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αγάπησα
άγγιξα
αγκάλιασα
αγόρασα
άδειασα
αδιαφόρησα
αδίκησα
αδυνάτισα
ακολούθησα
ακούμπησα
άκουσα
άλειψα
άλλαξα
αλληλογράφησα
αμείβομαι
αμέλησα
αμφέβαλα
αμφισβήτησα
άναψα
ανάγκασα
αναγνώρισα
ανέδειξα
αναζήτησα
ανέθεσα/ανάθεσα
αναθεώρησα
ανακάτεψα
ανακάλυψα
ανακάτωσα
ανακοίνωσα
ανακούφισα
ανέπτυξα

Α
αγαπάω/-ώ (любить)
αγγίζω (трогать)
αγκαλιάζω (обнимать)
αγοράζω (покупать)
αδειάζω (опорожнять)
αδιαφορώ (пренебрегать)
αδικώ (обращаться несправедливо)
αδυνατίζω (худеть)

ακολουθώ (следовать)
ακουμπάω/-ώ ((при)касаться)
ακούω (слышать)
αλείφω (намазывать(ся))
αλλάζω (менять(ся))
αλληλογραφώ (переписываться)
αμείβω (вознаграждать)
αμελώ (пренебрегать)
αμφιβάλλω (сомневаться)
αμφισβητώ (подвергать сомнению)
ανάβω (включать)
αναγκάζω (заставлять)
αναγνωρίζω (признавать)
αναδεικνύω (показывать)
αναζητάω (искать)
αναθέτω (поручать)
αναθεωρώ (пересматривать)
ανακατεύω (смешивать)
ανακαλύπτω (обнаруживать)
ανακατώνω (смешивать)
ανακοινώνω (объявлять)
ανακουφίζω (облегчать)
αναπτύσσω (развивать(ся))

Спряжение глаголов

αγκαλιάστηκα
αγοράστηκα
αδικήθηκα
αθλήθηκα
αισθάνθηκα
ακούστηκα
αλείφτηκα
αλλάχτηκα

αγκαλιάζομαι
αγοράζομαι
αδικούμαι
αθλούμαι (тренироваться)
αισθάνομαι (чувствовать)
ακούγομαι
αλείφομαι
αλλάζομαι

αμφισβητήθηκα
αναγκάστηκα
αναγνωρίστηκα
αναδείχθηκα
αναθεωρήθηκα
ανακατεύτηκα
ανακαλύφτηκα/-φθηκα
ανακατώθηκα
ανακοινώθηκα
ανακουφίστηκα
αναπτύχθηκα

αμφισβητούμαι
αναγκάζομαι
αναγνωρίζομαι
αναδεικνύομαι
αναθεωρούμαι
ανακατεύομαι
ανακαλύπτομαι
ανακατώνομαι
ανακοινώνομαι
ανακουφίζομαι
αναπτύσσομαι

αμείφτηκα/-φθηκα

αγαπήθηκα

αγαπιέμαι

ανακατωμένος
ανακοινωμένος
ανακουφισμένος
ανα/ανεπτυγμένο

αναθεωρημένος
ανακατεμένος

αμφισβητημένος
αναμμένος
αναγκασμένος
αναγνωρισμένος
αναδεδειγμένος

αλειμμένος
αλλαγμένος

ακουμπισμένος

αδικημένος
αδυνατισμένος

αγκαλιασμένος
αγορασμένος

αγαπημένος
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αναστάτωσα
αναστέναξα
ανέτειλα/ανάτειλα
ανατίναξα
ανέτρεψα
ανέθρεψα/ανάθρεψα
ανατρίχιασα
αναχώρησα
ανέβασα
ανέβηκα
ανήκα
ανησύχησα
άνοιξα

ανταλλάσσω/-ζω (меняться)
αντάλλαξα
ανταμείβω (вознаграждать)
αντάμειψα
αντιγράφω (переписывать)
αντέγραψα
αντιδρώ (реагировать)
αντέδρασα
αντιμιλάω/-ώ (противоречить)
αντιμίλησα
αντιμετωπίζω (столкнуться)
αντιμετώπισα
απαγορεύω (запрещать)
απαγόρευσα
απαιτώ (требовать)
απαίτησα
απαλλάσσω (извинять, облекчать)
απάλλαξα
απασχολώ (предоставлять работу, занимать) απασχόλησα
απαντώ (отвечать)
απάντησα
απατάω/-ώ (обманывать)
απάτησα
απλώνω (простирать)
άπλωσα
απογοητεύω (разочаровывать)
απογοήτευσα
αποφασίζω (решать)
αποφάσισα
αποφεύγω (избегать)
απέφυγα
αρέσω (нравиться)
άρεσα
(μου) αρέσει (мне нравится)
(μου) άρεσε
αργώ (опаздывать)
άργησα
αρπάζω (схватывать)
άρπαξα
αρρωσταίνω (заболеть)
αρρώστησα

αναστατώνω (расстраивать)
αναστενάζω (вздыхать)
ανατέλλω (всходить)
ανατινάζω (взрывать)
ανατρέπω (свергать)
ανατρέφω/-θρέφω (растить)
ανατριχιάζω (дрожать)
αναχωρώ (уезжать)
ανεβάζω (поднимать)
ανεβαίνω (подниматься)
ανήκω (принадлежать)
ανησυχώ (беспокоить(ся))
ανοίγω (открывать)
ανατινάχθηκα
ανατράπηκα
ανατράφηκα

ανατινάζομαι
ανατρέπομαι
ανατρέφομαι

αντιγράφηκα
αντιμετωπίστηκα
απαγορεύτηκα
απαλλάχθηκα
απασχολήθηκα
απατήθηκα
απλώθηκα
απογοητεύτηκα
αποφασίστηκα

αρπάχτηκα

αντιγράφομαι
αντιμετωπίζομαι
απαγορεύομαι
απαλλάσσομαι
απασχολούμαι (заниматься чем-л)
απατώμαι
απλώνομαι
απογοητεύομαι
αποφασίζομαι

αρπάζομαι

ανοίγομαι
ανοίχτηκα
ανταγωνίζομαι (конкурировать) ανταγωνίστηκα
ανταλλάσσομαι
ανταλλάχθηκα

αναστατώθηκα

αναστατώνομαι

αρπαγμένος
αρρωστημένος

απατημένος
απλωμένος
απογοητευμένος
αποφασισμένος

απαλλαγμένος
απασχολημένος

απαγορευμένος

αντιγραμμένος

ανοιγμένος

ανεβασμένος

αναθρεμμένος

ανατιναγμένος

αναστατωμένος
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άρχισα
άφησα

βάδισα
έβαλα
βάρυνα
βάρεσα
βάρυνα
βασάνισα
βάσισα
βασίλευσα / -ψα
βάσταξα/βάστηξα
βάφτισα/βάπτισα
έβαψα
έβγαλα
βγήκα [-βγω]
βεβαίωσα
βελτίωσα
βημάτισα
βίωσα
έβλαψα
είδα [- δω]
βοήθησα
βόλεψα
βούλιαξα
βούρκωσα
βούρτσισα
βούτηξα
βράβευσα
έβρασα

αρχίζω (начинать)

αφήνω (оставлять)

Β
βαδίζω (шагать)
βάζω (ставить)
βαραίνω (толстеть)
βαράω/-ώ (ударять)

βαρύνω (толстеть)
βασανίζω (мучить)
βασίζω (основывать)
βασιλεύω (царить)
βαστάω/-ώ (держать)
βαφτίζω/βαπτίζω (крестить)
βάφω (красить)
βγάζω (снимать)
βγαίνω (выходить)
βεβαιώνω (уверять, потверждать)
βελτιώνω (улучшать)
βηματίζω (шагать)

βιώνω (испытывать)
βλάπτω/βλάφτω (наносить ущерб)
βλέπω (смотреть, видеть)
βοηθάω/-ώ (помогать)
βολεύω (устраивать)
βουλιάζω (тонуть)
βουρκώνω (прослезиться)
βουρτσίζω (чистить щeткой)
βουτάω/-ώ (нырять)
βραβεύω (награждать)
βράζω (кипятить(ся))

βαρέθηκα
βασανίστηκα
βασίστηκα
βαφτ(-πτ)ίστηκα
βάφτηκα
βεβαιώθηκα
βελτιώθηκα
βιάστηκα
ειδώθηκα
βοηθήθηκα
βολεύτηκα

βουτήχτηκα
βραβεύτηκα

βασανίζομαι
βασίζομαι (опираться)
βαφτίζομαι/βαπτίζομαι
βάφομαι
βεβαιώνομαι (уверяться)
βελτιώνομαι
βιάζομαι (торопиться)

βοηθιέμαι
βολεύομαι (устраиваться)

βραβεύομαι

βάλθηκα να... (решаться)

ασχολήθηκα
αφέθηκα

βαριέμαι (скучать)

ασχολούμαι (заниматься)
αφήνομαι
αφοσιώνομαι (посвящаться)

βουτηγμένος
βραβευμένος
βρασμένος

βολεμένος
βουλιαγμένος
βουρκωμένος

βλαμμένος

(βε)βιασμένος

βεβαιωμένος
βελτιωμένος

βαφτ(-πτ)ισμένος
βαμμένος
βγαλμένος

βασανισμένος
βασισμένος

βαρεμένος

αφημένος
αφοσιωμένος
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έβρεξα
έβρεξε
βρήκα / (- βρω)
βύθισα
γάβγισα
γαλήνεψα
γαργάλησα
έγδυσα
γέλασα
γέμισα
γέννησα
γέρασα
έγειρα
γευμάτισα
γιάτρεψα
γκρέμισα
γκρίνιαξα
γλέντησα
γλίστρησα
γλίτωσα
γλύκανα
γνώρισα
γοήτευσα
γούρλωσα
γούσταρα
έγραψα
γυάλισα
γύμνασα
γύρεψα
γύρισα

βρέχω (увлажнять)
βρέχει (идет дождь)
βρίσκω (находить)
βυθίζω (топить, затоплять)

Γ
γαβγίζω (лаять)
γαληνεύω (успокаиваться)
γαργαλάω/-ώ (щекотать)
γδύνω (раздевать)
γελάω/-ώ (смеяться)
γεμίζω (наполнять(ся))
γεννάω/-ώ (родить)
γερνάω/-ώ (стареть)
γέρνω (сгибаться)
γευματίζω (обедать)
γιατρεύω (излечивать)

γκρεμίζω (разрушать; сносить)
γκρινιάζω (хныкать)
γλεντάω/-ώ (веселиться)
γλιστράω/-ώ (скользить)
γλιτώνω (избавляться)
γλυκαίνω (подслащивать)
γνωρίζω (знать, знакомить)
γοητεύω (очаровывать)
γουρλώνω (глазеть)
γουστάρω (увлекаться)
γράφω (писать)
γυαλίζω (блестеть)
γυμνάζω (тренировать)
γυρεύω (искать)
γυρίζω/γυρνάω/-ώ (возвращаться)

