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ΑΡΧΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ ΒΑΣΙΚΩΝ ΡΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 

 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ ΜΕΣΗ – ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ 

1) ἄγω 

ἦγον 

ἄξω 

ἤγαγον (αορ. β΄) 

ἀγήοχα, ἦχα 

ἠγηόχειν, ἤχειν 

 

ἄγομαι 

ἠγόμην 

ἄξομαι, ἀχθήσομαι 

ἠγαγόμην, ἤχθην (αορ. β΄) 

ἦγμαι 

ἤγμην 

2) αἱρέω-ῶ (συλλαμβάνω, κυριεύω) 

ᾕρουν  

αἱρήσω 

εἷλον (αορ. β΄) 

ᾕρηκα 

ᾑρήκειν 

αἱροῦμαι (εκλέγω, εκλέγομαι) 

ᾑρούμην 

αἱρήσομαι, αἱρεθήσομαι 

εἱλόμην (αορ. β΄), ᾑρέθην 

ᾕρημαι 

ᾑρήμην 

3) αἴρω (σηκώνω) 

ᾖρον  

ἀρῶ 

ἦρα 

ἤρκα 

ἤρκειν 

αἴρομαι 

ᾐρόμην 

ἀροῦμαι, ἀρθήσομαι 

ᾐράμην, ᾔρθην 

ἦρμαι 

ᾔρμην 

4) αἰσθάνομαι 

ᾐσθανόμην 

αἰσθήσομαι 

ᾐσθόμην (αορ. β΄) 

ᾔσθημαι 

ᾐσθήμην 

 

5) ἀκούω 

ἤκουον 

ἀκούσομαι 

ἤκουσα 

ἀκήκοα 

ἠκηκόειν 

 

 

 

                    ἀκουσθήσομαι 

                    ἠκούσθην 

6) ἁλίσκομαι (κυριεύομαι, παθητικό του  

ἁλισκόμην                                       αἱρῶ) 

ἁλώσομαι 

ἑάλων, ἥλων (αορ. β΄) 

ἑάλωκα, ἥλωκα 

ἑαλώκειν, ἡλώκειν 

 

7) ἁμαρτάνω 

ἡμάρτανον 

ἁμαρτήσομαι 

ἥμαρτον (αορ. β΄) 

ἡμάρτηκα 

ἡμαρτήκειν 

ἁμαρτάνομαι (ἁμαρτάνεται) 

                            ἡμαρτάνετο 

 

                            ἡμαρτήθη 

                            ἡμάρτηται 

                            ἡμάρτητο 

8)ἀναλίσκω, ἀναλόω-ῶ 

ἀνήλισκον, ἀνήλουν 

ἀναλώσω 

ἀνήλωσα 

ἀνήλωκα 

ἀνηλώκειν 

ἀναλίσκομαι, ἀναλοῦμαι 

ἀνηλισκόμην, ἀνηλούμην 

ἀναλωθήσομαι 

ἀνηλώθην 

ἀνήλωμαι 

ἀνηλώμην 

9) (ἀπο)θνήσκω 

ἀπέθνησκον 

ἀποθανοῦμαι 

ἀπέθανον (αορ. β΄) 

τέθνηκα 
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ἐτεθνήκειν 

10) ἀπόλλυμι, ἀπολλύω 

ἀπώλλυν, ἀπώλλυον 

ἀπολῶ 

ἀπώλεσα 

ἀπολώλεκα 

ἀπολωλέκειν 

 

ἀπόλλυμαι 

ἀπωλλύμην 

ἀπολοῦμαι 

ἀπωλόμην 

ἀπόλωλα 

ἀπωλώλειν 

11) ἀφικνέομαι-οῦμαι 

ἀφικνούμην 

ἀφίξομαι 

ἀφικόμην (αορ. β΄) 

ἀφῖγμαι 

ἀφίγμην 

12) βαίνω 

ἔβαινον 

-βήσομαι 

-εβην 

βέβηκα 

ἐβεβήκειν 

 

-βαίνομαι 

 

 

-εβάθην 

13) βάλλω 

ἔβαλλον 

βαλῶ 

ἔβαλον (αορ. β΄) 

βέβληκα 

ἐβεβλήκειν 

 

