
 

 
                                             GRAMMAR NOTES                          PRESENT SIMPLE  

  

 
PRESENT SIMPLE  / ΑΠΛΟ ΕΝΕΣΩΣΑ 

 

ΥΗΜΑΣΙΜΟ 

 
Affirmative /Καηάθαζη  Interrogative  /Επώηηζη Negative/Άπνηζη 
I clean     Do I clean?   I don’t clean 
He cleans    Does he 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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ΕΠΙΡΡΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΕΠΙΡΡΗΜΑΣΙΚΕ ΦΡΑΕΙ ΠΟΤ ΥΡΗΙΜΟΠΟΙΟΤΝΣΑΙ ΜΕ PRESENT SIMPLE 

 
-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  
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PRESENT CONTINUOUS  / ΕΝΕΣΩΣΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

 

ΥΗΜΑΣΙΜΟ :  TO BE + πεμα + -ing              (δελαδή :  to be + present participle)  

 
Affirmative /Καηάθαζε  Interrogative  /Επώηεζε Negative/Άπνεζε 
I am cleaning    Am I cleaning?  I’m not cleaning  
He/She /It is cleaning   Is he/she/it cleaning?  He/She/It is not cleaning 
We/You /They are cleaning  Are we/you/they cleaning? We/You/they are not cleaning 

 

ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ: αλλαγέρ ζηο πήμα όηαν παίπνει ηεν καηάλεξε -ing 

 
-Τα πήματα πος τελειώνοςν σε: -e (ένα –e, όσι δύο) σάνοςν το –e ππιν την κατάληξη 
take – taking 
 
- Τα μονοσύλλαβα πήματα πος τελειώνοςν σε σύμυωνο και ππιν έσοςν ένα μόνο υωνήεν, 
διπλαζιάδοςν ηο ηελικό ζύμθωνο ππιν την κατάληξη.  
stop – stopping (αλλά: seat – seating : υπάρχουν δύο θωνήενηα πριν ηο ηελικό ζύμθωνο) 
 
- Τα πήματα με πεπισσότεπερ από μία σςλλαβέρ, των οποίων όμωρ η τελεςταία σςλλαβή τελειώνει σε 
σύμυωνο και ππιν έσει ένα μόνο υωνήεν, διπλαζιάδοςν ηο ηελικό ζύμθωνο.  
admit – admitting 
 
-Τα πήματα πος τελειώνοςν σε –ie μετατπέποςν ηο –ie ζε –y ππιν την κατάληξη. 
lie – lying 
 
- Τα πήματα πος τελειώνοςν σε –l ηο διπλαζιάδοςν ππιν την κατάληξη (Βπετανικά αγγλικά) 
travel – traveling 

 
ΥΡΗΗ 
1. Για ππάξειρ πος γίνονηαι ηώπα, ηε ζηιγμή πος μιλάμε 
She is sleeping now 
 
2. Για ππάξειρ πος γίνονηαι αςηόν ηον καιπό, αλλά όσι απαπαίηεηα ηε ζηιγμή πος μιλάμε. 
I’m working on a new idea these days.  
 
3. Για μελλονηικέρ ππάξειρ οι οποίερ είναι  ππογπαμμαηιζμένερ και οι οποίερ ππόκειηαι να 
ζςμβούν ζε ζύνηομο σπονικό διάζηεμα  
I’m flying to Madrid tomorrow.  
 
4. Για ππάξειρ οι οποίερ επαναλαμβάνονηαι ζςνεσώρ και οι οποίερ μαρ ενοσλούν (μαδί με ηα 
επιππήμαηα always, constantly, continually, for ever). 
He’s always using my car (ενώ η θράζη: He always uses my car δεν δηλώνει ενόχληζη) 
 

ΕΠΙΡΡΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΕΠΙΡΡΗΜΑΣΙΚΕ ΦΡΑΕΙ ΠΟΤ ΥΡΗΙΜΟΠΟΙΟΤΝΣΑΙ ΜΕ PRESENT CONTINUOUS 

 
Now, at present, at the moment, these days, still, today, nowadays, for the time being, 
currently 
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PAST SIMPLE  / ΑΠΛΟ ΑΟΡΙΣΟ 

 

