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Εισαγωγή 

Το παρακάτω υλικό γράφτηκε με σκοπό τη μελέτη και εξάσκηση εκπαιδευομένων του   ΣΔΕ 

Χανίων στο αντικείμενο του Αγγλικού Γραμματισμού. Αναφέρεται σε θεωρία που έχει 

παρουσιαστεί κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 2019-2020 και περιλαμβάνει παραπομπές 

σε ηλεκτρονικές διευθύνσεις για περαιτέρω μελέτη και εξάσκηση μέσω διαδικτυακών 

ασκήσεων. 

Περιλαμβάνονται οι παρακάτω ενότητες: 

• Πρόσωπα/ Προσωπικές Αντωνυμίες/ Personal Pronouns 

• To ρήμα Είμαι/ To be 

• Ο Ενεστώτας Διαρκείας /Present Continuous 

• Ο Απλός Ενεστώτας /Present Simple 

• Το ρήμα Can /Μπορώ 

• Ο τρόπος που λέμε την Ώρα /Telling Time 

• Διαδικτυακές συνδέσεις που περιέχουν Λίστες λεξιλογίου για διάφορες θεματικές 

ενότητες στα Αγγλικά . Το λεξιλόγιο συνοδεύεται με εικόνες των εννοιών. 

 

Γιάνναρου Ευφροσύνη 
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Τα πρόσωπα / Προσωπικές Αντωνυίες/ Personal Pronouns 

Ι       Εγώ 

You  Εσύ 

Ηε    Αυτός 

She   Αυτή 

It       Αυτό 

We    Εμείς 

You   Εσείς 

They   Αυτοί 

Για εξάσκηση μπορείτε να δείτε ασκήσεις με τις προσωπικές αντωνυμίες / Personal 

Pronouns : 

https://en.islcollective.com/english-esl-worksheets/grammar/personal-pronouns/personal-

pronouns/29675 

 

Το Ρήμα “ΕΙΜΑΙ” "To be" 

 

Το be είναι το συνηθέστερο ρήμα της αγγλικής γλώσσας αλλά εμφανίζεται και με άλλες 

μορφές. 

Singular = 1  Plural = 1+  

I am We are 

You are You are 

He/she/it is They are 

Χρήσεις 

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως κύριο ή βοηθητικό ρήμα 

Am/Is/Are 

https://en.islcollective.com/english-esl-worksheets/grammar/personal-pronouns/personal-pronouns/29675
https://en.islcollective.com/english-esl-worksheets/grammar/personal-pronouns/personal-pronouns/29675
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Question ? 

Ερώτηση 
Positive Statement + Κατάφαση Negative Statement -΄Αρνηση         

  Ενικός Γραπτή μορφή 
Σύντομη 

μορφή 
Γραπτή Μορφή 

Σύντομη 

Μορφή 

 Am I? I am I'm I am not I'm not 

 Are you? You are  You're You are not  
You're not 

or  

You aren't 

 

Is he? 

Is she? 

Is it? 

He is 

She is 

It is  

He's 

She's 

It's 

He is not 

She is not 

It is not  

He isn't 

She isn't 

It isn't 

or  

He's not 

She's not 

It's not 

 Plural     

 Are we? We are We're We are not  
We aren't 

or  

We're not 

 Are you? You are  You're You are not  
You're not 

or  

You aren't 

 
Are 

they? 
They are  They're They are not 

 They 

aren't 
 or 

They're not 

Παραδείγματα 

Τα ρήματα am / is / are χρησιμοποιούνται με: 

 Am/Are Is 

μια ιδιότητα Are you an English teacher? 
Mr Bean is an English 

teacher. 

ένα επίθετο I'm tired. She's English. 

μια έκφραση τόπου ή 

χρόνου 
They're at home. It's nine o'clock. 

