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Ενεστώτας Παρατατικός Aόριστος Μέλλοντας I Προστακτική Αόριστος Μεταφράση
Präsens Imperfekt Aorist Futur I Imperativ Übersetzung
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 unbestimmt bestimmt andauernd einmalig bestimmt bestimmt  

  ich liebe ich liebte
ich liebte /
habe geliebt

ich werde
lieben

ich werde
lieben liebe!

liebt!
lieben Sie! αγαπάω   (Beispiel)

          
  αγαπάω (ώ) αγαπούσα αγάπησα θα αγαπάω θα αγαπήσω αγάπησε αγαπήστε lieben
p  αγαπιέµαι αγαπιόµουν αγαπήθηκα θα αγαπιέµαι θα αγαπηθώ αγαπήσου αγαπηθείτε sich lieben
  αγοράζω αγόραζα αγόρασα θα αγοράζω θα αγοράσω αγόρασε αγοράστε kaufen
  ακούω άκουγα άκουσα θα ακούω θα ακούσω άκου (σε) ακούστε hören
  αλλάζω άλλαζα άλλαξα θα αλλάζω θα αλλάξω άλλαξε αλλάξτε wechseln, ändern, umtauschen
  ανάβω άναβα άναψα θα ανάβω θα ανάψω άναψε ανάψτε anzünden, anstecken
  ανακαλύπτω ανακάλυπτα ανακάλυψα θα ανακαλύπτω θα ανακαλύψω ανακάλυψε ανακαλύψτε entdecken
  ανοίγω άνοιγα άνοιξα θα ανοίγω θα ανοίξω άνοιξε ανοίξτε öffnen, anmachen
  απαντώ απαντούσα απάντησα θα απαντώ    antworten
  αργώ αργούσα άργησα θα αργώ    verspäten
 u αρέσω άρεσα άρεσα θα αρέσω θα αρέσω άρεσε αρέστε mögen
  αρχίζω άρχιζα άρχισα θα αρχίζω θα αρχίσω άρχισε αρχίστε beginnen, anfangen
  αφήνω άφηνα άφησα θα αφήνω θα αφήσω άφησε/άσε αφήστε/άστε lassen, freilassen, verlassen
 u βάζω έβαζα έβαλα θα βάζω θα βάλω βάλε βάλετε setzen, stellen, (hinein-)legen
  βάφω έβαφα έβαψα θα βάφω θα βάψω βάψε βάψτε färben, Metall härten
  βγάζω έβγαζα έβγαλα θα βγάζω θα βγάλω βγάλε βγάλετε heraustun, herausnehmen
 u βγαίνω έβγαίνα βγήκα θα βγαίνω θα βγω βγες βγέστε hinausgehen
 u βλέπω έβλεπα είδα θα βλέπω θα δω δες δείτε, δέστε sehen
 u βρέχω έβρεχα έβρεξα θα βρέχω θα βρέξω   regnen
p  βρίσκοµαι βρισκόµουν βρέθηκα θα βρίσκοµαι θα βρεθώ - βρεσείτε sich befinden

