
1. ΘΕΜΑ 
Ελλείπον υποκείµενο µε γενική ή αόριστη αναφορά 
 
2. ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ 
Αν κοιτάξεις απέναντι, βλέπεις τα παράλια. 
Ανοίγεις το παράθυρο και µπαίνει αέρας. 
Το να θυµώνεις εύκολα δεν είναι πολύ καλό. 
Είναι τόσο απλό που το καταλαβαίνεις αµέσως. 
 
Για να συνδεθεί ο εκτυπωτής, βάζουµε το καλώδιο σ� αυτή την υποδοχή. 
Χτυπάνε την πόρτα. 
 
3. ΕΠΙΠΕ∆Ο-ΒΑΘΜΟΣ ∆ΥΣΚΟΛΙΑΣ 
Από Α ΚΕΓ, 1 ΕΚΠΑ 
 
4. ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΓΝΩΣΗ 
Απλή σύνταξη της πρότασης 
Ελλείπον υποκείµενο 
 
5. ΠΙΘΑΝΑ ΛΑΘΗ  
(α) Αδυναµία αναγνώρισης της γενικευτικής / αόριστης σηµασίας. 
(β) Αποφυγή παραγωγής των σχετικών δοµών για σιγουριά. 
(γ) Χρήση β΄ πληθυντικού θεωρώντας � εσφαλµένα � ότι το απαιτούν οι συµβάσεις 
ευγένειας. 
 
6. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
Σε πολλές περιπτώσεις είναι δυνατή η γενικευτική ή αόριστη αναφορά σε «όλους τους 
ανθρώπους» µε τη χρήση του ρήµατος στο β΄ πρόσωπο του ενικού (κανονικά χωρίς την 
παρουσία αντωνυµίας): 
 
 Από τη Χίο µπορείς να δεις τα παράλια της Τουρκίας. 
 (= όλοι µπορούν να δουν / ο καθένας µπορεί να δει) 
 Το παιχνίδι είναι απλό: αν πάρεις πάνω από τρεις βαθµούς, κερδίζεις την παρτίδα. 
 (= όποιος πάρει / όλοι όσοι πάρουν...) 
 
∆εδοµένου ότι κανονικά ο ενεστώτας χρησιµοποιείται για γενικεύσεις πιο συχνά από κάθε 
άλλο χρόνο, συνήθως το ρήµα σε µια πρόταση µε ελλείπον υποκείµενο µε αόριστη αναφορά 
βρίσκεται στον ενεστώτα, όπως στα παραπάνω παραδείγµατα, χωρίς όµως να αποκλείονται 
και οι άλλοι χρόνοι: 
 
 Εκείνα τα χρόνια, µε τέτοιους βαθµούς δεν περνούσες στο πανεπιστήµιο 
 (= κανένας δεν περνούσε) 
 Έµπαιναν όλοι στο γήπεδο και αν περνούσες τη γραµµή κέρδιζες. 
 (= όποιος περνούσε / όλοι όσοι περνούσαν...) 
 Το σύστηµα είναι απλό: αν αντιγράψεις, θα κοπείς. 
 (= όποιος αντιγράψει, θα κοπεί / θα κοπούν όλοι όσοι αντιγράψουν). 
 
Υπάρχουν φυσικά πολλές αµφίσηµες προτάσεις, που θα µπορούσαν να αναφέρονται είτε σε 
γενικό / αόριστο υποκείµενο είτε στο συνοµιλητή: 
 



 Αν πατήσεις αυτό το κουµπί, το µηχάνηµα σταµατά. 
 (είτε «αν εσύ το πατήσεις» είτε «αν κάποιος το πατήσει») 
 Αν διαβάσεις, θα περάσεις. 

(είτε «αν διαβάσεις εσύ, θα περάσεις» είτε «αν κάποιος διαβάσει, θα περάσει / όποιος 
διαβάσει θα περάσει») 

 
Σε τέτοιες περιπτώσεις το υποκείµενο εντοπίζεται σε σχέση µε το περιεχόµενο της πρότασης 
και τις συνθήκες στις οποίες εκφωνείται. 
 Αντίστοιχη αόριστη αναφορά µπορεί να έχει και µια (κανονικά ασθενής) προσωπική 
αντωνυµία β΄ ενικού προσώπου στην αιτιατική ή στη γενική � σε συντακτικές θέσεις άλλες 
από τη θέση υποκειµένου: 
 
 Αν σε πιάσουν, σε πάνε φυλακή. 
 Αν σου αρέσει, πρέπει να το πεις. 
 Αν σου βάλουν πρόστιµο, πρέπει να το πληρώσεις. 
 Αν σε χτυπήσει η µπάλα, καίγεσαι. 
 