γεννήθηκα

γιατρεύτηκα
έγινα
γκρεμίστηκα

γλυκάθηκα
γνωρίστηκα
γοητεύθηκα

γεννιέμαι (родиться)

γιατρεύομαι
γίνομαι (становиться)
γκρεμίζομαι

γλυκαίνομαι
γνωρίζομαι
γοητεύομαι

γράφομαι
γράφ(τ)ηκα,
γυαλίζομαι
γυαλίστηκα
γυμνάζομαι (тренироваться) γυμνάστηκα

γαργαλήθηκα
γδύθηκα
γελάστηκα

βρέθηκα
βυθίστηκα

βρίσκομαι (находиться)
βυθίζομαι

γαργαλιέμαι
γδύνομαι
γελιέμαι (обманываться)

βράχηκα

βρέχομαι

γυρισμένος

γραμμένος
γυαλισμένος
γυμνασμένος

γνωρισμένος
γοητευμένος
γουρλωμένος

γλιτωμένος

γιατρεμένος
γινωμένος
γκρεμισμένος

γελασμένος
γεμισμένος
γεννημένος
γερασμένος
γερμένος

γαληνεμένος

βυθισμένος

βρε(γ)μένος
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δάγκωσα
δάκρυσα
δάνεισα
δαπάνησα
δείλιασα
δείπνησα
έδειξα
έδεσα
έδειρα
δέσμευσα
δήλωσα
δημιούργησα
διάβασα
διάβηκα[-διαβώ]
διαβεβαίωσα
διαδήλωσα
διέδωσα
διέθεσα
διαίρεσα
διακινδύνευσα/-ψα
διέκοψα
διέκρινα
διάλεξα
διέλυσα
διαμόρφωσα
διαπίστωσα
διάρκεσα/διήρκησα
διασκέδασα
διέσπασα
διέσχισα

Δ
δαγκώνω (кусать(ся))
δακρύζω (проливать слёзы)
δανείζω (давать взаймы)
δαπανάω/-ώ (тратить)
δειλιάζω (дрогнуть)
δειπνώ (обедать)
δείχνω (показывать)
δένω (завязывать(ся))
δέρνω (бить)
δεσμεύω (обязывать)

δηλώνω (заявлять)
δημιουργώ (создавать)
διαβάζω (читать)
διαβαίνω (проходить, проезжать)
διαβεβαιώνω/διαβεβαιώ (уверять)

διαδηλώνω (участвовать в демонстрации)
διαδίδω (распространять)
διαθέτω (располагать)
διαιρώ (делить)

διακινδυνεύω (рисковать)
διακόπτω (прерывать)
διακρίνω (различать)
διαλέγω (подбирать)
διαλύω (растворять)

διαμορφώνω (формировать)
διαπιστώνω (обнаруживать)

διαρκώ (продолжаться)
διασκεδάζω (веселиться)
διασπάω/-ώ (сломить)
διασχίζω (переходить)

δανείστηκα

δέθηκα
δεσμεύτηκα
δέχτηκα
δηλώθηκα
δημιουργήθηκα
διαβάστηκα

δανείζομαι (брать взаймы)

δένομαι
δεσμεύομαι
δέχομαι (принимать)
δηλώνομαι
δημιουργούμαι
διαβάζομαι

διασπώμαι

διακεκομμένος
διακεκριμένος
διαλεγμένος
διαλυμένος

διαιρεμένος/διηρημένος

διαδεδομένος

δηλωμένος
δημιουργημένος
διαβασμένος

δεμένος
δαρμένος
δεσμευμένος

δαγκωμένος
δακρυσμένος
δανεισμένος

διασπάστηκα

διασπασμένος

διαλύθηκα
διαμαρτυρήθηκα
διαμορφώθηκα
διαμορφωμένος
διαπιστώθηκε
διαπιστωμένος
διαπραγματεύτηκα/-θηκα

διακόπηκα
διακρίθηκα

διακόπτομαι
διακρίνομαι
διαλύομαι
διαμαρτύρομαι (протестовать)
διαμορφώνομαι
διαπιστώνεται
διαπραγματεύομαι (вести переговоры)

διαθόθηκα
διατέθηκα
διαιρέθηκα
διαισθάνθηκα

διαδίδομαι
διατίθεμαι
διαιρούμαι
διαισθάνομαι (предчувствовать)

διαβεβαιώνομαι/διαβεβαιούμαι
διαγωνίζομαι (соревноваться) διαγωνίστηκα

δαγκώθηκα

δαγκώνομαι
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διέσωσα
διέταξα
διατάραξα
διατήρησα
διατύπωσα
διέφερα
διαφήμισα
διαφύλαξα
διαφώνησα
διαχώρισα
διέψευσα
δίδαξα
διεκδίκησα
διεύθυνα/διηύθυνα
διευκόλυνα
διευκρίνισα
δίκασα
δικαιολόγησα
έδωσα
διοίκησα
διοργάνωσα
διόρθωσα
δίστασα
δίψασα
έδιωξα
δοκίμασα
δόξασα
δούλεψα
δρόσισα
δυσαρέστησα
δυσκόλεψα
δώρισα

διασώζω (спасать)
διατάζω (приказывать)
διαταράσσω (беспокоить; нарушать)
διατηρώ (сохранять)
διατυπώνω (формулировать)
διαφέρω (различаться)
διαφημίζω (рекламировать)
διαφυλάσσω/-ττω (защищать)
διαφωνώ (не соглашаться)
διαχωρίζω (отделять)
διαψεύδω (опровергать)
διδάσκω (учить, обучать)
διεκδικώ (претендовать)

διευθύνω (руководить)
διευκολύνω (облегчать)
διευκρινίζω (вносить ясность)

δικάζω (судить)
δικαιολογώ (оправдывать)
δίνω (давать)
διοικώ (управлять)
διοργανώνω (организовывать)
διορθώνω (исправлять)
διστάζω (колебаться)
διψάω/-ώ (хотеть пить)
διώχνω (прогонять)
δοκιμάζω (пытаться)
δοξάζω (прославлять)
δουλεύω (работать)
δροσίζω (охлаждать)
δυσαρεστώ (не нравиться)
δυσκολεύω (усложнять)
δωρίζω (дарить)

διαφημίστηκα
διαφυλάχτηκα/-χθηκα
διαχωρίστηκα
διαψεύστηκα
διδάχτηκα
διερωτήθηκα
διευκρινίστηκα
διηγήθηκα
δικάστηκα
δικαιολογήθηκα
δόθηκα
διοικήθηκα
διοργανώθηκα
διορθώθηκα
διώχτηκα
δοκιμάστηκα

διαφημίζομαι
διαφυλλάσσομαι/-ττομαι
διαχωρίζομαι
διαψεύδομαι
διδάσκομαι
διερωτώμαι (удивляться)
διευκρινίζομαι
διηγούμαι/διηγιέμαι (рассказывать)
δικάζομαι
δικαιολογούμαι
δίνομαι
διοικούμαι
διοργανώνομαι
διορθώνομαι
διώχνομαι
δοκιμάζομαι

δροσίζομαι
δροσίστηκα
δυσαρεστούμαι
δυσαρεστήθηκα
δυσκολεύομαι (испытывать затруднения) δυσκολεύτηκα

διαταράχθηκα
διατηρήθηκα
διατυπώθηκα

διαταράσσομαι
διατηρούμαι
διατυπώνομαι

δυσαρεστημένος

διψασμένος
διωγμένος
δοκιμασμένος
δοξασμένος

διορθωμένος

δικαιολογημένος
δοσμένος / δεδομένος

διδαγμένος

διαχωρισμένος

διαφημισμένος
διαφυλαγμένος

διατεταγμένος
διαταραγμένος
διατηρημένος
διατυπωμένος
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εισήγαγα[-εισαγάγω]
εισέβαλα

εισάγω (вставлять)
εισβάλλω (вторгаться)

εμποδίζω (удерживать)
ενδιαφέρω (интересовать)
ενημερώνω (уведомлять)
ενθαρρύνω (поощрять)
ενθουσιάζω (вызывать трепет)
ενισχύω (крепить)
εννοώ (иметь в виду)
ενοχλώ (раздражать)
εντάσσω (включать)

εμπόδισα
ενδιέφερα
ενημέρωσα
ενθάρρυνα
ενθουσίασα
ενίσχυσα
εννόησα
ενόχλησα
ενέταξα

εισπράττω (инкассировать)
εισέπραξα
εισφέρω (делать вклад)
εισέφερα
εισχωρώ (проникать)
εισχώρησα
εκβιάζω (шантажировать)
εκβίασα/εξεβίασα
εκδηλώνω (показывать)
εκδήλωσα
εκδίδω (издавать, опубликовывать)
εξέδωσα
εκθέτω (выставлять)
εξέθεσα
εκλέγω (выбирать (голосованием))
εξέλεξα
εκπαιδεύω (воспитывать)
εκπαίδευσα
εκπέμπω (передавать по радио/телевидению) εξέπεμψα
εκπληρώνω (исполнять)
εκπλήρωσα
εκφράζω (выражать)
εξέφρασα
ελαττώνω (понижать)
ελάττωσα
ελέγχω (контролировать)
έλεγξα/ήλεγξα
ελπίζω (надеяться)
ήλπισα

εγκατέστησα
εγκατέλειψα
ενέκρινα
εγχείρισα
ήμουν

E
εγκαθιστώ (устанавливать)
εγκαταλείπω (покидать)
εγκρίνω (одобрять)
εγχειρίζω (оперировать)
είμαι (быть)

εκπληρωμένος
εκ(πε)φρασμένος
ελαττωμένος
ελεγμένος

εισήλθα
εισπράχθηκα

εκδηλώθηκα
εκδόθηκα
εξετέθην[-εκτεθώ]
εκλέχτηκα/-χθηκα
εκπαιδεύτηκα
εκπληρώθηκα
εκφράστηκα
ελαττώθηκα
ελέγχθηκα
εμπιστεύτηκα/-θηκα
εμποδίστηκα
ενδιαφέρθηκα
ενημερώθηκα
ενθαρρύνθηκα
ενθουσιάστηκα
ενισχύθηκα
εννοήθηκα
ενοχλήθηκα
εντάχτηκα/-χθηκα

εισέρχομαι (входить)
εισπράττομαι

εκδηλώνομαι
εκδίδομαι
εκθέτομαι/εκτίθεμαι
εκλέγομαι
εκπαιδεύομαι
εκπέμπομαι
εκπληρώνομαι/εκπληρούμαι
εκφράζομαι
ελαττώνομαι
ελέγχομαι
εμπιστεύομαι (доверять(ся))
εμποδίζομαι
ενδιαφέρομαι
ενημερώνομαι
ενθαρρύνομαι
ενθουσιάζομαι (волноваться)
ενισχύομαι
εννοούμαι
ενοχλούμαι
εντάσσομαι

