
activum medium activum medium passivum activum medium activum medium passivum
ποιῶ ποιοῦμαι -- -- -- πεποίηκα πεποίημαι
ποιεῖς ποιεῖ -- -- -- πεποίηκας πεποίησαι
ποιεῖ ποιεῖται -- -- -- πεποίηκε(ν) πεποίηται
ποιοῦμεν ποιούμεθα -- -- -- πεποιήκαμεν πεποιήμεθα ποιήσω ποιήσομαι ποιηθήσομαι
ποιεῖτε ποιεῖσθε -- -- -- πεποιήκατε πεποίησθε ποιήσεις ποιήσει / -ῃ ποιηθήσει / -ῃ
ποιοῦσι(ν) ποιοῦνται -- -- -- πεποιήκασι(ν) πεποίηνται ποιήσει ποιήσεται ποιηθήσεται

ἐποίουν ἐποιούμην ἐποίησα ἐποιησάμην ἐποιήθην ἐπεποιήκη3 ἐπεποιήμην ποιήσομεν ποιησόμεθα ποιηθησόμεθα

ἐποίεις ἐποιοῦ ἐποίησας ἐποιήσω ἐποιήθης ἐπεποιήκης3 ἐπεποίησο ποιήσετε ποιήσεσθε ποιηθήσεσθε

ἐποίει ἐποιεῖτο ἐποίησε(ν) ἐποιήσατο ἐποιήθη ἐπεποιήκει(ν) έπεποίητο ποιήσουσι(ν) ποιήσονται ποιηθήσονται

ἐποιοῦμεν ἐποιούμεθα ἐποιήσαμεν ἐποιησάμεθα ἐποιήθημεν ἐπεποιήκεμεν3 ἐπεποιήμεθα

ἐποιεῖτε ἐποιεῖσθε ἐποιήσατε ἐποιήσασθε ἐποιήθητε ἐπεποιήκετε3 ἐπεποίησθε

ἐποίουν ἐποιοῦντο ἐποίησαν ἐποιήσαντο ἐποιήθησαν ἐπεποιήκεσαν3
ἐπεποίηντο

ποιῶ ποιῶμαι ποιήσω ποιήσωμαι ποιηθῶ πεποιήκω πεποιημένος ὦ -- -- --
ποιῇς ποιῇ ποιήσῃς ποιήσῃ ποιηθῇς πεποιήκῃς πεποιημένος ᾖς -- -- --
ποιῇ ποιῆται ποιήσῃ ποιήσηται ποιηθῇ πεποιήκῃ πεποιημένος ᾖ -- -- --
ποιῶμεν ποιώμεθα ποιήσωμεν ποιησώμεθα ποιηθῶμεν πεποιήκωμεν πεποιημένοι ὦμεν -- -- --
ποιῆτε ποιῆσθε ποιήσητε ποιήσησθε ποιηθῆτε πεποιήκητε πεποιημένοι ἦτε -- -- --
ποιῶσι(ν) ποιῶνται ποιήσωσι(ν) ποιήσωνται ποιηθῶσι(ν) πεποιήκωσι(ν) πεποιημένοι ὦσι(ν) -- -- --

ποιοίην2 ποιοίμην ποιήσαιμι ποιησαίμην ποιηθείην πεποιήκοιμι πεποιημένος εἴην ποιήσοιμι ποιησοίμην ποιηθησοίμην

ποιοίης2 ποιοῖο ποιήσειας ποιήσαιο ποιηθείης πεποιήκοις πεποιημένος εἴης ποιήσοις ποιήσοιο ποιηθήσοιο

ποιοίη2 ποιοῖτο ποιήσειε(ν) ποιήσαιτο ποιηθείη πεποιήκοι πεποιημένος εἴη ποιήσοι ποιήσοιτο ποιηθήσοιτο
ποιοῖμεν ποιοίμεθα ποιήσαιμεν ποιησαίμεθα ποιηθεῖμεν πεποιήκοιμεν πεποιημένοι εἶμεν ποιήσοιμεν ποιησοίμεθα ποιηθησοίμεθα
ποιοῖτε ποιοῖσθε ποιήσαιτε ποιήσαισθε ποιηθεῖτε πεποιήκοιτε πεποιημένοι εἶτε ποιήσοιτε ποιήσοισθε ποιηθήσοισθε
ποιοῖεν ποιοῖντο ποιήσειαν ποιήσαιντο ποιηθεῖεν πεποιήκοιεν πεποιημένοι εἶεν ποιήσοιεν ποιήσοιντο ποιηθήσοιντο
ποίει ποιοῦ ποίησον ποίησαι ποιήθητι πεποίηκε πεποίησο -- -- --
ποιείτω ποιείσθω ποιησάτω ποιησάσθω ποιηθήτω πεποιηκέτω πεποιήσθω -- -- --
ποιεῖτε ποιεῖσθε ποιήσατε ποιήσασθε ποιήθητε πεποιήκετε πεποίησθε -- -- --

ποιούντων1 ποιείσθων1 ποιησάντων1 ποιησάσθων1 ποιηθέντων1 πεποιηκόντων1 πεποιήσθων1 -- -- --

ποιῶν, -οῦντος ποιούμενος ποιήσας, -αντος ποιησάμενος ποιηθείς, -έντος πεποιηκώς, -ότος πεποιημένος ποιήσων, -οντος ποιησόμενος ποιηθησόμενος
ποιοῦσα, -σης ποιουμένη ποιήσασα, -σης ποιησαμένη ποιηθεῖσα, -σης πεποιηκυῖα, -ας πεποιημένη ποιήσουσα, -σης ποιησομένη ποιηθησομένη
ποιοῦν, -οῦντος ποιούμενον ποίησαν, -αντος ποιησάμενον ποιηθέν, -έντος πεποιηκός, -ότος πεποιημένον ποιῆσον, -οντος ποιησόμενον ποιηθησόμενον

inf. ποιεῖν ποιεῖσθαι ποιῆσαι ποιήσασθαι ποιηθῆναι πεποιηκέναι πεποιῆσθαι ποιήσειν ποιήσεσθαι ποιηθήσεσθαι
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Vervoeging van ποιέω
praesens/imperfectum aoristus perfectum/plusquamperfectum futurum

3. ook ἐπεποιήκειν etc. 
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1. ook ποιείτωσαν etc. 2. ook ποιοῖμι, ποιοῖς, ποιοῖ


