
Αγγλική εμπορική 
ορολογία 

ΤΟΜΟΣ Α΄

Στόχος του προγράμματος  
είναι η εκμάθηση Αγγλικών  

για ειδικούς σκοπούς. Απευθύνεται  
σε εμπόρους και υπαλλήλους 

εμπορικών επιχειρήσεων που έχουν 
βασικές γνώσεις Αγγλικών, είτε λόγο 

παλαιότερης ενασχόλησής τους  
με τη γλώσσα, είτε επειδή 

χρησιμοποιούν την Αγγλική  
στην εργασία τους, με σκοπό  

να διευκολύνει την επικοινωνία τους  
με συνεργάτες και πελάτες  

του εξωτερικού. 

Αγγλική εμπορική  

ορολογία 
ΤΟΜΟΣ Α΄

Στόχος είναι η παροχή 
γνώσεων  
και πληροφοριών για:

➜  Την έννοια  
της επιχειρηματικότητας  
και τη συσχέτιση  
της επιχειρηματικής δράσης 
με την απρόσκοπτη χρήση  
της Αγγλικής εμπορικής 
ορολογίας

➜  Σύντομη αλλά περιεκτική 
επανάληψη βασικών 
γραμματικών και 
συντακτικών φαινομένων

➜  Επικοινωνιακά Αγγλικά  
της καθημερινής ζωής

➜  Ειδικό λεξιλόγιο, 
ενσωματωμένο σε απλές 
αρχικά και πιο σύνθετες 
στην συνέχεια προτάσεις
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Πρόλογος 1ης έκδοσης

Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό αποτελεί τμήμα του Έργου «ΕΡΜΕΙΟΝ» Προγράμμα-
τα Δια Βίου Εκπαίδευσης της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου, στο 
πλαίσιο της Κατηγορίας Πράξεων 2.5.1.α «Ανάπτυξη των ΙΔΒΕ και λειτουργία 
προγραμμάτων δια βίου εκπαίδευσης» του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ. Το έργο συγχρηματοδο-
τείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) κατά 80% και από Εθνικούς 
πόρους κατά 20%. 

Στόχος του προγράμματος είναι η αναβάθμιση των γνώσεων εμπόρων επιχει-
ρηματιών, στελεχών εμπορικών επιχειρήσεων αλλά και κάθε άλλου που ενδια-
φέρεται για τον σημαντικό αυτόν τομέα της οικονομίας, με στόχο την ενίσχυση της 
ανταγωνιστικότητας και της επίδοσης των επιχειρήσεών τους.

Το εκπαιδευτικό υλικό του προγράμματος καλύπτει μια μεγάλη σειρά θεμάτων 
συγκροτώντας τις εξής δώδεκα εκπαιδευτικές ενότητες: «Χρηματοοικονομική Δι-
αχείριση Εμπορικών Επιχειρήσεων», «Πώς να Δημιουργήσετε μια Επιτυχημένη 
Εμπορική Επιχείρηση», «Επιτυχημένες Πωλήσεις στις Εμπορικές Επιχειρήσεις», 
«Τεχνικές Διαπραγματεύσεων στις Αγορές - Πωλήσεις των Εμπορικών Επιχει-
ρήσεων», «Η/Υ και Νέες Τεχνολογίες στις Εμπορικές Επιχειρήσεις», «Αγγλική 
Εμπορική Ορολογία», «Στελέχωση και Διαχείριση του Ανθρώπινου Δυναμικού 
της Εμπορικής Επιχείρησης», «Λογιστικά Θέματα Εμπορικής Επιχείρησης», «Φο-
ρολογικά Θέματα Εμπορικής Επιχείρησης για μη Ειδικούς», «Διεθνοποίηση Εμπο-
ρικών Επιχειρήσεων, Διαχείριση Αποθήκης Εμπορικών Επιχειρήσεων», «Διοίκη-
ση της Μικρής Οικογενειακής Εμπορικής Επιχείρησης».

Το εγχειρίδιο της παρούσας ενότητας «Αγγλική εμπορική ορολογία» συνδυ-
άζεται με την ηλεκτρονική εκπαιδευτική πλατφόρμα ΕΡΜΕΙΟΝ και συνοδεύεται 
από αντίστοιχο Οδηγό Εκπαιδευτή. Τα παρόν εκπαιδευτικό υλικό εκπονήθηκε στο 
πλαίσιο του Υποέργου 3: «ΑΝΑΠΤΥΞΗ / ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙ-
ΚΟΥ» του Προγράμματος «ΕΡΜΕΙΟΝ», ανάδοχος του οποίου ήταν η ένωση φο-
ρέων «Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς» - Allweb Solutions SA, με επι-
στημονικό υπεύθυνο τον καθηγητή του Πανεπιστημίου Πειραιώς κ. Ιωσήφ Χασ-
σίδ. Την ευθύνη ανάπτυξης του υλικού της συγκεκριμένης Ενότητας εκ μέρους 
του αναδόχου, είχαν οι κυρίες Φωτεινή Σιβρίδου, Χρυσούλα Τόμπρου, Πελαγία 
Μόρμορη και Αδαμαντία Γκιουζέλη. Την επιμέλεια των κειμένων και το συντονι-
σμό του συγγραφικού έργου είχε ο κ. Γιάννης Καζάκος. 
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Την Κεντρική Ομάδα Έργου του Προγράμματος «ΕΡΜΕΙΟΝ» συγκροτούν οι 
κ.κ.: Δημήτρης Πρίφτης, Γιώργος Παχούλας, Παναγιώτα Λέντζα, Σταυρούλα Χα-
ριτοπούλου, Δήμητρα Γούναρη, Γιώργος Θεοφιλόπουλος, Αντώνης Κόνσολας, 
Ανδρέας Χατζόπουλος, Δημήτρης Λάμπρου. Επιστημονική υπεύθυνη του έργου 
είναι η κ. Βάλια Αρανίτου, Λέκτορας του Πανεπιστημίου Κρήτης. Την παρακολού-
θηση του έργου, εκ μέρους του Δ.Σ. της Ε.Σ.Ε.Ε., έχει ο κ. Γιώργος Καρανίκας. Ο 
πρόεδρος της Ε.Σ.Ε.Ε. κ. Δημήτρης Αρμενάκης συνέβαλε σημαντικά στην πορεία 
του έργου, παρακολουθώντας στενά και υποστηρίζοντας θερμά το σύνολο των 
επιμέρους σταδίων της υλοποίησής του. 

Aθήνα 2008



Πρόλογος 2ης έκδοσης

Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του έργου «ΕΡΜΕΙΟΝ 
- Προγράμματα Δια Βίου Εκπαίδευσης της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ελληνικού 
Εμπορίου» (MIS: 114681, Κατηγορία Πράξεων 2.5.1.α «Ανάπτυξη των ΙΔΒΕ και 
λειτουργία προγραμμάτων δια βίου εκπαίδευσης» του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ). Το έργο συγ-
χρηματοδοτήθηκε κατά 80% από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και κατά 
20% από Εθνικούς πόρους. Το σύνολο του εκπαιδευτικού υλικού που δημιουρ-
γήθηκε στο πλαίσιο του έργου «ΕΡΜΕΙΟΝ - Προγράμματα Δια Βίου Εκπαίδευσης 
της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου» καλύπτει μια μεγάλη σειρά 
θεμάτων που αφορούν κρίσιμες λειτουργίες μιας εμπορικής επιχείρησης (συνο-
λικά 12 ενότητες / τίτλοι Προγραμμάτων Δια Βίου Εκπαίδευσης).

Η παρούσα έκδοση πραγματοποιείται στο πλαίσιο των Πράξεων «ΕΡΜΕΙΟΝ 
2 - Προγράμματα Δια Βίου Εκπαίδευσης για το ανθρώπινο δυναμικό των εμπο-
ρικών επιχειρήσεων (Α.Π.7 – Α.Π.8 – Α.Π.9)», οι οποίες είναι ενταγμένες στο 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (κωδικοί ΟΠΣ: 
277690, 277700 και 277701 αντίστοιχα) και συγχρηματοδοτούνται από την 
Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΚΤ). 

Σκοπός του «ΕΡΜΕΙΟΝ 2» είναι η υλοποίηση Προγραμμάτων Δια Βίου Εκ-
παίδευσης για τους εμπόρους επιχειρηματίες (εργοδότες και αυτοαπασχολούμε-
νους), τους εργαζόμενους στις εμπορικές επιχειρήσεις και λοιπούς ενδιαφερό-
μενους (π.χ. υποψήφιοι νέοι επιχειρηματίες), που ενδιαφέρονται να αποκτήσουν 
επιπλέον γνώσεις και δεξιότητες σε θέματα της εργασίας τους, να βελτιώσουν 
την απόδοσή τους και να παρέχουν υπηρεσίες υψηλότερης ποιότητας στους κα-
ταναλωτές και πελάτες τους.

Το εκπαιδευτικό υλικό της παρούσας έκδοσης, αν και βασισμένο στο αντί-
στοιχο υλικό του «ΕΡΜΕΙΟΝ - Προγράμματα Δια Βίου Εκπαίδευσης της Εθνι-
κής Συνομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου», μετασχηματίστηκε από την Ένωση 
«ΚΟΡΥΜΒΟΣ Α.Ε - ΕΚΠΑ/ΕΛΚΕ», με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθηγητή του 
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Παναγιώτη Πετράκη και 
Υπεύθυνο Διδακτικού Σχεδιασμού τον Ομότιμο Καθηγητή του Εθνικού και Καπο-
διστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Διονύσιο Αναπολιτάνο, και εντάχθηκε στον 
Θεματικό Άξονα 3 του «ΕΡΜΕΙΟΝ 2», ο οποίος περιλαμβάνει Προγράμματα Δια 
Βίου Εκπαίδευσης διάρκειας 50 ωρών. 
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Το εγχειρίδιο της παρούσας Ενότητας «Αγγλική εμπορική ορολογία Ι» συν-
δυάζεται με ηλεκτρονική εκπαιδευτική πλατφόρμα και ηλεκτρονικό εκπαιδευτικό 
υλικό. Το εγχειρίδιο εκπονήθηκε στο πλαίσιο του Υποέργου 3: «Εκπόνηση και 
Προσαρμογή Εκπαιδευτικού Υλικού και Ηλεκτρονικών Εργαλείων Εκπαίδευσης», 
με επιστημονικό υπεύθυνο τον Αναπληρωτή Καθηγητή του Εθνικού και Καποδι-
στριακού Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Γεώργιο Γκότση. Την επιμέλεια των κειμένων 
είχε ο κ. Γιώργος Σαμουρέλης.

Aθήνα 2014



Εισαγωγή

Η Ενότητα αυτή είναι ένα πρόγραμμα εκμάθησης της αγγλικής ορολογίας που 
αφορά εμπορικές επιχειρήσεις και εμπόρους.

Το πρόγραμμα απευθύνεται κυρίως σε εκείνους τους επιχειρηματίες που συ-
νεργάζονται ή έχουν εμπορικές συναλλαγές με το εξωτερικό ή σκοπεύουν να 
δημιουργήσουν τέτοιες σχέσεις στο μέλλον. Θεωρείται, λοιπόν, απαραίτητο ότι 
πρέπει να είναι ενήμεροι της ορολογίας που χρησιμοποιείται στις συναλλαγές 
τους με το εξωτερικό και η οποία αφορά σε προϊόντα, αγορές ή πωλήσεις, προώ-
θηση προϊόντων, εμπορικές εκθέσεις, διαφήμιση, σχέσεις με τράπεζες, επιταγές, 
τιμολόγια, συναλλαγματικές, φορτωτικές, επιτόκια και συνάλλαγμα, χρηματιστή-
ριο και άλλες δραστηριότητες.

Θα πρέπει επίσης να μάθουν πώς να συνεννοούνται με ξένους πελάτες ή 
συνεργάτες και, ακόμα, να γνωρίσουν την ορολογία των Η/Υ και της σύγχρονης 
τεχνολογίας.

Η Ενότητα αποτελείται από 9 κεφάλαια, κάθε ένα εκ των οποίων αναφέρεται 
σε ένα συγκεκριμένο θέμα και περιλαμβάνει αρκετά υποκεφάλαια. Σε αυτά πα-
ρουσιάζεται ένα κείμενο ή διάλογος με λεξιλόγιο ειδικής ορολογίας, συνοδευό-
μενο από ασκήσεις για πρακτική εξάσκηση τόσο σε θέματα ορολογίας όσο και σε 
θέματα γλώσσας. Οι λέξεις ορολογίας παρατίθενται στο εμπορικό λεξιλόγιο, ενώ 
τα σπουδαιότερα γραμματικά φαινόμενα περιλαμβάνονται σε ειδικό εγχειρίδιο 
για τους εκπαιδευομένους. 

Προτρέπουμε τον εκπαιδευόμενο να συμβουλεύεται τη γραμματική πριν ασχο-
ληθεί με γλωσσικές ασκήσεις. Αυτό, βεβαίως, εξαρτάται από το επίπεδό του, το 
οποίο υποθέτουμε ότι θα είναι τουλάχιστον στο επίπεδο του LowerCertificate. 
Εάν, λοιπόν, το επίπεδο είναι ικανοποιητικά υψηλό, τότε του προτείνουμε πρώτα 
να ασχολείται με τις πρακτικές ασκήσεις (γλώσσας και ορολογίας) και μετά να 
συμβουλεύεται γραμματική και λεξιλόγιο για επιβεβαίωση και τυχόν διόρθωση.

Κατά τον ίδιο τρόπο, η προσέγγιση των διαλόγων και των κειμένων μπορεί να 
γίνεται με διαφορετικούς τρόπους. Μπορούν οι εκπαιδευόμενοι, αφού αποκτή-
σουν πρόσβαση στην πλατφόρμα ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού υλικού του ΕΡΜΕΙ-
ΟΝ, να ακούνε το διάλογο ή το κείμενο μία έως και τρεις φορές (ανάλογα με τη 
δυσκολία του) χωρίς να το διαβάζουν, αλλά να το κατανοήσουν ακουστικά. Μπο-
ρούν αντίθετα να ακούν και να διαβάζουν ένα διάλογο ή κείμενο που θεωρείται 
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αρκετά δύσκολο περισσότερες από μία φορές και να καταφεύγουν στο λεξιλόγιο 
εάν υπάρχουν λέξεις που δεν μπορούν να κατανοήσουν από τα συμφραζόμενα. 

Μετά την πλήρη κατανόηση του εκάστοτε κειμένου μπορούν οι εκπαιδευόμε-
νοι να ασχολούνται με τη λύση των ασκήσεων, σε ορισμένες από τις οποίες είναι 
πιθανόν να συναντήσουν άγνωστο λεξιλόγιο. Πρέπει να διευκρινιστεί ότι λόγω 
της ιδιομορφίας της Ενότητας, η οποία γίνεται προσιτή στον εκπαιδευόμενο μέσω 
ηλεκτρονικής μορφής (e-learning), οι ασκήσεις που επιλέχτηκαν ακολουθούν 
έναν ορισμένο τύπο που μπορεί να χειρισθεί ο εκπαιδευόμενος, ώστε να βρίσκει 
τη σωστή απάντηση γρήγορα και εύκολα για να μπορεί να κάνει την αυτοαξιολό-
γησή του στο τέλος.

Με την ολοκλήρωση της ενότητας ο εκπαιδευόμενος: 
1)  Θα είναι σε θέση να διεξάγει συνομιλίες με ξένους συνεργάτες είτε προ-

σωπικά είτε διά τηλεφώνου. 
2)  Θα μπορεί να χειρισθεί έγγραφα στην αγγλική για συναλλαγές, όπως επι-

ταγές, φορτωτικές, τιμολόγια, συναλλαγματικές.
3)  Θα έχει μάθει τη σημαντικότερη ορολογία των τραπεζικών συναλλαγών 

στα αγγλικά.
4)  Θα μπορεί να κατανοεί κείμενα σχετικά με το επάγγελμά του, όσον αφορά 

σε αγορές, πωλήσεις, τράπεζες, χρηματιστήριο, ξένο συνάλλαγμα, μερί-
σματα, μετοχές, συγχωνεύσεις εταιρειών, leasing, δάνεια, factoring.

5)   Θα είναι σε θέση να συντάσσει επιστολές για θέματα της δουλειάς του, 
όπως παραγγελίες, ζήτηση πληροφοριών, παράπονα, προσφορά ή άρνη-
ση πίστωσης κ.λπ.



Μ Ε Ρ Ο Σ  Α 

ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ

Βιβλίο γραμματικής (Grammar book)

Για το πρόγραμμα αυτό θεωρήθηκε απαραίτητο να παρουσιαστούν μαζί με το εγ-
χειρίδιο εκπαιδευομένου τα κυριότερα γραμματικά και συντακτικά φαινόμενα της 
αγγλικής, ώστε οι ενδιαφερόμενοι να καταφεύγουν σε αυτά για να ενημερώνο-
νται ως προς τη δομή της ξένης γλώσσας. Η παράθεση των κυριοτέρων γραμμα-
τικών και συντακτικών φαινομένων στα έντεκα (11) κεφάλαια αυτού του βιβλί-
ου προέκυψε από το γεγονός ότι στο κυρίως πρόγραμμα, εκτός των ασκήσεων 
που αφορούν την εμπέδωση και πρακτική εξάσκηση της εμπορικής ορολογίας, 
υπάρχουν και ασκήσεις για την πρακτική εξάσκηση της γραμματικής της αγγλικής 
γλώσσας. 

Προτείνεται στους εκπαιδευομένους να καταφεύγουν σε αυτό το βιβλίο και να 
συμβουλεύονται το αντίστοιχο κεφάλαιο κάθε φορά που συναντούν κάποια γραμ-
ματική άσκηση και δεν γνωρίζουν πώς να τη συμπληρώσουν. Για τη δική τους 
ευκολία όλη η θεωρία των γραμματικών φαινομένων παρατίθεται στην ελληνική 
γλώσσα, με παραδείγματα στην αγγλική για πληρέστερη και πιο αποτελεσματική 
κατανόηση. 

Με τον τρόπο αυτό θεωρείται ολοκληρωμένη η εκμάθηση της αγγλικής εμπο-
ρικής ορολογίας για τον απλό λόγο ότι η γλώσσα βασίζεται στη γραμματική και 
στη σύνταξή της και μπορεί έτσι να βοηθήσει τους εκπαιδευομένους να έχουν 
μια ολοκληρωμένη εικόνα ώστε να μπορούν να διαβάζουν και να γράφουν στην 
αγγλική για τα θέματα που τους αφορούν. 
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1.1. Ονομαστική

Η ονομαστική πτώση στις προσωπικές αντωνυμίες χρησιμοποιείται πάντοτε σαν 
υποκείμενο μπροστά από το ρήμα (πολλές φορές αντί ονόματος ουσιαστικού):

He is man.
She is the new teacher.
Ενικός  Πληθυντικός
I  we
You  you
He, she, it  they 

1.2. Αιτιατική

Η αιτιατική πτώση στις προσωπικές αντωνυμίες χρησιμοποιείται πάντοτε σαν 
αντικείμενο μετά από ρήματα ή προθέσεις:

Look at me/him.
Give her the book.
Ενικός  Πληθυντικός
Me  us
You  you
Him, her, it  them 

1. Για τις προσωπικές αντωνυμίες στην ονομαστική και αιτιατική πτώση 
(personal pronouns, nominative and accusative case).

