
ΑΠΡΟΣΩΠΗ ΣΥΝΤΑΞΗ

Τι πρέπει να γνωρίζω για την απρόσωπη σύνταξη;

1. Τα απρόσωπα ρήματα δεν κλίνονται, δηλαδή δεν σχηματίζουν πρόσωπα (α', β' και γ' ενικό

και  πληθυντικό)  αλλά βρίσκονται  πάντα και  μόνο στο  γ'  ενικό π.χ.  Χρή,  δε  κλπ.  (Νέαῖ

Ελληνική: πρέπει – και όχι εγώ πρέπω, εσύ πρέπεις κλπ.).

2. Τα απρόσωπα ρήματα έχουν τη μορφή:

α. απρόσωπου ρήματος δηλ. ενός ρήματος στο γ' ενικό πρόσωπο

π.χ. δε , χρή, προσήκει, δοκεῖ ῖ

β. απρόσωπης έκφρασης δηλ. δύο λέξεων από τις οποίες η μία είναι το ρήμα ε μί στο γ'ἰ

ενικό οριστικής ενεστώτα, δηλαδή ο τύπος στί, και η άλληἐ  είναι:

– ή ένα αφηρημένο ουσιαστικό π.χ. θέμις στί (= είναι δίκαιο, είναι συνήθεια να...)ἐ

– ή το ουδέτερο ενός επιθέτου π.χ. ξιον στίἄ ἐ

– ή το ουδέτερο μιας μετοχής π.χ. χρεών στί (= είναι αναγκαίο, επιβεβλημένο...)ἐ

γ. απρόσωπης έκφρασης δηλ. δύο λέξεων από τις οποίες η μία είναι το ρήμα χω στο γ'ἔ

ενικό οριστικής ενεστώτα, δηλαδή ο τύπος χει, και η άλλη είναι ένα επίρρημαἔ  π.χ. καλ ςῶ

χειἔ



3. Τα απρόσωπα ρήματα παίρνουν για υποκείμενο:

α. ένα ΑΠΑΡΕΜΦΑΤΟ 

             ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ

π.χ. δεῖ παινέσαιἐ  τήν ρετήνἀ

ΑΠΡΟΣΩΠΟ ΡΗΜΑ 

[ το απαρέμφατο « παινέσαι» είναι υποκείμενο στο απρόσωπο ρήμα «δε »]ἐ ῖ

β.  μία  ΟΝΟΜΑΤΙΚΗ  ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΑ  ΠΡΟΤΑΣΗ  (δηλ.  μία  πρόταση  ειδική,

ενδοιαστική πλάγια ερωτηματική ή αναφορική)

                ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ (δευτερεύουσα ονοματική, ειδική πρόταση)

π.χ. δ λον στίῆ ἐ  τι κινδυνεύσουσιν ο  πιτήδειοιὅ ἱ ἐ

ΑΠΡΟΣΩΠΗ ΕΚΦΡΑΣΗ

4.  SOS! Όταν το απρόσωπο ρήμα (ή η απρόσωπη έκφραση) παίρνει για υποκείμενο ένα

απαρέμφατο,  τότε  ΤΟ  ΑΠΑΡΕΜΦΑΤΟ  ΑΥΤΟ  ΕΧΕΙ  ΚΑΙ  ΤΟ  ΙΔΙΟ ΤΟ  ΔΙΚΟ  ΤΟΥ

ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ! 

π.χ.    ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ

       δεῖ παινέσαιἐ  τήν ρετήνἀ

ΑΠΡΟΣΩΠΟ ΡΗΜΑ 

Το  απαρέμφατο  παινέσαι  χρησιμοποιείται  ως  υποκείμενο  για  το  απρόσωπο  ρήμα  δε .ἐ ῖ

Ταυτόχρονα όμως  και  το  ίδιο  το  απαρέμφατο (δηλ.  το  παινέσαι)  χρειάζεται  το  δικό  τουἐ

υποκείμενο! 



ΚΑΝΟΝΑΣ:  Όταν  ένα  απαρέμφατο  χρησιμοποιείται  ως  υποκείμενο  σε  κάποιο  απρόσωπο

ρήμα (ή κάποια απρόσωπη έκφραση), τότε το υποκείμενο που παίρνει το ίδιο το απαρέμφατο

βρίσκεται σε πτώση ΑΙΤΙΑΤΙΚΗ.  

π.χ.             ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ

       δεῖ μ ςἡ ᾶ  παινέσαιἐ  τήν ρετήν τούτωνἀ

ΑΠΡΟΣΩΠΟ ΡΗΜΑ 

Το “ μ ς” είναι το υποκείμενο στο απαρέμφατο “ παινέσαι” (που με τη σειρά του είναι τοἡ ᾶ ἐ

υποκείμενο στο απρόσωπο ρήμα “δε ”) και μπαίνει σε πτώση αιτιατική.ῖ

π.χ.                             ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ

       δεῖ τούς στρατιώτας μάχεσθαι γενναίως 

ΑΠΡΟΣΩΠΟ ΡΗΜΑ 

Το “τούς στρατιώτας” είναι το υποκείμενο στο απαρέμφατο “μάχεσθαι” (που με τη σειρά του