Φυσικά, πολύ συχνή είναι η χρήση τέτοιων δοµών σε εκφράσεις τροπικότητας, σε οδηγίες 
χρήσης, σε (µη τυπικούς) κανονισµούς, σε γενικεύσεις ή γνωµικά: 
 
 Με δέκα ευρώ µπορείς να νοικιάσεις λιµουζίνα. 
 Γυρνάς το κλειδί και το βάζεις µπρος. 
 Στα αυτόµατα αυτοκίνητα δε χρειάζεται να πατάς συµπλέκτη για να αλλάξεις ταχύτητα. 
 [Ο κανονισµός λέει ότι] απαγορεύεται να πιάσεις την µπάλα µε το χέρι. 
 ∆εν επιτρέπεται να µιλάς την ώρα του διαγωνίσµατος. 
 Αν είσαι µάγκας, όλα γίνονται. 
 Αν κάνεις καλά τη δουλειά σου, όλοι το εκτιµούν. 
 Γεννιέσαι και πεθαίνεις µόνος. 
 
Σε αντίστοιχα περιβάλλοντα µπορεί εναλλακτικά να χρησιµοποιείται α΄ πληθυντικό πρόσωπο 
που µπορεί επίσης να αναφέρεται σε «όλους εµάς», στους ανθρώπους γενικά: 
 
 Χτυπάµε το αβγό µέχρι να ασπρίσει. 
 Αν το σύστηµα κολλήσει, κάνουµε επανεκκίνηση. 
 ∆ε λέµε «ρε» στους µεγαλύτερους. 
 Προσέχουµε για να έχουµε. 
 
Εξάλλου, αόριστη � αλλά όχι γενική � αναφορά µπορεί να έχει και ένα ενεργητικό ρήµα στο 
γ΄ πληθυντικό:  
 
 Χτυπάνε την πόρτα. 
 ∆εν µπορώ να διαβάσω γιατί παίζουν µουσική. 
 
Αντίστοιχα, µπορεί να είναι αόριστο (ή και γενικό) το ελλείπον ποιητικό αίτιο ενός 
µεσοπαθητικού ρήµατος (πρβλ. και τις περιπτώσεις της µέσης δοµής στο σχετικό δελτίο): 
 
 Αυτό δε λέγεται. 
 Η γραµµατική θεωρείται δύσκολο µάθηµα. 
 Το βιβλίο του διαβάζεται εύκολα. 
 Φέτος θα φορεθεί πολύ το πράσινο. 



 Πιέζοντας αυτό το µοχλό, η µηχανή τίθεται σε κίνηση. 
 
7. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ  
Η παρουσίαση θα πρέπει εξαρχής να αντιπαραβάλλει αυτές τις δοµές µε τις κανονικές 
χρήσεις του β΄ ενικού προσώπου (ή των άλλων προσώπων). Μπορεί να γίνει παράλληλη 
παρουσίαση µε άλλες γενικευτικές δοµές, µε τη χρήση του κανείς και του κάποιος, κάθε, 
καθένας, όλοι, κτλ. µε ασκήσεις µετατροπής και αντιστοίχισης των σχετικών δοµών: Αν 
πιαστείς, έχασες / Όποιος πιαστεί, έχασε / Αν κανείς πιαστεί, έχασε κ.ο.κ. Σε πολλά κείµενα 
άλλωστε παρατηρείται διαδοχική εναλλαγή των διαφόρων µέσων αόριστης και γενικής 
αναφοράς: βγάζουµε το φύλλο από την κατάψυξη, το ανοίγουµε και το περνάµε µε λάδι, έπειτα 
βάζεις τη γέµιση, αν θέλει κανείς προσθέτει αλάτι και πιπέρι, προθερµαίνουµε το φούρνο, ... 
κανονικά ψήνεται σε 45 λεπτά. 
 Σε πιο προχωρηµένα επίπεδα µπορούν να επισηµανθούν και οι άλλοι δείκτες αόριστης 
ή γενικευτικής αναφοράς που συχνά αίρουν την ενδεχόµενη αµφισηµία µιας τέτοιας 
πρότασης. 
 
8. ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΜΕ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ 
ΑΤ43: Ελλείπον υποκείµενο 
 
9. ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ ΣΕ ΥΛΙΚΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
Γλωσσικές Ασκήσεις:  