2. Για τα κτητικά επίθετα (possessive adjectives).
3. Για τις κτητικές αντωνυμίες (possessive pronouns) καθώς και
4. Για το βοηθητικό ρήμα «είμαι» στον ενεστώτα χρόνο (auxiliary verb “tobe”, 

present tense).

Σε αυτό το κεφάλαιο θα μάθετε:
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1.3. Κτητικά Επίθετα Possessive adjectives

Τα κτητικά επίθετα προσδιορίζουν ουσιαστικά γι’ αυτό και μπαίνουν πριν από αυτά:
This is my book.
She has her own flat.
These are not your books; 
they are our books.

Όταν χρησιμοποιούμε κτητικά επίθετα δεν βάζουμε ποτέ άρθρο (οριστικό ή αόρι-
στο) πριν από αυτά:

He is in (the) his house.
This is (a) their new car.
Ενικός  Πληθυντικός
My  our
Your  your
His, her, its  their 

1.4. Κτητικές αντωνυμίες Possessive pronouns

Επειδή οι αντωνυμίες προσδιορίζουν πάντοτε ρήματα μπαίνουν μετά από αυτά:
This pen isn’t yours, it’s mine.
The grey coat is mine, the red one is yours.
Don’t give it to Helen; it’s not hers.
Ενικός  Πληθυντικός
Mine  ours
Yours  yours
His, hers, (its)  theirs 

1.5. Το βοηθητικό ρήμα «είμαι» (ενεστώτας χρόνος) 
Auxiliary verb “to be” (present tense)

Καταφατικός τύπος- Affirmative
I am (I’m)
you are (you’re)
he is (he’s)
she is (she’s)
etc.

Ερωτηματικός τύπος - Interrogative
Am I?
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are you?
is he?
is she?
etc.

Αρνητικός τύπος - Negative
I am not (I’m not)
you are not (you aren’t)
he is not (he isn’t)
she is not (she isn’t)
etc.
 

 Αρνητικο-ερωτηματικός τύπος - Inter. Negative
Am I not? (Aren’t I?)
are you not? (aren’t you?)
is he not? (isn’t he?)
is she not? (isn’t she?)

Παραδείγματα:
He isn’t here today.
Are we all present?
The children aren’t ready yet.
Aren’t they going with us?
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2.1. Δεικτικές αντωνυμίες Demonstrative pronouns

Υπάρχουν δύο είδη δεικτικών αντωνυμιών στην αγγλική γλώσσα:
This (αυτός, ή, ό – ενικός)
These (αυτοί, ές, ά – πληθυντικός)

Χρησιμοποιούνται για κοντινά πρόσωπα ή αντικείμενα.
That (εκείνος, η, ο – ενικός)
Those (εκείνοι, ες, α – πληθυντικός)

Χρησιμοποιούνται για μακρινά πρόσωπα ή αντικείμενα.
Παραδείγματα:
This is the house I live in.
This boy is my fellow student. That boy over there is a complete stranger.
What’s that over there? It’s an adding machine.

Συνήθως, ρωτάμε με δεικτική αντωνυμία και απαντάμε με μια προσωπική αντω-
νυμία.

1. Για τις δεικτικές αντωνυμίες (demonstrative pronouns)
2. Για τη γενική κτητική (possessive case)
3. Για τις αλληλοπαθείς αντωνυμίες (reflexive pronouns)
4. Για τους αριθμούς (numbers) που χωρίζονται σε απόλυτα αριθμητικά 

(cardinal numbers) και τακτικά αριθμητικά (ordinal numbers)
5. Για την ώρα στα αγγλικά (time)
6. Για τις ημερομηνίες (dates)
7. Για τον τρόπο που κάνουμε ερωτήσεις (questions), καθώς και 
8. Για τις υποκειμενικές ερωτήσεις (subject questions).

Σε αυτό το κεφάλαιο θα μάθετε:
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2.2. Γενική κτητική Possessive case

Ενικός αριθμός
Η Γενική κτητική στον ενικό αριθμό σχηματίζεται με απόστροφο και s.
the student’s book
the girl’s name is Alice

Πληθυντικός αριθμός
 Επειδή τα περισσότερα ουσιαστικά παίρνουν s στον πληθυντικό, η γενική κτη-
τική σχηματίζεται με μία απόστροφο μετά το s του πληθυντικού των ουσιαστι-
κών χωρίς καμία άλλη κατάληξη:
the students’ books
the girls’ names are Alice and Helen
Η Γενική κτητική χρησιμοποιείται κυρίως στα έμψυχα ουσιαστικά:
a girl’s school
a child’s voice
the butcher’s shop
 Τα ουσιαστικά που δεν παίρνουν s είτε στον ενικό είτε στον πληθυντικό, όσα 
δηλ. είναι ανώμαλα, σχηματίζουν τη γενική κτητική με απόστροφο και s τόσο 
στον ενικό όσο και στον πληθυντικό αριθμό:
a man’s job
men’s jobs
a woman’s intuition
women’s intuition
a child’s voice
children’s voices
the people’s choice

Τα κλασσικά ονόματα που τελειώνουν σε s παίρνουν μόνο την απόστροφο στη 
γενική:

Pythagoras’ theorem
Hercules’ labours

Άλλα κύρια ονόματα που τελειώνουν επίσης σε s παίρνουν είτε μόνον απόστρο-
φο είτε απόστροφο και s:

Mr Jones’ house or Mr Jones’s house
Yeats’ poems or Yeats’s poems

Στα σύνθετα ουσιαστικά η απόστροφος και το s μπαίνουν στην τελευταία λέξη:
My brother-in-law’s guitar

Απόστροφος και s μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν σαν γενική και σε αρχικά:
The MP’s secretary (the Member’s of Parliament secretary)

Κατ’ εξαίρεση η γενική κτητική χρησιμοποιείται εκτός από έμψυχα (πρόσωπα ή 
ζώα) και στις εξής περιπτώσεις:

α.  σε πλοία: 
 the ship’s bell
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β.    σε αεροπλάνα, τρένα, αυτοκίνητα και άλλα οχήματα, αν και εδώ η γενική με 
το of είναι πιο ασφαλής: 

 the train’s heating system or the heating system of the train
γ.  σε χρονικές εκφράσεις: 
 a week’s holiday, today’s paper, tomorrow’s weather, ten minutes’ break
δ. σε εκφράσεις σχετικές με χρήματα συνοδευόμενες από τη λέξη worth: 
 ten dollars’ worth of ice cream
ε.  σε εκφράσεις με τον τύπο for/noun/ sake:
 for heaven’s sake, for goodness’ sake
ζ.  στις παρακάτω εκφράσεις:
 a stone’s throw, journey’s end, the water’s edge

Η γενική (όχι κτητική) σχηματίζεται με την πρόθεση of και το ουσιαστικό:
the walls of the town
the roof of the church
the keys of the car.

2.3. Αλληλοπαθείς αντωνυμίες Reflexive pronouns

Οι αλληλοπαθείς αντωνυμίες, που λέγονται και εμφατικές, είναι οι ακόλουθες:
Ενικός  Πληθυντικός
Myself ourselves
Yourself yourselves
himself
herself themselves
itself

Σαν αλληλοπαθείς χρησιμοποιούνται με ορισμένα ρήματα για να δείξουν ότι η 
ενέργεια του ρήματος επιστρέφει στο ίδιο το υποκείμενο:

I cut myself.
He shaved himself.
He was speaking to himself.
Look after yourself.

Σαν εμφατικές χρησιμοποιούνται για να δώσουν έμφαση σε ουσιαστικά ή αντω-
νυμίες:

The president himself gave her the medal.
Ann herself opened the window.
Nikos himself went.
I saw Tom himself.

Η έκφραση by myself, etc. σημαίνει μόνος-μόνη μου, και δεν είναι εμφατική.
I did it by myself (Το έκανα μόνος μου).
I did it myself (Εγώ ο ίδιος το έκανα).
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2.4. Αριθμοί Numbers

Οι αριθμοί χωρίζονται σε απόλυτα και τακτικά αριθμητικά:
Απόλυτα αριθμητικά - Cardinal numbers

 1   one,  
 2   two, 
 3   three, 
 4   four, 
 5   five, 
 6   six, 
 7   seven, 
 8   eight, 
 9   nine, 
 10   ten, 
 11   eleven, 
 12   twelve, 
 13   thirteen, 
 14   fourteen, 
 15   fifteen, 
 16   sixteen, 
 17   seventeen, 
 18   eighteen, 
 19   nineteen, 
 20   twenty, 
 21   twenty-one, 
 22   twenty-two, etc. 
 30   thirty, 
 40   forty, 
 50   fifty, 
 60   sixty, 
 70   seventy, 
 80   eighty, 
 90   ninety, 
 100   a hundred, 
 101   a hundred and one, 
 102   a hundred and two etc.
 200   two hundred, 
 300   three hundred, etc. 
 1000   a thousand, 
 1001   a thousand, one
 1254   a thousand, two hundred and fifty-four, 
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 100.000   a hundred thousand, 
 1.000.000   a million, 
 2.350.000   two million, three hundred and fifty thousand

Τακτικά αριθμητικά - Ordinal numbers
Τα τακτικά αριθμητικά έχουν θέση επιθέτου:

 Πρώτος  first, 
 δεύτερος  second, 
 τρίτος  third, 
 τέταρτος  fourth, 
 πέμπτος  fifth, 
 έκτος  sixth, 
 έβδομος  seventh, 
 όγδοος  eighth, 
 ένατος  ninth, 
 δέκατος  tenth,
 ενδέκατος  eleventh, 
 δωδέκατος  twelfth, 
 δέκατος τρίτος  thirteenth, 
 δέκατος τέταρτος  fourteenth, 
 δέκατος πέμπτος  fifteenth, 
 δέκατος έκτος  sixteenth, 
 δέκατος έβδομος  seventeenth, 
 δέκατος όγδοος  eighteenth, 
 δέκατος ένατος  nineteenth, 
 εικοστός  twentieth, 
 εικοστός πρώτος  twenty-first, 
 εικοστός δεύτερος  twenty-second, κ.λπ., 
 χιλιοστός  thousandth

Για συντομία, μετά τον αριθμό γράφονται τα δύο τελευταία γράμματα της κατάλη-
ξης, αλλά διαβάζονται κανονικά:

1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, etc.

2.5. Ώρα Time

Στην ολόκληρη ώρα μπαίνει πάντα η λέξη o’ clock μετά τον αριθμό:
 13.00  It’s one o’ clock.
 12.00  It’s twelve o’ clock.

Στη μισή ώρα μπαίνουν οι λέξεις half past μετά τον αριθμό:
 2.30   It’s half past two.
 11.30  It’s half past eleven.
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και = past, παρά = to
Όταν η ώρα είναι και τέταρτο χρησιμοποιείται η έκφραση quarter past πριν τον 
αριθμό:

 3.15  It’s (a) quarter past three.
Όταν η ώρα είναι παρά τέταρτο χρησιμοποιείται η έκφραση quarter to πριν τον 
αριθμό:

 6.45  It’s (a) quarter to seven.
 2.45  It’s (a) quarter to three.

Όταν αναφέρονται λεπτά στην ώρα, τοποθετούνται πρώτα τα λεπτά, κατόπιν το 
past (και) ή to (παρά) και ακολουθεί η ώρα:

 1.20  It’s twenty past one.
 5.55  It’s five to six.
 10.35  It’s twenty-five to eleven.
 8.10  It’s ten past eight.

Η λέξη minutes ακολουθεί προαιρετικά μετά τα λεπτά, και υποχρεωτικά όταν τα 
λεπτά είναι στα ενδιάμεσα διαστήματα:

 2.20  It’s twenty (minutes) past two.
 9.03  It’s three minutes past nine.
 3.33  It’s twenty-seven minutes to four.

Ο τρόπος που περιγράφηκε χρησιμοποιείται κυρίως στην καθομιλουμένη. Στην 
επίσημη ονομασία της (σε αεροδρόμια, σταθμούς τρένων, ραδιόφωνο κ.λπ. αλλά 
και στην καθημερινή διάλεκτο στην Αμερική) η ώρα διαβάζεται ακριβώς όπως 
εμφανίζεται:

 2.35  It’s two thirty-five p.m.
 7.10  It’s seven ten a.m.
 6.30  It’s six thirty.
 2.46  It’s two forty-six.
 13.00  Thirteen hundred hours (πολύ επίσημο!).
a. m. = π.μ., p. m. = μ.μ.

2.6. Ημερομηνίες Dates

Οι ημερομηνίες στα αγγλικά γράφονται και λέγονται με δύο τρόπους:
1η Αυγούστου 1987
The first of August nineteen eighty-seven
or August the first, nineteen eighty-seven.

Το έτος χωρίζεται σε δύο μέρη, οι δύο πρώτοι αριθμοί διαβάζονται μαζί και οι δύο 
τελευταίοι πάλι μαζί:

1976  nineteen seventy-six
1992  nineteen ninety-two
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2.7. Ερωτήσεις Questions

Οι ερωτήσεις στην αγγλική γλώσσα είναι δύο ειδών:
α.οι ερωτήσεις που μπορούν να απαντηθούν με ναι ή όχι, και 
β.οι ερωτήσεις στις οποίες πρέπει να δοθεί συγκεκριμένη απάντηση.

Στην πρώτη περίπτωση οι ερωτήσεις σχηματίζονται με ένα βοηθητικό ρήμα στην 
αρχή. Αν υπάρχει βοηθητικό ρήμα στην πρόταση χρησιμοποιείται το ίδιο:

Is he a new student?
Must we go?

Αν δεν υπάρχει βοηθητικό ρήμα τότε χρησιμοποιούμε κάποιο άλλο βοηθητικό, 
ανάλογα με το χρόνο του ρήματος:

Did you know his name?
Did he see you yesterday?

Στην δεύτερη περίπτωση χρησιμοποιούμε ερωτηματική λέξη στην αρχή της ερώ-
τησης:

Who are you?
Where do you live?

Οι ερωτηματικές λέξεις που χρησιμοποιούνται είναι:
who  ποιος-α-ο, 
whom  ποιον-αν-ο, 
whose   τίνος - ποιανού - ποιας, 
where  που,
when  πότε, 
why  γιατί, 
what  τι, 
how much  πόσο, 
how many  πόσοι - ες - α,
how often  πόσο συχνά, 
how  πώς, 
which  ποιος - α - ο (από ορισμένο αριθμό), etc.
Παραδείγματα:
How often do you come here?
How much money did they give you?
When did you see her?
What times is the train coming?
Where is the bus station?

2.8. Υποκειμενικές ερωτήσεις Subject questions

Υποκειμενικές ονομάζονται οι ερωτήσεις όπου δεν υπάρχει υποκείμενο και η 
ερωτηματική λέξη στην αρχή της ερώτησης το αντικαθιστά:
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Who is the man?
Who came to see your father tonight?
What is meant by this?

Η σύνταξη στις υποκειμενικές ερωτήσεις είναι:
ερωτηματική λέξη - ρήμα (βοηθητικό ή μη) - υπόλοιπα μέρη της ερώτησης
Who saw you coming into my place?
Which of you has got the money?
Αλλά: 
Who did you see coming into my place? (You - subject - υποκείμενο)
Which of them did you give the money?

Όλες οι παραπάνω ερωτήσεις είναι άμεσες ή ευθείες ερωτήσεις, δηλαδή οι ερω-
τήσεις που απευθύνουμε κατ’ ευθείαν σε πρόσωπα με τα οποία ερχόμαστε σε 
άμεση επαφή.



Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο  3 

3.1. Βοηθητικό ρήμα «είμαι» στον αόριστο  
Auxiliary verb “to be” (past tense)

Καταφατικός τύπος - Affirmative
I was
you were
he was
she was
etc.

Ερωτηματικός τύπος - Interrogative
was I?
were you?
was he?
was she?
etc.

Αρνητικός τύπος - Negative
I was not (I wasn’t)
you were not (you weren’t)

1. Για το βοηθητικό ρήμα «είμαι» στον αόριστο (auxiliary verb “to be”, past 
tense).

2. Για το βοηθητικό ρήμα «έχω», ενεστώτα – αόριστο (auxiliary verb “to 
have”, present – past).

3. Για τη σειρά των λέξεων στην αγγλική πρόταση (word order).
4. Για τις εκφράσεις που σχηματίζονται με το ρήμα «υπάρχω» (there is, there 

are, there was, there were,) καθώς και
5. Για τις μελλοντικές εκφράσεις με την έκφραση going to (πρόκειται να).

Σε αυτό το κεφάλαιο θα μάθετε:
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he was not (he wasn’t)
she was not (she wasn’t)
etc.

Αρνητικοερωτηματικός τύπος - Inter. Negative
wasn’t I?
weren’t you?
wasn’t he?
wasn’t she?
etc.
Παραδείγματα:
I was absent yesterday.
They weren’t at home last night. They were at the cinema.
I saw Alice yesterday. She’s changed a lot. She was so beautiful as a girl.

3.2. Βοηθητικό ρήμα «έχω» (ενεστώτας – αόριστος)  
Auxiliary verb “to have” (present – past tenses)

Ενεστώτας - Present
Καταφατικός τύπος - Affirmative
I have (got)
you have (got)
he has (got)
she has (got)
etc.
Ερωτηματικός τύπος - Interrogative
have I (got)?
have you (got)?
has he (got)?
has she (got)?
etc.
Αρνητικός τύπος - Negative
I haven’t (got)
you haven’t (got)
he hasn’t (got)
she hasn’t (got)
etc.
Αρνητικοερωτηματικός τύπος - Inter. Negative
haven’t I (got)?
haven’t you (got)?
hasn’t he (got)?
hasn’t she (got)?
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etc.
Αόριστος - Past

Καταφατικός τύπος - Affirmative
I had (got)
you had (got)
he had (got)
she had (got)
etc.
Ερωτηματικός τύπος - Interrogative
had I (got)? or did I have?
had you (got)? did you have?
had he (got)? did he have?
had she (got)? did she have?
etc.
Αρνητικός τύπος - Negative
I hadn’t (got) or I didn’t have
you hadn’t (got) you didn’t have
he hadn’t (got) he didn’t have
she hadn’t (got) she didn’t have
etc.
Αρνητικοερωτηματικός τύπος - Inter. Negative
hadn’t I (got)? or didn’t I have?
hadn’t you (got)? didn’t you have?
hadn’t he (got) didn’t he have?
hadn’t she (got)? didn’t she have?
etc.

Το got προστίθεται μετά το have στην Βρετανική γλώσσα. Στην Αμερικάνικη το 
have παραμένει μόνο του στην κατάφαση και στην ερώτηση και άρνηση κλίνεται 
με το do/did:

Have you got a pencil?
I haven’t got any money.
Do you have a house in Athens?
He doesn’t have an English book.