βάλλομαι 

ἐβαλλόμην 

βαλοῦμαι, βληθήσομαι 

ἐβαλόμην, ἐβλήθην 

βέβλημαι 

ἐβεβλήμην 

14) βιβάζω 

-εβίβαζον 

βιβῶ 

-εβίβασα 

 

βιβάζομαι 

 

-εβιβασάμην 

15) 

 

βούλομαι 

ἐβουλόμην, ἠβουλόμην 

βουλήσομαι 

ἐβουλήθην, ἠβουλήθην 

βεβούλημαι 

ἐβεβουλήμην 

16) 

 

γίγνομαι 

ἐγιγνόμην 

γενήσομαι 

ἐγενόμην (αορ. β΄) 

γεγένημαι, γέγονα 

ἐγεγενήμην, ἐγεγόνειν 

17) γιγνώσκω 

ἐγίγνωσκον 

γνώσομαι 

ἔγνων 

ἔγνωκα 

ἐγνώκειν 

 

γιγνώσκομαι 

ἐγιγνωσκόμην 

γνωσθήσομαι 

ἐγνώσθην 

ἔγνωσμαι 

ἐγνώσμην 

18) δείκνυμι 

ἐδείκνυν 

δείξω 

ἔδειξα 

δέδειχα 

ἐδεδείχειν 

 

δείκνυμαι 

ἐδεικνύμην 

δείξομαι, δειχθήσομαι 

ἐδειξάμην, ἐδείχθην 

δέδειγμαι 

ἐδεδείγμην 
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19) δέω (έχω ανάγκη, και ως απρόσ. δεῖ) 

ἔδεον 

δεήσω 

ἐδέησα 

 

δέομαι 

ἐδεόμην 

δεήσομαι, ἐδεήθην 

δεδέημαι 

20) 

 

διαλέγομαι 

διελεγόμην 

διαλέξομαι, διαλεχθήσομαι 

διελέχθην 

διείλεγμαι 

διειλέγμην 

21) δίδωμι 

ἐδίδουν 

δώσω 

ἔδωκα (αορ. β΄) 

δέδωκα 

ἐδεδώκειν 

 

δίδομαι 

ἐδιδόμην 

δώσομαι, δοθήσομαι 

ἐδόμην (αορ. β΄), ἐδόθην 

δέδομαι 

ἐδεδόμην 

22) δοκέω-ῶ, και ως απρόσ.  δοκεῖ 

ἐδόκουν                              ἐδόκει 

δόξω                                    δόξει 

ἔδοξα                                  ἔδοξε 

                                             δέδοκται 

                                             ἐδέδοκτο 

 

23)  

 

 

δύναμαι 

ἐδυνάμην, ἠδυνάμην 

δυνήσομαι 

ἐδυνήθην, ἠδυνήθην 

δεδύνημαι 

24) ἐάω-ῶ (αφήνω) 

εἴων 

ἐάσω 

εἴασα 

εἴακα 

εἰάκειν 

 

ἐῶμαι 

 

ἐάσομαι 

εἰάθην 

εἴαμαι 

25) ἐθέλω, θέλω 

ἤθελον 

ἐθελήσω, θελήσω 

ἠθέλησα 

ἠθέληκα 

ἠθελήκειν 

 

26) εἶμι, ἔρχομαι 

ᾖα, ᾔειν 

εἶμι, ἀφίξομαι 

ἦλθον (αορ. β΄) 

ἐλήλυθα 

ἐληλύθειν 

 

27) εἰμί 

ἦν 

ἔσομαι 

ἐγενόμην 

γέγονα 

ἐγεγόνειν 

 

28) ἐλαύνω 

ἤλαυνον 

ἐλῶ 

ἤλασα 

 

ἐλαύνομαι 

ἠλαυνόμην 
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ἐλήλακα ἠλασάμην, -ηλάθην 

ἐλήλαμαι 

29) 

 

ἕπομαι (ακολουθώ) 

εἱπόμην 

ἕψομαι 

ἑσπόμην (αορ. β΄) 

ἠκολούθηκα 

ἠκολουθήκειν 

30) ἐρωτάω-ῶ 

ἠρώτων 

ἐρωτήσω, ἐρήσομαι 

ἠρόμην (αορ. β΄) 