ενοχλημένος
εν(τε)ταγμένος

ενθουσιασμένος
ενισχυμένος

ενημερωμένος

εκδεδομένος
εκτεθειμένος
εκλεγμένος
εκπαιδευμένος

ειρωνεύτηκα
[-εισαχθώ]

ειρωνεύομαι (насмехаться)
εισάγομαι

εγκατεστημένος
εγκατα(λε)λειμμένος
εγ(κε)κριμένος
εγχειρισμένος

εγκαταστάθηκα
εγκαταλείφθηκα
εγκρίθηκα
εγχειρίστηκα

εγκαθίσταμαι
εγκαταλείπομαι
εγκρίνομαι
εγχειρίζομαι
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εντοπίζω (определять местонахождение)
εντυπώνω (отпечатывать)
εντυπωσιάζω (производить впечатление)
ενώνω (соединять)
εξαγριώνω (свести с ума)
εξαιρώ (исключать, освобождать)
εξακολουθώ (продолжать(ся))
εξακριβώνω (выяснять)
εξαλείφω (уничтожать)
εξαντλώ (исчерпывать)
εξαπλώνω (развёртывать)
εξαρτώ (зависеть)
εξασφαλίζω (обеспечивать)
εξαφανίζω (прятать)
εξερευνώ (исследовать)
εξηγώ (объяснять)
εξοντώνω (истреблять)
εξορίζω (ссылать)
εξοφλώ (расплачиваться сполна)
εξυπηρετώ (служить)
εορτάζω ((от)праздновать)
επαινώ (восхвалять)
επαναλαμβάνω (повторять)
επαναστατώ (восставать)
επείγει (безл. это срочно)
επεκτείνω (продлить)
επενδύω (вкладывать деньги)
επεξηγώ (объяснять)
επηρεάζω (влиять)
επιβαρύνω (ухудшать)
επιβεβαιώνω (подтверждать)
επιβιώνω (уцелеть)
επιδιορθώνω (чинить)
επιδιώκω (целить)
επιδρώ (воздействовать)
επέκτεινα/επεξέτεινα
επένδυσα
επεξήγησα
επηρέασα
επιβάρυνα
επιβεβαίωσα
επιβίωσα
επιδιόρθωσα
επιδίωξα
επέδρασα

εντόπισα
εντύπωσα
εντυπωσίασα
ένωσα
εξαγρίωσα
εξαίρεσα
εξακολούθησα
εξακρίβωσα
εξάλειψα
εξάντλησα
εξάπλωσα
εξάρτησα
εξασφάλισα
εξαφάνισα
εξερεύνησα
εξήγησα
εξόντωσα
εξόρισα
εξόφλησα
εξυπηρέτησα
εόρτασα
επαίνεσα
επανέλαβα
επαναστάτησα

εντοπίστηκα
εντυπώθηκα
εντυπωσιάστηκα
ενώθηκα
εξαγριώθηκα
εξαιρέθηκα
εξακριβώθηκα
εξαλείφθηκα
εξαντλήθηκα
εξαπλώθηκα
εξαρτήθηκα
εξασφαλίστηκα
εξαφανίστηκα
εξερευνήθηκα
εξηγήθηκα
εξοντώθηκα
εξορίστηκα
εξοφλήθηκα
εξυπηρετήθηκα
επαινέθηκα
επαναλήφθηκα
επεκτάθηκα
επενδύθηκα
επεξηγήθηκα
επηρεάστηκα
επιβαρύνθηκα
επιβεβαιώθηκα
επιδιορθώθηκα

εντοπίζομαι
εντυπώνομαι
εντυπωσιάζομαι
ενώνομαι
εξαγριώνομαι
εξαιρούμαι
εξακριβώνομαι
εξαλείφομαι
εξαντλούμαι
εξαπλώνομαι
εξαρτιέμαι/εξαρτώμαι
εξασφαλίζομαι
εξαφανίζομαι (исчезать)
εξερευνούμαι/-ώμαι
εξηγούμαι
εξοντώνομαι
εξορίζομαι
εξοφλούμαι
εξυπηρετούμαι
επαινούμαι
επαναλαμβάνομαι
επείγομαι
επεκτείνομαι
επενδύομαι
επεξηγούμαι
επηρεάζομαι
επιβαρύνομαι
επιβεβαιώνομαι
επιδιορθώνομαι

επιδιορθωμένος

επεκ(τε)ταμένος
επεν(δε)δυμένος
επεξηγημένος
επηρεασμένος
επι(βε)βαρημένος
επιβεβαιωμένος

επανειλημμένος
επαναστατημένος

εξηγημένος
εξοντωμένος
εξορισμένος
εξοφλημένος

εξαντλημένος
εξαπλωμένος
εξαρτημένος
εξασφαλισμένος
εξαφανισμένος

εξακριβωμένος

εντοπισμένος
εντυπωμένος
εντυπωσιασμένος
ενωμένος
εξαγριωμένος
εξαιρεμένος
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επέστρεψα

επιστρέφω (возвращаться)

ερήμωσα
(ε)ρώτησα
ετοίμασα
ευεργέτησα
ευνόησα
ευχαρίστησα
εφάρμοσα
εφημέρευσα
είχα
ζάλισα
ζάρωσα
ζέστανα
ζήλεψα
ζημίωσα
ζήτησα

ερημώνω (опустошать)

(ε)ρωτώ (спрашивать)
ετοιμάζω (приготавливать)
ευεργετώ (помогать, приносить пользу)
ευνοώ (благоприятствовать)
ευχαριστώ (благодарить)

εφαρμόζω (применять)
εφημερεύω (быть на дежурстве)
έχω (иметь)

Ζ
ζαλίζω (вызывать головокружение)
ζαρώνω (сминать(ся))
ζεσταίνω (подогревать)
ζηλεύω (ревновать)
ζημιώνω (наносить ущерб)
ζητάω/-ώ (просить)

επιτρέπω (позволять)
επέτρεψα
επιτυγχάνω/πετυχαίνω (иметь успех) πέτυχα
επιχειρώ (пытаться)
επιχείρησα

επέζησα
επιθύμησα
επικοινώνησα
επικράτησα
επέλεξα
επέμεινα
επέπλευσα

επιζώ (уцелеть)
επιθυμώ (желать)
επικοινωνώ (сообщать(ся))
επικρατώ (одержать победу)
επιλέγω (выбирать)
επιμένω (настаивать)
επιπλέω (держаться на поверхности воды)
επιλέχτηκα/-χθηκα

επιτέθηκα

ζαλίστηκα
ζεστάθηκα
ζημιώθηκα
ζητήθηκα

ζαλίζομαι
ζεσταίνομαι
ζημιώνομαι
ζητιέμαι/ζητούμαι

επωφελoύμαι (воспользоваться) επωφελήθηκα
εργάζομαι (работать)
εργάστηκα
ερημώνομαι
ερημώθηκα
έρχομαι (приходить)
ήρθα/ήλθα [- έρθω/ ’ρθω]
ερωτεύομαι (влюбиться)
ερωτεύτηκα
ερωτώμαι
(ε)ρωτήθηκα
ετοιμάζομαι
ετοιμάστηκα
ευεργετούμαι
ευεργετήθηκα
ευνοούμαι
ευνοήθηκα
ευχαριστιέμαι/-ούμαι (получать удовольствие) ευχαριστήθηκα
εύχομαι (желать)
ευχήθηκα
εφαρμόζομαι
εφαρμόστηκα

επιτίθεμαι (атаковать)

επισκέπτ(-φτ)ομαι (посещать) επισκέφτηκα/-φθηκα

επιλέγομαι

ζαλισμένος
ζαρωμένος
ζεσταμένος
ζηλεμένος
ζημιωμένος

εφαρμοσμένος

ετοιμασμένος
ευεργετημένος
ευνοημένος
ευχαριστημένος

ερωτευμένος

ερημωμένος

επι(πε-)τυχημένος

επιλεγμένος
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ζητιάνεψα
ζητωκραύγασα
ζόρισα
ζουζούνισα
ζούληξα/ζούλησα
ζύγισα
ζύγωσα
ζύμωσα
έζησα
ζωγράφισα
ζωήρεψα
ημέρωσα
ηρέμησα
ησύχασα
ηχογράφησα
έθαψα
θάμπωσα
θαύμασα
ήθελα/θέλησα
θέρισα
θέρμανα
έθεσα
θεώρησα
έθιξα
έθλιψα
θόλωσα
θρήνησα
θριάμβευσα
θύμισα
θύμωσα

ζητιανεύω (просить подаяния)
ζητωκραυγάζω (приветствовать громко)
ζορίζω (принуждать)
ζουζουνίζω (жужжать)
ζουλάω/-ώ (сжимать)
ζυγίζω (весить)
ζυγώνω (приближаться)
ζυμώνω (месить тесто)
ζω (жить)
ζωγραφίζω (рисовать)
ζωηρεύω (оживиться)

Η
ημερώνω (смягчаться)
ηρεμώ (успокаиваться)
ησυχάζω (успокаиваться)
ηχογραφώ (записывать на пластинку)

Θ
θάβω (зарывать в землю)
θαμπώνω (ослеплять ярким светом)
θαυμάζω (восхищаться)
θέλω (хотеть)
θερίζω (жать)
θερμαίνω (согревать)
θέτω (класть, положить)
θεωρώ (считать)
θίγω (оскорблять)
θλίβω (печалить)
θολώνω (затемнить)
θρηνώ (сетовать, оплакивать)
θριαμβεύω (восторжествовать)

θυμίζω (напоминать)
θυμώνω (сердиться)

θερίστηκα
θερμάνθηκα
ετέθην/τέθηκα[-τεθώ]
θεωρήθηκα
θίχτηκα/θίχθηκα
θρηνήθηκα

θερίζομαι
θερμαίνομαι
θέτομαι/τίθεμαι
θεωρούμαι
θίγομαι
θλίβομαι
θρηνούμαι

θυμάμαι/ούμαι (помнить, вспоминать)θυμήθηκα

θάφτηκα/τάφηκα
θαμπώθηκα
θαυμάστηκα

θάβομαι
θαμπώνομαι
θαυμάζομαι

ηχογραφήθηκα

ηχογραφούμαι

ζωγραφίστηκα

ζωγραφίζομαι

ημερώθηκα

ζυμώθηκα

ζυμώνομαι

ημερώνομαι

ζουλιγμένος
ζυγισμένος

ζουλίχτηκα
ζυγίστηκα

ζουλιέμαι
ζυγίζομαι

θυμωμένος

θεωρημένος
θιγμένος
(τε) θλιμμένος
θολωμένος

ηθελημένος
θερισμένος
θερμασμένος

θαμμένος
θαμπωμένος

ησυχασμένος
ηχογραφημένος

ημερωμένος

ζωγραφισμένος

ζυμωμένος

ζορισμένος

ζορίζομαι (испытывать затруднения) ζορίστηκα
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θυσίασα
ίδρυσα
ίδρωσα
ικανοποίησα
ισορρόπησα
ίσχυσα

