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ἐδιδόμηνἐδιδόμηνἐδιδόμηνἐδιδόμην    
ἐδίδοσοἐδίδοσοἐδίδοσοἐδίδοσο    
ἐδίδοτοἐδίδοτοἐδίδοτοἐδίδοτο    
ἐδιδόμεθαἐδιδόμεθαἐδιδόμεθαἐδιδόμεθα    
ἐδίδοσθεἐδίδοσθεἐδίδοσθεἐδίδοσθε    
ἐδίδοντοἐδίδοντοἐδίδοντοἐδίδοντο    

ἐδεικνύμηνἐδεικνύμηνἐδεικνύμηνἐδεικνύμην    
ἐδείκνυσοἐδείκνυσοἐδείκνυσοἐδείκνυσο    
ἐδείκνυτοἐδείκνυτοἐδείκνυτοἐδείκνυτο    
ἐδεικνύμεθαἐδεικνύμεθαἐδεικνύμεθαἐδεικνύμεθα    
ἐδείκνυσθεἐδείκνυσθεἐδείκνυσθεἐδείκνυσθε    
ἐδείκνυντοἐδείκνυντοἐδείκνυντοἐδείκνυντο    

Γενικό Λύκειο Αγ. Ιω. Ρέντη 
Τάξη Γ΄Θεωρητική 
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ή ἱστῶμαιἱστῶμαιἱστῶμαιἱστῶμαι    

ἱστῇἱστῇἱστῇἱστῇ    
ἱστῆταιἱστῆταιἱστῆταιἱστῆται    
ἱστώμεθαἱστώμεθαἱστώμεθαἱστώμεθα    
ἱστῆσθεἱστῆσθεἱστῆσθεἱστῆσθε    
ἱστῶνταιἱστῶνταιἱστῶνταιἱστῶνται    

τιθῶμαιτιθῶμαιτιθῶμαιτιθῶμαι    
τιθῇτιθῇτιθῇτιθῇ    
τιθῆταιτιθῆταιτιθῆταιτιθῆται    
τιθώμεθατιθώμεθατιθώμεθατιθώμεθα    
τιθῆσθετιθῆσθετιθῆσθετιθῆσθε    
τιθῶνταιτιθῶνταιτιθῶνταιτιθῶνται    

ἱῶμαιἱῶμαιἱῶμαιἱῶμαι    
ἱῇἱῇἱῇἱῇ    
ἱῆταιἱῆταιἱῆταιἱῆται    
ἱώμεθαἱώμεθαἱώμεθαἱώμεθα    
ἱῆσθεἱῆσθεἱῆσθεἱῆσθε    
ἱῶνταιἱῶνταιἱῶνταιἱῶνται    

διδῶμαιδιδῶμαιδιδῶμαιδιδῶμαι    
διδῷδιδῷδιδῷδιδῷ    
διδῶταιδιδῶταιδιδῶταιδιδῶται    
διδώμεθαδιδώμεθαδιδώμεθαδιδώμεθα    
διδῶσθεδιδῶσθεδιδῶσθεδιδῶσθε    
διδῶνταιδιδῶνταιδιδῶνταιδιδῶνται    

δεικνύωμαιδεικνύωμαιδεικνύωμαιδεικνύωμαι    
δεικνύῃδεικνύῃδεικνύῃδεικνύῃ    
δεικνύηταιδεικνύηταιδεικνύηταιδεικνύηται    
δεικνυώμεθαδεικνυώμεθαδεικνυώμεθαδεικνυώμεθα    
δεικνύησθεδεικνύησθεδεικνύησθεδεικνύησθε    
δεικνύωνταιδεικνύωνταιδεικνύωνταιδεικνύωνται    

στῶστῶστῶστῶ    
στστστστῇςῇςῇςῇς    
στῇστῇστῇστῇ    
στῶμενστῶμενστῶμενστῶμεν    
στῆτεστῆτεστῆτεστῆτε    
στῶσιστῶσιστῶσιστῶσι(ν)    

θῶμαιθῶμαιθῶμαιθῶμαι    
θῇθῇθῇθῇ    
θῆταιθῆταιθῆταιθῆται    
θώμεθαθώμεθαθώμεθαθώμεθα    
θῆσθεθῆσθεθῆσθεθῆσθε    
θῶνταιθῶνταιθῶνταιθῶνται    

ὧμαιὧμαιὧμαιὧμαι    
ᾗᾗᾗᾗ    
ἧταιἧταιἧταιἧται    
ὥμεθαὥμεθαὥμεθαὥμεθα    
ἧσθεἧσθεἧσθεἧσθε    
ὧνταιὧνταιὧνταιὧνται    