 u βρίσκω έβρισκα βρήκα θα βρίσκω θα βρω βρες
βρείτε
βρέστε finden, zutreffen

 u γελάω (ώ) γελούσα γέλασα θα γελώ θα γελάσω γέλασε γελάστε lachen, jemanden hereinlegen
p u γίνοµαι γινόµουν έγινα θα γίνοµαι    werden, enstehen, geschehen
  γιορτάζω γιόρταζα γιόρτασα θα γιορτάζω    feiern
  γλεντώ γλεντούσα γλέντησα θα γλεντώ    feiern
  γράφω έγραφα έγραψα θα γράφω θα γράψω γράψε γράψ(ε)τε schreiben
  δανείζω δάνειζα δάνεισα θα δανείζω    leihen
  δείχνω έδειχνα έδειξα θα δείχνω θα δείξω δείξε δείξτε zeigen, aussehen
 u δέρνω έδερνα έδειρα θα δέρνω θα δείρω   schlagen, geißeln
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Ενεστώτας Παρατατικός Aόριστος Μέλλοντας I Προστακτική Αόριστος Μεταφράση
Präsens Imperfekt Aorist Futur I Imperativ Übersetzung
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 unbestimmt bestimmt andauernd einmalig bestimmt bestimmt  
  διαβάζω διάβαζα διάβασα θα διαβάζω θα διαβάσω διάβασε διαβάσ(ε)τε lesen
  διακόπτω διέκοπτα διάκοψα θα διακόπτω    unterbrechen
  διαλέγω διάλεγα διάλεξα θα διαλέγω    aussuchen, auswählen
  διδάσκω δίδασκα δίδαξα θα διδάσκω θα διδάξω   lehren, unterrichten, (predigen)
 u δίνω έδινα έδωσα θα δίνω θα δώσω δώσε δώστε geben
  διώχνω έδιωχνα έδιωξα θα διώχνω    jagen, verfolgen, verstoßen
  δουλεύω δούλεύα δούλεψα θα δουλεύω θα δουλέψω δούλεψε δούλεψ(ε)τε arbeiten
p u είµαι ήµουν ήµουν θα είµαι θα είµαι   sein
 u εκλέγω  --- έκλεξα θα εκλέγω    aussuchen, wählen (auch pol.)
  ελέγχω έλεγχα έλεγξα θα ελέγχω θα ελέγξω έλεγξε ελέγξτε kontrollieren, prüfen, kritisieren
  ενoχλώ ευχολούσα ενόχλησα θα ενoχλώ    stören
  εξετάζω εξέταζα εξέτασα θα εξετάζω    untersuchen
p u έρχοµαι ερχόµουν ήρθα θα έρχοµαι θα έρθω έλα ελάτε kommen
  ετοιµάζω ετοίµαζα ετοίµασα θα ετοιµάζω    beginnen
  ευχαριστώ ευχαριστούσα ευχαρίστησα θα ευχαριστώ    danken
p  εύχοµαι ευχόµουν ευχήθηκα θα εύχοµαι    wünschen, segnen
  έχω είχα είχα θα έχω θα έχω   haben
  ζηλεύω ζήλεύα ζήλεψα θα ζηλεύω    neidisch sein, eifersüchtig sein
 u θέλω ήθελα θέλησα θα θέλω θα θελήσω   wollen
  καθαρίζω καθάριζα καθάρισα θα καθαρίζω    reinigen, säubern
p  κάθοµαι καθόµουν κάθησα θα κάθοµαι    sich setzen, sitzen
  καίνω έκαιγα έκαψα θα καίνω θα κάψω   verbrennen
 u κάνω έκανα έκανα θα κάνω θα κάνω κάνε κάντε machen
  καπνίζω κάπνιζα καπνίσα θα καπνίζω    rauchen
  καταλαβαίνω καταλάβαινα καταλάβα θα καταλαβαίνω    verstehen
  καταστρέφω κατάστρεφα κατέστρεψα θα καταστρέφω    zerstören
  κερνώ κερνούσα κέρασα θα κερνώ    spendieren, anbieten
  κηρύττω κήρυττα κήρυξα θα κηρύττω    predigen, Krieg erklären
