GRAMMAR NOTES

PRESENT SIMPLE

PRESENT SIMPLE / ΑΠΛΟ ΕΝΕΣΩΣΑ
ΥΗΜΑΣΙΜΟ
Affirmative /Καηάθαζη
I clean
He cleans

Interrogative /Επώηηζη
Do I clean?
Does he clean?

Negative/Άπνηζη
I don’t clean
He doesn’t clean

ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ENIKOY ΠΡΟΩΠΟΤ (he, she, it)
- Ρήμαηα ποσ ηελειώνοσν ζε: - s, -ch, -sh, -x, -o
 -es
he misses, she watches, it finishes, she mixes, he goes
- Ρήμαηα ποσ ηελειώνοσν ζε ζύμθωνο + y τάνοσν ηο –y και παίρνοσν –ies
He studies (αλλά: he plays)
ΥΡΗΗ
1. Για ζςνήθειερ, για ππάξειρ πος επαναλαμβάνονηαι
I often go to the movies
2. Για νόμοςρ ηηρ θύζηρ, επιζηημονικέρ αλήθειερ
The sun rises in the East
3. Για δπομολόγια ηπένων, αεποπλάνων κηλ. (ςσνά αναθεπόμαζηε ζηο μέλλον)
The train leaves at 5.00
4. Για ππογπάμμαηα ηαξιδιών, θεάηπων, κινημαηογπάθων, εκδηλώζεων κηλ. (ςσνά
αναθεπόμαζηε ζηο μέλλον)
The film starts at 8:00
5. ηο γπαπηό λόγο όηαν αθηγούμαζηε μία ιζηοπία, όηαν πεπιγπάθοςμε μία ηαινία ή όηαν
κάνοςμε κπιηική κάποιος έπγος.
When he looks in the mirror he realizes that his face has changed.
The film is about a wealthy man who starts losing grip on reality
6. ηιρ πεπιγπαθέρ αγώνων
Hagi takes the ball and passes it to Popescu
7. ε επιθωνημαηικέρ πποηάζειρ πος ξεκινούν με ηο here ή ηο there.
Here comes the bus.
There you are again!
8. ηιρ σπονικερ πποηάζειρ (time clauses) μεηά ηοςρ σπονικούρ ζςνδέζμοςρ:
when, once (μόλιρ), before, as soon as (μόλιρ), after, until (μέσπι), the moment that (μόλιρ), by
the time (μέσπι). Μεηά ηοσς τρονικούς ασηούς ζσνδέζμοσς, όηαν αναθερόμαζηε ζηο μελλον, δεν
τρηζιμοποιούμε will, αλλά present simple ή present perfect simple.
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-Επιππήμαηα ζςσνόηηηορ (frequency adverbs): always, usually, often, sometimes, seldom
(ζπανίωρ), rarely (ζπανίωρ), never, occasionally (πεπιζηαζιακά), regularly (ηακηικά)
Θέζη επιππημάηων ζςσνόηηηαρ μέζα ζηην ππόηαζη: μεηά ηο ρήμα to be (is, am, are), αλλά πριν
ηο κύριο ρήμα
He is always at home
They never visit us
We don’t usually go to bed late
- Επιππημαηικέρ θπάζειρ (adverbial phrases): every day, every week κηλ, once a month, on
Mondays, on weekdays κηλ, at the weekend, at night, in the morning, the afternoon, in the
evening

