
• Present Active  principle parts: παύω, παύσω, ἔπαυσα, πέπαυκα, πέπαυμαι, ἐπαύθην  pauw

Indicative Subjunctive Optative Imperative In!nitive
παύω παύω παύοιμι

παύεις παύῃς παύοις παῦε παύειν

παύει παύῃ παύοι παυέτω

παύομεν παύωμεν παύοιμεν

παύετε παύητε παύοιτε παύετε

παύουσι(ν) παύωσι(ν) παύοιεν παυόντων

• Present Middle/Passive                     pauomai

Indicative Subjunctive Optative Imperative In!nitive
παύομαι παύωμαι παυοίμην

παύῃ, παύει παύῃ παύοιο παύου παύεσθαι

παύεται παύηται παύοιτο παυέσθω

παυόμεθα παυώμεθα παυοίμεθα

παύεσθε παύησθε παύοισθε παύεσθε

παύονται παύωνται παύοιντο παυέσθων†

• Imperfect            epauon

Active Indicative Middle/Passive Indicative
ἔπαυον ἐπαυόμην

ἔπαυες ἐπαύου

ἔπαυε(ν) ἐπαύετο

ἐπαύομεν ἐπαυόμεθα

ἐπαύετε ἐπαύεσθε

ἔπαυον ἐπαύοντο

• Future Active           pausw

Indicative Optative In!nitive
παύσω παύσοιμι

παύσεις παύσοις παύσειν

παύσει παύσοι

παύσομεν παύσοιμεν

παύσετε παύσοιτε

παύσουσι(ν) παύσοιεν

• Future Middle/Passive                   pausomai

Middle Indicative Passive Indicative Middle Optative Passive Optative Middle In!nitive
παύσομαι παυθήσομαι παυσοίμην παυθησοίμην

παύσῃ, παύσει παυθήσῃ, παυθήσει παύσοιο παυθήσοιο παύσεσθαι

παύσεται παυθήσεται παύσοιτο παυθήσοιτο

παυσόμεθα παυθησόμεθα παυσοίμεθα παυθησοίμεθα Passive In!nitive

παύσεσθε παυθήσεσθε παύσοισθε παυθήσοισθε

παύσονται παυθήσονται παύσοιντο παυθήσοιντο παυθήσεσθαι
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• First Aorist Active           epausa

Indicative Subjunctive Optative Imperative In!nitive
ἔπαυσα παύσω παύσαιμι

ἔπαυσας παύσῃς παύσαις, παύσειας παῦσον παῦσαι

ἔπαυσε(ν) παύσῃ παύσαι, παύσειε(ν) παυσάτω

ἐπαύσαμεν παύσωμεν παύσαιμεν

ἐπαύσατε παύσητε παύσαιτε παύσατε

ἔπαυσαν παύσωσι(ν) παύσαιεν, παύσειαν παυσάντων

• First Aorist Middle/Passive                    epausamhn

Middle Indicative Passive Indicative Middle Subjunctive Passive Subjunctive Middle Optative Passive Optative

ἐπαυσάμην ἐπαύθην παύσωμαι παυθῶ παυσαίμην παυθείην

ἐπαύσω ἐπαύθης παύσῃ παυθῇς παύσαιο παυθείης

ἐπαύσατο ἐπαύθη παύσηται παυθῇ παύσαιτο παυθείη

ἐπαυσάμεθα ἐπαύθημεν παυσώμεθα παυθῶμεν παυσαίμεθα παυθείημεν / παυθεῖμεν

ἐπαύσασθε ἐπαύθητε παύσησθε παυθῆτε παύσαισθε παυθείητε / παυθεῖτε

ἐπαύσαντο ἐπαύθησαν παύσωνται παυθῶσι(ν) παύσαιντο παυθείησαν / παυθεῖεν

• First Aorist Middle/Passive Imperative, In!nitive
Middle Imperative Passive Imperative Middle In!nitive Passive In!nitive
παῦσαι παύθητι (παύθηθι) παύσασθαι παυθῆναι

παυσάσθω παυθήτω

παύσασθε παύθητε

παυσάσθων παυθέντων

• Second Aorist Active
Indicative Subjunctive Optative Imperative In!nitive
ἔβαλον βάλω βάλοιμι

ἔβαλες βάλῃς βάλοις βάλε βαλεῖν

ἔβαλε(ν) βάλῃ βάλοι βαλέτω

ἔβαλομεν βάλωμεν βάλοιμεν

ἔβαλετε βάλητε βάλοιτε βάλετε

ἔβαλον βάλωσι(ν) βάλοιεν βαλόντων

• Second Aorist Middle/Passive
Indicative Optative Imperative In!nitive
ἐβαλόμην βαλοίμην

ἐβάλου βάλοιο βαλοῦ βαλέσθαι

ἐβάλετο βάλοιτο βαλέσθω

ἐβαλόμεθα βαλοίμεθα

ἐβάλεσθε βάλοισθε βάλεσθε

ἐβάλοντο βάλοιντο βαλέσθων
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• Perfect Active                     pepauka

