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ACTIVE VOICE  -  INDICATIVE  (1st Group) 

Present Past 
Continuous 

Past  Simple Future Continuous Future Simple Present Perfect Past Perfect Future Perfect 

(buy /I am buying) 
 
αγοράζω  
αγοράζεις 
αγοράζει 
αγοράζουμε 
αγοράζετε 
αγοράζουν(ε) 

(I used to buy/ 
I was buying) 

αγόραζα 
αγόραζες 
αγόραζε 
αγοράζαμε 
αγοράζατε 
αγόραζαν(ε) 

(I bought) 
 
αγόρασα 
αγόρασες 
αγόρασε 
αγοράσαμε 
αγοράσατε 
αγόρασαν(ε) 

(I will buy) 
 
θα αγοράζω  
θα αγοράζεις 
θα αγοράζει 
θα αγοράζουμε 
θα αγοράζετε 
θα αγοράζουν(ε) 

(I will be buying) 
 
θα αγοράσω  
θα αγοράσεις 
θα αγοράσει 
θα αγοράσουμε 
θα αγοράσετε 
θα αγοράσουν(ε) 

(I have bought) 
 
έχω αγοράσει 
έχεις      ″ 
έχει        ″  
έχουμε      ″  
έχετε          ″ 
έχουν(ε)    ″ 

(I had brought) 
 
είχα αγοράσει 
είχες     ″ 
είχε       ″ 
είχαμε      ″      
είχατε       ″  
είχαν(ε)    ″ 

(I will have brought) 
 
θα έχω αγοράσει 
θα έχεις      ″ 
θα έχει        ″ 
θα έχουμε     ″ 
θα έχετε         ″ 
θα έχουν(ε)   ″  

ακούω (listen, hear) 
 

άκουγα άκουσα θα ακούω θα ακούσω έχω ακούσει είχα ακούσει θα έχω ακούσει 

αλλάζω (change) 
 

άλλαζα άλλαξα θα αλλάζω θα αλλάξω έχω αλλάξει είχα αλλάξει θα έχω αλλάξει 

ανάβω (light/switch on) 
 

άναβα άναψα θα ανάβω θα ανάψω έχω ανάψει είχα ανάψει θα έχω ανάψει  

ανεβαίνω (get on/rise) 
 

ανέβαινα ανέβηκα θα ανεβαίνω θα ανέβω έχω ανέβει είχα ανέβει θα έχω ανέβει 

ανοίγω (open) 
 

άνοιγα άνοιξα θα ανοίγω θα ανοίξω έχω ανοίξει είχα ανοίξει θα έχω ανοίξει 

αρχίζω (begin) 
 

άρχιζα άρχισα θα αρχίσω θα αρχίζω έχω αρχίσει είχα αρχίσει θα έχω αρχίσει 

αφήνω (let/leave) 
 

άφηνα άφησα θα αφήνω θα αφήσω έχω αφήσει είχα αφήσει θα έχω αφήσει 

βγάζω (take out/remove) 

 
έβγαζα έβγαλα θα βγάζω θα βγάλω έχω βγάλει είχα βγάλει θα έχω βγάλει 

βγαίνω (get out) 
 

έβγαινα βγήκα θα βγαίνω θα βγω έχω βγει είχα βγει θα έχω βγει 

βλέπω (see) έβλεπα είδα θα βλέπω θα δω έχω δει είχα δει θα έχω δει 
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βρίσκω (find) 
 

έβρισκα βρήκα θα βρίσκω θα βρω έχω βρει είχα βρει θα έχω βρει 

γράφω (write) 
 

έγραφα έγραψα θα γράφω θα γράψω έχω γράψει είχα γράψει θα έχω γράψει 

γνωρίζω (know) 
 

γνώριζα γνώρισα θα γνωρίζω θα γνωρίσω έχω γνωρίσει είχα γνωρίσει θα έχω γνωρίσει 

γυρίζω (come back/return) 

