ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΩΝ ΧΡΟΝΩΝ
PRESENT SIMPLE
ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ: Υ + ρήμα (+s)
ΕΡΩΤΗΣΗ: Do/ Does + Y + ρήμα
(χωρίς -s)
ΑΡΝΗΣΗ: Y + do/ does + not + ρήμα
(χωρίς -s)
ΧΡΗΣΕΙΣ:
1. Επαναλαμβανόμενη πράξη,
συνήθεια
2. Μόνιμη κατάσταση

PRESENT CONTINUOUS
ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ: Υ + am/ is/ are +
ρήμα + -ing
ΕΡΩΤΗΣΗ: Am/ Is/ Are + Y + ρήμα +
-ing
ΑΡΝΗΣΗ: Υ + am/ is/ are + not +
ρήμα + -ing
ΧΡΗΣΕΙΣ:
1. Πράξη που γίνεται μόνο τώρα
2. Προσωρινή κατάσταση

3. Γενική αλήθεια, φαινόμενα

3. Μεταβαλλόμενες καταστάσεις

4. Προφορική αφήγηση, τίτλοι
εφημερίδων, πλοκή έργου, οδηγίες
ΧΡΗΣΗ ΜΕΛΛΟΝΤΑ:
5. Για προγράμματα από εξωτερική
αρχή &
6. Σε Χρονικές και Υποθετικές
Προτάσεις
ΧΡΟΝΙΚΕΣ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ:
όλες οι εκφράσεις με every, at the
weekends, on Mondays/ …, με
επιρρήματα συχνότητας

4. (Με always*) Έκφραση
παράπονου, απορίας, κ.λ.π.
ΧΡΗΣΗ ΜΕΛΛΟΝΤΑ:
5. Για προσωπικά προγράμματα**
&
6. Σε Χρονικές και Υποθετικές
Προτάσεις
ΧΡΟΝΙΚΕΣ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ:
*always, (right) now, at present, at
the moment, these days, nowadays,
**tonight, **tomorrow, **next …

PRESENT PERFECT SIMPLE
ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ: Υ + have/ has +
ρήμα + -ed (ή 3η στήλη ανώμαλων)
ΕΡΩΤΗΣΗ: Have/ Has + Y + ρήμα +
-ed (ή 3η στήλη ανώμαλων)
ΑΡΝΗΣΗ: Υ + have/ has + not +
ρήμα + -ed (ή 3η στήλη ανώμαλων)
ΧΡΗΣΕΙΣ:
1. Κατάσταση που άρχισε στο
παρελθόν & συνεχίζεται ακόμα
2. Ολοκληρωμένη πράξη με τωρινά
αποτελέσματα
3. Πράξη που έγινε στο παρελθόν
(σε απροσδιόριστο χρόνο)
4. Όταν μας ενδιαφέρει η ποσότητα
(σε μια περίοδο που δεν έχει λήξει)
5. Μετά από τον υπερθετικό βαθμό
σύγκρισης
6. Μετά τη φράση: This/ It is the
first/ second … time …
ΧΡΟΝΙΚΕΣ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ:
already, just, yet, still (για έμφαση)
ever, never, always, so far, recently,
lately, how long, a long time, for,
since, for ages

PRESENT PERFECT CONTINUOUS
ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ: Υ + have/ has +
been + ρήμα + -ing
ΕΡΩΤΗΣΗ: Have/ Has + Y + been +
ρήμα + -ing
ΑΡΝΗΣΗ: Υ + have/ has + not +
been + ρήμα + -ing
ΧΡΗΣΕΙΣ:
1. Πράξη που άρχισε στο παρελθόν
& συνεχίζεται ακόμα
2. Πράξη που έχει μόλις σταματήσει
με τωρινά αποτελέσματα
3. Έκφραση παράπονου,
ενδιαφέροντος, απορίας, κ.λ.π.
4. Όταν μας ενδιαφέρει η διάρκεια
(μέχρι τώρα)
(Συνήθως μεταφράζεται με τη
φράση: έχω + χρονική έκφραση +
που + ρήμα)
ΧΡΟΝΙΚΕΣ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ:
so far, recently, lately, how long, a
long time, for, since, for ages, all …
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΩΝ ΧΡΟΝΩΝ
PAST SIMPLE
ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ: Υ + ρήμα + -ed (ή Υ
+ 2η στήλη ανώμαλων ρημάτων)
ΕΡΩΤΗΣΗ: Did + Y + ρήμα (χωρίς
-ed) (ή 1η στήλη ανώμαλων
ρημάτων)
ΑΡΝΗΣΗ: Y + did + not + ρήμα
(χωρίς -ed) ) (ή 1η στ. ανώμ. ρημ.)
ΧΡΗΣΕΙΣ:
1. Επαναλαμβανόμενη πράξη,
συνήθεια, μόνιμη κατάσταση,
γενική αλήθεια στο παρελθόν
(ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ)
2. Πράξη που ολοκληρώθηκε στο
παρελθόν (σε γνωστό χρόνο, που
δηλώνεται ή εννοείται απ’ την
πρόταση)
3. Επίσημη (γραπτή) αφήγηση
(πράξεις που ολοκληρώθηκαν η μία
μετά την άλλη)
4. Αναφορά σε ιστορικά πρόσωπα ή
γεγονότα
ΧΡΟΝΙΚΕΣ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ:
when, then, ago, όλες οι εκφράσεις
με last, in + year, how long ago