ΥΗΜΑΣΙΜΟ   

 
Affirmative /Καηάθαζη  Interrogative  /Επώηηζη Negative/Άπνηζη 
I cleaned    Did I clean   I didn’t  clean (ομαλό πήμα) 
He saw    Did I see   I didn’t see (ανώμαλο 
πήμα) 
 

ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ:  Αλλαγέρ ζηο πήμα καηά ηην πποζθήκη ηηρ καηάληξηρ -ed 

- Τα πήματα πος τελειώνοςν σε ζύμθωνο + y σάνοςν το –y και παίπνοςν –ied 
He studied (αλλά: he played – πριν ηο y υπάρχει θωνήεν) 
 
- Τα μονοσύλλαβα πήματα πος τελειώνοςν σε σύμυωνο και ππιν έσοςν ένα μόνο υωνήεν, 
διπλαζιάζοςν ηο ηελικό ζύμθωνο ππιν την κατάληξη.  
stop – stopped (αλλά: peak - peaked : υπάρχουν δύο θωνήενηα πριν ηο ηελικό ζύμθωνο) 
 
- Τα πήματα με πεπισσότεπερ από μία σςλλαβέρ, των οποίων όμωρ η τελεςταία σςλλαβή 
τελειώνει σε σύμυωνο και ππιν έσει ένα μόνο υωνήεν, διπλαζιάζοςν ηο ηελικό ζύμθωνο.  
admit – admitted 

 

ΥΡΗΗ 
1. Για ππάξειρ πος έγιναν ζηο παπελθόν και έσοςν ηελειώζει. Ο σπόνορ πος έγινε η 
ππάξη αναθέπεηαι  μέζα ζηην ππόηαζη, ή έσει αναθεπθεί νωπίηεπα ή είναι γνωζηόρ. 
Επίζηρ μποπεί να πωηάμε για ηο πόηε έγινε μια ππάξη.  
We moved to the city five years ago 
How long ago did you last see him?  
 
2. Μποπεί να μην αναθέποςμε ηο πόηε έγινε η ππάξη, αν δεν ςπάπσει πεπίπηωζη να 
επαναληθθεί αςηή, π.σ επειδή κάποιορ έσει πεθάνει. 
Shakespeare wrote many plays.  
 
3. Για ζςνήθεια ζηο παπελθόν. (Πποζοσή: Δεν σπηζιμοποιούμε past continuous! – 
άλλοι ηπόποι να εκθπάζοςμε ζςνήθεια ζηο παπελθόν είναι ηο used to και ηο would) 
When I was a kid, my grandfather and I got up early in the morning and went for long walks. 
(ΟΥΙ were getting up and were going)  
 
4. Για ππάξειρ πος έγιναν ζηο παπελθόν η μια μεηά ηη άλλη. (ηην ππαγμαηικόηηηα 
ππόκειηαι ξανά και ηην ππώηη σπήζη. Είναι όμωρ μία πεπίπηωζη όπος ζςνήθωρ ηο 
πόηε έγινε η ππάξη δεν αναθέπεηαι ζηην ίδια ππόηαζη, αλλά να έσει αναθεπθεί ζε άλλο 
ζημείο ηος κειμένος.) 
It was Monday again. He woke up, got dressed and left, following the same daily routine.  
 
5. Για ππάξειρ οι οποίερ έγιναν ζηο παπελθόν, έσοςν ηελειώζει και οι οποίερ είσαν 
διάπκεια.  
Yesterday, we talked on the phone for an hour  
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ΕΠΙΡΡΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΕΠΙΡΡΗΜΑΣΙΚΕ ΦΡΑΕΙ ΠΟΤ ΥΡΗΙΜΟΠΟΙΟΤΝΣΑΙ ΜΕ PAST SIMPLE 

 
Yesterday, two days ago, five years ago κηλ, last week, last month κηλ, on Monday, on 
Tuesday κηλ, in January, in February κηλ, in 2000, in 1999 κηλ, at 2 o’clock κηλ, just 
then, just now, when, how long ago 
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PAST CONTINUOUS  / ΑΟΡΙΣΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

 

ΧΗΜΑΣΙΜΟ :  was /were + ξήκα + -ing              (δειαδή :  was/were + present 
participle)  

 
Affirmative /Καηάθαζε  Interrogative  /Εξώηεζε Negative/Άξλεζε 
I/He/She /It was cleaning  Was I/he/she/it cleaning? I/He/She/It was not  
                                                                                                          cleaning 
We/You /They were cleaning  Were we/you/they cleaning We/You/they were not 
                                                                                                          cleaning 

