
45 critical Ancient Greek principal parts 

present future aorist perfect active perfect passive aorist passive English meaning 

ἄγω ἄξω ἤγαγον ἦχα ἦγμαι ἤχθην lead 

αἱρέω αἱρήσω εἷλον ᾕρηκα 
(ἀραίρηκα Hdt.) 

ᾕρημαι 
(ἀραίρημαι Hdt.) ᾑρέθην take (mid. choose) 

αἴρω 
(ἀείρω Ion. and 
poet.) 

ἀρέω 
(ἀερέω) 

ἦρα 
(ἤειρα) ἦρκα ἦρμαι ἤρθην 

(ἠέρθην) lift, remove 

αἰσθάνομαι αἰσθήσομαι ᾐσθόμην ᾔσθημαι perceive 

ἀκούω ἀκούσομαι ἤκουσα ἀκήκοα ἤκουσμαι ἠκούσθην hear 

ἁλίσκομαι ἁλώσομαι ἑάλων ἑάλωκα be caught 

ἀλλάττω ἀλλάξω ἤλλαξα ἤλλαχα ἤλλαγμαι 
1. ἠλλάχθην usu. 
trag. 
2. ἠλλάγην

change, exchange 

ἁμαρτάνω ἁμαρτήσομαι ἥμαρτον ἡμάρτηκα ἡμάρτημαι ἡμαρτήθην err 

ἅπτω ἅψω ἧψα ἧμμαι ἥφθην fasten, light (mid. 
touch) 

ἀφικνέομαι ἀφίξομαι ἀφικόμην ἀφῖγμαι arrive 

βάλλω βαλέω ἔβαλον βέβληκα βέβλημαι ἐβλήθην throw, pelt 

γαμέω γαμέω 
(later γαμήσω) ἔγημα γεγάμηκα γεγάμημαι ἐγαμήθην 

marry (of the 
man; mid. of the 
woman) 

γίγνομαι 
(γίνομαι Ion. and 
later) 

γενήσομαι ἐγενόμην γέγονα 
(γέγαα Epic) γεγένημαι ἐγενήθην become 

γιγνώσκω γνώσομαι ἔγνων ἔγνωκα ἔγνωσμαι ἐγνώσθην recognise 

δείκνυμι 
(δεικνύω poet.) 

δείξω 
(δέξω Ion.) 

ἔδειξα 
(ἔδεξα Ιon.) δέδειχα 

δέδειγμαι 
(δέδεγμαι Ion. 
δείδεγμαι Epic) 

ἐδείχθην 
(ἐδέχθην Ion.) show 

δέχομαι 
(δέκομαι Ion.) δέξομαι ἐδεξάμην 

(ἐδέγμην Epic) δέδεγμαι ἐδέχθην receive 

δηλόω δηλώσω ἐδήλωσα δεδήλωκα δεδήλωμαι ἐδηλώθην show, reveal 

δίδωμι δώσω ἔδωκα 
(ἐδόμην mid.) δέδωκα δέδομαι ἐδόθην give 



ἐγείρω ἐγερέω ἤγειρα 
1. ἐγήγερκα 
2. ἐγρήγορα (intr.
pres.)

ἐγήγερμαι ἠγέρθην arouse 

ἐρωτάω 1. ἐρωτήσω
2. ἐρήσομαι

1. ἠρώτησα
2. ἠρόμην ἠρώτηκα ἠρώτημαι ἠρωτήθην ask 

ἔχω ἕξω 
σχήσω 

ἔσχον 
(poet. ἔσχεθον) 

ἔσχηκα 
(Epic ὄχωκα) ἔσχημαι ἐσχέθην have 

ἵημι ἥσω ἧκα 
(εἵμην mid.) εἷκα εἷμαι εἵθην shoot, let go, 

send 

ἵστημι στήσω 1. ἔστησα trans. 
2. ἔστην intr. 

ἕστηκα (as pres. 
intr.) ἕσταμαι ἐστάθην set up (intr. 

stand) 

λαμβάνω λήψομαι ἔλαβον εἴληφα εἴλημμαι ἐλήφθην take 

λανθάνω λήσω 
1. ἔλησα (poet.)
2. ἔλαθον
(Hom. ἐλέλαθον)

λέληθα (perf. pres.) λέλησμαι ἐλήσθην escape notice of 
(mid. forget) 

λέγω λέξω 
ἐρέω 

ἔλεξα 
εἶπον 

εἴρηκα 
(λέλεχα rare) 

εἴρημαι 
λέλεγμαι ἐλέχθην say 

λείπω λείψω ἔλιπον λέλοιπα λέλειμμαι ἐλείφθην leave 

λύω λύσω ἔλυσα λέλυκα λέλυμαι ἐλύθην release 

μανθάνω μαθήσομαι ἔμαθον μεμάθηκα learn 

νομίζω νομιέω ἐνόμισα νενόμικα νενόμισμαι ἐνομίσθην think, consider 

ὄλλυμι ὀλέω 1. ὤλεσα trans. 
2. ὠλόμην intr. 

1. ὀλώλεκα trans. 
2. ὄλωλα intr. 

destroy (mid. 
perish) 

ὁράω ὄψομαι εἶδον 
1. ἑώρακα 
 (ἑόρακα)

2. ὄπωπα (poet.)

1. ἑώραμαι
2. ὦμμαι ὤφθην see 

πέμπω πέμψω ἔπεμψα πέπομφα πέπεμμαι ἐπέμφθην send 

πίπτω πεσέομαι ἔπεσον πέπτωκα ἐπτώθην fall 

ποιέω ποιήσω ἐποίησα πεποίηκα πεποίημαι ἐποιήθην make, do 

πράττω πράξω ἔπραξα 1. πέπραχα trans. 
2. πέπραγα intr. πέπραγμαι ἐπράχθην act, fare 

στέλλω στελέω ἔστειλα ἔσταλκα ἔσταλμαι ἐστάλην send 



 

τίθημι θήσω ἔθηκα 
(ἐθέμην mid.) τέθηκα 

 
τέθειμαι 
(κεῖμαι freq. Att. 
synonym) 
 

ἐτέθην place, put, make 

τίκτω 

 
τέξω (poet.) 
τέξομαι 
 

ἔτεκον τέτοκα τέτεγμαι ἐτέχθην (poet.) bear 

τρέπω τρέψω 1. ἔτρεψα 
2. ἔτραπον (Epic) τέτροφα τέτραμμαι 

 
1. ἐτρέφθην 
(ἐτράφθην Ion.) 
2. ἐτράπην 
 

turn 

τρέφω θρέψω ἔθρεψα τέτροφα τέθραμμαι ἐθρέφθην rear, nourish 

τυγχάνω τεύξομαι ἔτυχον τετύχηκα τέτυγμαι ἐτύχθην happen, chance 

φαίνω φανέω ἔφηνα 

 
1. πέφαγκα trans. 
2. πέφηνα intr. 
 

πέφασμαι 1. ἐφάνθην poet. 
2. ἐφάνην intr. 

reveal (mid. 
appear, seem) 

φέρω οἴσω 

 
ἤνεγκον 
(Ion. ἤνεικον rare) 
ἤνεγκα 
(Ion. ἤνεικα) 
ὦσα Epic 
 

ἐνήνοχα ἐνήνεγμαι 
(Ion. ἐνήνειγμαι) 

ἠνέχθην 
(Ion. ἠνείχθην) bear, carry 

φύω φύσω 

 
1. ἔφυσα trans. 
2. ἔφυν intr. 
 

πέφυκα intr.  ἐφύην produce 