μια έκφραση ηλικίας I'm 44. He's two years old.         

http://www.learn-english-online.org/Sounds/ContractedForms/AmI.rm
http://www.learn-english-online.org/Sounds/ContractedForms/Iam.rm
http://www.learn-english-online.org/Sounds/ContractedForms/Im.rm
http://www.learn-english-online.org/Sounds/ContractedForms/Iamnot.rm
http://www.learn-english-online.org/Sounds/ContractedForms/Imnot.rm
http://www.learn-english-online.org/Sounds/ContractedForms/AreYou.rm
http://www.learn-english-online.org/Sounds/ContractedForms/Youare.rm
http://www.learn-english-online.org/Sounds/ContractedForms/Youre.rm
http://www.learn-english-online.org/Sounds/ContractedForms/Youarenot.rm
http://www.learn-english-online.org/Sounds/ContractedForms/Yourenot.rm
http://www.learn-english-online.org/Sounds/ContractedForms/Youarent.rm
http://www.learn-english-online.org/Sounds/ContractedForms/IsHe.rm
http://www.learn-english-online.org/Sounds/ContractedForms/IsHe.rm
http://www.learn-english-online.org/Sounds/ContractedForms/IsShe.rm
http://www.learn-english-online.org/Sounds/ContractedForms/IsIt.rm
http://www.learn-english-online.org/Sounds/ContractedForms/Heis.rm
http://www.learn-english-online.org/Sounds/ContractedForms/Sheis.rm
http://www.learn-english-online.org/Sounds/ContractedForms/Itis.rm
http://www.learn-english-online.org/Sounds/ContractedForms/Hes.rm
http://www.learn-english-online.org/Sounds/ContractedForms/Shes.rm
http://www.learn-english-online.org/Sounds/ContractedForms/Its.rm
http://www.learn-english-online.org/Sounds/ContractedForms/Heisnot.rm
http://www.learn-english-online.org/Sounds/ContractedForms/Sheisnot.rm
http://www.learn-english-online.org/Sounds/ContractedForms/Itisnot.rm
http://www.learn-english-online.org/Sounds/ContractedForms/Heisnt.rm
http://www.learn-english-online.org/Sounds/ContractedForms/Sheisnt.rm
http://www.learn-english-online.org/Sounds/ContractedForms/Itisnt.rm
http://www.learn-english-online.org/Sounds/ContractedForms/Hesnot.rm
http://www.learn-english-online.org/Sounds/ContractedForms/Shesnot.rm
http://www.learn-english-online.org/Sounds/ContractedForms/Itsnot.rm
http://www.learn-english-online.org/Sounds/ContractedForms/AreWe.rm
http://www.learn-english-online.org/Sounds/ContractedForms/Weare.rm
http://www.learn-english-online.org/Sounds/ContractedForms/Were.rm
http://www.learn-english-online.org/Sounds/ContractedForms/Wearenot.rm
http://www.learn-english-online.org/Sounds/ContractedForms/Wearent.rm
http://www.learn-english-online.org/Sounds/ContractedForms/Werenot.rm
http://www.learn-english-online.org/Sounds/ContractedForms/AreYou.rm
http://www.learn-english-online.org/Sounds/ContractedForms/Youare.rm
http://www.learn-english-online.org/Sounds/ContractedForms/Youre.rm
http://www.learn-english-online.org/Sounds/ContractedForms/Youarenot.rm
http://www.learn-english-online.org/Sounds/ContractedForms/Yourenot.rm
http://www.learn-english-online.org/Sounds/ContractedForms/Youarent.rm
http://www.learn-english-online.org/Sounds/ContractedForms/AreThey.rm
http://www.learn-english-online.org/Sounds/ContractedForms/AreThey.rm
http://www.learn-english-online.org/Sounds/ContractedForms/Theyare.rm
http://www.learn-english-online.org/Sounds/ContractedForms/Theyre.rm
http://www.learn-english-online.org/Sounds/ContractedForms/Theyarenot.rm
http://www.learn-english-online.org/Sounds/ContractedForms/Theyarent.rm
http://www.learn-english-online.org/Sounds/ContractedForms/Theyarent.rm
http://www.learn-english-online.org/Sounds/ContractedForms/Theyrenot.rm
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κατά το σχηματισμό του 

present continuous / 

Ενεστώτα Διαρκείας 

We're learning English. She's teaching English. 

  

 Am/Are Is 

Ερώτηση - ? "Am I disturbing you?" "Is this your coat?" 

