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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 


