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Μέλλον
(Future)

There are three different sets of verb forms
that refer to future events: the future
imperfective (μέλλοντας συνεχής), the future
perfective (μέλλοντας συνοπτικός) and the
future perfect (μέλλοντας συντελεσμένος).
Formation

Θα μ’ αγαπάς για πάντα;
Ναι, δεν θα αγαπήσω ποτέ άλλη γυναίκα

All three future tenses have the particle θα
before the verb form.
future imperfective →

+present tense

future perfective
active

θα αγαπάω
θα αγαπιέμαι

αγαπήσ

-ουμε
-ετε
-ουν(ε)

-ω
-εις
-ει

active
medio-passive

ω

θα αγαπήσω
θα αγαπήσεις
θα αγαπήσει
θα αγαπήσουμε
θα αγαπήσετε
θα αγαπήσουν(ε)

αγαπηθ
medio-passive

-ούμε
-είτε
-ούν(ε)

-ώ
-είς
-εί

ώ

θα αγαπηθώ
θα αγαπηθείς
θα αγαπηθεί
θα αγαπηθούμε
θα αγαπηθείτε
θα αγαπηθούν(ε)
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future perfect
έχω
έχεις
έχει

έχουμε
έχετε
έχουν(ε)

έχουμε
έχετε
έχουν(ε)

έχω
έχεις
έχει

active
αγαπήσει

medio-passive
αγαπηθεί

Use
Α. The future imperfective describes an
event that will be taking place in the future:
• continuously / progressively:
όλο το πρωί / το βράδυ κτλ.

habitually: κάθε μέρα / πρωί / μήνα / χρόνο
The future imperfective can also be used
to express that something is very probable
according to the speaker.
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Η Κλειώ θα διαβάζει όλη μέρα την
Κυριακή γιατί τη Δευτέρα γράφει
διαγώνισμα

Από αύριο ο Λάκης θα γυμνάζεται κάθε
μέρα δύο ώρες
Δεν πιστεύω ότι ο Σαχίνης καθαρίζει το
σπίτι μόνος του. Θα τον βοηθάει η Αγκάθα
(μάλλον τον βοηθάει)

Β. The future perfective describes an event
that will or is likely to take place in the future:
αύριο, μεθαύριο, την επόμενη εβδομάδα,
τον επόμενο μήνα, του χρόνου κτλ.
Η Αγκάθα και η Κλειώ θα κάνουν
διακοπές μαζί φέτος το καλοκαίρι

• We can also use future perfective to ask
for something politely or to politely give
instructions.

• Verb phrases such as σκοπεύω να /
πρόκειται να are also used to express things
we intend to do.
C. The future perfect is used for an event
that will take place in the future and be
completed before a specific time: ως τις
2.00 / το βράδυ κτλ., μέχρι τις 3.00 / το
απόγευμα, μέχρι να …, ώσπου να…

Θα μου δώσεις την κασέτα του
Χατζιγιάννη;
Θα προχωρήσετε ευθεία και θα δείτε το
Μέγαρο Μουσικής στο δεξί σας χέρι

Θα φύγω
Σκοπεύω να φύγω

αύριο στις έξι

Μέχρι το καλοκαίρι η Κλειώ θα έχει μάθει
τέλεια Ισπανικά

1. What do you think they will do to deal with the situation?
1. Ο Σαχίνης περπατάει στο δρόμο και βλέπει ξαφνικά την Αγκάθα. Τι θα κάνει;
2. Η Αγκάθα φτάνει στο σταθμό και βλέπει το τρένο να φεύγει. Τι θα κάνει;
3. Η Κλειώ είναι με τη μηχανή της και μένει από λάστιχο. Τι θα κάνει;
4. Ο Λάκης δεν ξέρει πώς δουλεύει το καινούργιο του dvd. Τι θα κάνει;
5. Είσαι στο πάρτι και ξαφνικά σου σχίζεται το παντελόνι. Τι θα κάνεις;
6. Φτάνεις με τα ψώνια σου στο ταμείο και βλέπεις ότι ξέχασες το πορτοφόλι σου.
Τι θα κάνεις;
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2. Match the phrases to form sentences

όταν τελειώσω το σχολείο
όταν πάμε στην Ελλάδα
για διακοπές
όταν αγοράσω αυτοκίνητο

θα κολυμπάω όλη τη μέρα
θα καλώ κάθε βράδυ τους
φίλους μου

δεν θα ξανανοίξω βιβλίο

όταν ο πατέρας μου πάρει
αύξηση στο μισθό του

θα τον παντρευτώ αμέσως

όταν μείνω σε δικό μου σπίτι

θα κάνω ένα μεγάλο ταξίδι

όταν γνωρίσω τον έρωτα
της ζωής μου

θα αγοράσω καινούργιο
υπολογιστή

3. What do you think will have happened to you by…?
Μέχρι το καλοκαίρι……
Μέσα στα επόμενα δύο χρόνια…..
Μέχρι το 2010…..

• τελειώνω το σχολείο
• χάνω πέντε κιλά
• μαθαίνω τέλεια ελληνικά
• γίνομαι διάσημος
• κάνω οικογένεια
• βρίσκω καλή δουλειά
• κερδίζει η ομάδα μου το

Μέχρι το καλοκαίρι θα έχω βρει
μια καλή δουλειά
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πρωτάθλημα