ἠρώτηκα 

ἠρωτήκειν 

 

31) εὑρίσκω 

ηὕρισκον, εὕρισκον 

εὑρήσω 

ηὗρον, εὗρον (αορ. β΄) 

εὕρηκα, ηὕρηκα 

εὑρήκειν, ηὑρήκειν 

 

εὑρίσκομαι 

ηὑρισκόμην, εὑρισκόμην 

εὑρήσομαι, εὑρεθήσομαι 

ηὑρόμην, εὑρόμην (αορ. β΄), ηὑρέθην 

εὕρημαι 

εὑρήμην, ηὑρήμην 

32) ἔχω 

εἶχον 

ἕξω, σχήσω 

ἔσχον (αορ. β΄) 

ἔσχηκα 

ἐσχήκειν 

 

ἔχομαι 

εἰχόμην 

ἕξομαι, -σχήσομαι 

ἐσχόμην 

-έσχημαι 

-εσχήμην 

33) ζήω-ῶ, βιόω-ῶ 

ἔζων 

ζήσω, βιώσομαι 

ἐβίων (αορ. β΄) 

βεβίωκα 

 

34) ἵημι (ρίχνω) 

ἵην 

ἥσω 

ἧκα (αορ. β΄) 

εἷκα 

εἵκειν 

 

ἵεμαι 

ἱέμην 

ἥσομαι, -εθήσομαι 

-ηκάμην, -είμην, -είθην 

-εῖμαι 

-είμην 

35) ἵστημι 

ἵστην 

στήσω 

ἔστησα 

(στήσας ἔχω) 

(στήσας εἶχον) 

 

ἵσταμαι 

ἱστάμην 

στήσομαι 

ἐστησάμην, ἔστην (αορ. β΄) 

ἕστηκα 

εἱστήκειν 

36) καλέω-ῶ 

ἐκάλουν 

καλῶ 

ἐκάλεσα 

κέκληκα 

ἐκεκλήκειν 

 

καλοῦμαι 

ἐκαλούμην 

καλοῦμαι, κληθήσομαι 

ἐκαλεσάμην, ἐκλήθην 

κέκλημαι 

ἐκεκλήμην 

37) κάμνω (κοπιάζω, κουράζομαι) 

ἔκαμνον 

καμοῦμαι 
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ἔκαμον (αορ. β΄) 

κέκμηκα 

ἐκεκμήκειν 

38)  

 

κτάομαι-ῶμαι 

ἐκτώμην 

κτήσομαι 

ἐκτησάμην, ἐκτήθην 

κέκτημαι, ἔκτημαι 

ἐκεκτήμην 

39) λαγχάνω 

ἐλάγχανον 

λήξομαι 

ἔλαχον (αορ. β΄) 

εἴληχα 

εἰλήχειν 

 

40) λαμβάνω 

ἐλάμβανον 

λήψομαι 

ἔλαβον (αορ. β΄) 

εἴληφα 

εἰλήφειν 

λαμβάνομαι 

ἐλαμβανόμην 

ληφθήσομαι 

ἐλαβόμην (αορ. β΄), ἐλήφθην 

εἴλημμαι 

-ειλήμμην 

41) λανθάνω (διαφεύγω της προσοχής) 

ἐλάνθανον 

λήσω 

ἔλαθον, (αορ. β΄) 

λέληθα 

ἐλελήθειν 

 

42) λέγω 

ἔλεγον 

λέξω, ἐρῶ 

ἔλεξα, εἶπα, εἶπον (αορ. β΄) 

εἴρηκα 

εἰρήκειν 

λέγομαι 

ἐλεγόμην 

λεχθήσομαι, ῥηθήσομαι 

ἐλέχθην, ἐρρήθην 

εἴρημαι, λέλεγμαι 

εἰρήμην 

43) λείπω 

ἔλειπον 

ἔλιπον (αορ. β΄) 

λέλοιπα 

ἐλελοίπειν 

 

λείπομαι 

ἐλειπόμην  

λείψομαι, -λειφθήσομαι 

-ελιπόμην, ἐλείφθην 

λέλειμμαι 

ἐλελείμμην 

44) μανθάνω 

ἐμάνθανον 

μαθήσομαι 

ἔμαθον (αορ. β΄) 

