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12.3.4 De onvoltooid tegenwoordige toekomende tijd (o.t.t.t.) / Μέιιοληας ζηηγκηαίος
De o.t.t.t drukt uit een handeling die zich in de toekomst afspeelt. De continuïteit of herhaling van
deze handeling is niet van belang. Voor een handeling die continu of herhaaldelijk plaats zal vinden in
de toekomst wordt een andere vorm van de toekomende tijd gebruikt, de Μέιινληαο δηαξθείαο.
Kenmerken van de o.t.t.t. in het grieks, is het onverbogen woordje ζα (zullen). Verder de stam van de
o.v.t. (verleden tijd) mag gebruikt worden voor de vorming van deze tijd.
Αύξην ζα θηηάμω έλα θέηθ.
Morgen zal ik een cake maken.
Θα πιεξώζω αύξην ην ινγαξηαζκό.
Ik zal de rekening morgen betalen.
12.3.4.1 Vorming van de o.t.t.t in de bedrijvende vorm (actief)
Werkwoorden van de 1e en 2e vervoeging
Kenmerken
Kenmerkend voor de o.t.t.t. in de bedrijvende vorm van werkwoorden van de groep A en B zijn: het
woordje ζα, de stam van de o.v.t actief en de uigangen van de o.t.t. actief.
Vormingsstappen
De werkwoorden δηαβάδω (lezen), γξάθω(schrijven), αγαπώ (houden van), ηειεθωλώ (bellen) worden
als voorbeeld gebruikt:
1. zoek de stam van de o.v.t (verleden tijd) van het werkwoord.
Groep A, 1e vervoeging
Groep B, 2e vervoeging, B1, B2
δηαβάδω - δηαβαδ- - δηαβαζαγαπώ - αγαπ- - αγαπεζγξάθω - γξαθ- - γραψηειεθωλώ - ηειεθωλ- - ηειεθωλεζ2. zet achter de stam de uitgangen van de o.t.t (tegenwoordige tijd) van de werkwoorden van de
1e vervoeging (-ω, -εηο, -εη, -νπκε, -εηε, -νπλ) en plaats het accent op de tweede lettergreep van
achteren. Let op: bij de eerste en tweede persoonsvorm meervoud komt het accent op de derde
lettergreep van achteren te staan.
Groep A, 1e vervoeging
Groep B, 2e vervoeging, B1, B2
δηαβάζ-ω, δηαβάζ-εηο, δηαβάζ-εη, …
αγαπήζ-ω, αγαπήζ-εηο, αγαπήζ-εη, …
γξάψ-ω, γξάψ-εηο, γξάψ-εη, …
ηειεθωλήζ-ω, ηειεθωλήζ-εηο, ηειεθωλήζ-εη, …
3. Zet ervoor het woordje ζα
Groep A, 1e vervoeging
ζα δηαβάζω, ζα δηαβάζεηο, …
ζα γξάψω, ζα γξάψεηο, …

Groep B, 2e vervoeging, B1, B2
ζα αγαπήζω, ζα αγαπήζεηο …
ζα ηειεθωλήζω, ζα ηειεθωλήζεηο, …

Hieronder wordt één werkwoord van iedere groep vervoegd:
Groep A, 1e vervoeging
Groep B, 2e vervoeging, B1, B2
ζα γξάψω
ik zal schrijven
ζα αγαπήζω
ik zal houden van
ζα γξάψεηο
jij zult schrijven
ζα αγαπήζεηο
jij zult houden van
ζα γξάψεη
…
ζα αγαπήζεη
…
ζα γξάψνπκε
ζα γξάψεηε
ζα γξάψνπλ

ζα αγαπήζνπκε
ζα αγαπήζεηε
ζα αγαπήζνπλ
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12.3.4.2 Vorming van de o.t.t.t. in de lijdende vorm (passief)
Werkwoorden van de 1e en 2e vervoeging
Kenmerken
Kenmerkend voor de o.t.t.t. passief van de werkwoorden van groep A en B zijn: het woordje ζα, de
stam van de o.v.t. passief en de uitgangen van de o.t.t. van B2 actief.
Vormingsstappen
De werkwoorden πιεξώλνκαη (betaald worden), αγνξάδνκαη (gekocht worden), αγαπηέκαη (bemind
worden), θνηκάκαη (slapen), δηεγνύκαη (vertellen) worden als voorbeeld gebruikt:
1. zoek de stam van de o.v.t (verleden tijd) passief van het werkwoord.
Groep A, 1e vervoeging
Groep B, 2e vervoeging,
B1, B2, Archaïsche vervoeging
πιεξώλνκαη-πιεξωλ-πιερωζαγαπηέκαη-αγαπ-αγαπεζαγνξάδνκαη-αγνξαδ-αγοραζηθνηκάκαη-θνηκ-θοηκεζδηεγνύκαη-δηεγ-δηεγεζ-

2. zet achter de stam de uitgangen van de o.t.t (tegenwoordige tijd) van de werkwoorden van B2
(-ώ, -είς, -εί, -ούκε, -είηε, -ούλ) en plaats het accent op de eerste lettergreep van achteren. Let
op: bij de eerste en tweede persoonsvorm meervoud komt het accent op de tweede lettergreep
van achteren te staan.
Groep A, 1e vervoeging
Groep B, 2e vervoeging,
B1, B2, Archaïsche vervoeging
πιεξωζ-ώ, πιεξωζ-είο, …
αγαπεζ-ώ, αγαπεζ-είο, …
αγνξαζη-ώ, αγνξαζη-είο, …
θνηκεζ-ώ, θνηκεζ-είο, …
δηεγεζ-ώ, δηεγεζ-είο, …
3. Zet ervoor het woordje ζα
Groep A, 1e vervoeging
ζα πιεξωζώ, ζα πιεξωζείο, …
ζα αγνξαζηώ, ζα αγνξαζηείο, …

Groep B, 2e vervoeging,
B1, B2, Archaïsche vervoeging
ζα αγαπεζώ, ζα αγαπεζείο, …
ζα θνηκεζώ, ζα θνηκεζείο, …
ζα δηεγεζώ, ζα δηεγεζείο, …

Hieronder wordt één werkwoord van iedere groep vervoegd:
Groep A, 1e vervoeging
Groep B, 2e vervoeging
ζα πιεξωζώ
ik zal worden betaald
ζα αγαπεζώ
ik zal worden bemind
ζα πιεξωζείο
jij zult worden betaald
ζα αγαπεζείο
jij zult worden bemind
ζα πιεξωζεί
…
ζα αγαπεζεί
…
ζα πιεξωζνύκε
ζα πιεξωζείηε
ζα πιεξωζνύλ

ζα αγαπεζνύκε
ζα αγαπεζείηε
ζα αγαπεζνύλ

All rights reserved. No part of this work may be reproduced in digital form or any other form, by print, photoprint,
microfilm or any other means without written permission from the author Konstantinos Athanasiou.