PAST CONTINUOUS
ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ: Υ + was/ were +
ρήμα + -ing
ΕΡΩΤΗΣΗ: Was/ Were + Y + ρήμα +
-ing
ΑΡΝΗΣΗ: Υ + was/ were + not +
ρήμα + -ing

PAST PERFECT SIMPLE
ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ: Υ + had + ρήμα +
-ed (ή 3η στήλη ανώμαλων)
ΕΡΩΤΗΣΗ: Had + Y + ρήμα +
-ed (ή 3η στήλη ανώμαλων)
ΑΡΝΗΣΗ: Υ + had + not + ρήμα + -ed
(ή 3η στήλη ανώμαλων)

PAST PERFECT CONTINUOUS
ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ: Υ + had + been +
ρήμα + -ing
ΕΡΩΤΗΣΗ: Had + Y + been + ρήμα +
-ing
ΑΡΝΗΣΗ: Υ + had + not + been +
ρήμα + -ing

ΧΡΗΣΕΙΣ:
1. Προσωρινή ή μεταβαλλόμενη
κατάσταση στο παρελθόν ή μία
μεμονωμένη πράξη που γινόταν
μόνο τότε που την εξετάσαμε
2. Πράξη που γινόταν στο παρελθόν
(σε γνωστό χρόνο, που δηλώνεται ή
εννοείται) αλλά δεν (ξέρουμε αν)
ολοκληρώθηκε
3. Αρχή επίσημης αφήγησης
(‘σκηνικό’ της ιστορίας) ή
πράξεις που γίνονταν ταυτόχρονα
στο παρελθόν
4. Μία πράξη διάρκειας που
διακόπηκε από μία στιγμιαία πράξη
ΧΡΟΝΙΚΕΣ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ:
while, as, all …, when, ago, όλες οι
εκφράσεις με last, in + year, then

ΧΡΗΣΕΙΣ:
1. Κατάσταση απ’ το μακρινό
παρελθόν που υπήρχε ακόμα στο
παρελθόν
2. Πράξη που ολοκληρώθηκε στο
μακρινό παρελθόν, με αποτέλεσμα
τότε
3. Πράξη που έγινε πριν από κάτι
άλλο στο παρελθόν
4. Ενδιαφέρον για την ποσότητα (σε
περίοδο που δεν είχε λήξει)
5. Μετά από υπερθετικό (α’ ρήμα
σε past simple)
6. Μετά από: This/ It was the first/
second … time …
ΧΡΟΝΙΚΕΣ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ:
already, just, yet, still, ever, never,
always, lately, how long, a long
time, for, since, for ages, before, by

ΧΡΗΣΕΙΣ:
1. Πράξη απ’ το μακρινό παρελθόν
που συνεχιζόταν ακόμα τότε
2. Πράξη που είχε μόλις σταματήσει
στο παρελθόν κι είχε αποτέλεσμα
τότε
3. Όταν μας ενδιαφέρει η διάρκεια
(μέχρι τότε)
(Συνήθως μεταφράζεται με τη
φράση: είχα + χρονική έκφραση +
που + ρήμα)
ΧΡΟΝΙΚΕΣ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ:
lately, how long, a long time, for,
since, for ages, all …, before, by
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΩΝ ΧΡΟΝΩΝ
FUTURE SIMPLE
ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ: Υ + will + ρήμα
άκλιτο
ΕΡΩΤΗΣΗ: Will + Y + ρήμα άκλιτο
ΑΡΝΗΣΗ: Y + will + not + ρήμα
άκλιτο

