Nominative μνησθείς μνησθέντες μνησθέντε

Vocative μνησθείς μνησθέντες μνησθέντε

Accusative μνησθέντα μνησθέντας μνησθέντε

Genitive μνησθέντος μνησθέντων μνησθέντοῑν

Dative μνησθέντι μνησθεῖσι μνησθέντοῑν

Feminine

Nominative μνησθεῖσα μνησθεῖσαι μνησθείσᾱ

Vocative μνησθεῖσα μνησθεῖσαι μνησθείσᾱ

Accusative μνησθεῖσαν μνησθείσᾱς μνησθείσᾱ

Genitive μνησθείσης μνησθεισῶν μνησθείσαῑν

Dative μνησθείσῃ μνησθείσαῑς μνησθείσαῑν

Neuter

Nominative μνησθέν μνησθέντα μνησθέντε

Vocative μνησθέν μνησθέντα μνησθέντε

Accusative μνησθέν μνησθέντα μνησθέντε

Genitive μνησθέντος μνησθέντων μνησθέντοῑν

Dative μνησθέντι μνησθεῖσι μνησθέντοῑν

Perfect

Active voice

Masculine

Nominative ἐμνηκώς ἐμνηκότες ἐμνηκότε

Vocative ἐμνηκώς ἐμνηκότες ἐμνηκότε

Accusative ἐμνηκότα ἐμνηκότας ἐμνηκότε

Genitive ἐμνηκότος ἐμνηκότων ἐμνηκότοῑν

Dative ἐμνηκότι ἐμνηκῶσι ἐμνηκότοῑν



Singular Plural Dual

Feminine

Nominative ἐμνηκυῖα ἐμνηκυῖαι ἐμνηκυίᾱ

Vocative ἐμνηκυῖα ἐμνηκυῖαι ἐμνηκυίᾱ

Accusative ἐμνηκυῖαν ἐμνηκυίᾱς ἐμνηκυίᾱ

Genitive ἐμνηκυίᾱς ἐμνηκυιῶν ἐμνηκυίαῑν

Dative ἐμνηκυίᾳ ἐμνηκυίαῑς ἐμνηκυίαῑν

Neuter

Nominative ἐμνηκός ἐμνηκότα ἐμνηκότε

Vocative ἐμνηκός ἐμνηκότα ἐμνηκότε

Accusative ἐμνηκός ἐμνηκότα ἐμνηκότε

Genitive ἐμνηκότος ἐμνηκότων ἐμνηκότοῑν

Dative ἐμνηκότι ἐμνηκῶσι ἐμνηκότοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative ἐμνημένος ἐμνημένοι ἐμνημένω

Vocative ἐμνημένε ἐμνημένοι ἐμνημένω

Accusative ἐμνημένον ἐμνημένους ἐμνημένω

Genitive ἐμνημένου ἐμνημένων ἐμνημένοῑν

Dative ἐμνημένῳ ἐμνημένοῑς ἐμνημένοῑν

Feminine

Nominative ἐμνημένη ἐμνημέναι ἐμνημένᾱ

Vocative ἐμνημένη ἐμνημέναι ἐμνημένᾱ

Accusative ἐμνημένην ἐμνημένᾱς ἐμνημένᾱ

Genitive ἐμνημένης ἐμνημενῶν ἐμνημέναῑν

Dative ἐμνημένῃ ἐμνημέναῑς ἐμνημέναῑν

Neuter

Nominative ἐμνημένον ἐμνημένα ἐμνημένω

Vocative ἐμνημένον ἐμνημένα ἐμνημένω

Accusative ἐμνημένον ἐμνημένα ἐμνημένω

Genitive ἐμνημένου ἐμνημένων ἐμνημένοῑν

Dative ἐμνημένῳ ἐμνημένοῑς ἐμνημένοῑν



Singular Plural Dual

Doric

Aorist

Active voice

Masculine

Nominative μνά̄σᾱς μνά̄σαντες μνά̄σαντε

Vocative μνά̄σαν μνά̄σαντες μνά̄σαντε

Accusative μνά̄σαντα μνά̄σαντας μνά̄σαντε

Genitive μνά̄σαντος μνᾱσάντων μνᾱσάντοῑν

Dative μνά̄σαντι μνά̄σᾱσι μνᾱσάντοῑν

Feminine

Nominative μνά̄σᾱσα μνά̄σᾱσαι μνᾱσά̄σᾱ

Vocative μνά̄σᾱσα μνά̄σᾱσαι μνᾱσά̄σᾱ

Accusative μνά̄σᾱσαν μνᾱσά̄σᾱς μνᾱσά̄σᾱ

Genitive μνᾱσά̄σης μνᾱσᾱσῶν μνᾱσά̄σαῑν

Dative μνᾱσά̄σῃ μνᾱσά̄σαῑς μνᾱσά̄σαῑν

Neuter

Nominative μνᾶσαν μνά̄σαντα μνά̄σαντε

Vocative μνᾶσαν μνά̄σαντα μνά̄σαντε

Accusative μνᾶσαν μνά̄σαντα μνά̄σαντε

Genitive μνά̄σαντος μνᾱσάντων μνᾱσάντοῑν

Dative μνά̄σαντι μνά̄σᾱσι μνᾱσάντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative μνᾱσάμενος μνᾱσάμενοι μνᾱσαμένω

Vocative μνᾱσάμενε μνᾱσάμενοι μνᾱσαμένω

Accusative μνᾱσάμενον μνᾱσαμένους μνᾱσαμένω

Genitive μνᾱσαμένου μνᾱσαμένων μνᾱσαμένοῑν

Dative μνᾱσαμένῳ μνᾱσαμένοῑς μνᾱσαμένοῑν

Feminine

Nominative μνᾱσαμένη μνᾱσαμέναι μνᾱσαμένᾱ

Vocative μνᾱσαμένη μνᾱσαμέναι μνᾱσαμένᾱ

Accusative μνᾱσαμένην μνᾱσαμένᾱς μνᾱσαμένᾱ

Genitive μνᾱσαμένης μνᾱσαμενῶν μνᾱσαμέναῑν

Dative μνᾱσαμένῃ μνᾱσαμέναῑς μνᾱσαμέναῑν



Singular Plural Dual

Neuter

Nominative μνᾱσάμενον μνᾱσάμενα μνᾱσαμένω

Vocative μνᾱσάμενον μνᾱσάμενα μνᾱσαμένω

Accusative μνᾱσάμενον μνᾱσάμενα μνᾱσαμένω

Genitive μνᾱσαμένου μνᾱσαμένων μνᾱσαμένοῑν

Dative μνᾱσαμένῳ μνᾱσαμένοῑς μνᾱσαμένοῑν

Passive voice

Masculine

Nominative μνασθείς μνασθέντες μνασθέντε

Vocative μνασθείς μνασθέντες μνασθέντε

Accusative μνασθέντα μνασθέντας μνασθέντε

Genitive μνασθέντος μνασθέντων μνασθέντοῑν

Dative μνασθέντι μνασθεῖσι μνασθέντοῑν

Feminine

Nominative μνασθεῖσα μνασθεῖσαι μνασθείσᾱ

Vocative μνασθεῖσα μνασθεῖσαι μνασθείσᾱ

Accusative μνασθεῖσαν μνασθείσᾱς μνασθείσᾱ

Genitive μνασθείσης μνασθεισῶν μνασθείσαῑν

Dative μνασθείσῃ μνασθείσαῑς μνασθείσαῑν

Neuter

Nominative μνασθέν μνασθέντα μνασθέντε

Vocative μνασθέν μνασθέντα μνασθέντε

Accusative μνασθέν μνασθέντα μνασθέντε

Genitive μνασθέντος μνασθέντων μνασθέντοῑν

Dative μνασθέντι μνασθεῖσι μνασθέντοῑν

Perfect

Middle voice

Masculine

Nominative μεμναμένος μεμναμένοι μεμναμένω

Vocative μεμναμένε μεμναμένοι μεμναμένω

Accusative μεμναμένον μεμναμένους μεμναμένω

Genitive μεμναμένου μεμναμένων μεμναμένοῑν

Dative μεμναμένῳ μεμναμένοῑς μεμναμένοῑν



Singular Plural Dual

Feminine

Nominative μεμναμένη μεμναμέναι μεμναμένᾱ

Vocative μεμναμένη μεμναμέναι μεμναμένᾱ

Accusative μεμναμένην μεμναμένᾱς μεμναμένᾱ

Genitive μεμναμένης μεμναμενῶν μεμναμέναῑν

Dative μεμναμένῃ μεμναμέναῑς μεμναμέναῑν

Neuter

Nominative μεμναμένον μεμναμένα μεμναμένω

Vocative μεμναμένον μεμναμένα μεμναμένω

Accusative μεμναμένον μεμναμένα μεμναμένω

Genitive μεμναμένου μεμναμένων μεμναμένοῑν

Dative μεμναμένῳ μεμναμένοῑς μεμναμένοῑν



μιμνῄσκω

remember.

Active Middle Passive

Regular

Present μιμνῄσκειν μιμνῄσκεσθαι

Present μιμνήσκειν μιμνήσκεσθαι

Future μνήσειν μνήσεσθαι

Future μνησθήσεσθαι

Aorist μνῆσαι μνήσασθαι μνησθῆναι

Perfect ἐμνηκέναι ἐμνῆσθαι

Doric

Aorist μνάσαι μνάσασθαι μνασθῆναι

Perfect μεμνάσθαι



μονόω

isolate, reduce to one; deprive.

Indicative Subjunctive Optative Imperative

Regular

Active voice

Present
μονῶ μονῶ μονοῖμι1ps

μονοῖς μονοῖς μονοῖς μόνου2ps

μονοῖ μονοῖ μονοῖ μονούτω3ps

μονοῦμεν μονῶμεν μονοῖμεν1pp

μονοῦτε μονῶτε μονοῖτε μονοῦτε2pp

μονοῦσι μονῶσι μονοῖεν μονούτωσαν3pp

μονοῦτον μονῶτον μονοῖτον μονοῦτον2pd

μονοῦτον μονῶτον μονοί̄την μονούτων3pd

Imperfect
ἐμόνουν1ps

ἐμόνους2ps

ἐμόνου3ps

ἐμονοῦμεν1pp

ἐμονοῦτε2pp

ἐμόνουν3pp

ἐμονοῦτον2pd

ἐμονούτην3pd

Future
μονώσω μονώσοῑμι1ps

μονώσεις μονώσοῑς2ps

μονώσει μονώσοῑ3ps

μονώσομεν μονώσοῑμεν1pp

μονώσετε μονώσοῑτε2pp

μονώσουσι μονώσοῑεν3pp

μονώσετον μονώσοῑτον2pd

μονώσετον μονωσοί̄την3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Aorist
ἐμόνωσα μονώσω μονώσαῑμι1ps

ἐμόνωσας μονώσῃς μονώσειας μόνωσον2ps

ἐμόνωσε μονώσῃ μονώσειε μονωσάτω3ps

ἐμονώσαμεν μονώσωμεν μονώσαῑμεν1pp

ἐμονώσατε μονώσητε μονώσαῑτε μονώσατε2pp

ἐμόνωσαν μονώσωσι μονώσειαν μονωσάτωσαν3pp

ἐμονώσατον μονώσητον μονώσαῑτον μονώσατον2pd

ἐμονωσάτην μονώσητον μονωσαί̄την μονωσάτων3pd

Perfect
μεμόνωκα μεμονώκω μεμονώκοῑμι1ps

μεμόνωκας μεμονώκῃς μεμονώκοῑς μεμόνωκε2ps

μεμόνωκε μεμονώκῃ μεμονώκοῑ μεμονωκέτω3ps

μεμονώκαμεν μεμονώκωμεν μεμονώκοῑμεν1pp

μεμονώκατε μεμονώκητε μεμονώκοῑτε μεμονώκετε2pp

μεμονώκασι μεμονώκωσι μεμονώκοῑεν μεμονωκέτωσαν3pp

μεμονώκατον μεμονώκητον μεμονώκοῑτον μεμονώκετον2pd

μεμονώκατον μεμονώκητον μεμονωκοί̄την μεμονωκέτων3pd

Pluperfect
ἐμεμονώκη1ps

ἐμεμονώκης2ps

ἐμεμονώκει3ps

ἐμεμονώκεμεν1pp

ἐμεμονώκετε2pp

ἐμεμονώκεσαν3pp

ἐμεμονώκειτον2pd

ἐμεμονωκείτην3pd

Middle voice

Present
μονοῦμαι μονῶμαι μονοί̄μην1ps

μονοῖ μονοῖ μονοῖο μονοῦ2ps

μονοῦται μονῶται μονοῖτο μονούσθω3ps

μονούμεθα μονώμεθα μονοί̄μεθα1pp

μονοῦσθε μονῶσθε μονοῖσθε μονοῦσθε2pp

μονοῦνται μονῶνται μονοῖντο μονούσθωσαν3pp

μονοῦσθον μονῶσθον μονοῖσθον μονοῦσθον2pd

μονοῦσθον μονῶσθον μονοί̄σθην μονούσθων3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Imperfect
ἐμονούμην1ps

ἐμονοῦ2ps

ἐμονοῦτο3ps

ἐμονούμεθα1pp

ἐμονοῦσθε2pp

ἐμονοῦντο3pp

ἐμονοῦσθον2pd

ἐμονούσθην3pd

Future
μονώσομαι μονωσοί̄μην1ps

μονώσει μονώσοῑο2ps

μονώσεται μονώσοῑτο3ps

μονωσόμεθα μονωσοί̄μεθα1pp

μονώσεσθε μονώσοῑσθε2pp

μονώσονται μονώσοῑντο3pp

μονώσεσθον μονώσοῑσθον2pd

μονώσεσθον μονωσοί̄σθην3pd

Aorist
ἐμονωσάμην μονώσωμαι μονωσαί̄μην1ps

ἐμονώσω μονώσῃ μονώσαῑο μόνωσαι2ps

ἐμονώσατο μονώσηται μονώσαῑτο μονωσάσθω3ps

ἐμονωσάμεθα μονωσώμεθα μονωσαί̄μεθα1pp

ἐμονώσασθε μονώσησθε μονώσαῑσθε μονώσασθε2pp

ἐμονώσαντο μονώσωνται μονώσαῑντο μονωσάσθωσαν3pp

ἐμονώσασθον μονώσησθον μονώσαῑσθον μονώσασθον2pd

ἐμονωσάσθην μονώσησθον μονωσαί̄σθην μονωσάσθων3pd

Perfect
μεμόνωμαι1ps

μεμόνωσαι μεμόνωσο2ps

μεμόνωται μεμονώσθω3ps

μεμονώμεθα1pp

μεμόνωσθε μεμόνωσθε2pp

μεμόνωνται μεμονώσθωσαν3pp

μεμόνωσθον μεμόνωσθον2pd

μεμόνωσθον μεμονώσθων3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Pluperfect
ἐμεμονώμην1ps

ἐμεμόνωσο2ps

ἐμεμόνωτο3ps

ἐμεμονώμεθα1pp

ἐμεμόνωσθε2pp

ἐμεμόνωντο3pp

ἐμεμόνωσθον2pd

ἐμεμονώσθην3pd

Passive voice

Future
μονωθήσομαι μονωθησοί̄μην1ps

μονωθήσει μονωθήσοῑο2ps

μονωθήσεται μονωθήσοῑτο3ps

μονωθησόμεθα μονωθησοί̄μεθα1pp

μονωθήσεσθε μονωθήσοῑσθε2pp

μονωθήσονται μονωθήσοῑντο3pp

μονωθήσεσθον μονωθήσοῑσθον2pd

μονωθήσεσθον μονωθησοί̄σθην3pd

Aorist
ἐμονώθην μονωθῶ μονωθείην1ps

ἐμονώθης μονωθῇς μονωθείης μονώθητι2ps

ἐμονώθη μονωθῇ μονωθείη μονωθήτω3ps

ἐμονώθημεν μονωθῶμεν μονωθεῖμεν1pp

ἐμονώθητε μονωθῆτε μονωθεῖτε μονώθητε2pp

ἐμονώθησαν μονωθῶσι μονωθεῖεν μονωθήτωσαν3pp

ἐμονώθητον μονωθῆτον μονωθεῖτον μονώθητον2pd

ἐμονωθήτην μονωθῆτον μονωθείτην μονωθήτων3pd



μονόω

isolate, reduce to one; deprive.

Singular Plural Dual

Regular

Present

Active voice

Masculine

Nominative μονῶν μονοῦντες μονοῦντε

Vocative μονῶν μονοῦντες μονοῦντε

Accusative μονοῦντα μονοῦντας μονοῦντε

Genitive μονοῦντος μονούντων μονούντοῑν

Dative μονοῦντι μονοῦσι μονούντοῑν

Feminine

Nominative μονοῦσα μονοῦσαι μονούσᾱ

Vocative μονοῦσα μονοῦσαι μονούσᾱ

Accusative μονοῦσαν μονούσᾱς μονούσᾱ

Genitive μονούσης μονουσῶν μονούσαῑν

Dative μονούσῃ μονούσαῑς μονούσαῑν

Neuter

Nominative μονοῦν μονοῦντα μονοῦντε

Vocative μονοῦν μονοῦντα μονοῦντε

Accusative μονοῦν μονοῦντα μονοῦντε

Genitive μονοῦντος μονούντων μονούντοῑν

Dative μονοῦντι μονοῦσι μονούντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative μονούμενος μονούμενοι μονουμένω

Vocative μονούμενε μονούμενοι μονουμένω

Accusative μονούμενον μονουμένους μονουμένω

Genitive μονουμένου μονουμένων μονουμένοῑν

Dative μονουμένῳ μονουμένοῑς μονουμένοῑν

Feminine

Nominative μονουμένη μονουμέναι μονουμένᾱ

Vocative μονουμένη μονουμέναι μονουμένᾱ

Accusative μονουμένην μονουμένᾱς μονουμένᾱ

Genitive μονουμένης μονουμενῶν μονουμέναῑν

Dative μονουμένῃ μονουμέναῑς μονουμέναῑν



Singular Plural Dual

Neuter

Nominative μονούμενον μονούμενα μονουμένω

Vocative μονούμενον μονούμενα μονουμένω

Accusative μονούμενον μονούμενα μονουμένω

Genitive μονουμένου μονουμένων μονουμένοῑν

Dative μονουμένῳ μονουμένοῑς μονουμένοῑν

Future

Active voice

Masculine

Nominative μονώσων μονώσοντες μονώσοντε

Vocative μονώσον μονώσοντες μονώσοντε

Accusative μονώσοντα μονώσοντας μονώσοντε

Genitive μονώσοντος μονωσόντων μονωσόντοῑν

Dative μονώσοντι μονώσουσι μονωσόντοῑν

Feminine

Nominative μονώσουσα μονώσουσαι μονωσούσᾱ

Vocative μονώσουσα μονώσουσαι μονωσούσᾱ

Accusative μονώσουσαν μονωσούσᾱς μονωσούσᾱ

Genitive μονωσούσης μονωσουσῶν μονωσούσαῑν

Dative μονωσούσῃ μονωσούσαῑς μονωσούσαῑν

Neuter

Nominative μονῶσον μονώσοντα μονώσοντε

Vocative μονῶσον μονώσοντα μονώσοντε

Accusative μονῶσον μονώσοντα μονώσοντε

Genitive μονώσοντος μονωσόντων μονωσόντοῑν

Dative μονώσοντι μονώσουσι μονωσόντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative μονωσόμενος μονωσόμενοι μονωσομένω

Vocative μονωσόμενε μονωσόμενοι μονωσομένω

Accusative μονωσόμενον μονωσομένους μονωσομένω

Genitive μονωσομένου μονωσομένων μονωσομένοῑν

Dative μονωσομένῳ μονωσομένοῑς μονωσομένοῑν



Singular Plural Dual

Feminine

Nominative μονωσομένη μονωσομέναι μονωσομένᾱ

Vocative μονωσομένη μονωσομέναι μονωσομένᾱ

Accusative μονωσομένην μονωσομένᾱς μονωσομένᾱ

Genitive μονωσομένης μονωσομενῶν μονωσομέναῑν

Dative μονωσομένῃ μονωσομέναῑς μονωσομέναῑν

Neuter

Nominative μονωσόμενον μονωσόμενα μονωσομένω

Vocative μονωσόμενον μονωσόμενα μονωσομένω

Accusative μονωσόμενον μονωσόμενα μονωσομένω

Genitive μονωσομένου μονωσομένων μονωσομένοῑν

Dative μονωσομένῳ μονωσομένοῑς μονωσομένοῑν

Passive voice

Masculine

Nominative μονωθησόμενος μονωθησόμενοι μονωθησομένω

Vocative μονωθησόμενε μονωθησόμενοι μονωθησομένω

Accusative μονωθησόμενον μονωθησομένους μονωθησομένω

Genitive μονωθησομένου μονωθησομένων μονωθησομένοῑν

Dative μονωθησομένῳ μονωθησομένοῑς μονωθησομένοῑν

Feminine

Nominative μονωθησομένη μονωθησομέναι μονωθησομένᾱ

Vocative μονωθησομένη μονωθησομέναι μονωθησομένᾱ

Accusative μονωθησομένην μονωθησομένᾱς μονωθησομένᾱ

Genitive μονωθησομένης μονωθησομενῶν μονωθησομέναῑν

Dative μονωθησομένῃ μονωθησομέναῑς μονωθησομέναῑν

Neuter

Nominative μονωθησόμενον μονωθησόμενα μονωθησομένω

Vocative μονωθησόμενον μονωθησόμενα μονωθησομένω

Accusative μονωθησόμενον μονωθησόμενα μονωθησομένω

Genitive μονωθησομένου μονωθησομένων μονωθησομένοῑν

Dative μονωθησομένῳ μονωθησομένοῑς μονωθησομένοῑν



Singular Plural Dual

Aorist

Active voice

Masculine

Nominative μονώσᾱς μονώσαντες μονώσαντε

Vocative μονώσαν μονώσαντες μονώσαντε

Accusative μονώσαντα μονώσαντας μονώσαντε

Genitive μονώσαντος μονωσάντων μονωσάντοῑν

Dative μονώσαντι μονώσᾱσι μονωσάντοῑν

Feminine

Nominative μονώσᾱσα μονώσᾱσαι μονωσά̄σᾱ

Vocative μονώσᾱσα μονώσᾱσαι μονωσά̄σᾱ

Accusative μονώσᾱσαν μονωσά̄σᾱς μονωσά̄σᾱ

Genitive μονωσά̄σης μονωσᾱσῶν μονωσά̄σαῑν

Dative μονωσά̄σῃ μονωσά̄σαῑς μονωσά̄σαῑν

Neuter

Nominative μονῶσαν μονώσαντα μονώσαντε

Vocative μονῶσαν μονώσαντα μονώσαντε

Accusative μονῶσαν μονώσαντα μονώσαντε

Genitive μονώσαντος μονωσάντων μονωσάντοῑν

Dative μονώσαντι μονώσᾱσι μονωσάντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative μονωσάμενος μονωσάμενοι μονωσαμένω

Vocative μονωσάμενε μονωσάμενοι μονωσαμένω

Accusative μονωσάμενον μονωσαμένους μονωσαμένω

Genitive μονωσαμένου μονωσαμένων μονωσαμένοῑν

Dative μονωσαμένῳ μονωσαμένοῑς μονωσαμένοῑν

Feminine

Nominative μονωσαμένη μονωσαμέναι μονωσαμένᾱ

Vocative μονωσαμένη μονωσαμέναι μονωσαμένᾱ

Accusative μονωσαμένην μονωσαμένᾱς μονωσαμένᾱ

Genitive μονωσαμένης μονωσαμενῶν μονωσαμέναῑν

Dative μονωσαμένῃ μονωσαμέναῑς μονωσαμέναῑν



Singular Plural Dual

Neuter

Nominative μονωσάμενον μονωσάμενα μονωσαμένω

Vocative μονωσάμενον μονωσάμενα μονωσαμένω

Accusative μονωσάμενον μονωσάμενα μονωσαμένω

Genitive μονωσαμένου μονωσαμένων μονωσαμένοῑν

Dative μονωσαμένῳ μονωσαμένοῑς μονωσαμένοῑν

Passive voice

Masculine

Nominative μονωθείς μονωθέντες μονωθέντε

Vocative μονωθείς μονωθέντες μονωθέντε

Accusative μονωθέντα μονωθέντας μονωθέντε

Genitive μονωθέντος μονωθέντων μονωθέντοῑν

Dative μονωθέντι μονωθεῖσι μονωθέντοῑν

Feminine

Nominative μονωθεῖσα μονωθεῖσαι μονωθείσᾱ

Vocative μονωθεῖσα μονωθεῖσαι μονωθείσᾱ

Accusative μονωθεῖσαν μονωθείσᾱς μονωθείσᾱ

Genitive μονωθείσης μονωθεισῶν μονωθείσαῑν

Dative μονωθείσῃ μονωθείσαῑς μονωθείσαῑν

Neuter

Nominative μονωθέν μονωθέντα μονωθέντε

Vocative μονωθέν μονωθέντα μονωθέντε

Accusative μονωθέν μονωθέντα μονωθέντε

Genitive μονωθέντος μονωθέντων μονωθέντοῑν

Dative μονωθέντι μονωθεῖσι μονωθέντοῑν

Perfect

Active voice

Masculine

Nominative μεμονωκώς μεμονωκότες μεμονωκότε

Vocative μεμονωκώς μεμονωκότες μεμονωκότε

Accusative μεμονωκότα μεμονωκότας μεμονωκότε

Genitive μεμονωκότος μεμονωκότων μεμονωκότοῑν

Dative μεμονωκότι μεμονωκῶσι μεμονωκότοῑν



Singular Plural Dual

Feminine

Nominative μεμονωκυῖα μεμονωκυῖαι μεμονωκυίᾱ

Vocative μεμονωκυῖα μεμονωκυῖαι μεμονωκυίᾱ

Accusative μεμονωκυῖαν μεμονωκυίᾱς μεμονωκυίᾱ

Genitive μεμονωκυίᾱς μεμονωκυιῶν μεμονωκυίαῑν

Dative μεμονωκυίᾳ μεμονωκυίαῑς μεμονωκυίαῑν

Neuter

Nominative μεμονωκόν μεμονωκότες μεμονωκότε

Vocative μεμονωκός μεμονωκότες μεμονωκότε

Accusative μεμονωκότα μεμονωκότας μεμονωκότε

Genitive μεμονωκότος μεμονωκότων μεμονωκότοῑν

Dative μεμονωκότι μεμονωκῶσι μεμονωκότοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative μεμονωμένος μεμονωμένοι μεμονωμένω

Vocative μεμονωμένε μεμονωμένοι μεμονωμένω

Accusative μεμονωμένον μεμονωμένους μεμονωμένω

Genitive μεμονωμένου μεμονωμένων μεμονωμένοῑν

Dative μεμονωμένῳ μεμονωμένοῑς μεμονωμένοῑν

Feminine

Nominative μεμονωμένη μεμονωμέναι μεμονωμένᾱ

Vocative μεμονωμένη μεμονωμέναι μεμονωμένᾱ

Accusative μεμονωμένην μεμονωμένᾱς μεμονωμένᾱ

Genitive μεμονωμένης μεμονωμενῶν μεμονωμέναῑν

Dative μεμονωμένῃ μεμονωμέναῑς μεμονωμέναῑν

Neuter

Nominative μεμονωμένον μεμονωμένα μεμονωμένω

Vocative μεμονωμένον μεμονωμένα μεμονωμένω

Accusative μεμονωμένον μεμονωμένα μεμονωμένω

Genitive μεμονωμένου μεμονωμένων μεμονωμένοῑν

Dative μεμονωμένῳ μεμονωμένοῑς μεμονωμένοῑν



μονόω

isolate, reduce to one; deprive.

Active Middle Passive

Regular

Present μονοῦν μονοῦσθαι

Future μονώσειν μονώσεσθαι μονωθήσεσθαι

Aorist μονῶσαι μονώσασθαι μονωθῆναι

Perfect μεμονωκέναι μεμονῶσθαι



σωρεύω

heap.

