
Optativ-Aktiv
Präsens
παιδευ vοιµι τιµω/'µι É ττττιιιιµµµµωωωω v vvv/ ///ηηηηνννν ποιοι'µι É πππποοοοιιιιοοοοιιιι v vvvηηηηνννν δουλοι'µι É δδδδοοοουυυυλλλλοοοοιιιι v vvvηηηηνννν βαvλλοιµι ει [ην
παιδευvοις τιµω/'ς É ττττιιιιµµµµωωωω v vvv/ ///ηηηηςςςς ποιοι'ς É πππποοοοιιιιοοοοιιιι v vvvηηηηςςςς δουλοι'ς É δδδδοοοουυυυλλλλοοοοιιιι v vvvηηηηςςςς βαvλλοις ει [ης
παιδευvοι τιµω/' É ττττιιιιµµµµωωωω v vvv/ ///ηηηη ποιοι' É πππποοοοιιιιοοοοιιιι v vvvηηηη δουλοι' É δδδδοοοουυυυλλλλοοοοιιιι v vvvηηηη βαvλλοι ει [η
παιδευvοιµεν ττττιιιιµµµµωωωω / ///' '''µµµµεεεενννν É τιµωv/ηµεν πππποοοοιιιιοοοοιιιι ' '''µµµµεεεενννν É ποιοι vηµεν δδδδοοοουυυυλλλλοοοοιιιι ' '''µµµµεεεενννν  É δουλοι vηµεν βα vλλοιµεν ει \µεν
παιδευ vοιτε ττττιιιιµµµµωωωω / ///' '''ττττεεεε É τιµωv/ητε πππποοοοιιιιοοοοιιιι ' '''ττττεεεε É ποιοι vητε δδδδοοοουυυυλλλλοοοοιιιι ' '''ττττεεεε  É δουλοι vητε βαvλλοιτε ει \τε
παιδευvοιεν ττττιιιιµµµµωωωω / ///' '''εεεενννν πππποοοοιιιιοοοοιιιι ' '''εεεενννν δδδδοοοουυυυλλλλοοοοιιιι ' '''εεεενννν βα vλλοιεν ει \εν

Nebenformen 1.-3. Person Plural, Opt. Präs. von ειµι v: ει [ηµεν, ει [ητe, ει [ησαν.

Futur
παιδευ vσοιµι τιµηvσοιµι ποιη vσοιµι δουλωvσοιµι βαλοι 'µι É βαλοι vην
παιδευvσοις τιµηvσοις ποιη vσοις δουλω vσοις βαλοι 'ς É βαλοι vης
παιδευvσοι τιµηvσοι ποιη vσοι δουλω vσοι βαλοι ' É βαλοι vη
παιδευvσοιµεν τιµηvσοιµεν ποιη vσοιµεν δουλω vσοιµεν βαλοι 'µεν
παιδευ vσοιτε τιµηvσοιτε ποιη vσοιτε δουλω vσοιτε βαλοι 'τε
παιδευvσοιεν τιµηvσοιεν ποιη vσοιεν δουλω vσοιεν βαλοι 'εν

Aorist
παιδευ vσαιµι τιµηvσαιµι ποιη vσαιµι δουλωvσαιµι βα vλοιµι
παιδευ vσαις É ππππααααιιιιδδδδεεεευυυυ v vvvσσσσεεεειιιιααααςςςς τιµηvσειας ποιη vσειας δουλω vσειας βα vλοις
παιδευ vσαι É ππππααααιιιιδδδδεεεευυυυ v vvvσσσσεεεειιιιεεεε((((νννν)))) τιµηvσειε(ν) ποιη vσειε(ν) δουλω vσειε(ν) βα vλοι
παιδευ vσαιµεν τιµηvσαιµεν ποιη vσαιµεν δουλω vσαιµεν βα vλοιµεν
παιδευ vσαιτε τιµηvσαιτε ποιη vσαιτε δουλω vσαιτε βα vλοιτε
παιδευ vσαιεν É ππππααααιιιιδδδδεεεευυυυ v vvvσσσσεεεειιιιαααανννν τιµηvσειαν ποιη vσειαν δουλω vσειαν βα vλοιεν



Optativ-Medium
Präsens
παιδευοι vµην τιµωv/µην ποιοιvµην δουλοιvµην βαλλοιvµην
παιδευvοιο τιµω/'ο ποιοι 'ο δουλοι 'ο βα vλλοιο
παιδευ vοιτο τιµω/'το ποιοι 'το δουλοι 'το βαvλλοιτο
παιδευοι vµεθα τιµω/vµεθα ποιοι vµεθα δουλοι vµεθα βαλλοι vµεθα
παιδευ vοισθε τιµω/'σθε ποιοι 'σθε δουλοι 'σθε βα vλλοισθε
παιδευ vοιντο τιµω/'ντο ποιοι 'ντο δουλοι 'ντο βα vλλοιντο