 u κλαίω έκλαιγα έκλαψα θα κλαίω θα κλάψω   weinen, beklagen, jammern
  κλέβω έκλεβα έκλεψα θα κλέβω    stehlen, schummeln
  κλείνω έκλεινα έκλεισα θα κλείνω    schließen
  κόβω έκοβα έκοψα θα κόβω    schneiden, pflücken, schlachten
p  κοιµάµαι κοιµόµουν κοιµήθηκα θα κoιµάµαι θα κoιµήθω κoιµήσου κoιµθείτε schlafen
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  κοιτάζω κοίταζα κοίταξα θα κοιτάζω θα κοιτάξω κοίταξε κοιτάξτε ansehen
  κοστίζω κόστιζα κόστισα θα κοστίζω    kosten
 u κρεµώ κρεµούσα κρέµασα θα κρεµώ θα κρεµάσω   hängen, aufhängen
  κρύβω έκρυβα έκρυψα θα κρύβω    verstecken, verbergen
  κτίζω έκτιζα έκτισα θα κτίζω θα κτίσω κτίσε κτίσετε bauen
  λάµπω έλαµπα έλαµψα θα λάµπω    scheinen, strahlen, glänzen
  λείπω έλειπα έλειψα θα λείπω    fehlen
 u λέω έλεγα είπα θα λέω θα πω πές πέστε, πείτε sagen
  λούζω έλουζα έλουσα θα λούζω    baden, Haare waschen
  λύνω έλυνα έλυσα θα λύνω θα λύσω λύσε λύστε lösen
  µαγειρεύω µαγείρευα µαγείρεψα θα µαγειρεύω    kochen
  µαζεύω µάζευα µάζεψα θα µαζεύω θα µαζέψω µάζεψε µαζέψτε sammeln, pflücken, ziehen (Segel)
 u µαθαίνω µάθαινα έµαθα θα µαθαίνω θα µάθω µάθε µάθετε lernen
 u µένω έµενα έµεινα θα µένω θα µείνω µείνε µείνετε bleiben, wohnen
  µεταφράζω µετάφραζα µετάφρασα θα µεταφράζω  µετάφρασε µεταφράστε übersetzen
  µιλάω (ώ) µιλούσα µίλησα θα µιλάω (ώ) θα µιλήσω µίλησε µιλήσ(ε)τε sprechen
  µπορώ µπορούσα µπόρεσα θα µπορώ θα µπορέσω   können
  νoικιάζω νοίκιαζα νοίκιασα θα νoικιάζω    (ver-)mieten
  νoµίζω νόµιζα νόµισα θα νoµίζω    denken, glauben, meinen
  νιώθω ένιωθα ένιωσα θα νιώθω    fühlen
  ντύνω έντυνα έντυσα θα ντύνω    anziehen
  ξαπλώνω ξάπλωνα ξάπλωσα θα ξαπλώνω    hinlegen
 u ξέρω ήξερα ήξερα θα ξέρω θα ξέρω (να ξέρεις) (να ξέρετε) wissen
  ξεχνάω (ώ) ξεχνούσα ξέχασα θα ξεχνάω θα ξεχάσω ξέχασε ξεχάσ(ε)τε vergessen
  ξοδεύω ξόδευα ξόδεψα θα ξοδεύω    ausgeben
p  ονοµάζοµαι ονοµαζόµουν ονοµάστηκα θα ονοµάζοµαι θα ονοµάστου ονοµάστου ονοµαστείτε heißen
  ορίζω όριζα όρισα θα ορίζω θα ορίσω όρισε ορίστε bestimmen
  παίζω έπαιζα έπαιξα θα παίζω    spielen, scherzen
 u παίρνω έπαιρνα πήρα θα παίρνω θα πάρω πάρε πάρ(ε)τε nehmen
  παρακαλώ παρακάλουσα παρακάλεσα θα παρακαλώ    bitten
  παύω έπαύα έπαψα θα παύω θα πάψω πάψε πάψτε aufhören mit, (Arbeit) beenden
  πείθω έπειθα έπεισα θα πείθω    überzeugen, überreden
  πειράζω πείραζα πείραξα θα πειράζω θα πειράξω πείραξε πειράξτε stören
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 u περιµένω περίµενα περίµενα θα περιµένω θα περιµένω περίµενε περιµένετε warten