είναι το υποκείμενο στο απρόσωπο ρήμα “δε ”) και μπαίνει σε πτώση αιτιατική.ῖ

π.χ.                ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ

      “ μ ςἡ ᾶ  δεῖ διαβαίνειν τόν ποταμόν 

      ΑΠΡΟΣΩΠΟ ΡΗΜΑ 

Το “ μ ς” είναι το υποκείμενο στο απαρέμφατο “διαβαίνειν” (που με τη σειρά του είναι τοἡ ᾶ

υποκείμενο στο απρόσωπο ρήμα “δε ”) και μπαίνει σε πτώση αιτιατική.ῖ



ΔΟΤΙΚΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ

Κάποιες φορές, δίπλα στο απρόσωπο ρήμα (ή την απρόσωπη έκφραση), υπάρχει μια λέξη που

α)  δηλώνει  πρόσωπο (δηλ.  κάτι  έμψυχο) και  β)  βρίσκεται  σε  πτώση δοτική.  Η λέξη αυτή

λειτουργεί ως ΔΟΤΙΚΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ. 

Επομένως, για να είναι μία λέξη δοτική προσωπική, θα πρέπει να υπάρχουν και οι τρεις αυτές

προϋποθέσεις:

α. να βρίσκεται δίπλα σε απρόσωπο ρήμα (ή απρόσωπη έκφραση)

β. να δηλώνει πρόσωπο (δηλ. κάτι έμψυχο) και 

γ. να βρίσκεται σε πτώση δοτική.

Ποιος  όμως  είναι  ο  ρόλος  της  δοτικής  προσωπικής;  Στη  δοτική  προσωπική  ουσιαστικά

κρύβεται  το  υποκείμενο  του  απαρεμφάτου  (του  απαρεμφάτου  που  με  τη  σειρά  του

χρησιμοποιείται ως το υποκείμενο του απρόσωπου ρήματος ή της απρόσωπης έκφρασης).

π.χ.                ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ

      δεῖ μ νἡ ῖ  διαβαίνειν τόν ποταμόν 

ΑΠΡΟΣΩΠΟ ΡΗΜΑ 

Το απαρέμφατο “διαβαίνειν” είναι το υποκείμενο στο απρόσωπο ρήμα “δε ”. Ποιο όμως είναιῖ

το υποκείμενο στο απαρέμφατο “διαβαίνειν”; 

1. Το υποκείμενο που ψάχνουμε,  θα πρέπει  να βρίσκεται σε πτώση ΑΙΤΙΑΤΙΚΗ, αφού

είναι  το  υποκείμενο  ενός  απαρεμφάτου  που  λειτουργεί  (το  ίδιο  το  υποκείμενο)  ως

υποκείμενο σε απρόσωπο ρήμα.

2. Στην πρότασή μας υπάρχει μόνο μία αιτιατική πτώση, η λέξη “τόν ποταμόν”, η οποία

ωστόσο δεν μπορεί να μπει ως υποκείμενο του “διαβαίνειν” (ο ποταμός δεν διαβαίνει,

δεν περπατά!). 

3. Αφού δεν υπάρχει κάποια αιτιατική πτώση που να μπορεί να μπει ως υποκείμενο στο



απαρέμφατο “διαβαίνειν”,  ψάχνω μήπως υπάρχει  κάποια δοτική προσωπική,  δηλαδή

κάποια λέξη που να έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

α. να βρίσκεται δίπλα σε απρόσωπο ρήμα (ή απρόσωπη έκφραση)

β. να δηλώνει πρόσωπο (δηλ. κάτι έμψυχο) και 

γ. να βρίσκεται σε πτώση δοτική.

4.  Το “ μ ν” έχει τα παρακάτω χαρακτηριστικά, γιατί:ἡ ῖ

α. βρίσκεται δίπλα στο απρόσωπο ρήμα “δε ”ῖ

β. δηλώνει πρόσωπο (δηλ. κάτι έμψυχο) και 

γ. βρίσκεται σε πτώση δοτική. 

5. Επομένως, το “ μ ν” είναι δοτική προσωπική. Αυτό σημαίνει ότι μέσα σε αυτή τη λέξηἡ ῖ

κρύβεται ουσιαστικά το υποκείμενο στο απαρέμφατο “διαβαίνειν”.

6. Προσοχή! Το υποκείμενο που ψάχνουμε πρέπει να μπει σε πτώση αιτιατική. Για το λόγο

αυτό, μετατρέπουμε το “ μ ν” που είναι δοτική στο “ μ ς” που είναι αιτιατική!ἡ ῖ ἡ ᾶ

π.χ.         ΔΟΤ.ΠΡ.     ΥΠΟΚ.

      δεῖ    μ ν    ἡ ῖ  διαβαίνειν   τόν    ποταμόν 

   ΑΠΡ.Ρ. 

              ΔΟΤ.ΠΡ.   ΥΠΟΚ.     ΥΠΟΚ.

      δεῖ    μ ν     ἡ ῖ ( μ ςἡ ᾶ )   διαβαίνειν   τόν    ποταμόν 

   ΑΠΡ.Ρ. 


	ΑΠΡΟΣΩΠΗ ΣΥΝΤΑΞΗ

