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Α. Θέματα και άποψη του ρήματος 
(Verb stems and aspect) 

Verb forms in Modern Greek are based 
either on the imperfective or the perfective 
stem (see list of verbs). However there 
are some verbs that have two completely 
different stems.

αγαπώ
αγαπούσα

θα/να αγαπώ

αγάπα

αγαπιέμαι
αγαπιόμουν

θα/να αγαπιέμαι

αγάπησα
θα/να αγαπήσω
έχω/είχα/θα έχω 
 αγαπήσει
αγάπησε
(αγαπήσου)

αγαπήθηκα
θα/να αγαπηθώ
έχω/είχα/θα έχω 
αγαπηθεί

Τhe perfective verb forms present the 
event described by the verb as a whole, 
without giving any emphasis to the internal 
structure of the event (i.e. the phases the 
event goes through).

αγαπ αγαπησ

αγαπηθ

imperfective perfective

active

medio-
passive

Β. Χρήση συνοπτικών και μη συνοπτικών τύπων
(Use of perfective and imperfective verb forms)

Έτρεξα / θα τρέξω / έχω τρέξει 
στο Μαραθώνιο

Ρηματική άποψη
(Aspect of the verb)15
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Τρέχω / έτρεχα / θα τρέχω πέντε 
χιλιόμετρα  κάθε μέρα

Τρέχω / έτρεχα / θα τρέχω πέντε 
χιλιόμετρα για δυο ώρες χωρίς να 
σταματήσω

•The adverbial phrases help us to 
understand whether the event happens 
habitually or continuously.
a. Habitually

b. Continuously

The imperfective verb forms draw attention 
to the internal structure of the event:
whether the event takes place habitually 

or continuously over a period of time

κάθε μέρα/
βδομάδα / χρόνο

συχνά, τακτικά
πήγαινα / θα πηγαίνω  
στον παππού μου

από τη Δευτέρα  
από τον άλλο μήνα θα πηγαίνω στο 

γυμναστήριο

όλο το πρωί/ 
τη μέρα

συνέχεια, διαρκώς

 παίζω / έπαιζα / θα 
παίζω στον υπολογιστή 

καθώς/ενώ/ 
την ώρα που

όση ώρα έπαιζα στον υπολογιστή, 
           άκουγα μουσική
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•We use the imperfective aspect when the 
event happens periodically over a period 
of time but not for an event which may 
take place more than once, but where each 
time is seen individually, such as when the 
emphasis is on the number of times.

• The same verb form in the present 
tense can be used either for an event that 
takes place at the moment of speaking or 
habitually. 

• The perfective aspect is used to form the 
perfect tenses (present perfect, past perfect, 
future perfect) because the perfective stem 
indicates that the event is completed.

Πήγαινα στην Ελλάδα κάθε καλοκαίρι 
όταν ήμουνα μικρή

Πήγα πέντε φορές στην Ελλάδα 

Γράφω στον υπολογιστή δύο ώρες κάθε 
μέρα 

Γράφω στον υπολογιστή τώρα, δεν 
μπορώ να σου μιλήσω 

Έχω / είχα / θα έχω φιλήσει την 
Αγκάθα

Depending on what we want to emphasize, 
we can use either the perfective or the 
imperfective aspect.

There are certain verbs and phrases which 
must take either the perfective or the 
imperfective aspect.

Θέλω να με πάρει τηλέφωνο τώρα, αλλά…
Θέλω να με παίρνει τηλέφωνο κάθε μέρα, 
αλλά…

I used to go

I have 
been

I write

I am writing

B2. Ρηματική άποψη στα να- συμπληρώματα 
(verbal aspect in να- complements)

Μου αρέσει να βρέχει
Δεν βλέπω την ώρα να βρέξει
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imperfective

να
αρχίζω 

σταματάω

παύω

συνεχίζω 

βλέπ
ω 

(κο
ιτά

ζω
) 