καβγάδισα
καθάρισα
καθησύχασα
καθιέρωσα
κατέστησα
καθρέφτισα
καθυστέρησα
έκαψα
κακό(-έ)μαθα
καλαμπούρισα
καλημέρισα
καληνύχτισα
καλλιέργησα
κάλυψα
κάλεσα
κανόνισα
έκανα/έκαμα
κάπνισα
κάρφωσα
κατήγγειλα/κατάγγειλα
καταδίκασα
κατάθεσα/κατέθεσα
κατέκρινα

θυσιάζω (жертвовать)

Ι
ιδρύω (основывать)
ιδρώνω (потеть)
ικανοποιώ (удовлетворять)
ισορροπώ (балансировать)
ισχύω (быть юридически действительным)

Κ
καβγαδίζω (ссориться)
καθαρίζω (чистить)
καθησυχάζω (успокаивать)
καθιερώνω (учреждать)
καθιστώ (устраивать)

καθρεφτίζω (отражать)
καθυστερώ (откладывать; опаздывать)
καίω (сжигать)
κακομαθαίνω (баловать)
καλαμπουρίζω (шутить)
καλημερίζω (сказать “доброе утро”)
καληνυχτίζω (сказать “спокойной ночи”)
καλλιεργώ (обрабатывать)
καλύπτω (покрывать)
καλώ (приглашать)
κανονίζω (уславливаться)
κάνω (делать)
καπνίζω (курить)
καρφώνω (забивать гвозди)
καταγγέλλω (предъявлять обвинение)
καταδικάζω (приговаривать)
καταθέτω (давать показания)
κατακρίνω (осуждать)

ικανοποιήθηκα

ικανοποιούμαι

καθαρίστηκα
καθιερώθηκα
κάθισα/έκατσα
καθρεφτίστηκα
κάηκα

καλλιεργήθηκα
καλύφτηκα/-φθηκα
καλέστηκα/κλήθηκα
κανονίστηκα
καρφώθηκα
καταγγέλθηκα
καταδικάστηκα
κατατέθηκα
κατακρίθηκα

καθαρίζομαι
καθιερώνομαι
κάθομαι (сидеть)
καθρεφτίζομαι
καίγομαι

καλλιεργούμαι
καλύπτομαι
καλούμαι
κανονίζομαι
καρφώνομαι
καταγγέλλομαι
καταδικάζομαι
καταθέτομαι/κατατίθεμαι
κατακρίνομαι

ισχυρίζομαι (утверждать, заявлять) ισχυρίστηκα

ιδρύθηκα

θυσιάστηκα

ιδρύομαι

θυσιάζομαι

καλλιεργημένος
καλυμμένος
καλεσμένος
κανονισμένος
καμωμένος
καπνισμένος
καρφωμένος
καταγγελμένος
καταδικασμένος
κατατεθειμένος

καθαρισμένος
καθησυχασμένος
καθιερωμένος
κατεστημένος
καθισμένος
καθρεφτισμένος
καθυστερημένος
καμένος
κακομαθημένος

ιδρυμένος
ιδρωμένος
ικανοποιημένος
ισορροπημένος

θυσιασμένος
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κατέκτησα
κατάλαβα
κατέληξα
κατανάλωσα
κατανόησα
κατάντησα
κατέπληξα
κατάργησα
κατέρρευσα
κατάρτισα
κατασκεύασα
κατασκόπευσα
κατά-/κατέ-στρεψα
κατέταξα
κατάφερα
κατέφυγα
κατέφτασα/-φθασα
κατέβασα
κατέβηκα
κατεύθυνα/κατηύθυνα
κατείχα
κατηγόρησα
κατοίκησα
κατόρθωσα
κατσούφιασα
κέντρισα
κέρδισα
κέρασα
κήδεψα
κήρυξα
κινδύνεψα/-σα
κίνησα
κιτρίνισα

κατακτώ (завоёвывать)
καταλαβαίνω (понимать)
καταλήγω (кончаться)
καταναλώνω (потреблять)
κατανοώ (понимать)
καταντάω/-ώ (кончаться)

καταπλήσσω (изумлять)
καταργώ (отменять)

καταρρέω (рушиться)
καταρτίζω (устраивать)
κατασκευάζω (строить)
κατασκοπεύω (выслеживать)
καταστρέφω (разрушать)
κατατάσσω (классифицировать)
καταφέρνω (справляться)
καταφεύγω (находить убежище)
καταφτάνω/-φθάνω (прибывать)
κατεβάζω (снижать)
κατεβαίνω (спускаться)
κατευθύνω (направлять)
κατέχω (владеть)
κατηγορώ (обвинять)
κατοικώ (обитать)
κατορθώνω (преуспевать)
κατσουφιάζω (унывать)
κεντρίζω (раздражать)
κερδίζω (выиграть)
κερνάω/-ώ (угощать)
κηδεύω (хоронить)
κηρύσσω (объявлять)
κινδυνεύω (рисковать)
κινώ (двигать)
κιτρινίζω (желтеть)

καταναλώθηκα

καταναλώνομαι

καταρτίστηκα
κατασκευάστηκα
καταστράφηκα
κατατάχθηκα

κατευθύνθηκα
κατηγορήθηκα
κατοικήθηκα

κερδήθηκα
κεράστηκα
κηδεύτηκα
κηρύχτηκα/-χθηκα
κινήθηκα

καταρτίζομαι
κατασκευάζομαι
καταστρέφομαι
κατατάσσομαι

κατευθύνομαι
κατηγορούμαι
κατοικούμαι

κερδίζομαι
κερνιέμαι
κηδεύομαι (быть похоронен)
κηρύσσομαι
κινούμαι

καταπιάνομαι (предпринимать) καταπιάστηκα
καταπλήσσομαι
καταργούμαι
καταργήθηκα
καταριέμαι (ругаться)
καταράστηκα

κατακτήθηκα

κατακτιέμαι/κατακτώμαι

κιτρινισμένος

κηρυγμένος

κερδισμένος
κερασμένος

κατσουφιασμένος

κατηγορημένος
κατοικημένος

κατεβασμένος

κατα-/κατε-στραμμένος

καταρτισμένος
κατασκευασμένος

καταργημένος
καταραμένος

καταναλωμένος

κατακτημένος
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κοίμισα
κοίταξα
κόλλησα
κολύμπησα
κόντεψα
κόστισα
κουβάλησα
κουβέντιασα
κούνησα
κούρασα
κούρεψα
κουτσομπόλεψα
κράτησα
κρέμασα
έκρινα
έκρυψα
κρυολόγησα
κρύωσα
κυκλοφόρησα
κύλησα
κυνήγησα
κυριάρχησα
έλαμψα
λάσπωσα
λάτρεψα

κοιμίζω (ложить спать)
κοιτάζω/κοιτάω/-ώ (смотреть)
κολλάω/-ώ (приклеивать)
κολυμπάω/-ώ (плавать)
κοντεύω (приближаться)
κοστίζω (стоить)
κουβαλάω/-ώ (носить, переносить)
κουβεντιάζω (разговаривать)
κουνάω/-ώ (трясти)
κουράζω (утомлять)
κουρεύω (стричь кого-нибудь)
κουτσομπολεύω (сплетничать)
κρατάω/-ώ (держать)
κρεμάω/-ώ (вешать)
κρίνω (считать, полагать)
κρύβω (прятать)
κρυολογώ (простудиться)
κρυώνω (застывать)
κυκλοφορώ (циркулировать)
κυλάω/-ώ (катить(ся))
κυνηγάω/-ώ (охотиться)
κυριαρχώ (господствовать)

Λ
λάμπω (блестеть)
λασπώνω (забросать грязью)
λατρεύω (обожать)

κλαίω (плакать)
έκλαψα
κλέβω (красть)
έκλεψα
κλειδώνω (запирать на замок)
κλείδωσα
κλείνω (закрывать(ся))
έκλεισα
κληρώνω (бросать жребий, решить жеребьёвкой) κλήρωσα
κλοτσάω/-ώ (ударять ногой)
κλότσησα
κόβω (резать)
έκοψα
κοιτάχτηκα

κουβαλήθηκα
κουνήθηκα
κουράστηκα
κουρεύτηκα
κρατήθηκα
κρεμάστηκα
κρίθηκα
κρύφτηκα

κυλίστηκα
κυνηγήθηκα
κυριαρχήθηκα

κοιτάζομαι/κοιτιέμαι

κουβαλιέμαι
κουνιέμαι
κουράζομαι
κουρεύομαι
κρατιέμαι/-ούμαι
κρεμιέμαι
κρίνομαι
κρύβομαι

κυλιέμαι
κυνηγιέμαι
κυριαρχούμαι

λασπώθηκα
λατρεύτηκα

κόπηκα
κοιμήθηκα

κόβομαι
κοιμάμαι (спать)

λασπώνομαι
λατρεύομαι

κλάφτηκα
κλέφτηκα/κλάπηκα
κλειδώθηκα
κλείστηκα
κληρώθηκα

κλαίγομαι
κλέβομαι
κλειδώνομαι
κλείνομαι
κληρώνομαι

λασπωμένος
λατρεμένος

κυλισμένος
κυνηγημένος
κυριαρχημένος

κρυμμένος
κρυολογημένος
κρυωμένος

κρατημένος
κρεμασμένος

κουνημένος
κουρασμένος
κουρεμένος

κουβαλημένος

κοιμισμένος
κοιταγμένος
κολλημένος

κομμένος

κλαμένος
κλεμμένος
κλειδωμένος
κλεισμένος
κληρωμένος

211

λαχάνιασα
λαχτάρησα
έλειψα
λέρωσα
είπα [-πω]
έληξα
λησμόνησα
λήστεψα
λιποθύμησα
έλιωσα
λογάριασα
έλουσα
έλυσα
λύπησα
λύσσαξα
λύτρωσα
μαγείρεψα
μάγεψα
μάζεψα/έμασα
έμαθα
μαλάκωσα
μάλωσα
μαρτύρησα
μάσησα
μάτωσα
μαχαίρωσα
μεγάλωσα
μέθυσα
μείωσα
μελέτησα
έμεινα
μετέβαλα
μετέδωσα

λαχανιάζω (задыхаться)
λαχταράω/-ώ (жаждать)
λείπω (отсутствовать)
λερώνω (загрязнять)
λέω/λέγω (сказать)
λήγω (кончаться, завершаться)
λησμονάω/-ώ (забывать)
ληστεύω (грабить)
λιποθυμώ (падать в обморок)
λιώνω (растворять(ся))
λογαριάζω (считать, подсчитывать)
λούζω (мыть)
λύνω (решать, разрешать)
λυπώ (печалить)
λυσσάω/-ώ (бесовать)
λυτρώνω (оказывать помощь, выручать)