Χρήσεις - Uses
α) Το have χρησιμοποιείται με την έννοια του «κατέχω»:
 I haven’t any books or
 I haven’t got any books or
 I don’t have any books.
β)  Χρησιμοποιείται επίσης με την έννοια του «λαμβάνω», «παίρνω», «απο-

κτώ εμπειρία»:
 Does he have coffee with his breakfast?
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 What time do you have a break?
 Do you have any difficulty coming here?

Στην τελευταία περίπτωση το have κλίνεται πάντοτε με τη βοήθεια του do, does, 
did.

3.3. Η σειρά των λέξεων στην αγγλική πρόταση  
Word order

Στην αγγλική πρόταση υπάρχει πάντα μια ορισμένη σειρά που πρέπει να ακολου-
θείται:

Καταφατικός τύπος:
Υποκείμενο – ρήμα – αντικείμενο – τρόπος – τόπος – χρόνος
Subject-verb-object-manner-place-time
Ann types letters carefully in her office every day
Αρνητικός τύπος:
Υποκείμενο - ρήμα (άρνηση) - αντικείμενο - τρόπος - τόπος - χρόνος
Subject - verb (negative) - object - manner - place - time
Ann doesn’t type letters carefully in her office daily.
Ερωτηματικός τύπος:
 βοηθητικό ρήμα - υποκείμενο - κύριο ρήμα - αντικείμενο - τρόπος - τόπος - 
χρόνος
aux. verb - subject - main verb - object - manner - place - time
Does Ann type letters carefully in her office daily?
Αρνητικοερωτηματικός τύπος:
 βοηθ. ρήμα (άρνηση) - υποκείμενο - κύριο ρήμα - αντικείμενο - τρόπος - τόπος 
- χρόνος
aux. verb (negative) - subject - main verb - object - manner - place - time
Doesn’t Ann type letters carefully in her office daily?

Εκτός από τα τρία είδη επιρρημάτων που αναφέρθηκαν παραπάνω (τροπικά, τοπι-
κά, χρονικά) υπάρχουν ορισμένα επιρρήματα που μπαίνουν ανάμεσα στο υποκεί-
μενο και το ρήμα. Αυτά είναι τα επιρρήματα συχνότητας (adverbs of frequency):

 always  πάντοτε, 
 almost  σχεδόν, 
 often  συχνά, 
 never  ποτέ, 
 usually  συνήθως,
 rarely  σπάνια, 
 hardly ever  σπάνια, 
 occasionally  περιστασιακά, 
 ever  ποτέ, 
 probably  πιθανόν, etc. 
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Όταν το ρήμα είναι βοηθητικό, το επίρρημα συχνότητας μπαίνει μετά το βοηθητικό 
ρήμα. Όταν το ρήμα είναι κανονικό, το επίρρημα συχνότητας μπαίνει πριν από το 
ρήμα:

I can never remember his name.
Ann doesn’t usually smoke.
Tom always goes to school by bus.
Annita rarely watches television.

3.4. There is, there are, there was, there were

Η ουδέτερη έκφραση υπάρχει, υπάρχουν, αποδίδεται στα αγγλικά με το there is, 
there are στον ενεστώτα και there was, there were στον αόριστο:

There are some books on the shelf.
There were a boy and a girl in the classroom.
There is only one mistake in your essay.

Ο ερωτηματικός τύπος γίνεται με απλή αντιστροφή υποκειμένου και ρήματος:
Are there any oranges in the house?
How much sugar is there?
Is there any butter in the fridge?

Στην άρνηση προσθέτουμε το not μετά το ρήμα:
There isn’t any butter in the fridge.
There are no (not any) newspapers there.
There wasn’t any milk in the bottle. The bottle was empty.
I bought some potatoes because there weren’t any.

3.5. Μελλοντικές εκφράσεις με το going to

Όταν θέλουμε να εκφράσουμε πρόθεση ή σκοπό στο μέλλον χρησιμοποιούμε την 
έκφραση going to και το απαρέμφατο του εκάστοτε ρήματος:

I’ m going to buy a new car next year.
Are you going to whitewash your house?





Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο  4

4.1. Άρθρα The articles

Τα άρθρα στην αγγλική γλώσσα είναι δύο:
■■ Το αόριστο άρθρο (indefinite article) a, an
■■ Το οριστικό άρθρο (definite article) the

Το αόριστο άρθρο χρησιμοποιείται:
α)  Μπροστά από αριθμήσιμα ουσιαστικά αντί του one:
 Can I have a cup of tea?
 I’ve got a daughter and a son.

β)   Μπροστά από ορισμένες εκφράσεις για να δείξει κόστος, ταχύτητα ή συ-
χνότητα:

 sixty euro a kilo
 three times a week
 eight kilometres an hour

γ)  Μπροστά από ορισμένους αριθμούς αντί του one:
 a hundred, a couple
 a thousand, a dozen

Δεν χρησιμοποιείται ποτέ στον πληθυντικό των ουσιαστικών:
I’ve got sons.

Πώς σχηματίζονται και πώς χρησιμοποιούνται στην αγγλική: 
1. Τα άρθρα (articles)
2. Τα επίθετα (adjectives), καθώς και 
3. Τα ουσιαστικά (nouns).

Σε αυτό το κεφάλαιο θα μάθετε:
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Δεν χρησιμοποιείται ποτέ πριν από μη αριθμήσιμα ουσιαστικά:
I need (some) money, please.

Το οριστικό άρθρο είναι το ίδιο στον ενικό και στον πληθυντικό αριθμό και χρησι-
μοποιείται μπροστά από:

α)  Κύρια ονόματα στον πληθυντικό:
 The Smiths live in Greece.
β)  Ονόματα χωρών στον πληθυντικό:
 The United States, The Soviet Union.
γ)  Ονόματα πλοίων, ξενοδοχείων:
 The Titanic, The Hilton (hotel).
δ)  Ονόματα ποταμών:
 The Nile, The Amazon.
ε)  Ονόματα ωκεανών, θαλασσών:
 The Pacific, The Black Sea.
ζ)  Ονόματα οροσειρών:
 The Alps, The Pyrenees.
η)  Αυτά που θεωρούνται μοναδικά:
 The moon, The earth, The sun, The Parthenon.

Δεν χρησιμοποιούνται μπροστά από:
α)  Κύρια ονόματα στον ενικό:
 Maria is a student.
β)  Ονόματα ημερών, μηνών, εορτών, πόλεων, νησιών, χωρών, βουνών, 

πάρκων, πλατειών, οδών:
 Sunday is the first day of the week.
 August is a summer month.
 Easter is a holiday.
 Athens is the capital of Greece.
 Poros is my favourite island.
 Germany is a big country.
 Olympus is a mountain in Greece.
 Hyde Park is in London.
 Syntagma square is busy.
 They live in Panepistimiou street.
γ)  Ονόματα παιχνιδιών, χρωμάτων, γλωσσών:
 Boys usually like footbal.
 Red is my favourite color.
 Chinese is a very difficult language.
 Italian is easy to speak.
δ)  Κτητικά επίθετα:
 This is her book.
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ε)  Λέξεις όπως: this, these, that, those, next, last:
 This is the living room.
 I saw her last month.
 We’ll meet again this time next year.
ζ)   Τις λέξεις church, school, bed, prison (όταν αυτές χρησιμοποιούνται όχι 

σαν απλά αντικείμενα):
 They usually go to church on Sundays.
 What time do the children go to bed?
 I go to school every morning.
 He is in prison now.
στ)  Γενικές ιδέες:
 I like apples.
 Do you like Greek coffee?
 Man is a strange creature.
Αλλά:
The man I saw yesterday is my father’s best friend.

4.2. Επίθετα Adjectives

Τα επίθετα στην αγγλική γλώσσα μπαίνουν πάντα μπροστά από τα ουσιαστικά τα 
οποία προσδιορίζουν. Στον πληθυντικό παραμένουν τα ίδια (χωρίς καμία κατά-
ληξη):

I have two red shirts and a black one.
Look at that white house with the blue panes.
She loves red carnations and yellow roses.
He is a tall, thin man with brown, curly hair.

4.3. Ουσιαστικά Nouns

Τα περισσότερα ουσιαστικά στην αγγλική σχηματίζουν τον πληθυντικό τους με την 
κατάληξη s:

a chair, chairs
a tree, trees
a house, houses

Εξαιρέσεις - Exceptions
Εξαιρούνται από το γενικό κανόνα:
α)  Όσα ουσιαστικά τελειώνουν σε x, ch, ss, sh σχηματίζουν τον πληθυντικό με 

την κατάληξη es:
 box, boxes
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 watch, watches
 dress, dresses
β)   Τα ουσιαστικά που τελειώνουν σε f μετατρέπουν το f σε ves στον πληθυντικό:
 calf, calves
 wolf, wolves
 half, halves
 knife, knives
 leaf, leaves
 life, lives 
 loaf, loaves
 shelf, shelves
 thief, thieves
 wife, wives
 Αλλά:
 roof, roofs
 handkerchief, handkerchiefs
γ)   Τα ουσιαστικά που τελειώνουν σε o σχηματίζουν τον πληθυντικό με την 

κατάληξη es:
 potato, potatoes
 tomato, tomatoes
 Αλλά:
 dynamo, dynamos
 kilo, kilos
 folio, folios
δ) Τα ακόλουθα ουσιαστικά έχουν εντελώς ανώμαλο πληθυντικό:
 foot, feet (πέλμα)
 mouse, mice (ποντίκι)
 tooth, teeth (δόντι)
 die/dice, dice (ζάρι)
 goose, geese (χήνα)
 ox, oxen (βόδι)
 man, men (άνδρας)
 sheep, sheep (πρόβατο)
 woman, women (γυναίκα)
 deer, deer (ελάφι)
 child, children (παιδί)
ε)  Τα ακόλουθα ουσιαστικά τελειώνουν σε s έχουν όμως έννοια ενικού αριθ-

μού:
 news (τα νέα), 
 Athens (Αθήνα), 
 measles (ιλαρά), 
 Brussels (Βρυξέλες), 
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 classics (κλασσικές σπουδές), 
 Flanders (Φλαμανδία), 
 linguistics (γλωσσολογία), 
 Naples (Νάπολη), 
 mathematics (μαθηματικά), 
 Marseilles (Μασσαλία), 
 billiards (μπιλιάρδο), 
 Wales (Ουαλία),
 darts (βέλη)
ζ)  Τα ακόλουθα ουσιαστικά χρησιμοποιούνται όπως έχουν μόνο στον πληθυ-

ντικό:
 cattle (βοοειδή), 
 people (άνθρωποι), 
 police (αστυνομία), 
 trousers - a pair of trousers (παντελόνι), 
 scissors - a pair of scissors (ψαλίδι), 
 glasses - a pair of glasses (γυαλιά),
  jeans - a pair of jeans (τζιν, παντελόνι), shorts - a pair of shorts (κοντό 

παντελονάκι)
 thanks - many thanks (ευχαριστίες)
 the Netherlands (Ολλανδία), 
 the Hebrides (Εβρίδες), 
 the Shetlands (τα νησιά Σέτλαντ)
 the Bahamas (Μπαχάμες), 
 the Canaries (Κανάριοι νήσοι), 
 the Himalayas (Ιμαλάια),
 the Alps (Άλπεις), 
 the Pyrenees (Πυρηναία) 

Γενικά τα ουσιαστικά στην Αγγλική χωρίζονται σε αριθμήσιμα (countable) και μη 
αριθμήσιμα (uncountable). Όλα τα αριθμήσιμα ουσιαστικά έχουν πληθυντικό. Τα 
μη αριθμήσιμα δεν παίρνουν s για να σχηματίσουν τον πληθυντικό, έχουν την ίδια 
έννοια πληθυντικού αριθμού, αλλά ακολουθούνται από ρήμα στον ενικό αριθμό:

Παραδείγματα:
Oil (a gallon of oil)
Water (a glass of water)
Butter (a kilo of butter)
wood
leather
iron
rock
glass
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milk (a bottle, glass of milk)
tea (a cup of tea)
hair
money
cloth (a yard, metre of cloth)
tobacco (an ounce of tobacco)
coal (a ton of coal)
chocolate (a bar of, piece of chocolate)
bread (a loaf of, slice of, piece of bread)
paper (a sheet of, piece of paper)
land (a piece of land)
grass (a blade of grass)
ice (a block of, cube of ice)
sugar (a lump of sugar)
rubbish (a pile of, heap of rubbish)
dust (a speck of dust)
hay (a load of hey)
furniture (a piece of furniture)
information (a piece of information)
machinery (a piece of machinery)
luggage (a piece of luggage)
wheat (grains of wheat)

Συνήθως χρησιμοποιούμε τις λέξεις some, any πριν από τα μη αριθμήσιμα ουσι-
αστικά:

Can you give me some information, please?
We haven’t got any bread or milk at home.

Τα περισσότερα ουσιαστικά έχουν τον ίδιο τύπο για το αρσενικό και θηλυκό:
parent, child, painter, artist, driver, cook, singer, judge, cousin, rider

Μερικά όμως έχουν διαφορετικό τύπο στο αρσενικό και διαφορετικό στο θηλυκό:
Αρσενικό  Θηλυκό
Brother  sister
uncle  aunt
nephew  niece
lord  lady
duke  duchess
count  countess
prince  princess
bull  cow
horse  mare
cock  hen
drake  duck
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Πρόσφατα, για να αποφευχθεί ο διαχωρισμός σε αρσενικό και θηλυκό χρησιμο-
ποιείται η λέξη person σε ορισμένα ουσιαστικά:

Chairperson αντί των chairman/chairwoman
Salesperson αντί των salesman/saleswoman
Spokesperson αντί των spokesman/spokeswoman





Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο  5 

5.1. Some, any, every and their derivatives (παράγωγα)

Το some χρησιμοποιείται κυρίως στην κατάφαση, ενώ το any στην ερώτηση και 
άρνηση.

 Οι λέξεις some (μερικοί, ές, ά) και any (τίποτα, καθόλου) μπαίνουν πάντα στον 
πληθυντικό αριθμό στα αριθμήσιμα ουσιαστικά:
I bought some oranges and some apples.
We didn’t find any potatoes in the market.
Μετά τη λέξη if χρησιμοποιούμε any ή τα παράγωγά του:
If any letters arrive, please send them in.
If you need anything, just ask.

Σε ορισμένες ερωτήσεις χρησιμοποιούμε some αντί του any, κυρίως όταν η ανα-
μενόμενη απάντηση είναι καταφατική:

What’s wrong with your eye?
Have you got something in it? (I think you have)

Επίσης το some χρησιμοποιείται στις ερωτήσεις όπου προσφέρουμε ή ζητάμε κάτι:
Would you like some tea?
Can I have some more coffee, please?

Το any και τα παράγωγά του έχει και άλλη έννοια, δηλ. οτιδήποτε, οποιοδήποτε:
You can choose any of these dresses.
He can have anything he wants for his birthday.

1. Για τις εκφράσεις με την έννοια του «κάτι», some, any, every και τα παρά-
γωγά τους.

2. Για τις εκφράσεις με την έννοια του «πολύ», much, many, little, a little, 
few, a few, a lot of, lots of, plenty of, καθώς και 

3. Για το συγκριτικό και υπερθετικό βαθμό επιθέτων και επιρρημάτων 
(comparative and superlative degree of adjectives and adverbs).

Σε αυτό το κεφάλαιο θα μάθετε:
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Παράγωγα (Derivatives) του some
Some  μερικοί, ές, ά
Someone  κάποιος, 
somebody  κάποιος, 
something  κάτι, 
somewhere  κάπου, 
somehow  κάπως

Παράγωγα (Derivatives) του any
Any  τίποτα, καθόλου
Anyone  κανείς, 
anybody  κανείς, 
anything  τίποτα, 
anywhere  πουθενά, 
anyhow  τέλος πάντων
not any = no, 
not anyone = no-one, 
not anybody = nobody, 
not anything = nothing
not anywhere = nowhere

Όταν χρησιμοποιούνται τα παράγωγα του not any το ρήμα στην πρόταση είναι 
πάντα στην κατάφαση:

I have nothing to say.
He is nowhere. What’s happened to him?
There is no-one in the house. It’s empty.
Παράγωγα (Derivatives) του every:
Every  κάθε
Everyone  καθένας, 
everybody  καθένας, 
everything  κάθε τι, όλα, 
everywhere  παντού
We’ve searched everywhere; we can’t find him.
Is every one here today?

Όλες οι μη αριθμήσιμες λέξεις, επειδή δεν έχουν πληθυντικό με s παίρνουν το 
some ή το any πριν από αυτές:

I need some information, please.
The students have made no progress at all.
We bought some very nice furniture for our new flat.
No = not any
None = not any
There was no bus, so we had to walk.
Sorry, I have no time right now.
How much money have you got? None.
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Did they give you any information? No, none at all.
Το no (notany) χρησιμοποιείται με ουσιαστικό.
Το no (notany) χρησιμοποιείται μόνο του, χωρίς να ακολουθείται από ουσιαστικό, 
σαν αντωνυμία.

5.2. Much, many, little, a little, few, a few,  
a lot of, lots of, plenty of

Οι λέξεις much (πολύ) και το αντίθετό του little (λίγο), χρησιμοποιούνται με μη 
αριθμήσιμα ουσιαστικά:

I didn’t have much luck yesterday.
They made very little progress unfortunately.

Οι λέξεις many (πολλοί, ές, ά) και το αντίθετό του few (λίγοι, ες, α) χρησιμοποιού-
νται με αριθμήσιμα ουσιαστικά:

They were not many people at the exhibition last year.
We found very few seats left when we arrived.

Τα much και many μπαίνουν κυρίως στην ερώτηση και άρνηση, ενώ στην κατά-
φαση (τόσο στα μη αριθμήσιμα όσο και στα αριθμήσιμα ουσιαστικά) μπαίνουν οι 
λέξεις a lot of, lots (of), plenty (of):

There is plenty of food in the fridge.
The students have got a lot of interesting books.
There were a lot of people in the demonstration.
Little = πολύ λίγο, σχεδόν καθόλου (για μη αριθμήσιμα). 
Hurry up. We’ve got very little time.
a little = λίγο, κάμποσο (μη αριθμήσιμα, θετική έννοια). 
We’ve got a little time before the train leaves. Let’s go and have some tea.
Few = πολύ λίγοι, ες, α, σχεδόν κανείς (αριθμήσιμα). 
He doesn’t go out often. He’s got very few friends.
a few = μερικοί, κάμποσοι (αριθμήσιμα, θετική έννοια). 
I have a few friends in this town and I can enjoy life here.
Αριθμήσιμα ουσιαστικά - Countable
Some, any, many, a few, few, a lot of, lots of, plenty of
Μη αριθμήσιμα ουσιαστικά - Uncountable
Some, any, much, a little, little, a lot of, lots of, plenty of.
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5.3. Συγκριτικός και υπερθετικός βαθμός  
επιθέτων και επιρρημάτων  
Comparative and superlative degree of adjectives and adverbs

Σύγκριση επιθέτων - Comparison of adjectives
 Ο συγκριτικός και υπερθετικός βαθμός των επιθέτων σχηματίζεται με δύο 
τρόπους:
α)   Με την κατάληξη er στο τέλος του επιθέτου για τον συγκριτικό βαθμό και 

est για τον υπερθετικό για τα μονοσύλλαβα και δισύλλαβα επίθετα, και
β)  Με το more ή less για τον συγκριτικό και most ή lest για τον υπερθετικό 

βαθμό πριν από το επίθετο, για τα πολυσύλλαβα επίθετα:
 great, greater, greatest
 interesting, more interesting, most interesting.