Κατάφαση + Yes "Yes you are. We're very busy." "Yes, it is" 

Άρνηση - No "No you're not. We aren't very busy." "No, it isn't" 

 

Για εξάσκηση μπορείτε να επισκεφτείτε τη σελίδα 

http://www.learn-english-online.org/Lesson1/Course/ToBe.htm 

 

Present Continuous/ Ενεστώτας Διαρκείας 

 

Ο present continuous (λέγεται επίσης present progressive) είναι ένας ρηματικός χρόνος ο 

οποίος δείχνει ότι μια ενέργεια/ πράξη γίνεται τώρα, είτε τη στιγμή που μιλάμε είτε τώρα με 

την έννοια “αυτό τον καιρό,” “αυτή την εποχή”. Επίσης ο ενεστώτας διαρκείας μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί για γεγονότα που θα γίνουν στο άμεσο μέλλον. 

Σχηματισμός/ Μορφή 

Σχηματίζεται με am/is/are + present participle, δηλαδή το ρήμα+ing ως κατάληξη 

 

• Κατάφαση : You are watching TV. Βλέπω τηλεόραση 

• Ερώτηση: Are you watching TV? Βλέπεις τηλεόραση; 

• Άρνηση: You are not watching TV. Δε βλέπεις τηλεόραση 

 

Κατάφαση Άρνηση Ερώτηση 

Iam speaking. I am not speaking. AmI speaking? 

You are speaking. 
You are not 

speaking. 

Are you 

speaking? 

We are speaking. We are not speaking. Are we speaking? 

They are 

speaking. 

They are not 

speaking. 

Are they 

speaking? 

He is speaking. He is not speaking. Is he speaking? 

She is speaking. She is not speaking. Is she speaking? 

It is speaking. It is not speaking. Is it speaking?                                                                                   

  

http://www.learn-english-online.org/Lesson1/Course/ToBe.htm
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Χρήσεις του Present Continuous 

ΧΡΗΣΗ 1 Τώρα 

 

Χρησιμοποιούμε τον  present continuous για να εκφράσουμε την ιδέα ότι κάτι συμβαίνει 

τώρα, τη στιγμή που μιλάμε 

 

Παραδείγματα: 

• You are learning English now. Μαθαίνετε αγγλικά τώρα 

• You are not swimming now.  Δεν κολυμπάτε τώρα 

• Are you sleeping? Κοιμάστε; 

• I am sitting.   Κάθομαι 

• I am not standing. Δε στέκομαι 

• Is he sitting or standing? Κάθεται ή στέκεται; 

• They are reading their books. Διαβάζουν τα βιβλία τους 

• They are not watching television. Δε βλέπουν τηλεόραση 

• What are you doing? Τι κάνουν 

• Why aren't you doing your homework? Γιατί δεν κάνεις τα μαθήματά σου; 

ΧΡΗΣΗ 2 Μεγαλύτερες σε διαρκεια πράξεις που συμβαίνουν τώρα 

 

Στα Αγγλικά “ τώρα” μπορεί να σημαίνει: αυτή τη στιγμή, σήμερα, αυτό το 

μήνα/χρόνο/αιώνα κλπ 

Μερικές φορές χρησιμοποιούμε τον Ενεστώτα Διαρκείας για να δείκουμε ότι βρισκόμαστε 

εν μέσω μιας μεγαλύτερης σε διάρκεια πράξης παρόλο που δεν την διεξάγουμε “αυτήν 

ακριβώς τη στιγμή, δηλαδή ότι κάνουμε κάτι “αυτή την περίοδο”. 

Παραδείγματα: (Τα παρακάτω μπορείς να τα πεις ακόμη κι αν αυτή τη στιγμή που μιλάς 

κάνεις κάτι άλλο.) 