 

ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ: αιιαγέο ζην ξήκα όηαλ παίξλεη ηελ θαηάιεμε -ing 

Δες τους κανόνες στον Present Continuous 

 
ΧΡΗΗ 
1. Γηα κηα πξάμε πνπ βξηζθόηαλ ζε εμέιημε όηαλ έγηλε κηα άιιε πξάμε (ε νπνία πηζαλόλ 
ηε δηέθνςε). 
We were going to school when the rain started (Δεν σταματήσαμε να πηγαίνουμε στο σχολείο) 
I was having lunch when the doorbell rang (Πιθανότατα σταμάτησα να τρώω) 
 
2. Γηα κηα πξάμε πνπ βξηζθόηαλ ζε εμέιημε ζε κηα ζπγθεθξηκέλε ζηηγκή ζην παξειζόλ. 
Η αξρή θαη ην ηέινο ηεο πξάμεο δελ αλαθέξνληαη.  
Yesterday, at 10 o’clock I was studying  
 
3. Γηα κηα πξάμε πνπ βξηζθόηαλ ζε εμέιημε αλάκεζα ζε δύν ρξνληθά ζεκεία ζην 
παξειζόλ.  
Yesterday, I was studying from 10:00 to 3:00  
 
4. Γηα δύν πξάμεηο νη νπνίεο γηλόληνπζαλ παξάιιεια.  
Jim was working on the computer while his brother was reading.  
 
5. Γηα πξάμεηο νη νπνίεο έγηλαλ ζην παξειζόλ θαη νη νπνίεο είραλ δηάξθεηα. (Θα 
κπνξνύζακε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε θαη Past Simple, αιιά ν Past  Continuous ηνλίδεη 
ηε δηάξθεηα) 
He was working all summer.  
 
6. Όηαλ αθεγνύκαζηε κία ηζηνξία, γηα λα πεξηγξάςνπκε ην ζθεληθό κέζα ζην νπνίν 
εμειίζζεηαη ε δξάζε.  
We were all in the kitchen. Mum was cooking lunch, dad was reading his newspaper and my 
brother was doing his homework. Suddenly we heard a strange noise.  
 
7. Γηα πξάμεηο νη νπνίεο επαλαιακβάλνληαλ ζπλερώο θαη νη νπνίεο καο ελνρινύζαλ 
(καδί κε ηα επηξξήκαηα always, constantly, continually, for ever). Η αληίζηνηρε ρξήζε 
ηνπ Present Continuous δειαδή, γηα ην παξειζόλ.   
She was for ever complaining.  
 
8. Για ππάξειρ οι οποίερ ήταν ππογπαμματισμένερ να σςμβούν. (Και πάλι ππόκειται για 
την αντίστοιση σπήση τος Present Continuous αλλά για το παπελθόν.) 
I left early from work  because we were leaving for Crete that afternoon.   
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ΠΡΟΟΧΗ: O past continuous δελ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ζπλήζεηα ζην παξειζόλ. Απηό 
απνηειεί ζπλεζηζκέλν ιάζνο ησλ Ειιήλσλ. Γηα ζπλήζεηα ζην παξειζόλ 
ρξεζηκνπνηνύκε past simple, used to θαη would. 
 
When I was on holidays, I went to the beach every day (και όσι I was going..) 
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PRESENT PERFECT SIMPLE  / ΑΠΛΟ ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟ 

 

ΥΗΜΑΣΙΜΟ  have / has + past participle 

 
Affirmative /Καηάθαζε        Interrogative /Εξώηεζε      Negative/Άξλεζε 
I/you/we/they have cleaned          Have I/you/we/they cleaned?          I/you/we/they haven’t 
                                                                                                              cleaned 
He/She/It has cleaned        Has he/she/it has 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 
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PRESENT PERFECT CONTINUOUS  / ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

 

ΧΗΜΑΣΙΜΟ :  have/has been + ξήκα + -ing     δειαδή :  have/has been + present 
participle)  

 
Affirmative /Καηάθαζε  Interrogative  /Εξώηεζε        Negative/Άξλεζε 
I have been cleaning   Have I been cleaning?        I haven’t been cleaning 
He/She /It has been cleaning  Has he/she/it been cleaning?        He/She/It hasn’t been  
                                                                                                                 cleaning 

 
 
ΧΡΗΗ 
1. Γηα πξάμεηο έρνπλ μεθηλήζεη θάπνηα ζηηγκή ζην παξειζόλ θαη ζπλερίδνληαη ζην παξόλ. 
Πξέπεη νπωζδήπνηε λα αλαθέξνπκε είηε πόηε μεθίλεζε ε πξάμε (κε ην since) ή γηα πόζν 
ρξόλν δηαξθεί (κε ην for). 
I have been studying English for 4 years (= Σπουδάζω Αγγλικά... ΟΧΘ ζπούδαζα) 
I’ve been living here since 2005 (=Ζω εδώ...) 
 
