PASSIVE VERBS 1 Verbs ending in -οµαι
στέκοµαι

(to get up)

σκέπτοµαι /
σκέφτοµαι
(to consider)

present
σηκώνοµαι
σηκώνεσαι
σηκώνεται
σηκωνόµαστε
σηκώνεστε
σηκώνονται

σκέπτοµαι
σκέπτεσαι
σκέπτεται
σκεπτόµαστε
σκέπτεστε
σκέπτονται

στέκοµαι
στέκεσαι
στέκεται
στεκόµαστε
στέκεστε
στέκονται

simple past
σηκώθηκα
σηκώθηκες
σηκώθηκε
σηκωθήκαµε
σηκωθήκατε
σηκώθηκαν

σκέπτηκα
σκέπτηκες
σκέπτηκε
σκεπτήκαµε
σκεπτήκατε
σκέπτηκαν

στάθηκα
στάθηκες
στάθηκε
σταθήκαµε
σταθήκατε
στάθηκαν

θα/να
θα σηκωθώ
θα σηκωθείς
θα σηκωθεί
θα σηκωθούµε
θα σηκωθείτε
θα σηκωθούν(ε)

σκεπτώ
σκεπτείς
σκεπτεί
σκεπτούµε
σκεπτείτε
σκεπτούν(ε)

σταθώ
σταθείς
σταθεί
σταθούµε
σταθείτε
σταθούν(ε)

pres/past perfect
έχω σηκωθεί
έχω σκεπτεί
είχα σηκωθεί
είχα σκεπτεί

έχω σταθεί
είχα σταθεί

past continuous
σηκωνόµουνα
σηκωνόσουνα
σηκωνότανε
σηκωνόµασταν
σηκωνόσασταν
σηκωνόντουσαν

στεκόµουνα
στεκόσουνα
στεκότανε
στεκόµασταν
στεκόσασταν
στεκόντουσαν

σηκώνοµαι

σκεπτόµουνα
σκεπτόσουνα
σκεπτότανε
σκεπτόµασταν
σκεπτόσασταν
σκεπτόντουσαν

(to stand)

Other verbs like this include:
come
get ready
get hot
be found/located
sit down
wash (self)

έρχοµαι
ετοιµάζοµαι
ζεσταίνοµαι
βρίσκοµαι
κάθοµαι
πλένοµαι

PASSIVE VERBS 2 Verbs ending in -αµαι
κοιµάµαι

θυµάµαι

(to sleep)

(to remember)

present
κοιµάµαι
κοιµάσαι
κοιµάται
κοιµόµαστε
κοιµάστε
κοιµούνται

θυµάµαι
θυµάσαι
θυµάται
θυµόµαστε
θυµάστε
θυµούνται

simple past
κοιµήθηκα
κοιµήθηκες
κοιµήθηκε
κοιµηθήκαµε
κοιµηθήκατε
κοιµήθηκαν

θυµήθηκα
θυµήθηκες
θυµήθηκε
θυµηθήκαµε
θυµηθήκατε
θυµήθηκαν

θα/να
θα κοιµηθώ
θα κοιµηθείς
θα κοιµηθεί
θα κοιµηθούµε
θα κοιµηθείτε
θα κοιµηθούν(ε)

θυµηθώ
θυµηθείς
θυµηθεί
θυµηθούµε
θυµηθείτε
θυµηθούν(ε)

pres/past perfect
έχω κοιµηθεί
έχω θυµηθεί
είχα κοιµηθεί
είχα θυµηθεί
past continuous
κοιµόµουνα
κοιµόσουνα
κοιµότανε
κοιµόµασταν
κοιµόσασταν
κοιµόντουσαν

θυµόµουνα
θυµόσουνα
θυµότανε
θυµόµασταν
θυµόσασταν
θυµόντουσαν

Other verbs like this include: to be sorry - λυπάµαι

PASSIVE VERBS 3 Verbs ending in -εµαι
αρνιέµαι

βαριέµαι

(to deny)

(to be bored)

present
αρνιέµαι
αρνιέσαι
αρνιέται
αρνιόµαστε
αρνιέστε
αρνιόνται

βαριέµαι
βαριέσαι
βαριέται
βαριόµαστε
βαριέστε
βαριόνται

simple past
αρνήθηκα
αρνήθηκες
αρνήθηκε
αρνηθήκαµε
αρνηθήκατε
αρνήθηκαν

βαρέθηκα
βαρέθηκες
βαρέθηκε
βαρεθήκαµε
βαρεθήκατε
βαρέθηκαν

θα/να
θα αρνηθώ
θα αρνηθείς
θα αρνηθεί
θα αρνηθούµε
θα αρνηθείτε
θα αρνηθούν(ε)

βαρεθώ
βαρεθείς
βαρεθεί
βαρεθούµε
βαρεθείτε
βαρεθούν(ε)

pres/past perfect
έχω αρνηθεί
έχω βαρεθεί
είχα αρνηθεί
είχα βαρεθεί
past continuous
αρνιόµουνα
αρνιόσουνα
αρνιότανε
αρνιόµασταν
αρνιόσασταν
αρνιόντουσαν

βαριόµουνα
βαριόσουνα
βαριότανε
βαριόµασταν
βαριόσασταν
βαριόντουσαν

Other verbs like this include: γεννιέµαι (to be born) & στενοχωριέµαι (to be worried)