Indicative Subjunctive Optative Imperative

Regular

Active voice

Present
σωρεύω σωρεύω σωρεύοῑμι1ps

σωρεύεις σωρεύῃς σωρεύοῑς σώρευε2ps

σωρεύει σωρεύῃ σωρεύοῑ σωρευέτω3ps

σωρεύομεν σωρεύωμεν σωρεύοῑμεν1pp

σωρεύετε σωρεύητε σωρεύοῑτε σωρεύετε2pp

σωρεύουσι σωρεύωσι σωρεύοῑεν σωρευέτωσαν3pp

σωρεύετον σωρεύητον σωρεύοῑτον σωρεύετον2pd

σωρεύετον σωρεύητον σωρευοί̄την σωρευέτων3pd

Imperfect
ἐσώρευον1ps

ἐσώρευες2ps

ἐσώρευε3ps

ἐσωρεύομεν1pp

ἐσωρεύετε2pp

ἐσώρευον3pp

ἐσωρεύετον2pd

ἐσωρευέτην3pd

Future
σωρεύσω σωρεύσοῑμι1ps

σωρεύσεις σωρεύσοῑς2ps

σωρεύσει σωρεύσοῑ3ps

σωρεύσομεν σωρεύσοῑμεν1pp

σωρεύσετε σωρεύσοῑτε2pp

σωρεύσουσι σωρεύσοῑεν3pp

σωρεύσετον σωρεύσοῑτον2pd

σωρεύσετον σωρευσοί̄την3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Aorist
ἐσώρευσα σωρεύσω σωρεύσαῑμι1ps

ἐσώρευσας σωρεύσῃς σωρεύσειας σώρευσον2ps

ἐσώρευσε σωρεύσῃ σωρεύσειε σωρευσάτω3ps

ἐσωρεύσαμεν σωρεύσωμεν σωρεύσαῑμεν1pp

ἐσωρεύσατε σωρεύσητε σωρεύσαῑτε σωρεύσατε2pp

ἐσώρευσαν σωρεύσωσι σωρεύσειαν σωρευσάτωσαν3pp

ἐσωρεύσατον σωρεύσητον σωρεύσαῑτον σωρεύσατον2pd

ἐσωρευσάτην σωρεύσητον σωρευσαί̄την σωρευσάτων3pd

Perfect
σεσώρευκα σεσωρεύκω σεσωρεύκοῑμι1ps

σεσώρευκας σεσωρεύκῃς σεσωρεύκοῑς σεσώρευκε2ps

σεσώρευκε σεσωρεύκῃ σεσωρεύκοῑ σεσωρευκέτω3ps

σεσωρεύκαμεν σεσωρεύκωμεν σεσωρεύκοῑμεν1pp

σεσωρεύκατε σεσωρεύκητε σεσωρεύκοῑτε σεσωρεύκετε2pp

σεσωρεύκασι σεσωρεύκωσι σεσωρεύκοῑεν σεσωρευκέτωσαν3pp

σεσωρεύκατον σεσωρεύκητον σεσωρεύκοῑτον σεσωρεύκετον2pd

σεσωρεύκατον σεσωρεύκητον σεσωρευκοί̄την σεσωρευκέτων3pd

Pluperfect
ἐσεσωρεύκη1ps

ἐσεσωρεύκης2ps

ἐσεσωρεύκει3ps

ἐσεσωρεύκεμεν1pp

ἐσεσωρεύκετε2pp

ἐσεσωρεύκεσαν3pp

ἐσεσωρεύκειτον2pd

ἐσεσωρευκείτην3pd

Middle voice

Present
σωρεύομαι σωρεύωμαι σωρευοί̄μην1ps

σωρεύει σωρεύῃ σωρεύοῑο σωρεύου2ps

σωρεύεται σωρεύηται σωρεύοῑτο σωρευέσθω3ps

σωρευόμεθα σωρευώμεθα σωρευοί̄μεθα1pp

σωρεύεσθε σωρεύησθε σωρεύοῑσθε σωρεύεσθε2pp

σωρεύονται σωρεύωνται σωρεύοῑντο σωρευέσθωσαν3pp

σωρεύεσθον σωρεύησθον σωρεύοῑσθον σωρεύεσθον2pd

σωρεύεσθον σωρεύησθον σωρευοί̄σθην σωρευέσθων3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Imperfect
ἐσωρευόμην1ps

ἐσωρεύου2ps

ἐσωρεύετο3ps

ἐσωρευόμεθα1pp

ἐσωρεύεσθε2pp

ἐσωρεύοντο3pp

ἐσωρεύεσθον2pd

ἐσωρευέσθην3pd

Future
σωρεύσομαι σωρευσοί̄μην1ps

σωρεύσει σωρεύσοῑο2ps

σωρεύσεται σωρεύσοῑτο3ps

σωρευσόμεθα σωρευσοί̄μεθα1pp

σωρεύσεσθε σωρεύσοῑσθε2pp

σωρεύσονται σωρεύσοῑντο3pp

σωρεύσεσθον σωρεύσοῑσθον2pd

σωρεύσεσθον σωρευσοί̄σθην3pd

Aorist
ἐσωρευσάμην σωρεύσωμαι σωρευσαί̄μην1ps

ἐσωρεύσω σωρεύσῃ σωρεύσαῑο σώρευσαι2ps

ἐσωρεύσατο σωρεύσηται σωρεύσαῑτο σωρευσάσθω3ps

ἐσωρευσάμεθα σωρευσώμεθα σωρευσαί̄μεθα1pp

ἐσωρεύσασθε σωρεύσησθε σωρεύσαῑσθε σωρεύσασθε2pp

ἐσωρεύσαντο σωρεύσωνται σωρεύσαῑντο σωρευσάσθωσαν3pp

ἐσωρεύσασθον σωρεύσησθον σωρεύσαῑσθον σωρεύσασθον2pd

ἐσωρευσάσθην σωρεύσησθον σωρευσαί̄σθην σωρευσάσθων3pd

Perfect
σεσώρευμαι1ps

σεσώρευσαι σεσώρευσο2ps

σεσώρευται σεσωρεύσθω3ps

σεσωρεύμεθα1pp

σεσώρευσθε σεσώρευσθε2pp

σεσώρευνται σεσωρεύσθωσαν3pp

σεσώρευσθον σεσώρευσθον2pd

σεσώρευσθον σεσωρεύσθων3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Pluperfect
ἐσεσωρεύμην1ps

ἐσεσώρευσο2ps

ἐσεσώρευτο3ps

ἐσεσωρεύμεθα1pp

ἐσεσώρευσθε2pp

ἐσεσώρευντο3pp

ἐσεσώρευσθον2pd

ἐσεσωρεύσθην3pd

Passive voice

Future
σωρευθήσομαι σωρευθησοί̄μην1ps

σωρευθήσει σωρευθήσοῑο2ps

σωρευθήσεται σωρευθήσοῑτο3ps

σωρευθησόμεθα σωρευθησοί̄μεθα1pp

σωρευθήσεσθε σωρευθήσοῑσθε2pp

σωρευθήσονται σωρευθήσοῑντο3pp

σωρευθήσεσθον σωρευθήσοῑσθον2pd

σωρευθήσεσθον σωρευθησοί̄σθην3pd

Aorist
ἐσωρεύθην σωρευθῶ σωρευθείην1ps

ἐσωρεύθης σωρευθῇς σωρευθείης σωρεύθητι2ps

ἐσωρεύθη σωρευθῇ σωρευθείη σωρευθήτω3ps

ἐσωρεύθημεν σωρευθῶμεν σωρευθεῖμεν1pp

ἐσωρεύθητε σωρευθῆτε σωρευθεῖτε σωρεύθητε2pp

ἐσωρεύθησαν σωρευθῶσι σωρευθεῖεν σωρευθήτωσαν3pp

ἐσωρεύθητον σωρευθῆτον σωρευθεῖτον σωρεύθητον2pd

ἐσωρευθήτην σωρευθῆτον σωρευθείτην σωρευθήτων3pd



σωρεύω

heap.

Singular Plural Dual

Regular

Present

Active voice

Masculine

Nominative σωρεύων σωρεύοντες σωρεύοντε

Vocative σωρεύον σωρεύοντες σωρεύοντε

Accusative σωρεύοντα σωρεύοντας σωρεύοντε

Genitive σωρεύοντος σωρευόντων σωρευόντοῑν

Dative σωρεύοντι σωρεύουσι σωρευόντοῑν

Feminine

Nominative σωρεύουσα σωρεύουσαι σωρευούσᾱ

Vocative σωρεύουσα σωρεύουσαι σωρευούσᾱ

Accusative σωρεύουσαν σωρευούσᾱς σωρευούσᾱ

Genitive σωρευούσης σωρευουσῶν σωρευούσαῑν

Dative σωρευούσῃ σωρευούσαῑς σωρευούσαῑν

Neuter

Nominative σωρεῦον σωρεύοντα σωρεύοντε

Vocative σωρεῦον σωρεύοντα σωρεύοντε

Accusative σωρεῦον σωρεύοντα σωρεύοντε

Genitive σωρεύοντος σωρευόντων σωρευόντοῑν

Dative σωρεύοντι σωρεύουσι σωρευόντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative σωρευόμενος σωρευόμενοι σωρευομένω

Vocative σωρευόμενε σωρευόμενοι σωρευομένω

Accusative σωρευόμενον σωρευομένους σωρευομένω

Genitive σωρευομένου σωρευομένων σωρευομένοῑν

Dative σωρευομένῳ σωρευομένοῑς σωρευομένοῑν

Feminine

Nominative σωρευομένη σωρευομέναι σωρευομένᾱ

Vocative σωρευομένη σωρευομέναι σωρευομένᾱ

Accusative σωρευομένην σωρευομένᾱς σωρευομένᾱ

Genitive σωρευομένης σωρευομενῶν σωρευομέναῑν

Dative σωρευομένῃ σωρευομέναῑς σωρευομέναῑν



Singular Plural Dual

Neuter

Nominative σωρευόμενον σωρευόμενα σωρευομένω

Vocative σωρευόμενον σωρευόμενα σωρευομένω

Accusative σωρευόμενον σωρευόμενα σωρευομένω

Genitive σωρευομένου σωρευομένων σωρευομένοῑν

Dative σωρευομένῳ σωρευομένοῑς σωρευομένοῑν

Future

Active voice

Masculine

Nominative σωρεύσων σωρεύσοντες σωρεύσοντε

Vocative σωρεύσον σωρεύσοντες σωρεύσοντε

Accusative σωρεύσοντα σωρεύσοντας σωρεύσοντε

Genitive σωρεύσοντος σωρευσόντων σωρευσόντοῑν

Dative σωρεύσοντι σωρεύσουσι σωρευσόντοῑν

Feminine

Nominative σωρεύσουσα σωρεύσουσαι σωρευσούσᾱ

Vocative σωρεύσουσα σωρεύσουσαι σωρευσούσᾱ

Accusative σωρεύσουσαν σωρευσούσᾱς σωρευσούσᾱ

Genitive σωρευσούσης σωρευσουσῶν σωρευσούσαῑν

Dative σωρευσούσῃ σωρευσούσαῑς σωρευσούσαῑν

Neuter

Nominative σωρεῦσον σωρεύσοντα σωρεύσοντε

Vocative σωρεῦσον σωρεύσοντα σωρεύσοντε

Accusative σωρεῦσον σωρεύσοντα σωρεύσοντε

Genitive σωρεύσοντος σωρευσόντων σωρευσόντοῑν

Dative σωρεύσοντι σωρεύσουσι σωρευσόντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative σωρευσόμενος σωρευσόμενοι σωρευσομένω

Vocative σωρευσόμενε σωρευσόμενοι σωρευσομένω

Accusative σωρευσόμενον σωρευσομένους σωρευσομένω

Genitive σωρευσομένου σωρευσομένων σωρευσομένοῑν

Dative σωρευσομένῳ σωρευσομένοῑς σωρευσομένοῑν



Singular Plural Dual

Feminine

Nominative σωρευσομένη σωρευσομέναι σωρευσομένᾱ

Vocative σωρευσομένη σωρευσομέναι σωρευσομένᾱ

Accusative σωρευσομένην σωρευσομένᾱς σωρευσομένᾱ

Genitive σωρευσομένης σωρευσομενῶν σωρευσομέναῑν

Dative σωρευσομένῃ σωρευσομέναῑς σωρευσομέναῑν

Neuter

Nominative σωρευσόμενον σωρευσόμενα σωρευσομένω

Vocative σωρευσόμενον σωρευσόμενα σωρευσομένω

Accusative σωρευσόμενον σωρευσόμενα σωρευσομένω

Genitive σωρευσομένου σωρευσομένων σωρευσομένοῑν

Dative σωρευσομένῳ σωρευσομένοῑς σωρευσομένοῑν

Passive voice

Masculine

Nominative σωρευθησόμενος σωρευθησόμενοι σωρευθησομένω

Vocative σωρευθησόμενε σωρευθησόμενοι σωρευθησομένω

Accusative σωρευθησόμενον σωρευθησομένους σωρευθησομένω

Genitive σωρευθησομένου σωρευθησομένων σωρευθησομένοῑν

Dative σωρευθησομένῳ σωρευθησομένοῑς σωρευθησομένοῑν

Feminine

Nominative σωρευθησομένη σωρευθησομέναι σωρευθησομένᾱ

Vocative σωρευθησομένη σωρευθησομέναι σωρευθησομένᾱ

Accusative σωρευθησομένην σωρευθησομένᾱς σωρευθησομένᾱ

Genitive σωρευθησομένης σωρευθησομενῶν σωρευθησομέναῑν

Dative σωρευθησομένῃ σωρευθησομέναῑς σωρευθησομέναῑν

Neuter

Nominative σωρευθησόμενον σωρευθησόμενα σωρευθησομένω

Vocative σωρευθησόμενον σωρευθησόμενα σωρευθησομένω

Accusative σωρευθησόμενον σωρευθησόμενα σωρευθησομένω

Genitive σωρευθησομένου σωρευθησομένων σωρευθησομένοῑν

Dative σωρευθησομένῳ σωρευθησομένοῑς σωρευθησομένοῑν



Singular Plural Dual

Aorist

Active voice

Masculine

Nominative σωρεύσᾱς σωρεύσαντες σωρεύσαντε

Vocative σωρεύσαν σωρεύσαντες σωρεύσαντε

Accusative σωρεύσαντα σωρεύσαντας σωρεύσαντε

Genitive σωρεύσαντος σωρευσάντων σωρευσάντοῑν

Dative σωρεύσαντι σωρεύσᾱσι σωρευσάντοῑν

Feminine

Nominative σωρεύσᾱσα σωρεύσᾱσαι σωρευσά̄σᾱ

Vocative σωρεύσᾱσα σωρεύσᾱσαι σωρευσά̄σᾱ

Accusative σωρεύσᾱσαν σωρευσά̄σᾱς σωρευσά̄σᾱ

Genitive σωρευσά̄σης σωρευσᾱσῶν σωρευσά̄σαῑν

Dative σωρευσά̄σῃ σωρευσά̄σαῑς σωρευσά̄σαῑν

Neuter

Nominative σωρεῦσαν σωρεύσαντα σωρεύσαντε

Vocative σωρεῦσαν σωρεύσαντα σωρεύσαντε

Accusative σωρεῦσαν σωρεύσαντα σωρεύσαντε

Genitive σωρεύσαντος σωρευσάντων σωρευσάντοῑν

Dative σωρεύσαντι σωρεύσᾱσι σωρευσάντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative σωρευσάμενος σωρευσάμενοι σωρευσαμένω

Vocative σωρευσάμενε σωρευσάμενοι σωρευσαμένω

Accusative σωρευσάμενον σωρευσαμένους σωρευσαμένω

Genitive σωρευσαμένου σωρευσαμένων σωρευσαμένοῑν

Dative σωρευσαμένῳ σωρευσαμένοῑς σωρευσαμένοῑν

Feminine

Nominative σωρευσαμένη σωρευσαμέναι σωρευσαμένᾱ

Vocative σωρευσαμένη σωρευσαμέναι σωρευσαμένᾱ

Accusative σωρευσαμένην σωρευσαμένᾱς σωρευσαμένᾱ

Genitive σωρευσαμένης σωρευσαμενῶν σωρευσαμέναῑν

Dative σωρευσαμένῃ σωρευσαμέναῑς σωρευσαμέναῑν



Singular Plural Dual

Neuter

Nominative σωρευσάμενον σωρευσάμενα σωρευσαμένω

Vocative σωρευσάμενον σωρευσάμενα σωρευσαμένω

Accusative σωρευσάμενον σωρευσάμενα σωρευσαμένω

Genitive σωρευσαμένου σωρευσαμένων σωρευσαμένοῑν

Dative σωρευσαμένῳ σωρευσαμένοῑς σωρευσαμένοῑν

Passive voice

Masculine

Nominative σωρευθείς σωρευθέντες σωρευθέντε

Vocative σωρευθείς σωρευθέντες σωρευθέντε

Accusative σωρευθέντα σωρευθέντας σωρευθέντε

Genitive σωρευθέντος σωρευθέντων σωρευθέντοῑν

Dative σωρευθέντι σωρευθεῖσι σωρευθέντοῑν

Feminine

Nominative σωρευθεῖσα σωρευθεῖσαι σωρευθείσᾱ

Vocative σωρευθεῖσα σωρευθεῖσαι σωρευθείσᾱ

Accusative σωρευθεῖσαν σωρευθείσᾱς σωρευθείσᾱ

Genitive σωρευθείσης σωρευθεισῶν σωρευθείσαῑν

Dative σωρευθείσῃ σωρευθείσαῑς σωρευθείσαῑν

Neuter

Nominative σωρευθέν σωρευθέντα σωρευθέντε

Vocative σωρευθέν σωρευθέντα σωρευθέντε

Accusative σωρευθέν σωρευθέντα σωρευθέντε

Genitive σωρευθέντος σωρευθέντων σωρευθέντοῑν

Dative σωρευθέντι σωρευθεῖσι σωρευθέντοῑν

Perfect

Active voice

Masculine

Nominative σεσωρευκώς σεσωρευκότες σεσωρευκότε

Vocative σεσωρευκώς σεσωρευκότες σεσωρευκότε

Accusative σεσωρευκότα σεσωρευκότας σεσωρευκότε

Genitive σεσωρευκότος σεσωρευκότων σεσωρευκότοῑν

Dative σεσωρευκότι σεσωρευκῶσι σεσωρευκότοῑν



Singular Plural Dual

Feminine

Nominative σεσωρευκυῖα σεσωρευκυῖαι σεσωρευκυίᾱ

Vocative σεσωρευκυῖα σεσωρευκυῖαι σεσωρευκυίᾱ

Accusative σεσωρευκυῖαν σεσωρευκυίᾱς σεσωρευκυίᾱ

Genitive σεσωρευκυίᾱς σεσωρευκυιῶν σεσωρευκυίαῑν

Dative σεσωρευκυίᾳ σεσωρευκυίαῑς σεσωρευκυίαῑν

Neuter

Nominative σεσωρευκόν σεσωρευκότες σεσωρευκότε

Vocative σεσωρευκός σεσωρευκότες σεσωρευκότε

Accusative σεσωρευκότα σεσωρευκότας σεσωρευκότε

Genitive σεσωρευκότος σεσωρευκότων σεσωρευκότοῑν

Dative σεσωρευκότι σεσωρευκῶσι σεσωρευκότοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative σεσωρευμένος σεσωρευμένοι σεσωρευμένω

Vocative σεσωρευμένε σεσωρευμένοι σεσωρευμένω

Accusative σεσωρευμένον σεσωρευμένους σεσωρευμένω

Genitive σεσωρευμένου σεσωρευμένων σεσωρευμένοῑν

Dative σεσωρευμένῳ σεσωρευμένοῑς σεσωρευμένοῑν

Feminine

Nominative σεσωρευμένη σεσωρευμέναι σεσωρευμένᾱ

Vocative σεσωρευμένη σεσωρευμέναι σεσωρευμένᾱ

Accusative σεσωρευμένην σεσωρευμένᾱς σεσωρευμένᾱ

Genitive σεσωρευμένης σεσωρευμενῶν σεσωρευμέναῑν

Dative σεσωρευμένῃ σεσωρευμέναῑς σεσωρευμέναῑν

Neuter

Nominative σεσωρευμένον σεσωρευμένα σεσωρευμένω

Vocative σεσωρευμένον σεσωρευμένα σεσωρευμένω

Accusative σεσωρευμένον σεσωρευμένα σεσωρευμένω

Genitive σεσωρευμένου σεσωρευμένων σεσωρευμένοῑν

Dative σεσωρευμένῳ σεσωρευμένοῑς σεσωρευμένοῑν



σωρεύω

heap.

Active Middle Passive

Regular

Present σωρεύειν σωρεύεσθαι

Future σωρεύσειν σωρεύσεσθαι σωρευθήσεσθαι

Aorist σωρεῦσαι σωρεύσασθαι σωρευθῆναι

Perfect σεσωρευκέναι σεσωρεῦσθαι



στερέω

deprive.

Indicative Subjunctive Optative Imperative

Regular

Active voice

Present
στερῶ στερῶ στεροῖμι1ps

στερεῖς στερῇς στεροῖς στέρει2ps

στερεῖ στερῇ στεροῖ στερείτω3ps

στεροῦμεν στερῶμεν στεροῖμεν1pp

στερεῖτε στερῆτε στεροῖτε στερεῖτε2pp

στεροῦσι στερῶσι στεροῖεν στερείτωσαν3pp

στερεῖτον στερῆτον στεροῖτον στερεῖτον2pd

στερεῖτον στερῆτον στεροί̄την στερείτων3pd

Imperfect
ἐστέρουν1ps

ἐστέρεις2ps

ἐστέρει3ps

ἐστεροῦμεν1pp

ἐστερεῖτε2pp

ἐστέρουν3pp

ἐστερεῖτον2pd

ἐστερείτην3pd

Future
στερήσω στερήσοῑμι1ps

στερήσεις στερήσοῑς2ps

στερήσει στερήσοῑ3ps

στερήσομεν στερήσοῑμεν1pp

στερήσετε στερήσοῑτε2pp

στερήσουσι στερήσοῑεν3pp

στερήσετον στερήσοῑτον2pd

στερήσετον στερησοί̄την3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Strong future
στερησοί̄μην1ps

στερήσοῑο2ps

στερήσοῑτο3ps

στερησοί̄μεθα1pp

στερήσοῑσθε2pp

στερήσοῑντο3pp

στερήσοῑσθον2pd

στερησοί̄σθην3pd

Aorist
ἐστέρησα στερήσω στερήσαῑμι1ps

ἐστέρησας στερήσῃς στερήσειας στέρησον2ps

ἐστέρησε στερήσῃ στερήσειε στερησάτω3ps

ἐστερήσαμεν στερήσωμεν στερήσαῑμεν1pp

ἐστερήσατε στερήσητε στερήσαῑτε στερήσατε2pp

ἐστέρησαν στερήσωσι στερήσειαν στερησάτωσαν3pp

ἐστερήσατον στερήσητον στερήσαῑτον στερήσατον2pd

ἐστερησάτην στερήσητον στερησαί̄την στερησάτων3pd

Strong aorist
στερῶ στερείην1ps

στερῇς στερείης στέρητι2ps

στερῇ στερείη στερήτω3ps

στερῶμεν στερεῖμεν1pp

στερῆτε στερεῖτε στέρητε2pp

στερῶσι στερεῖεν στερήτωσαν3pp

στερῆτον στερεῖτον στέρητον2pd

στερῆτον στερείτην στερήτων3pd

Perfect
ἐστέρηκα ἐστερήκω ἐστερήκοῑμι1ps

ἐστέρηκας ἐστερήκῃς ἐστερήκοῑς ἐστέρηκε2ps

ἐστέρηκε ἐστερήκῃ ἐστερήκοῑ ἐστερηκέτω3ps

ἐστερήκαμεν ἐστερήκωμεν ἐστερήκοῑμεν1pp

ἐστερήκατε ἐστερήκητε ἐστερήκοῑτε ἐστερήκετε2pp

ἐστερήκασι ἐστερήκωσι ἐστερήκοῑεν ἐστερηκέτωσαν3pp

ἐστερήκατον ἐστερήκητον ἐστερήκοῑτον ἐστερήκετον2pd

ἐστερήκατον ἐστερήκητον ἐστερηκοί̄την ἐστερηκέτων3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Pluperfect
ἐστερήκη1ps

ἐστερήκης2ps

ἐστερήκει3ps

ἐστερήκεμεν1pp

ἐστερήκετε2pp

ἐστερήκεσαν3pp

ἐστερήκειτον2pd

ἐστερηκείτην3pd

Middle voice

Present
στεροῦμαι στερῶμαι στεροί̄μην1ps

στερεῖ στερῇ στεροῖο στεροῦ2ps

στερεῖται στερῆται στεροῖτο στερείσθω3ps

στερούμεθα στερώμεθα στεροί̄μεθα1pp

στερεῖσθε στερῆσθε στεροῖσθε στερεῖσθε2pp

στεροῦνται στερῶνται στεροῖντο στερείσθωσαν3pp

στερεῖσθον στερῆσθον στεροῖσθον στερεῖσθον2pd

στερεῖσθον στερῆσθον στεροί̄σθην στερείσθων3pd

Imperfect
ἐστερούμην1ps

ἐστεροῦ2ps

ἐστερεῖτο3ps

ἐστερούμεθα1pp

ἐστερεῖσθε2pp

ἐστεροῦντο3pp

ἐστερεῖσθον2pd

ἐστερείσθην3pd

Future
στερήσομαι στερησοί̄μην1ps

στερήσει στερήσοῑο2ps

στερήσεται στερήσοῑτο3ps

στερησόμεθα στερησοί̄μεθα1pp

στερήσεσθε στερήσοῑσθε2pp

στερήσονται στερήσοῑντο3pp

στερήσεσθον στερήσοῑσθον2pd

στερήσεσθον στερησοί̄σθην3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Aorist
ἐστερησάμην στερήσωμαι στερησαί̄μην1ps

ἐστερήσω στερήσῃ στερήσαῑο στέρησαι2ps

ἐστερήσατο στερήσηται στερήσαῑτο στερησάσθω3ps

ἐστερησάμεθα στερησώμεθα στερησαί̄μεθα1pp

ἐστερήσασθε στερήσησθε στερήσαῑσθε στερήσασθε2pp

ἐστερήσαντο στερήσωνται στερήσαῑντο στερησάσθωσαν3pp

ἐστερήσασθον στερήσησθον στερήσαῑσθον στερήσασθον2pd

ἐστερησάσθην στερήσησθον στερησαί̄σθην στερησάσθων3pd

Perfect
ἐστέρημαι1ps

ἐστέρησαι ἐστέρησο2ps

ἐστέρηται ἐστερήσθω3ps

ἐστερήμεθα1pp

ἐστέρησθε ἐστέρησθε2pp

ἐστέρηνται ἐστερήσθωσαν3pp

ἐστέρησθον ἐστέρησθον2pd

ἐστέρησθον ἐστερήσθων3pd

Pluperfect
ἐστερήμην1ps

ἐστέρησο2ps

ἐστέρητο3ps

ἐστερήμεθα1pp

ἐστέρησθε2pp

ἐστέρηντο3pp

ἐστέρησθον2pd

ἐστερήσθην3pd

Passive voice

Future
στερηθήσομαι στερηθησοί̄μην1ps

στερηθήσει στερηθήσοῑο2ps

στερηθήσεται στερηθήσοῑτο3ps

στερηθησόμεθα στερηθησοί̄μεθα1pp

στερηθήσεσθε στερηθήσοῑσθε2pp

στερηθήσονται στερηθήσοῑντο3pp

στερηθήσεσθον στερηθήσοῑσθον2pd

στερηθήσεσθον στερηθησοί̄σθην3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Strong future
στερήσομαι1ps

στερήσει2ps

στερήσεται3ps

στερησόμεθα1pp

στερήσεσθε2pp

στερήσονται3pp

στερήσεσθον2pd

στερήσεσθον3pd

Aorist
ἐστερήθην στερηθῶ στερηθείην1ps

ἐστερήθης στερηθῇς στερηθείης στερήθητι2ps

ἐστερήθη στερηθῇ στερηθείη στερηθήτω3ps

ἐστερήθημεν στερηθῶμεν στερηθεῖμεν1pp

ἐστερήθητε στερηθῆτε στερηθεῖτε στερήθητε2pp

ἐστερήθησαν στερηθῶσι στερηθεῖεν στερηθήτωσαν3pp

ἐστερήθητον στερηθῆτον στερηθεῖτον στερήθητον2pd

ἐστερηθήτην στερηθῆτον στερηθείτην στερηθήτων3pd

Strong aorist
ἐστέρην1ps

ἐστέρης2ps

ἐστέρη3ps

ἐστέρημεν1pp

ἐστέρητε2pp

ἐστέρησαν3pp

ἐστέρητον2pd

ἐστερήτην3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Attic

Active voice

Future
στερῶ στερῶ στεροῖμι1ps

στερεῖς στερῇς στεροῖς στέρει2ps

στερεῖ στερῇ στεροῖ στερείτω3ps

στεροῦμεν στερῶμεν στεροῖμεν1pp

στερεῖτε στερῆτε στεροῖτε στερεῖτε2pp

στεροῦσι στερῶσι στεροῖεν στερείτωσαν3pp

στερεῖτον στερῆτον στεροῖτον στερεῖτον2pd

στερεῖτον στερῆτον στεροί̄την στερείτων3pd

Middle voice

Future
στεροῦμαι στερῶμαι στεροί̄μην1ps

στερεῖ στερῇ στεροῖο στεροῦ2ps

στερεῖται στερῆται στεροῖτο στερείσθω3ps

στερούμεθα στερώμεθα στεροί̄μεθα1pp

στερεῖσθε στερῆσθε στεροῖσθε στερεῖσθε2pp

στεροῦνται στερῶνται στεροῖντο στερείσθωσαν3pp

στερεῖσθον στερῆσθον στεροῖσθον στερεῖσθον2pd

στερεῖσθον στερῆσθον στεροί̄σθην στερείσθων3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Epic

Active voice

Aorist
ἐστέρεσα στερέσω στερέσαῑμι1ps

ἐστέρεσας στερέσῃς στερέσειας στέρεσον2ps

ἐστέρεσε στερέσῃ στερέσειε στερεσάτω3ps

ἐστερέσαμεν στερέσωμεν στερέσαῑμεν1pp

ἐστερέσατε στερέσητε στερέσαῑτε στερέσατε2pp

ἐστέρεσαν στερέσωσι στερέσειαν στερεσάτωσαν3pp

ἐστερέσατον στερέσητον στερέσαῑτον στερέσατον2pd

ἐστερεσάτην στερέσητον στερεσαί̄την στερεσάτων3pd

Middle voice

Aorist
ἐστερεσάμην στερέσωμαι στερεσαί̄μην1ps

ἐστερέσω στερέσῃ στερέσαῑο στέρεσαι2ps

ἐστερέσατο στερέσηται στερέσαῑτο στερεσάσθω3ps

ἐστερεσάμεθα στερεσώμεθα στερεσαί̄μεθα1pp

ἐστερέσασθε στερέσησθε στερέσαῑσθε στερέσασθε2pp

ἐστερέσαντο στερέσωνται στερέσαῑντο στερεσάσθωσαν3pp

ἐστερέσασθον στερέσησθον στερέσαῑσθον στερέσασθον2pd

ἐστερεσάσθην στερέσησθον στερεσαί̄σθην στερεσάσθων3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Poetic

Active voice

Future
στερέσω στερέσοῑμι1ps

στερέσεις στερέσοῑς2ps

στερέσει στερέσοῑ3ps

στερέσομεν στερέσοῑμεν1pp

στερέσετε στερέσοῑτε2pp

στερέσουσι στερέσοῑεν3pp

στερέσετον στερέσοῑτον2pd

στερέσετον στερεσοί̄την3pd

Middle voice

Future
στερέσομαι στερεσοί̄μην1ps

στερέσει στερέσοῑο2ps

στερέσεται στερέσοῑτο3ps

στερεσόμεθα στερεσοί̄μεθα1pp

στερέσεσθε στερέσοῑσθε2pp

στερέσονται στερέσοῑντο3pp

στερέσεσθον στερέσοῑσθον2pd

στερέσεσθον στερεσοί̄σθην3pd



στερέω

deprive.

