13

Παρακείμενος
(Present perfect tense)

Formation

έχω
έχεις
έχει
έχουμε
έχετε
έχουν

έχω
έχεις
έχει

active forms
αγαπήσει

• The present perfect is formed with
the present tense of the verb έχω and
the uninflected verb form in -ει, which
coincides with the third person singular of
the future perfective.

medio-passive
forms

έχουμε
έχετε
έχουν

αγαπηθεί

active forms
θα αγαπήσω
θα αγαπήσεις
θα αγαπήσει

αγαπάω

έχω αγαπήσει

medio-passive forms
αγαπιέμαι
• The structure είμαι στενοχωρημένος
(see past participle) has roughly the
same meaning as the present perfect έχω
στενοχωρηθεί.

Ο Λάκης

θα αγαπηθώ
θα αγαπηθείς
θα αγαπηθεί

έχω αγαπηθεί

είναι στενοχωρημένος
έχει στενοχωρηθεί

από τα λόγια της Κλειώς
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Use
The present perfect verb form is used to
describe an action completed some time
in the past, the consequences of which are
related to the present situation.
We often use the present perfect to talk
about experiences we have had (or we have
never had) in our lives.

It is not to be confused with the use of the
English present perfect tense (I have done).

Ο Σαχίνης έχει δουλέψει τόσο πολύ σήμερα
που τώρα θέλει να πάει κατευθείαν για ύπνο
Ο Σαχίνης έχει γνωρίσει πολλούς σπουδαίους
επιθεωρητές, έχει ταξιδέψει σε όλο τον
κόσμο για τις υποθέσεις του, αλλά δεν έχει
πάει ποτέ διακοπές με την Αγκάθα

Present Perfect or Past Perfective?
The past perfective can often be used
instead of the present perfect without a
significant change in meaning.

Ο Σαχίνης

• Unlike English, the present perfect
cannot be used when refering to a very
recent past event, i.e. when there are
adverbials such as μόλις, πριν λίγο, πριν
δέκα λεπτά in the phrase.

Ο Σαχίνης

έχει δουλέψει
πολύ σκληρά
δούλεψε
για να γίνει επιθεωρητής

έφυγε
έχει φύγει

από το

γραφείο μόλις / πριν δυο λεπτά
• The present perfect cannot be used when
there is a specific time reference in the
phrase: τον Αύγουστο, το πρωί, στις 2.00 etc.

Ο Σαχίνης

κοιμήθηκε
νωρίς χθες
έχει κοιμηθεί

το βράδυ
However, it can be combined with
adverbials that show a period of time that
started in the past and continues up to the
moment of speaking: από τον Αύγουστο,
από το πρωί, από τις 2.00 etc.

Ο Σαχίνης έχει πέσει για ύπνο από τις 9.30
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1. Which of the following things have you done in your life? Which of them
are you looking forward to doing? Make sentences as in the example
ταξιδεύω με αεροπλάνο
α) δεν έχω ταξιδέψει ποτέ με αεροπλάνο αλλά πολύ θα ήθελα να ταξιδέψω or
β) δεν έχω ταξιδέψει ποτέ με αεροπλάνο και δεν θα ήθελα να το κάνω γιατί φοβάμαι or
γ) έχω ταξιδέψει με αεροπλάνο τρεις φορές στη ζωή μου

► κοιμάμαι κάτω από τα άστρα
_________________________________________________________________________

► τραγουδάω μπροστά σε κόσμο
______________________________________________________________
► βγαίνω γυμνός στο δρόμο
_________________________________________________________________________

► μαγειρεύω για όλη την οικογένεια
_________________________________________________________________________

► μιλάω σε κάποιον που κάθεται δίπλα μου στο λεωφορείο
_________________________________________________________________________

► οδηγώ αεροπλάνο
_________________________________________________________________________

► ταξιδεύω στο διάστημα
_________________________________________________________________________
2. Complete the following sentences with the appropriate verb form
(past perfective or present perfect or both)
1. Ο Σαχίνης __________________ (ξυπνάω) πολύ νωρίς χθες το πρωί
2. Ο Σαχίνης μόλις __________________ (γυρίζω) σπίτι από τη δουλειά. Νιώθει πολύ χάλια
3. Δεν ________________ / ________________ (κάνω) διακοπές τα τελευταία δύο χρόνια
4. Δεν ________________ / ________________ (πάω) σε κανένα ωραίο εστιατόριο τελευταία
5. Δεν ________________ / ________________ (βλέπω) καμιά καλή ταινία πρόσφατα
6. Τελικά __________________ (αποφασίζω) να πάρει μια βδομάδα άδεια
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