FUTURE CONTINUOUS
ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ: Υ + will + be + ρήμα
+ -ing
ΕΡΩΤΗΣΗ: Will + Y + be + ρήμα + ing
ΑΡΝΗΣΗ: Υ + will + not + be + ρήμα
+ -ing

ΧΡΗΣΕΙΣ:
1. Μελλοντική πρόθεση (απόφαση
της στιγμής)
2. Πρόβλεψη (χωρίς ενδείξεις)
3. Το μέλλον ως γεγονός
4. Ειδικές χρήσεις του ‘will’
(υπόσχεση, ελπίδα, επίμονη
άρνηση, συνήθεια, προθυμία, κλπ.)
ΧΡΟΝΙΚΕΣ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ:
tonight, tomorrow, next …, in (two
days’) time, in (5’) minutes, etc

ΧΡΗΣΕΙΣ:
1. Μέρος μελλοντικού σχεδίου
2. Πράξη που θα γίνεται σε ή γύρω
από μια στιγμή στο μέλλον
3. Για κάτι που θα συμβεί στη
φυσική πορεία των γεγονότων
4. Ερώτηση που κρύβει παράκληση
για χάρη
ΧΡΟΝΙΚΕΣ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ:
this time next …, from … to …, till/
until, etc

FUTURE PERFECT SIMPLE
ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ: Υ + will + have +
ρήμα + -ed (ή 3η στήλη ανώμαλων)
ΕΡΩΤΗΣΗ: Will + Y + have + ρήμα +
-ed (ή 3η στήλη ανώμαλων)
ΑΡΝΗΣΗ: Υ + will + not + have +
ρήμα + -ed (ή 3η στήλη ανώμαλων)
ΧΡΗΣΕΙΣ:
1. Κατάσταση που έχει αρχίσει στο
παρόν & θα συνεχίζεται στο μέλλον
2. Πράξη που θα έχει ολοκληρωθεί
πριν από κάτι άλλο στο μέλλον

FUTURE PERFECT CONTINUOUS
ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ: Υ + will + have +
been + ρήμα + -ing
ΕΡΩΤΗΣΗ: Will + Y + have + been +
ρήμα + -ing
ΑΡΝΗΣΗ: Υ + will + not + have +
been + ρήμα + -ing
ΧΡΗΣΕΙΣ:
1. Πράξη που θα συνεχίζεται στο
μέλλον & λέμε πόσο χρόνο θα έχει
που διαρκεί
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ΧΡΟΝΙΚΕΣ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ:
before, after, by (+phrases), not …
until, etc

ΧΡΟΝΙΚΕΣ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ:
before, after, by (+phrases), all …,
etc

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΩΝ ΧΡΟΝΩΝ
USED TO
ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ: Υ + used to + ρήμα + άκλιτο
ΕΡΩΤΗΣΗ: Did + Y + use to + ρήμα άκλιτο
ΑΡΝΗΣΗ: Y + did + not + use to + ρήμα άκλιτο

ΧΡΗΣΕΙΣ:
Πράξη ή κατάσταση στο παρελθόν που δεν
ισχύει πια. (Ένας από τους τουλάχιστον 6
τρόπους να εκφράσουμε τον Παρατατικό στ’
αγγλικά)

BE GOING TO
ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ: Υ + am/ is/ are + going to +
ρήμα άκλιτο
ΕΡΩΤΗΣΗ: Am/ Is/ Are + Y + going to + ρήμα
άκλιτο
ΑΡΝΗΣΗ: Υ + am/ is/ are + not + going to + ρήμα
άκλιτο
ΧΡΗΣΕΙΣ:
1. Μελλοντική πρόθεση (σκέφτομαι/ σκοπεύω
να …)
2. Μελλοντική πρόβλεψη (που βασίζεται σε
τωρινή ένδειξη και γι’ αυτό είναι μάλλον
σίγουρο ότι θα συμβεί)

OTHER WAYS TO EXPRESS FUTURE
 be to + ρήμα άκλιτο
 be due/ set to + ρήμα άκλιτο
 be likely to + ρήμα άκλιτο
 be certain/ sure/ bound to + ρήμα άκλιτο
 be about to + ρήμα άκλιτο ή be on the
point of + ρήμα-ing
 Διάφορα ρήματα σε ενεστώτα ή
παρακείμενο που όμως έχουν μελλοντική
έννοια
π.χ. intend to, have arranged/ decided to,
be thinking of, etc
 Τα υπόλοιπα Modal Verbs (και όχι μόνο το
‘will’)
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