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5 ἄγω ἄξω ἤγαγον 
5 ἀποθνῄσκω ἀποθανέομαι ἀπέθανον 
5 ἄρχω ἄρξω ἦρξα 
5 γράφω γράψω ἔγραψα 
5 ἐθέλω ἐθελήσω ἠθέλησα 
5 ἐλαύνω ἐλάω ἤλασα 
5 ἐπιτρέπω ἐπιτρέψω ἐπέτρεψα 
5 ἔχω (imperf. εἶχον) ἕξω or σχήσω ἔσχον 
5 λαμβάνω λήψομαι ἔλαβον 
5 λέγω λέξω ἔλεξα 
5 λείπω λείψω ἔλιπον 
5 λῡ́ω λῡ́σω ἔλῡσα 
5 μένω μενέω ἔμεινα 
5 πείθω πείσω ἔπεισα 
5 πέμπω πέμψω ἔπεμψα 
5 φέρω οἴσω ἤνεγκον or ἤνεγκα (ἐνεγκ-) 
5 φεύγω φεύξομαι or φευξέομαι ἔφυγον 
9 ἀκούω ἀκούσομαι ἤκουσα 
9 βλάπτω βλάψω ἔβλαψα 
9 δεῖ δεήσει ἐδέησε 
9 δοκεῖ δόξει ἔδοξε 
9 ἔξεστι ἐξέσται — 
9 κελεύω κελεύσω ἐκέλευσα 
9 πρέπει — — 
9 τάττω τάξω ἔταξα 
9 χρή χρἤσται — 
10 βάλλω βαλέω ἔβαλον 
10 εἰμί ἔσομαι — 
10 εὑρίσκω εὑρήσω ηὗρον 
10 πάσχω πείσομαι ἔπαθον 
10 πρᾱ́ττω πρᾱ́ξω ἔπρᾱξα 
11 αἰσθάνομαι αἰσθήσομαι ᾐσθόμην 
11 ἀποκτείνω ἀποκτενέω ἀπέκτεινα 
11 βουλεύω βουλεύσω ἐβούλευσα 
11 βούλομαι βουλήσομαι — 
11 γίγνομαι γενήσομαι ἐγενόμην 
11 γυμνάζω γυμνάσω ἐγύμνασα 
11 δικάζω δικάσω ἐδίκασα 
11 ἔρχομαι ἐλεύσομαι ἦλθον (ἐλθ-) 
11 κόπτω κόψω ἔκοψα 
11 μάχομαι μαχέομαι ἐμαχεσάμην 
11 οἴομαι or οἶμαι οἰήσομαι — 
11 παρακελεύομαι παρακελεύσομαι παρεκελευσάμην 
11 παρασκευάζω παρασκευάσω παρεσκεύασα 
11 πολῑτεύω πολῑτεύσω ἐπολῑ́τευσα 
11 πυνθάνομαι πεύσομαι ἐπυθόμην 
11 σπένδω σπείσω ἔσπεισα 



 PRINCIPAL PARTS BY UNITS: 3 principal parts, Units 5-20 2 

Ancient Greek Tutorials (atticgreek.org) created by Donald Mastronarde as complementary content for use with  
Introduction to Attic Greek, Second Edition (University of California Press 2013) 

13 ἀδικέω ἀδικήσω ἠδίκησα 
13 αἱρέω αἱρήσω εἷλον (ἑλ-) 
13 ἀφικνέομαι ἀφίξομαι ἀφῑκόμην 
13 δέω δεήσω ἐδέησα 
13 δέομαι δεήσομαι — 
13 δοκέω δόξω ἔδοξα 
13 κρατέω κρατήσω ἐκράτησα 
13 νοσέω νοσήσω ἐνόσησα 
13 οἰκέω οἰκήσω ᾤκησα 
13 ποιέω ποιήσω ἐποίησα 
13 φιλέω φιλήσω ἐφίλησα 
13 φοβέω φοβήσω ἐφόβησα 
13 ὠφελέω ὠφελήσω ὠφέλησα 
16 αἰτέω αἰτήσω ᾔτησα 
16 ἀπάγω ἀπάξω ἀπήγαγον 
16 ἀπέχω ἀφέξω or ἀποσχήσω ἀπέσχον 
16 ἐπαινέω ἐπαινέσομαι or ἐπαινέσω ἐπῄνεσα 
16 ἐπιθῡμέω ἐπιθῡμήσω ἐπεθῡ́μησα 
16 ζητέω ζητήσω ἐζήτησα 
16 ἡγέομαι ἡγήσομαι ἡγησάμην 
16 κωλῡ́ω κωλῡ́σω ἐκώλῡσα 
16 παράγω παράξω παρήγαγον 
16 παρέχω παρέξω or παρασχήσω παρέσχον 
16 τρέπω τρέψω ἔτρεψα or ἔτραπον 
16 φυλάττω φυλάξω ἐφύλαξα 
17 διαφέρω διοίσω διήνεγκον or διήνεγκα 
17 εὔχομαι εὔξομαι ηὐξάμην 
17 κατηγορέω κατηγορήσω κατηγόρησα 
17 κρύπτω κρύψω ἔκρυψα 
17 -πλήττω -πλήξω -έπληξα 
18 καλέω καλέω ἐκάλεσα 
18 μανθάνω μαθήσομαι ἔμαθον 
18 μέλλω μελλήσω ἐμέλλησα 
18 νομίζω νομιέω ἐνόμισα 
18 πῑ́πτω πεσέομαι ἔπεσον 
19 ἀγγέλλω ἀγγελέω ἤγγειλα 
19 γιγνώσκω γνώσομαι ἔγνων 
19 ἐλπίζω ἐλπιέω ἤλπισα 
19 — ἐρέω εἶπον (εἰπ-) 
19 ὁράω ὄψομαι εἶδον (ἰδ-) 
20 φημί φήσω ἔφησα 

	