Ιδιομορφίες
α)  Τα επίθετα που έχουν δύο συλλαβές και τελειώνουν σε -y, -ow, -le, -er, 

-ure σχηματίζουν τον συγκριτικό και υπερθετικό βαθμό με er, est.
 Funny, funnier, funniest
 Narrow, narrower, narrowest
 Feeble, feebler, feeblest
 Clever, cleverer, cleverest
 Mature, maturer, maturest
β)  Μερικά κοινά δισύλλαβα επίθετα όπως common, handsome, polite, quiet 

μπορούν να σχηματίσουν τη σύγκριση και με τους δύο τύπου:
 common, commoner, commonest
 or
 more common, most common

Αλλαγές στην ορθογραφία - Spelling
α)  Τα επίθετα που τελειώνουν σε y μετατρέπουν το y σε ier και iest.
 Pretty, prettier, prettiest
β)   Τα μονοσύλλαβα επίθετα που τελειώνουν σε ένα σύμφωνο πριν από το 

οποίο υπάρχει ένα μόνο φωνήεν διπλασιάζουν το τελικό σύμφωνο:
 big, bigger, biggest

Ανώμαλα παραθετικά - Irregular comparison
Bad, worse, worst
Good, better, best
Much, more, most
Many, more, most
Far, farther, farthest, further, furthest
Little, less, least
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Old, older, oldest, elder, eldest
Γενικά ο συγκριτικός αριθμός των επιθέτων ακολουθείται πάντα από τη λέξη than 
και στον υπερθετικό προηγείται του επιθέτου η λέξη the:

He is older than his brother.
He is the oldest person here.

Σύγκριση επιρρημάτων - Comparison of adverbs
 Τα επιρρήματα (τα οποία ως επί το πλείστον σχηματίζονται με την κατάληξη -ly 
στο τέλος του επιθέτου) ακολουθούν τους ίδιους κανόνες σύγκρισης όπως 
και τα επίθετα:
Early, earlier, earliest
Εξαίρεση
 Τα δισύλλαβα επιρρήματα που τελειώνουν σε -ly δεν ακολουθούν τον κανόνα 
των επιθέτων σε y (funny) αλλά σχηματίζουν τον συγκριτικό και υπερθετικό 
βαθμό με more και most:
Quickly, more quickly, most quickly

Ανώμαλα παραθετικά - Irregular comparison
Επίθετο – Adjective  Επίρρημα - Adverb
Good, better, best well, better, best
Bad, worse, worst badly, worse, worst
Little, less, least little, less, least
Much, more, most much, more, most
Many, more, most many, more, most
Far, farther, farthest, t far, farther, farthest, further, furthest
further, furthes
Few, fewer, fewest few, fewer, fewest
Fast, faster, fastest fast, faster, fastest
Hard, harder, hardest hard, harder, hardest
Late, later, latest late, later, latest

Όμοιες συγκρίσεις - Equal comparison
 Όταν συγκρίνουμε όμοια πρόσωπα ή πράγματα χρησιμοποιούμε την έκφραση 
“as adjective (επίθετο) as” στην κατάφαση και “not so (as) adjective (επίθετο) 
as” στην άρνηση:
Peter is as tall as John (is).
Maria is not so (as) heavy as her sister.
Σημείωση - N.B.

Τα επιρρήματα ως επί το πλείστον σχηματίζονται με την κατάληξη ly στο τέλος του 
επιθέτου, εκτός από ορισμένες εξαιρέσεις:

Quick – quickly, great – greatly
But
Hard – hard, late – late, fast – fast
hardly μόλις που, σχεδόν καθόλου – lately πρόσφατα.
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6.1. Ενεστώτας διαρκείας  
Present continuous or progressive tense

Ο ενεστώτας διαρκείας σχηματίζεται με το βοηθητικό ρήμα to be στον ενεστώτα 
και οποιοδήποτε κανονικό ρήμα με την κατάληξη – ing:

Καταφατικός τύπος - Affirmative
I am playing
you are playing
he is playing
etc.
Ερωτηματικός τύπος - Interrogative
am I playing?
are you playing?
is he playing?
etc.
Αρνητικός τύπος – Negative
I am not playing
you aren’t playing
he isn’t playing
etc.
Αρνητικοερωτηματικός τύπος - Inter. Negative
Am I not playing?
aren’t you playing?

1. Για τον ενεστώτα διαρκείας (present continuous or progressive tense).
2. Για τον απλό ενεστώτα (present simple).
3. Για τον απλό παρακείμενο (present perfect simple), καθώς και
4. Για τον παρακείμενο διαρκείας (present perfect continuous).

Σε αυτό το κεφάλαιο θα μάθετε:
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isn’t he playing?
etc.
Παραδείγματα:
He isn’t coming to class today.
Are you doing your homework?
I can’t talk to you now. I’ m playing tennis.

Ιδιομορφίες - Spelling
α)   Όταν το ρήμα είναι μονοσύλλαβο, έχει ένα μόνον φωνήεν και τελειώνει σε 

ένα σύμφωνο, τότε το τελικό σύμφωνο διπλασιάζεται πριν την κατάληξη –ing:
 run-running, hit-hitting, stop-stopping
β)  Όταν το ρήμα τελειώνει σε –e αποβάλλεται πριν από την κατάληξη –ing.
 Argue - arguing, hate - hating, love - loving, write - writing
γ)   Όταν το ρήμα αποτελείται από δύο ή περισσότερες συλλαβές και η τελευ-

ταία συλλαβή έχει ένα φωνήεν και τελειώνει σε ένα μόνο σύμφωνο, ο 
τονισμός δεν είναι στη λήγουσα, τότε το τελικό σύμφωνο διπλασιάζεται 
πριν από την κατάληξη –ing.

 Begin - beginning, prefer - preferring, admit - admitting
 Αλλά: Enter - entering.

Χρήσεις - Uses
α)   Ο ενεστώτας διαρκείας χρησιμοποιείται για μια πράξη που γίνεται τώρα, τη 

στιγμή που μιλάμε ή προσωρινά με περιορισμένη διάρκεια:
 Look! It’s raining.
 The children are working now.
 We are staying in a flat for the moment.
β)   Χρησιμοποιούμε ενεστώτα διαρκείας και για μια μελλοντική πράξη που 

έχει κανονισθεί να γίνει στο μέλλον:
 Are you coming with us tonight?
 No, I’m going to the office. I’m meeting a new customer there.
Ρήματα που συνήθως μπαίνουν σε ενεστώτα διαρκείας:
α)  Τα ρήματα που δείχνουν ενέργεια:
 walk, read, drink, write, work, help, etc.
β)  Όσα ρήματα δείχνουν διαδικασία, αλλαγή, εξέλιξη:
 change, grow, improve, etc.

Ρήματα που δεν χρησιμοποιούνται στον ενεστώτα διαρκείας:
α)  Τα βοηθητικά ρήματα: 
 can, may, must, ought, should, shall, will, might.
β) Τα ρήματα:
  see, hear, smell, appear, matter, mean, want, think, know, suppose, own, 

possess, consist, etc.
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Κατ’ εξαίρεση, τα παραπάνω ρήματα χρησιμοποιούνται στον ενεστώτα διαρ-
κείας για να εκφράσουν μελλοντική πράξη που έχει κανονισθεί ή όταν έχουν δια-
φορετική από την αρχική τους έννοια.

6.2. Ενεστώτας απλός Simple present

Ο απλός ενεστώτας δεν παίρνει καμία κατάληξη εκτός από το τρίτο πρόσωπο ενι-
κού αριθμού, όπου παίρνει την κατάληξη s ή es. Η ερώτηση και η άρνηση σχημα-
τίζονται με τη βοήθεια του ρήματος do ή does, οπότε το s ή es του τρίτου ενικού 
παραλείπεται.

Καταφατικός τύπος - Affirmative
I write
You write
he writes
etc.
Ερωτηματικός τύπος - Interrogative
do I write?
do you write?
does he write?
etc.
Αρνητικός τύπος - Negative
I don’t write
you don’t write
he doesn’t write
etc.
Αρνητικοερωτηματικός τύπος - Inter. Negative
don’t I write?
don’t you write?
doesn’t he write?
etc.
Παραδείγματα:
She works for a company in London.
He doesn’t answer letters. His secretary does.
They go to school every morning.

Ιδιομορφίες - Spelling
α)  Τα ρήματα που τελειώνουν σε -ss, -sh, -ch, -x, -o σχηματίζουν το τρίτο πρό-

σωπο ενικού αριθμού με την κατάληξη es και όχι s στην κατάφαση:
 I kiss - he/she kisses, 
 I rush - he/she rushes, 
 I watch - he/she watches, 
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 I box - he/she boxes, 
 I go - he/she goes
β)   Όσα ρήματα τελειώνουν σε y πριν από το οποίο υπάρχει σύμφωνο, μετα-

τρέπουν το y σε –ies στο τρίτο ενικό πρόσωπο:
 I try - he/she tries, 
 I carry - he/she carries
  Αλλά: αν υπάρχει φωνήεν πριν από το y, τότε δεν ισχύει ο παραπάνω κα-

νόνας. Παίρνουν απλά το s του τρίτου ενικού προσώπου:
 I obey - he/she obeys, 
 I say - he/she says.

Χρήσεις - Uses
Ο απλός ενεστώτας χρησιμοποιείται σε πράξεις που γίνονται κατά συνήθεια, πρά-
ξεις που συμβαίνουν συνεχώς ή αρκετές φορές ή τακτικά:

She occasionally goes to the cinema.
Students go to University almost every day.
A dog likes bones.
Λέξεις που δείχνουν πράξεις που γίνονται κατά συνήθεια:
Always (πάντοτε), 
everyday (κάθε μέρα), 
often (συχνά), 
every month (κάθε μήνα), 
usually (συνήθως), 
every year (κάθε χρόνο), 
sometimes (μερικές φορές),
once a week (μια φορά την εβδομάδα), 
all the time (πάντοτε), 
twice a month (δυο φορές το μήνα), 
occasionally (περιοδικά), 
rarely (σπάνια) etc.

6.3. Απλός παρακείμενος Simple present perfect

Ο απλός παρακείμενος σχηματίζεται με το βοηθητικό ρήμα have και την παθητική 
μετοχή του κυρίου ρήματος. Η παθητική μετοχή σχηματίζεται στα μεν ομαλά ρή-
ματα με την κατάληξη –ed και στα ανώμαλα με ιδιαίτερο κάθε φορά τρόπο που 
πρέπει να αποστηθίζεται.

Καταφατικός τύπος - Affirmative
I have closed
you have closed
he has closed
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etc.
Ερωτηματικός τύπος - Interrogative
have I closed?
have you closed?
has he closed?
etc.
Αρνητικός τύπος - Negative
I haven’t closed
you haven’t closed
he hasn’t closed
etc.
Αρνητικοερωτηματικός τύπος - Inter. Negative
haven’t I closed?
haven’t you closed?
hasn’t he closed?
etc.
Παραδείγματα:
Have you ever been abroad?
He hasn’t finished his exercises yet.
Have they told you? They are leaving tomorrow.

Χρήσεις - Uses
α)   Ο παρακείμενος χρησιμοποιείται για πράξεις που άρχισαν στο παρελθόν 

αλλά κατά κάποιο τρόπο συνδέονται με το παρόν:
 I have written three letters this morning.
 (It is still morning)
 Συγκρίνατε:
 I wrote three letters this morning
 (It is now afternoon)
 Elytis has written many poems.
 (He is still alive)
 Συγκρίνατε:
 Seferis wrote many poems.
 (He is dead and can write no more)
β)   Για πράξεις που μόλις τώρα έχουν τελειώσει και που δεν αναφέρεται ο 

χρόνος στον οποίο έγιναν:
 He has just finished his homework.
 Συγκρίνατε:
 He finished his homework an hour ago.
γ)   Για πράξεις που έγιναν στο παρελθόν αλλά το αποτέλεσμα επηρεάζει ακό-

μη το παρόν:
 I’ve made some tea. Would you like some?
 He’s lost his keys. He can’t find them anywhere.
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δ)  Για πράξεις που συνέβησαν σε κάποιο απροσδιόριστο χρονικό σημείο:
 She has visited Europe many times before.
 Οι λέξεις που συνήθως συνοδεύουν τον παρακείμενο είναι:
 Since (από αρχή χρόνου), 
 yet (ακόμη), 
 for (επί συνόλου χρόνου), 
 ever (ποτέ, ερωτήσεις), 
 just (μόλις), 
 never (ποτέ, αρνήσεις), 
 already (ήδη).

6.4. Παρακείμενος διαρκείας Present perfect continuous

Ο παρακείμενος διαρκείας σχηματίζεται με τον παρακείμενο του ρήματος to be, 
δηλ. have been και την κατάληξη –ing στο κύριο ρήμα:

Καταφατικός τύπος - Affirmative
I have been walking
you have been walking
he has been walking
etc.
Ερωτηματικός τύπος - Interrogative
have I been walking?
have you been walking?
has he been walking?
etc.
Αρνητικός τύπος - Negative
I haven’t been walking
you haven’t been walking
he hasn’t been walking
etc.
Αρνητικοερωτηματικός τύπος - Inter. Negative
haven’t I been walking?
haven’t you been walking?
hasn’t he been walking?
etc.
Παραδείγματα:
I’ve been working in this company for fifteen years.
He hasn’t been studying very hard, I’m afraid.

Χρήσεις - Uses
α)   Ο παρακείμενος διαρκείας χρησιμοποιείται για μια συνεχή πράξη που 
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εκτείνεται από το παρελθόν μέχρι το παρόν:
 How long have you been studying English?
β)   Χρησιμοποιούμε παρακείμενο διαρκείας για να δώσουμε έμφαση στο χρο-

νικό διάστημα μιας πράξης που ξεκίνησε στο παρελθόν, αλλά κατά κάποιο 
τρόπο συνδέεται με το παρόν:

 He has been waiting for two hours.
 They have been working in the garden all day.
 Προσοχή - N.B.
 have/has been = παρακείμενος του ρήματος to be
 have/has gone = παρακείμενος του ρήματος to go
  Τα δύο αυτά ρήματα είναι σχετικά στην έννοιά τους, επειδή και τα δύο ση-

μαίνουν «έχω πάει».
 has gone = έχει πάει και είναι ακόμα εκεί
 has been = έχει πάει αλλά επέστρεψε τώρα που μιλάμε
 Maria is on holiday. She has gone to Italy.
 (είναι ακόμη στην Ιταλία)
 Nikos is in Greece now. He has been to Italy.
 (έχει επιστρέψει στην Ελλάδα)
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7.1. Απλός αόριστος Simple past

Ο απλός αόριστος σχηματίζεται με την κατάληξη –ed στα ομαλά ρήματα και με 
ανώμαλο τρόπο στα ανώμαλα ρήματα. Χαρακτηριστικά, στην ερώτηση και άρνηση 
χρησιμοποιείται το ρήμα did (αόριστος του do) οπότε το κύριο ρήμα επανέρχεται 
στην αρχική του μορφή, δηλ. αυτή του απαρεμφάτου, τόσο στα ομαλά όσο και στα 
ανώμαλα ρήματα.

Καταφατικός τύπος - Affirmative
I walked
you walked
he walked
etc.
Ερωτηματικός τύπος - Interrogative
did I walk?
did you walk?
did he walk?
etc.
Αρνητικός τύπος - Negative
I didn’t walk
you didn’t walk
he didn’t walk
etc.
Αρνητικοερωτηματικός τύπος - Inter. Negative

1. Για τον απλό αόριστο (simple past)
2. Για τον αόριστο διαρκείας (past continuous)
3. Για τον απλό υπερσυντέλικο (past perfect simple), καθώς και 
4. Για τον υπερσυντέλικο διαρκείας (past perfect continuous).

Σε αυτό το κεφάλαιο θα μάθετε:
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didn’t I walk?
didn’t you walk?
didn’t he walk?
etc.

Ιδιομορφίες - Spelling
α)   Στον αόριστο το τελικό σύμφωνο του ρήματος διπλασιάζεται πριν από την 

κατάληξη –ed στις εξής περιπτώσεις:
 1)   Όταν το ρήμα αποτελείται από μία συλλαβή, έχει ένα μόνο φωνήεν και 

τελειώνει σε ένα μόνο σύμφωνο:
  stop – stopped
  drop – dropped
 2)   Όταν το ρήμα αποτελείται από δύο ή περισσότερες συλλαβές και η τε-

λευταία συλλαβή έχει ένα μόνο φωνήεν, τελειώνει δε σε ένα μόνο 
σύμφωνο και τονίζεται στη λήγουσα:

  admit – admitted, prefer – preferred
  αλλά κατ’ εξαίρεση:
  travel – travelled
 3)  Τα ρήματα που τελειώνουν σε y μετατρέπουν το y σε –ied αν πριν από 

το y υπάρχει σύμφωνο:
  try – tried, carry – carried
  Αλλά: obey – obeyed, play – played

Χρήσεις - Uses
α)   Ο απλός αόριστος χρησιμοποιείται για να δείξει ότι μια πράξη έγινε στο πα-

ρελθόν και τελείωσε. Συνήθως ο συγκεκριμένος χρόνος του παρελθόντος 
αναφέρεται στην περίπτωση αυτή:

 My father died two years ago.
 I met the new teacher yesterday.
 He came home a minute ago.
β)   Ο απλός αόριστος μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για να δείξει ότι η 

πράξη συνέβη μόνο μια φορά, οπότε ο χρόνος στο παρελθόν δεν αναφέ-
ρεται:

 He took some money from his pocket.
γ)   Χρησιμοποιούμε απλό αόριστο για να δείξουμε ότι η πράξη έγινε στο πα-

ρελθόν επανειλημμένα ή συνεχόμενα, αλλά δεν γίνεται τώρα πια στο πα-
ρόν:

 She worked in the library for fifteen years.
 They lived in a village for a long time.
 Λέξεις που χρησιμοποιούνται με απλό αόριστο:
 yesterday, 
 ago, 
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 last night, 
 last Monday, 
 a week/month ago, 
 in the morning, 
 on Wednesday, 
 in June, in 1989, 
 at four o’ clock, 
 the other day.

7.2. Αόριστος διαρκείας Past continuous

Ο αόριστος διαρκείας σχηματίζεται με το βοηθητικό ρήμα to be στον αόριστο 
(was, were) και την κατάληξη –ing στο τέλος του κυρίου ρήματος.