 
γύριζα γύρισα θα γυρίζω θα γυρίσω έχω γυρίσει είχα γυρίσει θα έχω γυρίσει 

δανείζω (lend/loan) 
 

δάνειζα δάνεισα θα δανείζω θα δανείσω έχω δανείσει είχα δανείσει θα έχω δανείσει  

δείχνω (show) 
 

έδειχνα έδειξα θα δείχνω θα δείξω έχω δείξει είχα δείξει θα έχω δείξει 

δένω (tie/fasten) 
 

έδενα έδεσα θα δένω θα δέσω έχω δέσει είχα δέσει θα έχω δέσει 

διαβάζω (read/study) 
 

διάβαζα διάβασα θα διαβάζω θα διαβάσω έχω διαβάσει είχα διαβάσει θα έχω διαβάσει 

διακόπτω (interrupt) 
 

διέκοπτα διέκοψα θα διακόπτω θα διακόψω έχω διακόψει είχα διακόψει θα έχω διακόψει 

δίνω (give) 
 

έδινα έδωσα θα δίνω θα δώσω έχω δώσει είχα δώσει θα έχω δώσει 

έχω (have) 
 

είχα είχα θα έχω θα έχω - - - 

επιστρέφω (return) 
 

επέστεφα επέστρεψα θα επιστρέφω θα επιστρέψω έχω επιστρέψει είχα επιστρέψει θα έχω επιστρέψει 

θέλω (want) 
 

ήθελα θέλησα/ήθελα θα θέλω θα θελήσω έχω θελήσει είχα θελήσει θα έχω θελήσει 

καθαρίζω (clean) 
 

καθάριζα καθάρισα θα καθαρίζω θα καθαρίσω έχω καθαρίσει είχα καθαρίσει θα έχω καθαρίσει 

κάνω (do/make) 
 

έκανα έκανα θα κάνω θα κάνω έχω κάνει είχα κάνει  θα έχω κάνει 



Active Voice Verb List 
 

Produced by Paraskevi Triantafyllopoulou 

κατεβαίνω (get off/down) 

 
κατέβαινα κατέβηκα θα κατεβαίνω  θα κατέβω έχω κατέβει είχα κατέβει θα έχω κατέβει 

καταλαβαίνω (understand) 

 
καταλάβαινα κατάλαβα θα καταλαβαίνω θα καταλάβω έχω καταλάβει  είχα καταλάβει  θα έχω καταλάβει 

κλείνω (close) 
 

έκλεινα έκλεισα θα κλείνω θα κλείσω έχω κλείσει είχα κλείσει θα έχω κλείσει 

κόβω (cut) 
 

έκοβα έκοψα θα κόβω θα κόψω έχω κόψει είχα κόψει θα έχω κόψει 

κοιτάζω (look at/face) 
 

κοίταζα κοίταξα θα κοιτάζω θα κοιτάξω έχω κοιτάξει είχα κοιτάξει θα έχω κοιτάξει 

λερώνω (make dirty) 
 

λέρωνα λέρωσα θα λερώνω θα λερώσω έχω λερώσει είχα λερώσει θα έχω λερώσει 

λέω (say/tell) 
 

έλεγα είπα θα λέω θα πω έχω πει είχα πει θα έχω πει 

μαγειρεύω (cook) 
 

μαγείρευα μαγείρεψα θα μεγειρεύω θα μαγειρέψω έχω μαγειρέψει είχα μαγειρέψει θα έχω μαγειρέψει 

μαθαίνω (learn) 
 

μάθαινα έμαθα θα μαθαίνω θα μάθω έχω μάθει είχα μάθει  θα έχω μάθει 

μαλώνω (quarrel/tell off) 
 

μάλωνα μάλωσα θα μαλώνω θα μαλώσω έχω μαλώσει είχα μαλώσει θα έχω μαλώσει 

μεγαλώνω (grow) 
 