  περνάω (ώ) περνούσα πέρασα θα περνώ θα περάσω
(πέρνα)
πέρασε περάσ(ε)τε verbringen, hineingehen

p  περνιέµαι περνιόµουν περάστηκα θα περνιέµαι θα περαστώ περάσου περαστείτε  
  πετώ  πέταξα θα πετώ    wegwerfen
 u πηγαίνω (πάω) πήγαινα πήρα θα πάω θα πάω πήγαινε πηγαίνετε gehen

 u πίνω έπινα ήπια θα πίνω θα πιώ πιές
πιείτε
πιέστε trinken

  πιστεύω πίστευα πίστεψα θα πιστεύω    glauben
  πλέκω έπλεκα έπλεξα θα πλέκω θα πλέξω πλέξε πλέξτε stricken, flechten
  πλένω έπλενα έπλυνα θα πλένω θα πλύνω πλύνε πλύνετε waschen
  πληρώνω πλήρωνα πλήρωσα θα πληρώνω θα πληρώσω πλήρωσε πληρώστε bezahlen
  πονάω  (ώ) πονούσα πόνεσα θα πoνώ    schmerzen
p  πρoέρχοµαι προερχόµουν πρoήρθα θα πρoέρχοµαι    kommen aus
  προβάρω πρόβαρα πρόβαρα θα προβάρω    anprobieren
  προσέχω πρόσεχα πρόσεξα θα προσέχω θα προσέξω προσέξε προσέξτε achten, aufpassen, bemerken
  ράβω έραβα έραψα θα ράβω  ράψε ράψτε nähen
  ρίχνω έριχνα έριξα θα ρίχνω    werfen, zuwerfen
  ρωτάω (ώ) ρωτούσα ρώτησα θα ρωτάω    fragen
  σβήνω έσβηνα έσβησα θα σβήνω    löschen, radieren, schwinden
  σηµαίνω σήµαινα σήµανα θα σηµαίνω    bedeuten
  σκουπίζω σκούπιζα σκούπισα θα σκουπίζω    fegen, putzen, reinigen, abwischen
  στέλνω έστελνα έστειλα θα στέλνω θα στείλω στείλε στείλ(ε)τε schicken
  στηρίζω στήρζα στήριξα θα στηρίζω    stützen
  στρέφω έστρεψα έστρεψα θα στρέφω θα στρέψω   drehen, wenden
p  συλλογίζοµαι συλλογεζόµουν συλλογίστηκα θα συλλογίζοµαι    überlegen
  συνδέω σύν(ε)δεα σύνδεσα θα συνδέω    verbinden
  συνεχίζω συνέχιζα συνέχισα θα συνεχίζω θα συνεχίσω συνέχισε συνεχίστε fortsetzen
  σφίγγω έσφιγγα έσφιξα θα σφίγγω    drücken, pressen, festziehen
  σώζω έσωζα έσωσα θα σώζω    retten
  σωπαίνω σώπαινα σώπασα θα σωπαίνω    still sein
  ταξιδεύω ταξίδευα ταξίδεψα θα ταξιδεύω    reisen
  τελειώνω τελείωνα τελείωσα θα τελειώνω    fertigmachen, vorbereiten, bereiten
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  τρέφω έτρεφα έθρεψα θα τρέφω θα θρέψω   ernähren, hegen
  τρέχω έτρεχα έτρεξα θα τρέχω θα τρέξω τρέξε τρέξ(ε)τε laufen, rennen
  τροµάζω τρόµαζα τρόµαξα θα τροµάζω    erschrecken
 u τρώω έτρωγα έφαγα θα τρώω θα φάω φάε φάτε essen
 u υπάρχω υπήρχα υπήρξα θα υπάρχω    existieren, es gibt
p  φαίνοµαι φαινόµουν φάνηκα θα φαίνοµαι    scheinen (es scheint)
  φέρνω έφερνα έφερα θα φέρνω θα φέρω φέρε φέρ(ε)τε bringen
  φεύγω έφευγα έφυγα θα φεύγω θα φύγω φύγε φύγετε abfahren, abreisen
p  φοβάµαι φοβόµουν φοβήθηκα θα φοβάµαι    fürchten
  φορώ φορούσα φόρεσα θα φoρώ θα φόρεσω φόρεσε/φόρα φορέστε tragen
  φτάνω έφτανα έφτασα θα φτάνω    ankommen, eintreten, erreichen
  φτιάχνω έφτιαχνα έφτιαξα θα φτιάχνω    machen (wie κάνω)
  φυλάγω φύλαγα φύλαξα θα φυλάγω    bewachen, beschützen, bewahren
  φωνάζω φώναζα φώναξα θα φωνάζω    rufen
p  χαίροµαι χαιρόµουν χάρηκα θα χαίροµαι    sich freuen
  χαλώ χαλούσα χάλασα θα χαλώ    zerstören
  χάνω έχανα έχασα θα χάνω    verlieren
  χορεύω χόρευα χόρεψα θα χορεύω    tanzen
p  χρειάζοµαι χρειαζόµουν χρειάστηκα θα χρειάζοµαι    brauchen, nötig sein
  ψάχνω έψαχνα έψαξα θα ψάχνω θα ψάξω ψάξε ψάξ(ε)τε suchen
  ψωνίζω ψώνιζα ψώνισα θα ψωνίζω    einkaufen
          
