
AKTIIVI

preesens I κρύβω piilotan κρατώ / -άω pidän
κρύβεις κρατάς
κρύβει κρατά / -άει
κρύβουµε κρατούµε / -άµε
κρύβετε κρατάτε
κρύβουν(ε) κρατούν(ε) / -άν(ε)

preesens II να κρύψω (haluan) να κρατήσω (haluan)
να κρύψεις piilottaa να κρατήσεις pitää
να κρύψει να κρατήσει
να κρύψουµε να κρατήσουµε
να κρύψετε να κρατήσετε
να κρύψουν(ε) να κρατήσουν(ε)

paratatikós (I) έκρυβα olin piilottamassa κρατούσα olin pitämässä
έκρυβες tapasin piilottaa κρατούσες tapasin pitää
έκρυβε κρατούσε
κρύβαµε κρατούσαµε
κρύβατε κρατούσατε
έκρυβαν / κρύβανε κρατούσαν(ε)

aoristi (II) έκρυψα piilotin (kerran) κράτησα pidin (kiinni kerran)
έκρυψες κράτησες pidätin
έκρυψε κράτησε
κρύψαµε κράτησαµε
κρύψατε κράτησατε
έκρυψαν / κρύψανε κράτησαν / κρατήσανε

jatkuvan tekemisen futuuri (I) θα κρύβω tulen toistuvasti θα κρατώ tulen jatkuvasti
θα κρύβεις piilottamaan θα κρατάς pitämään
θα κρύβει θα κρατά
θα κρύβουµε θα κρατούµε
θα κρύβετε θα κρατάτε
θα κρύβουν θα κρατούν



päättyneen tekemisen futuuri (II) θα κρύψω tulen (kerran) θα κρατήσω tulen (kerran)
θα κρύψεις piilottamaan θα κρατήσεις pitämään, pidättämään
θα κρύψει θα κρατήσει
θα κρύψουµε θα κρατήσουµε
θα κρύψετε θα κρατήσετε
θα κρύψουν(ε) θα κρατήσουν(ε)

konditionaali (I) θα έκρυβα piilottaisin θα κρατούσα pitäisin
θα έκρυβες θα κρατούσες
θα έκρυβε θα κρατούσε
θα κρύβαµε θα κρατούσαµε
θα κρύβατε θα κρατούσατε
θα έκρυβαν / κρύβανε θα κρατούσαν(ε)

perfekti (parakeímenos) (II) έχω κρύψει olen piilottanut έχω κρατήσει olen pitänyt
έχεις κρύψει έχεις κρατήσει
έχει κρύψει έχει κρατήσει
έχουµε κρύψει έχουµε κρατήσει
έχετε κρύψει έχετε κρατήσει
έχουν κρύψει έχουν κρατήσει

pluskvamperfekti είχα κρύψει olin piilottanut είχα κρατήσει olin pitänyt
(ypersyntélikos) (II) είχες κρύψει είχες κρατήσει

είχε κρύψει είχε κρατήσει
είχαµε κρύψει είχαµε κρατήσει
είχατε κρύψει είχατε κρατήσει
έχαν κρύψει έχαν κρατήσει

jatkuvan tekemisen imperatiivi (I) κρύβε! piilota (aina)! κράτα! pidä (jatkuvasti)!
κρύβετε! piilottakaa (aina)! κρατάτε! pitäkää (jatkuvasti)!

päättyneen tekemisen imperatiivi (II) κρύψε! piilota (kerran)! κράτησε! pidä (kerran)!
κρύψ(ε)τε! piilottakaa (kerran)! κρατήσ(ε)τε! pitäkää (kerran)!