Singular Plural Dual

Regular

Present

Active voice

Masculine

Nominative στερῶν στεροῦντες στεροῦντε

Vocative στερῶν στεροῦντες στεροῦντε

Accusative στεροῦντα στεροῦντας στεροῦντε

Genitive στεροῦντος στερούντων στερούντοῑν

Dative στεροῦντι στεροῦσι στερούντοῑν

Feminine

Nominative στεροῦσα στεροῦσαι στερούσᾱ

Vocative στεροῦσα στεροῦσαι στερούσᾱ

Accusative στεροῦσαν στερούσᾱς στερούσᾱ

Genitive στερούσης στερουσῶν στερούσαῑν

Dative στερούσῃ στερούσαῑς στερούσαῑν

Neuter

Nominative στεροῦν στεροῦντα στεροῦντε

Vocative στεροῦν στεροῦντα στεροῦντε

Accusative στεροῦν στεροῦντα στεροῦντε

Genitive στεροῦντος στερούντων στερούντοῑν

Dative στεροῦντι στεροῦσι στερούντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative στερούμενος στερούμενοι στερουμένω

Vocative στερούμενε στερούμενοι στερουμένω

Accusative στερούμενον στερουμένους στερουμένω

Genitive στερουμένου στερουμένων στερουμένοῑν

Dative στερουμένῳ στερουμένοῑς στερουμένοῑν

Feminine

Nominative στερουμένη στερουμέναι στερουμένᾱ

Vocative στερουμένη στερουμέναι στερουμένᾱ

Accusative στερουμένην στερουμένᾱς στερουμένᾱ

Genitive στερουμένης στερουμενῶν στερουμέναῑν

Dative στερουμένῃ στερουμέναῑς στερουμέναῑν



Singular Plural Dual

Neuter

Nominative στερούμενον στερούμενα στερουμένω

Vocative στερούμενον στερούμενα στερουμένω

Accusative στερούμενον στερούμενα στερουμένω

Genitive στερουμένου στερουμένων στερουμένοῑν

Dative στερουμένῳ στερουμένοῑς στερουμένοῑν

Future

Active voice

Masculine

Nominative στερήσων στερήσοντες στερήσοντε

Vocative στερήσον στερήσοντες στερήσοντε

Accusative στερήσοντα στερήσοντας στερήσοντε

Genitive στερήσοντος στερησόντων στερησόντοῑν

Dative στερήσοντι στερήσουσι στερησόντοῑν

Feminine

Nominative στερήσουσα στερήσουσαι στερησούσᾱ

Vocative στερήσουσα στερήσουσαι στερησούσᾱ

Accusative στερήσουσαν στερησούσᾱς στερησούσᾱ

Genitive στερησούσης στερησουσῶν στερησούσαῑν

Dative στερησούσῃ στερησούσαῑς στερησούσαῑν

Neuter

Nominative στερῆσον στερήσοντα στερήσοντε

Vocative στερῆσον στερήσοντα στερήσοντε

Accusative στερῆσον στερήσοντα στερήσοντε

Genitive στερήσοντος στερησόντων στερησόντοῑν

Dative στερήσοντι στερήσουσι στερησόντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative στερησόμενος στερησόμενοι στερησομένω

Vocative στερησόμενε στερησόμενοι στερησομένω

Accusative στερησόμενον στερησομένους στερησομένω

Genitive στερησομένου στερησομένων στερησομένοῑν

Dative στερησομένῳ στερησομένοῑς στερησομένοῑν



Singular Plural Dual

Feminine

Nominative στερησομένη στερησομέναι στερησομένᾱ

Vocative στερησομένη στερησομέναι στερησομένᾱ

Accusative στερησομένην στερησομένᾱς στερησομένᾱ

Genitive στερησομένης στερησομενῶν στερησομέναῑν

Dative στερησομένῃ στερησομέναῑς στερησομέναῑν

Neuter

Nominative στερησόμενον στερησόμενα στερησομένω

Vocative στερησόμενον στερησόμενα στερησομένω

Accusative στερησόμενον στερησόμενα στερησομένω

Genitive στερησομένου στερησομένων στερησομένοῑν

Dative στερησομένῳ στερησομένοῑς στερησομένοῑν

Passive voice

Masculine

Nominative στερηθησόμενος στερηθησόμενοι στερηθησομένω

Vocative στερηθησόμενε στερηθησόμενοι στερηθησομένω

Accusative στερηθησόμενον στερηθησομένους στερηθησομένω

Genitive στερηθησομένου στερηθησομένων στερηθησομένοῑν

Dative στερηθησομένῳ στερηθησομένοῑς στερηθησομένοῑν

Feminine

Nominative στερηθησομένη στερηθησομέναι στερηθησομένᾱ

Vocative στερηθησομένη στερηθησομέναι στερηθησομένᾱ

Accusative στερηθησομένην στερηθησομένᾱς στερηθησομένᾱ

Genitive στερηθησομένης στερηθησομενῶν στερηθησομέναῑν

Dative στερηθησομένῃ στερηθησομέναῑς στερηθησομέναῑν

Neuter

Nominative στερηθησόμενον στερηθησόμενα στερηθησομένω

Vocative στερηθησόμενον στερηθησόμενα στερηθησομένω

Accusative στερηθησόμενον στερηθησόμενα στερηθησομένω

Genitive στερηθησομένου στερηθησομένων στερηθησομένοῑν

Dative στερηθησομένῳ στερηθησομένοῑς στερηθησομένοῑν



Singular Plural Dual

Strong future

Passive voice

Masculine

Nominative στερθησόμενος στερθησόμενοι στερθησομένω

Vocative στερθησόμενε στερθησόμενοι στερθησομένω

Accusative στερθησόμενον στερθησομένους στερθησομένω

Genitive στερθησομένου στερθησομένων στερθησομένοῑν

Dative στερθησομένῳ στερθησομένοῑς στερθησομένοῑν

Feminine

Nominative στερθησομένη στερθησομέναι στερθησομένᾱ

Vocative στερθησομένη στερθησομέναι στερθησομένᾱ

Accusative στερθησομένην στερθησομένᾱς στερθησομένᾱ

Genitive στερθησομένης στερθησομενῶν στερθησομέναῑν

Dative στερθησομένῃ στερθησομέναῑς στερθησομέναῑν

Neuter

Nominative στερθησόμενον στερθησόμενα στερθησομένω

Vocative στερθησόμενον στερθησόμενα στερθησομένω

Accusative στερθησόμενον στερθησόμενα στερθησομένω

Genitive στερθησομένου στερθησομένων στερθησομένοῑν

Dative στερθησομένῳ στερθησομένοῑς στερθησομένοῑν

Aorist

Active voice

Masculine

Nominative στερήσᾱς στερήσαντες στερήσαντε

Vocative στερήσαν στερήσαντες στερήσαντε

Accusative στερήσαντα στερήσαντας στερήσαντε

Genitive στερήσαντος στερησάντων στερησάντοῑν

Dative στερήσαντι στερήσᾱσι στερησάντοῑν

Feminine

Nominative στερήσᾱσα στερήσᾱσαι στερησά̄σᾱ

Vocative στερήσᾱσα στερήσᾱσαι στερησά̄σᾱ

Accusative στερήσᾱσαν στερησά̄σᾱς στερησά̄σᾱ

Genitive στερησά̄σης στερησᾱσῶν στερησά̄σαῑν

Dative στερησά̄σῃ στερησά̄σαῑς στερησά̄σαῑν



Singular Plural Dual

Neuter

Nominative στερῆσαν στερήσαντα στερήσαντε

Vocative στερῆσαν στερήσαντα στερήσαντε

Accusative στερῆσαν στερήσαντα στερήσαντε

Genitive στερήσαντος στερησάντων στερησάντοῑν

Dative στερήσαντι στερήσᾱσι στερησάντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative στερησάμενος στερησάμενοι στερησαμένω

Vocative στερησάμενε στερησάμενοι στερησαμένω

Accusative στερησάμενον στερησαμένους στερησαμένω

Genitive στερησαμένου στερησαμένων στερησαμένοῑν

Dative στερησαμένῳ στερησαμένοῑς στερησαμένοῑν

Feminine

Nominative στερησαμένη στερησαμέναι στερησαμένᾱ

Vocative στερησαμένη στερησαμέναι στερησαμένᾱ

Accusative στερησαμένην στερησαμένᾱς στερησαμένᾱ

Genitive στερησαμένης στερησαμενῶν στερησαμέναῑν

Dative στερησαμένῃ στερησαμέναῑς στερησαμέναῑν

Neuter

Nominative στερησάμενον στερησάμενα στερησαμένω

Vocative στερησάμενον στερησάμενα στερησαμένω

Accusative στερησάμενον στερησάμενα στερησαμένω

Genitive στερησαμένου στερησαμένων στερησαμένοῑν

Dative στερησαμένῳ στερησαμένοῑς στερησαμένοῑν

Passive voice

Masculine

Nominative στερηθείς στερηθέντες στερηθέντε

Vocative στερηθείς στερηθέντες στερηθέντε

Accusative στερηθέντα στερηθέντας στερηθέντε

Genitive στερηθέντος στερηθέντων στερηθέντοῑν

Dative στερηθέντι στερηθεῖσι στερηθέντοῑν

Feminine

Nominative στερηθεῖσα στερηθεῖσαι στερηθείσᾱ

Vocative στερηθεῖσα στερηθεῖσαι στερηθείσᾱ

Accusative στερηθεῖσαν στερηθείσᾱς στερηθείσᾱ

Genitive στερηθείσης στερηθεισῶν στερηθείσαῑν

Dative στερηθείσῃ στερηθείσαῑς στερηθείσαῑν



Singular Plural Dual

Neuter

Nominative στερηθέν στερηθέντα στερηθέντε

Vocative στερηθέν στερηθέντα στερηθέντε

Accusative στερηθέν στερηθέντα στερηθέντε

Genitive στερηθέντος στερηθέντων στερηθέντοῑν

Dative στερηθέντι στερηθεῖσι στερηθέντοῑν

String Aorist

Passive voice

Masculine

Nominative στερείς στερέντες στερέντε

Vocative στερείς στερέντες στερέντε

Accusative στερέντα στερέντας στερέντε

Genitive στερέντος στερέντων στερέντοῑν

Dative στερέντι στερεῖσι στερέντοῑν

Feminine

Nominative στερεῖσα στερεῖσαι στερείσᾱ

Vocative στερεῖσα στερεῖσαι στερείσᾱ

Accusative στερεῖσαν στερείσᾱς στερείσᾱ

Genitive στερείσης στερεισῶν στερείσαῑν

Dative στερείσῃ στερείσαῑς στερείσαῑν

Neuter

Nominative στερέν στερέντα στερέντε

Vocative στερέν στερέντα στερέντε

Accusative στερέν στερέντα στερέντε

Genitive στερέντος στερέντων στερέντοῑν

Dative στερέντι στερεῖσι στερέντοῑν

Perfect

Active voice

Masculine

Nominative ἐστερηκώς ἐστερηκότες ἐστερηκότε

Vocative ἐστερηκώς ἐστερηκότες ἐστερηκότε

Accusative ἐστερηκότα ἐστερηκότας ἐστερηκότε

Genitive ἐστερηκότος ἐστερηκότων ἐστερηκότοῑν

Dative ἐστερηκότι ἐστερηκῶσι ἐστερηκότοῑν



Singular Plural Dual

Feminine

Nominative ἐστερηκυῖα ἐστερηκυῖαι ἐστερηκυίᾱ

Vocative ἐστερηκυῖα ἐστερηκυῖαι ἐστερηκυίᾱ

Accusative ἐστερηκυῖαν ἐστερηκυίᾱς ἐστερηκυίᾱ

Genitive ἐστερηκυίᾱς ἐστερηκυιῶν ἐστερηκυίαῑν

Dative ἐστερηκυίᾳ ἐστερηκυίαῑς ἐστερηκυίαῑν

Neuter

Nominative ἐστερηκόν ἐστερηκότες ἐστερηκότε

Vocative ἐστερηκός ἐστερηκότες ἐστερηκότε

Accusative ἐστερηκότα ἐστερηκότας ἐστερηκότε

Genitive ἐστερηκότος ἐστερηκότων ἐστερηκότοῑν

Dative ἐστερηκότι ἐστερηκῶσι ἐστερηκότοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative ἐστερημένος ἐστερημένοι ἐστερημένω

Vocative ἐστερημένε ἐστερημένοι ἐστερημένω

Accusative ἐστερημένον ἐστερημένους ἐστερημένω

Genitive ἐστερημένου ἐστερημένων ἐστερημένοῑν

Dative ἐστερημένῳ ἐστερημένοῑς ἐστερημένοῑν

Feminine

Nominative ἐστερημένη ἐστερημέναι ἐστερημένᾱ

Vocative ἐστερημένη ἐστερημέναι ἐστερημένᾱ

Accusative ἐστερημένην ἐστερημένᾱς ἐστερημένᾱ

Genitive ἐστερημένης ἐστερημενῶν ἐστερημέναῑν

Dative ἐστερημένῃ ἐστερημέναῑς ἐστερημέναῑν

Neuter

Nominative ἐστερημένον ἐστερημένα ἐστερημένω

Vocative ἐστερημένον ἐστερημένα ἐστερημένω

Accusative ἐστερημένον ἐστερημένα ἐστερημένω

Genitive ἐστερημένου ἐστερημένων ἐστερημένοῑν

Dative ἐστερημένῳ ἐστερημένοῑς ἐστερημένοῑν



Singular Plural Dual

Attic

Future

Active voice

Masculine

Nominative στερῶν στεροῦντες στεροῦντε

Vocative στερῶν στεροῦντες στεροῦντε

Accusative στεροῦντα στεροῦντας στεροῦντε

Genitive στεροῦντος στερούντων στερούντοῑν

Dative στεροῦντι στεροῦσι στερούντοῑν

Feminine

Nominative στεροῦσα στεροῦσαι στερούσᾱ

Vocative στεροῦσα στεροῦσαι στερούσᾱ

Accusative στεροῦσαν στερούσᾱς στερούσᾱ

Genitive στερούσης στερουσῶν στερούσαῑν

Dative στερούσῃ στερούσαῑς στερούσαῑν

Neuter

Nominative στεροῦν στεροῦντα στεροῦντε

Vocative στεροῦν στεροῦντα στεροῦντε

Accusative στεροῦν στεροῦντα στεροῦντε

Genitive στεροῦντος στερούντων στερούντοῑν

Dative στεροῦντι στεροῦσι στερούντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative στερούμενος στερούμενοι στερουμένω

Vocative στερούμενε στερούμενοι στερουμένω

Accusative στερούμενον στερουμένους στερουμένω

Genitive στερουμένου στερουμένων στερουμένοῑν

Dative στερουμένῳ στερουμένοῑς στερουμένοῑν

Feminine

Nominative στερουμένη στερουμέναι στερουμένᾱ

Vocative στερουμένη στερουμέναι στερουμένᾱ

Accusative στερουμένην στερουμένᾱς στερουμένᾱ

Genitive στερουμένης στερουμενῶν στερουμέναῑν

Dative στερουμένῃ στερουμέναῑς στερουμέναῑν



Singular Plural Dual

Neuter

Nominative στερούμενον στερούμενα στερουμένω

Vocative στερούμενον στερούμενα στερουμένω

Accusative στερούμενον στερούμενα στερουμένω

Genitive στερουμένου στερουμένων στερουμένοῑν

Dative στερουμένῳ στερουμένοῑς στερουμένοῑν



Singular Plural Dual

Epic

Aorist

Active voice

Masculine

Nominative στερέσᾱς στερέσαντες στερέσαντε

Vocative στερέσαν στερέσαντες στερέσαντε

Accusative στερέσαντα στερέσαντας στερέσαντε

Genitive στερέσαντος στερεσάντων στερεσάντοῑν

Dative στερέσαντι στερέσᾱσι στερεσάντοῑν

Feminine

Nominative στερέσᾱσα στερέσᾱσαι στερεσά̄σᾱ

Vocative στερέσᾱσα στερέσᾱσαι στερεσά̄σᾱ

Accusative στερέσᾱσαν στερεσά̄σᾱς στερεσά̄σᾱ

Genitive στερεσά̄σης στερεσᾱσῶν στερεσά̄σαῑν

Dative στερεσά̄σῃ στερεσά̄σαῑς στερεσά̄σαῑν

Neuter

Nominative στερέσαν στερέσαντα στερέσαντε

Vocative στερέσαν στερέσαντα στερέσαντε

Accusative στερέσαν στερέσαντα στερέσαντε

Genitive στερέσαντος στερεσάντων στερεσάντοῑν

Dative στερέσαντι στερέσᾱσι στερεσάντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative στερεσάμενος στερεσάμενοι στερεσαμένω

Vocative στερεσάμενε στερεσάμενοι στερεσαμένω

Accusative στερεσάμενον στερεσαμένους στερεσαμένω

Genitive στερεσαμένου στερεσαμένων στερεσαμένοῑν

Dative στερεσαμένῳ στερεσαμένοῑς στερεσαμένοῑν

Feminine

Nominative στερεσαμένη στερεσαμέναι στερεσαμένᾱ

Vocative στερεσαμένη στερεσαμέναι στερεσαμένᾱ

Accusative στερεσαμένην στερεσαμένᾱς στερεσαμένᾱ

Genitive στερεσαμένης στερεσαμενῶν στερεσαμέναῑν

Dative στερεσαμένῃ στερεσαμέναῑς στερεσαμέναῑν



Singular Plural Dual

Neuter

Nominative στερεσάμενον στερεσάμενα στερεσαμένω

Vocative στερεσάμενον στερεσάμενα στερεσαμένω

Accusative στερεσάμενον στερεσάμενα στερεσαμένω

Genitive στερεσαμένου στερεσαμένων στερεσαμένοῑν

Dative στερεσαμένῳ στερεσαμένοῑς στερεσαμένοῑν



Singular Plural Dual

Poetic

Future

Active voice

Masculine

Nominative στερέσων στερέσοντες στερέσοντε

Vocative στερέσον στερέσοντες στερέσοντε

Accusative στερέσοντα στερέσοντας στερέσοντε

Genitive στερέσοντος στερεσόντων στερεσόντοῑν

Dative στερέσοντι στερέσουσι στερεσόντοῑν

Feminine

Nominative στερέσουσα στερέσουσαι στερεσούσᾱ

Vocative στερέσουσα στερέσουσαι στερεσούσᾱ

Accusative στερέσουσαν στερεσούσᾱς στερεσούσᾱ

Genitive στερεσούσης στερεσουσῶν στερεσούσαῑν

Dative στερεσούσῃ στερεσούσαῑς στερεσούσαῑν

Neuter

Nominative στερέσον στερέσοντα στερέσοντε

Vocative στερέσον στερέσοντα στερέσοντε

Accusative στερέσον στερέσοντα στερέσοντε

Genitive στερέσοντος στερεσόντων στερεσόντοῑν

Dative στερέσοντι στερέσουσι στερεσόντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative στερεσόμενος στερεσόμενοι στερεσομένω

Vocative στερεσόμενε στερεσόμενοι στερεσομένω

Accusative στερεσόμενον στερεσομένους στερεσομένω

Genitive στερεσομένου στερεσομένων στερεσομένοῑν

Dative στερεσομένῳ στερεσομένοῑς στερεσομένοῑν

Feminine

Nominative στερεσομένη στερεσομέναι στερεσομένᾱ

Vocative στερεσομένη στερεσομέναι στερεσομένᾱ

Accusative στερεσομένην στερεσομένᾱς στερεσομένᾱ

Genitive στερεσομένης στερεσομενῶν στερεσομέναῑν

Dative στερεσομένῃ στερεσομέναῑς στερεσομέναῑν



Singular Plural Dual

Neuter

Nominative στερεσόμενον στερεσόμενα στερεσομένω

Vocative στερεσόμενον στερεσόμενα στερεσομένω

Accusative στερεσόμενον στερεσόμενα στερεσομένω

Genitive στερεσομένου στερεσομένων στερεσομένοῑν

Dative στερεσομένῳ στερεσομένοῑς στερεσομένοῑν



στερέω

deprive.

Active Middle Passive

Regular

Present στερεῖν στερεῖσθαι

Future στερήσειν στερήσεσθαι στερηθήσεσθαι

Future στερήσεσθαι

Aorist στερῆσαι στερήσασθαι στερηθῆναι

Aorist στερῆναι

Perfect ἐστερηκέναι ἐστερῆσθαι

Attic

Present στερεῖν στερεῖσθαι

Epic

Aorist στερέσαι στερέσασθαι

Poetic

Future στερέσειν στερέσεσθαι



στρέφω

turn, stir, roll, meditate; med.: go to and fro, turn back.

Indicative Subjunctive Optative Imperative

Regular

Active voice

Present
στρέφω στρέφω στρέφοῑμι1ps

στρέφεις στρέφῃς στρέφοῑς στρέφε2ps

στρέφει στρέφῃ στρέφοῑ στρεφέτω3ps

στρέφομεν στρέφωμεν στρέφοῑμεν1pp

στρέφετε στρέφητε στρέφοῑτε στρέφετε2pp

στρέφουσι στρέφωσι στρέφοῑεν στρεφέτωσαν3pp

στρέφετον στρέφητον στρέφοῑτον στρέφετον2pd

στρέφετον στρέφητον στρεφοί̄την στρεφέτων3pd

Imperfect
ἔστρεφον1ps

ἔστρεφες2ps

ἔστρεφε3ps

ἐστρέφομεν1pp

ἐστρέφετε2pp

ἔστρεφον3pp

ἐστρέφετον2pd

ἐστρεφέτην3pd

Future
στρέψω στρέψοῑμι1ps

στρέψεις στρέψοῑς2ps

στρέψει στρέψοῑ3ps

στρέψομεν στρέψοῑμεν1pp

στρέψετε στρέψοῑτε2pp

στρέψουσι στρέψοῑεν3pp

στρέψετον στρέψοῑτον2pd

στρέψετον στρεψοί̄την3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Aorist
ἔστρεψα στρέψω στρέψαῑμι1ps

ἔστρεψας στρέψῃς στρέψειας στρέψον2ps

ἔστρεψε στρέψῃ στρέψειε στρεψάτω3ps

ἐστρέψαμεν στρέψωμεν στρέψαῑμεν1pp

ἐστρέψατε στρέψητε στρέψαῑτε στρέψατε2pp

ἔστρεψαν στρέψωσι στρέψειαν στρεψάτωσαν3pp

ἐστρέψατον στρέψητον στρέψαῑτον στρέψατον2pd

ἐστρεψάτην στρέψητον στρεψαί̄την στρεψάτων3pd

Strong aorist
στραφῶ στραφείην1ps

στραφῇς στραφείης στράφητι2ps

στραφῇ στραφείη στραφήτω3ps

στραφῶμεν στραφεῖμεν1pp

στραφῆτε στραφεῖτε στράφητε2pp

στραφῶσι στραφεῖεν στραφήτωσαν3pp

στραφῆτον στραφεῖτον στράφητον2pd

στραφῆτον στραφείτην στραφήτων3pd

Perfect
ἔστρεφα ἐστρέφω ἐστρέφοῑμι1ps

ἔστρεφας ἐστρέφῃς ἐστρέφοῑς ἔστραψο2ps

ἔστρεφε ἐστρέφῃ ἐστρέφοῑ ἐστράφθω3ps

ἐστρέφαμεν ἐστρέφωμεν ἐστρέφοῑμεν1pp

ἐστρέφατε ἐστρέφητε ἐστρέφοῑτε ἔστραφθε2pp

ἐστρέφασι ἐστρέφωσι ἐστρέφοῑεν ἐστράφθωσαν3pp

ἐστρέφατον ἐστρέφητον ἐστρέφοῑτον ἔστραφθον2pd

ἐστρέφατον ἐστρέφητον ἐστρεφοί̄την ἐστράφθων3pd

Strong perfect
ἔστροφα1ps

ἔστροφας2ps

ἔστροφε3ps

ἐστρόφαμεν1pp

ἐστρόφατε2pp

ἐστρόφασι3pp

ἐστροφάτην2pd

ἐστρόφατον3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Pluperfect
ἐστρέφη1ps

ἐστρέφης2ps

ἐστρέφει3ps

ἐστρέφεμεν1pp

ἐστρέφετε2pp

ἐστρέφεσαν3pp

ἐστρέφειτον2pd

ἐστρεφείτην3pd

Strong pluperfect
ἐστρόφεα1ps

ἐστρόφεας2ps

ἐστρόφει3ps

ἐστρόφεμεν1pp

ἐστρόφετε2pp

ἐστρόφεισαν3pp

ἐστροφείτην2pd

ἐστροφείτην3pd

Middle voice

Present
στρέφομαι στρέφωμαι στρεφοί̄μην1ps

στρέφει στρέφῃ στρέφοῑο στρέφου2ps

στρέφεται στρέφηται στρέφοῑτο στρεφέσθω3ps

στρεφόμεθα στρεφώμεθα στρεφοί̄μεθα1pp

στρέφεσθε στρέφησθε στρέφοῑσθε στρέφεσθε2pp

στρέφονται στρέφωνται στρέφοῑντο στρεφέσθωσαν3pp

στρέφεσθον στρέφησθον στρέφοῑσθον στρέφεσθον2pd

στρέφεσθον στρέφησθον στρεφοί̄σθην στρεφέσθων3pd

Imperfect
ἐστρεφόμην1ps

ἐστρέφου2ps

ἐστρέφετο3ps

ἐστρεφόμεθα1pp

ἐστρέφεσθε2pp

ἐστρέφοντο3pp

ἐστρέφεσθον2pd

ἐστρεφέσθην3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Future
στρέψομαι στρεψοί̄μην1ps

στρέψει στρέψοῑο2ps

στρέψεται στρέψοῑτο3ps

στρεψόμεθα στρεψοί̄μεθα1pp

στρέψεσθε στρέψοῑσθε2pp

στρέψονται στρέψοῑντο3pp

στρέψεσθον στρέψοῑσθον2pd

στρέψεσθον στρεψοί̄σθην3pd

Aorist
ἐστρεψάμην στρέψωμαι στρεψαί̄μην1ps

ἐστρέψω στρέψῃ στρέψαῑο στρέψαι2ps

ἐστρέψατο στρέψηται στρέψαῑτο στρεψάσθω3ps

ἐστρεψάμεθα στρεψώμεθα στρεψαί̄μεθα1pp

ἐστρέψασθε στρέψησθε στρέψαῑσθε στρέψασθε2pp

ἐστρέψαντο στρέψωνται στρέψαῑντο στρεψάσθωσαν3pp

ἐστρέψασθον στρέψησθον στρέψαῑσθον στρέψασθον2pd

ἐστρεψάσθην στρέψησθον στρεψαί̄σθην στρεψάσθων3pd

Perfect
ἔστραμμαι1ps

ἔστραψαι ἔστρεψο2ps

ἔστραπται ἐστρέφθω3ps

ἐστράμμεθα1pp

ἔστραφθε ἔστρεφθε2pp

ἐστρέφθωσαν3pp

ἔστραφθον ἔστρεφθον2pd

ἔστραφθον ἐστρέφθων3pd

Strong perfect
ἔστρομμαι1ps

ἔστροψαι2ps

ἔστροπται3ps

ἐστρόμμεθα1pp

ἔστροφθε2pp

ἔστροφθον2pd

ἔστροφθον3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Pluperfect
ἐστράμμην1ps

ἔστραψο2ps

ἔστραπτο3ps

ἐστράμμεθα1pp

ἔστραφθε2pp

ἔστραφθον2pd

ἐστράφθην3pd

Strong pluperfect
ἐστρόμμην1ps

ἔστροψο2ps

ἔστροπτο3ps

ἐστρόμμεθα1pp

ἔστροφθε2pp

ἔστροφθον2pd

ἐστρόφθην3pd

Passive voice

Future
στρεφθήσομαι στρεφθησοί̄μην1ps

στρεφθήσει στρεφθήσοῑο2ps

στρεφθήσεται στρεφθήσοῑτο3ps

στρεφθησόμεθα στρεφθησοί̄μεθα1pp

στρεφθήσεσθε στρεφθήσοῑσθε2pp

στρεφθήσονται στρεφθήσοῑντο3pp

στρεφθήσεσθον στρεφθήσοῑσθον2pd

στρεφθήσεσθον στρεφθησοί̄σθην3pd

Aorist
ἐστρέφθην στρεφθῶ στρεφθείην1ps

ἐστρέφθης στρεφθῇς στρεφθείης στρέφθητι2ps

ἐστρέφθη στρεφθῇ στρεφθείη στρεφθήτω3ps

ἐστρέφθημεν στρεφθῶμεν στρεφθεῖμεν1pp

ἐστρέφθητε στρεφθῆτε στρεφθεῖτε στρέφθητε2pp

ἐστρέφθησαν στρεφθῶσι στρεφθεῖεν στρεφθήτωσαν3pp

ἐστρέφθητον στρεφθῆτον στρεφθεῖτον στρέφθητον2pd

ἐστρεφθήτην στρεφθῆτον στρεφθείτην στρεφθήτων3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Strong aorist
ἐστράφην1ps

ἐστράφης2ps

ἐστράφη3ps

ἐστράφημεν1pp

ἐστράφητε2pp

ἐστράφησαν3pp

ἐστράφητον2pd

ἐστραφήτην3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Attic

Active voice

Strong future
στραφησοί̄μην1ps

στραφήσοῑο2ps

στραφήσοῑτο3ps

στραφησοί̄μεθα1pp

στραφήσοῑσθε2pp

στραφήσοῑντο3pp

στραφήσοῑσθον2pd

στραφησοί̄σθην3pd

Passive voice

Strong future
στραφήσομαι1ps

στραφήσει2ps

στραφήσεται3ps

στραφησόμεθα1pp

στραφήσεσθε2pp

στραφήσονται3pp

στραφήσεσθον2pd

στραφήσεσθον3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Doric

Active voice

Aorist
στραφθῶ στραφθείην1ps

στραφθῇς στραφθείης στράφθητι2ps

στραφθῇ στραφθείη στραφθήτω3ps

στραφθῶμεν στραφθεῖμεν1pp

στραφθῆτε στραφθεῖτε στράφθητε2pp

στραφθῶσι στραφθεῖεν στραφθήτωσαν3pp

στραφθῆτον στραφθεῖτον στράφθητον2pd

στραφθῆτον στραφθείτην στραφθήτων3pd

Passive voice

Aorist
ἐστράφθην1ps

ἐστράφθης2ps

ἐστράφθη3ps

ἐστράφθημεν1pp

ἐστράφθητε2pp

ἐστράφθησαν3pp

ἐστράφθητον2pd

ἐστραφθήτην3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Epic

Active voice

Strong aorist
στρέψασκον στρεψάσκω στρεψάσκοῑμι1ps

στρέψασκες στρεψάσκῃς στρεψάσκοῑς στρέψασκε2ps

στρέψασκε στρεψάσκῃ στρεψάσκοῑ στρεψασκέτω3ps

στρεψάσκομεν στρεψάσκωμεν στρεψάσκοῑμεν1pp

στρεψάσκετε στρεψάσκητε στρεψάσκοῑτε στρεψάσκετε2pp

στρέψασκον στρεψάσκωσι στρεψάσκοῑεν στρεψασκέτωσαν3pp

στρεψάσκετον στρεψάσκητον στρεψάσκοῑτον στρεψάσκετον2pd

στρεψασκέτην στρεψάσκητον στρεψασκοί̄την στρεψασκέτων3pd

Middle voice

Strong aorist
στρεψασκόμην στρεψάσκωμαι στρεψασκοί̄μην1ps

στρεψάσκου στρεψάσκῃ στρεψάσκοῑο στρεψασκοῦ2ps

στρεψάσκετο στρεψάσκηται στρεψάσκοῑτο στρεψασκέσθω3ps

στρεψασκόμεθα στρεψασκώμεθα στρεψασκοί̄μεθα1pp

στρεψάσκεσθε στρεψάσκησθε στρεψάσκοῑσθε στρεψάσκεσθε2pp

στρεψάσκοντο στρεψάσκωνται στρεψάσκοῑντο στρεψασκέσθωσ3pp

στρεψάσκεσθον στρεψάσκησθον στρεψάσκοῑσθον στρεψάσκεσθον2pd

στρεψασκέσθην στρεψάσκησθον στρεψασκοί̄σθην στρεψασκέσθων3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Ionic

Active voice

Aorist
στραφθῶ στραφθείην1ps

στραφθῇς στραφθείης στράφθητι2ps

στραφθῇ στραφθείη στραφθήτω3ps

στραφθῶμεν στραφθεῖμεν1pp

στραφθῆτε στραφθεῖτε στράφθητε2pp

στραφθῶσι στραφθεῖεν στραφθήτωσαν3pp

στραφθῆτον στραφθεῖτον στράφθητον2pd

στραφθῆτον στραφθείτην στραφθήτων3pd

Passive voice

Aorist
ἐστράφθην1ps

ἐστράφθης2ps

ἐστράφθη3ps

ἐστράφθημεν1pp

ἐστράφθητε2pp

ἐστράφθησαν3pp

ἐστράφθητον2pd

ἐστραφθήτην3pd



στρέφω

turn, stir, roll, meditate; med.: go to and fro, turn back.