Μ
μαγειρεύω (стряпать)
μαγεύω (очаровывать)
μαζεύω (собирать)
μαθαίνω (учить(ся))
μαλακώνω (смягчать(ся))
μαλώνω (ссориться)
μαρτυράω/-ώ (свидетельствовать)
μασάω/-ώ (жевать)
ματώνω (проливать кровь)
μαχαιρώνω (вонзать)
μεγαλώνω (выращивать)
μεθάω/-ώ (напиться пьяным)
μειώνω (понижать, ослаблять)
μελετάω/-ώ (учиться; готовиться (к экзамену))
μένω (оставаться)
μεταβάλλω (изменять)
μεταδίδω (распространять)

μασήθηκα
ματώθηκα
μαχαιρώθηκα
μειώθηκα
μελετήθηκα
μεταβλήθηκα
μεταδόθηκα

μειώνομαι
μελετώμαι
μεταβάλλομαι
μεταδίδομαι

λυτρώθηκα

λυτρώνομαι

μασιέμαι
ματώνομαι
μαχαιρώνομαι

λογαριάστηκα
λούστηκα
λύθηκα
λυπήθηκα

λογαριάζομαι
λούζομαι
λύνομαι
λυπάμαι/λυπούμαι (мне так жаль)

μαγειρεύτηκα
μαγεύτηκα
μαζεύτηκα
μαθεύτηκε (стало известно)

λησμονήθηκα

λησμονιέμαι/λησμονούμαι

μαγειρεύομαι
μαγεύομαι
μαζεύομαι
μαθαίνομαι

λερώθηκα
ειπώθηκα

λερώνομαι
λέγομαι

μεταβεβλημένος

μαγειρεμένος
μαγεμένος
μαζεμένος
μαθημένος
μαλακωμένος
μαλωμένος
μαρτυρημένος
μασημένος
ματωμένος
μαχαιρωμένος
μεγαλωμένος
μεθυσμένος
μειωμένος
μελετημένος

λιωμένος
λογαριασμένος
λουσμένος
λυμένος
λυπημένος
λυσσασμένος
λυτρωμένος

λερωμένος
ειπωμένος
ληγμένος
λησμονημένος

λαχανιασμένος
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μετέθεσα
μετακίνησα
μετακόμισα
μεταμόρφωσα
μεταμφίεσα
μετάνιωσα
μεταρρύθμισα
μετάτρεψα/μετέτρεψα
μετέφερα
μετάφρασα/μετέφρασα
μέτρησα
μηδένισα
μίκρυνα
μίλησα
μίσησα
έμοιασα
μοίρασα
μόλυνα
μόρφωσα
μουρμούρισα
μόχθησα
μπήκα[-μπω]
μπέρδεψα
έμπλεξα
μπόρεσα
μπούχτισα
νάρκωσα
νευρίασα
νίκησα
ένιωσα

μεταθέτω (отодвигать)
μετακινώ (убирать)
μετακομίζω (переезжать)
μεταμορφώνω (превращать)
μεταμφιέζω (переодевать; маскировать)
μετανιώνω (сожалеть; раскаиваться)
μεταρρυθμίζω (реформировать)
μετατρέπω (превращать)
μεταφέρω (перевозить)
μεταφράζω (переводить)
μετράω/-ώ (считать)
μηδενίζω (уничтожать)
μικραίνω (уменьшать)
μιλάω/-ώ (говорить)

μισώ (ненавидеть)
μοιάζω (походить на)
μοιράζω (делить)
μολύνω (загрязнять)
μορφώνω (давать образование)
μουρμουρίζω/-άω (ворчать)
μοχθώ (работать как вол)
μπαίνω (входить)
μπερδεύω (смешивать, спутывать)
μπλέκω (быть замешанным)
μπορώ (мочь, быть в состоянии)
μπουχτίζω (мне надоело)

N
ναρκώνω (анестезировать)
νευριάζω (нервировать(ся))
νικάω/-ώ (побеждать)
νιώθω (чувствовать)

μεταρρυθμίστηκα
μετατράπηκα
μεταφέρθηκα
μεταφράστηκα
μετρήθηκα
μηδενίστηκα
μιλήθηκα
μιμήθηκα
μισήθηκα
μοιράστηκα
μολύνθηκα
μορφώθηκα

μπερδεύτηκα
μπλέχτηκα

μεταρρυθμίζομαι
μετατρέπομαι
μεταφέρομαι
μεταφράζομαι
μετριέμαι
μηδενίζομαι
μιλιέμαι
μιμούμαι (подражать)
μισούμαι/-ιέμαι
μοιράζομαι
μολύνομαι
μορφώνομαι

μπερδεύομαι
μπλέκομαι

νοιάζομαι (заботиться)

νοιάστηκα

νικιέμαι (потерпеть поражение) νικήθηκα

ναρκώθηκα

μεταμορφώθηκα
μεταμφιέστηκα

μεταμορφώνομαι
μεταμφιέζομαι

ναρκώνομαι

μετατέθηκα
μετακινήθηκα

μεταθέτομαι/μετατίθεμαι
μετακινούμαι

ναρκωμένος
νευριασμένος
νικημένος

μπουχτισμένος

μπασμένος
μπερδεμένος
μπλεγμένος

μοιρασμένος
μολυσμένος
μορφωμένος

μισημένος

μιλημένος

μεταφερμένος
μεταφρασμένος
μετρημένος
μηδενισμένος

μεταμορφωμένος
μεταμφιεσμένος
μετανιωμένος
μεταρρυθμισμένος

μετατεθειμένος
μετακινημένος
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νοίκιασα
νόμισα
νοσήλευσα
νοστάλγησα
ντρόπιασα
έντυσα
νύσταξα
νύχτωσα
ξαλάφρωσα
ξανάνιωσα/-ένιωσα
ξάνοιξα
ξάπλωσα
ξάφνιασα
ξέβαψα
ξεθώριασα
ξεκούρασα
ξενάγησα
ξενιτεύτηκα
ξένοιασα
ξενύχτησα
ξέπλυνα
ξεπλήρωσα
ξέρανα
ήξερα
ξεσήκωσα
ξέσπασα
ξετρέλανα
ξεφάντωσα
ξέφυγα
ξεφτίλισα
ξέχασα
ξήλωσα

νοικιάζω (сдавать внаём; нанимать)
νομίζω (считать, полагать)
νοσηλεύω (лечить)
νοσταλγώ (тосковать по дому)

ντροπιάζω (стыдить)
ντύνω (одевать)
νυστάζω (хотеть спать)
νυχτώνω (становится темно, темнеет)

Ξ
ξαλαφρώνω (облегчаться, уменьшать (давление))
ξανανιώνω (омолаживать(ся))
ξανοίγω (сделать(ся) доступным)
ξαπλώνω (ложиться; прилечь)
ξαφνιάζω (заставать врасплох)
ξεβάφω (обесцвечивать(ся))
ξεθωριάζω (стираться, сливаться)
ξεκουράζω (давать отдых)
ξεναγώ (вести, быть чьим-л. проводником)
ξενιτεύομαι (переселять(ся); эмигрировать)
ξενοιάζω (быть беззаботным)
ξενυχτάω (не ложиться до утра)
ξεπλένω (полоскать)
ξεπληρώνω (расплачиваться сполна)
ξεραίνω (иссушить)
ξέρω (знать)
ξεσηκώνω (подстрекать)
ξεσπάω (вспыхивать)
ξετρελαίνω (сводить с ума)
ξεφαντώνω (хорошо проводить время)
ξεφεύγω (бежать, совершать побег)
ξεφτιλίζω (унижать)
ξεχνάω (забывать)
ξηλώνω (распарывать)
ξεκουράστηκα
ξεναγήθηκα

ξεπλύθηκα
ξεπληρώθηκα
ξεράθηκα
ξεσηκώθηκα

ξεφτιλίστηκα
ξεχάστηκα
ξηλώθηκα

ξεπλένομαι
ξεπληρώνομαι
ξεραίνομαι
ξεσηκώνομαι

ξεφτιλίζομαι
ξεχνιέμαι
ξηλώνομαι

νυχτώθηκα

νυχτώνομαι

ξεκουράζομαι (отдыхать)
ξεναγούμαι

ντράπηκα
ντροπιάστηκα
ντύθηκα

ντρέπομαι (стесняться)
ντροπιάζομαι
ντύνομαι

ξανοίχτηκα
ξαπλώθηκα
ξαφνιάστηκα
ξεβάφτηκα

νοσηλεύτηκα/-θηκα

νοσηλεύομαι

ξανοίγομαι
ξαπλώνομαι
ξαφνιάζομαι
ξεβάφομαι (снимать грим)

νοικιάστηκα

νοικιάζομαι

ξεφτιλισμένος
ξεχασμένος
ξηλωμένος

ξετρελαμένος

ξεσηκωμένος

ξενυχτισμένος
ξεπλυμένος
ξεπληρωμένος
ξεραμένος

ξενιτεμένος

ξαπλωμένος
ξαφνιασμένος
ξεβαμμένος
ξεθωριασμένος

ξαλαφρωμένος
ξανανιωμένος

ντροπιασμένος
ντυμένος
νυσταγμένος
νυχτωμένος

νοσηλευμένος

νοικιασμένος
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οδήγησα
ολοκλήρωσα
ονόμασα
όπλισα
οργάνωσα
όρισα
όρκισα

Ο
οδηγώ (управлять; вести)
ολοκληρώνω (заканчивать)

ονομάζω (называть, давать имя)
οπλίζω (вооружать)
οργανώνω (организовывать)
ορίζω (определять)
ορκίζω (привести кого-л. к присяге)

οδηγούμαι
ολοκληρώνομαι
ονειρεύομαι (мечтать; видеть во сне)
ονομάζομαι
οπλίζομαι
οργανώνομαι
ορίζομαι
ορκίζομαι (клясться)

ξοδεύομαι
ξυρίζομαι

Π
παγώνω (замерзать; замораживать)
πάγωσα
παζαρεύω (торговаться)
παζάρεψα
παθαίνω (страдать; претерпевать) έπαθα
παιδεύω (мучить)
παίδεψα/παίδευσα
παιδεύομαι
παιδιαρίζω (вести себя по-детски) παιδιάρισα
παίζω (играть)
έπαιξα
παίζομαι
παινεύω (хвалить)
παίνεψα
παινεύομαι
παίρνω (брать)
πήρα [-πάρω]
παίρνομαι
παλιώνω (обветшать)
πάλιωσα
πανηγυρίζω ((от)праздновать)
πανηγύρισα
πανικοβάλλω (пугать, наводить панику) πανικόβαλα
πανικοβάλλομαι
παντρεύω (женить)
πάντρεψα
παντρεύομαι
παπαγαλίζω (повторять как попугай) παπαγάλισα
παραβαίνω (нарушать)
παρέβην [-παραβώ]
παραβιάζω (нарушать; насиловать) παραβίασα
παραβιάζομαι
παράγω (производить)
παρήγαγα [-παραγάγω] παράγομαι
παραδέχομαι (допускать; признавать)
παραδίνω/παραδίδω (передавать)
παρέδωσα
παραδίνομαι/παραδίδομαι (сдаваться)
παραθερίζω (проводить лето)
παραθέρισα
παραιτούμαι (уходить в отставку)
παρακαλάω/-ώ (просить)
παρακάλεσα
παρακαλούμαι

