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SISÄLLYSLUETTELO
1. Supistumasäännöt
1.1 Samanlaiset samanlaisiksi tai -kaltaisiksi
1.2 A- ja e-kirjaimista ensimmäinen voittaa
1.3 O voittaa aina
1.4 Paino
2. Esimerkkejä supistumaverbeistä

1. SUPISTUMASÄÄNNÖT
Jos verbivartalon viimeisenä kirjaimena on vokaali α, ε tai ο, niin silloin
tällaista verbiä kutsutaan supistumaverbiksi. Vartalon viimeinen kirjain ja
persoonapääte supistuvat seuraavien sääntöjen mukaisesti:

1.1 SAMANLAISET SAMANLAISIKSI TAI -KALTAISIKSI

α+α
ε+η
ε+ε
ο+ω
ο+ο

>
>
>
>
>

ᾱ (aa)
η
ει
ω
ου (uu)

1.2 A- JA E-KIRJAIMISTA ENSIMMÄINEN VOITTAA

α + ε > ᾱ (aa)
α + η > ᾱ (aa)
ε+α > η
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1.3 O VOITTAA AINA

α+ο
ε+ο
α+ω
ε+ω
o+ω

>
>
>
>
>

ω
ου
ω
ω
ω

1.4 PAINO
Supistuvien muotojen painot lasketaan supistumattomista muodoista. Persoonaeli finiittisillä muodoilla paino on niin kaukana lopusta kuin mahdollista:
lyhyeen tavuun loppuvissa kolmanneksi viimeisellä ja pitkään tavuun loppuvissa
toiseksi viimeiselle tavulle.
Jos paino jää supistuvalle tavulle, niin se merkitään sirkumfleksillä – jos se on
paino-opin mukaan mahdollista.

2. ESIMERKKEJÄ SUPISTUMAVERBEISTÄ

ἀγαπάω rakastaa
ἀγαπά + ω
ἀγαπά + εις
ἀγαπά + ει
ἀγαπά + ομεν
ἀγαπά + ετε
ἀγαπά + ουσιν

ἀγαπῶ
ἀγαπᾷς
ἀγαπᾷ
ἀγαπῶμεν
ἀγαπᾶτε
ἀγαπῶσιν

μισέω [μῑ-] vihata
μισέ + ω
μισέ + εις
μισέ + ει

μισῶ
μισεῖς
μισεῖ
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(vertaa πιστεύω)
(vertaa παιδεύομεν)
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μισέ + ομεν
μισέ + ετε
μισέ + ουσιν
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μισοῦμεν
μισεῖτε
μισοῦσιν

πληρόω täyttää, olla täynnä
πληρό + ω
πληρῶ
πληρό + εις
πληροῖς
πληρό + ει
πληροῖ
πληρό + ομεν
πληροῦμεν
πληρό + ετε
πληροῦτε
πληρό + ουσιν πληροῦσιν
POIKKEUS:

ζάω dzaoo elää > engl. zoo eläintarha
ζῶ
ζῇς
ζῇ
ζῶμεν
ζῆτε
ζῶσιν
a-supistumaverbejä

γεννάω synnyttää, siittää
ἐπιτιμάω nuhdella, varoittaa
e-supistumaverbejä (yleisin)

ἀκολουθέω seurata
εὐχαριστέω kiittää
o-supistumaverbejä (harvinaisin)

δικαιόω vanhurskauttaa
σταυρόω ristiinnaulita
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