Singular Plural Dual

Regular

Present

Active voice

Masculine

Nominative στρέφων στρέφοντες στρέφοντε

Vocative στρέφον στρέφοντες στρέφοντε

Accusative στρέφοντα στρέφοντας στρέφοντε

Genitive στρέφοντος στρεφόντων στρεφόντοῑν

Dative στρέφοντι στρέφουσι στρεφόντοῑν

Feminine

Nominative στρέφουσα στρέφουσαι στρεφούσᾱ

Vocative στρέφουσα στρέφουσαι στρεφούσᾱ

Accusative στρέφουσαν στρεφούσᾱς στρεφούσᾱ

Genitive στρεφούσης στρεφουσῶν στρεφούσαῑν

Dative στρεφούσῃ στρεφούσαῑς στρεφούσαῑν

Neuter

Nominative στρέφον στρέφοντα στρέφοντε

Vocative στρέφον στρέφοντα στρέφοντε

Accusative στρέφον στρέφοντα στρέφοντε

Genitive στρέφοντος στρεφόντων στρεφόντοῑν

Dative στρέφοντι στρέφουσι στρεφόντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative στρεφόμενος στρεφόμενοι στρεφομένω

Vocative στρεφόμενε στρεφόμενοι στρεφομένω

Accusative στρεφόμενον στρεφομένους στρεφομένω

Genitive στρεφομένου στρεφομένων στρεφομένοῑν

Dative στρεφομένῳ στρεφομένοῑς στρεφομένοῑν

Feminine

Nominative στρεφομένη στρεφομέναι στρεφομένᾱ

Vocative στρεφομένη στρεφομέναι στρεφομένᾱ

Accusative στρεφομένην στρεφομένᾱς στρεφομένᾱ

Genitive στρεφομένης στρεφομενῶν στρεφομέναῑν

Dative στρεφομένῃ στρεφομέναῑς στρεφομέναῑν



Singular Plural Dual

Neuter

Nominative στρεφόμενον στρεφόμενα στρεφομένω

Vocative στρεφόμενον στρεφόμενα στρεφομένω

Accusative στρεφόμενον στρεφόμενα στρεφομένω

Genitive στρεφομένου στρεφομένων στρεφομένοῑν

Dative στρεφομένῳ στρεφομένοῑς στρεφομένοῑν

Future

Active voice

Masculine

Nominative στρέψων στρέψοντες στρέψοντε

Vocative στρέψον στρέψοντες στρέψοντε

Accusative στρέψοντα στρέψοντας στρέψοντε

Genitive στρέψοντος στρεψόντων στρεψόντοῑν

Dative στρέψοντι στρέψουσι στρεψόντοῑν

Feminine

Nominative στρέψουσα στρέψουσαι στρεψούσᾱ

Vocative στρέψουσα στρέψουσαι στρεψούσᾱ

Accusative στρέψουσαν στρεψούσᾱς στρεψούσᾱ

Genitive στρεψούσης στρεψουσῶν στρεψούσαῑν

Dative στρεψούσῃ στρεψούσαῑς στρεψούσαῑν

Neuter

Nominative στρέψον στρέψοντα στρέψοντε

Vocative στρέψον στρέψοντα στρέψοντε

Accusative στρέψον στρέψοντα στρέψοντε

Genitive στρέψοντος στρεψόντων στρεψόντοῑν

Dative στρέψοντι στρέψουσι στρεψόντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative στρεψόμενος στρεψόμενοι στρεψομένω

Vocative στρεψόμενε στρεψόμενοι στρεψομένω

Accusative στρεψόμενον στρεψομένους στρεψομένω

Genitive στρεψομένου στρεψομένων στρεψομένοῑν

Dative στρεψομένῳ στρεψομένοῑς στρεψομένοῑν



Singular Plural Dual

Feminine

Nominative στρεψομένη στρεψομέναι στρεψομένᾱ

Vocative στρεψομένη στρεψομέναι στρεψομένᾱ

Accusative στρεψομένην στρεψομένᾱς στρεψομένᾱ

Genitive στρεψομένης στρεψομενῶν στρεψομέναῑν

Dative στρεψομένῃ στρεψομέναῑς στρεψομέναῑν

Neuter

Nominative στρεψόμενον στρεψόμενα στρεψομένω

Vocative στρεψόμενον στρεψόμενα στρεψομένω

Accusative στρεψόμενον στρεψόμενα στρεψομένω

Genitive στρεψομένου στρεψομένων στρεψομένοῑν

Dative στρεψομένῳ στρεψομένοῑς στρεψομένοῑν

Passive voice

Masculine

Nominative στρεφθησόμενος στρεφθησόμενοι στρεφθησομένω

Vocative στρεφθησόμενε στρεφθησόμενοι στρεφθησομένω

Accusative στρεφθησόμενον στρεφθησομένους στρεφθησομένω

Genitive στρεφθησομένου στρεφθησομένων στρεφθησομένοῑν

Dative στρεφθησομένῳ στρεφθησομένοῑς στρεφθησομένοῑν

Feminine

Nominative στρεφθησομένη στρεφθησομέναι στρεφθησομένᾱ

Vocative στρεφθησομένη στρεφθησομέναι στρεφθησομένᾱ

Accusative στρεφθησομένην στρεφθησομένᾱς στρεφθησομένᾱ

Genitive στρεφθησομένης στρεφθησομενῶν στρεφθησομέναῑν

Dative στρεφθησομένῃ στρεφθησομέναῑς στρεφθησομέναῑν

Neuter

Nominative στρεφθησόμενον στρεφθησόμενα στρεφθησομένω

Vocative στρεφθησόμενον στρεφθησόμενα στρεφθησομένω

Accusative στρεφθησόμενον στρεφθησόμενα στρεφθησομένω

Genitive στρεφθησομένου στρεφθησομένων στρεφθησομένοῑν

Dative στρεφθησομένῳ στρεφθησομένοῑς στρεφθησομένοῑν



Singular Plural Dual

Aorist

Active voice

Masculine

Nominative στρέψᾱς στρέψαντες στρέψαντε

Vocative στρέψαν στρέψαντες στρέψαντε

Accusative στρέψαντα στρέψαντας στρέψαντε

Genitive στρέψαντος στρεψάντων στρεψάντοῑν

Dative στρέψαντι στρέψᾱσι στρεψάντοῑν

Feminine

Nominative στρέψᾱσα στρέψᾱσαι στρεψά̄σᾱ

Vocative στρέψᾱσα στρέψᾱσαι στρεψά̄σᾱ

Accusative στρέψᾱσαν στρεψά̄σᾱς στρεψά̄σᾱ

Genitive στρεψά̄σης στρεψᾱσῶν στρεψά̄σαῑν

Dative στρεψά̄σῃ στρεψά̄σαῑς στρεψά̄σαῑν

Neuter

Nominative στρέψαν στρέψαντα στρέψαντε

Vocative στρέψαν στρέψαντα στρέψαντε

Accusative στρέψαν στρέψαντα στρέψαντε

Genitive στρέψαντος στρεψάντων στρεψάντοῑν

Dative στρέψαντι στρέψᾱσι στρεψάντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative στρεψάμενος στρεψάμενοι στρεψαμένω

Vocative στρεψάμενε στρεψάμενοι στρεψαμένω

Accusative στρεψάμενον στρεψαμένους στρεψαμένω

Genitive στρεψαμένου στρεψαμένων στρεψαμένοῑν

Dative στρεψαμένῳ στρεψαμένοῑς στρεψαμένοῑν

Feminine

Nominative στρεψαμένη στρεψαμέναι στρεψαμένᾱ

Vocative στρεψαμένη στρεψαμέναι στρεψαμένᾱ

Accusative στρεψαμένην στρεψαμένᾱς στρεψαμένᾱ

Genitive στρεψαμένης στρεψαμενῶν στρεψαμέναῑν

Dative στρεψαμένῃ στρεψαμέναῑς στρεψαμέναῑν



Singular Plural Dual

Neuter

Nominative στρεψάμενον στρεψάμενα στρεψαμένω

Vocative στρεψάμενον στρεψάμενα στρεψαμένω

Accusative στρεψάμενον στρεψάμενα στρεψαμένω

Genitive στρεψαμένου στρεψαμένων στρεψαμένοῑν

Dative στρεψαμένῳ στρεψαμένοῑς στρεψαμένοῑν

Passive voice

Masculine

Nominative στρεφθείς στρεφθέντες στρεφθέντε

Vocative στρεφθείς στρεφθέντες στρεφθέντε

Accusative στρεφθέντα στρεφθέντας στρεφθέντε

Genitive στρεφθέντος στρεφθέντων στρεφθέντοῑν

Dative στρεφθέντι στρεφθεῖσι στρεφθέντοῑν

Feminine

Nominative στρεφθεῖσα στρεφθεῖσαι στρεφθείσᾱ

Vocative στρεφθεῖσα στρεφθεῖσαι στρεφθείσᾱ

Accusative στρεφθεῖσαν στρεφθείσᾱς στρεφθείσᾱ

Genitive στρεφθείσης στρεφθεισῶν στρεφθείσαῑν

Dative στρεφθείσῃ στρεφθείσαῑς στρεφθείσαῑν

Neuter

Nominative στρεφθέν στρεφθέντα στρεφθέντε

Vocative στρεφθέν στρεφθέντα στρεφθέντε

Accusative στρεφθέν στρεφθέντα στρεφθέντε

Genitive στρεφθέντος στρεφθέντων στρεφθέντοῑν

Dative στρεφθέντι στρεφθεῖσι στρεφθέντοῑν

String Aorist

Passive voice

Masculine

Nominative στραφείς στραφέντες στραφέντε

Vocative στραφείς στραφέντες στραφέντε

Accusative στραφέντα στραφέντας στραφέντε

Genitive στραφέντος στραφέντων στραφέντοῑν

Dative στραφέντι στραφεῖσι στραφέντοῑν



Singular Plural Dual

Feminine

Nominative στραφεῖσα στραφεῖσαι στραφείσᾱ

Vocative στραφεῖσα στραφεῖσαι στραφείσᾱ

Accusative στραφεῖσαν στραφείσᾱς στραφείσᾱ

Genitive στραφείσης στραφεισῶν στραφείσαῑν

Dative στραφείσῃ στραφείσαῑς στραφείσαῑν

Neuter

Nominative στραφέν στραφέντα στραφέντε

Vocative στραφέν στραφέντα στραφέντε

Accusative στραφέν στραφέντα στραφέντε

Genitive στραφέντος στραφέντων στραφέντοῑν

Dative στραφέντι στραφεῖσι στραφέντοῑν

Perfect

Active voice

Masculine

Nominative ἐστρεφώς ἐστρεφότες ἐστρεφότε

Vocative ἐστρεφώς ἐστρεφότες ἐστρεφότε

Accusative ἐστρεφότα ἐστρεφότας ἐστρεφότε

Genitive ἐστρεφότος ἐστρεφότων ἐστρεφότοῑν

Dative ἐστρεφότι ἐστρεφῶσι ἐστρεφότοῑν

Feminine

Nominative ἐστρεφυῖα ἐστρεφυῖαι ἐστρεφυίᾱ

Vocative ἐστρεφυῖα ἐστρεφυῖαι ἐστρεφυίᾱ

Accusative ἐστρεφυῖαν ἐστρεφυίᾱς ἐστρεφυίᾱ

Genitive ἐστρεφυίᾱς ἐστρεφυιῶν ἐστρεφυίαῑν

Dative ἐστρεφυίᾳ ἐστρεφυίαῑς ἐστρεφυίαῑν

Neuter

Nominative ἐστρεφόν ἐστρεφότες ἐστρεφότε

Vocative ἐστρεφός ἐστρεφότες ἐστρεφότε

Accusative ἐστρεφότα ἐστρεφότας ἐστρεφότε

Genitive ἐστρεφότος ἐστρεφότων ἐστρεφότοῑν

Dative ἐστρεφότι ἐστρεφῶσι ἐστρεφότοῑν



Singular Plural Dual

Middle voice

Masculine

Nominative ἐστραμμένος ἐστραμμένοι ἐστραμμένω

Vocative ἐστραμμένε ἐστραμμένοι ἐστραμμένω

Accusative ἐστραμμένον ἐστραμμένους ἐστραμμένω

Genitive ἐστραμμένου ἐστραμμένων ἐστραμμένοῑν

Dative ἐστραμμένῳ ἐστραμμένοῑς ἐστραμμένοῑν

Feminine

Nominative ἐστραμμένη ἐστραμμέναι ἐστραμμένᾱ

Vocative ἐστραμμένη ἐστραμμέναι ἐστραμμένᾱ

Accusative ἐστραμμένην ἐστραμμένᾱς ἐστραμμένᾱ

Genitive ἐστραμμένης ἐστραμμενῶν ἐστραμμέναῑν

Dative ἐστραμμένῃ ἐστραμμέναῑς ἐστραμμέναῑν

Neuter

Nominative ἐστραμμένον ἐστραμμένα ἐστραμμένω

Vocative ἐστραμμένον ἐστραμμένα ἐστραμμένω

Accusative ἐστραμμένον ἐστραμμένα ἐστραμμένω

Genitive ἐστραμμένου ἐστραμμένων ἐστραμμένοῑν

Dative ἐστραμμένῳ ἐστραμμένοῑς ἐστραμμένοῑν



Singular Plural Dual

Attic

Strong future

Passive voice

Masculine

Nominative στραφθησόμενος στραφθησόμενοι στραφθησομένω

Vocative στραφθησόμενε στραφθησόμενοι στραφθησομένω

Accusative στραφθησόμενον στραφθησομένους στραφθησομένω

Genitive στραφθησομένου στραφθησομένων στραφθησομένοῑν

Dative στραφθησομένῳ στραφθησομένοῑς στραφθησομένοῑν

Feminine

Nominative στραφθησομένη στραφθησομέναι στραφθησομένᾱ

Vocative στραφθησομένη στραφθησομέναι στραφθησομένᾱ

Accusative στραφθησομένην στραφθησομένᾱς στραφθησομένᾱ

Genitive στραφθησομένης στραφθησομενῶν στραφθησομέναῑν

Dative στραφθησομένῃ στραφθησομέναῑς στραφθησομέναῑν

Neuter

Nominative στραφθησόμενον στραφθησόμενα στραφθησομένω

Vocative στραφθησόμενον στραφθησόμενα στραφθησομένω

Accusative στραφθησόμενον στραφθησόμενα στραφθησομένω

Genitive στραφθησομένου στραφθησομένων στραφθησομένοῑν

Dative στραφθησομένῳ στραφθησομένοῑς στραφθησομένοῑν



Singular Plural Dual

Doric

Aorist

Passive voice

Masculine

Nominative στραφθείς στραφθέντες στραφθέντε

Vocative στραφθείς στραφθέντες στραφθέντε

Accusative στραφθέντα στραφθέντας στραφθέντε

Genitive στραφθέντος στραφθέντων στραφθέντοῑν

Dative στραφθέντι στραφθεῖσι στραφθέντοῑν

Feminine

Nominative στραφθεῖσα στραφθεῖσαι στραφθείσᾱ

Vocative στραφθεῖσα στραφθεῖσαι στραφθείσᾱ

Accusative στραφθεῖσαν στραφθείσᾱς στραφθείσᾱ

Genitive στραφθείσης στραφθεισῶν στραφθείσαῑν

Dative στραφθείσῃ στραφθείσαῑς στραφθείσαῑν

Neuter

Nominative στραφθέν στραφθέντα στραφθέντε

Vocative στραφθέν στραφθέντα στραφθέντε

Accusative στραφθέν στραφθέντα στραφθέντε

Genitive στραφθέντος στραφθέντων στραφθέντοῑν

Dative στραφθέντι στραφθεῖσι στραφθέντοῑν



Singular Plural Dual

Epic

String Aorist

Active voice

Masculine

Nominative στρεψασκών στρεψασκόντες στρεψασκόντε

Vocative στρεψασκών στρεψασκόντες στρεψασκόντε

Accusative στρεψασκόντα στρεψασκόντας στρεψασκόντε

Genitive στρεψασκόντος στρεψασκόντων στρεψασκόντοῑν

Dative στρεψασκόντι στρεψασκοῦσι στρεψασκόντοῑν

Feminine

Nominative στρεψασκοῦσα στρεψασκοῦσαι στρεψασκούσᾱ

Vocative στρεψασκοῦσα στρεψασκοῦσαι στρεψασκούσᾱ

Accusative στρεψασκοῦσαν στρεψασκούσᾱς στρεψασκούσᾱ

Genitive στρεψασκούσης στρεψασκουσῶν στρεψασκούσαῑν

Dative στρεψασκούσῃ στρεψασκούσαῑς στρεψασκούσαῑν

Neuter

Nominative στρεψασκόν στρεψασκόντα στρεψασκόντε

Vocative στρεψασκόν στρεψασκόντα στρεψασκόντε

Accusative στρεψασκόν στρεψασκόντα στρεψασκόντε

Genitive στρεψασκόντος στρεψασκόντων στρεψασκόντοῑν

Dative στρεψασκόντι στρεψασκοῦσι στρεψασκόντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative στρεψασκόμενος στρεψασκόμενοι στρεψασκομένω

Vocative στρεψασκόμενε στρεψασκόμενοι στρεψασκομένω

Accusative στρεψασκόμενον στρεψασκομένους στρεψασκομένω

Genitive στρεψασκομένου στρεψασκομένων στρεψασκομένοῑν

Dative στρεψασκομένῳ στρεψασκομένοῑς στρεψασκομένοῑν

Feminine

Nominative στρεψασκομένη στρεψασκομέναι στρεψασκομένᾱ

Vocative στρεψασκομένη στρεψασκομέναι στρεψασκομένᾱ

Accusative στρεψασκομένην στρεψασκομένᾱς στρεψασκομένᾱ

Genitive στρεψασκομένης στρεψασκομενῶν στρεψασκομέναῑν

Dative στρεψασκομένῃ στρεψασκομέναῑς στρεψασκομέναῑν



Singular Plural Dual

Neuter

Nominative στρεψασκόμενον στρεψασκόμενα στρεψασκομένω

Vocative στρεψασκόμενον στρεψασκόμενα στρεψασκομένω

Accusative στρεψασκόμενον στρεψασκόμενα στρεψασκομένω

Genitive στρεψασκομένου στρεψασκομένων στρεψασκομένοῑν

Dative στρεψασκομένῳ στρεψασκομένοῑς στρεψασκομένοῑν



Singular Plural Dual

Ionic

Aorist

Passive voice

Masculine

Nominative στραφθείς στραφθέντες στραφθέντε

Vocative στραφθείς στραφθέντες στραφθέντε

Accusative στραφθέντα στραφθέντας στραφθέντε

Genitive στραφθέντος στραφθέντων στραφθέντοῑν

Dative στραφθέντι στραφθεῖσι στραφθέντοῑν

Feminine

Nominative στραφθεῖσα στραφθεῖσαι στραφθείσᾱ

Vocative στραφθεῖσα στραφθεῖσαι στραφθείσᾱ

Accusative στραφθεῖσαν στραφθείσᾱς στραφθείσᾱ

Genitive στραφθείσης στραφθεισῶν στραφθείσαῑν

Dative στραφθείσῃ στραφθείσαῑς στραφθείσαῑν

Neuter

Nominative στραφθέν στραφθέντα στραφθέντε

Vocative στραφθέν στραφθέντα στραφθέντε

Accusative στραφθέν στραφθέντα στραφθέντε

Genitive στραφθέντος στραφθέντων στραφθέντοῑν

Dative στραφθέντι στραφθεῖσι στραφθέντοῑν



στρέφω

turn, stir, roll, meditate; med.: go to and fro, turn back.

Active Middle Passive

Regular

Present στρέφειν στρέφεσθαι

Future στρέψειν στρέψεσθαι στρεφθήσεσθαι

Aorist στρέψαι στρέψασθαι στρεφθῆναι

Aorist στραφῆναι

Perfect ἐστρεφέναι ἐστράφθαι

Attic

Future στραφήσεσθαι

Doric

Aorist στραφθῆναι

Epic

Aorist στρεψασκεῖν στρεψασκέσθαι

Ionic

Aorist στραφθῆναι



τελέω

accomplish, execute; cause.

Indicative Subjunctive Optative Imperative

Regular

Active voice

Present
τελῶ τελῶ τελοῖμι1ps

τελεῖς τελῇς τελοῖς τέλει2ps

τελεῖ τελῇ τελοῖ τελείτω3ps

τελοῦμεν τελῶμεν τελοῖμεν1pp

τελεῖτε τελῆτε τελοῖτε τελεῖτε2pp

τελοῦσι τελῶσι τελοῖεν τελείτωσαν3pp

τελεῖτον τελῆτον τελοῖτον τελεῖτον2pd

τελεῖτον τελῆτον τελοί̄την τελείτων3pd

Imperfect
ἐτέλουν1ps

ἐτέλεις2ps

ἐτέλει3ps

ἐτελοῦμεν1pp

ἐτελεῖτε2pp

ἐτέλουν3pp

ἐτελεῖτον2pd

ἐτελείτην3pd

Future
τελέσω τελεσθησοί̄μην1ps

τελέσεις τελεσθήσοῑο2ps

τελέσει τελεσθήσοῑτο3ps

τελέσομεν τελεσθησοί̄μεθα1pp

τελέσετε τελεσθήσοῑσθε2pp

τελέσουσι τελεσθήσοῑντο3pp

τελέσετον τελεσθήσοῑσθον2pd

τελέσετον τελεσθησοί̄σθην3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Aorist
ἐτέλεσα τελέσω τελέσαῑμι1ps

ἐτέλεσας τελέσῃς τελέσειας τέλεσον2ps

ἐτέλεσε τελέσῃ τελέσειε τελεσάτω3ps

ἐτελέσαμεν τελέσωμεν τελέσαῑμεν1pp

ἐτελέσατε τελέσητε τελέσαῑτε τελέσατε2pp

ἐτέλεσαν τελέσωσι τελέσειαν τελεσάτωσαν3pp

ἐτελέσατον τελέσητον τελέσαῑτον τελέσατον2pd

ἐτελεσάτην τελέσητον τελεσαί̄την τελεσάτων3pd

Perfect
τετέλεκα τετελέκω τετελέκοῑμι1ps

τετέλεκας τετελέκῃς τετελέκοῑς τετέλεκε2ps

τετέλεκε τετελέκῃ τετελέκοῑ τετελεκέτω3ps

τετελέκαμεν τετελέκωμεν τετελέκοῑμεν1pp

τετελέκατε τετελέκητε τετελέκοῑτε τετελέκετε2pp

τετελέκασι τετελέκωσι τετελέκοῑεν τετελεκέτωσαν3pp

τετελέκατον τετελέκητον τετελέκοῑτον τετελέκετον2pd

τετελέκατον τετελέκητον τετελεκοί̄την τετελεκέτων3pd

Pluperfect
ἐτετελέκη1ps

ἐτετελέκης2ps

ἐτετελέκει3ps

ἐτετελέκεμεν1pp

ἐτετελέκετε2pp

ἐτετελέκεσαν3pp

ἐτετελέκειτον2pd

ἐτετελεκείτην3pd

Middle voice

Present
τελοῦμαι τελῶμαι τελοί̄μην1ps

τελεῖ τελῇ τελοῖο τελοῦ2ps

τελεῖται τελῆται τελοῖτο τελείσθω3ps

τελούμεθα τελώμεθα τελοί̄μεθα1pp

τελεῖσθε τελῆσθε τελοῖσθε τελεῖσθε2pp

τελοῦνται τελῶνται τελοῖντο τελείσθωσαν3pp

τελεῖσθον τελῆσθον τελοῖσθον τελεῖσθον2pd

τελεῖσθον τελῆσθον τελοί̄σθην τελείσθων3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Imperfect
ἐτελούμην1ps

ἐτελοῦ2ps

ἐτελεῖτο3ps

ἐτελούμεθα1pp

ἐτελεῖσθε2pp

ἐτελοῦντο3pp

ἐτελεῖσθον2pd

ἐτελείσθην3pd

Future
τελέσομαι τελεσοί̄μην1ps

τελέσει τελέσοῑο2ps

τελέσεται τελέσοῑτο3ps

τελεσόμεθα τελεσοί̄μεθα1pp

τελέσεσθε τελέσοῑσθε2pp

τελέσονται τελέσοῑντο3pp

τελέσεσθον τελέσοῑσθον2pd

τελέσεσθον τελεσοί̄σθην3pd

Aorist
ἐτελεσάμην τελέσωμαι τελεσαί̄μην1ps

ἐτελέσω τελέσῃ τελέσαῑο τέλεσαι2ps

ἐτελέσατο τελέσηται τελέσαῑτο τελεσάσθω3ps

ἐτελεσάμεθα τελεσώμεθα τελεσαί̄μεθα1pp

ἐτελέσασθε τελέσησθε τελέσαῑσθε τελέσασθε2pp

ἐτελέσαντο τελέσωνται τελέσαῑντο τελεσάσθωσαν3pp

ἐτελέσασθον τελέσησθον τελέσαῑσθον τελέσασθον2pd

ἐτελεσάσθην τελέσησθον τελεσαί̄σθην τελεσάσθων3pd

Perfect
ἐτετέλεμαι1ps

ἐτετέλεσαι τετέλεσο2ps

ἐτετέλεται τετελέσθω3ps

ἐτετελέμεθα1pp

ἐτετέλεσθε τετέλεσθε2pp

ἐτετέλενται τετελέσθωσαν3pp

ἐτετέλεσθον τετέλεσθον2pd

ἐτετέλεσθον τετελέσθων3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Pluperfect
ἐτετελέμην1ps

ἐτετέλεσο2ps

ἐτετέλετο3ps

ἐτετελέμεθα1pp

ἐτετέλεσθε2pp

ἐτετέλεντο3pp

ἐτετέλεσθον2pd

ἐτετελέσθην3pd

Passive voice

Future
τελεσθήσομαι τεληθησοί̄μην1ps

τελεσθήσει τεληθήσοῑο2ps

τελεσθήσεται τεληθήσοῑτο3ps

τελεσθησόμεθα τεληθησοί̄μεθα1pp

τελεσθήσεσθε τεληθήσοῑσθε2pp

τελεσθήσονται τεληθήσοῑντο3pp

τελεσθήσεσθον τεληθήσοῑσθον2pd

τελεσθήσεσθον τεληθησοί̄σθην3pd

Aorist
ἐτελέσθην τεληθῶ τεληθείην1ps

ἐτελέσθης τεληθῇς τεληθείης τελήθητι2ps

ἐτελέσθη τεληθῇ τεληθείη τεληθήτω3ps

ἐτελέσθημεν τεληθῶμεν τεληθεῖμεν1pp

ἐτελέσθητε τεληθῆτε τεληθεῖτε τελήθητε2pp

ἐτελέσθησαν τεληθῶσι τεληθεῖεν τεληθήτωσαν3pp

ἐτελέσθητον τεληθῆτον τεληθεῖτον τελήθητον2pd

ἐτελεσθήτην τεληθῆτον τεληθείτην τεληθήτων3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Attic

Active voice

Future
τελῶ τελῶ τελοῖμι1ps

τελεῖς τελῇς τελοῖς τέλει2ps

τελεῖ τελῇ τελοῖ τελείτω3ps

τελοῦμεν τελῶμεν τελοῖμεν1pp

τελεῖτε τελῆτε τελοῖτε τελεῖτε2pp

τελοῦσι τελῶσι τελοῖεν τελείτωσαν3pp

τελεῖτον τελῆτον τελοῖτον τελεῖτον2pd

τελεῖτον τελῆτον τελοί̄την τελείτων3pd

Middle voice

Future
τελοῦμαι τελῶμαι τελοί̄μην1ps

τελεῖ τελῇ τελοῖο τελοῦ2ps

τελεῖται τελῆται τελοῖτο τελείσθω3ps

τελούμεθα τελώμεθα τελοί̄μεθα1pp

τελεῖσθε τελῆσθε τελοῖσθε τελεῖσθε2pp

τελοῦνται τελῶνται τελοῖντο τελείσθωσαν3pp

τελεῖσθον τελῆσθον τελοῖσθον τελεῖσθον2pd

τελεῖσθον τελῆσθον τελοί̄σθην τελείσθων3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Epic

Active voice

Imperfect
τέλεον1ps

τέλεες2ps

τέλεε3ps

τελέομεν1pp

τελέετε2pp

τέλεον3pp

τελέετον2pd

τελεέτην3pd

Future
τελέσσω τελέσσοῑμι1ps

τελέσσεις τελέσσοῑς2ps

τελέσσει τελέσσοῑ3ps

τελέσσομεν τελέσσοῑμεν1pp

τελέσσετε τελέσσοῑτε2pp

τελέσσουσι τελέσσοῑεν3pp

τελέσσετον τελέσσοῑτον2pd

τελέσσετον τελεσσοί̄την3pd

Middle voice

Imperfect
τελεόμην1ps

τελέου2ps

τελέετο3ps

τελεόμεθα1pp

τελέεσθε2pp

τελέοντο3pp

τελέεσθον2pd

τελεέσθην3pd

Future
τελέσσομαι τελεσσοί̄μην1ps

τελέσσει τελέσσοῑο2ps

τελέσσεται τελέσσοῑτο3ps

τελεσσόμεθα τελεσσοί̄μεθα1pp

τελέσσεσθε τελέσσοῑσθε2pp

τελέσσονται τελέσσοῑντο3pp



Indicative Subjunctive Optative Imperative

τελέσσεσθον τελέσσοῑσθον2pd

τελέσσεσθον τελεσσοί̄σθην3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Ionic

Active voice

Future
τελέω τελέω τελέοῑμι1ps

τελέεις τελέῃς τελέοῑς τέλεε2ps

τελέει τελέῃ τελέοῑ τελεέτω3ps

τελέομεν τελέωμεν τελέοῑμεν1pp

τελέετε τελέητε τελέοῑτε τελέετε2pp

τελέουσι τελέωσι τελέοῑεν τελεέτωσαν3pp

τελέετον τελέητον τελέοῑτον τελέετον2pd

τελέετον τελέητον τελεοί̄την τελεέτων3pd

Middle voice

Future
τελέομαι τελέωμαι τελεοί̄μην1ps

τελέει τελέῃ τελέοῑο τελέου2ps

τελέεται τελέηται τελέοῑτο τελεέσθω3ps

τελεόμεθα τελεώμεθα τελεοί̄μεθα1pp

τελέεσθε τελέησθε τελέοῑσθε τελέεσθε2pp

τελέονται τελέωνται τελέοῑντο τελεέσθωσαν3pp

τελέεσθον τελέησθον τελέοῑσθον τελέεσθον2pd

τελέεσθον τελέησθον τελεοί̄σθην τελεέσθων3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Poetic

Active voice

Aorist
ἐτέλεσσα τελέσσω τελέσσαῑμι1ps

τέλεσσα

ἐτέλεσσας τελέσσῃς τελέσσειας τέλεσσον2ps

τέλεσσας

ἐτέλεσσε τελέσσῃ τελέσσειε τελεσσάτω3ps

τέλεσσε

ἐτελέσσαμεν τελέσσωμεν τελέσσαῑμεν1pp

τελέσσαμεν

ἐτελέσσατε τελέσσητε τελέσσαῑτε τελέσσατε2pp

τελέσσατε

ἐτέλεσσαν τελέσσωσι τελέσσειαν τελεσσάτωσαν3pp

τέλεσσαν

ἐτελέσσατον τελέσσητον τελέσσαῑτον τελέσσατον2pd

τελέσσατον

ἐτελεσσάτην τελέσσητον τελεσσαί̄την τελεσσάτων3pd

τελεσσάτην

Middle voice

Aorist
ἐτελεσσάμην τελέσσωμαι τελεσσαί̄μην1ps

τελεσσάμην

ἐτελέσσω τελέσσῃ τελέσσαῑο τέλεσσαι2ps

τελέσσω

ἐτελέσσατο τελέσσηται τελέσσαῑτο τελεσσάσθω3ps

τελέσσατο

ἐτελεσσάμεθα τελεσσώμεθα τελεσσαί̄μεθα1pp

τελεσσάμεθα

ἐτελέσσασθε τελέσσησθε τελέσσαῑσθε τελέσσασθε2pp

τελέσσασθε

ἐτελέσσαντο τελέσσωνται τελέσσαῑντο τελεσσάσθωσαν3pp

τελέσσαντο

ἐτελέσσασθον τελέσσησθον τελέσσαῑσθον τελέσσασθον2pd

τελέσσασθον

ἐτελεσσάσθην τελέσσησθον τελεσσαί̄σθην τελεσσάσθων3pd

τελεσσάσθην



τελέω

accomplish, execute; cause.