Καταφατικός τύπος - Affirmative
I was playing
you were playing
you were playing
etc.
Ερωτηματικός τύπος - Interrogative
was I playing?
were you playing?
he was playing
was he playing?
etc.
Αρνητικός τύπος - Negative
I wasn’t playing
you weren’t playing
he wasn’t playing
etc.
Αρνητικοερωτηματικός τύπος - Inter. Negative
wasn’t I playing?
weren’t you playing?
wasn’t he playing?
etc.

Χρήσεις - Uses
α)   Ο αόριστος διαρκείας δείχνει τη μεγαλύτερη σε διάρκεια πράξη, την πράξη 

κατά την διάρκεια της οποία συνέβη κάτι άλλο:
 He was watching television when the lights went out.
β)   Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για να δείξει ότι δύο πράξεις συνέβαι-

ναν ταυτόχρονα και κάλυπταν μια χρονική περίοδο στο παρελθόν:
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 She was cooking while the kids were doing their homework.
γ)   Χρησιμοποιείται για να δώσει έμφαση σε μια πράξη που κάλυπτε μια χρο-

νική περίοδο στο παρελθόν:
 All day yesterday the children were playing in the garden.
δ)   Εκφράζει μια πράξη που εκτείνονταν σε ένα ορισμένο σημείο στο παρελ-

θόν, τότε, εκείνη τη στιγμή:
 This time last month we were swimming in the sea.

Γενικά, ο αόριστος διαρκείας δείχνει τις πράξεις που διαρκούσαν στο παρελθόν 
σε ένα ορισμένο και όχι πολύ μακρινό σημείο. Για πράξεις που έγιναν κατ’ επανά-
ληψη στο παρελθόν και δεν γίνονταν πια χρησιμοποιούμε απλό αόριστο.

7.3. Απλός υπερσυντέλικος Past perfect simple

Ο απλός υπερσυντέλικος σχηματίζεται με το βοηθητικό ρήμα to have στον αόρι-
στο (had) και την παθητική μετοχή του κυρίου ρήματος.

Καταφατικός τύπος - Affirmative
I had walked
you had walked
he had walked
etc.
Ερωτηματικός τύπος - Interrogative
had I walked?
had you walked?
had he walked?
etc.
Αρνητικός τύπος - Negative
I hadn’t walked
you hadn’t walked
he hadn’t walked
etc.
Αρνητκοερωτηματικός τύπος - Inter. Negative
hadn’t I walked?
hadn’t you walked?
hadn’t he walked?
etc.

Χρήση - Use
 Χρησιμοποιούμε απλό υπερσυντέλικο για να δείξουμε ότι μια πράξη είχε γίνει στο 
παρελθόν πριν συμβεί κάποια άλλη πράξη. Η πράξη που έγινε πρώτη στο παρελθόν 
είναι απλός υπερσυντέλικος. Αυτή που έγινε μετά, είναι απλός αόριστος.

He wrote the letter. Then he posted it.
He posted the letter after he had written it.
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7.4. Υπερσυντέλικος διαρκείας Past perfect continuous

Ο υπερσυντέλικος διαρκείας σχηματίζεται με το βοηθητικό ρήμα to be στον υπερ-
συντέλικο (had been) και την κατάληξη –ing στο κύριο ρήμα.

Καταφατικός τύπος - Affirmative
I had been walking
you had been walking
he had been walking
etc.
Ερωτηματικός τύπος - Interrogative
had I been walking?
had you been walking?
had he been walking?
etc.
Αρνητικός τύπος - Negative
I hadn’t been walking
he hadn’t been walking
etc.
Αρνητικοερωτηματικός τύπος - Inter. Negative
hadn’t I been walking?
hadn’t he been walking?
etc.

Χρήση - Use
 Ο υπερσυντέλικος διαρκείας δείχνει μια πράξη που διήρκεσε ή κάλυψε μια χρονι-
κή περίοδο στο μακρινό παρελθόν:

They had been staying in Egypt before they came to Greece.
Η διαφορά του από το αόριστο διαρκείας είναι ότι έγινε στο μακρινό παρελθόν 
πριν από κάποια άλλη πράξη που συνήθως αναφέρεται, αλλά όχι πάντα.

I was watching TV when he came into the room.
I had been reading a lot of books before I started my University course.
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8.1. Απλός μέλλοντας Simple future

Ο απλός μέλλοντας σχηματίζεται με τα βοηθητικά ρήματα shall (κυρίως στο πρώτο 
πρόσωπο ενικού και πληθυντικού αριθμού) και will (στα υπόλοιπα πρόσωπα) και 
το κανονικό ρήμα χωρίς καμία κατάληξη.

Καταφατικός τύπος - Affirmative
I shall write
you will write
he will write
etc.
Ερωτηματικός τύπος - Interrogative
shall I write?
will you write?
will he write?
etc.
Αρνητικός τύπος - Negative
I shan’t write
you won’t write
he won’t write
etc.
Αρνητικοερωτηματικός τύπος - Inter. Negative
shan’t I write?
won’t you write?

1. Για τον απλό μέλλοντα (simple future)
2. Για τον μέλλοντα διαρκείας (future continuous)
3. Για τον συντελεσμένο μέλλοντα (future perfect), καθώς και 
4. Για τον συντελεσμένο μέλλοντα διαρκείας (future perfect continuous).

Σε αυτό το κεφάλαιο θα μάθετε:
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won’t he write?
etc.
shall not – shan’t 
will not – won’t

Χρήση
Ο απλός μέλλοντας χρησιμοποιείται για πράξεις που θα γίνουν στο μέλλον, χωρίς 
να δείχνουν πρόθεση ή σκοπό.

Tomorrow will be my wife’s birthday.
I’ll see you tomorrow.

8.2. Μέλλοντας διαρκείας Future continuous

Ο μέλλοντας διαρκείας σχηματίζεται με τον μέλλοντα του ρήματος to be (shall/will 
be) και το κανονικό ρήμα με την κατάληξη –ing.

Καταφατικός τύπος - Affirmative
I’ll be writing
you’ll be writing
he’ll be writing
etc.
Ερωτηματικός τύπος - Interrogative
shall I be writing?
will you be writing?
will he be writing?
etc.
Αρνητικός τύπος - Negative
I shan’t be writing
you won’t be writing
he won’t be writing
etc.
Αρνητικοερωτηματικός τύπος - Inter. Negative
shan’t I be writing?
won’t you be writing?
will he be writing?
etc.

Χρήσεις - Uses
Ο μέλλοντας διαρκείας χρησιμοποιείται:

α)   Για πράξεις που θα γίνουν σε ένα ορισμένο χρονικό σημείο του μέλλοντα:
 They will be studying at ten o’ clock tomorrow.
β)   Για να εκφράσει πράξεις που θα γίνουν στο μέλλον, όταν δίνεται έμφαση 

στη διάρκεια της πράξης:
 She will be working hard all through the next year.
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8.3. Συντελεσμένος μέλλοντας Future perfect

Ο συντελεσμένος μέλλοντας σχηματίζεται με τα βοηθητικά ρήματα shall και will, 
το have (ποτέ has) και την παθητική μετοχή του κυρίου ρήματος.

Καταφατικός τύπος - Affirmative
I’ll have worked
you’ll have worked
he’ll have worked
etc.
Ερωτηματικός τύπος - Interrogative
shall I have worked?
will you have worked?
will he have worked?
etc.
Αρνητικός τύπος - Negative
I shan’t have worked
you won’t have worked
he won’t have worked
etc.
Αρνητικοερωτηματικός τύπος - Inter. Negative
shan’t I have worked?
won’t you have worked
won’t you have worked?
won’t he have worked?
etc.

Χρήση
Ο συντελεσμένος μέλλοντας ονομάζεται το παρελθόν του μέλλοντα, επειδή δεί-
χνει μια πράξη που θα έχει ολοκληρωθεί σε ένα ορισμένο χρονικό σημείο στο 
μέλλον.

They’ll have finished the course by the end of the year.
By next June she’ll have worked thirty years in the company.

8.4. Συντελεσμένος μέλλοντας διαρκείας  
Future perfect continuous

Ο συντελεσμένος μέλλοντας διαρκείας σχηματίζεται με τα βοηθητικά shall και will, 
το have been και το κύριο ρήμα με την κατάληξη –ing.

Καταφατικός τύπος - Affirmative
I’ll have been working
you’ll have been working
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he’ll have been working
etc.
Ερωτηματικός τύπος - Interrogative
shall I have been working?
will you have been working?
will he have been working?
etc.
Αρνητικός τύπος - Negative
I shan’t have been working
you won’t have been working
he won’t have been working
etc.
Αρνητικοερωτηματικός τύπος - Inter. Negative
shan’t I have been working?
won’t you have been working?
won’t he have been working?
etc.

Χρήση
Δείχνει ακριβώς ό,τι και ο συντελεσμένος μέλλοντας, δηλ. μια πράξη που θα έχει 
ολοκληρωθεί σε ένα ορισμένο χρονικό σημείο του μέλλοντα, αλλά τονίζει τη δι-
άρκεια της πράξης:

By next June she’ll have been working thirty years for this firm.
Προσοχή - N.B.
Ποτέ μέλλοντας με τις παρακάτω λέξεις:
If – αν, 
when – όταν, 
after – μετά (από),
as soon as – αμέσως μόλις, 
until or till – μέχρι, 
before – πριν, 
by the time – μέχρι, 
as long as – όσο, 
while – ενώ.
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9.1. Βοηθητικά ελλιπή ρήματα Modals

Τα βοηθητικά ελλιπή ρήματα είναι όλα εκείνα τα ρήματα που εμφανίζονται μόνο 
σε ένα ή δύο τύπους και ακολουθούνται από γυμνό απαρέμφατο, δηλ. το απαρέμ-
φατο ενός κύριου ρήματος χωρίς το to.

Τα ρήματα αυτά είναι:
Can (μπορώ, δύναμαι), 
could (θα μπορούσα - αόριστος του can), 
 be able to (μπορώ, είμαι ικανός - χρησιμοποιείται αντί του can στους χρόνους 
που εκείνο δεν έχει), 
must (πρέπει), 
have to (πρέπει - χρησιμοποιείται στους χρόνους που δεν έχει το must), 
should (οφείλω, πρέπει - είναι ο αόριστος του shall), 
may (θα μπορούσε, ίσως)
might (θα μπορούσε, ίσως - αόριστος του may), 
need (είναι ανάγκη), 
dare (τολμώ),
ought to (οφείλω, πρέπει).

Ο ενεστώτας χρόνος, δηλ. το παρόν, σχηματίζεται με το βοηθητικό ελλιπές ρήμα 
και το απαρέμφατο ενός κύριου ρήματος χωρίς το to:

modal - bare infinitive
You should call your mother. She’ll be worried.
I don’t think you ought to go.
Can I have a glass of water, please?

1. Για τα βοηθητικά ελλιπή ρήματα (modal verbs, modals)
2. Για τις πλάγιες ερωτήσεις (indirect questions), καθώς και 
3. Για τις ερωτήσεις της ουράς (question tags or tail questions).

Σε αυτό το κεφάλαιο θα μάθετε:
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You mustn’t cross the street here.
She couldn’t come yesterday.
It may rain tomorrow.
They might come to see us.
Το ρήμα can έχει την έννοια του μπορώ, είμαι ικανός:
I can speak three foreign languages.
She can swim.
ή την έννοια του επιτρέπεται:
You can’t go out this evening.
Yes, you can stay.
Could: αόριστος του can (μπορούσα, μπόρεσα)
I couldn’t swim when I was a child.
ή αντί του would στους υποθετικούς λόγους:
I’ m sure I could finish it if I were you.

ή σε παρακλήσεις, όπου και το can και το could μπορούν να χρησιμοποιηθούν, 
αλλά το could είναι πιο ευγενικό:

Could I have a glass of water, please?
Can I have some more cake?
 Be able to: είμαι ικανός, μπορώ (αντί του can σε όλους τους χρόνους που 
εκείνο δεν έχει)
ενεστώτας - present
can or be able to
αόριστος - past
could or was able to
μέλλοντας - future
will be able to
παρακείμενος - present perfect
have been able to
υπερσυντέλικος - past perfect
had been able to. 

 Must: πρέπει, είμαι αναγκασμένος ή υποχρεωμένος από συνθήκες εξωτερικές ή 
εσωτερικές:

You must leave now.
Μ’ αυτήν την έννοια το must είναι συνώνυμο του have to:
You have to leave now.
Στην άρνηση τα must και have to είναι διαφορετικά.
must not: υποχρέωση, απαγόρευση (κάτι που δεν μπορεί να γίνει)

 don’t have to: έλλειψη υποχρέωσης, μπορεί κάτι να γίνει ή να μη γίνει, εξαρτάται 
από το υποκείμενο:

You mustn’t cross the street there (you can’t).
You don’t have to leave (you can stay or go as you like).
ενεστώτας - present
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Must or have to
αόριστος - past
had to
μέλλοντας - future
will have to
παρακείμενος - present perfect
have had to
υπερσυντέλικος - past perfect
had had to

 Should: οφείλω, συνώνυμο του ought to. Και τα δύο ρήματα έχουν την έννοια της 
ηθικής υποχρέωσης και σ’ αυτό διαφέρουν από το must που δείχνει ανάγκη εκ 
των συνθηκών.

You should always respect your parents.
They ought not to make a noise here.

 May, Might: μπορεί, ίσως. Το might είναι ο αόριστος του may. Και τα δύο ρήματα 
δείχνουν πιθανότητα στο παρόν ή το μέλλον. Το might μειώνει την πιθανότητα 
ακόμη περισσότερο.

They may come soon.
They might come soon.
He may be sorry when he hears you say that.
He might be sorry when he hears you say that.
 Το may και might χρησιμοποιούνται επίσης σε ευγενικές παρακλήσεις. Το 
might όταν έχει αυτή την έννοια είναι πιο ευγενικό ή τυπικό.
May I have one more of this?
Can I have a glass of water, please?
I wonder if I might borrow your book.

Need: είναι ανάγκη (χρειάζομαι). Συντάσσεται με απαρέμφατο χωρίς to και με 
κανονικό απαρέμφατο. Στην κατάφαση δεν υπάρχει καμία διαφορά.

Don’t need to: όταν οι συνθήκες δεν καθιστούν κάτι αναγκαίο.
You don’t need to have special permission to enter the building.
Needn’t do: όταν το υποκείμενο, δηλ. ο ομιλητής δεν θεωρεί αναγκαίο κάτι.
The teacher to his student:
You needn’t do any more homework today.

Dare: τολμώ. Χρησιμοποιείται σαν βοηθητικό ελλιπές ρήμα μόνο στην ερώτηση 
και άρνηση, οπότε ακολουθείται από απαρέμφατο χωρίς to. Στην κατάφαση είναι 
κανονικό ρήμα και ακολουθείται από απαρέμφατο με to, κλίνεται δε με τα do, 
does, did, εκτός από την έκφραση I dare say = τολμώ να πω.

How dare you interrupt me from my work?
He dare not do it again after what happened last night.

Όλα τα βοηθητικά ελλιπή ρήματα που αναφέρθηκαν παραπάνω εκφράζουν κα-
τάσταση στο παρόν ή το μέλλον και ακολουθούνται από γυμνό απαρέμφατο ή 
απαρέμφατο με to.
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Για το παρελθόν ακολουθούνται από το have και την παθητική μετοχή του κυρίου 
ρήματος.

βοηθητικό - have - παθητική μετοχή
modal - have - past particle
You should have called me.
Έπρεπε να μου τηλεφωνήσεις (δεν τηλεφώνησες)
You ought to have told me.
Έπρεπε να μου το πεις (δεν μου το είπες)
You shouldn’t have done it.
Δεν έπρεπε να το κάνεις (το έκανες)
He might have told her.
Μπορεί να της το είπε.
They may have gone out.
Ίσως βγήκαν έξω (είναι πιθανό)
She couldn’t have said it.
Δεν μπορεί να το είπε (πιθανό)
She must have said it.
Πρέπει να το είπε (είμαι σίγουρος)
She can’t have said it.
Δεν μπορεί να το είπε (είμαι σίγουρος)

9.2. Πλάγιες ερωτήσεις Indirect questions

Πλάγιες ονομάζονται οι ερωτήσεις που δεν ρωτούν ευθέως, αλλά με κάποιο πλά-
γιο τρόπο. Για να μετατρέψουμε μια ευθεία ερώτηση σε πλάγια προσθέτουμε μια 
εισαγωγική πρόταση που ενώνεται με την ερώτηση. Η μόνη αλλαγή που παρα-
τηρείται είναι η αλλαγή υποκειμένου και ρήματος. Με λίγα λόγια ο ερωτηματικός 
τύπος μετατρέπεται σε καταφατικό.

Αν η ερώτηση αρχίζει με ερωτηματική λέξη η σύνδεση εισαγωγικής πρότασης 
και ερώτησης γίνεται με την ίδια ερωτηματική λέξη. Αν δεν υπάρχει ερωτηματική 
λέξη, τότε χρησιμοποιούμε τις λέξεις if ή whether σαν συνδετικά:

What time does he usually come?
I’ m not sure what time he usually comes.
Why are they carrying all those bags?
I don’t know why they are carrying all those bags.
Are they all here?
I doubt if they are all here.
Has she brought the money?
Can you tell me whether she has brought the money?

Οι εισαγωγικές προτάσεις που χρησιμοποιούμε για τις πλάγιες ερωτήσεις είναι:
I don’t know,
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I doubt, 
I’ m not sure, 
Can you tell me, 
I want to know etc.

9.3 Ερωτήσειςτης ουράς Question tags (tail questions)

Οι μικρές ερωτήσεις στο τέλος μιας πρότασης που σκοπός τους είναι περισσό-
τερο να επιβεβαιώσουν παρά να ρωτήσουν, οπότε δεν περιμένουν ουσιαστικά 
απάντηση, ονομάζονται ερωτήσεις της ουράς (question tags). Στην ελληνική 
γλώσσα αντιστοιχούν με την έκφραση «έτσι δεν είναι;». 

Οι ερωτήσεις της ουράς αποτελούνται πάντα από ένα βοηθητικό ρήμα (το ίδιο 
με το βοηθητικό ρήμα της πρότασης αν υπάρχει, ή do, does, did, ανάλογα με το 
χρόνο του ρήματος στην πρόταση που δεν έχει βοηθητικό ρήμα) και μια προσω-
πική αντωνυμία. 

Αν η πρόταση είναι στον καταφατικό τύπο, τότε η ερώτηση της ουράς παίρνει 
not. Αν η πρόταση είναι στον αρνητικό τύπο τότε η ερώτηση της ουράς δεν έχει 
not.

You are Miss Petridou, aren’t you?
He’s coming back, isn’t he?
They’ve called you today, haven’t they?
He spent all his money, didn’t he?
The baby cries all the time, doesn’t it?
You don’t want to come, do you?
I’m right, aren’t I?
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10.1. Υποθετικοί λόγοι Conditional sentences

Η υπόθεση στην Αγγλική γλώσσα εκφράζεται με τρεις τρόπους, το πιθανόν πα-
ρόν, το αντίθετο του πραγματικού στο παρόν ή φανταστικό και το αδύνατον στο 
παρελθόν.
1ο είδος: το πραγματικό στο παρόν

Υπόθεση
If – ενεστώτας If – present (simple or cont.)
Απόδοση
μέλλοντας ή προσταγή Future (simple or cont.) or imperative
If he tries hard he’ll succeed.
If he is trying hard he won’t be disturbed.
If you see him tell him I want him.
If you are working don’t stop.

