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Languages use tenses to place the event 
described by the verb at some point in time 
(present / past / future) relative to the moment 
of speaking. These tenses are classified as 
present, past and future tenses with various 
forms for each.

παρατατικός
(past imperfective)

αγαπούσα
αγαπιόμουν ενεστώτας

(present)
αγαπάω

αγαπιέμαι

μέλλοντας συνεχής
(future imperfective)

θα αγαπάω
θα αγαπιέμαι

αόριστος
(past perfective)

αγάπησα
αγαπήθηκα

μέλλοντας συνοπτικός
(future perfective)

θα αγαπήσω
θα αγαπηθώ

υπερσυντέλικος
(past perfect)
είχα αγαπήσει
είχα αγαπηθεί

παρακείμενος
(present perfect)

έχω αγαπήσει
έχω αγαπηθεί

μέλλοντας συντελεσμένος
(future perfect)
θα έχω αγαπήσει
θα έχω αγαπηθεί

Time reference is mainly expressed by the 
so-called indicative verb forms, i.e. forms not 
preceded by να/ας or imperative forms.

past tenses 

present perfect 
tense

present tense

future tenses

past present future

Χρόνοι: 
σχηματισμός και χρήση 
(Tenses: Formation and use)11
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Ενεστώτας (Present tense)

Formation

The present tense of verbs in Greek is formed according to the group each verb falls in (A, 
B1, B2) either in the active or medio-passive voice. A different system of personal endings 
is typical of each group (see system of personal endings).

The verbs λέω, καίω, κλαίω, φταίω, ακούω, 
τρώω form a subgroup of group A as far as 
their present active forms are concerned.

αγαπιόμαστε
αγαπιέστε/-ιόσαστε
αγαπιούνται

αγαπάμε (-ούμε)
αγαπάτε
αγαπάνε/-ούν

γράφουμε
γράφετε
γράφουν(ε)

εξηγούμε
εξηγείτε
εξηγούν(ε)

γραφόμαστε
γράφεστε/-όσαστε
γράφονται

εξηγούμαστε
εξηγείστε
εξηγούνται

active forms

medio-passive 
forms

A B1 B2

A B1 B2

γράφω
γράφεις
γράφει

αγαπάω/-ώ
αγαπάς
αγαπάει/-ά

εξηγώ
εξηγείς
εξηγεί

γράφομαι
γράφεσαι
γράφεται

αγαπιέμαι
αγαπιέσαι
αγαπιέται

εξηγούμαι
εξηγείσαι
εξηγείται

λέμε
λέτε
λένε

λέω
λες
λέει
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Use

A verb can be used in the present tense to 
describe an event that 
• is happening at the moment of speaking

• is happening around the present but not 
necessarily at the moment of speaking

• happens habitually

• is generally true

• started in the past and continues until the 
moment of speaking.

Ο Σαχίνης δουλεύει αυτή τη στιγμή και δεν 
μπορεί να απαντήσει στο τηλέφωνο

Τώρα τελευταία ο Σαχίνης δουλεύει πολύ

Ο Σαχίνης δουλεύει πολλές ώρες κάθε μέρα

Όμως αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που 
δουλεύει τόσο σκληρά

Σήμερα, για παράδειγμα, ο Σαχίνης 
δουλεύει από το πρωί χωρίς διάλειμμα

θυμάμαι
θυμάσαι
θυμάται

θυμόμαστε
θυμάστε/-όσαστε
θυμούνται 

Some verbs of the B2 group tend to 
follow the same pattern as B1 when used 
informally: 

The verbs θυμάμαι, κοιμάμαι, λυπάμαι, 
φοβάμαι have the following present 
endings:

οδηγώ (οδηγάω), οδηγείς/ οδηγάς
διηγούμαι/ διηγιέμαι
παραπονούμαι/ παραπονιέμαι…

Αύριο πρωί όμως ο Σαχίνης φεύγει για 
διακοπές στην Καραϊβική

•Present tense forms may refer to something 
that we are almost positive will happen.

• Sometimes, the present tense can be used 
when narrating a story that took place in 
the past, in order to make it sound livelier 
(ιστορικός ενεστώτας).

Εκεί που ο Σαχίνης καθόταν στο γραφείο 
του χωμένος στα χαρτιά του, μπαίνει μέσα 

ξαφνικά η Αγκάθα και του αρχίζει τις φωνές
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τώρα/ 
αυτή τη 
στιγμή...

κάθε 
μέρα/ 

μήνα…

(δεν) είναι 
η πρώτη 

φορά  
που...

από το 
πρωί... 

aπό την  
προηγούμενη 
εβδομάδα…   

Complete the sentences with your own ideas

Τι κάνεις…

1. Κάθε καλοκαίρι 

2. Τώρα 

3. Εδώ και δέκα λεπτά 

4. Εδώ και δύο χρόνια

5. Από τότε που θυμάσαι τον εαυτό σου