Singular Plural Dual

Regular

Present

Active voice

Masculine

Nominative τελῶν τελοῦντες τελοῦντε

Vocative τελῶν τελοῦντες τελοῦντε

Accusative τελοῦντα τελοῦντας τελοῦντε

Genitive τελοῦντος τελούντων τελούντοῑν

Dative τελοῦντι τελοῦσι τελούντοῑν

Feminine

Nominative τελοῦσα τελοῦσαι τελούσᾱ

Vocative τελοῦσα τελοῦσαι τελούσᾱ

Accusative τελοῦσαν τελούσᾱς τελούσᾱ

Genitive τελούσης τελουσῶν τελούσαῑν

Dative τελούσῃ τελούσαῑς τελούσαῑν

Neuter

Nominative τελοῦν τελοῦντα τελοῦντε

Vocative τελοῦν τελοῦντα τελοῦντε

Accusative τελοῦν τελοῦντα τελοῦντε

Genitive τελοῦντος τελούντων τελούντοῑν

Dative τελοῦντι τελοῦσι τελούντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative τελούμενος τελούμενοι τελουμένω

Vocative τελούμενε τελούμενοι τελουμένω

Accusative τελούμενον τελουμένους τελουμένω

Genitive τελουμένου τελουμένων τελουμένοῑν

Dative τελουμένῳ τελουμένοῑς τελουμένοῑν

Feminine

Nominative τελουμένη τελουμέναι τελουμένᾱ

Vocative τελουμένη τελουμέναι τελουμένᾱ

Accusative τελουμένην τελουμένᾱς τελουμένᾱ

Genitive τελουμένης τελουμενῶν τελουμέναῑν

Dative τελουμένῃ τελουμέναῑς τελουμέναῑν



Singular Plural Dual

Neuter

Nominative τελούμενον τελούμενα τελουμένω

Vocative τελούμενον τελούμενα τελουμένω

Accusative τελούμενον τελούμενα τελουμένω

Genitive τελουμένου τελουμένων τελουμένοῑν

Dative τελουμένῳ τελουμένοῑς τελουμένοῑν

Future

Active voice

Masculine

Nominative τελέσων τελέσοντες τελέσοντε

Vocative τελέσον τελέσοντες τελέσοντε

Accusative τελέσοντα τελέσοντας τελέσοντε

Genitive τελέσοντος τελεσόντων τελεσόντοῑν

Dative τελέσοντι τελέσουσι τελεσόντοῑν

Feminine

Nominative τελέσουσα τελέσουσαι τελεσούσᾱ

Vocative τελέσουσα τελέσουσαι τελεσούσᾱ

Accusative τελέσουσαν τελεσούσᾱς τελεσούσᾱ

Genitive τελεσούσης τελεσουσῶν τελεσούσαῑν

Dative τελεσούσῃ τελεσούσαῑς τελεσούσαῑν

Neuter

Nominative τελέσον τελέσοντα τελέσοντε

Vocative τελέσον τελέσοντα τελέσοντε

Accusative τελέσον τελέσοντα τελέσοντε

Genitive τελέσοντος τελεσόντων τελεσόντοῑν

Dative τελέσοντι τελέσουσι τελεσόντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative τελεσόμενος τελεσόμενοι τελεσομένω

Vocative τελεσόμενε τελεσόμενοι τελεσομένω

Accusative τελεσόμενον τελεσομένους τελεσομένω

Genitive τελεσομένου τελεσομένων τελεσομένοῑν

Dative τελεσομένῳ τελεσομένοῑς τελεσομένοῑν



Singular Plural Dual

Feminine

Nominative τελεσομένη τελεσομέναι τελεσομένᾱ

Vocative τελεσομένη τελεσομέναι τελεσομένᾱ

Accusative τελεσομένην τελεσομένᾱς τελεσομένᾱ

Genitive τελεσομένης τελεσομενῶν τελεσομέναῑν

Dative τελεσομένῃ τελεσομέναῑς τελεσομέναῑν

Neuter

Nominative τελεσόμενον τελεσόμενα τελεσομένω

Vocative τελεσόμενον τελεσόμενα τελεσομένω

Accusative τελεσόμενον τελεσόμενα τελεσομένω

Genitive τελεσομένου τελεσομένων τελεσομένοῑν

Dative τελεσομένῳ τελεσομένοῑς τελεσομένοῑν

Passive voice

Masculine

Nominative τελεσθησόμενος τελεσθησόμενοι τελεσθησομένω

Vocative τελεσθησόμενε τελεσθησόμενοι τελεσθησομένω

Accusative τελεσθησόμενον τελεσθησομένους τελεσθησομένω

Genitive τελεσθησομένου τελεσθησομένων τελεσθησομένοῑν

Dative τελεσθησομένῳ τελεσθησομένοῑς τελεσθησομένοῑν

Feminine

Nominative τελεσθησομένη τελεσθησομέναι τελεσθησομένᾱ

Vocative τελεσθησομένη τελεσθησομέναι τελεσθησομένᾱ

Accusative τελεσθησομένην τελεσθησομένᾱς τελεσθησομένᾱ

Genitive τελεσθησομένης τελεσθησομενῶν τελεσθησομέναῑν

Dative τελεσθησομένῃ τελεσθησομέναῑς τελεσθησομέναῑν

Neuter

Nominative τελεσθησόμενον τελεσθησόμενα τελεσθησομένω

Vocative τελεσθησόμενον τελεσθησόμενα τελεσθησομένω

Accusative τελεσθησόμενον τελεσθησόμενα τελεσθησομένω

Genitive τελεσθησομένου τελεσθησομένων τελεσθησομένοῑν

Dative τελεσθησομένῳ τελεσθησομένοῑς τελεσθησομένοῑν



Singular Plural Dual

Aorist

Active voice

Masculine

Nominative τελέσᾱς τελέσαντες τελέσαντε

Vocative τελέσαν τελέσαντες τελέσαντε

Accusative τελέσαντα τελέσαντας τελέσαντε

Genitive τελέσαντος τελεσάντων τελεσάντοῑν

Dative τελέσαντι τελέσᾱσι τελεσάντοῑν

Feminine

Nominative τελέσᾱσα τελέσᾱσαι τελεσά̄σᾱ

Vocative τελέσᾱσα τελέσᾱσαι τελεσά̄σᾱ

Accusative τελέσᾱσαν τελεσά̄σᾱς τελεσά̄σᾱ

Genitive τελεσά̄σης τελεσᾱσῶν τελεσά̄σαῑν

Dative τελεσά̄σῃ τελεσά̄σαῑς τελεσά̄σαῑν

Neuter

Nominative τελέσαν τελέσαντα τελέσαντε

Vocative τελέσαν τελέσαντα τελέσαντε

Accusative τελέσαν τελέσαντα τελέσαντε

Genitive τελέσαντος τελεσάντων τελεσάντοῑν

Dative τελέσαντι τελέσᾱσι τελεσάντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative τελεσάμενος τελεσάμενοι τελεσαμένω

Vocative τελεσάμενε τελεσάμενοι τελεσαμένω

Accusative τελεσάμενον τελεσαμένους τελεσαμένω

Genitive τελεσαμένου τελεσαμένων τελεσαμένοῑν

Dative τελεσαμένῳ τελεσαμένοῑς τελεσαμένοῑν

Feminine

Nominative τελεσαμένη τελεσαμέναι τελεσαμένᾱ

Vocative τελεσαμένη τελεσαμέναι τελεσαμένᾱ

Accusative τελεσαμένην τελεσαμένᾱς τελεσαμένᾱ

Genitive τελεσαμένης τελεσαμενῶν τελεσαμέναῑν

Dative τελεσαμένῃ τελεσαμέναῑς τελεσαμέναῑν



Singular Plural Dual

Neuter

Nominative τελεσάμενον τελεσάμενα τελεσαμένω

Vocative τελεσάμενον τελεσάμενα τελεσαμένω

Accusative τελεσάμενον τελεσάμενα τελεσαμένω

Genitive τελεσαμένου τελεσαμένων τελεσαμένοῑν

Dative τελεσαμένῳ τελεσαμένοῑς τελεσαμένοῑν

Passive voice

Masculine

Nominative τελεσθείς τελεσθέντες τελεσθέντε

Vocative τελεσθείς τελεσθέντες τελεσθέντε

Accusative τελεσθέντα τελεσθέντας τελεσθέντε

Genitive τελεσθέντος τελεσθέντων τελεσθέντοῑν

Dative τελεσθέντι τελεσθεῖσι τελεσθέντοῑν

Feminine

Nominative τελεσθεῖσα τελεσθεῖσαι τελεσθείσᾱ

Vocative τελεσθεῖσα τελεσθεῖσαι τελεσθείσᾱ

Accusative τελεσθεῖσαν τελεσθείσᾱς τελεσθείσᾱ

Genitive τελεσθείσης τελεσθεισῶν τελεσθείσαῑν

Dative τελεσθείσῃ τελεσθείσαῑς τελεσθείσαῑν

Neuter

Nominative τελεσθέν τελεσθέντα τελεσθέντε

Vocative τελεσθέν τελεσθέντα τελεσθέντε

Accusative τελεσθέν τελεσθέντα τελεσθέντε

Genitive τελεσθέντος τελεσθέντων τελεσθέντοῑν

Dative τελεσθέντι τελεσθεῖσι τελεσθέντοῑν

Perfect

Active voice

Masculine

Nominative τετελεκώς τετελεκότες τετελεκότε

Vocative τετελεκώς τετελεκότες τετελεκότε

Accusative τετελεκότα τετελεκότας τετελεκότε

Genitive τετελεκότος τετελεκότων τετελεκότοῑν

Dative τετελεκότι τετελεκῶσι τετελεκότοῑν



Singular Plural Dual

Feminine

Nominative τετελεκυῖα τετελεκυῖαι τετελεκυίᾱ

Vocative τετελεκυῖα τετελεκυῖαι τετελεκυίᾱ

Accusative τετελεκυῖαν τετελεκυίᾱς τετελεκυίᾱ

Genitive τετελεκυίᾱς τετελεκυιῶν τετελεκυίαῑν

Dative τετελεκυίᾳ τετελεκυίαῑς τετελεκυίαῑν

Neuter

Nominative τετελεκός τετελεκότα τετελεκότε

Vocative τετελεκός τετελεκότα τετελεκότε

Accusative τετελεκός τετελεκότα τετελεκότε

Genitive τετελεκότος τετελεκότων τετελεκότοῑν

Dative τετελεκότι τετελεκῶσι τετελεκότοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative τετελεμένος τετελεμένοι τετελεμένω

Vocative τετελεμένε τετελεμένοι τετελεμένω

Accusative τετελεμένον τετελεμένους τετελεμένω

Genitive τετελεμένου τετελεμένων τετελεμένοῑν

Dative τετελεμένῳ τετελεμένοῑς τετελεμένοῑν

Feminine

Nominative τετελεμένη τετελεμέναι τετελεμένᾱ

Vocative τετελεμένη τετελεμέναι τετελεμένᾱ

Accusative τετελεμένην τετελεμένᾱς τετελεμένᾱ

Genitive τετελεμένης τετελεμενῶν τετελεμέναῑν

Dative τετελεμένῃ τετελεμέναῑς τετελεμέναῑν

Neuter

Nominative τετελεμένον τετελεμένα τετελεμένω

Vocative τετελεμένον τετελεμένα τετελεμένω

Accusative τετελεμένον τετελεμένα τετελεμένω

Genitive τετελεμένου τετελεμένων τετελεμένοῑν

Dative τετελεμένῳ τετελεμένοῑς τετελεμένοῑν



Singular Plural Dual

Attic

Future

Active voice

Masculine

Nominative τελῶν τελοῦντες τελοῦντε

Vocative τελῶν τελοῦντες τελοῦντε

Accusative τελοῦντα τελοῦντας τελοῦντε

Genitive τελοῦντος τελούντων τελούντοῑν

Dative τελοῦντι τελοῦσι τελούντοῑν

Feminine

Nominative τελοῦσα τελοῦσαι τελούσᾱ

Vocative τελοῦσα τελοῦσαι τελούσᾱ

Accusative τελοῦσαν τελούσᾱς τελούσᾱ

Genitive τελούσης τελουσῶν τελούσαῑν

Dative τελούσῃ τελούσαῑς τελούσαῑν

Neuter

Nominative τελοῦν τελοῦντα τελοῦντε

Vocative τελοῦν τελοῦντα τελοῦντε

Accusative τελοῦν τελοῦντα τελοῦντε

Genitive τελοῦντος τελούντων τελούντοῑν

Dative τελοῦντι τελοῦσι τελούντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative τελούμενος τελούμενοι τελουμένω

Vocative τελούμενε τελούμενοι τελουμένω

Accusative τελούμενον τελουμένους τελουμένω

Genitive τελουμένου τελουμένων τελουμένοῑν

Dative τελουμένῳ τελουμένοῑς τελουμένοῑν

Feminine

Nominative τελουμένη τελουμέναι τελουμένᾱ

Vocative τελουμένη τελουμέναι τελουμένᾱ

Accusative τελουμένην τελουμένᾱς τελουμένᾱ

Genitive τελουμένης τελουμενῶν τελουμέναῑν

Dative τελουμένῃ τελουμέναῑς τελουμέναῑν



Singular Plural Dual

Neuter

Nominative τελούμενον τελούμενα τελουμένω

Vocative τελούμενον τελούμενα τελουμένω

Accusative τελούμενον τελούμενα τελουμένω

Genitive τελουμένου τελουμένων τελουμένοῑν

Dative τελουμένῳ τελουμένοῑς τελουμένοῑν



Singular Plural Dual

Epic

Future

Active voice

Masculine

Nominative τελέσσων τελέσσοντες τελέσσοντε

Vocative τελέσσον τελέσσοντες τελέσσοντε

Accusative τελέσσοντα τελέσσοντας τελέσσοντε

Genitive τελέσσοντος τελεσσόντων τελεσσόντοῑν

Dative τελέσσοντι τελέσσουσι τελεσσόντοῑν

Feminine

Nominative τελέσσουσα τελέσσουσαι τελεσσούσᾱ

Vocative τελέσσουσα τελέσσουσαι τελεσσούσᾱ

Accusative τελέσσουσαν τελεσσούσᾱς τελεσσούσᾱ

Genitive τελεσσούσης τελεσσουσῶν τελεσσούσαῑν

Dative τελεσσούσῃ τελεσσούσαῑς τελεσσούσαῑν

Neuter

Nominative τελέσσον τελέσσοντα τελέσσοντε

Vocative τελέσσον τελέσσοντα τελέσσοντε

Accusative τελέσσον τελέσσοντα τελέσσοντε

Genitive τελέσσοντος τελεσσόντων τελεσσόντοῑν

Dative τελέσσοντι τελέσσουσι τελεσσόντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative τελεσσόμενος τελεσσόμενοι τελεσσομένω

Vocative τελεσσόμενε τελεσσόμενοι τελεσσομένω

Accusative τελεσσόμενον τελεσσομένους τελεσσομένω

Genitive τελεσσομένου τελεσσομένων τελεσσομένοῑν

Dative τελεσσομένῳ τελεσσομένοῑς τελεσσομένοῑν

Feminine

Nominative τελεσσομένη τελεσσομέναι τελεσσομένᾱ

Vocative τελεσσομένη τελεσσομέναι τελεσσομένᾱ

Accusative τελεσσομένην τελεσσομένᾱς τελεσσομένᾱ

Genitive τελεσσομένης τελεσσομενῶν τελεσσομέναῑν

Dative τελεσσομένῃ τελεσσομέναῑς τελεσσομέναῑν



Singular Plural Dual

Neuter

Nominative τελεσσόμενον τελεσσόμενα τελεσσομένω

Vocative τελεσσόμενον τελεσσόμενα τελεσσομένω

Accusative τελεσσόμενον τελεσσόμενα τελεσσομένω

Genitive τελεσσομένου τελεσσομένων τελεσσομένοῑν

Dative τελεσσομένῳ τελεσσομένοῑς τελεσσομένοῑν



Singular Plural Dual

Ionic

Future

Active voice

Masculine

Nominative τελέσων τελέσοντες τελέσοντε

Vocative τελέσον τελέσοντες τελέσοντε

Accusative τελέσοντα τελέσοντας τελέσοντε

Genitive τελέσοντος τελεσόντων τελεσόντοῑν

Dative τελέσοντι τελέσουσι τελεσόντοῑν

Feminine

Nominative τελέσουσα τελέσουσαι τελεσούσᾱ

Vocative τελέσουσα τελέσουσαι τελεσούσᾱ

Accusative τελέσουσαν τελεσούσᾱς τελεσούσᾱ

Genitive τελεσούσης τελεσουσῶν τελεσούσαῑν

Dative τελεσούσῃ τελεσούσαῑς τελεσούσαῑν

Neuter

Nominative τελέσον τελέσοντα τελέσοντε

Vocative τελέσον τελέσοντα τελέσοντε

Accusative τελέσον τελέσοντα τελέσοντε

Genitive τελέσοντος τελεσόντων τελεσόντοῑν

Dative τελέσοντι τελέσουσι τελεσόντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative τελεσόμενος τελεσόμενοι τελεσομένω

Vocative τελεσόμενε τελεσόμενοι τελεσομένω

Accusative τελεσόμενον τελεσομένους τελεσομένω

Genitive τελεσομένου τελεσομένων τελεσομένοῑν

Dative τελεσομένῳ τελεσομένοῑς τελεσομένοῑν

Feminine

Nominative τελεσομένη τελεσομέναι τελεσομένᾱ

Vocative τελεσομένη τελεσομέναι τελεσομένᾱ

Accusative τελεσομένην τελεσομένᾱς τελεσομένᾱ

Genitive τελεσομένης τελεσομενῶν τελεσομέναῑν

Dative τελεσομένῃ τελεσομέναῑς τελεσομέναῑν



Singular Plural Dual

Neuter

Nominative τελεσόμενον τελεσόμενα τελεσομένω

Vocative τελεσόμενον τελεσόμενα τελεσομένω

Accusative τελεσόμενον τελεσόμενα τελεσομένω

Genitive τελεσομένου τελεσομένων τελεσομένοῑν

Dative τελεσομένῳ τελεσομένοῑς τελεσομένοῑν



Singular Plural Dual

Poetic

Aorist

Active voice

Masculine

Nominative τελέσσᾱς τελέσσαντες τελέσσαντε

Vocative τελέσσαν τελέσσαντες τελέσσαντε

Accusative τελέσσαντα τελέσσαντας τελέσσαντε

Genitive τελέσσαντος τελεσσάντων τελεσσάντοῑν

Dative τελέσσαντι τελέσσᾱσι τελεσσάντοῑν

Feminine

Nominative τελέσσᾱσα τελέσσᾱσαι τελεσσά̄σᾱ

Vocative τελέσσᾱσα τελέσσᾱσαι τελεσσά̄σᾱ

Accusative τελέσσᾱσαν τελεσσά̄σᾱς τελεσσά̄σᾱ

Genitive τελεσσά̄σης τελεσσᾱσῶν τελεσσά̄σαῑν

Dative τελεσσά̄σῃ τελεσσά̄σαῑς τελεσσά̄σαῑν

Neuter

Nominative τελέσσαν τελέσσαντα τελέσσαντε

Vocative τελέσσαν τελέσσαντα τελέσσαντε

Accusative τελέσσαν τελέσσαντα τελέσσαντε

Genitive τελέσσαντος τελεσσάντων τελεσσάντοῑν

Dative τελέσσαντι τελέσσᾱσι τελεσσάντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative τελεσσάμενος τελεσσάμενοι τελεσσαμένω

Vocative τελεσσάμενε τελεσσάμενοι τελεσσαμένω

Accusative τελεσσάμενον τελεσσαμένους τελεσσαμένω

Genitive τελεσσαμένου τελεσσαμένων τελεσσαμένοῑν

Dative τελεσσαμένῳ τελεσσαμένοῑς τελεσσαμένοῑν

Feminine

Nominative τελεσσαμένη τελεσσαμέναι τελεσσαμένᾱ

Vocative τελεσσαμένη τελεσσαμέναι τελεσσαμένᾱ

Accusative τελεσσαμένην τελεσσαμένᾱς τελεσσαμένᾱ

Genitive τελεσσαμένης τελεσσαμενῶν τελεσσαμέναῑν

Dative τελεσσαμένῃ τελεσσαμέναῑς τελεσσαμέναῑν



Singular Plural Dual

Neuter

Nominative τελεσσάμενον τελεσσάμενα τελεσσαμένω

Vocative τελεσσάμενον τελεσσάμενα τελεσσαμένω

Accusative τελεσσάμενον τελεσσάμενα τελεσσαμένω

Genitive τελεσσαμένου τελεσσαμένων τελεσσαμένοῑν

Dative τελεσσαμένῳ τελεσσαμένοῑς τελεσσαμένοῑν



τελέω

accomplish, execute; cause.

Active Middle Passive

Regular

Present τελεῖν τελεῖσθαι

Future τελέσειν τελέσεσθαι τελεσθήσεσθαι

Aorist τελέσαι τελέσασθαι τελεσθῆναι

Perfect τετελεκέναι τετελέσθαι

Attic

Present τελεῖν τελεῖσθαι

Epic

Future τελέσσειν τελέσσεσθαι

Ionic

Present τελέειν τελέεσθαι

Poetic

Aorist τελέσσαι τελέσσασθαι



τηρέω

guard; watch.

Indicative Subjunctive Optative Imperative

Regular

Active voice

Present
τηρῶ τηρῶ τηροῖμι1ps

τηρεῖς τηρῇς τηροῖς τήρει2ps

τηρεῖ τηρῇ τηροῖ τηρείτω3ps

τηροῦμεν τηρῶμεν τηροῖμεν1pp

τηρεῖτε τηρῆτε τηροῖτε τηρεῖτε2pp

τηροῦσι τηρῶσι τηροῖεν τηρείτωσαν3pp

τηρεῖτον τηρῆτον τηροῖτον τηρεῖτον2pd

τηρεῖτον τηρῆτον τηροί̄την τηρείτων3pd

Imperfect
ἐτήρουν1ps

ἐτήρεις2ps

ἐτήρει3ps

ἐτηροῦμεν1pp

ἐτηρεῖτε2pp

ἐτήρουν3pp

ἐτηρεῖτον2pd

ἐτηρείτην3pd

Future
τηρήσω τηρήσοῑμι1ps

τηρήσεις τηρήσοῑς2ps

τηρήσει τηρήσοῑ3ps

τηρήσομεν τηρήσοῑμεν1pp

τηρήσετε τηρήσοῑτε2pp

τηρήσουσι τηρήσοῑεν3pp

τηρήσετον τηρήσοῑτον2pd

τηρήσετον τηρησοί̄την3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Aorist
ἐτήρησα τηρήσω τηρήσαῑμι1ps

ἐτήρησας τηρήσῃς τηρήσειας τήρησον2ps

ἐτήρησε τηρήσῃ τηρήσειε τηρησάτω3ps

ἐτηρήσαμεν τηρήσωμεν τηρήσαῑμεν1pp

ἐτηρήσατε τηρήσητε τηρήσαῑτε τηρήσατε2pp

ἐτήρησαν τηρήσωσι τηρήσειαν τηρησάτωσαν3pp

ἐτηρήσατον τηρήσητον τηρήσαῑτον τηρήσατον2pd

ἐτηρησάτην τηρήσητον τηρησαί̄την τηρησάτων3pd

Perfect
τετήρηκα τετηρήκω τετηρήκοῑμι1ps

τετήρηκας τετηρήκῃς τετηρήκοῑς τετήρηκε2ps

τετήρηκε τετηρήκῃ τετηρήκοῑ τετηρηκέτω3ps

τετηρήκαμεν τετηρήκωμεν τετηρήκοῑμεν1pp

τετηρήκατε τετηρήκητε τετηρήκοῑτε τετηρήκετε2pp

τετηρήκασι τετηρήκωσι τετηρήκοῑεν τετηρηκέτωσαν3pp

τετηρήκατον τετηρήκητον τετηρήκοῑτον τετηρήκετον2pd

τετηρήκατον τετηρήκητον τετηρηκοί̄την τετηρηκέτων3pd

Pluperfect
ἐτετηρήκη1ps

ἐτετηρήκης2ps

ἐτετηρήκει3ps

ἐτετηρήκεμεν1pp

ἐτετηρήκετε2pp

ἐτετηρήκεσαν3pp

ἐτετηρήκειτον2pd

ἐτετηρηκείτην3pd

Middle voice

Present
τηροῦμαι τηρῶμαι τηροί̄μην1ps

τηρεῖ τηρῇ τηροῖο τηροῦ2ps

τηρεῖται τηρῆται τηροῖτο τηρείσθω3ps

τηρούμεθα τηρώμεθα τηροί̄μεθα1pp

τηρεῖσθε τηρῆσθε τηροῖσθε τηρεῖσθε2pp

τηροῦνται τηρῶνται τηροῖντο τηρείσθωσαν3pp

τηρεῖσθον τηρῆσθον τηροῖσθον τηρεῖσθον2pd

τηρεῖσθον τηρῆσθον τηροί̄σθην τηρείσθων3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Imperfect
ἐτηρούμην1ps

ἐτηροῦ2ps

ἐτηρεῖτο3ps

ἐτηρούμεθα1pp

ἐτηρεῖσθε2pp

ἐτηροῦντο3pp

ἐτηρεῖσθον2pd

ἐτηρείσθην3pd

Future
τηρήσομαι τηρησοί̄μην1ps

τηρήσει τηρήσοῑο2ps

τηρήσεται τηρήσοῑτο3ps

τηρησόμεθα τηρησοί̄μεθα1pp

τηρήσεσθε τηρήσοῑσθε2pp

τηρήσονται τηρήσοῑντο3pp

τηρήσεσθον τηρήσοῑσθον2pd

τηρήσεσθον τηρησοί̄σθην3pd

Aorist
ἐτηρησάμην τηρήσωμαι τηρησαί̄μην1ps

ἐτηρήσω τηρήσῃ τηρήσαῑο τήρησαι2ps

ἐτηρήσατο τηρήσηται τηρήσαῑτο τηρησάσθω3ps

ἐτηρησάμεθα τηρησώμεθα τηρησαί̄μεθα1pp

ἐτηρήσασθε τηρήσησθε τηρήσαῑσθε τηρήσασθε2pp

ἐτηρήσαντο τηρήσωνται τηρήσαῑντο τηρησάσθωσαν3pp

ἐτηρήσασθον τηρήσησθον τηρήσαῑσθον τηρήσασθον2pd

ἐτηρησάσθην τηρήσησθον τηρησαί̄σθην τηρησάσθων3pd

Perfect
τετήρημαι1ps

τετήρησαι τετήρησο2ps

τετήρηται τετηρήσθω3ps

τετηρήμεθα1pp

τετήρησθε τετήρησθε2pp

τετήρηνται τετηρήσθωσαν3pp

τετήρησθον τετήρησθον2pd

τετήρησθον τετηρήσθων3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Pluperfect
ἐτετηρήμην1ps

ἐτετήρησο2ps

ἐτετήρητο3ps

ἐτετηρήμεθα1pp

ἐτετήρησθε2pp

ἐτετήρηντο3pp

ἐτετήρησθον2pd

ἐτετηρήσθην3pd

Passive voice

Future
τηρηθήσομαι τηρηθησοί̄μην1ps

τηρηθήσει τηρηθήσοῑο2ps

τηρηθήσεται τηρηθήσοῑτο3ps

τηρηθησόμεθα τηρηθησοί̄μεθα1pp

τηρηθήσεσθε τηρηθήσοῑσθε2pp

τηρηθήσονται τηρηθήσοῑντο3pp

τηρηθήσεσθον τηρηθήσοῑσθον2pd

τηρηθήσεσθον τηρηθησοί̄σθην3pd

Aorist
ἐτηρήθην τηρηθῶ τηρηθείην1ps

ἐτηρήθης τηρηθῇς τηρηθείης τηρήθητι2ps

ἐτηρήθη τηρηθῇ τηρηθείη τηρηθήτω3ps

ἐτηρήθημεν τηρηθῶμεν τηρηθεῖμεν1pp

ἐτηρήθητε τηρηθῆτε τηρηθεῖτε τηρήθητε2pp

ἐτηρήθησαν τηρηθῶσι τηρηθεῖεν τηρηθήτωσαν3pp

ἐτηρήθητον τηρηθῆτον τηρηθεῖτον τηρήθητον2pd

ἐτηρηθήτην τηρηθῆτον τηρηθείτην τηρηθήτων3pd



τηρέω

guard; watch.