μεγάλωνα μεγάλωσα θα μεγαλώνω θα μεγαλώσω έχω μεγαλώσει είχα μεγαλώσει θα έχω μεγαλώσει 

μένω (stay/live) 
 

έμενα έμεινα θα μένω θα μείνω έχω μείνει είχα μείνει θα έχω μείνει 

μπαίνω (get in) 
 

έμπαινα μπήκα θα μπαίνω θα μπω έχω μπει είχα μπει θα έχω μπει 

νοικιάζω (rent) 
 

νοίκιαζα  νοίκιασα θα νοικιάζω θα νοικιάσω έχω νοικιάσει είχα νοικιάσει θα έχω νοικιάσει 

νυστάζω (be sleepy) 
 

νύσταζα νύσταξα θα νυστάζω θα νυστάξω έχω νυστάξει είχα νυστάξει θα έχω νυστάξει 
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ξέρω (know) 
 

ήξερα ήξερα θα ξέρω θα ξέρω - - - 

ξοδεύω (spend) 
 

ξόδευα ξόδεψα θα ξοδεύω θα ξοδέψω έχω ξοδέψει είχα ξοδέψει θα έχω ξοδέψει 

παθαίνω (suffer/happen to) 

 
πάθαινα έπαθα θα παθαίνω θα πάθω έχω πάθει είχα πάθει θα έχω πάθει 

παίζω (play) 
 

έπαιζα έπαιξα θα παίζω θα παίξω έχω παίξει είχα παίξει θα έχω παίξει 

παίρνω (take) 
 

έπαιρνα πήρα θα παίρνω θα πάρω έχω πάρει  είχα πάρει θα έχω πάρει 

περιμένω (wait) 
 

περίμενα περίμενα θα περιμένω θα περιμένω έχω περιμένει είχα περιμένει θα έχω περιμένει 

πηγαίνω/πάω (go) 
 

πήγαινα πήγα θα πηγαίνω θα πάω έχω πάει είχα πάει θα έχω πάει 

πίνω (drink) 
 

έπινα ήπια θα πίνω θα πιω έχω πιει είχα πιει θα έχω πιει 

πλένω (wash) 
 

έπλενα έπλυνα θα πλένω θα πλύνω έχω πλύνει  είχα πλύνει  θα έχω πλύνει 

προλαβαίνω  
(be on time for catch) 

προλάβαινα πρόλαβα θα προλαβαίνω θα προλάβω έχω προλάβει είχα προλάβει θα έχω προλάβει 

ράβω (sew) 
 

έραβα έραψα θα ράβω θα ράψω έχω ράψει είχα ράψει θα έχω ράψει 

σβήνω (switch off) 
 

έσβηνα έσβησα θα σβήνω θα σβήσω έχω σβήσει είχα σβήσει θα έχω σβήσει 

σουρώνω (strain) 
 

σούρωνα σούρωσα θα σουρώνω θα σουρώσω έχω σουρώσει είχα σουρώσει θα έχω σουρώσει 

στρίβω (turn) 
 

έστριβα έστριψα θα στρίβω θα στρίψω έχω στρίψει είχα στρίψει θα έχω στρίψει 

σφίγγω (tighten up) 
 

έσφιγγα έσφιξα θα σφίγγω θα σφίξω έχω σφίξει είχα σφίξει θα έχω σφίξει 
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συνεχίζω (continue) 
 

συνέχιζα συνέχισα θα συνεχίζω θα συνεχίσω έχω συνεχίσει είχα συνεχίσει θα έχω συνεχίσει 

ταξιδεύω (travel) 
 

ταξίδευα ταξίδεψα θα ταξιδεύω θα ταξιδέψω έχω ταξιδέψει είχα ταξιδέψει θα έχω ταξιδέψει 

τελειώνω (finish) 
 