• I am studying to become a doctor. Σπουδάζω γιατρός 

• I am not studying to become a dentist. Δε σπουδάζω οδοντίατρος 

• I am reading the book Tom Sawyer.  Διαβάζω το βιβλίο Tom Sawyer 

• I am not reading any books right now. Δε διαβάζω κανένα βιβλίο τώρα (αυτή την 

περίοδο) 

• Are you working on any special projects at work? Εκπονείς κάποια σχέδια δράσης 

στη δουλειά; 

• Aren't you teaching at the university now? Δε διδάσκεις στο πανεπιστήμιο τώρα; 

ΧΡΗΣΗ 3 Προσεχές/ Κοντινό Μέλλον 

Μερικές φορές, χρησιμοποιούμε τον Ενεστώτα Διαρκείας για να δείξουμε ότι κάτι θα 

συμβεί ή δε θα συμβεί στο Προσεχές Μέλλον 

Παραδείγματα: 

• I am meeting some friends after work.  Δε θα συναντήσω φίλους μετά τη δουλειά 

• I am not going to the party tonight.   Δε θα πάω στο πάρτυ απόψε 

• Is he visiting his parents next weekend? Θα επισκεφθεί τους γονείς του το επόμενο 
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σαββατοκύριακο; 

• Isn't he coming with us tonight? Δε θα έρθει μαζί μας απόψε; 

ΧΡΗΣΗ 4 Επανάληψη και ενόχληση με το "Always" / Πάντα 

Ο present continuous με λέξεις όπως "always" ή "constantly"/ “πάντα” ή “διαρκώς” 

εκφράζει την ιδέα ότι συχνά συμβαίνει κάτι ενοχλητικό ή σοκαριστικό. Το νόημα μοιάζει με 

αυτό του Απλού Ενεστώρα αλλά δηλώνει δυσαρέσκεια. 

Παραδείγματα: 

• She is always coming to class late.  Πάντα αργεί να έρθει στην τάξη 

• He is constantly talking. I wish he would shut up.  Διαρκώς μιλάει. Μακάρι να το 

βούλωνε 

• I don't like them because they are always complaining. Δε μου αρέσουν διότι 

διαρκώς παραπονιούνται 

ΘΕΣΗ ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΟΣ 

Τα παρακάτω παραδείγματα δείχνουν σε ποιο σημείο τοποθετούμε επιρρήματα όπως: 

always (=πάντα), only (=μόνο), never(=ποτέ), ever (=ποτέ), still (=ακόμη), just (=μόλις) etc. 

Παραδείγματα : 

• You are still watching TV.  Βλέπεις ακόμη τηλεόραση 

• Are you still watching TV?  Βλέπεις ακόμη τηλεόραση; 

 

Για εξάσκηση επισκεφτείτε τη σελίδα 

https://www.englishpage.com/verbpage/presentcontinuous.html 

Simple Present/ Απλός Ενεστώτας 

 

Ο Απλός Ενεστώτας (αλλιώς αποκαλείται present simple ή present indefinite) είναι ένας 

ρηματικός τύπος ο οποίος χρησιμοποιείται για να δείξει επανάληψη, συνήθεια ή γενίκευση. 

Λιγότερο συχνά, ο απλός ενεστώτας χρησιμοποιείται για να μιλήσει για προγραμματισμένες 

ενέργειες στο κοντινό μέλλον και, σε κάποιες περιπτώσεις, για δράσεις που συμβαίνουν 

τώρα. 

Simple Present Σχηματισμός 

• Κατάφαση : You speak English. Μιλάς αγγλικά 

• Ερώτηση: Do you speak English? Μιλάς αγγλικά; 

• Άρνηση: You do not speak English. Δε μιλάς αγγλικά 

Στο τρίτο ενικό πρόσωπο προστίθεται, -s ή -es. 

• Κατάφαση : He speaks English.  Μιλάει αγγλικά 

• Ερώτηση: Does he speak English?  Μιλάει αγγλικά; 

• Άρνηση : He does not speak English.  Δε μιλάει αγγλικά 

 

Κατάφαση     Άρνηση                 Ερώτηση 
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I run. I do not run. Do I run? 

You run. You do not run. Do you run? 

Ηe runs. 
He does not 

run. 
Does he run? 

She 

runs. 

She does not 

run. 

Does she 

run? 

It runs. It  does not run. Does it run? 

We run. We do not run. Do we run? 

You run. You do not run. Do you run? 

They 

run. 