Singular Plural Dual

Regular

Present

Active voice

Masculine

Nominative τηρῶν τηροῦντες τηροῦντε

Vocative τηρῶν τηροῦντες τηροῦντε

Accusative τηροῦντα τηροῦντας τηροῦντε

Genitive τηροῦντος τηρούντων τηρούντοῑν

Dative τηροῦντι τηροῦσι τηρούντοῑν

Feminine

Nominative τηροῦσα τηροῦσαι τηρούσᾱ

Vocative τηροῦσα τηροῦσαι τηρούσᾱ

Accusative τηροῦσαν τηρούσᾱς τηρούσᾱ

Genitive τηρούσης τηρουσῶν τηρούσαῑν

Dative τηρούσῃ τηρούσαῑς τηρούσαῑν

Neuter

Nominative τηροῦν τηροῦντα τηροῦντε

Vocative τηροῦν τηροῦντα τηροῦντε

Accusative τηροῦν τηροῦντα τηροῦντε

Genitive τηροῦντος τηρούντων τηρούντοῑν

Dative τηροῦντι τηροῦσι τηρούντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative τηρούμενος τηρούμενοι τηρουμένω

Vocative τηρούμενε τηρούμενοι τηρουμένω

Accusative τηρούμενον τηρουμένους τηρουμένω

Genitive τηρουμένου τηρουμένων τηρουμένοῑν

Dative τηρουμένῳ τηρουμένοῑς τηρουμένοῑν

Feminine

Nominative τηρουμένη τηρουμέναι τηρουμένᾱ

Vocative τηρουμένη τηρουμέναι τηρουμένᾱ

Accusative τηρουμένην τηρουμένᾱς τηρουμένᾱ

Genitive τηρουμένης τηρουμενῶν τηρουμέναῑν

Dative τηρουμένῃ τηρουμέναῑς τηρουμέναῑν



Singular Plural Dual

Neuter

Nominative τηρούμενον τηρούμενα τηρουμένω

Vocative τηρούμενον τηρούμενα τηρουμένω

Accusative τηρούμενον τηρούμενα τηρουμένω

Genitive τηρουμένου τηρουμένων τηρουμένοῑν

Dative τηρουμένῳ τηρουμένοῑς τηρουμένοῑν

Future

Active voice

Masculine

Nominative τηρήσων τηρήσοντες τηρήσοντε

Vocative τηρήσον τηρήσοντες τηρήσοντε

Accusative τηρήσοντα τηρήσοντας τηρήσοντε

Genitive τηρήσοντος τηρησόντων τηρησόντοῑν

Dative τηρήσοντι τηρήσουσι τηρησόντοῑν

Feminine

Nominative τηρήσουσα τηρήσουσαι τηρησούσᾱ

Vocative τηρήσουσα τηρήσουσαι τηρησούσᾱ

Accusative τηρήσουσαν τηρησούσᾱς τηρησούσᾱ

Genitive τηρησούσης τηρησουσῶν τηρησούσαῑν

Dative τηρησούσῃ τηρησούσαῑς τηρησούσαῑν

Neuter

Nominative τηρῆσον τηρήσοντα τηρήσοντε

Vocative τηρῆσον τηρήσοντα τηρήσοντε

Accusative τηρῆσον τηρήσοντα τηρήσοντε

Genitive τηρήσοντος τηρησόντων τηρησόντοῑν

Dative τηρήσοντι τηρήσουσι τηρησόντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative τηρησόμενος τηρησόμενοι τηρησομένω

Vocative τηρησόμενε τηρησόμενοι τηρησομένω

Accusative τηρησόμενον τηρησομένους τηρησομένω

Genitive τηρησομένου τηρησομένων τηρησομένοῑν

Dative τηρησομένῳ τηρησομένοῑς τηρησομένοῑν



Singular Plural Dual

Feminine

Nominative τηρησομένη τηρησομέναι τηρησομένᾱ

Vocative τηρησομένη τηρησομέναι τηρησομένᾱ

Accusative τηρησομένην τηρησομένᾱς τηρησομένᾱ

Genitive τηρησομένης τηρησομενῶν τηρησομέναῑν

Dative τηρησομένῃ τηρησομέναῑς τηρησομέναῑν

Neuter

Nominative τηρησόμενον τηρησόμενα τηρησομένω

Vocative τηρησόμενον τηρησόμενα τηρησομένω

Accusative τηρησόμενον τηρησόμενα τηρησομένω

Genitive τηρησομένου τηρησομένων τηρησομένοῑν

Dative τηρησομένῳ τηρησομένοῑς τηρησομένοῑν

Passive voice

Masculine

Nominative τηρηθησόμενος τηρηθησόμενοι τηρηθησομένω

Vocative τηρηθησόμενε τηρηθησόμενοι τηρηθησομένω

Accusative τηρηθησόμενον τηρηθησομένους τηρηθησομένω

Genitive τηρηθησομένου τηρηθησομένων τηρηθησομένοῑν

Dative τηρηθησομένῳ τηρηθησομένοῑς τηρηθησομένοῑν

Feminine

Nominative τηρηθησομένη τηρηθησομέναι τηρηθησομένᾱ

Vocative τηρηθησομένη τηρηθησομέναι τηρηθησομένᾱ

Accusative τηρηθησομένην τηρηθησομένᾱς τηρηθησομένᾱ

Genitive τηρηθησομένης τηρηθησομενῶν τηρηθησομέναῑν

Dative τηρηθησομένῃ τηρηθησομέναῑς τηρηθησομέναῑν

Neuter

Nominative τηρηθησόμενον τηρηθησόμενα τηρηθησομένω

Vocative τηρηθησόμενον τηρηθησόμενα τηρηθησομένω

Accusative τηρηθησόμενον τηρηθησόμενα τηρηθησομένω

Genitive τηρηθησομένου τηρηθησομένων τηρηθησομένοῑν

Dative τηρηθησομένῳ τηρηθησομένοῑς τηρηθησομένοῑν



Singular Plural Dual

Aorist

Active voice

Masculine

Nominative τηρήσᾱς τηρήσαντες τηρήσαντε

Vocative τηρήσαν τηρήσαντες τηρήσαντε

Accusative τηρήσαντα τηρήσαντας τηρήσαντε

Genitive τηρήσαντος τηρησάντων τηρησάντοῑν

Dative τηρήσαντι τηρήσᾱσι τηρησάντοῑν

Feminine

Nominative τηρήσᾱσα τηρήσᾱσαι τηρησά̄σᾱ

Vocative τηρήσᾱσα τηρήσᾱσαι τηρησά̄σᾱ

Accusative τηρήσᾱσαν τηρησά̄σᾱς τηρησά̄σᾱ

Genitive τηρησά̄σης τηρησᾱσῶν τηρησά̄σαῑν

Dative τηρησά̄σῃ τηρησά̄σαῑς τηρησά̄σαῑν

Neuter

Nominative τηρῆσαν τηρήσαντα τηρήσαντε

Vocative τηρῆσαν τηρήσαντα τηρήσαντε

Accusative τηρῆσαν τηρήσαντα τηρήσαντε

Genitive τηρήσαντος τηρησάντων τηρησάντοῑν

Dative τηρήσαντι τηρήσᾱσι τηρησάντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative τηρησάμενος τηρησάμενοι τηρησαμένω

Vocative τηρησάμενε τηρησάμενοι τηρησαμένω

Accusative τηρησάμενον τηρησαμένους τηρησαμένω

Genitive τηρησαμένου τηρησαμένων τηρησαμένοῑν

Dative τηρησαμένῳ τηρησαμένοῑς τηρησαμένοῑν

Feminine

Nominative τηρησαμένη τηρησαμέναι τηρησαμένᾱ

Vocative τηρησαμένη τηρησαμέναι τηρησαμένᾱ

Accusative τηρησαμένην τηρησαμένᾱς τηρησαμένᾱ

Genitive τηρησαμένης τηρησαμενῶν τηρησαμέναῑν

Dative τηρησαμένῃ τηρησαμέναῑς τηρησαμέναῑν



Singular Plural Dual

Neuter

Nominative τηρησάμενον τηρησάμενα τηρησαμένω

Vocative τηρησάμενον τηρησάμενα τηρησαμένω

Accusative τηρησάμενον τηρησάμενα τηρησαμένω

Genitive τηρησαμένου τηρησαμένων τηρησαμένοῑν

Dative τηρησαμένῳ τηρησαμένοῑς τηρησαμένοῑν

Passive voice

Masculine

Nominative τηρηθείς τηρηθέντες τηρηθέντε

Vocative τηρηθείς τηρηθέντες τηρηθέντε

Accusative τηρηθέντα τηρηθέντας τηρηθέντε

Genitive τηρηθέντος τηρηθέντων τηρηθέντοῑν

Dative τηρηθέντι τηρηθεῖσι τηρηθέντοῑν

Feminine

Nominative τηρηθεῖσα τηρηθεῖσαι τηρηθείσᾱ

Vocative τηρηθεῖσα τηρηθεῖσαι τηρηθείσᾱ

Accusative τηρηθεῖσαν τηρηθείσᾱς τηρηθείσᾱ

Genitive τηρηθείσης τηρηθεισῶν τηρηθείσαῑν

Dative τηρηθείσῃ τηρηθείσαῑς τηρηθείσαῑν

Neuter

Nominative τηρηθέν τηρηθέντα τηρηθέντε

Vocative τηρηθέν τηρηθέντα τηρηθέντε

Accusative τηρηθέν τηρηθέντα τηρηθέντε

Genitive τηρηθέντος τηρηθέντων τηρηθέντοῑν

Dative τηρηθέντι τηρηθεῖσι τηρηθέντοῑν

Perfect

Active voice

Masculine

Nominative τετηρηκώς τετηρηκότες τετηρηκότε

Vocative τετηρηκώς τετηρηκότες τετηρηκότε

Accusative τετηρηκότα τετηρηκότας τετηρηκότε

Genitive τετηρηκότος τετηρηκότων τετηρηκότοῑν

Dative τετηρηκότι τετηρηκῶσι τετηρηκότοῑν



Singular Plural Dual

Feminine

Nominative τετηρηκυῖα τετηρηκυῖαι τετηρηκυίᾱ

Vocative τετηρηκυῖα τετηρηκυῖαι τετηρηκυίᾱ

Accusative τετηρηκυῖαν τετηρηκυίᾱς τετηρηκυίᾱ

Genitive τετηρηκυίᾱς τετηρηκυιῶν τετηρηκυίαῑν

Dative τετηρηκυίᾳ τετηρηκυίαῑς τετηρηκυίαῑν

Neuter

Nominative τετηρηκόν τετηρηκότες τετηρηκότε

Vocative τετηρηκός τετηρηκότες τετηρηκότε

Accusative τετηρηκότα τετηρηκότας τετηρηκότε

Genitive τετηρηκότος τετηρηκότων τετηρηκότοῑν

Dative τετηρηκότι τετηρηκῶσι τετηρηκότοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative τετηρημένος τετηρημένοι τετηρημένω

Vocative τετηρημένε τετηρημένοι τετηρημένω

Accusative τετηρημένον τετηρημένους τετηρημένω

Genitive τετηρημένου τετηρημένων τετηρημένοῑν

Dative τετηρημένῳ τετηρημένοῑς τετηρημένοῑν

Feminine

Nominative τετηρημένη τετηρημέναι τετηρημένᾱ

Vocative τετηρημένη τετηρημέναι τετηρημένᾱ

Accusative τετηρημένην τετηρημένᾱς τετηρημένᾱ

Genitive τετηρημένης τετηρημενῶν τετηρημέναῑν

Dative τετηρημένῃ τετηρημέναῑς τετηρημέναῑν

Neuter

Nominative τετηρημένον τετηρημένα τετηρημένω

Vocative τετηρημένον τετηρημένα τετηρημένω

Accusative τετηρημένον τετηρημένα τετηρημένω

Genitive τετηρημένου τετηρημένων τετηρημένοῑν

Dative τετηρημένῳ τετηρημένοῑς τετηρημένοῑν



τηρέω

guard; watch.

Active Middle Passive

Regular

Present τηρεῖν τηρεῖσθαι

Future τηρήσειν τηρήσεσθαι τηρηθήσεσθαι

Aorist τηρῆσαι τηρήσασθαι τηρηθῆναι

Perfect τετηρηκέναι τετηρῆσθαι



θνῄσκω

die.

Indicative Subjunctive Optative Imperative

Regular

Active voice

Present
θνῄσκω θνῄσκω θνῄσκοῑμι1ps

θνῄσκεις θνῄσκῃς θνῄσκοῑς θνῇσκε2ps

θνῄσκει θνῄσκῃ θνῄσκοῑ θνῃσκέτω3ps

θνῄσκομεν θνῄσκωμεν θνῄσκοῑμεν1pp

θνῄσκετε θνῄσκητε θνῄσκοῑτε θνῄσκετε2pp

θνῄσκουσι θνῄσκωσι θνῄσκοῑεν θνῃσκέτωσαν3pp

θνῄσκετον θνῄσκητον θνῄσκοῑτον θνῄσκετον2pd

θνῄσκετον θνῄσκητον θνῃσκοί̄την θνῃσκέτων3pd

Imperfect
ἔθνῃσκον1ps

ἔθνῃσκες2ps

ἔθνῃσκε3ps

ἐθνῄσκομεν1pp

ἐθνῄσκετε2pp

ἔθνῃσκον3pp

ἐθνῄσκετον2pd

ἐθνῃσκέτην3pd

Future
θανῶμαι θανοί̄μην1ps

θνήξομαι θνηξοί̄μην

θανῇ θανοῖο θανοῦ2ps

θνήξει θνήξοῑο

θανῆται θανοῖτο θανείσθω3ps

θνήξεται θνήξοῑτο

θανώμεθα θανοί̄μεθα1pp

θνηξόμεθα θνηξοί̄μεθα

θανῆσθε θανοῖσθε θανεῖσθε2pp

θνήξεσθε θνήξοῑσθε

θανῶνται θανοῖντο θανείσθωσαν3pp

θνήξονται θνήξοῑντο

θανῆσθον θανοῖσθον θανεῖσθον2pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

θνήξεσθον θνήξοῑσθον

θανῆσθον θανοί̄σθην θανείσθων3pd

θνήξεσθον θνηξοί̄σθην

Strong aorist
ἔθανον θάνω θάνοῑμι1ps

ἔθανες θάνῃς θάνοῑς θάνε2ps

ἔθανε θάνῃ θάνοῑ θανέτω3ps

ἐθάνομεν θάνωμεν θάνοῑμεν1pp

ἐθάνετε θάνητε θάνοῑτε θάνετε2pp

ἔθανον θάνωσι θάνοῑεν θανέτωσαν3pp

ἐθάνετον θάνητον θάνοῑτον θάνετον2pd

ἐθανέτην θάνητον θανοί̄την θανέτων3pd

Perfect
τέθνηκα τεθνήκω τεθνήκοῑμι1ps

τέθνηκας τεθνήκῃς τεθνήκοῑς τέθνηκε2ps

τέθνηκε τεθνήκῃ τεθνήκοῑ τεθνηκέτω3ps

τεθνήκαμεν τεθνήκωμεν τεθνήκοῑμεν1pp

τεθνήκατε τεθνήκητε τεθνήκοῑτε τεθνήκετε2pp

τεθνήκασι τεθνήκωσι τεθνήκοῑεν τεθνηκέτωσαν3pp

τεθνήκατον τεθνήκητον τεθνήκοῑτον τεθνήκετον2pd

τεθνήκατον τεθνήκητον τεθνηκοί̄την τεθνηκέτων3pd

Strong perfect
τεθναίην1ps

τεθνάτω3ps

Pluperfect
ἐτεθνήκη1ps

ἐτεθνήκης2ps

ἐτεθνήκει3ps

ἐτεθνήκεμεν1pp

ἐτεθνήκετε2pp

ἐτεθνήκεσαν3pp

ἐτεθνήκειτον2pd

ἐτεθνηκείτην3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Middle voice

Present
ἐθνῄσκομαι θνῄσκωμαι θνῃσκοί̄μην1ps

ἐθνῄσκει θνῄσκῃ θνῄσκοῑο θνῄσκου2ps

ἐθνῄσκεται θνῄσκηται θνῄσκοῑτο θνῃσκέσθω3ps

ἐθνῃσκόμεθα θνῃσκώμεθα θνῃσκοί̄μεθα1pp

ἐθνῄσκεσθε θνῄσκησθε θνῄσκοῑσθε θνῄσκεσθε2pp

ἐθνῄσκονται θνῄσκωνται θνῄσκοῑντο θνῃσκέσθωσαν3pp

ἐθνῄσκεσθον θνῄσκησθον θνῄσκοῑσθον θνῄσκεσθον2pd

ἐθνῄσκεσθον θνῄσκησθον θνῃσκοί̄σθην θνῃσκέσθων3pd

Imperfect
ἐθνῃσκόμην1ps

ἐθνῄσκου2ps

ἐθνῄσκετο3ps

ἐθνῃσκόμεθα1pp

ἐθνῄσκεσθε2pp

ἐθνῄσκοντο3pp

ἐθνῄσκεσθον2pd

ἐθνῃσκέσθην3pd

Future
θανοῦμαι1ps

θανεῖ2ps

θανεῖται3ps

θανούμεθα1pp

θανεῖσθε2pp

θανοῦνται3pp

θανεῖσθον2pd

θανεῖσθον3pd

Strong aorist
ἐθανόμην θάνωμαι θανοί̄μην1ps

ἐθάνου θάνῃ θάνοῑο θανοῦ2ps

ἐθάνετο θάνηται θάνοῑτο θανέσθω3ps

ἐθανόμεθα θανώμεθα θανοί̄μεθα1pp

ἐθάνεσθε θάνησθε θάνοῑσθε θάνεσθε2pp

ἐθάνοντο θάνωνται θάνοῑντο θανέσθωσαν3pp

ἐθάνεσθον θάνησθον θάνοῑσθον θάνεσθον2pd

ἐθανέσθην θάνησθον θανοί̄σθην θανέσθων3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Perfect
ἐτέθνημαι1ps

ἐτέθνησαι τέθνησο2ps

ἐτέθνηται τεθνήσθω3ps

ἐτεθνήμεθα1pp

ἐτέθνησθε τέθνησθε2pp

ἐτέθνηνται τεθνήσθωσαν3pp

ἐτέθνησθον τέθνησθον2pd

ἐτέθνησθον τεθνήσθων3pd

Pluperfect
ἐτεθνήμην1ps

ἐτέθνησο2ps

ἐτέθνητο3ps

ἐτεθνήμεθα1pp

ἐτέθνησθε2pp

ἐτέθνηντο3pp

ἐτέθνησθον2pd

ἐτεθνήσθην3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Doric

Active voice

Present
θνᾴσκω θνᾴσκω θνᾴσκοῑμι1ps

θνᾴσκεις θνᾴσκῃς θνᾴσκοῑς θνᾷσκε2ps

θνᾴσκει θνᾴσκῃ θνᾴσκοῑ θνᾳσκέτω3ps

θνᾴσκομεν θνᾴσκωμεν θνᾴσκοῑμεν1pp

θνᾴσκετε θνᾴσκητε θνᾴσκοῑτε θνᾴσκετε2pp

θνᾴσκουσι θνᾴσκωσι θνᾴσκοῑεν θνᾳσκέτωσαν3pp

θνᾴσκετον θνᾴσκητον θνᾴσκοῑτον θνᾴσκετον2pd

θνᾴσκετον θνᾴσκητον θνᾳσκοί̄την θνᾳσκέτων3pd

Imperfect
ἔθνᾳσκον1ps

ἔθνᾳσκες2ps

ἔθνᾳσκε3ps

ἐθνᾴσκομεν1pp

ἐθνᾴσκετε2pp

ἔθνᾳσκον3pp

ἐθνᾴσκετον2pd

ἐθνᾳσκέτην3pd

Future
τεθναξῶμαι τεθναξοί̄μην1ps

τεθναξοῖ τεθναξοῖο τεθναξοῦ2ps

τεθναξῶται τεθναξοῖτο τεθναξούσθω3ps

τεθναξώμεθα τεθναξοί̄μεθα1pp

τεθναξῶσθε τεθναξοῖσθε τεθναξοῦσθε2pp

τεθναξῶνται τεθναξοῖντο τεθναξούσθωσαν3pp

τεθναξῶσθον τεθναξοῖσθον τεθναξοῦσθον2pd

τεθναξῶσθον τεθναξοί̄σθην τεθναξούσθων3pd

Middle voice

Present
ἐθνᾴσκομαι θνᾴσκωμαι θνᾳσκοί̄μην1ps

ἐθνᾴσκει θνᾴσκῃ θνᾴσκοῑο θνᾴσκου2ps

ἐθνᾴσκεται θνᾴσκηται θνᾴσκοῑτο θνᾳσκέσθω3ps

ἐθνᾳσκόμεθα θνᾳσκώμεθα θνᾳσκοί̄μεθα1pp

ἐθνᾴσκεσθε θνᾴσκησθε θνᾴσκοῑσθε θνᾴσκεσθε2pp

ἐθνᾴσκονται θνᾴσκωνται θνᾴσκοῑντο θνᾳσκέσθωσαν3pp



Indicative Subjunctive Optative Imperative

ἐθνᾴσκεσθον θνᾴσκησθον θνᾴσκοῑσθον θνᾴσκεσθον2pd

ἐθνᾴσκεσθον θνᾴσκησθον θνᾳσκοί̄σθην θνᾳσκέσθων3pd

Imperfect
ἐθνᾳσκόμην1ps

ἐθνᾴσκου2ps

ἐθνᾴσκετο3ps

ἐθνᾳσκόμεθα1pp

ἐθνᾴσκεσθε2pp

ἐθνᾴσκοντο3pp

ἐθνᾴσκεσθον2pd

ἐθνᾳσκέσθην3pd

Future
τεθναξοῦμαι1ps

τεθναξοῖ2ps

τεθναξοῦται3ps

τεθναξούμεθα1pp

τεθναξοῦσθε2pp

τεθναξοῦνται3pp

τεθναξοῦσθον2pd

τεθναξοῦσθον3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Poetic

Active voice

Imperfect
θνῇσκον1ps

θνῇσκες2ps

θνῇσκε3ps

θνῄσκομεν1pp

θνῄσκετε2pp

θνῇσκον3pp

θνῄσκετον2pd

θνῃσκέτην3pd

Middle voice

Imperfect
θνῃσκόμην1ps

θνῄσκου2ps

θνῄσκετο3ps

θνῃσκόμεθα1pp

θνῄσκεσθε2pp

θνῄσκοντο3pp

θνῄσκεσθον2pd

θνῃσκέσθην3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Recent

Active voice

Aorist
ἐτέθνηξα τεθνήξω τεθνήξαῑμι1ps

ἔθνηξα θνήξω θνήξαῑμι

ἐτέθνηξας τεθνήξῃς τεθνήξειας τέθνηξον2ps

ἔθνηξας θνήξῃς θνήξειας θνῆξον

ἐτέθνηξε τεθνήξῃ τεθνήξειε τεθνηξάτω3ps

ἔθνηξε θνήξῃ θνήξειε θνηξάτω

ἐτεθνήξαμεν τεθνήξωμεν τεθνήξαῑμεν1pp

ἐθνήξαμεν θνήξωμεν θνήξαῑμεν

ἐτεθνήξατε τεθνήξητε τεθνήξαῑτε τεθνήξατε2pp

ἐθνήξατε θνήξητε θνήξαῑτε θνήξατε

ἐτέθνηξαν τεθνήξωσι τεθνήξειαν τεθνηξάτωσαν3pp

ἔθνηξαν θνήξωσι θνήξειαν θνηξάτωσαν

ἐτεθνήξατον τεθνήξητον τεθνήξαῑτον τεθνήξατον2pd

ἐθνήξατον θνήξητον θνήξαῑτον θνήξατον

ἐτεθνηξάτην τεθνήξητον τεθνηξαί̄την τεθνηξάτων3pd

ἐθνηξάτην θνήξητον θνηξαί̄την θνηξάτων

Middle voice

Aorist
ἐτεθνηξάμην τεθνήξωμαι τεθνηξαί̄μην1ps

ἐθνηξάμην θνήξωμαι θνηξαί̄μην

ἐτεθνήξω τεθνήξῃ τεθνήξαῑο τέθνηξαι2ps

ἐθνήξω θνήξῃ θνήξαῑο θνῆξαι

ἐτεθνήξατο τεθνήξηται τεθνήξαῑτο τεθνηξάσθω3ps

ἐθνήξατο θνήξηται θνήξαῑτο θνηξάσθω

ἐτεθνηξάμεθα τεθνηξώμεθα τεθνηξαί̄μεθα1pp

ἐθνηξάμεθα θνηξώμεθα θνηξαί̄μεθα

ἐτεθνήξασθε τεθνήξησθε τεθνήξαῑσθε τεθνήξασθε2pp

ἐθνήξασθε θνήξησθε θνήξαῑσθε θνήξασθε

ἐτεθνήξαντο τεθνήξωνται τεθνήξαῑντο τεθνηξάσθωσαν3pp

ἐθνήξαντο θνήξωνται θνήξαῑντο θνηξάσθωσαν

ἐτεθνήξασθον τεθνήξησθον τεθνήξαῑσθον τεθνήξασθον2pd

ἐθνήξασθον θνήξησθον θνήξαῑσθον θνήξασθον

ἐτεθνηξάσθην τεθνήξησθον τεθνηξαί̄σθην τεθνηξάσθων3pd

ἐθνηξάσθην θνήξησθον θνηξαί̄σθην θνηξάσθων



θνῄσκω

die.

