
 

 

ΑΣΚΗΣΗ - Δείκτες της άρνησης 
 

 

Οι δείκτες της άρνησης στα Ελληνικά είναι: όχι, δεν, μη(ν). 

α) Το “δεν” χρησιμοποιείται με την οριστική έγκλιση του ρήματος: 
     Δεν καταλαβαίνω Αραβικά.  

β) Το “μη(ν)” χρησιμοποιείται με την υποτακτική έγκλιση του ρήματος: 
    Θέλω να μη δουλεύω τόσο σκληρά.  
γ) Το “μη(ν)” χρησιμοποιείται με γερούνδιο: 
    Μην έχοντας άλλη επιλογή, προτίμησε αυτή τη δουλειά. 
δ)Το “μη” εκφράζει απαγόρευση, υποκαθιστώντας όλη τη φράση. 
    Μη! [Σταμάτησε αυτό το παιχνίδι αμέσως!] 
ε)Το “μη” ακυρώνει το επίθετο ή ουσιαστικό που ακολουθεί: 
   Το “Χαμόγελο του Παιδιού” είναι μία μη κυβερνητική οργάνωση. 
  
στ) Το “όχι” υποκαθιστά μία (αρνητική) πρόταση: 
     Θα έρθεις στην εκδρομή; Όχι. (Όχι, δεν θα έρθω.)  
     Είτε το θέλεις είτε όχι, πρέπει να έρθεις. 
ζ)Το “όχι” ακυρώνει επιμέρους συστατικά της πρότασης: 
     Μιλάει όχι δύο, ούτε καν τρεις, αλλά έξι ξένες γλώσσες! 
     Θα σου απαντήσω αλλά όχι τώρα.  
 
Στα Ελληνικά οι δείκτες άρνησης συμπληρώνονται από λέξεις αρνητικής σημασίας όπως: ποτέ,            
καθόλου, τίποτε, κανένας, καμία, κανένα, ούτε. 
 

Συμπλήρωσε τις προτάσεις με: όχι, δεν, μη(ν)! 
1. Ο Γιάννης αγαπά ούτε τη Μαρία ούτε την Ελένη. αγαπά καμιά τους. 
2. τον πιστεύεις! λέει την αλήθεια. Κανείς τον πιστεύει. 
3. Θέλει να  έρθω μαζί σας στην εκδρομή. Πουθενά θέλει να πάω.  
4.  θα βγούμε απόψε; , θα μείνουμε σπίτι.  μου αρέσει καθόλου αυτή η ιδέα!  
5. Η θεία της  έχει μόνο ένα σπίτι· έχει τέσσερα!  ένα, δύο, αλλά τέσσερα! 
6. Απαγορεύεται η είσοδος στους  έχοντες εργασία.  επιτρέπεται η είσοδος. 
7. Σε τίποτε  συμφωνεί μαζί μου. Ποτέ μου λέει ναι, πάντα μου λέει .  
8.  μπορώντας να συνεχίσει, σταμάτησε αμέσως.  συνέχισε ούτε ένα λεπτό, παρόλο που 

ήταν  τόσο πολύ κουρασμένος. 
9. Αυτή η λύση είναι  εφαρμόσιμη.  είναι δυνατό να εφαρμοστεί,  μόνο στην 

περίπτωση αυτή, αλλά και σε καμία άλλη.  προσπαθείς άλλο! 
10. Θέλω να μάθω ξένες γλώσσες, αλλά με αυτή τη μέθοδο. Να  κουράζεσαι άλλο να με 

πείσεις. 

 

 Katerina Passissi | www.filoglossagr.wordpress.com www.filoglossa.org 

 