αισ
θάνο

μαι

νιώ
θωακούω

μαθαίνω 

ξέρω 

μου αρέσει

με ευχαριστεί

ποτέ
 δε

ν ε
ίνα

ι α
ργά

παρά
 λίγ

ο /
παρά

 τρ
ίχα /

 λίγ
ο έ

λει
ψε 

/κό
ντε

ψε 

χρει
άζο

μαι
 κα

ιρό
 / 

χρει
άζε

ται
 κα

ιρό
ς /

αργ
ώ

ανυ
πομο

νώ
 / 

βιά
ζομ

αι/
 δε

ν β
λέπ

ω τη
ν ώ

ρα

είν
αι 

ώρα 

ετο
ιμά

ζομ
αι

πριν
 / 

προτ
ού

ώσπ
ου 

/ μ
έχρι

πάω
έχω

ακό
μα

να

perfective

Μου αρέσει να βρέχει

Δεν βλέπω την ώρα να βρέξει
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1. Choose the correct form of the verb. In some cases, both forms may 
be correct

Η περασμένη εβδομάδα ήταν πολύ δύσκολη για το Σαχίνη. Κάθε μέρα δούλευε/
δούλεψε από το πρωί μέχρι το βράδυ. Περνούσε/πέρασε 
πολλές ώρες στο γραφείο πάνω από τα χαρτιά του 
γιατί μελετούσε/μελέτησε μία πολύ περίεργη υπόθεση. 
Πολλές φορές δεν έτρωγε/έφαγε το μεσημέρι, έπινε/
ήπιε πολλούς καφέδες για να μη νυστάζει/νυστάξει και 
κοιμόταν/κοιμήθηκε ελάχιστες ώρες. Μερικές φορές 
μάλιστα έμενε/έμεινε στο γραφείο όλη τη νύχτα. Δεν 
έβλεπε/είδε καθόλου την Αγκάθα, η οποία ήταν πολύ 
στενοχωρημένη και ανησυχούσε/ανησύχησε για την 
υγεία του. Τελικά ο Σαχίνης αρρώσταινε/αρρώστησε 
και ο γιατρός του έλεγε/είπε ότι πρέπει να αλλάζει/
αλλάξει τρόπο ζωής.

2.  What are Sahinis’ decisions for the future? Use the underlined verbs 
(see activity 1)

Aπό ’δώ και πέρα θα δουλεύω... 
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1. Συνέχεια αποφεύγεις να ______________ (βγαίνω) μαζί μου

2. Ο Σαχίνης τρέμει κάθε φορά που

 ______________ (μπαίνω) σε αεροπλάνο

3. H Aγκάθα συνεχίζει να ______________   (μιλάει) 

στο τηλέφωνο

4. Για να ______________  (απαντάω) κάποιος στην 

ερώτηση χρειάζεται σκέψη

5. Προτού ______________  (αποφασίζω) 

πού θα πάω διακοπές, ______________   (ρωτάω) τους γονείς μου

6. Έχει αρχίσει να ______________  (υπάρχω) έντονο ενδιαφέρον για τα ελληνικά

7. Κάποια στιγμή ο νέος καλείται να ______________ (παίρνω) τη ζωή στα χέρια του

8. Τα προβλήματα τον κάνουν να ______________ (ξεπερνάω) τους φόβους του 

“Καλά, Κλειώ μου 

δεν θα το πιστέψεις! Ο Σαχίνης μου έγινε 

άλλος άνθρωπος. Σήμερα το πρωί _________ (σηκώνομαι) 

νωρίς νωρίς και _____________ (ετοιμάζω) πρωινό και για τους 

δυο μας. Ύστερα ___________ (πηγαίνω) στο γραφείο αλλά 

κάθε μία ώρα μου ___________(τηλεφωνώ) να 

μου ______________ (λέω) πόσο 

με__________ (αγαπάω)” 

4.  Fill in the gaps with the appropriate form of the 
verb in brackets

3. Agatha tells her friend that Sahinis’ behavior has completely 
changed. Fill in the gaps with the appropriate form of the verb in 
brackets


