
SIMPLE FUTURE-USE 

 

Χρησιμοποιούμε τον Simple Future: 

 Για αόριστες μελλοντικές προβλέψεις, όταν δηλαδή  

μιλάμε για πράγματα που νομίζουμε/ πιστεύουμε/  

ελπίζουμε/ φανταζόμαστε ότι θα γίνουν και δεν τα έχουμε  

σχεδιάσει. Γι’ αυτόν το λόγο συχνά συναντάμε τον Simple Future με 

ρήματα ή φράσεις όπως: think, believe, expect, hope, guess, 

suppose, doubt, promise, bet, be sure, be afraid+ τα επιρρήματα: 

perhaps(ίσως), possibly(ίσως), probably(πιθανώς-μετά το will), maybe, 

definitely(οπωσδήποτε). 

        ex. Her teacher thinks she’ll be a great pianist one day.  

              I expect they’ll be here soon. 

              I’ m sure our team will win the match. 

              It will probably rain tomorrow. 

 

 

 Για αποφάσεις που παίρνουμε τη στιγμή που μιλάμε, αυθόρμητα-δεν 

τις έχουμε σχεδιάσει από πριν. 

        ex. –I’m thirsty.      –I’ll bring you some water, mum!  

              -The phone is ringing.       –I’ll get it!  

              -It’s cold.        -I’ll close the window. 

  

 

 Για προτείνουμε ή να ζητήσουμε κάτι ευγενικά. 

         ex. Will you come to the cinema with us?  

         Will you open the window, please? 

 

 

 Όταν προσφερόμαστε να κάνουμε κάτι. 

         ex. We’ll carry the bags for you. 



 Για κάτι που είναι σίγουρο ότι θα γίνει στο μέλλον.  

     ex.  Anna will be two years old next month. 

 

 
  

 Για να δείξουμε προθυμία ή άρνηση να κάνουμε κάτι. 

    ex. I’ ll buy some bread on my way home.  

          He won’t give us any of his sweets. 

 

 

 

 Για υποσχέσεις, προειδοποιήσεις και απειλές. 

    ex. I promise I’ll call you back tomorrow. 

          Don’t play with the matches. You’ll burn your fingers! 

          Stop that or I’ll call the police!  

 

 

 

 

 

 

Time Expressions 

tonight 

tomorrow/ the day after tomorrow 

next week/ month/ year/ Monday 

this week/ month/ year/ evening 

in a week/ month/ year 

in two years 

in a while 

soon 

in the future/ in 2020 

 



BE GOING TO-USE 

 

Χρησιμοποιούμε το Be going to: 

 Για μελλοντικά σχέδια και προθέσεις- για κάτι 
που σκοπεύουμε ή έχουμε προγραμματίσει να κάνουμε. 

    ex. He’s going to visit his grandma next week. 

         We’re going to buy a yacht next year. 

         I’m going to learn Chinese this year. 

         Now that he has the money he is going to buy a house.  

 

 

 

 Για μελλοντικές προβλέψεις που βασίζονται σε ενδείξεις (κάτι που 

μας δείχνει τι πρόκειται να συμβεί). Βλέπουμε         ή ακούμε       

κάτι και κάνουμε μια πρόβλεψη. 

ex. Be careful! You are going to hit your head on the door. 

      He’s out in the rain without an umbrella. He’s going to catch a cold. 

 

 

 

 

      There are many dark clouds in the sky. It’s going to rain. 

      He looks tired. He is going to fall asleep. 

 

 

 

 

Time Expressions: Same as Simple Future 


