12.3.3 De onvoltooid verleden tijd (o.v.t.) van de continuïteit / Παραηαηικός
De Παξαηαηηθόο drukt de continuïteit of de herhaling van een handeling uit die zich in het verleden
afspeelde.
Χηεο δηάβαδε όιε κέξα. Gisteren was hij/zij de hele dag aan het lezen.
Καζώο δηάβαδε, ρηύπεζε ην ηειέθσλν. Terwijl hij/zij aan het lezen was, de telefoon ging.
12.3.3.1 Vorming van de o.v.t. van de continuïteit actief
Kenmerken van de “ παραηαηικός ” actief
De uitgangen zijn dezelfde als bij de “ αόξηζηνο ”: -α, -ες, -ε, -αμε, -αηε, -αν. Maar er is geen -ζ-, -μ-,
-ς- ervoor. Het accentteken staat bij de werkwoorden van de 1e vervoeging actief altijd op de derde
lettergreep vanuit het einde. In de andere gevallen staat het op de tweede lettergreep vanuit het einde.
Groep A, de 1e vervoeging
Het augment (voorvoegsel) “ έ- ”
Werkwoorden van de 1e vervoeging kunnen een augment krijgen. In dit geval gelden er dezelfde
regels als bij de “ αόξηζηνο ”. 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 – πεξηέγξαθα
ππνγξάθσ – ππέγξαθα
Vormingsstappen
Het werkwoorden δηαβάδσ (lezen) en γξάθσ (schrijven) dienen als voorbeeld:
1. Zoek de stam van o.t.t. actief (-σ weg laten)
δηαβάδσ – διαβαδγξάθσ – γραθ2. Plaats de uitgangen van de “ αόξηζηνο ” achter de o.t.t-stam (-α, -εο, -ε, -ακε, -αηε, -αλ) en zet
het accent op de derde lettergreep vanuit het einde. Heeft het werkwoord maar twee
lettergrepen, plaats dan het augment “ έ- ” ervoor met het accent erop.
διάβαδ-α
έγραθ-α
διάβαδ-ες
έγραθ-ες
…
…
Hieronder worden bovenstaande werkwoorden vervoegd:
διάβαδ-α
ik was aan het lezen
έγραθ-α
διάβαδ-ες
jij was aan het lezen
έγραθ-ες
διάβαδ-ε
…
έγραθ-ε
διαβάδ-αμε
διαβάδ-αηε
διάβαδ-αν

ik was aan het schrijven
jij was aan het schrijven
…

γράθ-αμε
γράθ-αηε
έγραθ-αν

Groep B, de 2e vervoeging
Kenmerken
Bij werkwoorden van de 2e vervoeging wordt vóór de uitgangen een extra lettergreep toegevoegd “ νπζ- ”. Het accentteken komt op de tweede lettergreep van achteren te staan. Het augment “ έ- ” is bij
deze groep werkwoorden niet nodig.

Vormingsstappen
De werkwoorden αγαπώ (houden van) en ηειεθσλώ (bellen) dienen als voorbeeld:
1. Zoek de o.t.t-stam actief van het werkwoord (-σ weg laten)
Β1
Β2
αγαπώ – αγαπηειεθσλώ – ηελεθωνγειώ – γελ2. Plaats de extra lettergreep “ -νπζ- ” erachter.
Β1
Β2
αγαπ-οσζηειεθσλ-οσζγει-οσζ-

3. Plaats de uitgangen van de o.v.t (-α, -εο, -ε, -ακε, -αηε, -αλ) er achter en zet het accent op de
tweede lettergreep vanuit het einde. Let op: bij de eerste en tweede persoonsvorm meervoud
wordt het accentteken verplaatst naar de derde lettergreep van achteren.
Β1
Β2
αγαπ-νύζ-α, αγαπ-νύζ-εο, …
ηειεθσλ-νύζ-α, ηειεθσλ-νύζ-εο, …
γει-νύζ-α, γει-νύζ-εο, …
Hieronder wordt het eerste werkwoord vervoegd:
αγαπούζ-α
ik hield van
αγαπούζ-ες
jij hield van
αγαπούζ-ε
hij/zij/het hield van
αγαπούζ-αμε
αγαπούζ-αηε
αγαπούζ-αν