Με ηα ξήκαηα όκωο πνπ δελ παίξλνπλ –ing (stative or non-continuous verbs) 
ρξεζηκνπνηνύκε αλαγθαζηηθά ηνλ Present Perfect Simple 
I have known Steve for 5 years. (Ξέρω τον Steve…) 
I have had this car since  I was a student (Έτω αστό το αστοκίνητο...) 
She has been in her room for hours. (Είναι στο δωμάτιό της...) 
 
 
2. Γηα κηα πξάμε πνπ απνηειεί ηελ αηηία γηα θάπνηα απνηειέζκαηα ηα νπνία βιέπνπκε ηε 
ζηηγκή πνπ κηιάκε.   
-Why are you so wet? (Το αποηέλεζμα για ηο οποίο αναζηηούμε ηην αιηία) 
-I’ve been walking in the rain (Η αιηία) 
  
 
3. Όπωο ν Present Continuous  θαη ν Past Continuous, έηζη θαη ν Present Perfect 
Continuous κπνξεί λα εθθξάζεη ελόριεζε, εθλεπξηζκό.  
Why have you been wearing my clothes?  
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PAST PERFECT SIMPLE  / ΑΠΛΟ ΤΠΕΡΤΝΣΕΛΙΚΟ 

 

ΥΗΜΑΣΙΜΟ   had + past participle 

 
Affirmative /Καηάθαζη  Interrogative  /Επώηηζη Negative/Άπνηζη 
I had cleaned   Had I cleaned?  I hadn’t  cleaned  

 
ΥΡΗΗ 
1. Για ππάξειρ πος ολοκληπώθηκαν ζηο παπελθόν ππιν από μια άλλη ππάξη ή ένα 
σπονικό ζημείο ηος παπελθόνηορ. 
The thieves had left by the time the police arrived 
I had finished my homework by 7 o’clock yesterday 
 
Όηαν αθηγούμαζηε ηα γεγονόηα με ηη ζειπά πος έγιναν,  σπηζιμοποιούμε Past Simple 
I opened the door and entered the room. Everything was in order.  
 
Ο Past Perfect όμωρ μαρ δίνει ηη δςναηόηηηα να αναθεπθούμε και ζε γεγονόηα πος 
ζςνέβηζαν ακόμα παλαιόηεπα από ηην αθήγηζή μαρ, σωπίρ να ςπάπξει ζύγσςζη ζηο 
σπόνο.  
I opened the door and entered the room. Everything was as I had left them last week 
 
2. Πποζοσή ζηη σπήζη ηος when: Η ππάξη αμέζωρ μεηά ηο σπονικό ζύνδεζμο when 
είναι αςηή η οποία έγινε ππώηη: 
When mum came home, I ate. (πρώηα ήρθε, μεηά έθαγα) 
I ate when mum came home (ηο ίδιο: πρώηα ήρθε, μεηά έθαγα)  
  
Αςηό δεν ιζσύει όμωρ αν σπηζιμοποιήζοςμε Past Perfect Simple.  
When mum came home, I had eaten. (πρώηα έθαγα, μεηά ήρθε) 
 
3. Πόηε η σπήζη ηος Past Perfect Simple είναι πποαιπεηική: Όηαν σπονικοί ζύνδεζμοι 
(π.σ. after / before) μαρ δείσνοςν ποια ππάξη έγινε ππώηη, και η ππάξη αςηή έγινε ζε 
ζςγκεκπιμένο σπόνο, ηόηε Past Perfect δεν είναι απαπαίηηηορ: 
I visited Paris in 1995, before I went to London for studies.  
I had visited Paris in 1995, before I went to London for studies. (Και οι δύο χρόνοι είναι ζωζηοί) 
 
