
 
                             

 
 

PARTICIPOS 

 

 

TEMA DE PRESENTE 

*VERBOS EN -ω        

παιδεύω 

Voz activa 

      m.               f.           n. 

Sg. N παιδεύων   παιδεύουσα   παιδεῦον 

      G παιδεύοντος   παιδευούσης  παιδεύοντος 

      D παιδεύοντι   παιδευούσῃ   παιδεύοντι 

      A παιδεύοντα   παιδεύουσαν  παιδεῦον 

 

Pl. N παιδεύοντες   παιδεύουσαι  παιδεύοντα 

      G παιδευόντων  παιδευουσῶν  παιδευόντων 

      D παιδεύουσι   παιδευούσαις  παιδεύουσι 

      A παιδεύοντας   παιδευούσας  παιδεύοντα 

 

Voz media/pasiva 

       m.              f.             n. 

Sg. N παιδευόμενος παιδευομένη παιδευόμενον 

      G παιδευομένου παιδευομένης  παιδευομένου  

      D παιδευομένῳ  παιδευομένῃ  παιδευομένῳ 

      A παιδευόμενον παιδευομένην  παιδευόμενον  

 

Pl. N παιδευόμενοι  παιδευόμεναι  παιδευόμενα 

      G παιδευομένων  παιδευομένων  παιδευομένων 

      D παιδευομένοις παιδευομέναις  παιδευομένοις 

      A παιδευομένους παιδευομένας  παιδευόμενα 

 

 

*VERBOS CONTRACTOS 

 

νικάω 

    Voz activa 

      m.               f.           n. 

Sg. N νικῶν    νικῶσα    νικῶν  

      G νικῶντος  νικώσης   νικῶντος… 
 

φιλέω 

Sg. N φιλῶν     φιλοῦσα     φιλοῦν  

      G φιλοῦντος φιλούσεης   φιλοῦντος… 



 
                             

 
 

δηλόω 

Sg. N δηλῶν      δηλοῦσα      δηλοῦν   

      G δηλοῦντος δηλούσης   δηλοῦντος… 

 

     Voz Μ./P. 

      m.             f.           n. 

Sg. N νικώμενος    νικωμένη     νικώμενον   

      G νικώμενου  νικωμένης   νικωμένου… 

 

Sg. N φιλούμενος    φιλουμένη     φιλούμενον    

      G  φιλουμένου   φιλουμένης  φιλουμένου… 

 

Sg. N δηλούμενος    δηλουμένη     δηλούμενον    

      G  δηλουμένου   δηλουμένης  δηλουμένου… 

 

 

*VERBOS EN -μι 

τίθημι  (verbos reduplicados) 

 

Voz activa 

      m.               f.           n. 

Sg. N τιθείς   τιθεῖσα   τιθέν 

      G τιθέντος   τιθείσης   τιθέντος 

      D τιθέντι   τιθείσῃ   τιθέντι 

      A τιθέντα   τιθεῖσαν   τιθέν 

 

Pl. N τιθέντες   τιθεῖσαι   τιθέντα 

      G τιθέντων   τιθεισῶν   τιθέντων 

      D τιθεῖσι    τιθείσαις   τιθεῖσι 

      A τιθέντας   τιθείσας   τιθέντα 

 

 

Voz media/pasiva 

       m.              f.             n. 

Sg. N τιθέμενος  τιθεμένη  τιθέμενον 

      G τιθεμένου  τιθεμένης   τιθεμένου  

      D τιθεμένῳ  τιθεμένῃ   τιθεμένῳ 

      A τιθέμενον  τιθεμένην   τιθέμενον  

 

Pl. N τιθέμενοι  τιθέμεναι   τιθέμενα 

      G τιθεμένων   τιθεμένων   τιθεμένων 

      D τιθεμένοις  τιθεμέναις   τιθεμένοις 



 
                             

 
 

      A τιθεμένους  τιθεμένας   τιθέμενα 

 

δείκνυμι (verbos con sufijo -νυ) 

 

Voz activa 

      m.               f.           n. 

Sg. N δεικνύς  δεικνῦσα  δεικνύν 

      G δεικνύντος  δεικνύσης  δεικνύντος… 

       

Voz media-pasiva 

       m.              f.             n. 

Sg. N δεικνύμενος  δεικνυμένη  δεικνύμενον 

      G δεικνυμένου  δεικνυμένης   δεικνυμένου … 

 

 

 

TEMA DE AORISTO 

 

VOZ ACTIVA Y MEDIA 

* AORISTO SIGMÁTICO 

 

παιδεύω 

Voz activa 

      m.               f.           n. 

Sg. N παιδεύσας   παιδεύσασα  παιδεῦσαν 

      G παιδεύσαντος παιδευσάσης  παιδεύσαντος 

      D παιδεύσαντι   παιδευσάσῃ   παιδεύσαντι 

      A παιδεύσαντα  παιδεύσασαν  παιδεῦσαν 

 

Pl. N παιδεύσαντες  παιδεύσασαι  παιδεύσαντα 

      G παιδευσαντων  παιδευσασῶν  παιδευσάντων 

      D παιδεύσασι   παιδευσάσαις  παιδεύσασι 

      A παιδεύσαντας  παιδευσάσας  παιδεύσαντα 

 

Voz media 

       m.              f.             n. 