Futur
παιδευσοι vµην τιµησοιvµην ποιησοιvµην δουλωσοιvµην βαλοιvµην εjσοι vµην
παιδευvσοιο τιµηvσοιο ποιη vσοιο δουλω vσοιο βαλοι 'ο ε [σοιο
παιδευ vσοιτο τιµηvσοιτο ποιη vσοιτο δουλω vσοιτο βαλοι 'το ε[σοιτο
παιδευσοι vµεθα τιµησοιvµεθα ποιησοι vµεθα δουλωσοι vµεθα βαλοι vµεθα ε jσοι vµεθα
παιδευ vσοισθε τιµηvσοισθε ποιη vσοισθε δουλω vσοισθε βαλοι 'σθε ε [σοισθε
παιδευ vσοιντο τιµηvσοιντο ποιη vσοιντο δουλω vσοιντο βαλοι 'ντο ε [σοιντο

Aorist
παιδευσαι vµην τιµησαιvµην ποιησαιvµην δουλωσαιvµην βαλοιvµην
παιδευvσαιο τιµηvσαιο ποιη vσαιο δουλω vσαιο βα vλοιο
παιδευ vσαιτο τιµηvσαιτο ποιη vσαιτο δουλω vσαιτο βα vλοιτο
παιδευσαι vµεθα τιµησαιvµεθα ποιησαι vµεθα δουλωσαι vµεθα βαλοι vµεθα
παιδευ vσαισθε τιµηvσαισθε ποιη vσαισθε δουλω vσαισθε βα vλοισθε
παιδευ vσαιντο τιµηvσαιντο ποιη vσαιντο δουλω vσαιντο βα vλοιντο



Optativ-Passiv
Präsens
παιδευοι vµην τιµωv/µην ποιοιvµην δουλοιvµην βαλλοιvµην
παιδευvοιο τιµω/'ο ποιοι 'ο δουλοι 'ο βα vλλοιο
παιδευ vοιτο τιµω/'το ποιοι 'το δουλοι 'το βαvλλοιτο
παιδευοι vµεθα τιµω/vµεθα ποιοι vµεθα δουλοι vµεθα βαλλοι vµεθα
παιδευ vοισθε τιµω/'σθε ποιοι 'σθε δουλοι 'σθε βα vλλοισθε
παιδευ vοιντο τιµω/'ντο ποιοι 'ντο δουλοι 'ντο βα vλλοιντο

Futur
παιδευθησοι vµην τιµηθησοιvµην ποιηθησοιvµην δουλωθησοιvµην βληθησοιvµην
παιδευθηvσοιο τιµηθηvσοιο ποιηθη vσοιο δουλωθη vσοιο βληθη vσοιο
παιδευθη vσοιτο τιµηθηvσοιτο ποιηθη vσοιτο δουλωθη vσοιτο βληθη vσοιτο
παιδευθησοι vµεθα τιµηθησοιvµεθα ποιηθησοι vµεθα δουλωθησοι vµεθα βληθησοι vµεθα
παιδευθη vσοισθε τιµηθηvσοισθε ποιηθη vσοισθε δουλωθη vσοισθε βληθη vσοισθε
παιδευθη vσοιντο τιµηθηvσοιντο ποιηθη vσοιντο δουλωθη vσοιντο βληθη vσοιντο

Aorist
παιδευθει vην τιµηθειvην ποιηθειvην δουλωθειvην βληθειvην
παιδευθειvης τιµηθειvης ποιηθειvης δουλωθειvης βληθειvης
παιδευθειvη τιµηθειvη ποιηθειvη δουλωθειvη βληθειvη
παιδευθει'µεν τιµηθει'µεν ποιηθει 'µεν δουλωθει 'µεν βληθει 'µεν
παιδευθειτε τιµηθει'τε ποιηθει 'τε δουλωθει 'τε βληθει 'τε
παιδευθει 'εν τιµηθει'εν ποιηθει 'εν δουλωθει 'εν βληθει 'εν
Verwendungsmöglichkeiten des Optativs:
1) Modus des erfüllbar gedachten Wunsches
2) potentialer Optativ zum Ausdruck der Möglichkeit (mit Bedingungssatz)
3) potentialer Optativ zum Ausdruck einer gemilderten Behauptung (ohne Bedingungssatz)
4) Optativ zum Ausdruck der innerlichen Abhängigkeit (z.B. indirekte Rede) in Nebensätzen nach Vergangenheitstempus im übergeordneten Satz (optativus obliquus)
5) Optativ zum Ausdruck der Wiederholung in der Vergangenheit im Nebensatz nach Indikativ Imperfekt im übergeordneten Satz (optativus iterativus)