After I saw the film in August, I decided to read the book as well.  
After I had seen the film in August, I decided to read the book as well.(Και οι δύο χρόνοι είναι 
ζωζηοί) 
 
Όηαν όμωρ η ππάξη πος πεπιγπάθει ο Past Perfect Simple δεν αναθέπεηαι ζε 
ζςγκεκπιμένο σπόνο, ηόηε η σπήζη ηος Past Perfect Simple είναι ςποσπεωηική: 
I had visited Paris once before I went to London for studies.  
I had never met him before that party 

ΕΠΙΡΡΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΕΠΙΡΡΗΜΑΣΙΚΕ ΦΡΑΕΙ ΠΟΤ ΥΡΗΙΜΟΠΟΙΟΤΝΣΑΙ ΜΕ PAST SIMPLE 

Before, after, just, yet, already, by, by the time, no sooner …than, hardly/scarcely….when 
 
Παπάδειγμα με ηα no sooner… than   /   hardly / scarcely … when   
No sooner had I entered the building than the lights went out. 
Hardly / Scarcely had I entered the building when the lights went out. 



 

 
GRAMMAR NOTES 

             PAST PERFECT CONTINUOUS  

 1 

 
PAST PERFECT CONTINUOUS  / ΤΠΕΡΤΝΣΕΛΙΚΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

 

ΥΗΜΑΣΙΜΟ :  had + πήμα + -ing     δηλαδή :  had + present participle)  

 
Affirmative /Καηάθαζη  Interrogative  /Επώηηζη        Negative/Άπνηζη 
I had been cleaning   Had I been cleaning?                    I hadn’t been cleaning 
 

 
 
ΥΡΗΗ 
1. Για μια ππάξη η οποία ξεκίνηζε ζηο παπελθόν, και η οποία είσε μία ζςγκεκπιμένη 
διάπκεια (η οποία ππέπει να αναθέπεηαι, π.σ. “for two hours”, “for two weeks”) ππιν να 
ζςμβεί μία άλλη ππάξη, ή ππιν από κάποιο ζημείο ηος παπελθόνηορ.    
He had been sleeping for hours when the bell woke him.  
I had been studying for two hours by 6 o’clock.  
 
Αν δεν αναθέποςμε ηη διάπκεια ηηρ ππάξηρ, ηόηε σπηζιμοποιούμε Past Continuous. Έηζι 
ηο ππώηο από ηα παπαπάνω παπαδείγμαηα γίνεηαι: 
He was sleeping when the bell woke him.  
 
 
2. Για μια ππάξη η οποία αποηέλεζε ηην αιηία για κάποια αποηελέζμαηα ηα οποία επίζηρ 
αποηελούν παπελθόν. (Ανηίζηοιση σπήζη με αςηή ηος Present Perfect Continuous. ηον 
Present Perfect Continuous όμωρ, ηα αποηελέζμαηα ηα βλέποςμε ζηο παπόν, δεν 
αποηελούν παπελθόν) 
-Why were you so wet when I saw you yesterday? (Το αποτέλεσμα για το οποίο αναζητούμε την 
αιτία) 
-I had been walking in the rain (Η αιτία) 
  
 
3. Όπωρ  ο Present Continuous , ο Past Continuous,  και ο Present Perfect Continuous, 
έηζι και ο Past Perfect Continuous μποπεί να εκθπάζει ενόσληζη, εκνεςπιζμό.  
Who had been using my computer before I came home?  

 
 
 
 
 



 

 
                                             GRAMMAR NOTES                          FUTURE SIMPLE  

 

 
FUTURE SIMPLE  / ΑΠΛΟ ΜΕΛΛΟΝΣΑ 

 

ΥΗΜΑΣΙΜΟ    will + γπκλό απαξέκθαην 

 
Affirmative /Καηάθαζε  Interrogative  /Εξώηεζε Negative/Άξλεζε 
I will clean    Will I clean   I won’t clean 

 
(O παλαιότερος τύπος τοσ πρώτοσ ενικού και τοσ πρώτοσ πληθσντικού προσώποσ ήταν shall:  
 
I/We shall clean   Shall I /we clean   I/ We shan’t clean  ) 

 

ΥΡΗΗ 
1. Γηα λα πνύκε ηε γλώκε καο γηα ην ηη πξόθεηηαη λα ζπκβεί. πλήζωο καδί κε ηα ξήκαηα 
think, expect, suppose, believe, know, hope, be afraid, be sure θαη ηα επηξξήκαηα 
perhaps, possibly, probably, surely, maybe 
I think he’ll be here on time 
 
