12.3.2 De onvoltooid verleden tijd (o.v.t.) / Αόξηζηνο
De o.v.t. wordt gebruikt om een handeling in het verleden uit te drukken, diens continuïteit of
herhaling is niet van belang. De continuïteit of herhaling van een handeling in het verleden wordt
aangegeven met de “Παξαηαηηθόο”, de andere o.v.t in het Grieks.
Χζεο πήγα ζηελ πόιε.
Gisteren ging ik naar de stad.
Χζεο δελ είδα ηε Μαξία.
Gisteren zag ik Maria niet.
12.3.2.1 Vorming van de o.v.t actief
Kenmerken van de “ αόξηζηνο ” actief
Kenmerkend voor de “ αόξηζηνο ” actief zijn de letters ζ, (θ+ζ) μ, (π+ζ) ς vóór de uitgangen. De
uitgangen zijn: -α, -εο, -ε, -ακε, -αηε, -αλ. Bij de “αόξηζηνο” staat het accent altijd op de derde
lettergreep vanuit het einde.
Groep A, de 1e vervoeging
Het augment (voorvoegsel) “ έ- ”
Werkwoorden die uit slechts twee lettergrepen bestaan, krijgen ervóór een augment, de letter “ έ- ”
met het accent erop. Met deze toevoeging komt het accent op de derde lettergreep te staan. Het
augment verdwijnt als de klemtoon niet meer op de “ έ- ” valt. Sommige werkwoorden krijgen het
augment in het werkwoord en niet ervóór, bijvoorbeeld:
πεξηγξάθσ-πεξηέγξαςα
ππνγξάθσ – ππέγξαςα
εθθξάδσ-εμέθξαζα
Vormingsstappen
De werkwoorden δηαβάδσ (lezen) en γξάθσ (schrijven) dienen als voorbeeld:
1. Zoek de stam van de o.t.t. actief (-σ weg laten)
δηαβάδσ – δηαβαδγξάθσ – γξαθ2. Verander de laatste letter van de stam van de o.t.t. (tegenwoordige tijd) in ζ, μ of ς, dit wordt
nu de stam van de o.v.t. (verleden tijd).
Als de o.t.t-stam eindigt op:
een klinker of λ
–
ζ
θ, γ, ρ, ρλ
–
μ
π, β, θ, πη, θη, απ, επ –
ς
(uitzondering: πέθησ-έπεζα)
η, δ, ζ, ζ, δ
–
ζ of μ
δηαβαδ – δηαβαζγξαθ – γξας3. Plaats de uitgangen van de “ αόξηζηνο ” (-α, -εο, -ε, -ακε, -αηε, -αλ) achter de o.v.t-stam en zet
het accent op de derde lettergreep vanuit het einde. Heeft het werkwoord maar twee
lettergrepen, plaats dan het augment “ έ- ” met het accent erop.
δηάβαζ-α
έγξας-α
δηάβαζ-εο
έγξας-εο
…
…
Hieronder worden bovenstaande werkwoorden vervoegd:
δηάβαζ-α
ik las
έγξας-α
δηάβαζ-εο
jij las
έγξας-εο
δηάβαζ-ε
…
έγξας-ε
δηαβάζ-ακε
δηαβάζ-αηε
δηάβαζ-αλ

ik schreef
jij schreef
…

γξάς-ακε
γξάς-αηε
έγξας-αλ

Groep B, de 2e vervoeging
Kenmerken
Bij werkwoorden van de tweede vervoeging wordt vóór de uitgangen een extra lettergreep
toegevoegd, de “ -εζ- ” of soms (-εζ-, -αζ-, -πζ-, -αμ-, -εμ-, -ες-). Het augment “ έ- ” is bij deze

groep werkwoorden, in principe, niet nodig. Let op: het werkwoord “ δσ ” (leven) krijgt wel het
augment (δσ – έδεζα)
Vormingsstappen
Het werkwoord αγαπώ (houden van), γειώ (lachen) en ηειεθσλώ (bellen) dienen als voorbeeld:
1. Zoek de o.t.t-stam actief van het werkwoord (-σ weg laten)
Β1
Β2
αγαπώ – αγαπηειεθσλώ – ηειεθσλγειώ – γει2. Plaats de extra lettergreep “ -εζ- ” (of soms -αζ-, -εζ-, -πζ-, -αμ-, -εμ-, -ες-) erachter. Dit
wordt nu de o.v.t-stam.
Β1
Β2
αγαπεζηειεθσλεζγειαζ-

3. Plaats de uitgangen van de o.v.t (-α, -εο, -ε, -ακε, -αηε, -αλ) achter de o.v.t-stam en zet het
accent op de derde lettergreep vanuit het einde.
Β1
Β2
αγάπεζ-α, αγάπεζ-εο, αγάπεζ-ε, …
ηειεθώλεζ-α, ηειεθώλεζ-εο, …
γέιαζ-α, γέιαζ-εο, γέιαζ-ε…
Hieronder wordt het werkwoord αγαπώ (houden van) in de o.v.t. (verleden tijd) vervoegd:
αγάπεζ-α
ik hield van
αγάπεζ-εο
jij hield van
αγάπεζ-ε
hij/zij/het hield van
αγαπήζ-ακε
αγαπήζ-αηε
αγάπεζ-αλ

