12.3.1 Onvoltooid tegenwoordige tijd (o.t.t) / Ενεζηώηας
De onvoltooid tegenwoordige tijd geeft aan dat een handeling nu, in het heden plaats vindt of zelfs in
de nabije toekomst als het zeker is dat de handeling plaats zal vinden. Hij kan ook continuïteit en
herhaling/gewoonte van een handeling uitdrukken.
Γηαβάδω έλα βηβιίο. (nu)
Μέλω ζηελ Αζήλα. (continuïteit)
Πεγαίλω ζηο ζτοιείο θάζε κέρα. (herhaling)
Φεύγω αύρηο. (nabije toekomst)

Ik lees een boek.
Ik woon in Athene
Ik ga iedere dag naar school.
Morgen ben ik weg.

12.3.1.1 Vorming van de o.t.t. actief
Groep A, de 1e vervoeging
Kenmerken
Kenmerkend voor de o.t.t. actief van groep A zijn de uitgangen: –ω, -εις, -ει, -ουμε, -εηε, -ουν
Vormingsstappen
De werkwoorden γράθω (schrijven) en δηαβάδω (lezen) dienen als voorbeeld:
1. Zoek de stam van het werkwoord (-ω weg laten).
γράθω – γραθδηαβάδω – δηαβαδ2. Plaats achter de stam de uitgangen
–ω, -εις, -ει, -ουμε, -εηε, -ουν
en het accentteken op de tweede lettergreep vanuit het einde.
γράθ-ω, γράθ-εης, γράθ-εη, …
δηαβάδ-ω, δηαβάδ-εης, δηαβάδεη, …
Let op: bij de eerste en tweede persoon meervoud komt het accentteken op de derde
lettergreep vanuit het einde te staan.
Hieronder staan de uitgangen van de o.t.t. actief van werkwoorden van de 1e vervoeging en wordt het
werkwoord γράθω (schrijven) vervoegd:
γράθω
ik schrijf
-ω
γράθεις
jij schrijft
-εις
γράθει
hij/zij/het schrijft
-ει
-ουμε
-εηε
-ουν (ε)

γράθουμε
γράθεηε
γράθουν (ε)

wij schrijven
jullie schrijven, u schrijft
zij schrijven

Groep B, de 2e vervoeging, B1 en B2
Kenmerken
Kenmerkend voor groep B zijn de uitgangen:
B1:
-ώ(-άω), -άς, -ά(-άει),
-άμε(-ούμε), -άηε, -άνε (-ούν)
B2:
-ώ, -είς, -εί,
-ούμε, -είηε, -ούν.
Vormingsstappen
De werkwoorden κηιώ (spreken) en κπορώ (kunnen) dienen als voorbeeld:
1. Zoek de stam van het werkwoord (-ω weg laten).
Β1
Β2
κηιώ – κηικπορώ – κπορ2. plaats achter de stam bij werkwoorden van B1 de uitgangen
-ώ(-άω), -άς, -ά(-άει),
-άμε(-ούμε), -άηε, -άνε (-ούν)

en bij werkwoorden van B2 de uitgangen
-ώ, -είς, -εί,
-ούμε, -είηε, -ούν.
Β1
κηιώ(-άω), κηιάς, κηιά(-άεη), …

Β2
κπορώ, κπορείς, κπορεί, …

Hieronder volgen de uitgangen van de o.t.t actief van beide subgroepen van de 2e vervoeging en
worden de werkwoorden κηιώ (spreken) en κπορώ (kunnen) vervoegd:
B1
B2
κηιώ (-άω)
ik spreek
κπορώ
ik kan
-ω (-άω)
-ώ
κηιάς
jij spreekt
κπορείς
jij kunt
-ας
-είς
κηιά (-άει)
hij … spreekt -εί
κπορεί
hij/zij/het kan
-α (-άει)
-άμε (-ούμε)
-άηε
-άνε (-ούν)

κηιάμε (-ούμε)
κηιάηε
κηιάνε (-ούν)

wij …
jullie …/u …
zij …

-ούμε
-είηε
-ούν(ε)

κπορούμε
κπορείηε
κπορούν

wij …
jullie …/u …
zij …

12.3.1.2 Vorming van de o.t.t. mediumpassief
Groep A, de 1e vervoeging
Kenmerken
Kenmerkend voor de o.t.t. mediumpassief van groep A zijn de uitgangen:
-ομαι, -εζαι, -εηαι, -όμαζηε, -εζηε, -ονηαι.
Vormingsstappen
Het werkwoord ληύλοκαη (zich aankleden, gekleed worden) dient als voorbeeld:
1. Zoek de stam van het werkwoord (-ω, -οκαη weg laten).
ληύλω – ληύλοκαη – νηύν2. plaats achter de stam de uitgangen
-ομαι, -εζαι, -εηαι,
-όμαζηε, -εζηε, -ονηαι.
ληύλ-οκαη, ληύλ-εζαη, ληύλ-εηαη, …
Hieronder volgen de uitgangen van de o.t.t. mediumpassief van werkwoorden van de 1e vervoeging en
wordt het werkwoord ληύλοκαη (zich aankleden) vervoegd:

-ομαι
-εζαι
-εηαι

ληύλομαι
ληύλεζαι
ληύλεηαι

ik kleed me aan
jij kleed je aan
hij/zij/het …

ik word gekleed
jij wordt gekleed
hij/zij/het …

-όμαζηε
-εζηε
-ονηαι

λησλόμαζηε
ληύλεζηε
ληύλονηαι

wij …
jullie …/u …
zij …

wij …
jullie …/u ...
zij …

Groep B, de 2e vervoeging, groep B1, B2 en de archaïsche vervoeging
Kenmerken
Kenmerkend voor de o.t.t mediumpassief van groep B zijn de uitgangen:
B1:
-ιέμαι, -ιέζαι, -ιέηαι,
-ιόμαζηε, ιέζηε, -ιούνηαι
B2:
-ούμαι/άμαι, -άζαι, -άηαι,
-όμαζηε, -άζηε, -ούνηαι.
Arch. verv.:
-ούμαι, -είζαι, -είηαι,
-ούμαζηε, -είζηε, -ούνηαι

Vormingsstappen
Werkwoorden B1 en B2
De werkwoorden αγαπηέκαη (bemind worden) en θοηκούκαη / θοηκάκαη (slapen) dienen als voorbeeld:
1. Zoek de stam van het werkwoord (-ω, -ηέκαη, -ούκαη, -άκαη weg laten).
Β1
Β2
αγαπώ – αγαπηέκαη – αγαπ
Κοηκούκαη / θοηκάκαη – θοηκ
2. plaats achter de stam bij werkwoorden van B1 de uitgangen
-ιέμαι, -ιέζαι, -ιέηαι,
-ιόμαζηε, ιέζηε, -ιούνηαι
en bij werkwoorden van B2 de uitgangen
-ούμαι/άμαι, -άζαι, -άηαι,
-όμαζηε, -άζηε, -ούνηαι.
Β1
Β2
αγαπ-ηέκαη, αγαπ-ηέζαη, αγαπ-ηέηαη, …
Κοηκ-ούκαη, θοηκ-άζαη, θοηκ-άηαη, …
Hieronder volgen de uitgangen van de o.t.t mediumpassief van beide subgroepen van de tweede
vervoeging en worden de werkwoorden αγαπηέκαη (bemind worden) en θοηκούκαη (slapen) vervoegd:
B1
B2
αγαπιέμαι
ik word bemind
θοηκούμαι,-άμαι ik slaap
-ιέμαι
-ούμαι, -άμαι
αγαπιέζαι
jij wordt bemind
θοηκάζαι
jij slaapt
-ιέζαι
-άζαι
αγαπιέηαι
hij/zij/het …
θοηκάηαι
hij/zij/het …
-ιέηαι
-άηαι
-ιόμαζηε
-ιέζηε
-ιούνηαι

αγαπιόμαζηε
αγαπιέζηε
αγαπιούνηαι

wij …
jullie …/u …
zij …

-όμαζηε
-άζηε
-ούνηαι

θοηκόμαζηε
θοηκάζηε
θοηκούνηαι

wij …
jullie …/u …
zij …

Werkwoorden met archaïsche vervoeging
Sommige werkwoorden die eindigen op –ούκαη zoals δηεγούκαη (vertellen), αποηειούκαη (bestaan uit),
κηκούκαη (imiteren), απαζτοιούκαη (zich bezig houden) hebben een archaïsche vervoeging. Het
werkwoord δηεγούκαη (vertellen) dient als voorbeeld:
1. Zoek de stam van het werkwoord (-ούκαη weg laten).
δηεγούκαη – διηγ2. Plaats achter de stam de uitgangen
-ούμαι, -είζαι, -είηαι, -ούμαζηε, -είζηε, -ούνηαι
δηεγ-ούκαη, δηεγ-είζαη, δηεγ-είηαη, …
Hieronder staan de uigangen van de o.t.t. mediumpassief van werkwoorden met archaïsche vervoeging
en wordt het werkwoord δηεγούκαη (vertellen) vervoegd:
δηεγούμαι
ik vertel
-ούμαι
δηεγείζαι
jij vertelt
-είζαι
δηεγείηαι
hij/zij/het …
-είηαι
-ούμαζηε
-είζηε
-ούνηαι

δηεγούμαζηε
δηεγείζηε
δηεγούνηαι

wij …
jullie …/u ….
zij …

Sommige zeldzame werkwoorden die eindigen op –ώκαη krijgen ook een archaïsche vervoeging, zoals
het werkwoord εγγσ-ώκαη (garanteren):
εγγσ-ώκαη, εγγσ-άζαη, εγγσ-άηαη, εγγσ-όκαζηε, εγγσ-άζηε, εγγσ-ώληαη.