μεμάθηκα 

ἐμεμαθήκειν 

 

45) μάχομαι 

ἐμαχόμην 

μαχέσομαι 

ἐμαχεσάμην 

μεμάχημαι 

ἐμεμαχήμην 

 

46) οἶδα (γνωρίζω) 

ᾔδη και ᾔδειν 

εἴσομαι και εἰδήσω 

ἔγνων 

ἔγνωκα 

ἐγνώκειν 
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47) οἴομαι και οἶμαι (νομίζω) 

ᾠόμην και ᾤμην 

οἰήσομαι 

ᾠήθην 

 

48) ὁράω-ῶ 

ἑώρων 

ὄψομαι 

εἶδον (αορ. β΄) 

ἑόρακα, ἑώρακα, ὄπωπα 

ἑωράκειν 

ὁρῶμαι 

ἑωρώμην 

                 ὀφθήσομαι 

-ειδόμην, ὤφθην 

ἑόραμαι, ἑώραμαι, ὦμμαι 

ἑωράμην 

49) ὀφείλω 

ὤφειλον 

ὀφειλήσω 

ὠφείλησα, ὤφελον (αορ. β΄) 

ὠφείληκα 

ὠφειλήκειν 

 

ὀφείλομαι 

ὠφειλόμην 

ὠφειλήθην 

50) ὀφλισκάνω (καταδικάζομαι σε πρόστιμο) 

ὠφλίσκανον 

ὀφλήσω 

ὦφλον (αορ. β΄) 

ὤφληκα 

ὠφλήκειν 

 

51) πάσχω 

ἔπασχον 

πείσομαι 

ἔπαθον (αορ. β΄) 

πέπονθα 

ἐπεπόνθειν 

 

52) πείθω 

ἔπειθον 

πείσω 

ἔπεισα 

πέπεικα 

ἐπεπείκειν 

πείθομαι 

ἐπειθόμην 

πείσομαι, πεισθήσομαι 

ἐπιθόμην (αορ. β΄), ἐπείσθην 

πέπεισμαι, πέποιθα 

ἐπεπείσμην, ἐπεποίθην 

53)  πέμπω (στέλνω) 

ἔπεμπον 

πέμψω 

ἔπεμψα 

πέπομφα 

ἐπεπόμφειν 

πέμπομαι 

ἐπεμπόμην 

πέμψομαι, πεμφθήσομαι 

έπεμψάμην, ἐπέμφθην 

πέπεμμαι 

ἐπεπέμμην 

54) πίνω 

ἔπινον 

πίομαι 

ἔπιον (αορ. β΄) 

πέπωκα 

 

55) πίπτω 

ἔπιπτον 

πεσοῦμαι 

ἔπεσον (αορ.β΄) 

πέπτωκα 

ἐπεπτώκειν 

 

56) 

 

πυνθάνομαι (πληροφορούμαι) 

ἐπυνθανόμην 

πεύσομαι 

ἐπυθόμην (αορ. β΄) 

πέπυσμαι 

ἐπεπύσμην 
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57) σκοπέω-ῶ και σκοπέομαι-οῦμαι  

(εξετάζω, σκέπτομαι) 

ἐσκόπουν και ἐσκοπούμην 

σκέψομαι 

ἐσκεψάμην 

ἔσκεμμαι 

ἐσκέμμην 

 

58) σπένδω (χύνω από το ποτήρι κρασί  

προς τιμήν των θεών) 

ἔσπενδον 

σπείσω 

ἔσπεισα 

 

σπένδομαι (κάνω συνθήκη) 

ἐσπενδόμην 

σπείσομαι 

ἐσπεισάμην 

ἔσπεισμαι 

ἐσπείσμην 

59) στρέφω 

ἔστρεφον 

στρέψω 

ἔστρεψα 

ἔστροφα 

ἔστρόφην 

στρέφομαι 

ἐστρεφόμην 

-στρέψομαι, στραφήσομαι 

-εστρεψάμην, ἐστράφην, ἐστρέφθην 

ἔστραμμαι 

-εστράμμην 

60) συλλέγω 

συνέλεγον 

συλλέξω 

συνέλεξα 

συνείλοχα 

συνειλόχειν 

συλλέγομαι 

συνελεγόμην 

συλλέξομαι, συλλεγήσομαι 

συνελεξάμην, συνελέγην 

συνείλεγμαι 

συνειλέγμην 

61) τείνω 

ἔτεινον 

τενῶ 

ἔτεινα 

-τέτακα 

 