2. Γηα εθθξάζνπκε κία απόθαζε πνπ ηελ παίξλνπκε ηε ζηηγκή πνπ κηιάκε (θαη πνπ δελ 
ην έρνπκε πξναπνθαζίζεη. Αλ ην έρνπκε απνθαζίζεη από πξηλ ρξεζηκνπνηνύκε going 
to) 
(The phone is ringing.) I’ll get it. 
(To the waiter) I’ll have some orange juice, please 
 
3. Γηα λα δείμνπκε ηελ πξνζπκία ή ηελ απξνζπκία καο λα θάλνπκε θάηη 
I won’t do your work for you! 
 
4. Γηα λα ππνζρεζνύκε ή λα απεηιήζνπκε 
I’ll help you 
Stop talking or I’ll punish you. 
 
5. Γηα λα θάλνπκε κία παξάθιεζε  
Will you please come earlier tomorrow? 
 
6. ε επίζεκεο αλαθνηλώζεηο γεγνλόηωλ (π.ρ. ζηηο εηδήζεηο) θαη ζην δειηίν θαηξνύ: 
The President will visit one of the military bases next week.  
Heavy rain will fall over Athens. 
 
8. ΔΕΝ ΥΡΗΙΜΟΠΟΙΟΤΜΕ Future Simple ζηηο ρξνληθέο πξνηάζεηο (time clauses), κεηά 
ηνπο ρξνληθνύο ζπλδέζκνπο: 
 when, once (κόιηο), before, as soon as (κόιηο), after, until (κέρξη), the moment that 
(κόιηο), by the time (κέρξη). Μεηά ηνπο ρξνληθνύο απηνύο ζπλδέζκνπο, όηαλ 
αλαθεξόκαζηε ζην κειινλ, δελ ρξεζηκνπνηνύκε will, αιιά present simple ή present 
perfect simple. 
When they come, tell them to wait.  
As long as we have money, we can buy whatever we want.  
 
Εμαίξεζε: Υξεζηκνπνηνύκε will κεηά ην when ζηηο εξωηήζεηο, επζείεο θαη πιάγηεο 
When will you come back? 
I wonder when he will call again.  
 



 

 
                                             GRAMMAR NOTES                          FUTURE SIMPLE  

 

 
 

ΕΠΙΡΡΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΕΠΙΡΡΗΜΑΣΙΚΕ ΦΡΑΕΙ ΠΟΤ ΥΡΗΙΜΟΠΟΙΟΤΝΣΑΙ ΜΕ PRESENT SIMPLE 

 
-Επηξξήκαηα ζπρλόηεηνο (frequency adverbs): always, usually, often, sometimes, 
seldom (ζπαλίωο), rarely (ζπαλίωο), never, occasionally (πεξηζηαζηαθά), regularly 
(ηαθηηθά) 
 
Θέζε επηξξεκάηωλ ζπρλόηεηαο κέζα ζηελ πξόηαζε: μετά το ρήμα to be (is, am, are), αλλά 
πριν το κύριο ρήμα  
He is always at home 
They never visit us 
We don’t usually go to bed late 
 
- Επηξξεκαηηθέο θξάζεηο (adverbial phrases): every day, every week θηι, once a month, 
on Mondays, on weekdays θηι, at the weekend, at night, in the morning, the afternoon, in 
the evening  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
                                                 GRAMMAR NOTES                          FUTURE CONTINUOUS  

  

 
FUTURE CONTINUOUS  / ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 

 

ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ :  will + be + πημα + -ing              (δηλαδή :  will + be + present participle)  

 
Affirmative /Καηάθαζη  Interrogative  /Επώηηζη Negative/Άπνηζη 
I will be cleaning   Will I be cleaning?  I won’t be cleaning  

 
ΧΡΗΣΗ 
1. Για μια ππάξη πος θα βπίζκεηαι ζε εξέλιξη ζηο μέλλον όηαν θα ζςμβεί μία άλλη ππάξη.  
I’ll be sleeping when you come back from the party tomorrow.  
 
