
Countable and Uncountable nouns 

Tα ουσιαστικά χωρίζονται σε δύο κατηγορίες:  

1.Τα countable = Αυτά τα οποία μπορούν να μετρηθούν (e.g. an apple, three 

books, two hours, four eggs etc.). Έχουν ενικό αλλά και πληθυντικό αριθμό και 

συνοδεύονται από το οριστικό (the) και το αόριστο άρθρο (a/an) - ανάλογα βέβαια 

με τον αριθμό στον οποίο βρίσκονται. 

e.g. a key, two keys, the three girls etc. 

2.Τα uncountable = Αυτά τα οποία δεν μπορούν να τα μετρηθούν έχουν μόνο 

ενικό αριθμό. Για να δείξουμε την ποσότητά τους χρησιμοποιούμε κάποια άλλη 

μετρική μονάδα  ή εκφράσεις όπως e.g. a kilo, grams, a packet, a teaspoon, some, 

a little, a lot of, much, a cup, a bottle, a slice etc.. Σε αυτή την κατηγορία 

ουσιαστικών εντάσσονται κυρίως τροφές και υγρά. 

e. g. a kilo of meat, 300 grams of Gouda cheese, a cup of flour, some milk, a bottle 

of water 

Πιο αναλυτικά, στα uncountable nouns εντάσσονται ορισμένα:  
Είδη φαγητού: spaghetti, yogurt, cheese, flour, rice, butter, meat, bread etc 
Υγρά: water, coffee, lemonade, cola, soda, juice, oil, petrol, tea, wine etc. 
Υλικά: silver, gold, wood, crystal, plastic, porcelain, paper etc. 
Αφηρημένα ουσιαστικά: freedom, love, relationship, justice, beauty, help, 
education, knowledge etc. 
Άλλα: news, advice, information, weather, furniture, luggage, baggage, hair, 
research, rubbish, litter, accommodation, behavior, equipment, fun etc. 

Διαφορές countable και uncountable nouns 

 

 

 



Some/ Any  

Το some και το any χρησιμοποιούνται τόσο με countable όσο και με uncountable 
nouns. Διαφέρουν βέβαια ως προς τη σημασία και ως προς το είδος των 
προτάσεων στις οποίες μπαίνουν (κατάφαση/ ερώτηση/ άρνηση). 
Ας τα δούμε ένα - ένα: 

Some 

To some (= μερικά) και τα παράγωγά του (something=κάτι, someone=κάποιος, 
somewhere=κάπου) χρησιμοποιούνται σε καταφατικές προτάσεις. 
E.g. There is some wine in the cellar.  
E.g. We have some chocolate cake left from last night. 
E.g. There is someone at the door. 
 
Μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε ερωτηματικές προτάσεις μόνο όταν θέλουμε να 
προσφέρουμε ευγενικά κάτι. 
E.g. Would you like some tea? 
E.g. Do you want something to eat? 
E.g. Can you ask someone to come and repair the TV? 

Any 

To any (=καθόλου) και τα παράγωγά του (anything= τίποτα, anyone= κανείς, 
anywhere= πουθενά) χρησιμοποιούνται σε ερωτηματικές και αρνητικές προτάσεις. 
E.g. Has anyone seen my mobile? 
E.g. We don't have anything in the fridge to eat!    

 

Much, Many & A lot of (= πολύ/πολλά) 

To much χρησιμοποιείται με uncountable nouns. 

E.g. There isn't much sugar in my tea.  
 
Ενώ το many με countable nouns. 

E.g. There aren't many animals in this zoo. 
 
Συνήθως τα συναντούμε σε ερωτηματικές (how much/how many) ή σε αρνητικές 
προτάσεις (not much/not many). 
 
E.g. How much sugar do you take in your tea? 
E.g. George does not have many toys. 

Στις καταφατικές προτάσεις προκειμένου να εκφράσουμε ότι κάτι βρίσκεται σε 
μεγάλη ποσότητα, χρησιμοποιούμαι το a lot of/ lots of (= πολύ/πολλά) και με 
countable και με uncountable nouns  



E.g. George has a lot of / lots of friends. 
E.g. Mary has a lot of / lots of toys. 
 
Προσοχή: Χρησιμοποιούμε a lot of + noun (ουσιαστικό) αλλά a lot χωρίς να 
ακολουθεί ουσιαστικό.  
E.g. I have read a lot of books.  
E.g. I like this game a lot.  
 

Little & Few (= λίγο/λίγα) 

Tα αντίθετα από το much και το many είναι τα little και few. Χρησιμοποιούνται για 
να δηλώσουμε πως κάτι βρίσκεται σε μικρή ποσότητα, είναι λίγο ή λίγα. 
 
Το little χρησιμοποιείται για τα uncountable nouns. 
E.g. They had little money to spend. 
 
 
Ενώ το few για τα countable nouns. 
E.g. Few people came to the party yesterday. 
 
 Αν όμως μπροστά από το little και το few μπει η προσθήκη του α αλλάζει 
ελαφρώς τη σημασία τους. Ας το εξετάσουμε μέσα από τα παρακάτω 
παραδείγματα. 
 
E.g. Τhere is a little milk left. I can make a milkshake. (έμεινε λίγο αλλά μου είναι 
αρκετό για να καλύψω την ανάγκη μου) 
 
e.g.There’s little milk left in the carton. It’s not enough to make the rice pudding. 
(Λίγο αλλά δεν είναι αρκετό για να φτιάξω ρυζόγαλο) 
 
 
Το ίδιο ισχύει και για τα few - a few (Αλλά ακολουθεί countable noun) 
E.g. I have a few cookies, we can share them. 
E.g. There are few students interested in this volleyball. We will have to choose a 
different sport to play. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