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

12.3.3.2 Vorming van de o.v.t. van de continuïteit mediumpassief
Groep A, de 1e vervoeging
Kenmerken
Kenmerkend voor de o.v.t. van de continuïteit mediumpassief van groep A zijn de uigangen:
–όκνπλ, -όζνπλ, -όηαλ, -όκαζηε, -όζαζηε, -νληαλ
Vormingsstappen
Het werkwoord πιεξώλνκαη (betaald worden) dient als voorbeeld:
1. Neem de stam van de tegenwoordige tijd (o.t.t), (-σ, -νκαη weg laten)
πιεξώλσ-πιεξώλνκαη – πιεξσλ2. Plaats de uigangen –όκνπλ, -όζνπλ, -όηαλ, -όκαζηε, -όζαζηε, -νληαλ
πιεξσλ-όκνπλ, πιεξσλ-όζνπλ …
Hieronder wordt bovenstaande werkwoord vervoegd:
πιεξσλόκνπλ
ik werd betaald
πιεξσλόζνπλ
jij werd betaald
πιεξσλόηαλ
…
πιεξσλόκαζηε
πιεξσλόζαζηε
πιεξώλνληαλ

Groep B, de 2e vervoeging, B1 en B2
Kenmerken
Kenmerkend voor de o.v.t. van de continuïteit mediumpassief van groep B zijn de uitgangen:
B1:
–ηόκνπλ, -ηόζνπλ, -ηόηαλ,
-ηόκαζηε, -ηόζαζηε, -ηόληαλ (-νύληαλ)
B2:
–όκνπλ, -όζνπλ, -όηαλ,
-όκαζηε, -όζαζηε, -όληαλ (-νύληαλ)
Vormingsstappen
De werkwoorden αγαπηέκαη (bemind worden) en θνηκάκαη (slapen) dienen als voorbeeld:
1. Neem de stam van de tegenwoordige tijd (o.t.t)
Β1
Β2
αγαπώ-αγαπηέκαη – αγαπθνηκάκαη – θνηκ2. Plaats onderstaande uigangen achter de stam
Β1
Β2
–ηόκνπλ, -ηόζνπλ, -ηόηαλ,
–όκνπλ, -όζνπλ, -όηαλ,
-ηόκαζηε, -ηόζαζηε, -ηόληαλ (-νύληαλ)
-όκαζηε, -όζαζηε, -όληαλ (-νύληαλ)
αγαπ-ιόμοσν, αγαπ-ιόζοσν …

κοιμ-όμοσν, κοιμ-όζοσν …

Hieronder worden bovenstaande werkwoorden vervoegd:
B1
B2
αγαπηόκνπλ
ik werd bemind
θνηκόκνπλ
αγαπηόζνπλ
jij werd bemind
θνηκόζνπλ
αγαπηόηαλ
…
θνηκόηαλ
αγαπηόκαζηε
αγαπηόζαζηε
αγαπηόληαλ (αγαπηνύληαλ)

ik sliep
jij sliep
…

θνηκόκαζηε
θνηκόζαζηε
θνηκόληαλ (θνηκνύληαλ)

Werkwoorden met archaïsche vervoeging
Kenmerken
Kenmerkend voor de o.v.t. van de continuïteit mediumpassief van de werkwoorden met archaische
vervoeging zijn de uitgangen: –νύκνπλ, -νύζνπλ, -νύληαλ, -νύκαζηε, -νύζαζηε, -νύληαλ
Vormingsstappen
Het werkwoord δηεγνύκαη (vertellen) dient als voorbeeld:
1. Neem de stam van de tegenwoordige tijd (o.t.t), (de uitgang –νύκαη weg laten)
δηεγνύκαη – δηεγ2. Plaats de uigangen –νύκνπλ, -νύζνπλ, -νύληαλ, -νύκαζηε, -νύζαζηε, -νύληαλ
δηεγ-νύκνπλ, δηεγ-νύζνπλ …
Hieronder wordt bovenstaande werkwoord vervoegd:
δηεγνύκνπλ
ik vertelde
δηεγνύζνπλ
jij vertelde
δηεγνύληαλ
…
δηεγνύκαζηε
δηεγνύζαζηε
δηεγνύληαλ