They do not 

run. 
Do theyrun? 

   

Αντί για "s," προσθέτουμε "es" στην κατάφαση στο τρίτο πρόσωπο ρημάτων που 

τελειώνουν σε  : s, z, sh, ch, j or zs. 

Κατάφαση Άρνηση Ερώτηση 

I rush. I do not rush. Do I rush? 

You rush. You do not rush. Do you rush? 

He rushes.* 
He does not 

rush. 
Does he rush? 

She rushes.* 
She does not 

rush. 

Does she 

rush? 

It rushes.* It does not rush. Does it rush? 

We rush 

You rush 

We do not rush 

You do not run. 

Do we rush? 

Do you rush? 

They rush They do not rush Do they rush? 

 

Χρήσεις του Simple Present 

ΧΡΗΣΗ 1 Πράξεις που επαναλαμβάνονται 

Χρηιμοποιούμε το simple present  για να εκφράσουμε την ιδέα ότι μια πράξη είναι 

επαναλαμβανόμενη ή συνηθισμένη. Η πράξη αυτή μπορεί να είναι μια συνήθεια, ένα 

χόμπυ, ένα καθημερινό γεγονός, ένα προγραμματισμένο γεγονός ή κάτι που συμβαίνει 

συχνά. Επίσης, μπορεί να είναι κάτι που κάποιος συνήθως ξεχνά ή δεν κάνει.   

Παραδείγματα: 

• I play tennis.    Παίζω τέννις 

• She does not play tennis.   Δεν παίζει τέννις 

• Does he play tennis?    Παίζει τέννις; 

• The train leaves every morning at 8 AM.  Το τρένο αναχωρεί καθε πρωί στις 8 πμ 

• The train does not leave at 9 AM.  Το τρένο δε φεύγει στις 9 πμ 

• When does the train usually leave?  Πότε αναχωρεί συνήθως το τρένο; 

• She always forgets her purse.  Πάντα ξεχνά την τσάντα της 
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• He never forgets his wallet.  Ποτέ δεν ξεχνά το πορτοφόλι του 

• Every twelve months, the Earth circles the Sun.  Κάθε δώδεκα μήνες, η Γη 

περιστρέφεται γύρω από τον Ήλιο 

• Does the Sun circle the Earth?  Περιστρέφεται ο Ήλιος γύρω από τη Γη; 

ΧΡΗΣΗ 2 Γεγονότα ή Γενικεύσεις 

Ο Απλός Ενεστώτας μπορεί επίσης να δείχνει ότι ο ομιλητής πιστεύει ότι ένα γεγονός / μία 

κατάσταη ισχύει από πριν, τώρα και θα εξακολουθήσει να ισχύει και στο μέλλον. Δεν έχει 

σημασία εάν ο ομιλητής έχει δίκιο σχετικά με το γεγονός. Χρησιμοποιείται επίσης για να 

κάνουμε γενικεύσεις για ανθρώπους ή πράγματα. 

 

Παραδείγματα: 

• Cats like milk.   Στις γάτες αρέσει το γάλα 

• Birds do not like milk.  Στα πουλιά δεν αρέσει το γάλα 

• Do pigs like milk?  Στα γουρούνια αρέσει το γάλα; 

• California is in America.  Η Καλιφόρνια βρίσκεται στην Αμερική 

• California is not in the United Kingdom. Η Καλιφόρνια δε βρίσκεται στο Ενωμένο 

Βασίλειο 

• Windows are made of glass.  Τα παράθυρα είναι κατασκευασμένα από γυαλί 

• Windows are not made of wood.  Τα παράθυρα δεν είναι κατασκευασμένα από ξύλο 

• New York is a small city. It is not important that this fact is untrue. Η Νέα Υόρκη 

είναι μικρή πόλη. Δεν πειράζει που η δήλωση αυτή είναι ψευδής. 

ΧΡΗΣΗ 3 Προγραμματισμένα Γεγονότα στο Κοντινό Μέλλον 

 

Μερικές φορές οι ομιλητές χρησιμοποιούν τον απλό ενεστώτα για να μιλήσουν για 

γεγονότα που είναι προγραμματισμένα για το κοντινό μέλλον. Αυτό γίνεται πιο συχνά όταν 

μιλάμε για δημόσια μέσα μεταφοράς αλλά μπορεί να χρησιμοποιηθεί εξίσου και για άλλα 

προγραμματισμένα γεγονότα. 

