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Συωέχεια (3/3) 

ΤΡΟΠΙΚΟΤΗΤΕΣ ΑΠΟ ΤΟ 

https://e-didaskalia.blogspot.com/2019/10/tropikotites.html 

Τροπικότητες ρημάτων 

Τροπικότητες ονομάζονται οι διάφορες σημασιολογικές 

λειτουργίες που εκφράζονται με τη χρήση των εγκλίσεων 

και δείχνουν την υποκειμενική στάση του ομιλητή, π.χ. Να κερδίσει 

το λαχείο και τότε ποιος τον πιάνει! (υποθετική τροπικότητα). Οι 

τροπικότητες είναι δύο ειδών: η επιστημική και 

η δεοντική. Επιστημική τροπικότητα είναι αυτή που σχετίζεται με 

τον βαθμό της βεβαιότητας που εκφράζει ο ομιλητής γι' αυτό που 

λέει, π.χ. Πρέπει να περάσατε πολύ καλά στο 

ταξίδι. Δεοντική τροπικότητα είναι αυτή που σχετίζεται με τον 

βαθμό της αναγκαιότητας που εκφράζει ο ομιλητής για την 

πραγματοποίηση αυτού που λέει, π.χ. Λέω να πάω σήμερα θέατρο. 

Οι τροπικότητες εκφράζονται στη νέα ελληνική με ένα μεγάλο 

αριθμό γλωσσικών (π.χ. συνδυασμοί συνδέσμων, τροπικά ρήματα, 

εκφράσεις κτλ.) και εξωγλωσσικών (π.χ. ανασήκωμα ώμων, 

χειρονομίες κτλ.) στοιχείων. Εξετάζονται μαζί με τις εγκλίσεις, 

γιατί και οι εγκλίσεις –κυρίως οι προσωπικές– εκφράζουν 

τροπικότητες. Πιο αναλυτικά: 

Επιστημική τροπικότητα 

Η επιστημική τροπικότητα καλύπτει ένα φάσμα σημασιών 

σχετικών με τη βεβαιότητα του ομιλητή γι' αυτό που λέει, που στο 

ένα του άκρο βρίσκεται η υπόθεση και στο άλλο η ρητά δηλωμένη 

βεβαιότητα. Ορισμένες από αυτές τις σημασίες είναι οι εξής: 
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Υπόθεση 

Εκφράζεται η υπόθεση του ομιλητή γι' αυτό που λέει. Εκφέρεται με 

το να + υποτακτική, τα αν, εάν, άμα, έτσι και, ας + οριστική πολλών 

χρόνων κ.ά., π.χ. Να ξέρουν οι άνθρωποι τι χάνουν από τη ζωή στο 

χωριό, θα φύγουν από τις πόλεις. Ας είχε αυτοκίνητο και θα έβλεπες 

πού θα ήταν. 

Δυνατότητα 

Εκφράζεται από τον ομιλητή αυτό που είναι δυνατό να γίνει. 

Εκφέρεται ως εξής: μπορεί + υποτακτική, ίσως + υποτακτική, θα + 

οριστική κ.ά., π.χ. Φέτος, λόγω του καιρού, μπορεί να έχουμε μεγάλη 

παραγωγή λαδιού. Ίσως κάνει λιγότερο κρύο τον επόμενο μήνα. 

Πιθανότητα 

Εκφράζεται από τον ομιλητή η πιθανότητα να γίνει αυτό που λέει. 

Από αυτήν την άποψη είναι πιο ισχυρή από τη δυνατότητα. 

Εκφέρεται με τα πρέπει + υποτακτική, θα + οριστική κ.ά., π.χ. Ο 

θείος σου πρέπει να έχει πολλά χρήματα για να τα ξοδεύει τόσο 

εύκολα. Θα ήταν δύσκολα εκείνα τα χρόνια. 

Βεβαιότητα 

Εκφράζεται από τον ομιλητή βεβαιότητα γι' αυτό που λέει. 

Εκφέρεται με απλή οριστική και συνοδεύεται συχνά από εκφράσεις 

(επιρρήματα κτλ.) που δηλώνουν βεβαιότητα, π.χ. Ο Κολόμβος 

σίγουρα ανακάλυψε την Αμερική. 