Singular Plural Dual

Regular

Present

Active voice

Masculine

Nominative θνῄσκων θνῄσκοντες θνῄσκοντε

Vocative θνῄσκον θνῄσκοντες θνῄσκοντε

Accusative θνῄσκοντα θνῄσκοντας θνῄσκοντε

Genitive θνῄσκοντος θνῃσκόντων θνῃσκόντοῑν

Dative θνῄσκοντι θνῄσκουσι θνῃσκόντοῑν

Feminine

Nominative θνῄσκουσα θνῄσκουσαι θνῃσκούσᾱ

Vocative θνῄσκουσα θνῄσκουσαι θνῃσκούσᾱ

Accusative θνῄσκουσαν θνῃσκούσᾱς θνῃσκούσᾱ

Genitive θνῃσκούσης θνῃσκουσῶν θνῃσκούσαῑν

Dative θνῃσκούσῃ θνῃσκούσαῑς θνῃσκούσαῑν

Neuter

Nominative θνῇσκον θνῄσκοντα θνῄσκοντε

Vocative θνῇσκον θνῄσκοντα θνῄσκοντε

Accusative θνῇσκον θνῄσκοντα θνῄσκοντε

Genitive θνῄσκοντος θνῃσκόντων θνῃσκόντοῑν

Dative θνῄσκοντι θνῄσκουσι θνῃσκόντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative θνῃσκόμενος θνῃσκόμενοι θνῃσκομένω

Vocative θνῃσκόμενε θνῃσκόμενοι θνῃσκομένω

Accusative θνῃσκόμενον θνῃσκομένους θνῃσκομένω

Genitive θνῃσκομένου θνῃσκομένων θνῃσκομένοῑν

Dative θνῃσκομένῳ θνῃσκομένοῑς θνῃσκομένοῑν

Feminine

Nominative θνῃσκομένη θνῃσκομέναι θνῃσκομένᾱ

Vocative θνῃσκομένη θνῃσκομέναι θνῃσκομένᾱ

Accusative θνῃσκομένην θνῃσκομένᾱς θνῃσκομένᾱ

Genitive θνῃσκομένης θνῃσκομενῶν θνῃσκομέναῑν

Dative θνῃσκομένῃ θνῃσκομέναῑς θνῃσκομέναῑν



Singular Plural Dual

Neuter

Nominative θνῃσκόμενον θνῃσκόμενα θνῃσκομένω

Vocative θνῃσκόμενον θνῃσκόμενα θνῃσκομένω

Accusative θνῃσκόμενον θνῃσκόμενα θνῃσκομένω

Genitive θνῃσκομένου θνῃσκομένων θνῃσκομένοῑν

Dative θνῃσκομένῳ θνῃσκομένοῑς θνῃσκομένοῑν

Future

Active voice

Masculine

Nominative

Nominative θνηξόμενος θνηξόμενοι θνηξομένω

Vocative

Vocative θνηξόμενε θνηξόμενοι θνηξομένω

Accusative

Accusative θνηξόμενον θνηξομένους θνηξομένω

Genitive

Genitive θνηξομένου θνηξομένων θνηξομένοῑν

Dative

Dative θνηξομένῳ θνηξομένοῑς θνηξομένοῑν

Feminine

Nominative

Nominative θνηξομένη θνηξομέναι θνηξομένᾱ

Vocative

Vocative θνηξομένη θνηξομέναι θνηξομένᾱ

Accusative

Accusative θνηξομένην θνηξομένᾱς θνηξομένᾱ

Genitive

Genitive θνηξομένης θνηξομενῶν θνηξομέναῑν

Dative

Dative θνηξομένῃ θνηξομέναῑς θνηξομέναῑν

Neuter

Nominative

Nominative θνηξόμενον θνηξόμενα θνηξομένω

Vocative

Vocative θνηξόμενον θνηξόμενα θνηξομένω

Accusative

Accusative θνηξόμενον θνηξόμενα θνηξομένω

Genitive



Singular Plural Dual

Genitive θνηξομένου θνηξομένων θνηξομένοῑν

Dative

Dative θνηξομένῳ θνηξομένοῑς θνηξομένοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative θανούμενος θανούμενοι θανουμένω

Vocative θανούμενε θανούμενοι θανουμένω

Accusative θανούμενον θανουμένους θανουμένω

Genitive θανουμένου θανουμένων θανουμένοῑν

Dative θανουμένῳ θανουμένοῑς θανουμένοῑν

Feminine

Nominative θανουμένη θανουμέναι θανουμένᾱ

Vocative θανουμένη θανουμέναι θανουμένᾱ

Accusative θανουμένην θανουμένᾱς θανουμένᾱ

Genitive θανουμένης θανουμενῶν θανουμέναῑν

Dative θανουμένῃ θανουμέναῑς θανουμέναῑν

Neuter

Nominative θανούμενον θανούμενα θανουμένω

Vocative θανούμενον θανούμενα θανουμένω

Accusative θανούμενον θανούμενα θανουμένω

Genitive θανουμένου θανουμένων θανουμένοῑν

Dative θανουμένῳ θανουμένοῑς θανουμένοῑν

String Aorist

Active voice

Masculine

Nominative θανών θανόντες θανόντε

Vocative θανών θανόντες θανόντε

Accusative θανόντα θανόντας θανόντε

Genitive θανόντος θανόντων θανόντοῑν

Dative θανόντι θανοῦσι θανόντοῑν

Feminine

Nominative θανοῦσα θανοῦσαι θανούσᾱ

Vocative θανοῦσα θανοῦσαι θανούσᾱ

Accusative θανοῦσαν θανούσᾱς θανούσᾱ

Genitive θανούσης θανουσῶν θανούσαῑν

Dative θανούσῃ θανούσαῑς θανούσαῑν



Singular Plural Dual

Neuter

Nominative θανόν θανόντα θανόντε

Vocative θανόν θανόντα θανόντε

Accusative θανόν θανόντα θανόντε

Genitive θανόντος θανόντων θανόντοῑν

Dative θανόντι θανοῦσι θανόντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative θανόμενος θανόμενοι θανομένω

Vocative θανόμενε θανόμενοι θανομένω

Accusative θανόμενον θανομένους θανομένω

Genitive θανομένου θανομένων θανομένοῑν

Dative θανομένῳ θανομένοῑς θανομένοῑν

Feminine

Nominative θανομένη θανομέναι θανομένᾱ

Vocative θανομένη θανομέναι θανομένᾱ

Accusative θανομένην θανομένᾱς θανομένᾱ

Genitive θανομένης θανομενῶν θανομέναῑν

Dative θανομένῃ θανομέναῑς θανομέναῑν

Neuter

Nominative θανόμενον θανόμενα θανομένω

Vocative θανόμενον θανόμενα θανομένω

Accusative θανόμενον θανόμενα θανομένω

Genitive θανομένου θανομένων θανομένοῑν

Dative θανομένῳ θανομένοῑς θανομένοῑν

Perfect

Active voice

Masculine

Nominative τεθνηκώς τεθνηκότες τεθνηκότε

Vocative τεθνηκώς τεθνηκότες τεθνηκότε

Accusative τεθνηκότα τεθνηκότας τεθνηκότε

Genitive τεθνηκότος τεθνηκότων τεθνηκότοῑν

Dative τεθνηκότι τεθνηκῶσι τεθνηκότοῑν



Singular Plural Dual

Feminine

Nominative τεθνηκυῖα τεθνηκυῖαι τεθνηκυίᾱ

Vocative τεθνηκυῖα τεθνηκυῖαι τεθνηκυίᾱ

Accusative τεθνηκυῖαν τεθνηκυίᾱς τεθνηκυίᾱ

Genitive τεθνηκυίᾱς τεθνηκυιῶν τεθνηκυίαῑν

Dative τεθνηκυίᾳ τεθνηκυίαῑς τεθνηκυίαῑν

Neuter

Nominative τεθνηκός τεθνηκότα τεθνηκότε

Vocative τεθνηκός τεθνηκότα τεθνηκότε

Accusative τεθνηκός τεθνηκότα τεθνηκότε

Genitive τεθνηκότος τεθνηκότων τεθνηκότοῑν

Dative τεθνηκότι τεθνηκῶσι τεθνηκότοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative τεθνημένος τεθνημένοι τεθνημένω

Vocative τεθνημένε τεθνημένοι τεθνημένω

Accusative τεθνημένον τεθνημένους τεθνημένω

Genitive τεθνημένου τεθνημένων τεθνημένοῑν

Dative τεθνημένῳ τεθνημένοῑς τεθνημένοῑν

Feminine

Nominative τεθνημένη τεθνημέναι τεθνημένᾱ

Vocative τεθνημένη τεθνημέναι τεθνημένᾱ

Accusative τεθνημένην τεθνημένᾱς τεθνημένᾱ

Genitive τεθνημένης τεθνημενῶν τεθνημέναῑν

Dative τεθνημένῃ τεθνημέναῑς τεθνημέναῑν

Neuter

Nominative τεθνημένον τεθνημένα τεθνημένω

Vocative τεθνημένον τεθνημένα τεθνημένω

Accusative τεθνημένον τεθνημένα τεθνημένω

Genitive τεθνημένου τεθνημένων τεθνημένοῑν

Dative τεθνημένῳ τεθνημένοῑς τεθνημένοῑν



Singular Plural Dual

Doric

Present

Active voice

Masculine

Nominative θνᾴσκων θνᾴσκοντες θνᾴσκοντε

Vocative θνᾴσκον θνᾴσκοντες θνᾴσκοντε

Accusative θνᾴσκοντα θνᾴσκοντας θνᾴσκοντε

Genitive θνᾴσκοντος θνᾳσκόντων θνᾳσκόντοῑν

Dative θνᾴσκοντι θνᾴσκουσι θνᾳσκόντοῑν

Feminine

Nominative θνᾴσκουσα θνᾴσκουσαι θνᾳσκούσᾱ

Vocative θνᾴσκουσα θνᾴσκουσαι θνᾳσκούσᾱ

Accusative θνᾴσκουσαν θνᾳσκούσᾱς θνᾳσκούσᾱ

Genitive θνᾳσκούσης θνᾳσκουσῶν θνᾳσκούσαῑν

Dative θνᾳσκούσῃ θνᾳσκούσαῑς θνᾳσκούσαῑν

Neuter

Nominative θνᾷσκον θνᾴσκοντα θνᾴσκοντε

Vocative θνᾷσκον θνᾴσκοντα θνᾴσκοντε

Accusative θνᾷσκον θνᾴσκοντα θνᾴσκοντε

Genitive θνᾴσκοντος θνᾳσκόντων θνᾳσκόντοῑν

Dative θνᾴσκοντι θνᾴσκουσι θνᾳσκόντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative θνᾳσκόμενος θνᾳσκόμενοι θνᾳσκομένω

Vocative θνᾳσκόμενε θνᾳσκόμενοι θνᾳσκομένω

Accusative θνᾳσκόμενον θνᾳσκομένους θνᾳσκομένω

Genitive θνᾳσκομένου θνᾳσκομένων θνᾳσκομένοῑν

Dative θνᾳσκομένῳ θνᾳσκομένοῑς θνᾳσκομένοῑν

Feminine

Nominative θνᾳσκομένη θνᾳσκομέναι θνᾳσκομένᾱ

Vocative θνᾳσκομένη θνᾳσκομέναι θνᾳσκομένᾱ

Accusative θνᾳσκομένην θνᾳσκομένᾱς θνᾳσκομένᾱ

Genitive θνᾳσκομένης θνᾳσκομενῶν θνᾳσκομέναῑν

Dative θνᾳσκομένῃ θνᾳσκομέναῑς θνᾳσκομέναῑν



Singular Plural Dual

Neuter

Nominative θνᾳσκόμενον θνᾳσκόμενα θνᾳσκομένω

Vocative θνᾳσκόμενον θνᾳσκόμενα θνᾳσκομένω

Accusative θνᾳσκόμενον θνᾳσκόμενα θνᾳσκομένω

Genitive θνᾳσκομένου θνᾳσκομένων θνᾳσκομένοῑν

Dative θνᾳσκομένῳ θνᾳσκομένοῑς θνᾳσκομένοῑν

Future

Middle voice

Masculine

Nominative τεθναξούμενος τεθναξούμενοι τεθναξουμένω

Vocative τεθναξούμενε τεθναξούμενοι τεθναξουμένω

Accusative τεθναξούμενον τεθναξουμένους τεθναξουμένω

Genitive τεθναξουμένου τεθναξουμένων τεθναξουμένοῑν

Dative τεθναξουμένῳ τεθναξουμένοῑς τεθναξουμένοῑν

Feminine

Nominative τεθναξουμένη τεθναξουμέναι τεθναξουμένᾱ

Vocative τεθναξουμένη τεθναξουμέναι τεθναξουμένᾱ

Accusative τεθναξουμένην τεθναξουμένᾱς τεθναξουμένᾱ

Genitive τεθναξουμένης τεθναξουμενῶν τεθναξουμέναῑν

Dative τεθναξουμένῃ τεθναξουμέναῑς τεθναξουμέναῑν

Neuter

Nominative τεθναξούμενον τεθναξούμενα τεθναξουμένω

Vocative τεθναξούμενον τεθναξούμενα τεθναξουμένω

Accusative τεθναξούμενον τεθναξούμενα τεθναξουμένω

Genitive τεθναξουμένου τεθναξουμένων τεθναξουμένοῑν

Dative τεθναξουμένῳ τεθναξουμένοῑς τεθναξουμένοῑν

Perfect

Active voice

Masculine

Nominative τεθνᾱκώς τεθνᾱκότες τεθνᾱκότε

Vocative τεθνᾱκώς τεθνᾱκότες τεθνᾱκότε

Accusative τεθνᾱκότα τεθνᾱκότας τεθνᾱκότε

Genitive τεθνᾱκότος τεθνᾱκότων τεθνᾱκότοῑν

Dative τεθνᾱκότι τεθνᾱκῶσι τεθνᾱκότοῑν



Singular Plural Dual

Feminine

Nominative τεθνᾱκυῖα τεθνᾱκυῖαι τεθνᾱκυίᾱ

Vocative τεθνᾱκυῖα τεθνᾱκυῖαι τεθνᾱκυίᾱ

Accusative τεθνᾱκυῖαν τεθνᾱκυίᾱς τεθνᾱκυίᾱ

Genitive τεθνᾱκυίᾱς τεθνᾱκυιῶν τεθνᾱκυίαῑν

Dative τεθνᾱκυίᾳ τεθνᾱκυίαῑς τεθνᾱκυίαῑν

Neuter

Nominative τεθνᾱκόν τεθνᾱκότες τεθνᾱκότε

Vocative τεθνᾱκός τεθνᾱκότες τεθνᾱκότε

Accusative τεθνᾱκότα τεθνᾱκότας τεθνᾱκότε

Genitive τεθνᾱκότος τεθνᾱκότων τεθνᾱκότοῑν

Dative τεθνᾱκότι τεθνᾱκῶσι τεθνᾱκότοῑν



Singular Plural Dual

Recent

Aorist

Active voice

Masculine

Nominative τεθνήξᾱς τεθνήξαντες τεθνήξαντε

Nominative θνήξᾱς θνήξαντες θνήξαντε

Vocative τεθνήξαν τεθνήξαντες τεθνήξαντε

Vocative θνήξαν θνήξαντες θνήξαντε

Accusative τεθνήξαντα τεθνήξαντας τεθνήξαντε

Accusative θνήξαντα θνήξαντας θνήξαντε

Genitive τεθνήξαντος τεθνηξάντων τεθνηξάντοῑν

Genitive θνήξαντος θνηξάντων θνηξάντοῑν

Dative τεθνήξαντι τεθνήξᾱσι τεθνηξάντοῑν

Dative θνήξαντι θνήξᾱσι θνηξάντοῑν

Feminine

Nominative τεθνήξᾱσα τεθνήξᾱσαι τεθνηξά̄σᾱ

Nominative θνήξᾱσα θνήξᾱσαι θνηξά̄σᾱ

Vocative τεθνήξᾱσα τεθνήξᾱσαι τεθνηξά̄σᾱ

Vocative θνήξᾱσα θνήξᾱσαι θνηξά̄σᾱ

Accusative τεθνήξᾱσαν τεθνηξά̄σᾱς τεθνηξά̄σᾱ

Accusative θνήξᾱσαν θνηξά̄σᾱς θνηξά̄σᾱ

Genitive τεθνηξά̄σης τεθνηξᾱσῶν τεθνηξά̄σαῑν

Genitive θνηξά̄σης θνηξᾱσῶν θνηξά̄σαῑν

Dative τεθνηξά̄σῃ τεθνηξά̄σαῑς τεθνηξά̄σαῑν

Dative θνηξά̄σῃ θνηξά̄σαῑς θνηξά̄σαῑν

Neuter

Nominative τεθνῆξαν τεθνήξαντα τεθνήξαντε

Nominative θνῆξαν θνήξαντα θνήξαντε

Vocative τεθνῆξαν τεθνήξαντα τεθνήξαντε

Vocative θνῆξαν θνήξαντα θνήξαντε

Accusative τεθνῆξαν τεθνήξαντα τεθνήξαντε

Accusative θνῆξαν θνήξαντα θνήξαντε

Genitive τεθνήξαντος τεθνηξάντων τεθνηξάντοῑν

Genitive θνήξαντος θνηξάντων θνηξάντοῑν

Dative τεθνήξαντι τεθνήξᾱσι τεθνηξάντοῑν

Dative θνήξαντι θνήξᾱσι θνηξάντοῑν



Singular Plural Dual

Middle voice

Masculine

Nominative τεθνηξάμενος τεθνηξάμενοι τεθνηξαμένω

Nominative θνηξάμενος θνηξάμενοι θνηξαμένω

Vocative τεθνηξάμενε τεθνηξάμενοι τεθνηξαμένω

Vocative θνηξάμενε θνηξάμενοι θνηξαμένω

Accusative τεθνηξάμενον τεθνηξαμένους τεθνηξαμένω

Accusative θνηξάμενον θνηξαμένους θνηξαμένω

Genitive τεθνηξαμένου τεθνηξαμένων τεθνηξαμένοῑν

Genitive θνηξαμένου θνηξαμένων θνηξαμένοῑν

Dative τεθνηξαμένῳ τεθνηξαμένοῑς τεθνηξαμένοῑν

Dative θνηξαμένῳ θνηξαμένοῑς θνηξαμένοῑν

Feminine

Nominative τεθνηξαμένη τεθνηξαμέναι τεθνηξαμένᾱ

Nominative θνηξαμένη θνηξαμέναι θνηξαμένᾱ

Vocative τεθνηξαμένη τεθνηξαμέναι τεθνηξαμένᾱ

Vocative θνηξαμένη θνηξαμέναι θνηξαμένᾱ

Accusative τεθνηξαμένην τεθνηξαμένᾱς τεθνηξαμένᾱ

Accusative θνηξαμένην θνηξαμένᾱς θνηξαμένᾱ

Genitive τεθνηξαμένης τεθνηξαμενῶν τεθνηξαμέναῑν

Genitive θνηξαμένης θνηξαμενῶν θνηξαμέναῑν

Dative τεθνηξαμένῃ τεθνηξαμέναῑς τεθνηξαμέναῑν

Dative θνηξαμένῃ θνηξαμέναῑς θνηξαμέναῑν

Neuter

Nominative τεθνηξάμενον τεθνηξάμενα τεθνηξαμένω

Nominative θνηξάμενον θνηξάμενα θνηξαμένω

Vocative τεθνηξάμενον τεθνηξάμενα τεθνηξαμένω

Vocative θνηξάμενον θνηξάμενα θνηξαμένω

Accusative τεθνηξάμενον τεθνηξάμενα τεθνηξαμένω

Accusative θνηξάμενον θνηξάμενα θνηξαμένω

Genitive τεθνηξαμένου τεθνηξαμένων τεθνηξαμένοῑν

Genitive θνηξαμένου θνηξαμένων θνηξαμένοῑν

Dative τεθνηξαμένῳ τεθνηξαμένοῑς τεθνηξαμένοῑν

Dative θνηξαμένῳ θνηξαμένοῑς θνηξαμένοῑν



θνῄσκω

die.

Active Middle Passive

Regular

Present θνῄσκειν θανεῖσθαι

Future θνήξεσθαι

Aorist θανεῖν θανέσθαι

Perfect τεθνηκέναι τεθνῆσθαι

Perfect τεθνάναι

Doric

Present θνᾴσκειν τεθναξοῦσθαι

Recent

Aorist τεθνῆξαι τεθνήξασθαι

Aorist θνῆξαι θνήξασθαι



τυφόω

smoke; blind with smoke or one's vanity.

Indicative Subjunctive Optative Imperative

Regular

Active voice

Present
τυφῶ τυφῶ τυφοῖμι1ps

τυφοῖς τυφοῖς τυφοῖς τύφου2ps

τυφοῖ τυφοῖ τυφοῖ τυφούτω3ps

τυφοῦμεν τυφῶμεν τυφοῖμεν1pp

τυφοῦτε τυφῶτε τυφοῖτε τυφοῦτε2pp

τυφοῦσι τυφῶσι τυφοῖεν τυφούτωσαν3pp

τυφοῦτον τυφῶτον τυφοῖτον τυφοῦτον2pd

τυφοῦτον τυφῶτον τυφοί̄την τυφούτων3pd

Imperfect
ἐτύφουν1ps

ἐτύφους2ps

ἐτύφου3ps

ἐτυφοῦμεν1pp

ἐτυφοῦτε2pp

ἐτύφουν3pp

ἐτυφοῦτον2pd

ἐτυφούτην3pd

Future
τυφώσω τυφώσοῑμι1ps

τυφώσεις τυφώσοῑς2ps

τυφώσει τυφώσοῑ3ps

τυφώσομεν τυφώσοῑμεν1pp

τυφώσετε τυφώσοῑτε2pp

τυφώσουσι τυφώσοῑεν3pp

τυφώσετον τυφώσοῑτον2pd

τυφώσετον τυφωσοί̄την3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Aorist
ἐτύφωσα τυφώσω τυφώσαῑμι1ps

ἐτύφωσας τυφώσῃς τυφώσειας τύφωσον2ps

ἐτύφωσε τυφώσῃ τυφώσειε τυφωσάτω3ps

ἐτυφώσαμεν τυφώσωμεν τυφώσαῑμεν1pp

ἐτυφώσατε τυφώσητε τυφώσαῑτε τυφώσατε2pp

ἐτύφωσαν τυφώσωσι τυφώσειαν τυφωσάτωσαν3pp

ἐτυφώσατον τυφώσητον τυφώσαῑτον τυφώσατον2pd

ἐτυφωσάτην τυφώσητον τυφωσαί̄την τυφωσάτων3pd

Perfect
τετύφωκα τετυφώκω τετυφώκοῑμι1ps

τετύφωκας τετυφώκῃς τετυφώκοῑς τετύφωκε2ps

τετύφωκε τετυφώκῃ τετυφώκοῑ τετυφωκέτω3ps

τετυφώκαμεν τετυφώκωμεν τετυφώκοῑμεν1pp

τετυφώκατε τετυφώκητε τετυφώκοῑτε τετυφώκετε2pp

τετυφώκασι τετυφώκωσι τετυφώκοῑεν τετυφωκέτωσαν3pp

τετυφώκατον τετυφώκητον τετυφώκοῑτον τετυφώκετον2pd

τετυφώκατον τετυφώκητον τετυφωκοί̄την τετυφωκέτων3pd

Pluperfect
ἐτετυφώκη1ps

ἐτετυφώκης2ps

ἐτετυφώκει3ps

ἐτετυφώκεμεν1pp

ἐτετυφώκετε2pp

ἐτετυφώκεσαν3pp

ἐτετυφώκειτον2pd

ἐτετυφωκείτην3pd

Middle voice

Present
τυφοῦμαι τυφῶμαι τυφοί̄μην1ps

τυφοῖ τυφοῖ τυφοῖο τυφοῦ2ps

τυφοῦται τυφῶται τυφοῖτο τυφούσθω3ps

τυφούμεθα τυφώμεθα τυφοί̄μεθα1pp

τυφοῦσθε τυφῶσθε τυφοῖσθε τυφοῦσθε2pp

τυφοῦνται τυφῶνται τυφοῖντο τυφούσθωσαν3pp

τυφοῦσθον τυφῶσθον τυφοῖσθον τυφοῦσθον2pd

τυφοῦσθον τυφῶσθον τυφοί̄σθην τυφούσθων3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Imperfect
ἐτυφούμην1ps

ἐτυφοῦ2ps

ἐτυφοῦτο3ps

ἐτυφούμεθα1pp

ἐτυφοῦσθε2pp

ἐτυφοῦντο3pp

ἐτυφοῦσθον2pd

ἐτυφούσθην3pd

Future
τυφώσομαι τυφωσοί̄μην1ps

τυφώσει τυφώσοῑο2ps

τυφώσεται τυφώσοῑτο3ps

τυφωσόμεθα τυφωσοί̄μεθα1pp

τυφώσεσθε τυφώσοῑσθε2pp

τυφώσονται τυφώσοῑντο3pp

τυφώσεσθον τυφώσοῑσθον2pd

τυφώσεσθον τυφωσοί̄σθην3pd

Aorist
ἐτυφωσάμην τυφώσωμαι τυφωσαί̄μην1ps

ἐτυφώσω τυφώσῃ τυφώσαῑο τύφωσαι2ps

ἐτυφώσατο τυφώσηται τυφώσαῑτο τυφωσάσθω3ps

ἐτυφωσάμεθα τυφωσώμεθα τυφωσαί̄μεθα1pp

ἐτυφώσασθε τυφώσησθε τυφώσαῑσθε τυφώσασθε2pp

ἐτυφώσαντο τυφώσωνται τυφώσαῑντο τυφωσάσθωσαν3pp

ἐτυφώσασθον τυφώσησθον τυφώσαῑσθον τυφώσασθον2pd

ἐτυφωσάσθην τυφώσησθον τυφωσαί̄σθην τυφωσάσθων3pd

Perfect
τετύφωμαι1ps

τετύφωσαι τετύφωσο2ps

τετύφωται τετυφώσθω3ps

τετυφώμεθα1pp

τετύφωσθε τετύφωσθε2pp

τετύφωνται τετυφώσθωσαν3pp

τετύφωσθον τετύφωσθον2pd

τετύφωσθον τετυφώσθων3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Pluperfect
ἐτετυφώμην1ps

ἐτετύφωσο2ps

ἐτετύφωτο3ps

ἐτετυφώμεθα1pp

ἐτετύφωσθε2pp

ἐτετύφωντο3pp

ἐτετύφωσθον2pd

ἐτετυφώσθην3pd

Passive voice

Future
τυφωθήσομαι τυφωθησοί̄μην1ps

τυφωθήσει τυφωθήσοῑο2ps

τυφωθήσεται τυφωθήσοῑτο3ps

τυφωθησόμεθα τυφωθησοί̄μεθα1pp

τυφωθήσεσθε τυφωθήσοῑσθε2pp

τυφωθήσονται τυφωθήσοῑντο3pp

τυφωθήσεσθον τυφωθήσοῑσθον2pd

τυφωθήσεσθον τυφωθησοί̄σθην3pd

Aorist
ἐτυφώθην τυφωθῶ τυφωθείην1ps

ἐτυφώθης τυφωθῇς τυφωθείης τυφώθητι2ps

ἐτυφώθη τυφωθῇ τυφωθείη τυφωθήτω3ps

ἐτυφώθημεν τυφωθῶμεν τυφωθεῖμεν1pp

ἐτυφώθητε τυφωθῆτε τυφωθεῖτε τυφώθητε2pp

ἐτυφώθησαν τυφωθῶσι τυφωθεῖεν τυφωθήτωσαν3pp

ἐτυφώθητον τυφωθῆτον τυφωθεῖτον τυφώθητον2pd

ἐτυφωθήτην τυφωθῆτον τυφωθείτην τυφωθήτων3pd



τυφόω

smoke; blind with smoke or one's vanity.

Singular Plural Dual

Regular

Present

Active voice

Masculine

Nominative τυφῶν τυφοῦντες τυφοῦντε

Vocative τυφῶν τυφοῦντες τυφοῦντε

Accusative τυφοῦντα τυφοῦντας τυφοῦντε

Genitive τυφοῦντος τυφούντων τυφούντοῑν

Dative τυφοῦντι τυφοῦσι τυφούντοῑν

Feminine

Nominative τυφοῦσα τυφοῦσαι τυφούσᾱ

Vocative τυφοῦσα τυφοῦσαι τυφούσᾱ

Accusative τυφοῦσαν τυφούσᾱς τυφούσᾱ

Genitive τυφούσης τυφουσῶν τυφούσαῑν

Dative τυφούσῃ τυφούσαῑς τυφούσαῑν

Neuter

Nominative τυφοῦν τυφοῦντα τυφοῦντε

Vocative τυφοῦν τυφοῦντα τυφοῦντε

Accusative τυφοῦν τυφοῦντα τυφοῦντε

Genitive τυφοῦντος τυφούντων τυφούντοῑν

Dative τυφοῦντι τυφοῦσι τυφούντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative τυφούμενος τυφούμενοι τυφουμένω

Vocative τυφούμενε τυφούμενοι τυφουμένω

Accusative τυφούμενον τυφουμένους τυφουμένω

Genitive τυφουμένου τυφουμένων τυφουμένοῑν

Dative τυφουμένῳ τυφουμένοῑς τυφουμένοῑν

Feminine

Nominative τυφουμένη τυφουμέναι τυφουμένᾱ

Vocative τυφουμένη τυφουμέναι τυφουμένᾱ

Accusative τυφουμένην τυφουμένᾱς τυφουμένᾱ

Genitive τυφουμένης τυφουμενῶν τυφουμέναῑν

Dative τυφουμένῃ τυφουμέναῑς τυφουμέναῑν



Singular Plural Dual

Neuter

Nominative τυφούμενον τυφούμενα τυφουμένω

Vocative τυφούμενον τυφούμενα τυφουμένω

Accusative τυφούμενον τυφούμενα τυφουμένω

Genitive τυφουμένου τυφουμένων τυφουμένοῑν

Dative τυφουμένῳ τυφουμένοῑς τυφουμένοῑν

Future

Active voice

Masculine

Nominative τυφώσων τυφώσοντες τυφώσοντε

Vocative τυφώσον τυφώσοντες τυφώσοντε

Accusative τυφώσοντα τυφώσοντας τυφώσοντε

Genitive τυφώσοντος τυφωσόντων τυφωσόντοῑν

Dative τυφώσοντι τυφώσουσι τυφωσόντοῑν

Feminine

Nominative τυφώσουσα τυφώσουσαι τυφωσούσᾱ

Vocative τυφώσουσα τυφώσουσαι τυφωσούσᾱ

Accusative τυφώσουσαν τυφωσούσᾱς τυφωσούσᾱ

Genitive τυφωσούσης τυφωσουσῶν τυφωσούσαῑν

Dative τυφωσούσῃ τυφωσούσαῑς τυφωσούσαῑν

Neuter

Nominative τυφῶσον τυφώσοντα τυφώσοντε

Vocative τυφῶσον τυφώσοντα τυφώσοντε

Accusative τυφῶσον τυφώσοντα τυφώσοντε

Genitive τυφώσοντος τυφωσόντων τυφωσόντοῑν

Dative τυφώσοντι τυφώσουσι τυφωσόντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative τυφωσόμενος τυφωσόμενοι τυφωσομένω