2ο είδος: το φανταστικό ή αντίθετο του πραγματικού στο παρόν
Υπόθεση 
If – αόριστος – If – past (simple or cont.)
Απόδοση
 Would – απαρέμφατο (χωρίς to) – Would – infinitive (without to, simple or 
cont.)
If he really tried he would succeed.
If I were (was) a bird I would fly.
If we had money we would buy a new car.

1. Για τους υποθετικούς λόγους και στα τρία είδη (conditional sentences), 
καθώς και 

2. Για την παθητική φωνή (passive voice) και πώς μετατρέπουμε προτάσεις 
από την ενεργητική στην παθητική φωνή. 

Σε αυτό το κεφάλαιο θα μάθετε:
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If she was working I wouldn’t be watching TV.
3ο είδος: το αντίθετο του πραγματικού στο παρελθόν

Υπόθεση
If – υπερσυντέλικος, If – past perfect (simple or cont.)
Απόδοση
Would – have παθητική μετοχή, Would – have – past participle (simple or cont.)
If she had tried harder she would have succeeded.
If they had been working they would have asked us to be more quiet.
If you had driven faster you would have had an accident.

Σημείωση
Αντί του will στο 1ο είδος μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα can, may. Αντί του 
would στο 2ο είδος μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα could, might. Το ίδιο ισχύει 
και για το τρίτο είδος.

10.2. Παθητική φωνή Passive voice

Η παθητική φωνή είναι μια απλή μετατροπή από την ενεργητική φωνή και χρησι-
μοποιείται για να κάνει την έκφραση της πρότασης πιο απρόσωπη, ή για να δώσει 
έμφαση σε διαφορετικό αντικείμενο.

Ενεργητική φωνή - Active voice
Υποκείμενο – subject, ρήμα – verb, αντικείμενο – object
He wrote that letter.
Παθητική φωνή – Passive voice
υποκείμενο – subject, ρήμα – verb, ποιητικό αίτιο – agent
That letter was written (by him).

Η βασική μετατροπή είναι στο ρήμα που σχηματίζεται στην παθητική φωνή με τη 
βοήθεια του βοηθητικού ρήματος to be.

 Το αντικείμενο της ενεργητικής πρότασης μετατρέπεται σε υποκείμενο στην 
παθητική, ενώ το υποκείμενο της ενεργητικής γίνεται ποιητικό αίτιο που απο-
δίδεται από το by.
Μετατροπή ρημάτων από ενεργητική σε παθητική φωνή
Ενεργητική φωνή  Παθητική φωνή
απλός ενεστώτας     
he writes it is written
ενεστώτας διαρκείας
he is writing it is being written
απλός αόριστος
he wrote it was written
αόριστος διαρκείας
he was writing it was being written
απλός μέλλοντας
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he will write it will be written
μέλλοντας διαρκείας
he will be writing it will be written
απλός παρακείμενος
he has written it has been written
παρακείμενος διαρκείας
he has been writing δεν υπάρχει
απλός υπερσυντέλικος
he had written it had been written
υπερσυντέλικος διαρκ.
he had been writing δεν υπάρχει
συντελεσμένος μέλλον.
he will have written it will have been written
συντ. μέλλοντας διαρκ.
he wil lhave been writing δεν υπάρχει
υποθ. 2ου είδους, απλός
he would write it would be written
διαρκείας
he would be writing δεν χρησιμοποιείται
υποθ. 3ου είδους, απλός
he would have written it would have been written
διαρκείας
he would have been writing Δεν χρησιμοποιείται
απλό απαρέμφατο
to write to be written
απαρέμφατο διαρκείας
to be writing δεν υπάρχει
απαρέμφατο αορίστου
to have written to have been written
απαρ. αορίστου διαρκ.
to have been writing δεν υπάρχει
ενεργητική μετοχή
writing being written
παθητική μετοχή
written having been written

Σημείωση
Τα ρήματα που έχουν δύο υποκείμενα μετατρέπονται στην παθητική φωνή με δύο 
τρόπους. Ξεκινάμε κυρίως με το αντικείμενο στο οποίο θέλουμε να δώσουμε έμ-
φαση, ή προτιμάμε το προσωπικό (έμμεσο) αντικείμενο.

They gave me a present.
I was given a present or a present was given to me.
He sent him a telegram.
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A telegram was sent to them or they were sent a telegram.
Το ποιητικό αίτιο παραλείπεται όταν είναι απρόσωπο ή ασαφές.
They told me to go out.
I was told to go out (by them).
He asked me to file the letter.
I was asked to file the letter (by him).

Από τους χρόνους διαρκείας μόνο ο ενεστώτας και ο αόριστος διαρκείας χρησι-
μοποιούνται στην παθητική φωνή. Οι υπόλοιποι χρόνοι διαρκείας δεν χρησιμο-
ποιούνται. 
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11.1. Αναφορικές αντωνυμίες Relative pronouns

Αναφορικές αντωνυμίες για πρόσωπα
ονομαστική:
who  ο οποίος (α-ο), οι οποίοι (ες-α), 
that  που
αιτιατική:
whom  τον οποίο (α-ο), τους οποίους, 
who  (ες-α), 
that  που
γενική:
whose   του οποίου (ας-ου), των οποίων

Αναφορικές αντωνυμίες για πράγματα
ονομαστική:
which το οποίο, τα οποία, 
that  που
αιτιατική:
which  το οποίο, τα οποία, 
that  που 
γενική:
whose, of which  του οποίου, των οποίων. 

1. Για τις αναφορικές αντωνυμίες (relative pronouns)
2. Για τις αναφορικές προτάσεις (relative clauses), καθώς και 
3. Για τον πλάγιο λόγο (reported speech), τα είδη του πλάγιου λόγου και πώς 

μετατρέπουμε προτάσεις από ευθύ σε πλάγιο λόγο. 

Σε αυτό το κεφάλαιο θα μάθετε:
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11.2. Αναφορικές προτάσεις Relative clauses

Οι αναφορικές προτάσεις είναι αυτές που ξεκινούν με μια αναφορική αντωνυμία. 
Όταν η αναφορική αντωνυμία έχει θέση υποκειμένου (δηλ. δεν υπάρχει υποκεί-
μενο στην αναφορική πρόταση) δεν παραλείπεται ποτέ. Όταν όμως έχει θέση 
αντικειμένου (δηλ. υπάρχει υποκείμενο στην αναφορική πρόταση) τότε μπορεί να 
παραληφθεί. Η αναφορική αντωνυμία στη γενική πτώση δεν παραλείπεται ποτέ.

I know the woman who married George (who = υποκείμενο)
He is the man (who, whom, that) you met (who, whom, that = αντικείμενο)
The girl whose father you met yesterday is our cousin (whose = γενική)
This is the house which fell in the earthquake (which = υποκείμενο)
The ring (which, that) he gave me is very expensive (which, that = αντικείμενο)
The man to whom I spoke is my boss or
The man (whom) I spoke to is my boss (to whom, who =αντικείμενο).

11.3. Πλάγιος λόγος Reported (indirect speech)

Πλάγιος λόγος είναι ο τρόπος με τον οποίο μεταφέρουμε τα λόγια που ειπώθηκαν 
από κάποιον.

Τα είδη των προτάσεων που μπορούν να μεταφερθούν στον πλάγιο λόγο είναι:
■■ προσταγές ή παρακλήσεις - orders (commands) or requests
■■ δηλώσεις - statements
■■ ερωτήσεις - questions.

Προσταγές ή παρακλήσεις - Orders or requests
Στον πλάγιο λόγο οι προσταγές ή παρακλήσεις συνδέονται με τη λέξη to και τις 
λέξεις not to στην άρνηση, με την εισαγωγική πρόταση:

Ευθύς λόγος:
‘Go out’, he said to me.
‘Don’t come back’, she said.
Πλάγιος λόγος:
He told me to go out.
She said not to come back.

Δηλώσεις - Statements
Στις δηλώσεις η σύνδεση με την εισαγωγική πρόταση γίνεται με τη λέξη that 
(προαιρετικά). Το σημαντικό είναι ότι εδώ γίνονται πολλές αλλαγές στην πρόταση 
που μπαίνει στον πλάγιο λόγο, κυρίως στο ρήμα:

ενεστώτας απλός - present simple μετατρέπεται σε αόριστο απλό - past simple
 ενεστώτας διαρκείας - present continuous μετατρέπεται σε αόριστο διαρκείας 
- past continuous
 παρακείμενος απλός - present perfect simple μετατρέπεται σε υπερσυντέλι-
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κος απλός - past perfect simple
 παρακείμενος διαρκείας - present perfect cont. Μετατρέπεται σε υπερσυντέ-
λικο διαρκείας - past perfect cont.
 αόριστος απλός - past simple μετατρέπεται σε υπερσυντέλικο απλό - past 
perfect simple
 αόριστος διαρκείας - past continuous μετατρέπεται σε υπερσυντέλικο διαρ-
κείας - past perfect continuous
 υπερσυντέλικος απλός ή διαρκείας - past perfect simple or cont. παραμένει 
υπερσυντέλικος απλός ή διαρκείας - past perfect simple or cont.
Will γίνεται would
Shall γίνεται should, would
Can γίνεται could
May γίνεται might
Must γίνεται had to, would have to
must not παραμένει must not

Ευθύς λόγος - Direct speech:
I go
I’ m going
I have gone
I have been going
I went
I was going
I had gone
I had been going
I shall (will) go
I’ll be going
I’ll have gone
I can do it
I may go
I must go
I have to go
I must see you
You mustn’t go

Πλάγιος λόγος - Reported speech:
He said he went
He said he was going
He said he had gone
He said he had been going
He said he had gone
He said he had been going
He said he had gone
He said he had been going
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He said he would go
He said he would be going
He said he would have gone
He said he could do it
He said he might go
He said he had to go
He said he had to go
He said he would have to see me
He said I mustn’t go

Αλλαγές λέξεων:
Here - there,
Now - then, at that time
This - that
These - those
Today - that day
Tomorrow - the following /next day, the day after
Yesterday - the previous day, the day before
last week - the previous week
ago - before

Δεν αλλάζουν:
might, could, would, should, ought to, mustn’t

Το 1ο είδος υποθετικού λόγου μετατρέπεται σε δεύτερο.
Το 2ο και 3ο είδος παραμένουν τα ίδια.

Ερωτήσεις - Questions
Υπάρχουν τριών ειδών ερωτήσεις:

α)   Οι ερωτήσεις που ξεκινούν με ερωτηματική λέξη. Εδώ η ερωτηματική λέξη 
χρησιμοποιείται σαν σύνδεσμος της εισαγωγικής πρότασης και της ερώ-
τησης:

 Where are you going? he asked.
 He asked me where I was going.
β)   Ερωτήσεις που απαντώνται με «ναι» ή «όχι». Εδώ η σύνδεση της εισαγω-

γικής πρότασης με την ερώτηση γίνεται με τη λέξη if (whether):
 Are you married? he asked me.
 He asked me if I was married or
 He asked me whether I was married.
γ)   Διαζευκτικές ερωτήσεις, δηλ. ερωτήσεις όπου υπάρχει το διαζευκτικό ή 

(or) ανάμεσα και που συνδέονται με το whether or not.
 Do you live here or not? he asked.
 He asked whether or not I lived here.

Οι αλλαγές που γίνονται στις ερωτήσεις είναι ίδιες με αυτές που γίνονται στις δη-
λώσεις, δηλ. αλλαγές χρόνων και διαφόρων λέξεων. Επιπρόσθετα, οι ερωτήσεις 
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στον πλάγιο λόγο δεν είναι πια στη μορφή ερωτήσεων, δηλ. το ρήμα μπαίνει μετά 
το υποκείμενο, όπως στις δηλώσεις:

‘Have they been to the bank?’ he asked.
He asked if (whether) they had been to the bank.

Σημείωση
α)   Για κάτι που αποτελεί γενική αλήθεια, ή είναι αλήθεια όταν μιλάμε, δεν 

είναι απαραίτητο να αλλάξουμε τους χρόνους των ρημάτων:
 John said: ‘The earth goes round the sun’.
 John said that the earth goes round the sun.
 Mary said: ‘I want to go to University’.
 Mary said that she wants (wanted) to go to University.
β)   Τα εισαγωγικά ρήματα που χρησιμοποιούνται για να συνδέσουν τις εισα-

γωγικές προτάσεις με την κυρίως πρόταση είναι:
 said (that)  είπε
 told me, him, her, etc. (that)  μου (του, της κ.λπ.) είπε
 asked (me, him, etc.)   ρώτησε
 ordered  διέταξε
 wondered  αναρωτήθηκε
 suggested  πρότεινε
 whispered  ψιθύρισε
 admitted  παραδέχθηκε
 shouted  φώναξε
 protested  διαμαρτυρήθηκε
 promised  υποσχέθηκε
 explained  εξήγησε
 complained  παραπονέθηκε
 etc.
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Το λεξιλόγιο αυτό περιλαμβάνει τις κυριότερες λέξεις που χρησιμοποιούμε στη 
γραμματική, με τη σειρά που εμφανίζονται στα κεφάλαια της γραμματικής, από τα 
ελληνικά στα αγγλικά. 

Αντωνυμίες  pronouns
Προσωπικές αντωνυμίες personal pronouns
Κτητικές αντωνυμίες  possessive pronouns
Δεικτικές αντωνυμίες demonstrative pronouns
Αλληλοπαθείς αντωνυμίες  reflexive pronouns
Αναφορικές αντωνυμίες  relative pronouns

Ενικός αριθμός   singular
Πληθυντικός αριθμός  plural
Πτώση  case
Ονομαστική  nominative
Αιτιατική  accusative
Γενική  genitive
Γενική κτητική  possessive case

Αριθμοί  numbers
Απόλυτα αριθμητικά  cardinal numbers
Τακτικά αριθμητικά  ordinal numbers
Ώρα  hour, time
Ημέρα  day
Ημερομηνία  date

Τύποι  forms
Καταφατικός  affirmative
Αρνητικός  negative
Ερωτηματικός  interrogative
Αρνητικοερωτηματικός  interrogative-negative

Ερωτήσεις  questions
Υποκειμενικές ερωτήσεις  subject questions
Πλάγιες ερωτήσεις  indirect (reported) questions
Ερωτήσεις ουράς  question tags, tail question
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Ερωτηματικές λέξεις  question words

Ρήμα  verb
Βοηθητικό ρήμα  auxiliary verb
Βοηθητικό ελλιπές ρήμα  modal verb
Παρόν  present
Μέλλον  future
Ενεστώτας απλός simple present
Ενεστώτας διαρκείας present continuous
Αόριστος απλός  simple past
Αόριστος διαρκείας  past continuous
Παρακείμενος απλός  simple present perfect 
Παρακείμενος διαρκείας  present perfect continuous
Υπερσυντέλικος απλός  simple past perfect
Υπερσυντέλικος διαρκείας  past perfect continuous
Μέλλοντας απλός  simple future
Μέλλοντας διαρκείας  future continuous
Μέλλοντας συντελεσμένος απλός  future perfect simple
Μέλλοντας συντελεσμένος διαρκείας  future perfect continuous
Προστακτική  imperative
Απαρέμφατο  infinitive
Γερούνδιο  gerund
Μετοχή  participle
Ενεργητική μετοχή  present particle
Παθητική μετοχή  past particle

Άρθρα  articles
Οριστικό άρθρο  definite article
Αόριστο άρθρο  indefinite article

Ουσιαστικό  noun
Αριθμήσιμο  countable
Μη αριθμήσιμο  uncountable
Επίθετο  adjective
Κτητικά επίθετα  possessive adjectives
Επίρρημα  adverb
Παράγωγα  derivatives
Σύγκριση  comparison
Συγκριτικός βαθμός  comparative degree
Υπερθετικός βαθμός  superlative degree
Ανώμαλα παραθετικά  irregular comparison
Όμοια σύγκριση  equal comparison
Επιθετικά  adjectivals

Προσδιοριστικά determiners
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Σειρά λέξεων πρότασης  word order

Προτάσεις  sentences
Αναφορικές προτάσεις  relative clauses
Υποθετικές προτάσεις  conditional sentences
Είδος  type
Ενεργητική φωνή  active voice
Παθητική φωνή  passive voice
Ποιητικό αίτιο agent
Ευθύς λόγος direct speech
Πλάγιος λόγος  indirect (reported) speech
Προσταγές  orders, commands
Παρακλήσεις  requests
Δηλώσεις  statements
Ερωτήσεις  questions
Αναθετική σύνταξη  causative form

Προθέσεις  prepositions
Τοπικές προθέσεις  propositions of place 
Χρονικές προθέσεις  prepositions of time
Προθέσεις κίνησης  preposition of movement
Προθέσεις στάσης  prepositions of position
Φραστικά ρήματα  phrasal verbs
Συνδετικές λέξεις  linking words
Χρονικοί σύνδεσμοι  conjunctions of time

Σημεία στίξης  punctuation marks

Λέξεις που συχνά συγχέονται  words often confused
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abound αφθονώ, βρίθω
absence απουσία
absent απών
accept δέχομαι
access πρόσβαση
accessories εξαρτήματα, εξοπλισμός
accommodate παρέχω στέγη και τροφή
accommodate to  προσαρμόζω
account for something εξηγώ, λογοδοτώ για κάτι
account holder καταθέτης
accountancy λογιστική
accounts receivable εισπρακτέοι λογαριασμοί
accumulate συσσωρεύω
accusations κατηγορίες
achieve επιτυγχάνω
acknowledge βεβαιώνω
acknowledgement αναγνώριση, παραδοχή
act νόμος
action δράση, ενέργεια
activity δραστηριότητα, ενεργητικότητα
actuary εμπειρογνώμονας ασφαλίσεων
additive πρόσθετη ουσία, προσθετικός
administrator διοικητής, διευθυντής
admit 1. παραδέχομαι 2. επιτρέπω την είσοδο
advantageous πλεονεκτικός, επωφελής
advertising διαφήμιση
advicenote  δελτίο αποστολής, σημείωση που αποστέλλεται 