τείνομαι 

ἐτεινόμην 

-τενοῦμαι, ταθήσομαι 

-ετεινάμην, ετάθην 

τέταμαι 

ἐτετάμην 

62) τέμνω 

ἔτεμνον 

τεμῶ 

ἔτεμον (αορ. β΄) 

τέτμηκα 

ἐτετμήκειν 

τέμνομαι 

ἐτεμνόμην 

-τεμοῦμαι, τμηθήσομαι 

ἐτεμόμην, ἐτμήθην 

τέτμημαι 

ἐτετμήμην 

63) τίθημι 

ἐτίθην 

θήσω 

ἔθηκα (αορ. β΄) 

τέθεικα 

ἐτεθείκειν 

τίθεμαι 

ἐτιθέμην 

θήσομαι, τεθήσομαι 

ἐθέμην, ἐτέθην 

τέθειμαι 

έτεθείμην 

64) τρέπω 

ἔτρεπον 

τρέψω 

ἔτρεψα 

ἔτραπον (αορ. β΄) 

τέτροφα 

ἐτετρόφειν 

τρέπομαι 

ἐτρεπόμην 

τρέψομαι 

ἐτρεψάμην 

ἐτραπόμην (αορ. β΄), ἐτράπην 

τέτραμμαι 

ἐτετράμμην 

65) τυγχάνω 

ἐτύγχανον 

τεύξομαι 

ἔτυχον (αορ. β΄) 

τετύχηκα 

ἐτετυχήκειν, τετυχηκώς ἦν 
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66) 

 

ὑπισχνοῦμαι (υπόσχομαι) 

ὑπισχνούμην 

ὑποσχήσομαι 

ὑπεσχόμην (αορ. β΄) 

ὑπέσχημαι 

ὑπεσχήμην 

67) φαίνω 

ἔφαινον 

φανῶ 

ἔφηνα 

πέφαγκα 

ἐπεφάγκειν 

φαίνομαι 

ἐφαινόμην 

φανοῦμαι, φανήσομαι 

ἐφηνάμην, ἐφάνην, ἐφάνθην 

πέφασμαι, πέφηνα 

ἐπεφάσμην 

68) φέρω 

ἔφερον 

οἴσω 

ἤνεγκα, ἤνεγκον (αορ. β΄) 

ἐνήνοχα 

-ενηνόχειν 

φέρομαι 

ἐφερόμην 

οἴσομαι, οἰσθήσομαι, ἐνεχθήσομαι 

ἠνεγκάμην, ἠνέχθην 

ἐνήνεγμαι 

ἐνηνέγμην 

69) φεύγω (φεύγω, είμαι εξόριστος) 

ἔφευγον 

φεύξομαι, φευξοῦμαι 

ἔφυγον (αορ. β΄) 

πέφευγα 

ἐπεφεύγειν 

 

70) φθάνω 

ἔφθανον 

φθήσομαι 

ἔφθασα, ἔφθην (αορ. β΄) 

 

71) φθείρω 

ἔφθειρον 

φθερῶ 

ἔφθειρα 

ἔφθαρκα 

ἐφθάρκειν 

φθείρομαι 

ἐφθειρόμην 

φθεροῦμαι, φθαρήσομαι 

ἐφθάρην 

ἔφθαρμαι 

ἐφθάρμην 

72) φύω (είμαι από τη φύση μου) 

ἔφυον 

φύσω 

ἔφυσα 

φύομαι 

ἐφυόμην 

φύσομαι 

ἔφυν (αορ. β΄) 

πέφυκα 

ἐπεφύκειν 

73) χρῶμαι (χρησιμοποιώ, έχω) 

ἐχρώμην 

χρήσομαι 

ἐχρησάμην 

κέχρημαι 

 

 