τελείωνα τελείωσα θα τελειώνω θα τελειώσω έχω τελειώσει είχα τελειώσει θα έχω τελειώσει 

τρέχω (run) 
 

έτρεχα έτρεξα θα τρέχω θα τρέξω έχω τρέξει είχα τρέξει θα έχω τρέξει 

τρώω (eat) 
 

έτρωγα έφαγα θα τρώω θα φάω έχω φάει είχα φάει θα έχω φάει 

φέρνω (bring) 
 

έφερνα έφερα θα φέρνω θα φέρω έχω φέρει είχα φέρει θα έχω φέρει 

φεύγω (leave) 
 

έφευγα έφυγα θα φεύγω θα φύγω έχω φύγει είχα φύγει θα έχω φύγει 

φτιάχνω (make/fix) 
 

έφτιαχνα έφτιαξα θα φτιάχνω θα φτιάξω έχω φτιάξει είχα φτιάξει θα έχω φτιάξει 

χάνω (lose) 
 

έχανα έχασα θα χάνω θα χάσω έχω χάσει είχα χάσει θα έχω χάσει 

χορεύω (dance) 
 

χόρευα χόρεψα θα χορεύω θα χορέψω έχω χορέψει είχα χορέψει θα έχω χορέψει 

ψαρεύω (fish) 
 

ψάρευα ψάρεψα θα ψαρεύω θα ψαρέψω έχω ψαρέψει είχα ψαρέψει θα έχω ψαρέψει 
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ACTIVE VOICE  -  INDICATIVE (2nd Group) 

Present  Past Continuous  Past Simple Future Continuous Future Simple Present Perfect Past Perfect Future Perfect 

(I love/I am loving) 
 
αγαπάω/αγαπώ (love) 
αγαπάς 
αγαπάει/αγαπά 
αγαπάμε 
αγαπάτε 
αγαπάνε/αγαπούνε 

(I used to love/ I was 
loving) 

αγαπούσα/ 
(αγάπαγα) 
αγαπούσες 
αγαπούσε 
αγαπήσαμε 
αγαπήσατε 
αγάπησαν (ε) 

(I loved) 
 
αγάπησα 
αγάπησες 
αγάπησε 
αγαπήσαμε 
αγαπήσατε 
αγάπησαν/  
αγαπήσανε 

(I will love) 
 
θα αγαπάω/ 
                 αγαπώ 
θα αγαπάς 
θα αγαπάει/αγαπά 
θα αγαπάμε 
θα αγαπάτε 
θα αγαπάνε/ 
               αγαπούνε 

(I will be loving) 
 
 
θα αγαπήσω 
θα αγαπήσεις 
θα αγαπήσει 
θα αγαπήσουμε 
θα αγαπήσετε 
θα αγαπήσουν(ε) 

(I have loved) 
 
 
έχω αγαπήσει 
έχεις      ″ 
έχει        ″  
έχουμε      ″  
έχετε          ″ 
έχουν(ε)    ″ 

(I had loved) 
 
 
είχα αγαπήσει 
είχες     ″ 
είχε       ″ 
είχαμε      ″      
είχατε       ″  
είχαν(ε)    ″ 

(I will have 
loved) 
 
θα έχω αγαπήσει 

θα έχεις      ″ 
θα έχει        ″ 
θα έχουμε     ″ 
θα έχετε         ″ 
θα έχουν(ε)   ″ 

απαντώ (answer) απαντούσα 
(απάνταγα) 

απάντησα θα απαντώ θα απαντήσω έχω απαντήσει είχα 
απαντήσει 

θα έχω 
απαντήσει 

απορροφώ (absorb)  απορροφούσα απορρόφησα θα απορροφώ θα 
απορροφήσω 

έχω 
απορροφήσει 

είχα 
απορροφήσει 

θα έχω 
απορροφήσει 

βοηθώ (help) βοηθούσα 
(βοήθαγα) 