  

Παραδείγματα : 

• The train leaves tonight at 6 PM.   Το τρένο αναχωρεί απόψε στις 6 μμ 

• The bus does not arrive at 11 AM, it arrives at 11 PM. Το λεωφορείο δε φτάνει στις 

11 πμ, φτάνει στις 11 μμ 

• When do we board the plane?  Πότε κάνουμε επιβίβαση στο αεροπλάνο; 

• The party starts at 8 o'clock.  Το πάρτυ ξεκινά στις 8 η ώρα 

Simple Present Συμβουλές 

ΘΕΣΗ ΕΠΙΡΡΉΜΑΤΟΣ 

Τα παρακάτω παραδείγματα δείχνουν τη θέση που παίρνουν επιρρήματα όπως: always 

(=πάντα), only (=μόνο), never (=ποτέ), ever (=ποτέ), still (=ακόμη), just (=μόλις), κλπ. 

Παραδείγματα : 

• You only speak English.   Μιλάς μόνο αγγλικά 



Γιάνναρου Ευφροσύνη Αγγλικός Γραμματισμός ΣΔΕ Χανίων παραρτήματα Πλατανιά, Κισσάμου 

• Do you only speak English?  Μιλάς μόνο αγγλικά; 

Μπορείτε να συμπληρώσετε ασκήσεις εξάσκησης στο διαδίκτυο στη σελίδα 

https://www.englishpage.com/verbpage/simplepresent.html 

 

  

Can - Cannot – Can't= Μπορώ-Δε μπορώ 

  

Το Can είναι βοηθητικό ρήμα 

Can χρησιμοποιείται για να δηλώσει ικανότητα ή για να δηλώσει ότι κάτι είναι πιθανό 

(πιθανότητα) 

Το Can παραμένει το ίδιο σε όλα τα πρόσωπα (I you he she it we you they) 

    

• I can speak Spanish. Μπορω να μιλάω Ισπανικά 

• He can swim well.  Μπορεί να κολυμπά καλά 

• We can see our neighbour in the garden.  Μπορύμε να δούμε το γείτονά μας στον 

κήπο 

• They can play the guitar. Μπορούν να παίζουν κιθάρα 

Άρνηση 

Πλήρης Μορφή: cannot. 

Σύντομη Μορφή: can't. (can't = cannot) 

• I cannot play the piano. We can't go to the cinema tonight. Δε μπορώ να παίζω 

πιάνο. Δε μπορύμε να πάμε στον κινηματογράφο απόψε 

• She cannot speak French very well. He can't drive a car. Δε μπορεί να μιλήσει 

Γαλλικά καλά. Δε μπορεί να οδηγεί αυτοκίνητο 

 

Ερωτήσεις 

Για το σχηματισμό της ερώτησης αλλάζουμε τη θέση του υποκειμένου και του βοηθητικού 

ρήματος (αντιστροφή) 

• Where can I buy an ice-cream?  Πού μπορώ να αγοράσω παγωτό; 

• Can I go to the party, please?  Μπορώ να πάω στο πάρτυ παρακαλώ; 

• Can you speak Japanese?  Μπορείς να μιλήσεις Ιαπωνικά; 

• What can we do on Saturday?  Τι μπορούμε να κάνουμε το Σάββατο; 

Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και σύντομες απαντήσεις : 

• Can I sit here please? Yes, you can.  Μπορώ να καθίσω εδώ παρακαλώ; Ναι μπορείς 

• Can you speak Chinese? No, I can't.  Μπορείς να μιλήσεις κινέζικα; Όχι δε μπορώ 

https://www.englishpage.com/verbpage/simplepresent.html


Γιάνναρου Ευφροσύνη Αγγλικός Γραμματισμός ΣΔΕ Χανίων παραρτήματα Πλατανιά, Κισσάμου 