Indicative Subjunctive * Subjunctive * Optative * Optative *
πέπαυκα πεπαυκώς, -υῖα, -ὸς ὦ πεπαύκω πεπαυκώς, -υῖα, -ὸς εἴην πεπαιδεύκοιμι

πέπαυκας πεπαυκώς, -υῖα, -ὸς ᾖς πεπαύκῃς πεπαυκώς, -υῖα, -ὸς εἴης πεπαιδεύκοις

πέπαυκε(ν) πεπαυκώς, -υῖα, -ὸς ᾖ πεπαύκῃ πεπαυκώς, -υῖα, -ὸς εἴη πεπαιδεύκοι

πεπαύκαμεν πεπαυκότες, -υῖαι, -ότα ὦμεν πεπαύκωμεν πεπαυκότες, -υῖαι, -ότα εἴημεν / εἶμεν πεπαιδεύκοιμεν

πεπαύκατε πεπαυκότες, -υῖαι, -ότα ἦτε πεπαύκητε πεπαυκότες, -υῖαι, -ότα εἴητε / εἶτε πεπαιδεύκοιτε

πεπαύκασι(ν) πεπαυκότες, -υῖαι, -ότα ὦσι(ν) πεπαύκωσι(ν) πεπαυκότες, -υῖαι, -ότα εἴησαν / εἶεν πεπαιδεύκοιεν

• Perfect Active Imperative, In!nitive         pepaukws isqi

Imperative * Imperative * In!nitive
πεπαυκώς, -υῖα, -ὸς ἴσθι πέπαυκε πεπαυκέναι

πεπαυκώς, -υῖα, -ὸς ἔστω πεπαυκέτω

πεπαυκότες, -υῖαι, -ότα ἔστε πεπαύκετε

πεπαυκότες, -υῖαι, -ότα ὄντων [πεπαυκόντων]

• Perfect Middle/Passive                   pepaumai

Indicative Subjunctive Optative
πέπαυμαι πεπαυμένος, -η, -ον ὦ πεπαυμένος, -η, -ον ὦ

πέπαυσαι πεπαυμένος, -η, -ον ᾖς πεπαυμένος, -η, -ον ᾖς

πέπαυται πεπαυμένος, -η, -ον ᾖ πεπαυμένος, -η, -ον ᾖ

πεπαύμεθα πεπαυμένοι, -αι, -α ὦμεν πεπαυμένοι, -αι, -α ὦμεν / εἶμεν

πέπαυσθε πεπαυμένοι, -αι, -α ἦτε πεπαυμένοι, -αι, -α ἦτε / εἶτε

πέπαυνται πεπαυμένοι, -αι, -α ὦσι(ν) πεπαυμένοι, -αι, -α ὦσι(ν) / εἶεν

• Perfect Middle/Passive Imperative, In!nitive
Imperative * Imperative * In!nitive
πέπαυσο πεπαυμένος, -η, -ον ἴσθι πεπαῦσθαι

πεπαύσθω πεπαυμένος, -η, -ον ἔστω

πέπαυσθε πεπαυμένοι, -αι, -α ἔστε

πεπαύσθων πεπαυμένοι, -αι, -α ὄντων

• Pluperfect  • Future Perfect Active
Active Indicative Middle/Passive Indicative Active Indicative † (not παύω) Active Indicative
ἐπεπαύκη ἐπεπαύμην τεθνήξω πεπαυκώς, -υῖα, -ὸς ἔσομαι

ἐπεπαύκης ἐπέπαυσο τεθνήξεις πεπαυκώς, -υῖα, -ὸς ἔσῃ / ἔσει

ἐπεπαύκει(ν) ἐπέπαυτο τεθνήξει πεπαυκώς, -υῖα, -ὸς ἔσται

ἐπεπαύκεμεν ἐπεπαύμεθα τεθνήξομεν πεπαυκότες, -υῖαι, -ότα ἐσόμεθα

ἐπεπαύκετε ἐπέπαυσθε τεθνήξετε πεπαυκότες, -υῖαι, -ότα ἔσεσθε

ἐπεπαύκεσαν ἐπέπαυντο τεθνήξουσι(ν) πεπαυκότες, -υῖαι, -ότα ἔσονται

• Future Perfect Middle/Passive
Middle/Passive Indicative Middle/Passive Indicative (alt) Middle/Passive Optative
πεπαύσομαι πεπαυμένος, -η, -ον ἔσομαι πεπαυσοίμην

πεπαύσῃ, πεπαύσει πεπαυμένος, -η, -ον ἔσῃ / ἔσει πεπαύσοιο

πεπαύσεται πεπαυμένος, -η, -ον ἔσται πεπαύσοιτο

πεπαυσόμεθα πεπαυμένοι, -αι, -α ἐσόμεθα πεπαυσοίμεθα

πεπαύσεσθε πεπαυμένοι, -αι, -α ἔσεσθε πεπαύσοισθε

πεπαύσονται πεπαυμένοι, -αι, -α ἔσονται πεπαύσοιντο
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