βοήθησα θα βοηθώ θα βοηθήσω έχω βοηθήσει είχα βοηθήσει θα έχω 
βοηθήσει 

βουτώ (dive) βουτούσα 
(βούταγα) 

βούτηξα θα βουτώ θα βουτήξω έχω βουτήξει είχα βουτήξει θα έχω 
βουτήξει 

γελώ (laugh) γελούσα 
(γέλαγα) 

γέλασα θα γελώ θα γελάσω έχω γελάσει είχα γελάσει θα έχω γελάσει 

γερνώ (get old) γερνούσα 
(γέρναγα) 

γέρασα θα γερνώ θα γεράσω έχω γεράσει είχα γεράσει θα έχω γεράσει 

γυρνώ (γυρίζω) 
(come back) 

γυρνούσα 
(γύρναγα) 

γύρισα θα γυρνώ θα γυρίσω έχω γυρίσει είχα γυρίσει θα έχω γυρίσει 

διατηρώ (keep) διατηρούσα διατήρησα θα διατηρώ θα διατηρήσω έχω διατηρήσει είχα 
διατηρήσει 

θα έχω 
διατηρήσει 

ζητώ (ask for/request) ζητούσα 
(ζήταγα) 

ζήτησα θα ζητώ θα ζητήσω έχω ζητήσει είχα ζητήσει θα έχω ζητήσει 



Active Voice Verb List 
 

Produced by Paraskevi Triantafyllopoulou 

κολυμπώ (swim) κολυμπούσα 
(κολύμπαγα) 

καλύμπησα θα κολυμπώ θα κολυμπήσω έχω 
κολυμπήσει 

είχα 
κολυμπήσει 

θα έχω 
κολυμπήσει 

κρατώ (hold) κρατούσα 
(κράταγα) 

κράτησα θα κρατώ θα κρατήσω έχω κρατήσει είχα κρατήσει θα έχω 
κρατήσει 

μαρτυρώ (snitch) μαρτυρούσα 
(μαρτύραγα) 

μαρτύρησα θα μαρτυρώ θα μαρτυρήσω έχω 
μαρτυρήσει 

είχα 
μαρτυρήσει 

θα έχω 
μαρτυρήσει 

μασώ (chew) μασούσα 
(μάσαγα) 

μάσησα θα μασώ θα μασήσω έχω μασήσει είχα μασήσει θα έχω 
μασήσει 

ξεχνώ (forget) ξεχνούσα 
(ξέχναγα) 

ξέχασα θα ξεχνώ θα ξεχάσω έχω ξεχάσει είχα ξεχάσει θα έχω ξεχάσει 

ξυπνώ (wake up) ξυπνούσα 
(ξύπναγα) 

ξύπνησα θα ξυπνώ θα ξυπνήσω έχω ξυπνήσει είχα ξυπνήσει θα έχω 
ξυπνήσει 

πατώ (press/step) πατούσα 
(πάταγα) 

πάτησα θα πατώ θα πατήσω έχω πατήσει είχα πατήσει θα έχω πατήσει 

πεινώ (be hungry) πεινούσα 
(πείναγα) 

πείνασα θα πεινώ θα πεινάσω έχω πεινάσει  είχα πεινάσει θα έχω 
πεινάσει 

περνώ (pass/go pass) περνούσα 
(πέρναγα) 

πέρασα θα περνώ θα περάσω έχω περάσει είχα περάσει θα έχω περάσει 

πετώ (fly/throw away) πετούσα 
(πέταγα) 

πέταξα θα πετώ θα πετάξω έχω πετάξει είχα πετάξει θα έχω πετάξει 

περπατώ (walk) περπατούσα 
(περπάταγα) 

περπάτησα θα περπατώ θα περπατήσω έχω 
περπατήσει 

είχα 
περπατήσει 

θα έχω 
περπατήσει 

πηδώ (jump) πηδούσα 
(πήδαγα) 