wij hielden van
jullie hielden van/u hield van
zij hielden van

12.3.2.2 Vorming van de o.v.t. mediumpassief
Kenmerken
De uitgangen van de “ αόξηζηνο ” mediumpassief zijn dezelfde als die van het actief:
-α, -εο, -ε, -ακε, -αηε, -αλ.
Groep A, de 1e vervoeging
Kenmerken
Kenmerkend voor de “ αόξηζηνο ” mediumpassief van de 1e vervoeging zijn, meestal, de
lettercombinaties -ζεθ- en -ζηεθ- (volgende lettercombinaties komen ook voor: -θηεθ-, -ρηεθ-, θζεθ-, -λζεθ-, -(απ)ηεθ-, -(επ)ηεθ-) vóór de uigangen.
Vormingsstappen
De werkwoorden πιεξώλνκαη (betaald worden) en αγνξάδνκαη (gekocht worden) worden als
voorbeeld gebruikt:
1. Zoek de stam van o.t.t. (-σ, -νκαη weg laten)
πιεξώλσ-πιεξώλνκαη – πιεξσλαγνξάδσ-αγνξάδνκαη – αγνξαδ2. Verander de laatste letter van de o.t.t-stam in ζ, of ζη
(of soms in -θη-, -ρη-, -θζ-, -λζ-, -(απ)η-, -(επ)η-), dit wordt nu de stam van de o.v.t.
mediumpassief
πιεξσλ - πιεξσζαγνξάδ - αγνξαζη-

Enige houvast kunnen, in principe, onderstaande regels bieden:
Als de o.v.t (verleden tijd) actief eindigt op:
-ζα - ζ of ζη
-μα - ρη
-ςα - θη/θζ
3. Plaats de lettercombinatie -εθ- achter de stam van de o.v.t. mediumpassief:
πιεξσζ-εθαγνξαζη-εθ4. Zet de uitgangen van de “ αόξηζηνο ” (-α, -εο, -ε, -ακε, -αηε, -αλ) er achter en zet het accent op
de derde lettergreep vanuit het einde.
πιεξώζεθα, πιεξώζεθεο, …
αγνξάζηεθα, αγνξάζηεθεο, …
Hieronder worden bovenstaande werkwoorden vervoegd:
πιεξώζεθα
ik werd betaald
αγνξάζηεθα
πιεξώζεθεο
jij werd betaald
αγνξάζηεθεο
πιεξώζεθε
…
αγνξάζηεθε
πιεξσζήθακε
πιεξσζήθαηε
πιεξώζεθαλ

ik werd gekocht
jij werd gekocht
…

αγνξαζηήθακε
αγνξαζηήθαηε
αγνξάζηεθαλ

Groep B, de 2e vervoeging, B1, B2 en de archaïsche vervoeging
Kenmerken
Kenmerkend voor de 2e vervoeging zijn meestal de lettercombinaties –ήζεθ- (volgende
lettercombinaties komen ook voor maar minder vaak: έζεθ-, -έζηεθ-, -άζηεθ-, -άρηεθ-, -ήρηεθ-).
Het accentteken staat altijd op de derde lettergreep vanuit het einde.
Vormingsstappen
De werkwoorden αγαπηέκαη (bemind worden), βαξηέκαη (zich vervelen), θνηκάκαη (slapen) en
δηεγνύκαη (vertellen) worden als voorbeelden gebruikt:
1. Zoek de stam van o.t.t. (-ώ, -ηέκαη, -άκαη, -νύκαη weg laten)
B1
B2
Archaïsche vervoeging
αγαπώ-αγαπηέκαη – αγαπθνηκάκαη(θνηκνύκαη) – θνηκδηεγνύκαη – δηεγβαξηέκαη – βαξ-

2.
Plats achter de stam van o.t.t. de lettercombinaties -εζ- (of één van de volgende
lettercombinaties: -εζ-, -εζη-, -αζη-, -αρη-, -ερη-), dit wordt nu de stam van de o.v.t mediumpassief
B1
B2
Archaïsche vervoeging
αγαπ-εζθνηκ-εζδηεγ-εζβαξ-εζ3. Plaats de lettercombinatie -εθ- achter de stam van de o.v.t. mediumpassief:
B1
B2
Archaïsche vervoeging
αγαπεζ-εθθνηκεζ-εθδηεγεζ-εθ
βαξεζ-εθ4. Zet de uitgangen van de “ αόξηζηνο ” (-α, -εο, -ε, -ακε, -αηε, -αλ) er achter en zet het accent op
de derde lettergreep vanuit het einde.
B1
B2
Archaïsche vervoeging
αγαπήζεθα, αγαπήζεθεο, …
θνηκήζεθα, θνηκήζεθεο, …
δηεγήζεθα, δηεγήζεθεο, …
βαξέζεθα, βαξέζεθεο, …

Hieronder wordt één werkwoord van iedere groep vervoegd:
Β1
Β2
αγαπήζεθα
ik werd bemind
θνηκήζεθα
ik sliep
αγαπήζεθεο
jij werd bemind
θνηκήζεθεο
jij sliep
αγαπήζεθε
…
θνηκήζεθε
…

Archaïsche vervoeging
δηεγήζεθα
ik vertelde
δηεγήζεθεο
jij vertelde
δηεγήζεθε
…

αγαπεζήθακε
αγαπεζήθαηε
αγαπήζεθαλ

δηεγεζήθακε
δηεγεζήθαηε
δηεγήζεθαλ

θνηκεζήθακε
θνηκεζήθαηε
θνηκήζεθαλ