 

 

Δεοντική τροπικότητα 
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Η δεοντική τροπικότητα καλύπτει ένα ευρύ φάσμα σημασιών 

σχετικών με την προσδοκία πραγματοποίησης αυτών που λέει ο 

ομιλητής, που στο ένα άκρο του βρίσκεται η απλή επιθυμία και στο 

άλλο η υποχρέωση. Ορισμένες από αυτές τις σημασίες είναι οι εξής: 

Επιθυμία 

Εκφράζεται από τον ομιλητή η επιθυμία του υποκειμένου. 

Εκφέρεται συχνά με το ρήμα θέλω + υποτακτική, π.χ. Όλοι θέλουν 

να έχουν καλή υγεία. 

Ευχή 

Εκφράζεται από τον ομιλητή η επιθυμία του υποκειμένου ως ευχή. 

Είναι πιο ισχυρή από την τροπικότητα της επιθυμίας. Εκφέρεται με 

απλή υποτακτική (και εκφράσεις που δείχνουν πως πρόκειται για 

ευχή και όχι προσταγή) και με τα ας, να, μακάρι, που + υποτακτική, 

π.χ. Ας πλύνει καμιά φορά το αυτοκίνητο. Να μπεις στην εκκλησία, 

έστω και για λίγο. 

Πρόθεση 

Εκφράζεται από τον ομιλητή η πρόθεση του υποκειμένου να κάνει 

μια ενέργεια. Εκφέρεται με ρήματα που δηλώνουν 

πρόθεση (στοχεύω να, σκοπεύω να, προτίθεμαι να, λέω να κτλ.) 

+ υποτακτική, π.χ. Οι μαθητές της Γ΄ Λυκείου σκοπεύουν να 

πάνε φέτος εκδρομή στην Ιταλία. 

Υποχρέωση 

Εκφράζεται από τον ομιλητή η ανάγκη, η υποχρέωση του 

υποκειμένου να κάνει μια ενέργεια. Εκφέρεται, εκτός της 

προστακτικής, με το απρόσωπο ρήμα «πρέπει» και με ανάλογες 
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εκφράσεις (είναι ανάγκη, είναι υποχρεωμένος κτλ.) + υποτακτική, 

π.χ. Φέτος ο Γιάννης πρέπει να πάρει το πτυχίο του. 

 

 

οριστική υποτακτική προστακτική 

Θα+παρατατικός ή 

υπερσυντέλικος (δυνατότητα) 

Θα είχαμε προλάβει την 

παράσταση αν βιαζόσουν λίγο. 

Να+ όλοι οι 

χρόνοι(ενδεχόμενο 

- πιθανό) Δεν 

αποκλείεται να 

αλλάξω γνώμη (προσταγή) Βγες έξω! 

Θα+αόριστος ή 

υπερσυντέλικος 

(πιθανότητα) Θα ήταν 

μεσάνυχτα όταν μου 

τηλεφώνησε. 

(υπόθεση) Να πεις 

το ναι και θα δεις 

πόσο ωραία θα 

περάσουμε! 

(προτροπή) Ντυθείτε 

γρήγορα, γιατί όπου να’ 

ναι έρχονται! 

Να+ όλοι οι χρόνοι (απορία-

σκέψη) Να το έχουν μάθει 

άραγε; 

(προσταγή) Να μη 

σ’ ακούσω να 

φλυαρείς πάλι! 

(απαγόρευση) Δηλώνεται 

όπως και η προτροπή, 

αλλά με αρνητικούς 

τύπους της προστακτικής. 

(ευχή) Να έπαιρνα κι εγώ 

μέρος στο αγώνες! 

(απορία - σκέψη) 

Να πάω χωρίς 

προηγούμενη 

ειδοποίηση; 

(παράκληση) Τηλεφώνησε 

μου, όταν φτάσεις, σε 

παρακαλώ! 
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(υπόθεση) Να με είχες 

ενημερώσει έγκαιρα 

 

(παράκληση) Να 

με κρατήσεις 

ενήμερο, σε 

παρακαλώ. 

(ευχή) Γράψε καλά στις 

εξετάσεις! 

(πρασταγή) Τι μου λές τώρα! 

(παραχώρηση - 

υποχώρηση) Καλά, 

μη φωνάζεις ! 

 

 

(ευχή) Να γίνεις 

γρήγορα καλά. 

