
2.1 Greek Verb Tenses and Voices 
 

Present stem [1st PP]  
Incomplete action, ongoing, habitual 

Present tense= “is/are,” etc. 
Imperfect tense= “was/were” 

Future stem [2nd PP] 
 Future action  

Future tense[“will”] 
 
Aorist Stem [3rd and 6th PP] 

Completed action in the past 
Aorist tense [“-ed”] 

Perfect stem [4th and 5th PP]  
Completed action whose with on-going effects  

Perfect tense = “have/has” 
Pluperfect tense = “had” 
Future perfect tense = “will have” 

 
 

Tense/voice Synopsis Active MP or Middle [fut/aor] Passive 

  3rd sg 3rd pl 3rd sg 3rd pl 3rd sg 3rd pl 

Present Ind  θύει θύουσι(ν) θύεται θύονται xxx xxx 

Imperfect Ind  ἔθυε(ν) ἔθυον ἐθύετο ἐθύοντο xxx xxx 

Future Ind  θύσει θύσουσι(ν) θύσεται θύσονται τυθήσεται τυθήσονται 

1st Aor Ind  ἔθυσε(ν) ἔθυσαν ἐθύσατο ἐθύσαντο ἐτύθη ἐτύθησαν 

Perfect Ind  τέθυκε(ν) τεθύκασι(ν) τέθυται τέθυvνται xxx xxx 

PluPerf Ind  ἐτεθύκει τέθυκεν ἐτέθυτο ἐτέθυvτο xxx xxx 

Future Perfect Ind xxx xxx xxx xxx τεθύσεται τεθύσονται 

θύω, θύσω, ἔθυσα, τέθυκα, τέθυμαι, ἐτύθην 
   

 

 
 



 
 

2.1.2 Greek Verb Voices 
Summary of the Most Common Forms 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Principal Parts Pres Act Pres M/P Impf Act Impf M/P
1st PP 1st PP 1st PP 1st PP

θύω, θύσω, ἔθυσα, τέθυκα, τέθυμαι, ἐτύθην θύει, θύουσι(ν) θύεται, θύονται ἔθυε, ἔθυον ἐθύετο, ἐθύοντο
πέμπω, πέμψω, ἔπεμψα, πέπομφα, πέπεμμαι, ἐπέμφθην   πέμπει, πέμπουσι(v)       πέμπεται, πέμπονται ἔπεμπε, ἔπεμπον ἐπέμπετο, ἐπέμποντο
φεύγω, φεύξομαι, ἔφυγον, πέφευγα, --, -- φεύγει, φεύγουσι(ν) φεύγεται, φεύγονται ἔφευγε, ἔφευγον  --, -- 
βάλλω, βαλέω, ἔβαλον, βέβληκα, βέβλημαι, ἐβλήθην βάλλει, βάλλουσι(ν) βάλλεται, βάλλονται ἔβαλλε, ἔβαλλον ἐβάλλετο, ἐβάλλοντο
ποιέω, ποιήσω, ἐποίησα, πεποίηκα, ποποίημαι, ἐποιήθην ποιεῖ, ἐποιουσι(ν) ποεῖται, ποιοῦνται ἐποίει, ἐποίουν ἐποιεῖτο, ἐποιοῦντο
ἔρχομαι, ἐλεύσομαι, ἦλθον, ἐλήλυθα, --, -- ἔρχεται, ἔρχονται ἔρχεται, ἔρχονται ἤρχετο, ἤρχοντο ἤρχετο, ἤρχοντο
ἵστημι, στήσω, ἕστησα/ἕστην, ἕστηκα, ἕσταμαι, ἑστάθην ἵστησι(ν), ἱστᾶσι(ν) ἵσταται, ἵστανται ἵστη, ἵστασαν ἵστατο, ἵσταντο

Principal Parts Aor Act Aor Mid Aor Pass
3rd PP 3rd PP 6th PP

θύω, θύσω, ἔθυσα, τέθυκα, τέθυμαι, ἐτύθην ἔθυσε, ἔθυσαν ἐθύσατο, ἐθύσαντο ἐτύθη, ἐτύθησαν
πέμπω, πέμψω, ἔπεμψα, πέπομφα, πέπεμμαι, ἐπέμφθην   ἔπεμψε, ἔπεμψαν ἐπέμψατο, ἐπέμψαντο ἐπέμφθη, ἐπέμφθησαν
φεύγω, φεύξομαι, ἔφυγον, πέφευγα, --, -- ἔφυγε, ἔφυγον  -- , --  -- , --
βάλλω, βαλέω, ἔβαλον, βέβληκα, βέβλημαι, ἐβλήθην ἔβαλε, ἔβαλον ἐβάλετο, ἐβάλοντο ἐβλήθη, ἐβλήθησαν
ποιέω, ποιήσω, ἐποίησα, πεποίηκα, ποποίημαι, ἐποιήθην ἐποίησε, ἐποίησαν ἐποιήσατο, ἐποιήσαντο ἐποιήθη, ἐποιήθησαν
ἔρχομαι, ἐλεύσομαι, ἦλθον, ἐλήλυθα, --, -- ἦλθε, ἦλθον  --, --  --, -- 
ἵστημι, στήσω, ἕστησα/ἕστην, ἕστηκα, ἕσταμαι, ἑστάθην ἕστη, ἕστησαν ἔστατο, ἐστήσαντο ἐστάθη, ἐστάθησαν