πήδηξα θα πηδώ θα πηδήξω έχω πηδήξει είχα πηδήξει θα έχω πηδήξει 

πονώ (feel pain/hurt) πονούσα 
(πόναγα) 

πόνεσα θα πονώ θα πονέσω έχω πονέσει είχα πονέσει θα έχω πονέσει 

προτιμώ (prefer) προτιμούσα προτίμησα θα προτιμώ θα προτιμήσω έχω προτιμήσει είχα 
προτιμήσει 

θα έχω 
προτιμήσει 

ρωτώ (enquire) ρωτούσα 
(ρώταγα) 

ρώτησα θα ρωτώ θα ρωτήσω έχω ρωτήσει είχα ρωτήσει θα έχω 
ρωτήσει 
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σταματώ (stop) σταματούσα 
(σταμάταγα) 

σταμάτησα θα σταματώ θα σταματήσω έχω 
σταματήσει 

είχα 
σταματήσει 

θα έχω 
σταματήσει 

τραγουδώ (sing) τραγουδούσα 
(τραγούδαγα) 

τραγούδησα θα τραγουδώ θα τραγουδήσω έχω 
τραγουδήσει  

είχα 
τραγουδήσει 

θα έχω 
τραγουδήσει 

φιλώ (kiss) φιλούσα 
(φίλαγα) 

φίλησα θα φιλώ θα φιλήσω έχω φιλήσει είχα φιλήσει θα έχω φιλήσει 

φορώ (wear) φορούσα 
(φόραγα) 

φόρεσα θα φορώ θα φορέσω έχω φορέσει είχα φορέσει θα έχω 
φορέσει 

φυλώ  
(retain/keep/look after) 

φυλούσα 
(φύλαγα) 

φύλαξα θα φυλώ θα φυλάξω έχω φυλάξω είχα φυλάξει θα έχω φυλάξει 

χαλώ  
(break down/waste) 

χαλούσα 
(χάλαγα) 

χάλασα θα χαλώ θα χαλάσω έχω χαλάσει είχα χαλάσει θα έχω χαλάσει 

χαμογελώ (smile) χαμογελούσα 
(χαμογέλαγα) 

χαμογέλεσα θα χαμογελώ θα χαμογελάσω έχω 
χαμογελάσει 

είχα 
χαμογελάσει 

θα έχω 
χαμογελάσει 

χωρώ (fit in) χωρούσα 
(χώραγα) 

χώρεσα θα χωρώ θα χωρέσω έχω χωρέσει είχα χωρέσει θα έχω χωρέσει 
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ACTIVE VOICE  -  INDICATIVE (3rd Group) 

Present Past Continuous Past Simple Future Continuous Future Simple Present Perfect Past Perfect Future Perfect 

(I follow/I am 
following) 
 
ακολουθώ  
ακολουθείς 
ακολουθεί 
ακολουθούμε 
ακολουθείτε 
ακολουθούν(ε) 

(I used to follow/ 
I was following) 
 
ακολουθούσα 
ακολουθούσες 
ακολουθούσε 
ακολουθούσαμε 
ακολουθούσατε 
ακολουθούσαν(ε) 

(I followed) 
 
ακολούθησα 
ακολούθησες 
ακολούθησε 
ακολουθήσαμε 
ακολουθήσατε 
ακολούθησαν(ε) 
 

(I will follow) 
 
θα  ακολουθώ  
θα ακολουθείς 
θα ακολουθεί 
θα ακολουθούμε 
θα ακολουθείτε 
θα ακολουθούν(ε) 
 

(I will be 
following) 
θα ακολουθήσω 
θα ακολουθήσεις 
θα ακολουθήσει 
θα ακολουθήσουμε 

θα ακολουθήσετε 

θα 
ακολουθήσουν(ε) 

(I have followed) 
 
έχω ακολουθήσει 
έχεις      ″ 
έχει        ″  
έχουμε      ″  
έχετε          ″ 
έχουν(ε)    ″ 