  πρέπει έπρεπε έπρεπε     müssen
  συµβαίνει συνέβαινε συνέβει     es geschieht, es passiert

  ich suche ich suchte
ich suchte /
habe gesucht  

ich werde
suchen suche!

sucht!
suchen Sie!  
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Ενεστώτας   παρακείµενος  Μέλλοντας II   Μεταφράση
Präsens Partizip Partizip Perfekt Plusqperf. Futur ΙΙ   Übersetzung

 Präsens Perfekt       
 (wie Adverb) (wie Adjektiv)       

ich liebe liebend geliebt ich habe geliebt ich hatte geliebt ich werde geliebt haben   αγαπάω   (Beispiel)
         
αγαπάω (ώ) αγαπώντας  έχω αγαπήσει είχα αγαπήσει θα έχω αγαπήσω  -ώ  -ησα lieben

αγαπιέµαι  αγαπηµένος έχω αγαπηθεί είχα αγαπηθεί θα έχω αγαπηθεί
 -
ιεµαι  sich lieben

αγοράζω αγοράζοντας  έχω αγοράσει είχα αγοράσει θα έχω αγοράσει  -ζω  -σα kaufen
ακούω ακούγοντας  έχω ακούσει είχα ακούσει θα έχω ακούσει  -ούω  hören
αλλάζω αλλάζοντας  έχω αλλάξει είχα αλλάξει θα έχω αλλάξει  -ζω  -ξα wechseln, ändern, umtauschen
ανάβω   έχω ανάψει είχα ανάψει θα έχω ανάψει   anzünden, anstecken
ανακαλύπτω ανακαλύπτοντας  έχω ανακαλύψει είχα ανακαλύψει θα έχω ανακαλύψει  -φω  -ψα entdecken
ανοίγω   έχω ανοίξει είχα ανοίξει θα έχω ανοίξει  -γω  -ξα öffnen, anmachen
απαντώ   έχω απαντήσει είχα απαντήσει θα έχω απαντήσει   -ησα antworten
αργώ   έχω αργήσει είχα αργήσει θα έχω αργήσει  -ώ  -ησα verspäten
αρέσω -  έχω αρέσει είχα αρέσει θα έχω αρέσει   mögen
αρχίζω αρχίζοντας  έχω αρχίσει είχα αρχίσει θα έχω αρχίσει  -ζω  -σα beginnen, anfangen
αφήνω αφήνοντας  έχω αφήσει είχα αφήσει θα έχω αφήσει  -νω  -σα lassen, freilassen, verlassen
βάζω βάζοντας  έχω βάλει είχα βάλει θα έχω βάλει   setzen, stellen, (hinein-)legen
βάφω βάφοντας  έχω βάψει είχα βάψει θα έχω βάψει  -βω  -ψα färben, Metall härten
βγάζω   έχω βγάλει είχα βγάλει θα έχω βγάλει   heraustun, herausnehmen
βγάζω   έχω βγεί είχα βγεί θα έχω βγεί   hinausgehen
βλέπω   έχω δει είχα δει θα έχω δει   sehen
βρέχω   έχω βρέξει είχα βρέξει θα έχω βρέξει   regnen

βρίσκοµαι - βρισκόµενος έχω βρεθεί είχα βρεθεί θα έχω βρεθεί  -οµαι
 -
θηκα sich befinden

