
1. ΘΕΜΑ 
Επιστηµική και δεοντική αναγκαιότητα µε τη χρήση του πρέπει 
 
2. ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ 
Πρέπει να διαβάσει � πρέπει να διαβάζει 
Έπρεπε να διαβάσει 
 
3. ΕΠΙΠΕ∆Ο-ΒΑΘΜΟΣ ∆ΥΣΚΟΛΙΑΣ 
Β ΚΕΓ, 2 ΕΚΠΑ 
 
4. ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΓΝΩΣΗ 
Σχηµατισµός υποτακτικής µε το να 
Σηµασία ενεστωτικού-αοριστικού θέµατος 
Χρονική αξία ρηµατικών τύπων 
Απρόσωπη σύνταξη. 
 
5. ΠΙΘΑΝΑ ΛΑΘΗ  
(α) χρήση του πρέπει ως προσωπικού: *πρέπεις να διαβάσεις! 
(β) αδυναµία σχηµατισµού του συνοπτικού τύπου: *πρέπει να φεύξεις 
(γ) σύγχυση δεοντικής και επιστηµικής ερµηνείας � αδυναµία κατανόησης ενδεχόµενης 
αµφισηµίας. 
 
6. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
6.1. Το τροπικό ρήµα πρέπει µπορεί να σηµαίνει είτε ότι το υποκείµενο της 
συµπληρωµατικής πρότασης έχει κάποια υποχρέωση είτε ότι είµαστε υποχρεωµένοι να 
δεχτούµε ως αληθές αυτό που αναφέρει η συµπληρωµατική πρόταση. 
 Και οι δύο αυτές ερµηνείες είναι διαθέσιµες µόνο στην περίπτωση που το κύριο ρήµα 
εµφανίζεται µε ενεστωτικό (µη συνοπτικό) θέµα (και µη παρελθοντικές καταλήξεις): 
 

Πρέπει να διαβάζει  
= είτε «µάλλον διαβάζει (αυτή τη στιγµή)» είτε «είναι υποχρεωµένος να διαβάζει 
διαρκώς (στο µέλλον)» 

 
Στην περίπτωση που το ρήµα εµφανίζεται µε αοριστικό (συνοπτικό) θέµα, η µόνη πιθανή 
ερµηνεία είναι η «δεοντική» (και µη παρελθοντικές καταλήξεις): 
 

Πρέπει να διαβάσει  
= «είναι υποχρεωµένος να διαβάσει (στο µέλλον)» 

 
Παρατηρούµε ότι (όπως και στις περιπτώσεις µε το µπορεί να, καθώς και µε όλους τους 
συνδυασµούς µε τα θα, να και ας) οι «ενεστωτικοί» (µη συνοπτικοί) τύποι µπορούν να 
αναφέρονται χρονικά είτε στο παρόν είτε στο µέλλον, ενώ οι «αοριστικοί» (συνοπτικοί) 
αναφέρονται υποχρεωτικά στο µέλλον. 
 Στην πράξη, για το φυσικό οµιλητή η αµφισηµία της πρώτης περίπτωσης σπανιότατα 
είναι πρόβληµα � καθώς τα γλωσσικά και εξωγλωσσικά συµφραζόµενα επιτρέπουν ή 
αποκλείουν τη µία από τις δύο ερµηνείες. Για το µη φυσικό οµιλητή τα πράγµατα µπορεί να 
είναι πιο περίπλοκα όσον αφορά την κατανόηση, και πάντως πρέπει να είναι σε θέση να 
παράγει προτάσεις που να κωδικοποιούν και τα δύο είδη τροπικότητας. 
 



6.2. Στην περίπτωση ρηµάτων που δεν κάνουν διάκριση µεταξύ ενεστωτικού και αοριστικού 
θέµατος, οι αντίστοιχες προτάσεις είναι πάντοτε αµφίσηµες: 
 

Ένας επιθετικός παίκτης στο µπάσκετ πρέπει να είναι ψηλός 
Πρέπει να είναι ψηλός, αφού είπαν ότι δεν χωράει στο αυτοκίνητο 

 
ή ακόµα: 
 
 Πρέπει να αρέσω σε ένα ροκά  

= «είναι αναγκαίο να συµπεράνω ότι αρέσω σε ένα ροκά (αυτή τη στιγµή)» είτε «έχω 
την υποχρέωση να αρέσω σε ένα ροκά (κάποια στιγµή στο µέλλον)». 