(I had followed) 
 
είχα ακολουθήσει 
είχες     ″ 
είχε       ″ 
είχαμε      ″      
είχατε       ″  
είχαν(ε)    ″ 

(I will have followed) 
 
θα έχω ακολουθήσει 
θα έχεις      ″ 
θα έχει        ″ 
θα έχουμε     ″ 
θα έχετε         ″ 
θα έχουν(ε)   ″ 

αναχωρώ (depart) 
 

αναχωρούσα αναχώρησα θα αναχωρώ θα αναχωρήσω έχω αναχωρήσει είχα αναχωρήσει θα έχω αναχωρήσει 

αργώ (be late) 
 

αργούσα άργησα θα αργώ θα αργήσω έχω αργήσει είχα αργήσει θα έχω αργήσει 

διαρκώ (last) 
 

διαρκούσα διήρκεσα θα διαρκώ θα διαρκέσω έχω διαρκέσει είχα διαρκέσει θα έχω διαρκέσει 

ευχαριστώ (thank) ευχαριστούσα ευχαρίστησα θα ευχαριστώ θα ευχαριστήσω έχω ευχαριστήσει είχα 
ευχαριστήσει 

θα έχω 
ευχαριστήσει 

ζω (live) 
 

ζούσα έζησα θα ζω θα ζήσω έχω ζήσει είχα ζήσει θα έχω ζήσει 

καλώ (call) 
 

καλούσα κάλεσα θα καλώ θα καλέσω έχω καλέσει είχα καλέσει θα έχω καλέσει 

καθυστέρω (delay) καθυστερούσα καθυστέρησα θα καθυστερώ θα καθυστερήσω έχω καθυστερήσει είχα 
καθυστερήσει 

θα έχω 
καθυστερήσει 

μισώ (hate) 
 

μισούσα μίσησα θα μισώ θα μισήσω έχω μισήσει είχα μισήσει θα έχω μισήσει 

μπορώ (can) 
 

μπορούσα μπόρεσα θα μπορώ θα μπορέσω έχω μπορέσει είχα μπορέσει θα έχω μπορέσει 

οδηγώ (drive) οδηγούσα οδήγησα θα οδηγώ θα οδηγήσω έχω οδηγήσει είχα οδηγήσει θα έχω οδηγήσει 
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παρακαλώ (please) παρακαλούσα παρακάλεσα θα παρακαλώ θα παρακαλέσω έχω παρακαλέσει είχα 
παρακαλέσει 

θα έχω 
παρακαλέσει 

παρακολουθώ (watch) παρακολουθούσα παρακολούθησα θα παρακολουθώ θα 
παρακολουθήσω 

έχω 
παρακολουθήσει 

είχα 
παρακολουθήσει 

θα έχω 
παρακολουθήσει 

παρατηρώ 
(observe/notice) 

παρατηρούσα παρατήρησα θα παρατηρώ θα παρατηρήσω έχω παρατηρήσει είχα παρατηρήσει θα έχω παρατηρήσει 

ταχυδρομώ (post) ταχυδρομούσα ταχυδρόμησα θα ταχυδρομώ θα ταχυδρομήσω έχω 
ταχυδρομήσει 

είχα 
ταχυδρομήσει 

θα έχω 
ταχυδρομήσει 

τηλεφωνώ (phone) τηλεφωνούσα τηλεφώνησα θα τηλεφωνώ θα τηλεφωνήσω έχω τηλεφωνήσει είχα 
τηλεφωνήσει 

θα έχω 
τηλεφωνήσει 

χρησιμοποιώ (use) χρησιμοποιούσα χρησιμοποίησα θα χρησιμοποιώ θα 
χρησιμοποιήσω 

έχω 
χρησιμοποιήσει 

είχα 
χρησιμοποιήσει 

θα έχω 
χρησιμοποιήσει 