ξόδεψα
ξύρισα

ξοδεύω (расходовать)
ξυρίζω (брить)

παιγμένος
παινεμένος
παρμένος
παλιωμένος
πανικοβλημένος
παντρεμένος
παραβιασμένος

παίχτηκα
παινεύτηκα
πάρθηκα
πανικοβλήθηκα
παντρεύτηκα
παραβιάστηκα
παράχθηκα
παραδέχτηκα/-χθηκα
παραδόθηκα

παραιτήθηκα
παραιτημένος
παρακαλέστηκα/-κλήθηκα

παρα(δε-)δομένος

παιδεμένος

παγωμένος

οπλισμένος
οργανωμένος
ορισμένος
ορκισμένος

οδηγημένος
ολοκληρωμένος
ονειρεμένος

ξοδεμένος
ξυρισμένος

παιδεύτηκα

οδηγήθηκα
ολοκληρώθηκα
ονειρεύτηκα
ονομάστηκα
οπλίστηκα
οργανώθηκα
ορίστηκα
ορκίστηκα

ξοδεύτηκα
ξυρίστηκα
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παρασκευάζω (приготавливать)
παρασκεύασα
παρασύρω (сбивать с пути, толкать на дурной путь) παρέσυρα
παρατάω/-ώ (отказываться от чего-л) παράτησα
παρατηρώ (наблюдать)
παρατήρησα
παρατραβάω/-ώ (заходить слишком далеко) παρατράβηξα
παραφυλάω (выжидать)
παραφύλαξα
παρεμβαίνω (вмешиваться)
παρενέβην [-παρέμβω]
παρεμβάλλω (вставлять)
παρενέβαλα
παρεξηγώ (неправильно понять)
παρεξήγησα
παρηγοράω/-ώ (утешать)
παρηγόρησα
παρκάρω (ставить на стоянку)
πάρκαρα
παρομοιάζω (уподоблять)
παρομοίασα
παρουσιάζω (представлять)
παρουσίασα
πατάω/-ώ (ступать; наступать)
πάτησα
παύω (прекращать(ся))
έπαυσα/-ψα
πηγαίνω/πάω (идти)
πήγα
πεθαίνω (умереть)
πέθανα
πειθαρχώ (дисциплинировать)
πειθάρχησα
πείθω (убеждать)
έπεισα
πεινάω/-ώ (я голоден)
πείνασα
πειράζω (дразнить)
πείραξα
πεισμώνω (упрямиться)
πείσμωσα
περιγράφω (описывать)
περιέγραψα

παρακολουθώ (следовать; посещать) παρακολούθησα
παραλαμβάνω (получать)
παρέλαβα
παραλείπω (пропускать)
παρέλειψα
παραλέω (преувеличивать)
παραείπα
παραλληλίζω (проводить параллель) παραλλήλισα
παραλύω (отняться)
παρέλυσα
παραμελώ (пренебрегать)
παραμέλησα
παραμένω (оставаться)
παρέμεινα
παραξενεύω (сильно удивить)
παραξένεψα
παραπέμπω (отсылать)
παρέπεμψα
παραπετάω/-ώ (пренебрегать)
παραπέταξα
παραμελήθηκα

παραμελούμαι

παρατηρήθηκα

παρεμβλήθηκα
παρεξηγήθηκα
παρηγορήθηκα
παρομοιάστηκα
παρουσιάστηκα
πατήθηκα
παύθηκα

πείστηκα
πειράχτηκα
περιγράφ(τ)ηκα

παρατηρούμαι

παρεμβάλλομαι
παρεξηγούμαι/-ιέμαι
παρηγοριέμαι/-ούμαι
παρομοιάζομαι
παρουσιάζομαι
πατιέμαι
παύομαι

πείθομαι
πειράζομαι
περιγράφομαι

παραξενεύτηκα
παραπέμφθηκα
παραπετάχτηκα
παραπονέθηκα
παρασκευάστηκα
παρασύρθηκα

παραλληλίστηκα

παραλληλίζομαι

παραξενεύομαι
παραπέμπομαι
παραπετιέμαι
παραπονιέμαι/-ούμαι (жаловаться)
παρασκευάζομαι
παρασύρομαι

παρακολουθήθηκα
παραλήφθηκα
παραλείφθηκα

παρακολουθούμαι
παραλαμβάνομαι
παραλείπομαι

πεθαμένος
πειθαρχημένος
(πε)πεισμένος
πεινασμένος
πειραγμένος
πεισμωμένος

παρουσιασμένος
πατημένος

παρεξηγημένος
παρηγορημένος
παρκαρισμένος

παραπεταμένος
παραπονεμένος
παρασκευασμένος
παρασυρμένος
παρατημένος
παρατηρημένος
παρατραβηγμένος

παραξενεμένος

παραλυμένος
παραμελημένος
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περιμένω (ждать)
περισσεύω (быть в избытке)
περιτριγυρίζω (окружать)
περιφρονώ (презирать)
περπατάω (идти пешком)
περνάω/-ώ (проходить, проезжать)
πετάω/-ώ (летать; бросать)
πέφτω (падать)
πηδάω/-ώ (прыгать)
πίνω (пить)
πιστεύω (верить)
πλακώνω ((раз)давить)
πλέκω (вязать)
πλένω (мыть; стирать)
πληγώνω (причинить боль)
πληρώνω (платить)
πλησιάζω (приближаться)
πνίγω (задушить, удавить)
πολεμάω/-ώ (воевать, бороться)
πονάω/-ώ (причинить боль; болеть)
ποτίζω (поливать)
πουλάω/-ώ (продавать)
πρέπει (надо)
προβλέπω (предвидеть)
προγραμματίζω (планировать)
προδίδω (предавать, изменять)
προέρχομαι (происходить)
προετοιμάζω (приготавливать)
προκαλώ (вызывать)
πρόκειται (предстоит)
προλαβαίνω (поспеть, прийти вовремя)
προλαμβάνω (предотвращать, предохранять)
προμηθεύω (снабжать)
προορίζω (предназначать)
προσβάλλω (оскорблять)

περίμενα
περίσσεψα
περιτριγύρισα
περιφρόνησα
περπάτησα
πέρασα
πέταξα
έπεσα
πήδηξα
ήπια [-πιω]
πίστεψα
πλάκωσα
έπλεξα
έπλυνα
πλήγωσα
πλήρωσα
πλησίασα
έπνιξα
πολέμησα
πόνεσα
πότισα
πούλησα
έπρεπε
πρόβλεψα/προέβλεψα
προγραμμάτισα
πρόδωσα
προήλθα
προετοίμασα
προκάλεσα
επρόκειτο
πρόλαβα
πρόλαβα
προμήθευσα
προόρισα
πρόσβαλα/προσέβαλα
περιτριγυρίστηκα
περιφρονήθηκα
περάστηκα
πετάχτηκα
πηδήχτηκα
πλακώθηκα
πλέχτηκα
πλύθηκα
πληγώθηκα
πληρώθηκα
πνίγηκα
πολεμήθηκα
ποτίστηκα
πουλήθηκα
προβλέφθηκα
προγραμματίστηκα
προδόθηκα
προετοιμάστηκα
προκλήθηκα
προλήφθηκα
προμηθεύτηκα
προορίστηκα
προσβλήθηκα

περιτριγυρίζομαι
περιφρονούμαι
περνιέμαι
πετάγομαι/πετιέμαι
πηδιέμαι
πίνομαι
πλακώνομαι
πλέκομαι
πλένομαι
πληγώνομαι
πληρώνομαι
πνίγομαι
πολεμούμαι
ποτίζομαι
πουλιέμαι
προβλέπομαι
προγραμματίζομαι
προδίδομαι
προετοιμάζομαι
προκαλούμαι
προλαμβάνομαι
προμηθεύομαι
προορίζομαι
προσβάλλομαι

προμηθευμένος
προορισμένος
προσ(βε)βλημένος

προετοιμασμένος

προγραμματισμένος
προδομένος

πονεμένος
ποτισμένος
πουλημένος

πνιγμένος

πλακωμένος
πλεγμένος
πλυμένος
πληγωμένος
πληρωμένος

πιωμένος

περιτριγυρισμένος
περιφρονημένος
περπατημένος
περασμένος
πετα(γ)μένος
πεσμένος
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προσέγγισα
πρόσεξα
πρόσθεσα
προσπάθησα
προστάτεψα/-ευσα
πρόσφερα/προσέφερα
προτίμησα
προχώρησα
έραψα
ράγισα/ράισα
ρεζίλεψα
έριξα
ρούφηξα
ρύθμισα
ρώτησα
σάπισα
έσβησα
έσυρα
σήκωσα
σημείωσα
έσκαψα
έσκασα
σκαρφάλωσα
σκέπασα
σκλάβωσα
σκόρπισα
σκότωσα
σκούπισα

προσεγγίζω (обращаться к кому-л.)