 
6.3. Όπως και στην περίπτωση των συνδυασµών του θα, το σύνταγµα πρέπει να + αόριστος 
αναφέρεται υποχρεωτικά στο παρελθόν και ερµηνεύεται επιστηµικά: 
 
 Πρέπει να διάβασε 
 = «είναι αναγκαίο να συµπεράνω ότι διάβασε» (πρβλ. θα διάβασε). 
 
Παρόµοια, και το σύνταγµα πρέπει να + υπερσυντέλικος αναφέρεται υποχρεωτικά στο 
παρελθόν (ή στο απώτερο παρελθόν ή στο παρελθόν του παρελθόντος � βλ. σηµασίες του 
υπερσυντέλικου γενικά) καθώς και το σύνταγµα πρέπει να + παρατατικός αναφέρεται στο 
παρελθόν (και παρουσιάζει µια πράξη στην εξέλιξή της � βλ. σηµασίες του παρατατικού 
γενικά) και ερµηνεύονται επιστηµικά σε κάθε περίπτωση: 
 
 Πρέπει να είχε διαβάσει 
 = «είναι αναγκαίο να συµπεράνω ότι είχε διαβάσει» 
 Πρέπει να διάβαζε 
 = «είναι αναγκαίο να συµπεράνω ότι διάβαζε». 
 
6.4. Αντίθετα, το σύνταγµα πρέπει να + παρακείµενος µπορεί να αναφέρεται είτε σε κάτι που 
έχει συµβεί στο παρελθόν είτε σε κάτι που θα έχει συµβεί στο µέλλον (δηλαδή χρονικά 
ερµηνεύεται είτε ως «παρακείµενος» είτε ως «συντελεσµένος µέλλοντας» � βλ. σχετικά 
δελτία): 
 
 Πρέπει να έχει διαβάσει 

= είτε «είναι αναγκαίο να συµπεράνω ότι έχει διαβάσει (στο παρελθόν)» είτε «είναι 
υποχρεωµένος να έχει διαβάσει (κάποια στιγµή πριν από κάποια µελλοντική στιγµή)». 

 
Συνολικά, κάθε πρόταση που εισάγεται µε το πρέπει µπορεί να δηλώνει είτε υποχρέωση (και 
τότε η πράξη που περιγράφει το κύριο ρήµα πρέπει να µπορεί να τοποθετηθεί στο µέλλον) 
είτε υποχρεωτικό συµπέρασµα για κάτι που συµβαίνει ή έχει συµβεί (που τοποθετείται 
δηλαδή στο παρελθόν ή στο παρόν). Εποµένως, µόνο οι τύποι πρέπει να διαβάζει και πρέπει 
να έχει διαβάσει είναι δυνατό να είναι αµφίσηµοι (καθώς µόνο αυτοί µπορούν να 
αναφέρονται είτε στο παρόν είτε στο µέλλον). Αντίθετα, όλοι οι άλλοι τύποι είναι 
µονοσήµαντοι καθώς είτε αναφέρονται υποχρεωτικά στο µέλλον και άρα οπωσδήποτε 
δηλώνουν υποχρέωση (πρέπει να διαβάσει) είτε αναφέρονται υποχρεωτικά στο παρελθόν και 
άρα οπωσδήποτε δηλώνουν αναγκαίο συµπέρασµα (πρέπει να διάβαζε, πρέπει να διάβασε και 
πρέπει να είχε διαβάσει). 
 Η επιστηµική χρήση του πρέπει (όπως και γενικά η έκφραση επιστηµικής 
τροπικότητας) είναι συνηθέστερη στο γ΄ πρόσωπο, καθώς σπανιότερα πιθανολογούµε για τον 



εαυτό µας ή έναν παρόντα συνοµιλητή, ενώ συνηθέστερα για κάποιον τρίτο. Εποµένως το 
πρόσωπο του υποκειµένου του κύριου ρήµατος είναι ένας σηµαντικός παράγοντας που 
µπορεί να µας κατευθύνει στην άρση της αµφισηµίας µεταξύ επιστηµικής και δεοντικής 
τροπικότητας. 
 