2. Για μια ππάξη πος θα βπίζκεηαι ζε εξέλιξη μια ζςγκεκπιμένη ζηιγμή ζηο μέλλον. Η 
απσή και ηο ηέλορ ηηρ ππάξηρ δεν μαρ είναι γνωζηέρ ή δεν μαρ ενδιαθέποςν.  
Tomorrow at 5:00 I’ll be working.  
 
3. Για μια ππάξη πος θα βπίζκεηαι ζε εξέλιξη ανάμεζα ζε δύο ζςγκεκπιμένα σπονικά 
ζημεία ζηο μέλλον.   
He’ll be playing basketball from 10:00 to 11:00 on Saturday.   
 
4. Για να πωηήζοςμε εςγενικά για ηιρ πποθέζειρ κάποιος. 
Will you be coming home early tonight? 
 
5. Για να ρωηήζοσμε για ηις προθέζεις κάποιοσ επειδή θέλοσμε κάηι από ασηόν.  
Will you be using the car tonight? (Αν ότι, ζκοπεύω να ηο δανειζηώ) 
Will you be going to the supermarket? (Θέλω να μοσ αγοράζεις κάηι) 
 
6. Για να εκθπάζοςμε βεβαιόηηηα για μία ππάξη, επειδή ηη θεωπούμε λογική.  
Jim won’t be sleeping now. He never sleeps before midnight.  
 
7. Για κάηι ηο οποίο θα γίνει ωρ μέπορ μιαρ ποςηίναρ, σωπίρ εγώ να ηο έσω κανονίζει.  
I’ll be seeing Kate at the party tomorrow. Do you want me to tell her anything? (δεν έτω 
κανονίζει να ηη ζσνανηήζω. Θα είμαζηε και οι δύο ζηο ίδιο πάρηι) 
 
Steve will be coming in a minute. (ηέηοια ώρα έρτεηαι ζσνήθως) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
                                                 GRAMMAR NOTES                    FUTURE PERFECT SIMPLE  

  

 
FUTURE PERFECT SIMPLE  / ΑΠΛΟ ΤΝΣΕΛΕΜΕΝΟ ΜΕΛΛΟΝΣΑ 

 

ΥΗΜΑΣΙΜΟ  will  have + past participle 

 
Affirmative /Καηάθαζη        Interrogative /Επώηηζη      Negative/Άπνηζη 

I will have cleaned                         Will I have cleaned?                        I won’t have cleaned 
 

 
ΥΡΗΗ 
1. Για ππάξειρ πος θα έσοςν ολοκληπωθεί  ππιν από ένα σπονικό ζημείο ζηο μέλλον ή 
ππιν να ζςμβεί μία άλλη ππάξη.  
By the end of this year we’ll have moved to America.  
When he returns next month, we’ll have finished the project  
 
2. Μποπούμε  και να αναθέποςμε ηη διάπκεια ηηρ ππάξηρ ή οποία θα έσει ολοκληπωθεί 
ππιν από ένα σπονικό ζημείο ζηο μέλλον ή ππιν από μία άλλη ππάξη.  
By the end of next month I’ll have worked as a teacher for 15 years.  
 
ηην πεπίπηωζη αςηή, όμωρ, μποπούμε, σωπίρ ιδιαίηεπη αλλαγή ζηο νόημα, να 
σπηζιμοποιήζοςμε και ηον Future Perfect Continuous. 
By the end of next month I’ll have been working as a teacher for 15 years.  
 
Ο Future Perfect Continuous δίνει μεγαλύηεπη έμθαζη ζηη διάπκεια ηηρ ππάξηρ.  
 
3. Για να δηλώζοςμε ένα λογικό ζςμπέπαζμα.   
Call him at 7:00. He’ll have come back from work by then.  
 
ΠΡΟΟΥΗ: Δεν  σπηζιμοποιούμε will ζηιρ σπονικέρ πποηάζειρ (μεηά ηοςρ ζςνδέζμοςρ 
before, after, when, while, once, by the time, until, as soon as). Έηζι, ανηί για Future 
Perfect Simple σπηζιμοποιούμε Present Perfect Simple: 
I’m going to the movies after I’ve finished my homework (όχι after I’ll have finished) 
 
 

ΕΠΙΡΡΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΕΠΙΡΡΗΜΑΣΙΚΕ ΦΡΑΕΙ ΠΟΤ ΥΡΗΙΜΟΠΟΙΟΤΝΣΑΙ ΜΕ FUTURE PERFECT 
SIMPLE 

