
 

   

 

 

 

 

Tense substitution (Χρονική αντικατάσταση) 
 
  Affirmative (Κατάφαση) Interrogative (Ερώτηση)  Negative (Αρνηση) 

1.  Present Simple   I work    Do I work?    I don’t work 
2.  Present continuous   I am working    Am I working?   I’m not working 
3.  Present Perfect Simple   I have worked  Have I worked?   I haven’t worked  
4. Present Perfect Continuous  I have been working  Have I been working?  I haven’t been working 
5.  Past Simple   I worked   Did I work?    I didn’t work. 
6.  Past Continuous   I was working  Was I working?   I wasn’t working   
  

 

Use (Χρήση) 
 

1. Present Simple: γενικές αλήθειες, μόνιμες καταστάσεις, συνήθειες, επαναλαμβανόμενες πράξεις, δρομολόγια, ωρολόγια προγράμματα. 

    Key words: every day, in the morning, at the weekend, in winter, once a day, twice a week, three times a month, always, usually, often, etc. 

 

2. Present Continuous: πράξεις που γίνονται τώρα, τη στιγμή που μιλάμε, αυτήν την περίοδο ή που θα γίνουν σίγουρα στο κοντινό μέλλον. 

    Key words: now, right now, at the moment, this week, today, these days, tomorrow morning, next week etc. 

 

3. Present Perfect Simple: για εμπειρίες που έχουμε ζήσει στο παρελθόν (δεν αναφέρουμε πότε έγιναν), για καταστάσεις που άρχισαν στο παρελθόν 

και συνεχίζονται μέχρι τώρα (με stative verbs). 

    Key words: ever, never, already, just, yet, for, since (=από), how long, always etc. 

 

4. Present Perfect Continuous: για πράξεις που άρχισαν στο παρελθόν και συνεχίζονται μέχρι τώρα, ή σταμάτησαν πρόσφατα και βλέπουμε τα 

αποτελέσματά τους. 

    Key words: how long, for, since, all day etc. 

 

5. Past Simple: πράξεις που άρχισαν και τελείωσαν στο παρελθόν και λέμε πότε έγιναν, πράξεις που έγιναν η μία μετά την άλλη στο παρελθόν και 

ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ στο παρελθόν. 

    Key words: yesterday, yesterday morning, last week, last month, in 2009, when, a year ago, when I was young/a child etc. 

 

6. Past Continuous: πράξεις που βρίσκονταν σε εξέλιξη σε κάποια συγκεκριμένη στιγμή στο παρελθόν, που γίνονταν παράλληλα στο παρελθόν ή 

που είχαν διάρκεια και τις διέκοψε μια άλλη. 

    Key words: at six o’clock yesterday, yesterday afternoon, while, as (=καθώς) etc. 

 



 

 

 

  Affirmative (Κατάφαση) Interrogative (Ερώτηση)  Negative (Αρνηση) 

7. Past Perfect Simple I had worked   Had I worked?   I hadn’t worked 
8. Past Perfect Continuous I had been working  Had I been working?  I hadn’t been working 
9. Future Simple I will work   Will I work?    I won’t work 
10. Future Continuous  I will be working  Will I be working?   I won’t be working 
11. Future Perfect Simple I will have worked  Will I have worked?   I won’t have worked 
12. Future Perfect Continuous I will have been working Will I have been working?  I won’t have been working 
 

Use (Χρήση) 
 

7. Past Perfect Simple: για μια πράξη που έγινε πριν από μία άλλη πράξη ή μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή στο παρελθόν. 

    Key words: by (=μέχρι) + χρονική στιγμή [πχ. by 8.00, by Monday etc.], by the time+Past Simple (=μέχρι την ώρα που), before, after etc.  

 

8. Past Perfect Continuous: για μια πράξη που έγινε πριν από μία άλλη πράξη ή μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή στο παρελθόν και είχε και 

διάρκεια. 

    Key words: by, by the time+Past Simple, before, for (two hours, three days etc.), how long etc. 

 

9. Future Simple: για προβλέψεις που δεν βασίζονται σε στοιχεία, για αποφάσεις της στιγμής, υποσχέσεις, απειλές, προειδοποιήσεις, παρακλήσεις, 

προσφορές.  

    Key words: I think, I believe, I’m sure, I bet, I hope, perhaps, maybe, probably etc.  

 

10. Future Continuous: για μια πράξη που θα είναι σε εξέλιξη σε μια συγκεκριμένη στιγμή στο μέλλον, για μια πράξη που θα γίνει σίγουρα 

(συνήθως επειδή είναι αποτέλεσμα ρουτίνας) και για να ρωτήσουμε για τα σχέδια του άλλου (συνήθως με σκοπό να επωφεληθούμε εμείς). 

      Key words: at six o’clock tomorrow, from five to seven, this time next week, tonight, tomorrow etc. 

 

11. Future Perfect Simple: για μία πράξη που θα έχει ολοκληρωθεί πριν από μία άλλη πράξη ή μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή στο μέλλον. 

      Key words: by (=μέχρι) + χρονική στιγμή [πχ. by 8.00, by Monday etc.], by the time+Present Simple (=μέχρι την ώρα που), before etc. 

 

12. Future Perfect Continuous: για μία πράξη που θα έχει ολοκληρωθεί πριν από μία άλλη πράξη ή μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή στο μέλλον 

και θα έχει και διάρκεια. 

      Key words: by, by the time+Present Simple, before, for (two hours, three days etc.) etc.   