 
 

ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ /ΠΥΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΓΛΩΣΣΑ 

http://www.greek-

language.gr/digitalResources/modern_greek/tools/lexica/glossolog

y_edu/iframe.html?id=173&heading=3 

Οι εγκλίσεις εκφράζουν τροπικότητες 

Είδαμε και παραπάνω ότι η οριστική σε κύριες προτάσεις θεωρείται έγκλιση κρίσης 

που εκφράζει το πραγματικό. Γενικότερα,  

οι εγκλίσεις αποτελούν γραμματική έκφραση της  

τροπικότητας, δηλαδή της στάσης του ομιλητή απέναντι στο περιεχόμενο 

της πρότασης που εκφωνεί . Έτσι, οι εγκλίσεις κρίσης αφορούν τη βεβαιότητα ή 

αβεβαιότητα του ομιλητή, ενώ οι εγκλίσεις επιθυμίας παρουσιάζουν το 

περιεχόμενο της πρότασης ως κάτι επιθυμητό, αναγκαίο κλπ. Με άλλα λόγια, στην 

http://www.greek-language.gr/digitalResources/modern_greek/tools/lexica/glossology_edu/iframe.html?id=173&heading=3
http://www.greek-language.gr/digitalResources/modern_greek/tools/lexica/glossology_edu/iframe.html?id=173&heading=3
http://www.greek-language.gr/digitalResources/modern_greek/tools/lexica/glossology_edu/iframe.html?id=173&heading=3
http://www.greek-language.gr/digitalResources/modern_greek/tools/lexica/glossology_edu/lemma.html?id=91
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περίπτωση της οριστικής ο ομιλητής βεβαιώνει την αλήθεια του περιεχομένου κάθε 

κύριας πρότασης που εκφωνεί εφόσον την εκφέρει σε οριστική: 

Έξω βρέχει. 

Έχει τρία παιδιά. 

2 επί 3 κάνει 6. 

Σήμερα είναι Σάββατο. 

Αύριο θα πάμε εκδρομή. 

Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις θα ήταν εξαιρετικά περίεργο να συνεχίσει θέτοντας σε 

αμφισβήτηση το περιεχόμενο της πρότασης, π.χ.: 

Έχει τρία παιδιά – αλλά δεν πιστεύω ότι έχει τρία παιδιά / δεν ξέρω αν έχει τρία παιδιά 

/ δεν έχω ιδέα αν έχει τρία παιδιά / δεν έχω καμία ένδειξη ότι έχει τρία παιδιά… 

Αυτό σημαίνει ότι η χρήση της οριστικής κανονικά ερμηνεύεται 

ως βεβαιωτική τροπικότητα: ο ομιλητής με τη χρήση της οριστικής δηλώνει την 

πεποίθησή του, τη γνώση του, τη βεβαιότητά του κ.ο.κ. ότι το περιεχόμενο της 

πρότασης είναι αληθές. 

  

Αντίθετα, η υποτακτική και η προστακτική ποτέ δεν εκφράζουν τέτοιου είδους 

βεβαιωτική τροπικότητα. Οι τροπικότητες που εκφράζουν (σε κύριες προτάσεις) 

αφορούν τις επιθυμίες του ομιλητή, αυτά που εύχεται, αυτά που προτείνει, αυτά που 

θεωρεί καλό να συμβούν, αυτά που θεωρεί ότι είναι ανάγκη να συμβούν κ.ά.: 

Ας βρέξει! 

Μακάρι να κάνουν τρία παιδιά. 

Ας δεχτούμε ότι 2 επί 3 κάνει 6. 

Αχ και να ήταν Σάββατο σήμερα! 

Πήγαινε καμιά εκδρομούλα! 

Σε αυτές τις περιπτώσεις θα ήταν εξαιρετικά περίεργο αν ο ομιλητής συνέχιζε την 

πρόταση θέτοντας σε αμφισβήτηση τη δική του επιθυμία, π.χ.: 

Ας βρέξει – αλλά δεν θέλω να βρέξει / Μακάρι να κάνουν τρία παιδιά – αλλά δεν θα 

ήθελα να κάνουν τρία παιδιά / Ας δεχτούμε ότι 2 επί 3 κάνει 6 – αλλά δεν προτείνω να 

εξετάσουμε αυτό το ενδεχόμενο / Αχ και να ήταν Σάββατο σήμερα – αλλά θα ήταν πολύ 

κακό αν ήταν Σάββατο σήμερα / Πήγαινε καμιά εκδρομούλα – αλλά νομίζω ότι δεν 

πρέπει να κάνεις εκδρομούλες! 
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3.1 Η ταύτιση έγκλισης και τροπικότητας δεν είναι απόλυτη 

Η οριστική κανονικά εκφράζει βεβαιωτικές τροπικότητες, αλλά μπορεί να εκφράζει 

και τροπικότητες επιθυμίας ή κατεύθυνσης : 

Φεύγεις τώρα αμέσως και έρχεσαι αύριο με τον κηδεμόνα σου! 

