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Übersicht der gebräuchlichsten Verben in den wichtigsten Zeiten

Präsens Futur (einmalig) Aorist Imperativ

Ενεστώτας Μέλλοντας Aόριστος Προστακτική

αγαπάω (ώ) θα αγαπήσω αγάπησα αγάπησε  / αγαπήστε lieben
αγοράζω θα αγοράσω αγόρασα αγόρασε  / αγοράστε kaufen
ακούω θα ακούσω άκουσα άκου (σε) / ακούστε hören
ανάβω θα ανάψω άναψα άναψε / ανάψτε anzünden, anstecken
ανοίγω θα ανοίξω άνοιξα άνοιξε      / ανοίξτε öffnen, anmachen
αρέσω θα αρέσω άρεσα mögen
βάζω θα βάλω έβαλα βάλε        / βάλετε setzen, stellen, legen
βλέπω θα δω είδα δες, / δείτε, δέστε sehen
γράφω θα γράψω έγραψα γράψε / γράψ(ε)τε schreiben
διαβάζω θα διαβάσω διάβασα διάβασε / διαβάσ(ε)τε lesen
δίνω θα δώσω έδωσα δώσε / δώστε geben
δουλεύω θα δουλέψω δούλεψα δούλεψε / δούλεψ(ε)τε arbeiten
είµαι θα είµαι ήµουν sein
ερχοµαι θα έρθω ήρθα έλα / ελάτε kommen
έχω θα έχω είχα haben
θέλω θα θελήσω θέλησα wollen
κάνω θα κάνω έκανα κάνε / κάντε machen
κοιτάζω θα κοιτάξω κοίταξα κοίταξε / κοιτάξτε ansehen
λέω θα πω είπα πές / πέστε, πείτε sagen
µαθαίνω θα µάθω έµαθα µάθε / µάθετε lernen
µένω θα µείνω έµενα µείνε / µείνετε bleiben, wohnen
µιλάω (ώ) θα µιλήσω µίλησα µίλησε / µιλήσ(ε)τε sprechen
µπορώ θα µπορέσω µπόρεσα können
ξέρω θα ξέρω ήξερα (να ξέρεις) / (να ξέρετε) wissen
ξεχνάω (ώ) θα ξεχάσω ξέχασα ξέχασε / ξεχάσ(ε)τε vergessen
παίρνω θα πάρω πήρα πάρε / πάρ(ε)τε nehmen
περιµένω θα µεριµένω περίµενα περίµενε / περιµένετε warten
περνάω (ώ) θα περάσω πέρασα πέραστε / περάσ(ε)τε verbringen

(πέρνα)
πηγαίνω /πάω θα πάω πήγα πήγαινε / πηγαίνετε gehen
πίνω θα πιώ ήπια πιές / πιέστε trinken
πλένω θα πλύνω έπλυνα πλύνε / πλύνετε waschen
πληρώνω θα πληρώσω πλήρωσα πλήρωσε / πληρώστε bezahlen
στέλνω θα στείλω έστειλα στείλε / στείλ(ε)τε schicken
τρέχω θα τρέξω έτρεξα τρέξε / τρέξ(ε)τε laufen, rennen
τρώω θα φάω έφαγα φάε / φάτε essen
φέρνω θα φέρω έφερα φέρε / φέρ(ε)τε bringen
φεύγω θα φύγω έφυγα φύγε / φύγετε abfahren, abreisen
ψάχνω θα ψάξω έψαξα ψάξε / ψάξ(ε)τε suchen

ich suche         ich werde suchen   ich habe gesucht    suche! /  sucht! suchen Sie!    ψάχνω    (Beispiel)
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Präsens Futur (einmalig) Aorist Imperativ

Ενεστώτας Μέλλοντας Aόριστος Προστακτική

φεύγω θα φύγω έφυγα φύγε / φύγετε abfahren, abreisen
ανάβω θα ανάψω άναψα άναψε / ανάψτε anzünden, anstecken
κοιτάζω θα κοιτάξω κοίταξα κοίταξε / κοιτάξτε ansehen
δουλεύω θα δουλέψω δούλεψα δούλεψε / δούλεψ(ε)τε arbeiten
πληρώνω θα πληρώσω πλήρωσα πλήρωσε / πληρώστε bezahlen
µένω θα µείνω έµενα µείνε / µείνετε bleiben, wohnen
φέρνω θα φέρω έφερα φέρε / φέρ(ε)τε bringen
τρώω θα φάω έφαγα φάε / φάτε essen
δίνω θα δώσω έδωσα δώσε / δώστε geben
πηγαίνω /πάω θα πάω πήγα πήγαινε / πηγαίνετε gehen
έχω θα έχω είχα haben
ακούω θα ακούσω άκουσα άκου (σε) / ακούστε hören
αγοράζω θα αγοράσω αγόρασα αγόρασε  / αγοράστε kaufen
ερχοµαι θα έρθω ήρθα έλα / ελάτε kommen
µπορώ θα µπορέσω µπόρεσα können
τρέχω θα τρέξω έτρεξα τρέξε / τρέξ(ε)τε laufen, rennen
µαθαίνω θα µάθω έµαθα µάθε / µάθετε lernen
διαβάζω θα διαβάσω διάβασα διάβασε / διαβάσ(ε)τε lesen
αγαπάω (ώ) θα αγαπήσω αγάπησα αγάπησε  / αγαπήστε lieben
κάνω θα κάνω έκανα κάνε / κάντε machen
αρέσω θα αρέσω άρεσα mögen
παίρνω θα πάρω πήρα πάρε / πάρ(ε)τε nehmen
ανοίγω θα ανοίξω άνοιξα άνοιξε      / ανοίξτε öffnen, anmachen
λέω θα πω είπα πές / πέστε, πείτε sagen
στέλνω θα στείλω έστειλα στείλε / στείλ(ε)τε schicken
γράφω θα γράψω έγραψα γράψε / γράψ(ε)τε schreiben
ϐλέπω θα δω είδα δες, / δείτε, δέστε sehen
είµαι θα είµαι ήµουν sein
βάζω θα βάλω έβαλα βάλε        / βάλετε setzen, stellen, legen
µιλάω (ώ) θα µιλήσω µίλησα µίλησε / µιλήσ(ε)τε sprechen
ψάχνω θα ψάξω έψαξα ψάξε / ψάξ(ε)τε suchen
πίνω θα πιώ ήπια πιές / πιέστε trinken
περνάω (ώ) θα περάσω πέρασα πέραστε / περάσ(ε)τε verbringen

(πέρνα)
ξεχνάω (ώ) θα ξεχάσω ξέχασα ξέχασε / ξεχάσ(ε)τε vergessen
περιµένω θα µεριµένω περίµενα περίµενε / περιµένετε warten
πλένω θα πλύνω έπλυνα πλύνε / πλύνετε waschen
ξέρω θα ξέρω ήξερα (να ξέρεις) / (να ξέρετε) wissen
θέλω θα θελήσω θέλησα wollen

ich gebe           ich werde geben     ich habe gegeben     gib!   / gebt!  geben Sie!   δίνω        (Beispiel)
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