βρίσκω βρίσκοντας  έχω βρει είχα βρει θα έχω βρει   finden, zutreffen
γελάω (ώ) γελώντας  έχω γελάσει είχα γελάσει θα έχω γελάσει  -ώ  lachen, jemanden hereinlegen
γίνοµαι  γινωµένος έχω γίνει είχα γίνει θα έχω γίνει  -οµαι  werden, enstehen, geschehen
γιορτάζω   έχω γιορτάσει είχα γιορτάσει θα έχω γιορτάσει  -ζω  -σα feiern
γλεντώ   έχω γλεντήσει είχα γλεντήσει θα έχω γλεντήσει  -ώ  -ησα feiern
γράφω   έχω γράψει είχα γράψει θα έχω γράψει   schreiben
δανείζω       -ζω  -σα leihen
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 Präsens Perfekt       
 (wie Adverb) (wie Adjektiv)       

δείχνω   έχω δείξει είχα δείξει θα έχω δείξει   zeigen, aussehen
δέρνω        schlagen, geißeln
διαβάζω   έχω διαβάσει είχα διαβάσει θα έχω διαβάσει  -ζω  -σα lesen
διακόπτω   έχω διέκοψει είχα διέκοψει θα έχω διέκοψει   unterbrechen
διαλέγω       -γω  -ξα aussuchen, auswählen
διδάσκω       -σκω  -ξα lehren, unterrichten, (predigen)
δίνω δίνοντας  έχω δώσει είχα δώσει θα έχω δώσει   geben
διώχνω       -χνω  -ξα jagen, verfolgen, verstoßen
δουλεύω   έχω δουλέψει είχα δουλέψει θα έχω δουλέψει   arbeiten
είµαι        sein
εκλέγω        aussuchen, wählen (auch pol.)
ελέγχω ελέγχοντας  έχω ελέγξει είχα ελέγξει θα έχω ελέγξει  -γχω  -ξα kontrollieren, prüfen, kritisieren
ενoχλώ   έχω ενoχλήσει είχα ενoχλήσει θα έχω ενoχλήσει  -ώ  -ησα stören
εξετάζω   έχω εξετάσει είχα εξετάσει θα έχω εξετάσει  -ζω  -σα untersuchen
έρχοµαι   έχω έρθει είχα έρθει θα έχω έρθει   kommen
ετοιµάζω       -ζω  -σα beginnen
ευχαριστώ   έχω ευχαριστήσει είχα ευχαριστήσει θα έχω ευχαριστήσει  -ώ  -ησα danken

εύχοµαι   έχω ευχηθεί είχα ευχηθεί θα έχω ευχηθεί  -οµαι
 -
θηκα wünschen, segnen