στον πελάτη από τον προμηθευτή προϊόντων  
για να τον ενημερώσει ότι η παραγγελία  
έχει ολοκληρωθεί

advise πληροφορώ, συνιστώ
affordable προσιτό στην τιμή
agency αντιπροσωπεία, πρακτορείο
agent πράκτορας, αντιπρόσωπος
aggravate επιδεινώνω
aggressiveness επιθέτικότητα
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alert ξύπνιος
allegation έντονος ισχυρισμός
allege ισχυρίζομαι
allocate κατανέμω, θέτω
allow επιτρέπω
allowance φορολογική απαλλαγή
alternative εναλλακτικός
ameliorate βελτιώνω
amount of currency ποσό
ancestor πρόγονος
annotate σχολιάζω
annoy ενοχλώ
annualfee ετήσια εισφορά
antitrust  ενάντια στη δημιουργία ή ανάπτυξη μονοπωλίων
anxiety ανησυχία, άγχος
appear εμφανίζομαι, παρουσιάζομαι
appliance συσκευή
applicant αιτών
application αίτηση
application form έντυπο αίτησης
apply υποβάλλω αίτηση
appoint διορίζω, καθορίζω, αναθέτω
area περιοχή
arrange κανονίζω
arrangement διακανονισμός
arrogant υπερόπτης, αλαζονικός
article 1. αντικείμενο, 2. εμπόρευμα, 3. άρθρο
as a matter of fact στην πραγματικότητα, πραγματικά
ascertain εξακριβώνω, διαπιστώνω
assembly συνέλευση, συνάθροιση, συναρμολόγηση
assert ισχυρίζομαι, υποστηρίζω, διεκδικώ
assess εκτιμώ, υπολογίζω
asset κεφάλαιο
asset προσόν
assets  περιουσικά στοιχεία (στον πληθ.),  

ενεργητικό επιχείρησης
assist βοηθώ
associate συνδέω
assume θεωρώ δεδομένο, υποθέτω
attain επιτυγχάνω, πραγματοποιώ
attempt επιχειρώ
attempt προσπάθεια
attend παρακολουθώ, συνοδεύω
automate αυτοματοποιώ
available διαθέσιμος
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ban καταργώ δια νόμου
bank draft  τραβηκτική με ανάληψη από μια τράπεζα για άλλη, 

για πληρωμή ποσού σε τρίτο 
bank rate τραπεζικό επιτόκιο
bank statement  ενημερωτικό δελτίο κίνησης  

τραπεζικού λογαριασμού
bankrupt (to go bankrupt) χρεωκοπώ
bankruptcy χρεωκοπία
bargain αγοραστική ευκαιρία
bearer κομιστής
beneficiary (drawee) δικαιούχος
benefit όφελος, πλεονέκτημα
beverage  ρόφημα
bid προσφορά
bill νομοσχέδιο
bill of exchange συναλλαγματική
bill of lading φορτωτική
bill payable γραμμάτιο πληρωτέο
Bills of Change Act νόμος αλλαγής νομοσχεδίων
binary code δυαδικός κώδικας
black (the account is in the black) ο τραπεζικός λογαριασμός έχει υπόλοιπο
blank λευκός, κενός
blank tape κενή ταινία
board of directors διοικητικό συμβούλιο
bond ομολογία, τίτλος χρέους
boom  1. ανθίζω, ευημερώ, 2. ταχεία, ξαφνική άνοδος
borrow δανείζομαι
borrower οφειλέτης
boss αφεντικό
bottler εμφιαλωτής
bounce εκδίδω ακάλυπτη επιταγή
bounce cheque επιταγή χωρίς αντίκρυσμα
brain μυαλό
branch υποκατάστημα, παράρτημα
brand εμπορικό σήμα, μάρκα
brethren αδελφοί
bring prices down κατεβάζω τις τιμές 
budget προϋπολογισμός
building societies εταιρείες κτηματικής πίστης
bulk όγκος, μεγάλη ποσότητα
bullmarket ανοδική αγορά
bundle δέσμη
businesscycle κυκλικές διακυμάνσεις της οικονομίας
buy in bulk αγοράζω σε μεγάλες ποσότητες, χονδρικώς
buyer αγοραστής
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c.i.f. (cost, insurance, freight) κόστος, ασφάλεια, ναύλος
calculations υπολογισμοί
campaign εκστρατεία
carry out φέρω εις πέρας, εκτελώ
carve χαράζω
case κιβώτιο, κουτί, κασόνι
cash μετρητά
cashpoint card κάρτα ανάληψης μετρητών
cassette decks κασέτα
casual 1. περιστασιακός, 2. πρόχειρος
catchment area  1. περιφέρεια από την οποία μαθητές,  

ασθενείς ή άλλοι αποστέλλονται  
σε κεντρικό σχολείο, νοσοκομείο ή αλλού  
2. περιφέρεια αποστολής προϊόντων

cater τροφοδοτώ
cease παύω
censor λογοκρίνω
central bank κεντρική τράπεζα
central processing unit κεντρική μονάδα επεξεργασίας
certified  επιταγή με ενυπόγραφη βεβαίωση της τραπέζης 

ότι το ποσόν έχει κατατεθεί 
chancellor 1. καγγελάριος, 2.κοσμήτορας
charge χρεώνω
charter καταστατικό, ναύλωση, ναυλώνω
charter party ναυλοσύμφωνο
check (US) επιταγή
check in υπογράφω κατά την άφιξη μου σε ξενοδοχείο
checklist κατάλογος ονομάτων ή τίτλων βιβλίων
cheque (GB) επιταγή
chief κύριο
circuit κύκλωμα
claim ισχυρίζομαι
claim (noun) απαίτηση, δικαίωμα, τίτλος
clamour for κραυγάζω για
clear, to clear (for cheque) εξοφλώ
coherent συνδεδεμένος, λογικός
coincide συμπίπτω
collateral παράπλευρος, συμπληρωματικός
collectively συλλεκτικά
combination συνδυασμός
commercial εμπορικός
commercial banks εμπορικές τράπεζες
commercial invoice εμπορικό τιμολόγιο
commission προμήθεια
commissioner μέλος εξουσιοδοτημένης επιτροπής
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commitment δέσμευση, οφειλή, υποχρέωση
commodity προϊόν
compel αναγκάζω
competition ανταγωνισμός
competitive ανταγωνιστικός
compliance with συμμόρφωση προς, 
component συστατικό, συνιστώσα
comprehensive περιεκτικός
concern επιχείρηση
condition όρος, κατάσταση
conditional upon εξαρτώμενος από όρους
conduct 1. διαχείρηση, 2. διαχειρίζομαι, διοικώ
confer απονέμω, συσκέπτομαι
conference σύσκεψη, συνέδριο
confidently με εμπιστοσύνη
confirm σταθεροποιώ, επιβεβαιώνω
conflagration καταστρεπτική πυρκαϊά
conservative συντηρητικός
consign αποστέλλω
consignee παραλήπτης
consignment αποστολή εμπορευμάτων
consignor αποστολέας
consular invoice προξενικό τιμολόγιο
consultant, consulting σύμβουλος, συμβουλευτικός
consumer καταναλωτής
contact επαφή
contingent ενδεχόμενος
contract συμβόλαιο
contractual conditions βάση όρων συμβολαίου
contribute συνεισφέρω
convenience ευκολία, άνεση
conventional συμβατικός
convey μεταβιβάζω, εκφράζω
coretime κεντρικό ωράριο
cork φελλός, πώμα φιάλης
corporate εταιρικός
corporate securities εταιρικά χρεώγραφα
correlation συσχετισμός 
correspond ανταποκρίνομαι, αντιστοιχώ, αλληλογραφώ
correspondence αντιστοιχία, αλληλογραφία
cosmetics καλλυντικά
cost κόστος
coststructures δομές κόστους
cosumption κατανάλωση
countenance έκφραση προσώπου, ενθάρρυνση
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counterblast βίαιη αντεπίθεση
countermand ανακαλώ, αναστέλλω
covenant συμβόλαιο
create δημιουργώ
credentials διαπιστευτήρια
credit (oncredit) πίστωση, με πίστωση
creditcard πιστωτική κάρτα
creditnote  πιστωτικό σημείωμα. Έγγραφο το οποίο εκφράζει 

το χρέος του οργανισμού που το εκδίδει, συνή-
θως προς έναν πελάτη. Όταν ο πελάτης προμη-
θευτεί τα αγαθά, εκδίδεται ένα τιμολόγιο. Εάν ο 
πελάτης επιστρέψει όλα τα εμπορεύματα ή τμήμα 
τους το τιμολόγιο ακυρώνεται εξ ολοκλήρου ή 
μερικώς από το πιστωτικό σημείωμα

credit policy πιστωτική πολιτική
credit union χρηματοδοτικός συνεταιρισμός
credit worthiness πιστοληπτική ικανότητα
creditor πιστωτής
crossed cheque δίγραμμη επιταγή
curiosity περιέργεια
currency νόμισμα
current account τρεχούμενος λογαριασμός
customer πελάτης
cut-price με μειωμένη τιμή, φθηνός
 
daily καθημερινός
damage ζημία
date of issue ημερομηνία έκδοσης
deal in something εμπορεύομαι
debenture ομόλογo, συνήθως μακροπρόθεσμo
debit card χρεωστική κάρτα
debit note ειδοποίηση χρέωσης λογαριασμού
debt χρέος
debtor οφειλέτης
declaration δήλωση
decline  1. αποποιούμαι, παρακμάζω, 2. πτώση, παρακμή
decline 1. εξασθενώ, 2. αρνούμαι
deed συμβόλαιο, τίτλος
default αθετώ
defer αναβάλλω
delegation αντιπροσωπεία, αποστολή
delivery παράδοση
deliverynote  δελτίο παράδοσης, έγγραφο σε δύο αντίτυπα 

που δίδεται σ’αυτόν που αποστέλλονται  
τα αγαθά όταν αυτά παραδίδονται
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demonstration επίδειξη
depend εξαρτώμαι
deposit απόθεμα
deposit προκαταβολή
deposit account λογαριασμός καταθέσεων
depot αποθήκη
deprive στερώ
derivative παράγωγο
derive προέρχομαι
derogation υποτίμηση, μείωση
deter αποτρέπω
deteriorate χειροτερεύω, φθείρομαι
detriment ζημία
dial παίρνω αριθμό τηλεφώνου
digital ψηφιακός 
dilute διαλύω, αραιώνω 
disappear εξαφανίζομαι
disarrange αναστατώνω, ανατρέπω
discipline επιστημονικός κλάδος
disconnect αποσυνδέω, διακόπτω
discount έκπτωση
dishonour a cheque αρνούμαι ή αδυνατώ να εξοφλήσω επιταγή
dispersed διασκορπισμένος
disposal διάθεση, πώληση
dissimilarity ανομοιότητα
distil κάνω απόσταξη
distinction διαφορά, διάκριση
distort διαστρέφω
distract αποσπώ
distribute διανέμω
distribution διανομή, μοιρασιά
distribution outlets πρατήρια διανομής
distributor  1. διανομέας, 2. αποκλειστικός αντιπρόσωπος
distributor διανομέας
diversify διαφοροποιώ, ανταλλάσσω
divert παρεκτρέπω
divest γδύνω, στερώ
dividend μέρισμα
document έγγραφο
documentation υποστήριξη με έγγραφα στοιχεία
dominate κυριαρχώ
doubt αμφιβολία
dozen δωδεκάδα
draper έμπορος υφασμάτων
draw money out κάνω ανάληψη χρημάτων
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draw out επιμηκύνω, παρατείνω, τραβώ
drawee αποδέκτης συναλλαγματικής
drawee πληρωτής, αποδέκτης
drawer εκδότης συναλλαγματικής
drought-prone areas περιοχές που απειλούνται από ξηρασία
dud πλαστό χαρτονόμισμα ή επιταγή
due οφειλόμενος
due, (is) due οφείλεται
dull αδρανής
dummy ψευδής, εικονικός, πλαστός
duplicate αντίγραφο, ανατυπώνω
duty free shops αδασμολόγητα, αφορολόγητα καταστήματα

earned income δεδουλευμένο εισόδημα
earning capacity αποδοτικότητα, δυνατότητα να κερδίζεις
econometrics οικονομετρία
economy οικονομία
edge άκρη, κόψη
efficiency ικανότητα, αποδοτικότητα
effort προσπάθεια
elaborate υπερβολικός
electric current ηλεκτρικό ρεύμα
eliminate εξαλείφω
emerge αναδύομαι
emergency επείγουσα ανάγκη
emotional συναισθηματικός
enable παρέχω τη δυνατότητα
enclosed εσώκλειστος
enhance αυξάνω
ensure εξασφαλίζω
entail συνεπάγομαι
entice παρασύρω
entire ολόκληρος
equity καθαρή αξία περιουσίας
equity capital ίδιον κεφάλαιον
establishment εδραίωση, καθιέρωση
estimate υπολογισμός, εκτίμηση
evaluate αξιολογώ, εκτιμώ
excess υπερβολή, πλεόνασμα
exclusively αποκλειστικά
execution εκτέλεση
exert ασκώ
exertover ασκώ
exhibit εκθέτω
exhibition έκθεση
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expend δαπανώ, χρησιμοποιώ
expense έξοδο
expertise ειδικότητα, επιδεξιότητα
explicit σαφής
exploit εκμεταλλεύομαι
exploration διερεύνηση, εξερεύνηση
expose to εκθέτω
extend credit επεκτείνω, παρατείνω πίστωση
extension εσωτερική τηλεφωνική γραμμή

face value ονομαστική αξία
facility 1. ευκολία, 2. (πληθ.) εγκαταστάσεις, ανέσεις
facility ευκολία
factoring  είσπραξη απαιτήσεων από πελάτες  

που αναλαμβάνει κάποιος τρίτος
  π.χ. τράπεζα με προμήθεια»
Fair Trading θεμιτό εμπόριο
far fetched παρατραβηγμένο
faulty ελαττωματικός
filing and information system σύστημα αρχειοθέτησης και πληροφόρησης
fill something in συμπληρώνω
finance 1. δημοσιονομία, 2. χρηματοδοτώ
financial service companies  εταιρείες που παρέχουν  

χρηματοοικονομικές υπηρεσίες
fire απολύω
fizzy drinks αεριούχα ποτά
flexible ευέλικτος
fluctuations διακυμάνσεις
fluency ευχέρεια λόγου
focus εστιάζω
foreign bill of exchange συναλλαγματική εξωτερικού
forged/fictitious cheque παραποιημένη επιταγή
forward προωθώ
founding ίδρυση, στήριξη
franchise δικαιοχρησία
franchisee δικαιοδόχος
franchisor δικαιοπάροχος
freeze παγώνω
frequent συχνός
fringe έξτρα, επιπλέον
fuel (verb) τροφοδοτώ, προμηθεύομαι καύσιμα
fulfil εκπληρώνω
full sense (in the full sense) με την πλήρη σημασία
fund κεφάλαιο
fundamental βασικός, θεμελιώδης
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fuss αναστάτωση, θόρυβος, νευρικότητα
 
gather συγκεντρώνω, μαζεύω
generic χαρακτηριστικό μιας κατηγορίας
get over αναρρώνω, συνέρχομαι, ξεπερνώ
give up εγκαταλείπω
glamour γοητεία, λάμψη
glance βλέμμα, ματιά
global scale παγκόσμια κλίμακα
global warming υπερθέρμανση του πλανήτη
globalization παγκοσμιοποίηση
goad κίνητρο, κεντρίζω
government agency κυβερνητικός οργανισμός
grain κόκκος, σπυρί
grant δίνω, εκχωρώ
grateful ευγνώμων
grounding in something διδασκαλία βασικών στοιχείων ενός θέματος 
growth ανάπτυξη
guarantee εγγύηση
guise αμφίεση, πρόσχημα
guy άτομο, τύπος
 
handle χειρίζομαι
handling χειρισμός
hanger κρεμάστρα
hard disk σκληρός δίσκος
haste βιασύνη
have goods on approval  αγοράζω αγαθά - προϊόντα  

με δικαίωμα επιστροφής
hazard κίνδυνος
health care φροντίδα υγείας
hire  προσλαμβάνω κάποιον με μισθό, μισθώνω, ενοι-

κιάζω αυτοκίνητο, βάρκα, ποδήλατο
hit on something ανακαλύπτω τυχαία
hold on παραμένω στο ακουστικό
homogeneity ομοιογένεια
housework δουλειές του σπιτιού
how do you do? (σε συστάσεις) χαίρω πολύ!, τι κάνετε;
hue and cry κατακραυγή, θορυβώδης αποδοκιμασία
hybrid financial institution υβριδικά μικτά οικονομικά ιδρύματα
 
identifying προσδιορισμός, εξακρίβωση ταυτότητας
imaginative δημιουργικός, επινοητικός
imbalance δυσαναλογία
impact επίδραση
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impatient ανυπόμονος
important σημαντικός
improve βελτιώνω
improvement βελτίωση
in accordance with σύμφωνα με νόμους, κανόνες
in line with στην ίδια κατεύθυνση
inaccurate ανακριβής
inactive αδρανής
inadequate ανεπαρκής
inanimate άψυχος
inarticulate μη ευκρινής, άφωνος, άναρθρος
inattentive απρόσεκτος
incapable ανίκανος
incentive ερέθισμα, κίνητρο
inclusive αυτός που συμπεριλαμβάνει
income εισόδημα
incoming call εισερχόμενη κλήση
indebtedness οφειλή
indefinite αόριστος
indicate υποδεικνύω, δείχνω
indispensable απαραίτητος
industrial βιομηχανικός
inept αδέξιος
inexcusable αδικαιολόγητος
influx εισροή
informative κατατοπιστικός, με πληροφορίες
infringement παραβίαση
inherit κληρονομώ
innocent αθώος
innocuous αβλαβής, ακίνδυνος
insecure ανασφαλής
insensitive ασυγκίνητος
inseparable αχώριστος
insidious ύπουλος, απατηλός, πονηρός
insignificant ασήμαντος
insinuate υπαινίσσομαι
insipid άνοστος, κακόγουστος
insistent επίμονος, επιτακτικός, απαιτητικός
installments δόσεις
instruct δίνω οδηγίες
instrument όργανο, έγγραφο
insurable risks ασφαλιστικοί κίνδυνοι
interchangeable αυτός που εύκολα αντικαθίσταται
interest τόκος
interest rate επιτόκιο
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interfere παρεμβαίνω, αναμειγνύομαι
intermediary 1. ενδιάμεσος, 2. μεσάζων
intolerable ανυπόφορος
inventor εφευρέτης
investigator ανακριτής, ερευνητής
investment bank (US) επενδυτική τράπεζα
invisible αόρατος
invoice τιμολόγιο
invoice (v.) εκδίδω τιμολόγιο
involvement ανάμιξη, εμπλοκή
iron master σιδηρουργός
issue  έκδοση, το σύνολο των μετοχών  

