
 

Article and adjectives 
 
 
 

 Singular   Plural   

 masculine feminine neuter masculine feminine neuter 

nominative ὁ ἡ τό οἱ αἱ τά 

accusative τόν τήν τό τούς τάς τά 

genitive τοῦ τῆς τοῦ τῶν τῶν τῶν 

dative  τῷ τῇ τῷ τοῖς ταῖς τοῖς 
 

 Singular   Plural   

 masculine feminine neuter masculine feminine neuter 

nominative καλός καλή καλόν καλοί καλαί καλά 

accusative καλόν καλήν καλόν καλούς καλάς καλά 

genitive καλοῦ καλῆς καλοῦ καλῶν καλῶν καλῶν 

dative  καλῷ καλῇ καλῷ καλοῖς καλαῖς καλοῖς 

 



 

Noun declensions 
 

 nom sing acc sing gen sing dat sing nom pl acc pl gen pl dat pl 

1 βοή, ἡ βοήν βοής βοῄ βοαί βοάς βοῶν βοαίς 
 τόλμα, ἡ τόλμαν τόλμης τόλμῃ τόλμαι τόλμας τολμῶν τόλμαις 
 ναύτης, ὁ ναύτην ναύτου ναύτῃ ναύται ναύτας ναύτων ναύταις 
2 ἄνθρωπος, ὁ ἄνθρωπον ἀνθρώπου ἀνθρώπῳ ἄνθρωποι ἀνθρώπους ἀνθρώπων ἀνθρώποις 
 ἔργον, το ἔργον, το ἔργου ἔργῳ ἔργα ἔργα ἔργων ἔργοις 
3 λιμήν, ὁ λιμένα λιμένος λιμένι λιμένες λιμένας λιμένων λιμέσι 
 πρᾶγμα, το  πρᾶγμα πράγματος πράγματι πράγματα πράγματα πραγμάτων πράγμασι 
 πλῆθος, το πλῆθος πλήθους πλήθει πλήθη πλήθη πλήθων πλῆθεσι 
 τριήρης, ἡ τριήρη τριήρους τριήρει τριήρεις τριήρεις τριήρων τριήρεσι 
i πόλις, ἡ πόλιν πόλεως πόλει πόλεις πόλεις πόλεων πόλεσι 
u ἄστυ, το ἄστυ ἄστεως ἄστει ἄστη ἄστη ἄστεων ἄστεσι 
ε
υ βασιλεύς, ὁ βασιλεά βασιλεώς βασιλεί βασιλείς βασιλείς βασιλεών βασιλεύσι 
u ὀφρῦς, ἡ ὀφρῦν ὀφρῦος ὀφρῦι ὀφρῦες ὀφρῦς ὀφρύων ὀφρῦσι 
 



 

 

Third declension 

 

τίς  

masc/fem neut 

τίς τί 

τίνα τί 

τίνος τίνος 

τίνι τίνι 

τίνες τίνα 

τίνας τίνα 

τίνων τίνων 

τίσι τίσι 

 

 

ἀληθής  

masc/fem neut 

ἀληθής ἀληθές 

ἀληθῆ ἀληθές 

ἀληθοῦς ἀληθοῦς 

ἀληθεῖ ἀληθεῖ 

ἀληθεῖς ἀληθῆ 

ἀληθεῖς ἀληθῆ 

ἀληθῶν ἀληθῶν 

ἀληθέσι ἀληθέσι 
 

 



 

Verb tables 1 
 
 

Top 3 important tenses 
 

present active present middle  imperfect act imperfect midd  aorist active aorist middle 

παύω παύοµαι  ἔπαυον ἐπαυόµην  ἔπαυσα ἐπαυσάµην 

παύεις παύῃ  ἔπαυες ἐπαύου  ἔπαυσας ἐπαύσω 

παύει παύεται  ἔπαυε ἐπαύετο  ἔπαυσε ἐπαύσατο 

παύοµεν  παυόµεθα  ἐπαύοµεν ἐπαυόµεθα  ἐπαύσαµεν ἐπαυσάµεθα 

παύετε παύεσθε  ἐπαύετε ἐπαύεσθε  ἐπαύσατε ἐπαύσασθε 

παύουσιν παύονται  ἔπαυον ἐπαύοντο  ἔπαυσαν ἐπαύσαντο 

 

Top 4 important participles 

present active παύων, παύουσα, παῦον (παυοντ-) 

present middle παυόµενος, παυoµένη, παυόµενον 

aorist active παύσας, παύσασα, παῦσαν (παυσαντ-) 

aorist middle παυσάµενος, παυσαµένη, παυσάµενον 

 



 

 

Future tense 

 

• Most verbs form their future very simply, by adding a sigma to the present 

stem, and then using the present tense endings: 

παύσω 

παύσεις 

παύσει 

παύσομεν 

παύσετε 

παύσουσιν 

 

• NB some consonants ‘hide’ the sigma, eg κ → ξ, π → ψ 

 

Second future 

• verbs whose stem end in λ, μ, ν, ρ DO NOT form their future with a sigma 

• instead they take the same endings as ε-contract verbs in the present 

μενῶ  (μενέ-ω) 

μενεῖς  (μενέ-εις) 

μενεῖ  (μενέ-ει) 

μενοῦμεν  (μενέ-ομεν) 

μενεῖτε  (μενέ-ετε) 

μενοῦσιν  (μενέ-ουσιν) 

 

 

 

 



!
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Present and aorist active and middle participles 

 

Present active: παύων, παύουσα, παῦον (παυοντ-) 

-ων -οντα -οντος  -οντι -οντες -οντας -οντων -ουσι 

-ουσα -ουσαν -ουσης -ουσῃ -ουσαι -ουσας  -ουσων -ουσαις 

-ον -ον -οντος -οντι -οντες -οντας  -οντων -ουσι 

 

Present middle: παυόμενος, παυομένη, παύομενον 

 

Aorist active: παύσας, παύσασα, παῦσαν (παύσαντ-) 

-σας  -σαντα -σαντος  -σαντι -σαντες  -σαντας  -σαντων -σασι 

-σασα -σασαν -σασης  -σασῃ -σασαι -σασας  -σασων -σασαις  

-σαν -σαν -σαντος  -σαντι -σαντα -σαντα -σαντων -σασι 

 

Aorist middle: παυσάμενος, παυσαμένη, παυσάμενον 