Περίληψη 

Απρόσωπο Can 

Μερικές φορές τα You can (=μπορείς) και Can you…? (=μπορείς;)  είναι απρόσωπα και 

αναφέρονται σε ανθρώπους γενικά 

• You can see many stars at night from here. (= people in general can see many stars) 

Μπορείς να δεις πολλά αστέρια στη νύχτα από εδώ (=γενικώς οι άνθρωποι μπορούν 

να δουν πολλά αστέρια) 

Δε μιλάμε αναγκαστικά για εσένα αλλά για τον κόσμο / ανθρώπους γενικά 

• You can't run naked in the middle of the street.  Δε μπορείς να τρέχεις γυμνός στη 

μέση του δρόμου . Γενικά αυτό δεν επιτρέπεται για κανέναν 

 

Ασκήσεις θα βρείτε https://www.grammar.cl/Basic/Can_Cannot.htm 

 

Ώρα 

Υπάρχουν δύο τρόποι για να διαβάζουμε την ώρα 

1) Λέμε πρώτα την Ώρα και μετά τα Λεπτά. (Hour + Minutes) 

• 6:25 - It's six twenty-five  Είναι έξι και εικοσι πέντε 

• 8:05 - It's eight O-five (the O is said like the letter O)  Είναι οχτώ και μηδέν πέντε 

• 9:11 - It's nine eleven  Είναι εννέα και έντεκα 

• 2:34 - It's two thirty-four Είναι δύο και τριάντα τέσσερα 

 

2) Λέμε πρώτα τα λεπτά και μετά την ώρα . (Minutes + PAST=ΚΑΙ / TO=ΠΑΡΑ + 

Hour) 

Για τα λεπτά 1-30, γράφουμε τα λεπτά και προσθέτουμε PAST και την ώρα   

Για τα λεπτά 31-59 γράφουμε τα λεπτά και προσθέτουμε TO και την ώρα 

• 2:35 - It's twenty-five to three  Είναι τριανταπέντε μετά τις δυο δηλαδή είναι Τρεις 

παρά είκοσι πέντε 

• 11:20 - It's twenty past eleven  Είναι είκοσι μετά τις έντεκα δηλαδή Είναι έντεκα και 

είκοσι 

• 4:18 - It's eighteen past four Είναι δεκαοχτώ μετά τις τέσσερεις δηλαδή Είναι 

τέσσερεις και δεκαοχτώ 

• 8:51 - It's nine to nine Είναι εννέα πριν τις εννέα δηλαδή Είναι εννέα παρά εννέα 

• 2:59 - It's one to three Είναι ένα πριν τις τρεις δηλαδή Είναι τρεις παρά ένα 

 

Όταν η ώρα είναι 15 λεπτά μετά την ώρα λέμε: (a) quarter past= και τέταρτο 

• 7:15 - It's (a) quarter past seven  Είναι επτά και τέταρτο 

Όταν η ώρα είναι 15 λεπτά πριν την ώρα λέμε : a quarter to= παρά τέταρτο 

• 12:45 - It's (a) quarter to one  Είναι μία παρά τέταρτο 

https://www.grammar.cl/Basic/Can_Cannot.htm


Γιάνναρου Ευφροσύνη Αγγλικός Γραμματισμός ΣΔΕ Χανίων παραρτήματα Πλατανιά, Κισσάμου 

Όταν είναι και μισή λέμε : half past 

• 3:30 - It's half past three (but we can also say three-thirty)  Είναι τρεις και μισή ή 

Τρεις και τριάντα 

O'clock=Ακριβώς 

 

• 10:00 - It's ten o'clock  Δέκα ακριβώς 

• 5:00 - It's five o'clock  Πέντε ακριβώς 

• 1:00 - It's one o'clock  Μία ακριβώς 

Μερικές φορές γράφεται 9 o'clock (η ώρα + o'clock) 

 

12:00 

Για τις 12:00 μπορούμε να πούμε 

• twelve o'clock   Δώδεκα η ώρα 

• midday = noon  Μεσημέρι 

• midnight            Μεσάνυχτα 

 

Πώς ρωτάμε την ώρα 

Όταν ρωτάμε τι ώρα είναι τώρα: 

