GRAMMAR NOTES

PRESENT PERFECT SIMPLE

PRESENT PERFECT SIMPLE / ΑΠΛΟ ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟ
ΥΗΜΑΣΙΜΟ have / has + past participle
Affirmative /Καηάθαζε
I/you/we/they have cleaned

Interrogative /Εξώηεζε
Have I/you/we/they cleaned?

He/She/It has cleaned

Has he/she/it has cleaned?

Negative/Άξλεζε
I/you/we/they haven’t
cleaned
He/She/It hasn’t cleaned

ΥΡΗΗ
1. Γηα πξάμεηο πνπ νινθιεξώζεθαλ ζην παξειζόλ θαη βιέπνπκε ηα απνηειέζκαηά ηνπο
ζην παξόλ, ηα νπνία είλαη θαη ην θύξην ελδηαθέξνλ καο. Δελ αλαθέξεηαη ην πόηε έγηλε ε
πξάμε δηόηη δελ καο ελδηαθέξεη.
I have finished my homework. (Δε μας ενδιαθέρει πόηε έγινε ηο homework, αλλά ηο γεγονός όηι
έτει ηελειώζει, άρα μπορούμε π.τ. να πάμε βόληα)
2. Γηα πξάμεηο πνπ νινθιεξώζεθαλ ζε θάπνηα ρξνληθή πεξίνδν, ε νπνία ρξνληθή
πεξίνδνο όκωο δελ έρεη ηειεηώζεη αθόκα ηε ζηηγκή πνπ κηιάκε ή γξάθνπκε. ’ απηή ηελ
πεξίπηωζε ε ρξνληθή πεξίνδνο κπνξεί λα αλαθεξζεί.
Tim has called three times this morning. (είναι ακόμα πρωί. )
Ενώ: Tim called three times this morning (δεν είναι πια πρωί)
3. Γηα πξάμεηο πνπ νινθιεξώζεθαλ ζην πνιύ πξόζθαην παξειζόλ. ’ απηήλ ηελ
πεξίπηωζε ρξεζηκνπνηνύκε ηα ρξνληθά επηξξήκαηα recently, lately, just.
Your father has just come back from work.
4. Γηα λα ξωηήζνπκε αλ κία πξάμε έρεη νινθιεξωζεί. πρλά κε ηα επηξξήκαηα yet,
already (θαη still ζε αξλεηηθέο πξνηάζεηο).
Have you typed the letters yet? (εδώ : yet = μέτρι ασηή ηη ζηιγμή)
She hasn’t typed the letters yet. (εδώ: yet = ακόμη)
She still hasn’t typed the letters (σπονοεί όηι έπρεπε να έτει ηελειώζει)
5. Γηα πξάμεηο νη νπνίεο έρνπλ μεθηλήζεη θάπνηα ζηηγκή ζην παξειζόλ θαη ζπλερίδνληαη
ζην παξόλ, ηδίωο κε ηα ξήκαηα πνπ δελ παίξλνπλ –ing (stative or non-continuous
verbs). Πξέπεη νπωζδήπνηε λα αλαθέξνπκε είηε πόηε μεθίλεζε ε πξάμε (κε ην since) ή
γηα πόζν ρξόλν δηαξθεί (κε ην for).
I have known Kate since we were kids
She has had the same car for years.
Με ηα σπόλοιπα ρήμαηα, ασηά ποσ παίρνοσν –ing, τρηζιμοποιούμε κσρίως ηον Present
Perfect Continuous για ηην ίδια τρήζη.
I have been studying English for ten years.
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Όκωο δελ είλαη αζπλήζηζην λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηνλ Present Perfect Simple θαη γηα ηα
ξήκαηα πνπ παίξλνπλ –ing. ηελ πεξίπηωζε απηή δελ ππάξρεη δηαθνξά αλ
ρξεζηκνπνηήζνπκε Present Perfect Simple ή Present Perfect Continuous.
I have lived in Greece since 1999 (=Ζω ζηην Ελλάδα...)
I have been living in Greece since 1999 (=Ζω ζηην Ελλάδα...)
Αλ δελ αλαθέξνπκε πόηε μεθίλεζε ε πξάμε ή ηε δηάξθεηά ηεο, ηόηε πξέπεη λα
ρξεζηκνπνηήζνπκε Present Simple
I live in Greece
I know Steve.
6. Με ππεξζεηηθό βαζκό (superlative)
It’s the best film I’ve ever seen
7. Με ηε θξάζε “It’s the first / second / third time…”
It’s the first time I’ve been to Paris
ΕΠΙΡΡΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΕΠΙΡΡΗΜΑΣΙΚΕ ΦΡΑΕΙ ΠΟΤ ΥΡΗΙΜΟΠΟΙΟΤΝΣΑΙ ΜΕ PRESENT PERFECT
SIMPLE

For, since, just, already, recently, lately, yet, already, still, this week, this afternoon etc,
never, ever, always, all my life, so far, how long

