
Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να εκφράσουμε ποσότητα στα Αγγλικά. 
Σήμερα θα δούμε τους κυριότερους από αυτούς, τα Παραθετικά τους και
τι πρέπει να προσέχουμε σχετικά με τα μετρήσιμα και τα μη μετρήσιμα 
ουσιαστικά.

Τα μετρήσιμα ουσιαστικά
Τα μετρήσιμα ουσιαστικά είναι τα κανονικά ουσιαστικά που μπαίνουν 
στον πληθυντικό κανονικά. Μετά τις παρακάτω μονάδες μέτρησης 
μπαίνουν πάντα στον πληθυντικό.
SOME/ANY/NO
Τα κυριότερα Quantifiers. Εμφανίζονται και σε μετρήσιμα και σε μη 
μετρήσιμα ουσιαστικά.
Το some σημαίνει "μερικός -ή -ό" και πάει στην κατάφαση και στην 
ερώτηση (στην ερώτηση μόνο για ευγενικούς σκοπούς). Το any και no 
σημαίνουν "καθόλου". Το any συντάσσεται με άρνηση και ερώτηση ενώ 
το no συναντάται μόνο στην κατάφαση.
I have no friends/I don't have any friends= Δεν έχω καθόλου φίλους.
Do you have any forks?/Do you have some forks?= Έχεις καθόλου 
πιρούνια; (το some για ευγενικά)
Μην μπερδεύετε το any και το no!
(A) FEW
Το a few σημαίνει "λίγα αλλά αρκετά" και αντιθέτως, το few σημαίνει 
"λίγα- δε φτάνουν". Συντάσσεται μόνο με μετρήσιμα ουσιαστικά στον 
πληθυντικό.
Few people have had a bungee jump.
Go to the supermarket to buy me a few apples.
Υπάρχουν και εκφράσεις με το (a) few. Ορισμένες παραλείπουν το a, 
άλλες όχι.
only a few
very few
too few
so few
Τα Παραθετικά του είναι fewer και the fewest.
(HOW) MANY
Το many σημαίνει "πολλοί". Συντάσσεται με ουσιαστικά πληθυντικού 
αριθμού. Συνήθως μπαίνει στην άρνηση και στην ερώτηση, αλλά δεν 
είναι λάθος η σύνταξή του με κατάφαση.
I haven't seen many people do this.
Many women were killed due to their kids' birth.
Το how many χρησιμοποιείται για να ρωτήσουμε "πόσοι;"



How many people work in your dad's factory?
Παραθετικά: more και the most
A LOT OF/LOTS OF/PLENTY OF
Το a lot of/lots of/plenty of μπαίνει και με μετρήσιμα και με μη 
αριθμήσιμα. Σημαίνουν και αυτά "πολλοί".
Lots of men lost their jobs over the last 10 years.
Plenty of children have been bullied.
A lot of people stopped smoking throughout this year.
Τα Παραθετικά όλων τους είναι more και the most.

Μη αριθμήσιμα ουσιαστικά
Τα μη αριθμήσιμα ουσιαστικά δεν παίρνουν αόριστο άρθρο και δεν 
έχουν πληθυντικό. Παραπάνω είδαμε διάφορες εκφράσεις που 
συντάσσονται και με αριθμήσιμα και με μη αριθμήσιμα ουσιαστικά. Δε 
θα τις ξαναγράψουμε εδώ.
(A) LITTLE
Το (a) little είναι το αντίστοιχο του few στα μη αριθμήσιμα. Υπάρχουν 
αντίστοιχες εκφράσεις (only a little, very little etc.) και αν παραλείψουμε
το a, έχει το ίδιο νόημα.
I need a little sugar in order to make a cake.
We've got very little cheese in our fridge.
He has little knowledge on computers, thereby he can't help you.
Παραθετικά: less και the least
(HOW) MUCH
Το much είναι το αντίστοιχο του many αλλά στα μη αριθμήσιμα.
I haven't got much chocolate.
Το how much είναι το αντίστοιχο του how many.
How much information do you have about this?
Παραθετικά: more και the most
 A GREAT DEAL OF
Δε συναντάται στα αριθμήσιμα ουσιαστικά. Σημαίνει "μια μεγάλη 
ποσότητα".
There is a great deal of information in the library.

Άλλες εκφράσεις
Υπάρχουν πολλές άλλες εκφράσεις που συντάσσονται με αριθμήσιμα ή 
με μη αριθμήσιμα ουσιαστικά. Οι σημαντικότερες: a variety of (μια 
ποικιλία, και προσοχή: προφέρεται βαράιετι), a wealth of (ένας 
πλούτος), loads of (πολύ), the majority of (η πλειοψηφία) και the 
minority of (η μειοψηφία).



The majority of the children would rather play basketball, therefore, 
basketball has become the school sport.
There is a variety of dishes in our restaurant.
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