• What time is it?   Τι ώρα είναι; 

• What is the time?  Τι ώρα είναι; 

Ένας πιο ευγενικός τρόπος να ρωτήσουμε την ώρα είναι: 

• Could you tell me the time please? Μπορείτε να μου πείτε τι ώρα είναι παρακαλώ; 

 

What time...?  Τι ώρα......; 

When...?          Πότε......; 

• What time does the flight to New York leave? Τι ώρα αναχωρεί η πτήση για τη Νέα 

Υόρκη; 

• When does the bus arrive from London? Πότε φτάνει το λεωφορείο από το Λονδίνο; 

• When does the concert begin? Πότε ξεκινά η συναυλία; 

 

 

Πώς λέμε την ώρα 

Χρησιμοποιούμε It is ή It's για να απαντήσουμε τι ώρα είναι τώρα 

• It is half past five (5:30).  Είναι πέντε και μισή 

• It's ten to twelve (11:50)  Είναι δώδεκα παρά δέκα 

Χρησιμοποιούμε AT + time όταν μιλάμε για ένα συγκεκριμένο γεγονός 
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• The bus arrives at midday (12:00).  Το λεωφορείο φτάνει το μεσημέρι 

• The flight leaves at a quarter to two (1:45).  Η πτήση αναχωρεί στις δύο παρά 

τέταρτο 

• The concert begins at ten o'clock. (10:00)  Η συναυλία ξεκινά στις δέκα ακριβώς 

We can also use subject pronouns in these responses. 

• It arrives at midday (12:00).   Φτάνει το μεσημέρι 

• It leaves at a quarter to two (1:45).  Αναχωρεί στις δύο παρά τέταρτο 

• It begins at ten o'clock. (10:00)  Ξεκινά στις δέκα ακριβώς 

 

AM και PM 

 

Χρησιμοποιούμε a.m. (πμ) για τις πρωινές ώρες και p.m. (μμ) για τις απογευματινές και τις 

βραδυνές ώρες 

3am = Three o'clock in the morning. Τρεις η ώρα το πρωί     3:00 πμ 

3pm = Three o'clock in the afternoon. Τρεις η ώρα το απόγευμα 3:00 μμ 

 

Για εξάσκηση επισκεφτείτε https://www.vocabulary.cl/Basic/Telling_Time.htm 

 

Στους παρακάτω συνδέσμους θα βρείτε λεξιλόγιο για τις θεματικές ενότητες: 

 

• food= φαγητό 

https://agendaweb.org/vocabulary/food-exercises.html 

 

• home equipment and appliances= οικιακός εξοπλισμός και συσκευές 

https://www.tolearnenglish.com/exercises/exercise-english-2/exercise-english-96829.php 

 

• super market=υπεραγορά 

https://www.easypacelearning.com/all-lessons/learning-english-level-1/1293-supermarket-

and-grocery-store-vocabulary-with-pictures 

 

• professions=επαγγέλματα 

https://agendaweb.org/vocabulary/people_jobs_personalities-exercises.html 

 

• adjectives=επίθετα 

https://agendaweb.org/grammar/adjectives-worksheets-resources.html 

 

https://www.vocabulary.cl/Basic/Telling_Time.htm
https://agendaweb.org/vocabulary/food-exercises.html
https://www.tolearnenglish.com/exercises/exercise-english-2/exercise-english-96829.php
https://www.easypacelearning.com/all-lessons/learning-english-level-1/1293-supermarket-and-grocery-store-vocabulary-with-pictures
https://www.easypacelearning.com/all-lessons/learning-english-level-1/1293-supermarket-and-grocery-store-vocabulary-with-pictures
https://agendaweb.org/vocabulary/people_jobs_personalities-exercises.html
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• places=μέρη 

https://agendaweb.org/vocabulary/places-city-worksheets.html 

 

• weather=καιρός 

https://agendaweb.org/vocabulary/weather-worksheets-resources.html 

 

• travel=ταξίδια 

• transportation=μέσα μεταφοράς 

https://www.google.com/search?q=travel+vocabulary+in+english+exercises+pdf&tbm=isch

&ved 
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