gerundi κρύβοντας piilottaen, -malla, -essani κρατώντας pitäen, -mällä, -essäni



PASSIIVI

preesens I κρύβoµαι piiloudun κρατιέµαι pidätyn
κρύβεσαι κρατιέσαι
κρύβεται κρατιέται
κρυβόµαστε κρατιόµαστε
κρύβεστε κρατιέστε
κρύβονται κρατιούνται

preesens II να κρυφτώ (haluan) να κρατηθώ (haluan)
να κρυφτείς piiloutua να κρατηθείς pidättyä
να κρυφτεί να κρατηθεί
να κρυφτούµε να κρατηθούµε
να κρυφτείτε να κρατηθείτε
να κρυφτούν(ε) να κρατηθούν

paratatikós (I) κρυβόµουν olin piiloutumassa κρατιόµουν olin pidättymässä
κρυβόσουν tapasin piiloutua κρατιόσουν tapasin pidättyä
κρυβόταν κρατιόταν
κρυβόµαστε / -σταν κρατιόµαστε / -σταν
κρυβόσαστε / -σταν κρατιόσαστε / -σταν
κρυβόνταν / -βόντουσαν κρατιόνταν / -τιόντουσαν

aoristi (II) κρύφτηκα piilouduin (kerran) κρατήθηκα pidätyin (kerran)
κρύφτηκες κρατήθηκες
κρύφτηκε κρατήθηκε
κρύφτηκαµε κρατηθήκαµε
κρύφτηκατε κρατηθήκατε
κρύφτηκαν κρατήθηκαν

jatkuvan tekemisen futuuri (I) θα κρύβoµαι tulen toistuvasti θα κρατιέµαι tulen jatkuvasti
θα κρύβεσαι piiloutumaan θα κρατιέσαι pidättymään
θα κρύβεται θα κρατιέται
θα κρυβόµαστε θα κρατιόµαστε
θα κρύβεστε θα κρατιέστε
θα κρύβονται θα κρατιούνται



päättyneen tekemisen futuuri (II) θα κρυφτώ tulen (kerran) θα κρατηθώ tulen (kerran)
θα κρυφτείς piiloutumaan θα κρατηθείς pidättymään
θα κρυφτεί θα κρατηθεί
θα κρυφτούµε θα κρατηθούµε
θα κρυφτείτε θα κρατηθείτε
θα κρυφτούν(ε) θα κρατηθούν

konditionaali (I) θα κρυβόµουν(α) piiloutuisin θα κρατιόµουν(α) pidättyisin
θα κρυβόσουν θα κρατιόσουν(α)
θα κρυβόταν θα κρατιόταν
θα κρυβόµαστε / -σταν θα κρατιόµαστε / -σταν
θα κρυβόσαστε / -σταν θα κρατιόσαστε / -σταν
θα κρυβόνταν / -βόντουσαν θα κρατιόνταν / -τιόντουσαν

perfekti (parakeímenos) (II) έχω κρυφτεί olen piiloutunut έχω κρατηθεί olen pidättynyt
έχεις κρυφτεί έχεις κρατηθεί
έχει κρυφτεί έχει κρατηθεί
έχουµε κρυφτεί έχουµε κρατηθεί
έχετε κρυφτεί έχετε κρατηθεί
έχουν κρυφτεί έχουν κρατηθεί

pluskvamperfekti είχα κρυφτεί olin piiloutunut είχα κρατηθεί olin pidättynyt
(ypersyntélikos) (II) είχες κρυφτεί είχες κρατηθεί

είχε κρυφτεί είχε κρατηθεί
είχαµε κρυφτεί είχαµε κρατηθεί
είχατε κρυφτεί είχατε κρατηθεί
έχαν κρυφτεί έχαν κρατηθεί

jatkuvan tekemisen imperatiivi (I) να κρύβεσαι! / κρύβου! piiloudu (aina)! να κρατιέσαι! pidäty (jatkuvasti)!
να κρύβεστε! / κρύβεστε! piiloutukaa (aina)! να κρατιέστε! pidättykää (jatkuvasti)!

päättyneen tekemisen imperatiivi (II) κρύψου! piiloudu (kerran)! κρατήσου! pidäty (kerran)!
κρυφτείτε! piiloutukaa (kerran)! κρατηθείτε! pidättykää (kerran)!

partisiipin perfekti (II) κρυµµένος piilotettu κρατηµένος pidetty
verbaaliadjektiivi κρυφτός piilossa oleva, salainen κρατητός
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