έχω        haben
ζηλεύω       -εύω  -εψα neidisch sein, eifersüchtig sein
θέλω   έχω θελήσει είχα θελήσει θα έχωθελήσει   wollen
καθαρίζω       -ζω  -σα reinigen, säubern
κάθοµαι   έχω καθήσει είχα καθήσει θα έχω καθήσει  -οµαι  -ησα sich setzen, sitzen
καίνω        verbrennen
κάνω   έχω κάνει είχα κάνει θα έχω κάνει   machen
καπνίζω   έχω καπνίσει είχα καπνίσει θα έχω καπνίσει  -ζω  -σα rauchen
καταλαβαίνω   έχω καταλάβει είχα καταλάβει θα έχω καταλάβει   verstehen
καταστρέφω   έχω καταστρέψει είχα καταστρέψει θα έχω καταστρέψει   zerstören
κερνώ   έχω κεράσει είχα κεράσει θα έχω κεράσει  -ώ  -ασα spendieren, anbieten
κηρύττω       -ττω  -ξα predigen, Krieg erklären
κλαίω        weinen, beklagen, jammern
κλέβω       -βω  -ψα stehlen, schummeln
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κλείνω       -νω  -σα schließen
κόβω       -βω  -ψα schneiden, pflücken, schlachten
κoιµάµαι  κοιµισµένος έχω κοιµηθεί είχα κοιµηθεί θα έχω κοιµηθεί  -άµαι  schlafen
κοιτάζω   έχω κοιτάξει είχα κοιτάξει θα έχω κοιτάξει  -ζω  -ξα ansehen
κοστίζω   έχω κοστίσει είχα κοστίσει θα έχω κοστίσει  -ζω  -σα kosten
        hängen, aufhängen
κρύβω       -βω  -ψα verstecken, verbergen
κτίζω κτίζοντας  έχω κτίσει είχα κτίσει θα έχω κτίσει  -ζω  -σα bauen
λάµπω       -πω  -ψα scheinen, strahlen, glänzen
λείπω       -πω  -ψα fehlen
λέω   έχω πει είχα πει θα έχω πει   sagen
λούζω   έχω λύσει είχα λύσει θα έχω λύσει  -ζω  -σα baden, Haare waschen
λύνω λύνοντας      -νω  -σα lösen
µαγειρεύω       -εύω  -εψα kochen
µαζεύω µαζεύοντας  έχω µαζέψει είχα µαζέψει θα έχω µαζέψει  -εύω  -εψα sammeln, pflücken, ziehen (Segel)
µαθαίνω        lernen
µένω   έχω µένει είχα µένει θα έχω µένει  -νω  bleiben, wohnen
µεταφράζω        übersetzen
µιλάω (ώ)   έχω µιλήσει είχα µιλήσει θα έχω µιλήσει  -ώ  -ησα sprechen
µπορώ   έχω µπορέσει είχα µπορέσει θα έχω µπορέσει   können
νικιάζω   έχω νοικιάσει είχα νοικιάσει θα έχω νοικιάσει  -ζω  -σα (ver-)mieten
νoµίζω   έχω νoµίσει είχα νoµίσει θα έχω νoµίσει  -ζω  -σα denken, glauben, meinen
νιώθω   έχω νιώσει είχα νιώσει θα έχω νιώσει  -θω  -σα fühlen
ντύνω       -νω  -σα anziehen
ξαπλώνω   έχω ξαπλώσει είχα ξαπλώσει θα έχω ξαπλώσει  -νω  -σα hinlegen
ξέρω        wissen
ξεχνάω (ώ)   έχω ξεχάσει είχα ξεχάσει θα έχω ξεχάσει  -ώ  -ασα vergessen
ξοδεύω       -εύω  -εψα ausgeben
ονοµάζοµαι   έχω ονοµαζτεί είχα ονοµαζτεί θα έχω ονοµαζτεί   heißen
ορίζω ορίζοντας  έχω ορίσει είχα ορίσει θα έχω ορίσει   bestimmen
παίζω       -ζω  -ξα spielen, scherzen
παίρνω   έχω πάρει είχα πάρει θα έχω πάρει   nehmen
παρακαλώ   έχω παρακαλέσει είχα παρακαλέσει θα έχω παρακαλέσει  -ώ  -εσα bitten
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παύω        aufhören mit, (Arbeit) beenden
πείθω       -θω  -σα überzeugen, überreden
πειράζω πειράζοντας  έχω πειράξει είχα πειράξει θα έχω πειράξει  -ζω  -ξα stören
περιµένω   έχω περιµένει είχα περιµένει θα έχω περιµένει   warten

περνάω (ώ) περνώντας      -ώ  -ασα verbringen, hineingehen

περνιέµαι  περασµένος έχω περαστεί είχα περαστεί θα έχω περαστεί
 -
ιεµαι   

πετώ   έχω πετάξει είχα πετάξει θα έχω πετάξει   wegwerfen
πηγαίνω (πάω)   έχω πάει είχα πάει θα έχω πάει   gehen

