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Ενεστώτας Παρατατικός Μέλλοντας Αόριστος Παρακείµενος Υπερσυντέλικος 

λύω ἔλυον λύσω ἔλυσα λέλυκα ἐλελύκειν 

λύεις ἔλυες λύσεις ἔλυσας λέλυκας ἐλελύκεις 

λύει ἔλυε λύσει ἔλυσε λέλυκε ἐλελύκει 

λύοµεν ἐλύοµεν λύσοµεν ἐλύσαµεν λελύκαµεν ἐλελύκεµεν 

λύετε ἐλύετε λύσετε ἐλύσατε λελύκατε ἐλελύκετε 

Ο
ρ
ισ
τι
κή

 

λύουσι(ν) ἔλυον λύσουσι(ν) ἔλυσαν λελύκασι(ν) ἐλελύκεσαν 

 

Ενεστώτας Αόριστος Παρακείµενος Παρακείµενος Περιφραστικός 

λύω λύσω λελύκω ὦ 

λύῃς λύσῃς λελύκῃς ᾖς 

λύῃ λύσῃ λελύκῃ 

λελυκώς / κυῖα / κός 

ᾖ 

λύωµεν λύσωµεν λελύκωµεν ὦµεν 

λύητε λύσητε λελύκητε ἦτε 

Υ
π
ο
τα
κτ
ικ
ή

 

λύωσι(ν) λύσωσι(ν) λελύκωσι(ν) 

λελυκότες / κυῖαι / κότα 

ὦσιν 

 

Ενεστώτας Μέλλοντας Αόριστος Παρακείµενος Παρακείµενος Περιφραστικός 

λύοιµι λύσοιµι λύσαιµι λελύκοιµι εἴην 

λύοις λύσοις λύσαις & λύσειας λελύκοις εἴης 

λύοι λύσοι λύσαι & λύσειεν λελύκοι 

λελυκώς / κυῖα / κός 

εἴη 

λύοιµεν λύσοιµεν λύσαιµεν λελύκοιµεν εἴηµεν (εἶµεν)  

λύοιτε λύσοιτε λύσαιτε λελύκοιτε εἴητε (εἶτε) 

Ε
υ
κτ
ικ
ή

 

λύοιεν λύσοιεν λύσαιεν & λύσειαν λελύκοιεν 

λελυκότες/κυῖαι/κότα 

εἴησαν (εἶεν) 

 

Ενεστώτας Αόριστος Παρακείµενος Περιφραστικός 

--------- --------- --------- 

λῦε λῦσον ἴσθι 
λυέτω λυσάτω 

λελυκώς / κυῖα / κός 
ἔστω 

--------- --------- --------- 

λύετε λύσατε ἔστε 

Π
ρ
ο
σ
τα
κτ
ικ
ή

 

λυόντων & λυέτωσαν λυσάντων & λυσάτωσαν 
λελυκότες/κυῖαι/κότα 

ἔστων & ἔστωσαν & ὄντων 

 

Απαρέµφατο 

Ενεστώτας Μέλλοντας Αόριστος Παρακείµενος 

λύειν λύσειν λῦσαι λελυκέναι 

Μετοχές 

Ενεστώτας Μέλλοντας Αόριστος Παρακείµενος 

λύων λύσων λύσας λελυκώς 

λύουσα λύσουσα λύσασα λελυκυῖα 

λῦον λῦσον λῦσαν λελυκός 

                                                           
1 
Μέλλοντας & Αόριστος 
▪ πτ, π, β, φ � ψ (κόπτω - κόψω) ▪ κ, γ, χ, ττ/σσ, ζ � ξ (διώκω - διώξω) ▪ τ, δ, θ, ζ (µερικά), ττ (µερικά) � σ (πείθω -πείσω) 
Παρακείµενος & Υπερσυντέλικος 
▪ πτ, π, β, φ � φ (κόπτω - κέκοφα) ▪ κ, γ, χ, ττ/σσ, ζ (µερικά) � χ (διώκω -δεδίωχα) ▪ τ, δ, θ, ζ (αρκετά) � κ (πείθω -πέπεικα) 