δῶμαιδῶμαιδῶμαιδῶμαι    
δῷδῷδῷδῷ    
δῶταιδῶταιδῶταιδῶται    
δώμεθαδώμεθαδώμεθαδώμεθα    
δῶσθεδῶσθεδῶσθεδῶσθε    
δῶνταιδῶνταιδῶνταιδῶνται    
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ἱσταίμηνἱσταίμηνἱσταίμηνἱσταίμην    
ἱσταῖοἱσταῖοἱσταῖοἱσταῖο    
ἱσταῖτοἱσταῖτοἱσταῖτοἱσταῖτο    
ἱσταίμεθαἱσταίμεθαἱσταίμεθαἱσταίμεθα    
ἱσταῖσθεἱσταῖσθεἱσταῖσθεἱσταῖσθε    
ἱσταῖντοἱσταῖντοἱσταῖντοἱσταῖντο    

τιθείμηντιθείμηντιθείμηντιθείμην    
τιθεῖοτιθεῖοτιθεῖοτιθεῖο    
τιθεῖτοτιθεῖτοτιθεῖτοτιθεῖτο    
τιθείμεθατιθείμεθατιθείμεθατιθείμεθα    
τιθεῖσθετιθεῖσθετιθεῖσθετιθεῖσθε    
τιθεῖντοτιθεῖντοτιθεῖντοτιθεῖντο    

ἱείμηνἱείμηνἱείμηνἱείμην    
ἱεῖοἱεῖοἱεῖοἱεῖο    
ἱεἱεἱεἱεῖτοῖτοῖτοῖτο    
ἱείμεθαἱείμεθαἱείμεθαἱείμεθα    
ἱεῖσθεἱεῖσθεἱεῖσθεἱεῖσθε    
ἱεῖντοἱεῖντοἱεῖντοἱεῖντο    

διδοίμηνδιδοίμηνδιδοίμηνδιδοίμην    
διδοῖοδιδοῖοδιδοῖοδιδοῖο    
διδοῖτοδιδοῖτοδιδοῖτοδιδοῖτο    
διδοίμεθαδιδοίμεθαδιδοίμεθαδιδοίμεθα    
διδοῖσθεδιδοῖσθεδιδοῖσθεδιδοῖσθε    
διδοῖντοδιδοῖντοδιδοῖντοδιδοῖντο    

δεικνυοίμηνδεικνυοίμηνδεικνυοίμηνδεικνυοίμην    
δεικνύοιοδεικνύοιοδεικνύοιοδεικνύοιο    
δεικνύοιτοδεικνύοιτοδεικνύοιτοδεικνύοιτο    
δεικνυοίμεθαδεικνυοίμεθαδεικνυοίμεθαδεικνυοίμεθα    
δεικνύοισθεδεικνύοισθεδεικνύοισθεδεικνύοισθε    
δεικνύοιντοδεικνύοιντοδεικνύοιντοδεικνύοιντο    

σταίηνσταίηνσταίηνσταίην    
σταίηςσταίηςσταίηςσταίης    
σταίησταίησταίησταίη    
σταῖμενσταῖμενσταῖμενσταῖμεν    
σταῖτεσταῖτεσταῖτεσταῖτε    
σταῖενσταῖενσταῖενσταῖεν    

θείμηνθείμηνθείμηνθείμην    
θεῖοθεῖοθεῖοθεῖο    
θεῖτοθεῖτοθεῖτοθεῖτο    
θείμεθαθείμεθαθείμεθαθείμεθα    
θεῖσθεθεῖσθεθεῖσθεθεῖσθε    
θεῖντοθεῖντοθεῖντοθεῖντο    

εἵμηνεἵμηνεἵμηνεἵμην    
εἷοεἷοεἷοεἷο    
εἷτοεἷτοεἷτοεἷτο    
εἵμεθαεἵμεθαεἵμεθαεἵμεθα    
εἷσθεἷσθεἷσθεἷσθεεεε    
εἷντοεἷντοεἷντοεἷντο    

δοίμηνδοίμηνδοίμηνδοίμην    
δοῖοδοῖοδοῖοδοῖο    
δοῖτοδοῖτοδοῖτοδοῖτο    
δοίμεθαδοίμεθαδοίμεθαδοίμεθα    
δοῖσθεδοῖσθεδοῖσθεδοῖσθε    
δοῖντοδοῖντοδοῖντοδοῖντο    
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.. .. ἵστασοἵστασοἵστασοἵστασο    
ἱστάσθωἱστάσθωἱστάσθωἱστάσθω    
ἵστασθεἵστασθεἵστασθεἵστασθε    
ἱστάσθωνἱστάσθωνἱστάσθωνἱστάσθων    