ή ομολογιών μιας έκδοσης
issue (v.) εκδίδω
 
join συνδέω
joint account κοινός λογαριασμός
 
laboratory επιστημονικό εργαστήριο
labour force εργατικό δυναμικό
large scale μεγάλη, ευρεία κλίμακα
launch προωθώ
lay 1. τοποθετώ, 2. στρώνω, 3. γεννώ αυγά
lay down καθορίζω
layer στρώση, στρώμα
legal νόμιμος, νομικός
legal action δικαστική ενέργεια
legal status νομικό καθεστώς
legal tender νόμιμο νόμισμα
legislation νομοθεσία
lend  δανείζω
lender  δανειστής
liable to υποχρεούμαι
licence A.E., license B.E. άδεια
lie 1. κείμαι, 2. ψεύδομαι
linger μακρυγορώ
link συνδέω
linked tape ταινία για ηχογράφηση
liquid crystal υγρός κρύσταλος
liquidity ρευστότητα
livestock insurance ασφάλεια εκτρεφόμενων ζώων για κέρδος
loan δάνειο
local τοπικός
logistics εφοδιασμός και διακίνηση προϊόντων
lump sum ποσόν εφ’ άπαξ καταβαλόμενο
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macroeconomics μακροοικονομία
magnificent μεγαλοπρεπής, θαυμάσιος
maintenance συντήρηση, διατήρηση
management consultant σύμβουλος μάνατζμεντ
manufacture κατασκευάζω
manufacturer κατασκευαστής
market διακινώ στην αγορά
market share μερίδιο αγοράς
mass merchandising μαζική εμπορευματοποίηση
master documents αρχικό έγγραφο συνοδευτικό εξαγωγών
mature λήγω, ωριμάζω
mature (noun) 1. ώριμος, 2. πληρωτέος
merchant bank (GB) επενδυτική τράπεζα
merely απλώς, μόνο
merger, amalgamation συγχώνευση
microeconomics μικροοικονομία
misbehaviour απρεπής συμπεριφορά
miscalculation κακός υπολογισμός
mischance ατυχία
misconduct κακή διαχείριση
misfortune κακοτύχια
mishappen συμβαίνει ατύχημα ή αναποδιά
misjudgement σφάλλω στην εκτίμηση
misquote αλλοιώνω λόγο ή απόσπασμα κειμένου
mistaken εσφαλμένος, παρεξηγημένος
mistimed εσφαλμένος χρονικά
misunderstanding παρανόηση, παρεξήγηση
misunderstood παρεξηγημένος
monetary νομισματικός
money supply προσφορά χρήματος
monument μνημείο
morality ηθική
mortgage υποθήκη
mug κούπα - φλυτζάνι
 
nanotechnology νανοτεχνολογία
nationality εθνικότητα
negotiable  διαπραγματεύσιμη επιταγή, εκδοθείσα  

σε διαταγή (to order) ή στον κομιστή (to bearer) 
niches γωνιές
non-insurable μη ασφαλίσιμος
non-verbal εξωλεκτικός
nourish θρέφω
nuisance ενόχληση
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objectively αντικειμενικά
obligate υποχρεώνω
obscure αδιαφανής
online ηλεκτρονικά συνδεδεμένος
open an account ανοίγω τραπεζικό λογαριασμό
open cheque ανοιχτή επιταγή
operate λειτουργώ
operations λειτουργίες
operator τηλεφωνητής
optimization βελτιστοποίηση
order παραγγελία
order παραγγέλλω
ore μετάλλευμα
otherwise διαφορετικά
oulet πρατήριο
overcome ξεπερνώ
overdraw  κάνω ανάληψη ποσού μεγαλύτερου  

των καταθέσεων
oversell υπερτονίζω προσόντα
overtime υπερωρία
owe οφείλω
owner ιδιοκτήτης
ownership ιδιοκτησία
 
palm παλάμη
paradigm παράδειγμα, υπόδειγμα
partially μερικώς
particle 1. κομματάκι, 2. μόριο, πρόθεμα ή κατάληξη
pass down περνώ από προηγούμενη ... σε επόμενη ...
patient 1. υπομονετικός, 2. ασθενής
pattern δείγμα, τύπος
pay 1. πληρώνω, 2. αμοιβή
paycash πληρώνω μετρητοίς
pay in καταβάλλω, συνεισφέρω
pay through the nose πληρώνω πανάκριβα
payable to πληρωτέος
payee δικαιούχος, κομιστής
payphone τηλέφωνο για το κοινό με κερματοδέκτη
pedigree 1. πιστοποιητικό καταγωγής, 
 2. γενεαλογικό δένδρο
per annum ετησίως
perform εκτελώ, πραγματοποιώ
performance παράσταση, εκτέλεση, επίδοση
permanent μόνιμος
personal income προσωπικό εισόδημα
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pesticide ζιζανιοκτόνo
pettycash ελάχιστο χρηματικό ποσό ταμείου
picturesque γραφικός
place of issue τόπος έκδοσης
plant βιομηχανική εγκατάσταση
pledge δεσμεύομαι, δίνω το λόγο
pm (post meridiem) μμ (μετά μεσημβρίαν)
pollution μόλυνση
popular with δημοφιλής
population πληθυσμός
portable φορητός
postal money order ταχυδρομική επιταγή
postdated μεταχρονολογημένη επιταγή
posture 1. στάση του σώματος, 
 2. κατάσταση πραγμάτων, 3. πόζα
potential μελλοντικός, ενδεχόμενος, πιθανός
power station ηλεκτρικός σταθμός
prefer προτιμώ
pregnancy κύηση
premises στον πληθ. οίκημα, κτίριο
premium ασφάλιστρο
presentation (on presentation) με την εμφάνιση
preservative (χημικό) συντηρητικό που διατηρεί
President Πρόεδρος
price 1. τιμή, 2. κοστίζω, τιμολογώ
Prime Minister πρωθυπουργός
principal κύριος
privileged προνομιούχος
probability πιθανότητα
procedure διαδικασία
process διαδικασία
process επεξεργάζομαι, επεξεργασία
proclaim διακηρύσσω, ανακηρύσσω
procure προμηθεύω
producer παραγωγός
product promotion προώθηση προϊόντος
professional επαγγελματικός
profitable επωφελής, επικερδής
profitable κερδοφόρος
progress πρόοδος
project  σχέδιο, πρόγραμμα
promise υπόσχεση
promote προωθώ
promotion προώθηση
prompt άμεσος
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proportion, in proportion to σε αναλογία με
prospect προσδοκία, προοπτική
prosper ευημερώ
provider προμηθευτής
provost κοσμήτορας
pulverizing συντρίβω, κάνωσκόνη
punchy στιβαρός, δυνατός
punctuation mark σημείο στίξης
puny μικροσκοπικός
purchase αγοράζω, αγορά προϊόντος
purchase invoice τιμολόγιο αγοράς
pursue επιδιώκω
put prices up ανεβάζω τις τιμές
 
quality ποιότητα
queue σειρά αναμονής
quit εγκαταλείπω, παραιτούμαι
 
raised/forged cheque  επιταγή με το το αρχικό ποσόν να έχει  

επαυξηθεί με παραποίηση:η τράπεζα  
φέρει ευθύνη για την πληρωμή της

random access memory μνήμη τυχαίας προσπέλασης
ratio αναλογία, λόγος, σχέση, ποσοστό
reach φθάνω
real estate ακίνητη περιουσία
reasonable λογικός
receipt απόδειξη
receivable εισπρακτέο γραμμάτιο
receiver παραλήπτης
recession ύφεση
reckless απρόσεκτος
reclaim απαιτώ την επιστροφή (κάποιου πράγματος)
records αρχεία
recover ανακτώ, συνέρχομαι
recruitment στρατολογία
red (the account is in the red) τραπεζικός λογαριασμός με έλλειμμα
redistribution αναδιανομή, μοιρασιά εκ νέου
refer αναφέρομαι, παραπέμπω, σχετίζομαι με
regain ξανακερδίζω, επανέρχομαι σε
regional τοπικός
release ανακοινώνω
release  απελευθερώνω, αποδεσμεύω,  

θέτω σε κυκλοφορία
relevant σχετικός
rely on βασίζομαι
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rentier εισοδηματίας
repayment αποπληρωμή, εξόφληση
repossess ξαναποκτώ
republican οπαδός του Ρεπουμπλικανικού κόμματος
reputation φήμη, υπόληψη
request απαίτηση
residence μόνιμος τόπος διαμονής
resist αντιστέκομαι
resplendent λαμπρός, υπέροχος
restless ανήσυχος, αεικίνητος
retail λιανική πώληση
retail banks εμπορικές τράπεζες
retain διατηρώ, συγκρατώ
retention κράτηση, επίσχεση, διατήρηση
return cheque επιταγή επιστρεφόμενη ως ανείσπρακτη
revenue εισόδημα
Revenue Commissioners ανώτεροι υπάλληλοι (εφορίας)
reverse αντίστροφο, ανάποδο
revolution επανάσταση
rock-bottom prices χαμηλές τιμές
romance αισθηματική περιπέτεια
romantic ρομαντικός
royalty  «ποσό καταβαλόμενο σε εφευρέτη,  

συγγραφικό δικαίωμα, εισφορά εργοδότη  
σε ασφαλιστικό οργανισμό»

rubber bands λαστιχάκια
ruthless άσπλαχνος, αδίστακτος
 
safeguard προστατεύω
salary μηνιαίος μισθός για μη χειρονακτική εργασία
sales invoice τιμολόγιο πώλησης
sample δείγμα
savings and loan associations (US) συνεταιρισμός αποταμιεύσεων και δανείων
savings bank τράπεζα καταθέσεως ταμιευτηρίου
scarcity σπανιότητα, έλλειψη
scheme σχήμα
secondary school σχολείο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
 (γυμνάσιο - λύκειο)
second-hand μεταχειρισμένος
secured loans καλυμμένο, εξασφαλισμένο δάνειο
security ασφάλεια 
security χρεώγραφo
security market τόπος αγοραπωλησίας χρεωγράφων
segment τμήμα, μέρος
segmented κατατετμημένος
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seizure κατάληψη, αρπαγή
select επιλέγω
self-satisfaction αυτοϊκανοποίηση
sell like hot cakes πωλώ προϊόντα που γίνονται ανάρπαστα
seller πωλητής
sensitive ευαίσθητος
serial number αύξων αριθμός
set up shop ιδρύω κατάστημα
settle τακτοποιώ, κανονίζω
share μετοχή, μερίδιο σε αμοιβαίο κεφάλαιο
share holder μέτοχος
shelf, shelves ράφι, ράφια
shift αλλαγή, μεταβολή, βάρδια
shift μετατόπιση
shop κατάστημα
shop around κάνω έρευνα αγοράς συγκρίνοντας τιμές 
 και ποιότητα
shop floor κύριος τόπος (χειρονακτικής) εργασίας 
 σε εργοστάσιο
shop window βιτρίνα
shortlist περιλαμβάνω σε κατάλογο υποψηφίων 
 που έχω επιλέξει
sideline συμπληρωματική εργασία
sight draft  τραβηκτική όψεως πληρωτέα  

σε πρώτη εμφάνιση
signal σηματοδοτώ
silence ησυχία
site αξιοθέατο, τοποθεσία
skills δεξιότητες
slack στάσιμος
slow αργός
slump αιφνίδια πτώση τιμών, παρατεταμένη ύφεση
smartly κομψά
soft drinks αναψυκτικά
solution διάλυμα
sort ταξινομώ
speaker 1. ομιλητής, 2. πρόεδρος Βουλής
specification καθορισμός, εξειδίκευση
specify καθορίζω, αναφέρω
speech λόγος
spell out επεξηγώ
spokesman εκπρόσωπος που εκφράζει απόψεις ομάδας
staff προσωπικό οργανισμού, σχολείου, 
 νοσοκομείου κ.ά
stale / out of date   επιταγή μη εμφανισθείσα εγκαίρως  
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προς εξόφληση, αλλά μετά  
από παρέλευση αρκετού χρόνου

stand πάγκος (υπαίθριου) πωλητή
stand void άκυρος
standardized τυποποιημένος
standstill, at a standstill ακινητοποίηση
statement  επίσημη έκθεση, αντίγραφο  

κίνησης λογαριασμού
steal a march on προηγούμαι, προλαμβάνω
steel ατσάλι, χάλυβας
step up επιταχύνω, αυξάνω την παραγωγή
stock μετοχή, τίτλος
Stock exchange χρηματιστήριο
stock prices τιμές μετοχών
stop payment order  εντολή καταθέτου στην τράπεζα με την οποία 

ζητεί μη πληρωμή επιταγής που εξέδωσε
store αποθηκεύω
streamline βελτιώνω, εκσυγχρονίζω
strike απεργία
stuff πράγμα (ποτό)
subdivision υποδιαίρεση
subsidiary 1. συμπληρωματικός, 2. θυγατρική εταιρία
substantially σημαντικά, ουσιαστικά
substitute υποκατάστατο
substitute for υποκαθιστώ
success επιτυχία
successive διαδοχικός, αλλεπάλληλος
suggestion πρόταση, υπόδειξη
supervising επίβλεψη
supplier προμηθευτής
survival επιβίωση
susceptible to ευπαθής, ευάλωτος, επιρρεπής σε
suspect ύποπτος
sustain συγκρατώ, στηρίζω, συντηρώ
sustainable υποστηρίξιμος
switched on αναμμένο, ανοιχτό
 
take the helm παίρνω το πηδάλιο
takeover  ανάληψη διεύθυνσης ή ελέγχου  

εμπορικής εταιρίας
takeover bid προσφορά για ανάληψη διεύθυνσης εταιρίας 
tariffs δασμοί
tax φόρος
tax returns  φορολογική δήλωση περιουσιακών στοιχείων  

& εισοδήματος
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telephone directory τηλεφωνικός κατάλογος
tender προσφορά, προσφέρω
tense νευρικός
term όρος
thoroughly τελείως, παντελώς
thrift λιτότητα, οικονομία
thrive ακμάζω, αναπτύσσομαι
tie up δένω, οριστικοποιώ, δεσμεύω
tile κεραμίδι, πλακάκι
time series analysis  ανάλυση στατιστικών δεδομένων με  

χρονολογική σειρά, τεχνική του μάρκετινγκ
 για πρόβλεψη πωλήσεων
to leave a message αφήνω μήνυμα
to record ηχογραφώ
tolerate ανέχομαι, υπομένω
tone/’bleep’ sounds ήχος κλήσης
tradable εμπορεύσιμος
trade fair εμπορική έκθεση
trade name εμπορική επωνυμία
trade union εργατικό σωματείο
training εκπαίδευση
transaction διεκπεραίωση, συναλλαγή
transfer μεταφέρω, μεταβιβάζω
transport μεταφορά
treasury ταμείο δημοσίων εσόδων
trend τάση
trial period δοκιμαστική περίοδος
trigger off προκαλώ, προξενώ, αρχίζω
truancy σκασιαρχείο
turn up εμφανίζομαι, παρουσιάζομαι
 
unavailable μη διαθέσιμος
unborn αγέννητος
uncleared λογαριασμός που δεν έχει γίνει εκκαθάριση
uncomfortable άβολος
unconditional χωρίς όρους, απεριόριστο
unconscious αναίσθητος, λιπόθυμος
uncountable μη μετρήσιμος
underlying υπόκειμαι, αποτελώ την βάση
underway σε εξέλιξη
unduly άκαιρος
uneconomic αντιοικονομικός
unemployed άνεργος
unfair αθέμιτος
unfortunate άτυχος
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ungrateful αχάριστος
unhappy δυστυχής
unhealthy άρρωστος
uniformity ομοιομορφία
uniqueness μοναδικότητα
unofficial ανεπίσημος
unpaid αυτός που δεν έχει πληρωθεί
unprofessional μη επαγγελματικός
unsecured loans ακάλυπτο δάνειο, δεν καλύπτεται 
 με διασφαλίσεις
unsegmented μη κατατετμημένος
untidy ακατάστατος
untruthful αναληθής
unveil αποκαλύπτω
unwell ασθενής
up-date εκσυγχρονίζω, ενημερώνω
upkeep συντήρηση, διατήρηση
urgent επείγον
use hire purchase χρησιμοποιώ σύστημα αγοράς με δόσεις
 
V.A.T. (value added tax) φόρος προστιθέμενης αξίας Φ.Π.Α.
valid έγκυρος, ισχυρός
value αξία
value added προστιθέμενη αξία
variation ποικιλία
vary from ποικίλω, διαφέρω
vendor πωλητής
vice president αντιπρόεδρος
violence βία
violent βίαιος
virtually σχεδόν
void κενός
volume όγκος, μεγάλη ποσότητα
voucher  απόδειξη για προκαταβολή αντιτίμου,  

δικαιολογητικό δαπάνης
 
wage  εβδομαδιαίος ή ημερίσιος μισθός  

για χειρονακτική εργασία, μεροκάματο
washing up πλύσιμο πιατικών
welcome υποδέχομαι, καλωσορίζω
whereby σύμφωνα με τον/την/το οποίο/α/ο 
wholesale χονδρική πώληση
wholesaler χονδρέμπορος
wholly πλήρως
withdraw κάνω ανάληψη, αποσύρω
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withdrawal ανάληψη χρημάτων, απόσυρση
woo κυνηγώ, επιδιώκω
workforce εργατικό δυναμικό
workshop εργαστήριο
worth (is worth)  αξίζει
worthless χωρίς αξία
wotrhy of άξιος
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Αγγλική εμπορική 
ορολογία 

ΤΟΜΟΣ Α΄

Στόχος του προγράμματος  
είναι η εκμάθηση Αγγλικών  

για ειδικούς σκοπούς. Απευθύνεται  
σε εμπόρους και υπαλλήλους 

εμπορικών επιχειρήσεων που έχουν 
βασικές γνώσεις Αγγλικών, είτε λόγο 

παλαιότερης ενασχόλησής τους  
με τη γλώσσα, είτε επειδή 

χρησιμοποιούν την Αγγλική  
στην εργασία τους, με σκοπό  

να διευκολύνει την επικοινωνία τους  
με συνεργάτες και πελάτες  

του εξωτερικού. 

Αγγλική εμπορική  

ορολογία 
ΤΟΜΟΣ Α΄

Στόχος είναι η παροχή 
γνώσεων  
και πληροφοριών για:

➜  Την έννοια  
της επιχειρηματικότητας  
και τη συσχέτιση  
της επιχειρηματικής δράσης 
με την απρόσκοπτη χρήση  
της Αγγλικής εμπορικής 
ορολογίας

➜  Σύντομη αλλά περιεκτική 
επανάληψη βασικών 
γραμματικών και 
συντακτικών φαινομένων

➜  Επικοινωνιακά Αγγλικά  
της καθημερινής ζωής

➜  Ειδικό λεξιλόγιο, 
ενσωματωμένο σε απλές 
αρχικά και πιο σύνθετες 
στην συνέχεια προτάσεις

ΕΡ
Μ

ΕΙ
ΟΝ

 2
 | 

Π
ΡΟ

γΡ
ΑΜ

Μ
ΑΤ

Α 
δΙ

Α 
β

ΙΟ
υ 

Εκ
Π

ΑΙ
δΕ

υΣ
η

Σ 
γΙ

Α 
ΤΟ

  Α
Ν

θΡ
ώ

Π
ΙΝ

Ο 
δυ

Ν
ΑΜ

Ικ
Ο 

Τώ
Ν

 Ε
Μ

Π
ΟΡ

Ικ
ώ

Ν
 Ε

Π
Ιχ

ΕΙ
Ρη

ΣΕ
ώ

Ν ΠρογρΑμμΑΤΑ διΑ βιου ΕκΠΑιδΕυΣηΣ 
γιΑ Το  ΑνθρώΠινο δυνΑμικο 
Τών ΕμΠορικών ΕΠιχΕιρηΣΕών

ΑΞΟΝΑΣ 3
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