Before, by next month, by 8:00 o’clock, by then, by that time (etc.), by the time + 
ππόηαζη (π.σ. by the time he comes) until (με άπνηζη, όσι καηάθαζη: we won’t have 
finished until Monday αλλά : We’ll have finished by Monday.* ) 
 
 
 

*until (με καηάθαζη) = μέσπι (δηλώνει διάπκεια μιαρ ππάξηρ μέχπι ένα χπονικό ζημείο) π.χ.  
                                     I’ll be waiting until 2:00 o’clock. Then I’ll go. 
 until (με άπνηζη) = ππιν (δηλώνει όηι μια ππάξη δεν θα έχει ολοκληπωθεί ππιν από ένα  
                                χπονικό ζημείο) π.χ.  
                                 He won’t have come back until Monday (μόνο τη Δευτέρα μπορεί να 
                                έρθει και  όχι πριν)                            
                                



 

 
GRAMMAR NOTES 

                FUTURE PERFECT CONTINUOUS  

  

 
FUTURE PERFECT CONTINUOUS  / ΤΝΣΕΛΕΜΕΝΟ ΜΕΛΛΟΝΣΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

 

ΥΗΜΑΣΙΜΟ  will  have been + πήμα  + -ing   (present participle) 

 
Affirmative /Καηάθαζη        Interrogative /Επώηηζη      Negative/Άπνηζη 

I will have been cleaning                Will I have been cleaning?             I won’t have been cleaning 

 
ΥΡΗΗ 
 
1. Για να αναθέποςμε και να ηονίζοςμε ηη διάπκεια μιαρ  ππάξηρ ή οποία θα έσει 
ολοκληπωθεί ππιν από ένα σπονικό ζημείο ζηο μέλλον ή ππιν από μία άλλη ππάξη.  
By the end of the year, I’ll have been studying German for 6 years.  
 
ηην πεπίπηωζη αςηή, όμωρ, μποπούμε, σωπίρ ιδιαίηεπη αλλαγή ζηο νόημα, να 
σπηζιμοποιήζοςμε και ηον Future Perfect Simple. 
By the end of the year, I’ll have studied German for 6 years.  
 
Ο Future Perfect Continuous δίνει μεγαλύηεπη έμθαζη ζηη διάπκεια ηηρ ππάξηρ.  
 
 
 

ΕΠΙΡΡΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΕΠΙΡΡΗΜΑΣΙΚΕ ΦΡΑΕΙ ΠΟΤ ΥΡΗΙΜΟΠΟΙΟΤΝΣΑΙ ΜΕ FUTURE PERFECT 
CONTINUOUS 

Before, by next month, by 8:00 o’clock, by then, by that time (etc.), by the time + 
ππόηαζη (π.σ. by the time he comes)  
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TENSES OVERVIEW 

 

TENSES 

 
ACTIVE VOICE PASSIVE VOICE 

1.  Present Simple 

2.  Present Continuous 

3.  Past Simple 

4.  Past Continuous 

5.  Present Perfect Simple 

6.  Present Perfect Continuous 

7.  Past Perfect Simple 

8.  Past Perfect Continuous 

9.  Future Simple 

10. Future Continuous 

11. Future Perfect Simple 

12. Future Perfect Continuous 

It cleans 

It is cleaning 

It cleaned 

It was cleaning 

It has cleaned 

It has been cleaning 

It had cleaned  

It had been cleaning 

It will clean 

It will be cleaning 

It will have cleaned  

It has been cleaning 

It is cleaned 

It is being cleaned 

It was cleaned 

It was being cleaned 

It has been cleaned 

--------------------------- 

It had been cleaned 

--------------------------- 

It will be cleaned 

--------------------------- 

It will have been cleaned 

--------------------------- 

 

INFINITIVE 

Present Simple 

Present Continuous 

Perfect Simple 

Perfect Continuous 

 

(to) clean 

(to) be cleaning 

(to) have cleaned 

(to) have been cleaning 

 

(to) be cleaned 

----------------------------- 

(to) have been cleaned 

------------------------------ 

 

PARTICIPLE 

Present 

Perfect 

Past 

 

cleaning 

having cleaned 

cleaned 

 

being cleaned 

having been cleaned 

cleaned 

GERUND 

Present 

Perfect 

 

cleaning 

having cleaned 

 

being cleaned 

having been cleaned 
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