Vocative τυφωσόμενε τυφωσόμενοι τυφωσομένω

Accusative τυφωσόμενον τυφωσομένους τυφωσομένω

Genitive τυφωσομένου τυφωσομένων τυφωσομένοῑν

Dative τυφωσομένῳ τυφωσομένοῑς τυφωσομένοῑν



Singular Plural Dual

Feminine

Nominative τυφωσομένη τυφωσομέναι τυφωσομένᾱ

Vocative τυφωσομένη τυφωσομέναι τυφωσομένᾱ

Accusative τυφωσομένην τυφωσομένᾱς τυφωσομένᾱ

Genitive τυφωσομένης τυφωσομενῶν τυφωσομέναῑν

Dative τυφωσομένῃ τυφωσομέναῑς τυφωσομέναῑν

Neuter

Nominative τυφωσόμενον τυφωσόμενα τυφωσομένω

Vocative τυφωσόμενον τυφωσόμενα τυφωσομένω

Accusative τυφωσόμενον τυφωσόμενα τυφωσομένω

Genitive τυφωσομένου τυφωσομένων τυφωσομένοῑν

Dative τυφωσομένῳ τυφωσομένοῑς τυφωσομένοῑν

Passive voice

Masculine

Nominative τυφωθησόμενος τυφωθησόμενοι τυφωθησομένω

Vocative τυφωθησόμενε τυφωθησόμενοι τυφωθησομένω

Accusative τυφωθησόμενον τυφωθησομένους τυφωθησομένω

Genitive τυφωθησομένου τυφωθησομένων τυφωθησομένοῑν

Dative τυφωθησομένῳ τυφωθησομένοῑς τυφωθησομένοῑν

Feminine

Nominative τυφωθησομένη τυφωθησομέναι τυφωθησομένᾱ

Vocative τυφωθησομένη τυφωθησομέναι τυφωθησομένᾱ

Accusative τυφωθησομένην τυφωθησομένᾱς τυφωθησομένᾱ

Genitive τυφωθησομένης τυφωθησομενῶν τυφωθησομέναῑν

Dative τυφωθησομένῃ τυφωθησομέναῑς τυφωθησομέναῑν

Neuter

Nominative τυφωθησόμενον τυφωθησόμενα τυφωθησομένω

Vocative τυφωθησόμενον τυφωθησόμενα τυφωθησομένω

Accusative τυφωθησόμενον τυφωθησόμενα τυφωθησομένω

Genitive τυφωθησομένου τυφωθησομένων τυφωθησομένοῑν

Dative τυφωθησομένῳ τυφωθησομένοῑς τυφωθησομένοῑν



Singular Plural Dual

Aorist

Active voice

Masculine

Nominative τυφώσᾱς τυφώσαντες τυφώσαντε

Vocative τυφώσαν τυφώσαντες τυφώσαντε

Accusative τυφώσαντα τυφώσαντας τυφώσαντε

Genitive τυφώσαντος τυφωσάντων τυφωσάντοῑν

Dative τυφώσαντι τυφώσᾱσι τυφωσάντοῑν

Feminine

Nominative τυφώσᾱσα τυφώσᾱσαι τυφωσά̄σᾱ

Vocative τυφώσᾱσα τυφώσᾱσαι τυφωσά̄σᾱ

Accusative τυφώσᾱσαν τυφωσά̄σᾱς τυφωσά̄σᾱ

Genitive τυφωσά̄σης τυφωσᾱσῶν τυφωσά̄σαῑν

Dative τυφωσά̄σῃ τυφωσά̄σαῑς τυφωσά̄σαῑν

Neuter

Nominative τυφῶσαν τυφώσαντα τυφώσαντε

Vocative τυφῶσαν τυφώσαντα τυφώσαντε

Accusative τυφῶσαν τυφώσαντα τυφώσαντε

Genitive τυφώσαντος τυφωσάντων τυφωσάντοῑν

Dative τυφώσαντι τυφώσᾱσι τυφωσάντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative τυφωσάμενος τυφωσάμενοι τυφωσαμένω

Vocative τυφωσάμενε τυφωσάμενοι τυφωσαμένω

Accusative τυφωσάμενον τυφωσαμένους τυφωσαμένω

Genitive τυφωσαμένου τυφωσαμένων τυφωσαμένοῑν

Dative τυφωσαμένῳ τυφωσαμένοῑς τυφωσαμένοῑν

Feminine

Nominative τυφωσαμένη τυφωσαμέναι τυφωσαμένᾱ

Vocative τυφωσαμένη τυφωσαμέναι τυφωσαμένᾱ

Accusative τυφωσαμένην τυφωσαμένᾱς τυφωσαμένᾱ

Genitive τυφωσαμένης τυφωσαμενῶν τυφωσαμέναῑν

Dative τυφωσαμένῃ τυφωσαμέναῑς τυφωσαμέναῑν



Singular Plural Dual

Neuter

Nominative τυφωσάμενον τυφωσάμενα τυφωσαμένω

Vocative τυφωσάμενον τυφωσάμενα τυφωσαμένω

Accusative τυφωσάμενον τυφωσάμενα τυφωσαμένω

Genitive τυφωσαμένου τυφωσαμένων τυφωσαμένοῑν

Dative τυφωσαμένῳ τυφωσαμένοῑς τυφωσαμένοῑν

Passive voice

Masculine

Nominative τυφωθείς τυφωθέντες τυφωθέντε

Vocative τυφωθείς τυφωθέντες τυφωθέντε

Accusative τυφωθέντα τυφωθέντας τυφωθέντε

Genitive τυφωθέντος τυφωθέντων τυφωθέντοῑν

Dative τυφωθέντι τυφωθεῖσι τυφωθέντοῑν

Feminine

Nominative τυφωθεῖσα τυφωθεῖσαι τυφωθείσᾱ

Vocative τυφωθεῖσα τυφωθεῖσαι τυφωθείσᾱ

Accusative τυφωθεῖσαν τυφωθείσᾱς τυφωθείσᾱ

Genitive τυφωθείσης τυφωθεισῶν τυφωθείσαῑν

Dative τυφωθείσῃ τυφωθείσαῑς τυφωθείσαῑν

Neuter

Nominative τυφωθέν τυφωθέντα τυφωθέντε

Vocative τυφωθέν τυφωθέντα τυφωθέντε

Accusative τυφωθέν τυφωθέντα τυφωθέντε

Genitive τυφωθέντος τυφωθέντων τυφωθέντοῑν

Dative τυφωθέντι τυφωθεῖσι τυφωθέντοῑν

Perfect

Active voice

Masculine

Nominative τετυφωκώς τετυφωκότες τετυφωκότε

Vocative τετυφωκώς τετυφωκότες τετυφωκότε

Accusative τετυφωκότα τετυφωκότας τετυφωκότε

Genitive τετυφωκότος τετυφωκότων τετυφωκότοῑν

Dative τετυφωκότι τετυφωκῶσι τετυφωκότοῑν



Singular Plural Dual

Feminine

Nominative τετυφωκυῖα τετυφωκυῖαι τετυφωκυίᾱ

Vocative τετυφωκυῖα τετυφωκυῖαι τετυφωκυίᾱ

Accusative τετυφωκυῖαν τετυφωκυίᾱς τετυφωκυίᾱ

Genitive τετυφωκυίᾱς τετυφωκυιῶν τετυφωκυίαῑν

Dative τετυφωκυίᾳ τετυφωκυίαῑς τετυφωκυίαῑν

Neuter

Nominative τετυφωκόν τετυφωκότες τετυφωκότε

Vocative τετυφωκός τετυφωκότες τετυφωκότε

Accusative τετυφωκότα τετυφωκότας τετυφωκότε

Genitive τετυφωκότος τετυφωκότων τετυφωκότοῑν

Dative τετυφωκότι τετυφωκῶσι τετυφωκότοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative τετυφωμένος τετυφωμένοι τετυφωμένω

Vocative τετυφωμένε τετυφωμένοι τετυφωμένω

Accusative τετυφωμένον τετυφωμένους τετυφωμένω

Genitive τετυφωμένου τετυφωμένων τετυφωμένοῑν

Dative τετυφωμένῳ τετυφωμένοῑς τετυφωμένοῑν

Feminine

Nominative τετυφωμένη τετυφωμέναι τετυφωμένᾱ

Vocative τετυφωμένη τετυφωμέναι τετυφωμένᾱ

Accusative τετυφωμένην τετυφωμένᾱς τετυφωμένᾱ

Genitive τετυφωμένης τετυφωμενῶν τετυφωμέναῑν

Dative τετυφωμένῃ τετυφωμέναῑς τετυφωμέναῑν

Neuter

Nominative τετυφωμένον τετυφωμένα τετυφωμένω

Vocative τετυφωμένον τετυφωμένα τετυφωμένω

Accusative τετυφωμένον τετυφωμένα τετυφωμένω

Genitive τετυφωμένου τετυφωμένων τετυφωμένοῑν

Dative τετυφωμένῳ τετυφωμένοῑς τετυφωμένοῑν



τυφόω

smoke; blind with smoke or one's vanity.

Active Middle Passive

Regular

Present τυφοῦν τυφοῦσθαι

Future τυφώσειν τυφώσεσθαι τυφωθήσεσθαι

Aorist τυφῶσαι τυφώσασθαι τυφωθῆναι

Perfect τετυφωκέναι τετυφῶσθαι



ζωγρέω

catch alive.

Indicative Subjunctive Optative Imperative

Regular

Active voice

Present
ζωγρῶ ζωγρῶ ζωγροῖμι1ps

ζωγρεῖς ζωγρῇς ζωγροῖς ζώγρει2ps

ζωγρεῖ ζωγρῇ ζωγροῖ ζωγρείτω3ps

ζωγροῦμεν ζωγρῶμεν ζωγροῖμεν1pp

ζωγρεῖτε ζωγρῆτε ζωγροῖτε ζωγρεῖτε2pp

ζωγροῦσι ζωγρῶσι ζωγροῖεν ζωγρείτωσαν3pp

ζωγρεῖτον ζωγρῆτον ζωγροῖτον ζωγρεῖτον2pd

ζωγρεῖτον ζωγρῆτον ζωγροί̄την ζωγρείτων3pd

Imperfect
ἐζώγρουν1ps

ἐζώγρεις2ps

ἐζώγρει3ps

ἐζωγροῦμεν1pp

ἐζωγρεῖτε2pp

ἐζώγρουν3pp

ἐζωγρεῖτον2pd

ἐζωγρείτην3pd

Future
ζωγρήσω ζωγρήσοῑμι1ps

ζωγρήσεις ζωγρήσοῑς2ps

ζωγρήσει ζωγρήσοῑ3ps

ζωγρήσομεν ζωγρήσοῑμεν1pp

ζωγρήσετε ζωγρήσοῑτε2pp

ζωγρήσουσι ζωγρήσοῑεν3pp

ζωγρήσετον ζωγρήσοῑτον2pd

ζωγρήσετον ζωγρησοί̄την3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Aorist
ἐζώγρησα ζωγρήσω ζωγρήσαῑμι1ps

ἐζώγρησας ζωγρήσῃς ζωγρήσειας ζώγρησον2ps

ἐζώγρησε ζωγρήσῃ ζωγρήσειε ζωγρησάτω3ps

ἐζωγρήσαμεν ζωγρήσωμεν ζωγρήσαῑμεν1pp

ἐζωγρήσατε ζωγρήσητε ζωγρήσαῑτε ζωγρήσατε2pp

ἐζώγρησαν ζωγρήσωσι ζωγρήσειαν ζωγρησάτωσαν3pp

ἐζωγρήσατον ζωγρήσητον ζωγρήσαῑτον ζωγρήσατον2pd

ἐζωγρησάτην ζωγρήσητον ζωγρησαί̄την ζωγρησάτων3pd

Perfect
ἐζώγρηκα ἐζωγρήκω ἐζωγρήκοῑμι1ps

ἐζώγρηκας ἐζωγρήκῃς ἐζωγρήκοῑς ἐζώγρηκε2ps

ἐζώγρηκε ἐζωγρήκῃ ἐζωγρήκοῑ ἐζωγρηκέτω3ps

ἐζωγρήκαμεν ἐζωγρήκωμεν ἐζωγρήκοῑμεν1pp

ἐζωγρήκατε ἐζωγρήκητε ἐζωγρήκοῑτε ἐζωγρήκετε2pp

ἐζωγρήκασι ἐζωγρήκωσι ἐζωγρήκοῑεν ἐζωγρηκέτωσαν3pp

ἐζωγρήκατον ἐζωγρήκητον ἐζωγρήκοῑτον ἐζωγρήκετον2pd

ἐζωγρήκατον ἐζωγρήκητον ἐζωγρηκοί̄την ἐζωγρηκέτων3pd

Pluperfect
ἐζωγρήκη1ps

ἐζωγρήκης2ps

ἐζωγρήκει3ps

ἐζωγρήκεμεν1pp

ἐζωγρήκετε2pp

ἐζωγρήκεσαν3pp

ἐζωγρήκειτον2pd

ἐζωγρηκείτην3pd

Middle voice

Present
ζωγροῦμαι ζωγρῶμαι ζωγροί̄μην1ps

ζωγρεῖ ζωγρῇ ζωγροῖο ζωγροῦ2ps

ζωγρεῖται ζωγρῆται ζωγροῖτο ζωγρείσθω3ps

ζωγρούμεθα ζωγρώμεθα ζωγροί̄μεθα1pp

ζωγρεῖσθε ζωγρῆσθε ζωγροῖσθε ζωγρεῖσθε2pp

ζωγροῦνται ζωγρῶνται ζωγροῖντο ζωγρείσθωσαν3pp

ζωγρεῖσθον ζωγρῆσθον ζωγροῖσθον ζωγρεῖσθον2pd

ζωγρεῖσθον ζωγρῆσθον ζωγροί̄σθην ζωγρείσθων3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Imperfect
ἐζωγρούμην1ps

ἐζωγροῦ2ps

ἐζωγρεῖτο3ps

ἐζωγρούμεθα1pp

ἐζωγρεῖσθε2pp

ἐζωγροῦντο3pp

ἐζωγρεῖσθον2pd

ἐζωγρείσθην3pd

Future
ζωγρήσομαι ζωγρησοί̄μην1ps

ζωγρήσει ζωγρήσοῑο2ps

ζωγρήσεται ζωγρήσοῑτο3ps

ζωγρησόμεθα ζωγρησοί̄μεθα1pp

ζωγρήσεσθε ζωγρήσοῑσθε2pp

ζωγρήσονται ζωγρήσοῑντο3pp

ζωγρήσεσθον ζωγρήσοῑσθον2pd

ζωγρήσεσθον ζωγρησοί̄σθην3pd

Aorist
ἐζωγρησάμην ζωγρήσωμαι ζωγρησαί̄μην1ps

ἐζωγρήσω ζωγρήσῃ ζωγρήσαῑο ζώγρησαι2ps

ἐζωγρήσατο ζωγρήσηται ζωγρήσαῑτο ζωγρησάσθω3ps

ἐζωγρησάμεθα ζωγρησώμεθα ζωγρησαί̄μεθα1pp

ἐζωγρήσασθε ζωγρήσησθε ζωγρήσαῑσθε ζωγρήσασθε2pp

ἐζωγρήσαντο ζωγρήσωνται ζωγρήσαῑντο ζωγρησάσθωσαν3pp

ἐζωγρήσασθον ζωγρήσησθον ζωγρήσαῑσθον ζωγρήσασθον2pd

ἐζωγρησάσθην ζωγρήσησθον ζωγρησαί̄σθην ζωγρησάσθων3pd

Perfect
ἐζώγρημαι1ps

ἐζώγρησαι ἐζώγρησο2ps

ἐζώγρηται ἐζωγρήσθω3ps

ἐζωγρήμεθα1pp

ἐζώγρησθε ἐζώγρησθε2pp

ἐζώγρηνται ἐζωγρήσθωσαν3pp

ἐζώγρησθον ἐζώγρησθον2pd

ἐζώγρησθον ἐζωγρήσθων3pd



Indicative Subjunctive Optative Imperative

Pluperfect
ἐζωγρήμην1ps

ἐζώγρησο2ps

ἐζώγρητο3ps

ἐζωγρήμεθα1pp

ἐζώγρησθε2pp

ἐζώγρηντο3pp

ἐζώγρησθον2pd

ἐζωγρήσθην3pd

Passive voice

Future
ζωγρηθήσομαι ζωγρηθησοί̄μην1ps

ζωγρηθήσει ζωγρηθήσοῑο2ps

ζωγρηθήσεται ζωγρηθήσοῑτο3ps

ζωγρηθησόμεθα ζωγρηθησοί̄μεθα1pp

ζωγρηθήσεσθε ζωγρηθήσοῑσθε2pp

ζωγρηθήσονται ζωγρηθήσοῑντο3pp

ζωγρηθήσεσθον ζωγρηθήσοῑσθον2pd

ζωγρηθήσεσθον ζωγρηθησοί̄σθην3pd

Aorist
ἐζωγρήθην ζωγρηθῶ ζωγρηθείην1ps

ἐζωγρήθης ζωγρηθῇς ζωγρηθείης ζωγρήθητι2ps

ἐζωγρήθη ζωγρηθῇ ζωγρηθείη ζωγρηθήτω3ps

ἐζωγρήθημεν ζωγρηθῶμεν ζωγρηθεῖμεν1pp

ἐζωγρήθητε ζωγρηθῆτε ζωγρηθεῖτε ζωγρήθητε2pp

ἐζωγρήθησαν ζωγρηθῶσι ζωγρηθεῖεν ζωγρηθήτωσαν3pp

ἐζωγρήθητον ζωγρηθῆτον ζωγρηθεῖτον ζωγρήθητον2pd

ἐζωγρηθήτην ζωγρηθῆτον ζωγρηθείτην ζωγρηθήτων3pd



ζωγρέω

catch alive.

Singular Plural Dual

Regular

Present

Active voice

Masculine

Nominative ζωγρῶν ζωγροῦντες ζωγροῦντε

Vocative ζωγρῶν ζωγροῦντες ζωγροῦντε

Accusative ζωγροῦντα ζωγροῦντας ζωγροῦντε

Genitive ζωγροῦντος ζωγρούντων ζωγρούντοῑν

Dative ζωγροῦντι ζωγροῦσι ζωγρούντοῑν

Feminine

Nominative ζωγροῦσα ζωγροῦσαι ζωγρούσᾱ

Vocative ζωγροῦσα ζωγροῦσαι ζωγρούσᾱ

Accusative ζωγροῦσαν ζωγρούσᾱς ζωγρούσᾱ

Genitive ζωγρούσης ζωγρουσῶν ζωγρούσαῑν

Dative ζωγρούσῃ ζωγρούσαῑς ζωγρούσαῑν

Neuter

Nominative ζωγροῦν ζωγροῦντα ζωγροῦντε

Vocative ζωγροῦν ζωγροῦντα ζωγροῦντε

Accusative ζωγροῦν ζωγροῦντα ζωγροῦντε

Genitive ζωγροῦντος ζωγρούντων ζωγρούντοῑν

Dative ζωγροῦντι ζωγροῦσι ζωγρούντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative ζωγρούμενος ζωγρούμενοι ζωγρουμένω

Vocative ζωγρούμενε ζωγρούμενοι ζωγρουμένω

Accusative ζωγρούμενον ζωγρουμένους ζωγρουμένω

Genitive ζωγρουμένου ζωγρουμένων ζωγρουμένοῑν

Dative ζωγρουμένῳ ζωγρουμένοῑς ζωγρουμένοῑν

Feminine

Nominative ζωγρουμένη ζωγρουμέναι ζωγρουμένᾱ

Vocative ζωγρουμένη ζωγρουμέναι ζωγρουμένᾱ

Accusative ζωγρουμένην ζωγρουμένᾱς ζωγρουμένᾱ

Genitive ζωγρουμένης ζωγρουμενῶν ζωγρουμέναῑν

Dative ζωγρουμένῃ ζωγρουμέναῑς ζωγρουμέναῑν



Singular Plural Dual

Neuter

Nominative ζωγρούμενον ζωγρούμενα ζωγρουμένω

Vocative ζωγρούμενον ζωγρούμενα ζωγρουμένω

Accusative ζωγρούμενον ζωγρούμενα ζωγρουμένω

Genitive ζωγρουμένου ζωγρουμένων ζωγρουμένοῑν

Dative ζωγρουμένῳ ζωγρουμένοῑς ζωγρουμένοῑν

Future

Active voice

Masculine

Nominative ζωγρήσων ζωγρήσοντες ζωγρήσοντε

Vocative ζωγρήσον ζωγρήσοντες ζωγρήσοντε

Accusative ζωγρήσοντα ζωγρήσοντας ζωγρήσοντε

Genitive ζωγρήσοντος ζωγρησόντων ζωγρησόντοῑν

Dative ζωγρήσοντι ζωγρήσουσι ζωγρησόντοῑν

Feminine

Nominative ζωγρήσουσα ζωγρήσουσαι ζωγρησούσᾱ

Vocative ζωγρήσουσα ζωγρήσουσαι ζωγρησούσᾱ

Accusative ζωγρήσουσαν ζωγρησούσᾱς ζωγρησούσᾱ

Genitive ζωγρησούσης ζωγρησουσῶν ζωγρησούσαῑν

Dative ζωγρησούσῃ ζωγρησούσαῑς ζωγρησούσαῑν

Neuter

Nominative ζωγρῆσον ζωγρήσοντα ζωγρήσοντε

Vocative ζωγρῆσον ζωγρήσοντα ζωγρήσοντε

Accusative ζωγρῆσον ζωγρήσοντα ζωγρήσοντε

Genitive ζωγρήσοντος ζωγρησόντων ζωγρησόντοῑν

Dative ζωγρήσοντι ζωγρήσουσι ζωγρησόντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative ζωγρησόμενος ζωγρησόμενοι ζωγρησομένω

Vocative ζωγρησόμενε ζωγρησόμενοι ζωγρησομένω

Accusative ζωγρησόμενον ζωγρησομένους ζωγρησομένω

Genitive ζωγρησομένου ζωγρησομένων ζωγρησομένοῑν

Dative ζωγρησομένῳ ζωγρησομένοῑς ζωγρησομένοῑν



Singular Plural Dual

Feminine

Nominative ζωγρησομένη ζωγρησομέναι ζωγρησομένᾱ

Vocative ζωγρησομένη ζωγρησομέναι ζωγρησομένᾱ

Accusative ζωγρησομένην ζωγρησομένᾱς ζωγρησομένᾱ

Genitive ζωγρησομένης ζωγρησομενῶν ζωγρησομέναῑν

Dative ζωγρησομένῃ ζωγρησομέναῑς ζωγρησομέναῑν

Neuter

Nominative ζωγρησόμενον ζωγρησόμενα ζωγρησομένω

Vocative ζωγρησόμενον ζωγρησόμενα ζωγρησομένω

Accusative ζωγρησόμενον ζωγρησόμενα ζωγρησομένω

Genitive ζωγρησομένου ζωγρησομένων ζωγρησομένοῑν

Dative ζωγρησομένῳ ζωγρησομένοῑς ζωγρησομένοῑν

Passive voice

Masculine

Nominative ζωγρηθησόμενος ζωγρηθησόμενοι ζωγρηθησομένω

Vocative ζωγρηθησόμενε ζωγρηθησόμενοι ζωγρηθησομένω

Accusative ζωγρηθησόμενον ζωγρηθησομένους ζωγρηθησομένω

Genitive ζωγρηθησομένου ζωγρηθησομένων ζωγρηθησομένοῑν

Dative ζωγρηθησομένῳ ζωγρηθησομένοῑς ζωγρηθησομένοῑν

Feminine

Nominative ζωγρηθησομένη ζωγρηθησομέναι ζωγρηθησομένᾱ

Vocative ζωγρηθησομένη ζωγρηθησομέναι ζωγρηθησομένᾱ

Accusative ζωγρηθησομένην ζωγρηθησομένᾱς ζωγρηθησομένᾱ

Genitive ζωγρηθησομένης ζωγρηθησομενῶν ζωγρηθησομέναῑν

Dative ζωγρηθησομένῃ ζωγρηθησομέναῑς ζωγρηθησομέναῑν

Neuter

Nominative ζωγρηθησόμενον ζωγρηθησόμενα ζωγρηθησομένω

Vocative ζωγρηθησόμενον ζωγρηθησόμενα ζωγρηθησομένω

Accusative ζωγρηθησόμενον ζωγρηθησόμενα ζωγρηθησομένω

Genitive ζωγρηθησομένου ζωγρηθησομένων ζωγρηθησομένοῑν

Dative ζωγρηθησομένῳ ζωγρηθησομένοῑς ζωγρηθησομένοῑν



Singular Plural Dual

Aorist

Active voice

Masculine

Nominative ζωγρήσᾱς ζωγρήσαντες ζωγρήσαντε

Vocative ζωγρήσαν ζωγρήσαντες ζωγρήσαντε

Accusative ζωγρήσαντα ζωγρήσαντας ζωγρήσαντε

Genitive ζωγρήσαντος ζωγρησάντων ζωγρησάντοῑν

Dative ζωγρήσαντι ζωγρήσᾱσι ζωγρησάντοῑν

Feminine

Nominative ζωγρήσᾱσα ζωγρήσᾱσαι ζωγρησά̄σᾱ

Vocative ζωγρήσᾱσα ζωγρήσᾱσαι ζωγρησά̄σᾱ

Accusative ζωγρήσᾱσαν ζωγρησά̄σᾱς ζωγρησά̄σᾱ

Genitive ζωγρησά̄σης ζωγρησᾱσῶν ζωγρησά̄σαῑν

Dative ζωγρησά̄σῃ ζωγρησά̄σαῑς ζωγρησά̄σαῑν

Neuter

Nominative ζωγρῆσαν ζωγρήσαντα ζωγρήσαντε

Vocative ζωγρῆσαν ζωγρήσαντα ζωγρήσαντε

Accusative ζωγρῆσαν ζωγρήσαντα ζωγρήσαντε

Genitive ζωγρήσαντος ζωγρησάντων ζωγρησάντοῑν

Dative ζωγρήσαντι ζωγρήσᾱσι ζωγρησάντοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative ζωγρησάμενος ζωγρησάμενοι ζωγρησαμένω

Vocative ζωγρησάμενε ζωγρησάμενοι ζωγρησαμένω

Accusative ζωγρησάμενον ζωγρησαμένους ζωγρησαμένω

Genitive ζωγρησαμένου ζωγρησαμένων ζωγρησαμένοῑν

Dative ζωγρησαμένῳ ζωγρησαμένοῑς ζωγρησαμένοῑν

Feminine

Nominative ζωγρησαμένη ζωγρησαμέναι ζωγρησαμένᾱ

Vocative ζωγρησαμένη ζωγρησαμέναι ζωγρησαμένᾱ

Accusative ζωγρησαμένην ζωγρησαμένᾱς ζωγρησαμένᾱ

Genitive ζωγρησαμένης ζωγρησαμενῶν ζωγρησαμέναῑν

Dative ζωγρησαμένῃ ζωγρησαμέναῑς ζωγρησαμέναῑν



Singular Plural Dual

Neuter

Nominative ζωγρησάμενον ζωγρησάμενα ζωγρησαμένω

Vocative ζωγρησάμενον ζωγρησάμενα ζωγρησαμένω

Accusative ζωγρησάμενον ζωγρησάμενα ζωγρησαμένω

Genitive ζωγρησαμένου ζωγρησαμένων ζωγρησαμένοῑν

Dative ζωγρησαμένῳ ζωγρησαμένοῑς ζωγρησαμένοῑν

Passive voice

Masculine

Nominative ζωγρηθείς ζωγρηθέντες ζωγρηθέντε

Vocative ζωγρηθείς ζωγρηθέντες ζωγρηθέντε

Accusative ζωγρηθέντα ζωγρηθέντας ζωγρηθέντε

Genitive ζωγρηθέντος ζωγρηθέντων ζωγρηθέντοῑν

Dative ζωγρηθέντι ζωγρηθεῖσι ζωγρηθέντοῑν

Feminine

Nominative ζωγρηθεῖσα ζωγρηθεῖσαι ζωγρηθείσᾱ

Vocative ζωγρηθεῖσα ζωγρηθεῖσαι ζωγρηθείσᾱ

Accusative ζωγρηθεῖσαν ζωγρηθείσᾱς ζωγρηθείσᾱ

Genitive ζωγρηθείσης ζωγρηθεισῶν ζωγρηθείσαῑν

Dative ζωγρηθείσῃ ζωγρηθείσαῑς ζωγρηθείσαῑν

Neuter

Nominative ζωγρηθέν ζωγρηθέντα ζωγρηθέντε

Vocative ζωγρηθέν ζωγρηθέντα ζωγρηθέντε

Accusative ζωγρηθέν ζωγρηθέντα ζωγρηθέντε

Genitive ζωγρηθέντος ζωγρηθέντων ζωγρηθέντοῑν

Dative ζωγρηθέντι ζωγρηθεῖσι ζωγρηθέντοῑν

Perfect

Active voice

Masculine

Nominative ἐζωγρηκώς ἐζωγρηκότες ἐζωγρηκότε

Vocative ἐζωγρηκώς ἐζωγρηκότες ἐζωγρηκότε

Accusative ἐζωγρηκότα ἐζωγρηκότας ἐζωγρηκότε

Genitive ἐζωγρηκότος ἐζωγρηκότων ἐζωγρηκότοῑν

Dative ἐζωγρηκότι ἐζωγρηκῶσι ἐζωγρηκότοῑν



Singular Plural Dual

Feminine

Nominative ἐζωγρηκυῖα ἐζωγρηκυῖαι ἐζωγρηκυίᾱ

Vocative ἐζωγρηκυῖα ἐζωγρηκυῖαι ἐζωγρηκυίᾱ

Accusative ἐζωγρηκυῖαν ἐζωγρηκυίᾱς ἐζωγρηκυίᾱ

Genitive ἐζωγρηκυίᾱς ἐζωγρηκυιῶν ἐζωγρηκυίαῑν

Dative ἐζωγρηκυίᾳ ἐζωγρηκυίαῑς ἐζωγρηκυίαῑν

Neuter

Nominative ἐζωγρηκόν ἐζωγρηκότες ἐζωγρηκότε

Vocative ἐζωγρηκός ἐζωγρηκότες ἐζωγρηκότε

Accusative ἐζωγρηκότα ἐζωγρηκότας ἐζωγρηκότε

Genitive ἐζωγρηκότος ἐζωγρηκότων ἐζωγρηκότοῑν

Dative ἐζωγρηκότι ἐζωγρηκῶσι ἐζωγρηκότοῑν

Middle voice

Masculine

Nominative ἐζωγρημένος ἐζωγρημένοι ἐζωγρημένω

Vocative ἐζωγρημένε ἐζωγρημένοι ἐζωγρημένω

Accusative ἐζωγρημένον ἐζωγρημένους ἐζωγρημένω

Genitive ἐζωγρημένου ἐζωγρημένων ἐζωγρημένοῑν

Dative ἐζωγρημένῳ ἐζωγρημένοῑς ἐζωγρημένοῑν

Feminine

Nominative ἐζωγρημένη ἐζωγρημέναι ἐζωγρημένᾱ

Vocative ἐζωγρημένη ἐζωγρημέναι ἐζωγρημένᾱ

Accusative ἐζωγρημένην ἐζωγρημένᾱς ἐζωγρημένᾱ

Genitive ἐζωγρημένης ἐζωγρημενῶν ἐζωγρημέναῑν

Dative ἐζωγρημένῃ ἐζωγρημέναῑς ἐζωγρημέναῑν

Neuter

Nominative ἐζωγρημένον ἐζωγρημένα ἐζωγρημένω

Vocative ἐζωγρημένον ἐζωγρημένα ἐζωγρημένω

Accusative ἐζωγρημένον ἐζωγρημένα ἐζωγρημένω

Genitive ἐζωγρημένου ἐζωγρημένων ἐζωγρημένοῑν

Dative ἐζωγρημένῳ ἐζωγρημένοῑς ἐζωγρημένοῑν



ζωγρέω

catch alive.

Active Middle Passive

Regular

Present ζωγρεῖν ζωγρεῖσθαι

Future ζωγρήσειν ζωγρήσεσθαι ζωγρηθήσεσθαι

Aorist ζωγρῆσαι ζωγρήσασθαι ζωγρηθῆναι

Perfect ἐζωγρηκέναι ἐζωγρῆσθαι