Sg. N παιδευσάμενος παιδευσαμένη παιδευσάμενον 

      G παιδευσαμένου παιδευσαμένης  παιδευσαμένου  

      D παιδευσαμένῳ παιδευσαμένῃ  παιδευσαμένῳ 

      A παιδευσάμενον παιδευσαμένην  παιδευσάμενον  

 

 



 
                             

 
 

Pl. N παιδευσάμενοι παιδευσάμεναι  παιδευσάμενα 

      G παιδευσαμένων  παιδευσαμένων  παιδευσαμένων 

      D παιδευσαμένοις παιδευσαμέναις  παιδευσαμένοις 

      A παιδευσαμένους παιδευσαμένας  παιδευσάμενα 

 

 

AORISTO SEGUNDO TEMÁTICO 

 

λείπω 

Voz activa 

   m.            f.                  n. 

Sg. N λιπών   λιποῦσα  λιπόν 

      G λιπόντος  λιπούσης  λιπόντος 

      D λιπόντι  λιπούσῃ   λιπόντι 

      A λιπόντα   λιποῦσαν   λιπόν 

 

Pl. N λιπόντες   λιποῦσαι   λιπόντα 

      G λιπόντων   λιπουσῶν   λιπόντων 

      D λιποῦσι   λιπούσαις    λιποῦσι 

      A λιπόντας   λιπούσας   λιπόντα 

 

Voz media 

       m.              f.             n. 

Sg. N λιπόμενος   λιπομένη  λιπόμενον 

      G παιδευσαμένου λιπομένης   λιπομένου  

      D παιδευσαμένῳ λιπομένῃ   λιπομένῳ 

      A παιδευσάμενον λιπομένην   λιπόμενον  

 

Pl. N λιπόμενοι  λιπόμεναι   λιπόμενα 

      G λιπομένων   λιπομένων   λιπομένων 

      D λιπομένοις  λιπομέναις   λιπομένοις 

      A λιπομένους  λιπομένας   λιπόμενα 

 

 

AORISTO SEGUNDO  ATEMÁTICO 

 

βαίνω 

m.         f.                n. 

Sg. N βάς   βᾶσα   βάν 

      G βάντος   βάσης   βάντος 

      D βάντι   βάσῃ   βάντι 

      A βάντα   βᾶσαν  βάν 



 
                             

 
 

 

Pl. N βάντες   βᾶσαι   βάντα 

      G βάντων  βασῶν  βάντων 

      D βᾶσι   βάσαις  βᾶσι 

      A βάντας  βάσας  βάντα 

 

 

γιγνώσκω 

 

 m.          f.                 n. 

Sg. N γνούς   γνοῦσα  γνόν 

      G γνόντος  γνούσης  γνόντος… 

      D γνόντι   γνούσῃ  γνόντι 

      Α γνόντα  γνοῦσαν  γνόν 

 

Pl. N γνόντες  γνοῦσαι  γνόντα 

      G γνόντων  γνουσῶν  γνόντων 

      D γνοῦσι   γνούσαις  γνοῦσι 

      A γνόντας  γνούσας  γνόντα 

 

 

 

AORISTO SEGUNDO  ATEMÁTICO (CON –κα) (verbos τίθημι, δίδωμι, ἵημι) 

 

τίθημι 

Voz activa 

      m.               f.           n. 

Sg. N θείς   θεῖσα   θέν 

      G θέντος   θείσης  θέντος… 

 

Voz media 

       m.              f.             n. 

Sg. N  θέμενος  θεμένη  θέμενον 

      G θεμένου  θεμένης   θεμένου … 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
                             

 
 

VOZ PASIVA  

 

FORMANTE –θη 

 

παιδεύω 

 

       m.              f.             n. 

Sg. N παιδευθείς  παιδευθεῖσα  παιδευθέν 

      G παιδευθέντος παιδευθείσης  παιδευθέντος  

      D παιδευθέντι  παιδευθείσῃ  παιδευθέντι 

      A παιδευθέντα  παιδευθεῖσαν παιδευθέν  

 

Pl. N παιδευθέντες  παιδευθεῖσαι  παιδευθέντα 

      G παιδευθέντων παιδευθεισῶν  παιδευθέντων 

      D παιδευθεῖσι  παιδευθείσαις  παιδευθεῖσι 

      A παιδευθέντας παιδευθείσας  παιδευθέντα 

 

 

TEMA DE FUTURO 

 

παιδεύω 

Voz activa 

         m.    f.            n. 

Sg. N παιδεύσων   παιδεύσουσα   παιδεῦσον 

      G παιδεύσοντος  παιδευσούσης   παιδεύσοντος … 

 

Voz media 

         m.    f.            n. 

Sg. N παιδευσόμενος  παιδευσομένη   παιδευσόμενος 

      G παιδευσομένου  παιδευσομένης   παιδευσομένου … 

 

Voz pasiva 

         m.    f.            n. 

Sg. N παιδευθησόμενος  παιδευθησομένη   παιδευθησόμενον 

      G παιδευθησομένου  παιδευθησομένης   παιδευθησομένου … 