πίνω   έχω πιεί είχα πιεί θα έχω πιεί   trinken
πιστεύω       -εύω  -εψα glauben
πλέκω πλέκοντας  έχω πλέξει είχα πλέξει θα έχω πλέξει  -κω  -ξα stricken, flechten
πλένω   έχω πλύνει είχα πλύνει θα έχω πλύνει   waschen
πληρώνω   έχω πληρώσει είχα πληρώσει θα έχω πληρώσει  -νω  -σα bezahlen
πoνώ   έχω πoνέσει είχα πoνέσει θα έχω πoνέσει  -ώ  -εσα schmerzen
πρoέρχοµαι   έχω πρoέρθει είχα πρoέρθει θα έχω πρoέρθει  -οµαι  kommen aus
προβάρω   έχω προβάρει είχα προβάρει θα έχω προβάρει   anprobieren
προσέχω       -χω  -ξα achten, aufpassen, bemerken
ράβω       -βω  -ψα nähen
ρίχνω       -χνω  -ξα werfen, zuwerfen
ρωτάω (ώ)        fragen
σβήνω       -νω  -σα löschen, radieren, schwinden
σηµαίνω        bedeuten
σκουπίζω       -ζω  -σα fegen, putzen, reinigen, abwischen
στέλνω   έχω στείλει είχα στείλει θα έχω στείλει   schicken
στηρίζω       -ζω  -ξα stützen
στρέφω        drehen, wenden
συλλογίζοµαι   έχω συλλογιστεί είχα συλλογιστεί θα έχω συλλογιστεί  -οµαι  überlegen
συνδέω   έχω συνδέσει είχα συνδέσει θα έχω συνδέσει   verbinden
συνεχίζω συνεχίζοντας       fortsetzen
σφίγγω       -γγω  -ξα drücken, pressen, festziehen
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σώζω   έχω σώσει είχα σώσει θα έχω σώσει  -ζω  -σα retten
σωπαίνω  έχω σωπάσει είχα σωπάσει θα έχω σωπάσει   still sein
ταξιδεύω       -εύω  -εψα reisen
τελειώνω       -νω  -σα fertigmachen, vorbereiten, bereiten
τρέφω        ernähren, hegen
τρέχω   έχω τρέξει είχα τρέξει θα έχω τρέξει  -χω  -ξα laufen, rennen
τροµάζω       -ζω  -ξα erschrecken
τρώω   έχω φάει είχα φάει θα έχω φάει   essen
υπάρχω   έχω υπάρξει είχα υπάρξει θα έχω υπάρξει  -χω  -ξα existieren, es gibt
φαίνοµαι   έχω φανεί είχα φανεί θα έχω φανεί  -οµαι  scheinen (es scheint)
φέρνω   έχω φέρει είχα φέρει θα έχωφέρει   bringen
φεύγω   έχω φύγει είχα φύγει θα έχω φύγει   abfahren, abreisen
φοβάµαι        fürchten
φoρώ φορώντας  έχω φoρέσει είχα φoρέσει θα έχω φoρέσει  -ώ  -εσα tragen
φτάνω   έχω φτάσει είχα φτάσει θα έχω φτάσει  -νω  -σα ankommen, eintreten, erreichen
φτιάχνω       -χνω  -ξα machen (wie κάνω)
φυλάγω       -χνω  -ξα bewachen, beschützen, bewahren
φωνάζω       -ζω  -ξα rufen
χαίροµαι   έχω χαρεί είχα χαρεί θα έχω χαρεί  -οµαι  sich freuen
χαλώ   έχω χαλάσει είχα χαλάσει θα έχω χαλάσει   zerstören
χάνω       -νω  -σα verlieren
χορεύω   έχω χορέψει είχα χορέψει θα έχω χορέψει  -εύω  -εψα tanzen
χρειάζοµαι   έχω χρειαστεί είχα χρειαστεί θα έχω χρειαστεί  -οµαι  brauchen, nötig sein
ψάχνω   έχω ψάξει είχα ψάξει θα έχω ψάξει  -χνω  -ξα suchen
ψωνίζω   έχω ψωνίσει είχα ψωνίσει θα έχω ψωνίσει  -ζω  -σα einkaufen
         
πρέπει        müssen
συµβαίνει        es geschieht, es passiert

ich suche   
ich habe
gesucht

ich hatte
gesucht ich werde gesucht haben    