6.5. Μπορούµε να µιλήσουµε για υποχρεώσεις που ίσχυαν στο παρελθόν είτε µε χρήση του 
παρελθοντικού έπρεπε να + οποιοδήποτε ρηµατικό τύπο (εκτός από αόριστο) είτε µε άλλα 
(λεξικά) µέσα (λ.χ. είχε την υποχρέωση να, ήταν υποχρεωµένος να, ήταν ανάγκη να, ήταν 
απαραίτητο να, ήταν υποχρεωτικό να): 
 
 Έπρεπε να διαβάσω/διαβάζω/διαβάσω/διάβαζα/έχω διαβάσει/είχα διαβάσει 

= «Ήµουν υποχρεωµένος να διαβάσω/διαβάζω/διαβάσω/διάβαζα/έχω διαβάσει/είχα 
διαβάσει» 

 
∆εν είναι επιτρεπτός ο συνδυασµός έπρεπε να + αόριστος (*έπρεπε να διάβασα) � καθώς η 
χρήση του έπρεπε επιβάλλει τη δεοντική ερµηνεία ενώ η χρήση του να διάβασα επιβάλλει την 
επιστηµική. 
 
6.6. Είναι σπάνιες οι περιπτώσεις κατά τις οποίες είναι δυνατό να διακοπεί η ακολουθία 
πρέπει/έπρεπε + να. Κανονικά τίποτε δεν µπορεί να παρεµβληθεί ανάµεσά τους: 
 
 ?Πρέπει ο Γιάννης να φύγει. 
 ?Έπρεπε από χτες να έχεις φύγει. 
 
6.7. Η άρνηση µπορεί να εµφανίζεται είτε στο πρέπει είτε στο κύριο ρήµα, µε προβλέψιµη 
κατά περίπτωση ερµηνεία: 
 
 ∆εν πρέπει να γράψει. 
 Πρέπει να µη γράψει. 
 
Στις αµφίσηµες περιπτώσεις, η άρνηση στο πρέπει τείνει να οδηγεί σε δεοντική ερµηνεία: 
 
 ∆εν πρέπει να γράφει. 
 
7. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ  
Πρέπει να γίνει ξεκάθαρος ο απρόσωπος χαρακτήρας τόσο του πρέπει όσο και του έπρεπε, µε 
ασκήσεις αλλαγής υποκειµένου.  
 Με τη χρήση χρονικών επιρρηµατικών στοιχείων µπορεί να γίνει σαφής η χρονική 
τοποθέτηση της πράξης και άρα η χρονική αξία του κάθε (θεωρητικά «άχρονου») τύπου της 
υποτακτικής: Πρέπει να έρθει (*χτες), τώρα, σε λίγο κτλ. 
 Με τη χρήση κατάλληλων παραδειγµάτων µπορεί να γίνει εξάσκηση όλων των δοµών 
και αντιστοίχισή τους µε πραγµατικά συµφραζόµενα (ή κειµενικά είδη): λ.χ. σε ένα κείµενο 
κανονισµών ή οδηγιών η χρήση του πρέπει αναµένεται να είναι δεοντική, ενώ σε ένα 
συλλογισµό θα µπορούσε ευκολότερο να είναι επιστηµική. 
 Σε προχωρηµένα επίπεδα µπορεί να γίνει διαβάθµιση των εκφράσεων επιστηµικής 
τροπικότητας ανάλογα µε τη βεβαιότητα του οµιλητή: µπορεί να γράφει, ίσως γράφει, θα 
γράφει, πρέπει να γράφει, θα πρέπει να γράφει, µάλλον γράφει κ.ο.κ. 
 
8. ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΜΕ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ 
ΑΤ4: Αναφορά στο µέλλον µε το θα 



ΑΤ10: Επιστηµική και δεοντική αναγκαιότητα µε τη χρήση του πρέπει 
ΑΤ11: Επιστηµική και δεοντική δυνατότητα µε τη χρήση του µπορεί/µπορώ 
ΓΓ9: Σχηµατισµός του συνοπτικού ενεργητικού θέµατος 
ΓΓ10: Σχηµατισµός του συνοπτικού παθητικού θέµατος 
ΓΓ27: ας + ρηµατικός τύπος 
ΓΓ32: Συµπηρωµατικές προτάσεις µε να-πρόταση 
ΓΓ40: Όψη του ρήµατος 
 
9. ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ ΣΕ ΥΛΙΚΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  
Γλωσσικές Ασκήσεις: 296, 305-308. 