τίθεσοτίθεσοτίθεσοτίθεσο    
τιθέσθωτιθέσθωτιθέσθωτιθέσθω    
τίθεσθετίθεσθετίθεσθετίθεσθε    
τιθέσθωντιθέσθωντιθέσθωντιθέσθων    

ἵεσοἵεσοἵεσοἵεσο    
ἱέσθωἱέσθωἱέσθωἱέσθω    
ἵεσθεἵεσθεἵεσθεἵεσθε    
ἱέσθωνἱέσθωνἱέσθωνἱέσθων    

δίδοσοδίδοσοδίδοσοδίδοσο    
διδόσθωδιδόσθωδιδόσθωδιδόσθω    
δίδοσθεδίδοσθεδίδοσθεδίδοσθε    
διδόσθωνδιδόσθωνδιδόσθωνδιδόσθων    

δείκνυσοδείκνυσοδείκνυσοδείκνυσο    
δεικνύσθωδεικνύσθωδεικνύσθωδεικνύσθω    
δείκνυσθεδείκνυσθεδείκνυσθεδείκνυσθε    
δεικνύσθωνδεικνύσθωνδεικνύσθωνδεικνύσθων    

στῆθιστῆθιστῆθιστῆθι    
στήτωστήτωστήτωστήτω    
στῆτεστῆτεστῆτεστῆτε    
στάντωνστάντωνστάντωνστάντων    

θοῦθοῦθοῦθοῦ    
θέσθωθέσθωθέσθωθέσθω    
θέσθέσθέσθέσθεθεθεθε    
θέσθωνθέσθωνθέσθωνθέσθων    

οὗοὗοὗοὗ    
ἕσθωἕσθωἕσθωἕσθω    
ἕσθεἕσθεἕσθεἕσθε    
ἕσθωνἕσθωνἕσθωνἕσθων    

δοῦδοῦδοῦδοῦ    
δόσθωδόσθωδόσθωδόσθω    
δόσθεδόσθεδόσθεδόσθε    
δόσθωνδόσθωνδόσθωνδόσθων    

Απ.Απ.Απ.Απ. ἵστασθαιἵστασθαιἵστασθαιἵστασθαι    τίθεσθαιτίθεσθαιτίθεσθαιτίθεσθαι    ἵεσθαιἵεσθαιἵεσθαιἵεσθαι    δίδοσθαιδίδοσθαιδίδοσθαιδίδοσθαι    δείκνυσθαιδείκνυσθαιδείκνυσθαιδείκνυσθαι    στῆναιστῆναιστῆναιστῆναι    θέσθαιθέσθαιθέσθαιθέσθαι    ἕσθαιἕσθαιἕσθαιἕσθαι    δόσθαιδόσθαιδόσθαιδόσθαι    
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Μετ.Μετ.Μετ.Μετ. 
ἱστάμενοςἱστάμενοςἱστάμενοςἱστάμενος    
ἱσταμένηἱσταμένηἱσταμένηἱσταμένη    
ἱστάμενονἱστάμενονἱστάμενονἱστάμενον    

τιθέμενοςτιθέμενοςτιθέμενοςτιθέμενος    
τιθεμένητιθεμένητιθεμένητιθεμένη    
τιθέμενοντιθέμενοντιθέμενοντιθέμενον    

ἱέμενοςἱέμενοςἱέμενοςἱέμενος    
ἱεμένηἱεμένηἱεμένηἱεμένη    
ἱέμενονἱέμενονἱέμενονἱέμενον    

διδόμενοςδιδόμενοςδιδόμενοςδιδόμενος    
διδομένηδιδομένηδιδομένηδιδομένη    
διδόμενονδιδόμενονδιδόμενονδιδόμενον    

δεικνύμενδεικνύμενδεικνύμενδεικνύμενοςοςοςος    
δεικνυμένηδεικνυμένηδεικνυμένηδεικνυμένη    
δεικνύμενονδεικνύμενονδεικνύμενονδεικνύμενον    

στάςστάςστάςστάς    
στᾶσαστᾶσαστᾶσαστᾶσα    
στάνστάνστάνστάν    

θέμενοςθέμενοςθέμενοςθέμενος    
θεμένηθεμένηθεμένηθεμένη    
θέμενονθέμενονθέμενονθέμενον    

ἕμενοςἕμενοςἕμενοςἕμενος    
ἑμένηἑμένηἑμένηἑμένη    
ἕμενονἕμενονἕμενονἕμενον    

δόμενοςδόμενοςδόμενοςδόμενος    
δομένηδομένηδομένηδομένη    
δόμενονδόμενονδόμενονδόμενον    

 