προσέχω (обращать внимание)
προσθέτω (прибавлять)
προσπαθώ (пытаться, стараться)
προστατεύω (предохранять)
προσφέρω (предлагать)
προτιμάω (предпочитать)
προχωράω/-ώ (продвигать(ся) вперёд)

Ρ
ράβω (шить)
ραγίζω/ραΐζω (давать трещину)
ρεζιλεύω (унижать)
ρίχνω (бросать)
ρουφάω/-ώ (сосать)
ρυθμίζω (регулировать)
ρωτάω/-ώ (спрашивать)

Σ
σαπίζω (гнить)
σβήνω (тушить, стирать)

σέρνω (тащить)
σηκώνω (поднимать)
σημειώνω (отмечать)
σκάβω (копать)
σκάζω/σκάω (взрывать(ся))
σκαρφαλώνω (подниматься, карабкаться)
σκεπάζω (покрывать)
σκλαβώνω (порабощать)
σκορπίζω/σκορπάω/-ώ (усеивать)
σκοτώνω (убивать)
σκουπίζω (подметать, чистить)

ρεζιλεύτηκα
ρίχτηκα
ρουφήχτηκα
ρυθμίστηκα
ρωτήθηκα

ρεζιλεύομαι
ρίχνομαι
ρουφιέμαι
ρυθμίζομαι
ρωτιέμαι

σκεπάζομαι
σκλαβώνομαι
σκορπίζομαι/ σκορπιέμαι
σκοτώνομαι
σκουπίζομαι

σκεπάστηκα
σκλαβώθηκα
σκορπίστηκα
σκοτώθηκα
σκουπίστηκα

σβήνομαι
σβήστηκα
σέβομαι (уважать)
σεβάστηκα
σέρνομαι
σύρθηκα
σηκώνομαι (вставать, подниматься) σηκώθηκα
σημειώνομαι
σημειώθηκα
σκάβομαι
σκάφτηκα

ράφτηκα

προστατεύθηκα
προσφέρθηκα
προτιμήθηκα

προστατεύομαι
προσφέρομαι
προτιμιέμαι/-ώμαι

ράβομαι

προσεγγίστηκα
προσήλθα
προσευχήθηκα
προσέχτηκα
προστέθηκα

προσεγγίζομαι
προσέρχομαι (приходить)
προσεύχομαι (молиться)
προσέχομαι
προσθέτομαι/προστίθεμαι

συρμένος
σηκωμένος
σημειωμένος
σκαμμένος
σκασμένος
σκαρφαλωμένος
σκεπασμένος
σκλαβωμένος
σκορπισμένος
σκοτωμένος
σκουπισμένος

σαπισμένος
σβησμένος

ραμμένος
ραγισμένος
ρεζιλεμένος
ριγμένος
ρουφηγμένος
ρυθμισμένος

προχωρημένος

προστατευμένος

προσεγμένος
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σκύβω (гнуть(ся), сгибать(ся))
έσκυψα
σκυμμένος
σοβαρεύω (начать воспринимать всерьез) σοβάρεψα
σοβαρεύομαι
σοβαρεύτηκα
σπάω/σπάζω (ломать(ся))
έσπασα
σπάζομαι
σπάστηκα
σπασμένος
σπαταλάω/-ώ (расточать)
σπατάλησα
σπαταλιέμαι/-ώμαι
σπαταλήθηκα
σπαταλημένος
σπουδάζω (учиться, быть студентом) σπούδασα
σπουδασμένος/-γμένος
σπρώχνω (толкать)
έσπρωξα
σπρώχνομαι
σπρώχτηκα
σπρωγμένος
σταματάω/-ώ (останавливать(ся))
σταμάτησα
σταματημένος
στεγνώνω (сушить(ся))
στέγνωσα
στεγνωμένος
στέλνω (посылать)
έστειλα
στέλνομαι
στάλθηκα
σταλμένος
στενο(/-α)χωρώ (расстраивать, огорчать) στενο(/-α)χώρησα στενο(/-α)χωριέμαι (беспокоиться) στενο(/-α)χωρήθηκα
στενο(/-α)χωρημένος
στερώ (лишать)
στέρησα
στερούμαι
στερήθηκα
στερημένος
στήνω (открывать)
έστησα
στήνομαι
στήθηκα
στημένος
στηρίζω (поддерживать)
στήριξα
στηρίζομαι
στηρίχτηκα/-θηκα
στηριγμένος
στοιχίζω (стоить, обходиться)
στοίχισα
στοιχίζομαι (выстраиваться (в линию))στοιχήθηκα
στοιχ(-ισ/-η)μένος
στολίζω (украшать)
στόλισα
στολίζομαι
στολίστηκα
στολισμένος
στραβώνω (слепить; сучить)
στράβωσα
στραβώνομαι
στραβώθηκα
στραβωμένος
στρέφω (вертеть)
έστρεψα
στρέφομαι
στράφηκα
στραμμένος
στριμώχνω (теснить(ся))
στρίμωξα
στριμώχνομαι
στριμώχτηκα
στριμωγμένος
στρώνω (накрывать, стелить)
έστρωσα
στρώνομαι
στρώθηκα
στρωμένος
συγγράφω (писать, сочинять)
συνέγραψα
συγγράφομαι
συγγράφηκα
συγκατοικώ (жить вместе)
συγκατοίκησα
συγκεντρώνω (собирать)
συγκέντρωσα
συγκεντρώνομαι
συγκεντρώθηκα
συγκεντρωμένος
συγκρατώ (удерживать)
συγκράτησα
συγκρατιέμαι/-ούμαι
συγκρατήθηκα
συγκρατημένος
συγκρίνω (сравнивать)
σύγκρινα/συνέκρινα συγκρίνομαι
συγκρίθηκα
συγχωράω/-ώ (прощать)
συγχώρησα
συγχωριέμαι/-ούμαι
συγχωρήθηκα
συγχωρημένος
συζητάω/-ώ (обсуждать)
συζήτησα
συζητιέμαι/-ούμαι
συζητήθηκα
συζητημένος
συμβαίνει (безл. случается)
συνέβη/συνέβηκε
συμβάλλω (делать вклад)
συνέβαλα
συμβεβλημένος
συμβιβάζω (пойти на компромисс) συμβίβασα
συμβιβάζομαι
συμβιβάστηκα
συμβιβασμένος
συμβιώνω (жить вместе)
συμβίωσα
συμβολίζω (символизировать)
συμβόλισα
συμβολίζομαι
συμβολίστηκα
συμβολισμένος
συμβουλεύω (советовать)
συμβούλευσα
συμβουλεύομαι
συμβουλεύτηκα/-θηκα
συμμαχώ (вступать в союз)
συμμάχησα
συμμετέχω (участвовать)
συμμετείχα [-συμμετάσχω]
συμπαθώ (нравиться, любить)
συμπάθησα
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συμπέρανα
συνέπεσα
συνέφερε/-αν
συμφώνησα

συνέδεσα/σύνδεσα
συνδύασα
συνεκτίμησα
συνένωσα
συνέχισα
συνήθισα
σύνθεσα/-θεσα
συνέστησα
συνόδευσα/-ψα
συνέταξα
συντέλεσα/-ετέλεσα
συντήρησα
έσυρα
σύστησα
έσφαλα
έσφιξα
σφουγγάρισα
σφύριξα
σχεδίασα
έσχισα
σχημάτισα
σχολίασα
έσωσα
τάισα

συνδέω (связывать)
συνδυάζω (сочетать)
συνεκτιμώ (учитывать)
συνενώνω (соединять)

συνεχίζω (продолжать(ся))
συνηθίζω (привыкать)
συνθέτω (составлять)
συνιστώ (рекомендовать; составлять)
συνοδεύω (сопровождать)
συντάσσω (создавать; сочинять)
συντελώ (содействовать)
συντηρώ (сохранять)
σύρω (тащить)
συστήνω (представлять, знакомить)
σφάλλω (ошибаться)
σφίγγω (сжимать)
σφουγγαρίζω (чистить губкой)
σφυρίζω/σφυράω (свистеть; давать свисток)
σχεδιάζω (чертить; планировать)
σχίζω (рвать)
σχηματίζω (образовывать)
σχολιάζω (комментировать)
σώζω (спасать)

Τ
ταΐζω (кормить)

συναντάω/-ώ (встречать)
συνάντησα
συναρπάζω (очаровывать, пленять) συνάρπασα

συμπεραίνω (выводить заключение)
συμπίπτω (совпадать)
συμφέρει (безл. это - в пользу кого-л.)
συμφωνώ (соглашаться)

σφίχτηκα
σφουγγαρίστηκα
σχεδιάστηκα
σχίστηκα
σχηματίστηκα
σχολιάστηκα
σώθηκα

σφίγγομαι
σφουγγαρίζομαι
σχεδιάζομαι
σχίζομαι
σχηματίζομαι
σχολιάζομαι
σώζομαι

ταΐστηκα

συστάθηκα
συνοδεύτηκα
συντάχτηκα/-θηκα
συντελέστηκα
συντηρήθηκα
σύρθηκα
συστήθηκα

συνιστώμαι
συνοδεύομαι
συντάσσομαι
συντελούμαι
συντηρούμαι
σύρομαι
συστήνομαι

ταΐζομαι

συναχώθηκα
συνδέθηκα
συνδυάστηκα
συνεκτιμήθηκα
συνενώθηκα
συνεργάστηκα
συνεχίστηκα

συναχώνομαι (простудиться)
συνδέομαι
συνδυάζομαι
συνεκτιμώμαι
συνενώνομαι
συνεργάζομαι (сотрудничать)
συνεχίζομαι
συνηθίζεται (безл.)

συμφωνούμαι
συμφωνήθηκα
συναισθάνομαι (чувствовать) συναισθάνθηκα
συναντιέμαι/-ώμαι
συναντήθηκα

ταϊσμένος

σχεδιασμένος
σχισμένος
σχηματισμένος
σχολιασμένος
σωσμένος

συνοδευμένος
συν(τε)ταγμένος
συντελεσμένος
συντηρημένος
συρμένος
συστημένος
εσφαλμένος
σφιγμένος
σφουγγαρισμένος

συνηθισμένος

συναχωμένος
συνδε(δε)μένος
συνδυασμένος
συνεκτιμημένος
συνενωμένος

συμφωνημένος
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ταίριαξα
ταλαιπώρησα
ταξίδεψα
ταπείνωσα
τάραξα
ταχυδρόμησα
τελείωσα/τέλειωσα
τεμάχισα
τέντωσα
τερμάτισα
τηγάνισα
τηλεφώνησα
τιμώρησα
τράβηξα
έτρεξα
έτρεμα
τρύπησα
έφαγα[-φάω]
τσάκωσα
τσαλάκωσα
τσάντισα
τσίγκλησα
τσίμπησα
τσούγκρισα
τύλιξα
έτυχα
υιοθέτησα
υπάκουσα
υπήρξα
υπενθύμισα
υπεράσπισα
υπερέβην[-υπερβώ]
υπερέβαλα

ταιριάζω (подходить)
ταλαιπωρώ (мучить)
ταξιδεύω (путешествовать)
ταπεινώνω (унижать)
ταράζω (расстраивать)
ταχυδρομώ (отправлять по почте)
τελειώνω (кончать(ся))
τεμαχίζω (разрезать на куски)
τεντώνω (растягивать)
τερματίζω (завершать(ся))
τηγανίζω (жарить)
τηλεφωνώ (телефонировать)
τιμωρώ (наказывать)
τραβάω/ώ (тянуть)
τρέχω (бежать)
τρέμω (дрожать)
τρυπάω/-ώ (пробить)
τρώ(γ)ω (есть, поедать)
τσακώνω (поймать)
τσαλακώνω (сминать, мять)
τσαντίζω (раздражать; сердить)
τσιγκλάω/-ώ (пришпоривать)
τσιμπάω/-ώ (ущипнуть)
τσουγκρίζω (чокаться)
τυλίγω (завёртывать)
τυχαίνω (случаться)