Μπαίνεις μέσα, πηγαίνεις στον τρίτο διάδρομο δεξιά, και χτυπάς το κουδούνι. 

Βάζεις τα αβγά, τα χτυπάς με τη ζάχαρη και μετά προσθέτεις τα στερεά υλικά. 

Στα παραδείγματα αυτά, οι τύποι της οριστικής σίγουρα δεν βεβαιώνουν κάτι και θα 

μπορούσαν άνετα να αντικατασταθούν από τύπους της προστακτικής (ή της 

υποτακτικής): 

Φύγε τώρα αμέσως και έλα αύριο με τον κηδεμόνα σου! 

Μπες μέσα, πήγαινε στον τρίτο διάδρομο δεξιά, και χτύπα το κουδούνι. 

Βάλε τα αβγά, χτύπα τα με τη ζάχαρη και μετά πρόσθεσε τα στερεά υλικά. 

Μια οριστική μπορεί ακόμα, υπό προϋποθέσεις, να εκφράζει και δυνατότητα: 

Η μαμά της οδηγεί μηχανή αλλά δεν οδηγεί αυτοκίνητο. 

Αυτό το βιβλίο δεν διαβάζεται. 

Μελιτζάνες τρώω, αλλά σπανάκι δεν τρώω με τίποτε. 

Και βέβαια, όπως θα δούμε παρακάτω, σε συγκεκριμένες περιπτώσεις (όπως π.χ. 

κάποιες υποθετικές προτάσεις) μπορεί ακόμα και να δηλώνει το αντίθετο του 

πραγματικού: 

Αν την είχε γνωρίσει πριν από 10 χρόνια, θα είχαν παντρευτεί. 

Σε μια τέτοια περίπτωση, η ερμηνεία κανονικά είναι ότι, στην πραγματικότητα, ούτε 

την γνώρισε πριν από 10 χρόνια ούτε και παντρεύτηκαν. 

  

Και οι άλλες εγκλίσεις δεν εκφράζουν σταθερά ένα μόνο είδος τροπικότητας – 

αλλά ποτέ δεν εκφράζουν κάποια βεβαιωτική τροπικότητα 

 . Είδαμε και παραπάνω ότι μπορεί να εκφράζουν διάφορους είδη επιθυμίας, ευχής, 

συμβουλής, προτροπής, οδηγιών, διαταγών κ.ο.κ. Ο ίδιος τύπος μπορεί να εκφράζει 

οτιδήποτε από τα παραπάνω, ανάλογα με τα συμφραζόμενα και τις συνθήκες 

της εκφώνησης: 

Να φύγεις τώρα αμέσως! 

Φύγε τώρα αμέσως! 

http://www.greek-language.gr/digitalResources/modern_greek/tools/lexica/glossology_edu/lemma.html?id=91
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Και τα δύο μπορούν να είναι εκφράσεις συμβουλής ή διαταγής, περισσότερο ή 

λιγότερο ευγενικής, ανάλογα με όσα έχουν προηγηθεί πριν την εκφώνησή τους και 

ανάλογα με τη σχέση των συνομιλητών. Και τα δύο θα μπορούσαν να συνεχιστούν 

άνετα με οποιοδήποτε από τα εξής: 

Σε διατάζω. Σε συμβουλεύω για το καλό σου. Για σένα το λέω μωρέ. Το απαιτεί ο 

κανονισμός! Κάν’ το για μας αγαπούλα μου. Μη τη στενοχωρείς τη μανούλα σου κ.ά. 
 

http://www.greek-language.gr/digitalResources/modern_greek/tools/lexica/glossology_edu/lemma.html?id=91
http://www.greek-language.gr/digitalResources/modern_greek/tools/lexica/glossology_edu/lemma.html?id=192

