
1. ΘΕΜΑ 
Απρόσωπα ρήµατα: ειδικές περιπτώσεις 
 
2. ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ 
µου αρέσει � µου ταιριάζει � µου πάει το πράσινο 
µου αρέσει � µου ταιριάζει � µου πάει να φοράω πράσινο 
 
3. ΕΠΙΠΕ∆Ο-ΒΑΘΜΟΣ ∆ΥΣΚΟΛΙΑΣ 
Α ΚΕΓ, 1 ΕΚΠΑ 
 
4. ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΓΝΩΣΗ 
Ρήµατα στον ενεστώτα της υποτακτικής (ατελή / µη συνοπτική υποτακτική) � ουσιαστικά 
στην ονοµαστική 
 
5. ΠΙΘΑΝΑ ΛΑΘΗ  
(α) χρήση αιτιατικής αντί ονοµαστικής: *µου αρέσει τον Γιάννη 
(β) χρήση αιτιατικής αντί γενικής του κλιτικού: %µε αρέσει (σε κάποια ιδιώµατα) 
(γ) αλλαγή θεµατικών ρόλων: %τον άρεσα (σε κάποια βόρεια ιδιώµατα) = «µου άρεσε αυτός» 
 
6. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
6.1. Τα ρήµατα αυτού του τύπου παρουσιάζουν τις εξής ιδιαιτερότητες: το υποκείµενό τους 
µοιάζει σηµασιολογικά περισσότερο µε αντικείµενο, ενώ το σηµασιολογικό υποκείµενο 
εµφανίζεται ως αδύνατος τύπος της προσωπικής αντωνυµίας σε γενική. 
 
Το υποκείµενο συµφωνεί µε το ρήµα ως προς τον αριθµό:  
 
 Μου αρέσει το σχολείο 
 Μου αρέσουν τα µαθήµατα 
 
∆εν είναι δυνατό να εµφανιστεί τίποτε ανάµεσα στην αντωνυµία και το ρήµα: 
 
 *Μου το αρέσει 
 *Μου το πράσινο αρέσει 
 *Μου αυτό αρέσει 
 
Είναι δυνατό να εµφανίζεται ολόκληρη ονοµατική φράση (ή και ισχυρός τύπος της 
αντωνυµίας), επίσης σε γενική, που να έχει την ίδια αναφορά µε τον αδύνατο τύπο της 
προσωπικής αντωνυµίας. Ακόµα και σε αυτή την περίπτωση, ο αδύνατος τύπος πρέπει να 
εµφανίζεται στην ίδια θέση: 
 
 Του Γιάννη του αρέσει η αριθµητική 
 Εµένα µου αρέσει η γεωγραφία 
ή 
 Του αρέσει η αριθµητική του Γιάννη 
 Μου αρέσει η γεωγραφία εµένα. 
 
Σηµ.: προσοχή στις εναλλαγές του επιτονισµού στην κάθε περίπτωση 
 
Αξίζει επίσης να σηµειωθεί ότι η φυσικότερη θέση του υποκειµένου είναι µετά το ρήµα. 
Κανονικά είναι δυνατό να εµφανίζεται πριν από το ρήµα µόνο σε ειδικές περιπτώσεις (όπως 



λ.χ. για λόγους αντιδιαστολής � µε εµφατικό τόνο � ή σε περιπτώσεις θεµατοποίησης � µε 
παύση): 
 

Ο ΓΙΑΝΝΗΣ µου αρέσει (= και όχι ο Κώστας)  
Ο Γιάννης, µου αρέσει (= όσο για το Γιάννη, µια που µιλάµε για το Γιάννη, αν µας 
ενδιαφέρει ο Γιάννης�). 

 
6.2. Στην περίπτωση που ακολουθεί πρόταση µε το να το ρήµα της είναι δυνατό να 
εµφανίζεται στην υποτακτική (συνοπτική ή, συνηθέστερα, µη συνοπτική): 
 
 Μου αρέσει να διαβάζω 
 Μου πάει να φοράω σκούρα 
 
Στην περίπτωση των µου πάει/µου ταιριάζει είναι υποχρεωτική η συµφωνία / ταυτοπροσωπία 
της αντωνυµίας µε το ρήµα της συµπληρωµατικής πρότασης � ενώ µε το µου αρέσει είναι 
δυνατή η ετεροπροσωπία: 
 
 Μου αρέσει να διαβάζεις 
 Του αρέσει να χορεύω 
 
Στην περίπτωση του µου αρέσει, στο πρώτο και δεύτερο (και σπανιότερα στο τρίτο) πρόσωπο 
του ενικού, συνηθίζεται η απαλοιφή του φωνήεντος της αντωνυµίας (βλ. σχετικό δελτίο): 
 
 Μ� αρέσει / Σ� αρέσει... 
 
7. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ  
Το φαινόµενο προσφέρεται για πολύ πρώιµα µαθήµατα, καθώς δίνει τη δυνατότητα 
εξάσκησης στη χρήση της ονοµαστικής ενικού των ουσιαστικών και (στην περίπτωση της 
δευτερεύουσας πρότασης) της χρήσης του ληµµατικού τύπου του ρήµατος µε το να. Σε πολλά 
εγχειρίδια τα ρήµατα αυτά συνεξετάζονται µε δοµές του τύπου µπορώ να / ξέρω να που 
επίσης κανονικά δέχονται µη συνοπτική υποτακτική. 
 
(i) Μια πρώτη παρουσίαση µπορεί να περιέχει φτιαχτές φράσεις και προτάσεις µε το σύνολο 
των µαθητών:  
 
 Του Γιάννη του αρέσει η σοκολάτα 
 Της Μαρίας της αρέσει η σοκολάτα 
 Εµένα µου αρέσει η σοκολάτα. 
 
(ii) Παρουσίαση κειµένων µε εστίαση στα σχετικά στοιχεία: 

Της µαµάς µου της αρέσει πολύ το πράσινο, αλλά δεν της πάει γιατί είναι ξανθιά... 
 
(iii) Συµπλήρωση κενών ή µετατροπές:  

Ο Γιάννης τρώει κάθε µέρα µία σοκολάτα � Του αρέσουν οι σοκολάτες 
Η Μαρία βλέπει κάθε µέρα τηλεόραση � Της αρέσει η τηλεόραση. 

 
(iv) Επικοινωνιακά περιβάλλοντα για εξάσκηση: 
Συζητήσεις για τον ελεύθερο χρόνο, για προτιµήσεις (στο ντύσιµο, στα παιχνίδια, στα 
µαθήµατα, στο φαγητό κτλ.): εµένα µου αρέσουν οι πατάτες, ενώ της Μαρίας της αρέσουν τα 
µακαρόνια... εµένα µου αρέσει το µπάσκετ, ενώ του Γιάννη του αρέσει το ποδόσφαιρο. 



 
8. ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΜΕ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ 
ΓΓ28: Ρήµατα που συντάσσονται µε µη συνοπτική υποτακτική µόνο 
 
9. ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ ΣΕ ΥΛΙΚΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  
Γλωσσικές Ασκήσεις: 663. 