Υ
υιοθετώ (усыновлять; принимать)
υπακούω (повиноваться)
υπάρχω (существовать, быть)
υπενθυμίζω (напоминать)
υπερασπίζω (оборонять(ся))
υπερβαίνω (превышать)
υπερβάλλω (преувеличивать)

τσιμπήθηκα
τσουγκρίστηκα
τυλίχτηκα

τσιμπιέμαι
τσουγκρίζομαι
τυλίγομαι

υπερασπίστηκα

τρυπήθηκα
φαγώθηκα
τσακώθηκα
τσαλακώθηκα
τσαντίστηκα

τρυπιέμαι
τρώγομαι
τσακώνομαι
τσαλακώνομαι
τσαντίζομαι

υπερασπίζομαι

τεμαχίστηκα
τεντώθηκα
τερματίστηκα
τηγανίστηκα
τηλεφωνήθηκα
τιμωρήθηκα
τραβήχτηκα

τεμαχίζομαι
τεντώνομαι
τερματίζομαι
τηγανίζομαι
τηλεφωνιέμαι
τιμωρούμαι
τραβιέμαι

υιοθετήθηκα

ταπεινώθηκα
ταράχτηκα
ταχυδρομήθηκα

ταπεινώνομαι (смиряться)
ταράζομαι
ταχυδρομούμαι

υιοθετούμαι

ταλαιπωρήθηκα

ταλαιπωρούμαι

υιοθετημένος

τσιμπημένος
τσουγκρισμένος
τυλιγμένος

τρυπημένος
φαγωμένος
τσακωμένος
τσαλακωμένος
τσαντισμένος

τιμωρημένος
τραβηγμένος

ταιριασμ(-γμ)ένος
ταλαιπωρημένος
ταξιδεμένος
ταπεινωμένος
ταραγμένος
ταχυδρομημένος
τελειωμένος
τεμαχισμένος
τεντωμένος
τερματισμένος
τηγανισμένος
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υπέθεσα
υπολόγισα
υπέμεινα
υπονόησα
υποστήριξα
υπέταξα
υποτίμησα
υπέφερα
υποχρέωσα
υποχώρησα
ύψωσα

υποθέτω (предполагать)

υπολογίζω (подсчитывать)
υπομένω (выносить)
υπονοώ (подразумевать)

υποστηρίζω (поддерживать)

υποτάσσω (подчинять)
υποτιμώ (недооценивать)
υποφέρω (страдать)
υποχρεώνω (обязывать)
υποχωρώ (отступать)

υψώνω (поднимать)

φοβίζω (пугать)
φοράω/-ώ (носить (одежду и т. п.))
φορολογώ (облагать налогом)

φόβισα
φόρεσα
φορολόγησα

φέρ(ν)ω (приносить)
έφερα
φεύγω (уезжать)
έφυγα
φθείρω (изнашивать)
έφθειρα
φιλοξενώ (оказывать гостеприимство) φιλοξένησα
φιλάω/-ώ (целовать)
φίλησα
φιλοδοξώ (быть амбициозным)
φιλοδόξησα

φανερώνω (открывать)

φανέρωσα

υπογράμμισα
υπέγραψα

υπογραμμίζω (подчеркивать)
υπογράφω (подписывать(ся))

Φ

υπερείχα

υπερέχω (превосходить)
(υ)περηφανεύτηκα
υπογραμμίστηκα
υπογράφ(τ)ηκα
υποδέχτηκα

φθάρηκα
φιλοξενήθηκα
φιλήθηκα
φοβήθηκα
φορέθηκα
φορολογήθηκα

φθείρομαι
φιλοξενούμαι
φιλιέμαι
φοβάμαι (бояться)
φοριέμαι
φορολογούμαι

φάνηκα
φανερώθηκα
φαντάστηκα
φέρθηκα

υποψιάστηκα
υψώθηκα

υποψιάζομαι (подозревать)
υψώνομαι
φαίνομαι (появляться)
φανερώνομαι
φαντάζομαι (воображать, представлять себе)
φέρομαι

υποχρεωμένος

υποχρεώθηκα

φοβισμένος
φορεμένος
φορολογημένος

φθαρμένος
φιλοξενημένος
φιλημένος

φανερωμένος
φαντασμένος
φερμένος

υποψιασμένος
υψωμένος

υποστηριγμένος
υπεσχημένος
υποταγμένος
υποτιμημένος

υποπτεύθηκα
υποστηρίχτηκα
υποσχέθηκα
υποτάχτηκα[-υποταγώ]
υποτιμήθηκα

υπολογισμένος

υπογραμμισμένος
υπογεγραμμένος

υποπτεύομαι (подозревать)
υποστηρίζομαι
υπόσχομαι (обещать)
υποτάσσομαι
υποτιμώμαι
υποφέρομαι
υποχρεώνομαι/-ούμαι

υποκρίνομαι (притворяться) υποκρίθηκα
υπολογίζομαι
υπολογίστηκα

(υ)περηφανεύομαι (гордиться)
υπογραμμίζομαι
υπογράφομαι
υποδέχομαι (принимать у себя)
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φόρτισα
φόρτωσα
φούντωσα
φούσκωσα
φρενάρισα / φρέναρα
φρόντισα
έφταιξα
έφτασα/έφθασα
έφτιαξα
φτώχυνα
φυλάκισα
φύλαξα
φύτεψα
φύτρωσα
φώναξα
φωτογράφισα
φωτοτύπησα

χαλάρωσα
χάλασα
χαμήλωσα
έχασα
χαρακτήρισα
χάρισα
χασομέρησα
χειμώνιασε
χειροκρότησα
χειρούργησα
χιόνισε

χαλαρώνω (делать передышку)
χαλάω/-ώ (портить)
χαμηλώνω (снижать)
χάνω (терять)
χαρακτηρίζω (характеризовать)
χαρίζω (дарить)

χασομεράω/-ώ (бездельничать)
χειμωνιάζει (безл. идет зима)
χειροκροτάω/-ώ (хлопать, аплодировать)
χειρουργώ (оперировать)
χιονίζει (безл. идет снег)

Χ
χαζεύω (бездельничать)
χάζεψα
χαϊδεύω (гладить)
χάιδεψα
χαιρετάω/-ώ (приветствовать; здороваться) χαιρέτησα

φορτίζω (заряжать)
φορτώνω (грузить)
φουντώνω (кипеть, сверкать)
φουσκώνω (надувать)
φρενάρω (тормозить)
φροντίζω (заботиться)
φταίω (быть виновным)
φτάνω/φθάνω (прибывать, достигать)
φτιάχνω (делать)
φτωχαίνω (обеднеть; доводить до бедности)
φυλακίζω (заключать в тюрьму)
φυλάω (беречь)
φυτεύω (сажать)
φυτρώνω (расти)
φωνάζω (звать; кричать)
φωτογραφίζω (фотографировать)
φωτοτυπώ (фотокопировать)

χάρηκα

χάθηκα
χαρακτηρίστηκα
χαρίστηκα
χασμουρήθηκα

χειρουργήθηκα

χάνομαι
χαρακτηρίζομαι
χαρίζομαι
χασμουριέμαι (зевать)

χειρουργούμαι

φωτογραφήθηκα
φωτοτυπήθηκα

φωτογραφίζομαι
φωτοτυπούμαι

χαίρομαι (радоваться)

φυλακίστηκα
φυλάχτηκα
φυτεύτηκα

φυλακίζομαι
φυλάγομαι
φυτεύομαι

χαϊδεύτηκα

φτιάχτηκα

φτιάχνομαι

χαϊδεύομαι

φορτίστηκα
φορτώθηκα

φορτίζομαι
φορτώνομαι

χειρουργημένος
χιονισμένος

χαλαρωμένος
χαλασμένος
χαμηλωμένος
χαμένος
χαρακτηρισμένος
χαρισμένος

χαϊδεμένος

φωτογραφημένος
φωτοτυπημένος

φυλακισμένος
φυλαγμένος
φυτεμένος
φυτρωμένος

φτασμένος
φτιαγμένος

φροντισμένος

φορτισμένος
φορτωμένος
φουντωμένος
φουσκωμένος
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χλόμιασα
χόντρυνα
χόρεψα
χόρτασα
χρέωσα
χρησίμευσα
χρησιμοποίησα
χρωμάτισα
χτένισα
έχτισα
χτύπησα
έχυσα
χώνεψα
έχωσα
χώρεσα
χώρισα
ψάρεψα
ψάρωσα
έψαξα
ψαχούλεψα
ψήλωσα
έψησα
ψήφισα
ψιθύρισα
ψιχάλισε
ψυχαγώγησα
ψύχρανα
ψώνισα
ωρίμασα
ωφέλησα

χλομιάζω (бледнеть)
χοντραίνω (толстеть)
χορεύω (танцевать)
χορταίνω (насыщаться)

χρεώνω (назначать цену, просить)
χρησιμεύω (быть полезным)
χρησιμοποιώ (использовать)
χρωματίζω (красить)
χτενίζω (расчёсывать)
χτίζω (строить)
χτυπάω/-ώ (ударять)
χύνω (лить)
χωνεύω (переваривать)
χώνω (ставить, совать)
χωράω/-ώ (вмещаться)
χωρίζω (разделять(ся))

Ψ
ψαρεύω (ловить рыбу)
ψαρώνω (быть легковерным, обманутым)
ψάχνω (искать)
ψαχουλεύω (искать)
ψηλώνω (расти в высоту)
ψήνω (печь)
ψηφίζω (голосовать)
ψιθυρίζω (шептать)
ψιχαλίζει (безл. моросит)
ψυχαγωγώ (забавлять)
ψυχραίνω (остывать)
ψωνίζω (делать покупки)

Ω
ωριμάζω (созреть)
ωφελώ (приносить пользу)

ψυχαγωγήθηκα
ψυχράθηκα

ψυχαγωγούμαι
ψυχραίνομαι

ωφελήθηκα

ψήθηκα
ψηφίστηκα

ψήνομαι
ψηφίζομαι

ωφελούμαι

ψάχτηκα

χωρίστηκα

χωρίζομαι

ψάχνομαι

χτενίστηκα
χτίστηκα
χτυπήθηκα
χύθηκα
χωνεύτηκα
χώθηκα

χτενίζομαι
χτίζομαι
χτυπιέμαι
χύνομαι
χωνεύομαι
χώνομαι

ψαρεύτηκα

χρησιμοποιήθηκα

χρησιμοποιούμαι

ψαρεύομαι

χρειάστηκα
χρεώθηκα

χρειάζομαι (нуждаться)
χρεώνομαι

ωριμασμένος
ωφελημένος

ψυχαγωγημένος
ψυχραμένος

ψημένος
ψηφισμένος

ψαρεμένος
ψαρωμένος
ψαγμένος

χωρισμένος

χτενισμένος
χτισμένος
χτυπημένος
χυμένος
χωνεμένος
χωμένος

χρησιμοποιημένος

χρεωμένος

χορτασμένος

