
Question words 

 

A. Για να σχηματίσουμε την ερώτηση που αφορά το 

υποκείμενο μιας πρότασης (ποιος;) 

χρησιμοποιούμε το who και στη συνέχεια την 

υπόλοιπη πρόταση όπως είναι, σε κατάφαση.  

 

π.χ. αν στην πρόταση Mary is reading a book δε 

γνωρίζαμε το υποκείμενο, δηλαδή τη Mary, τότε η 

ερώτηση θα ήταν: 

Who is reading a book? 

 

B. Για να σχηματίσουμε την ερώτηση που αφορά 

οτιδήποτε άλλο εκτός από το υποκείμενο μιας 

πρότασης, βάζουμε πάλι πρώτη την ερωτηματική 

λέξη, αλλά μετά ακολουθεί η υπόλοιπη πρόταση 

σε μορφή ερώτησης. 

 

π.χ. αν στην πρόταση Mary is reading a book δε 

γνωρίζαμε το αντικείμενο, δηλαδή τι διαβάζει η 

Mary (το a book), τότε η ερώτηση θα ήταν 

What is Mary reading?  

Αν θέλαμε να μάθουμε το που, πάλι θα 

ακολουθούσε η πρόταση σε μορφή ερώτησης: 

Where is Mary reading a book? 

 

Το αντίστοιχο συμβαίνει σε όλους τους χρόνους. 

π.χ. Mary reads a book 

Who reads a book   (περίπτωση Α) 

What does Mary read   (περίπτωση Β) 

Where does Mary read a book (περίπτωση Β) 

 

 

 

Παραδείγματα: (οι αριθμοί που αντιστοιχούν στις ερωτήσεις δείχνουν κάθε φορά ποιο είναι αυτό 

που δε γνωρίζουμε και το οποίο ρωτάμε. 

 

Tina   wears   her   yellow   dress   in the park   on Saturdays   because she likes it 
 

 

1. who wears her yellow dress in the park on Saturdays (because she likes it)?   Tina 

2. what does Tina do in the park on Saturdays (because she likes it)?          She wears her yellow dress 

3. what does Tina wear in the park on Saturdays (because she likes it)?           Her yellow dress 

4. whose yellow dress does Tina wear in the park on Saturdays (because she likes it)?     hers / Tina’s 

5. which dress does Tina wear in the park on Saturdays (because she likes it)?            the yellow dress 

6. where does Tina wear her yellow dress on Saturdays (because she likes it)?       in the park 

7. When (ή how often) does Tina wear her yellow dress in the park (because she likes it)?   on Saturdays 

8. why does Tina wear her yellow dress in the park on Saturdays?         Because she likes it 

Ερωτηματικές λέξεις: 

 

Who ποιος, ποια, ποιον, ποιαν, 

ποιοι, ποιες, ποιους 

(ονομαστική και αιτιατική) 

Whom ποιόν, ποιάν, ποιους ποιες 

(αιτιατική για ανθρώπους) 

What τι 

Whose ποιανού, ποιανής, ποιών 

(γενική) 

When πότε 

Why γιατί 

Where πού 

When πότε 

Which ποιο (από κάποια επιλογή) 

How πώς (τρόπο ή ποσότητα) 

π.χ. How long πόσον 

(καιρό) 

 How often πόσο συχνά 

 How many πόσα 

 How much πόσο 
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