1. ΘΕΜΑ
Oυσιαστικά κοινού γένους
2. ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ
Ο/Η πρόεδρος – Ο/Η εισαγγελέας – Ο/Η µάρτυρας
3. ΕΠΙΠΕ∆Ο-ΒΑΘΜΟΣ ∆ΥΣΚΟΛΙΑΣ
ΚΕΓ: Γ· ΕΚΠΑ: 2
4. ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΓΝΩΣΗ
Κλίση ουσιαστικών
Γένος, αριθµός, πτώση
5. ΠΙΘΑΝΑ ΛΑΘΗ
α) αδυναµία χρήσης του σωστού άρθρου και άλλων προσδιορισµών, επειδή το γένος είναι
αδιαφανές
β) σχηµατισµός ανύπαρκτων θηλυκών τύπων µε γενίκευση των πιο συνηθισµένων
καταλήξεων (λ.χ., η εισαγγελέα, η µάρτυρα, της εισαγγελέας, της µάρτυρας) ή «διάχυση»
καταλήξεων (λ.χ., της αυστηρής εισαγγελέας)
γ) αµηχανία απέναντι σε αδικαιολόγητους, όµως υπαρκτούς, τύπους, λ.χ. Κυρία πρόεδρος!
Κυρία Πρύτανις! καθώς και σε αρχαϊσµούς: της δικαστού, της µάρτυρος.
6. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
6.1. Πολλά ουσιαστικά που δηλώνουν επαγγελµατική ή άλλη επίσηµη ιδιότητα δεν
σχηµατίζουν παραγωγικά κάποιον θηλυκό τύπο και χρησιµοποιούν τον τύπο του αρσενικού
µε το θηλυκό άρθρο για να αναφερθούν σε θηλυκά πρόσωπα. Τέτοια είναι τα ακόλουθα:
ο/η πρόεδρος, γιατρός, υπάλληλος, υπουργός, δικηγόρος, υπήκοος, ηθοποιός
ο/η βουλευτής, πολίτης, ταγµατάρχης, σταθµάρχης
ο/η εισαγγελέας, γραµµατέας, γραφέας, δεκανέας, συγγραφέας
ο/η εισπράκτωρ/εισπράκτορας, πράκτωρ/πράκτορας, κοσµήτωρ/κοσµήτορας
ο/η πρύτανις
ο/η µάρτυς/µάρτυρας
ο/η ταµίας, επαγγελµατίας
6.2. Στην ίδια κατηγορία µπορούν να ενταχθούν και ουσιαστικοποιηµένα επίθετα της αρχαίας
που χρησιµοποιούνται ως ουσιαστικά (και µάλιστα όχι επαγγελµατικά):
ο/η ασθενής, ευγενής, συγγενής
6.3. Οι µαθητές θα πρέπει να εξοικειωθούν µε καταλήξεις της αρχαίας που ενδέχεται να
χρησιµοποιούνται (τουλάχιστον από κάποιους άλλους) ιδιαίτερα στη γενική του ενικού
εναλλακτικά µε τις πιο οµαλές και γενικευµένες καταλήξεις της κοινής νέας ελληνικής. Έτσι,
παράλληλα µε τις γενικές
του/της ασθενή, του/της ευγενή, του/της συγγενή
είναι δυνατό να συναντήσουν, ιδιαίτερα στο θηλυκό και τους παρακάτω τύπους:
της/του ασθενούς, της/του ευγενούς, της/του συγγενούς

Παρόµοια, και στα ουσιαστικά της πρώτης κατηγορίας, ιδιαίτερα στην περίπτωση των
θηλυκών µπορεί να χρησιµοποιηθούν καταλήξεις της αρχαίας:
της/του λέκτορος, της/του µάρτυρος, της/του πρυτάνεως, της/του γραµµατέως, της/του
ταγµατάρχου, της/του βουλευτού, της/του δικαστού
7. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
Είναι χρήσιµη η εξάσκηση της κλίσης των ουσιαστικών αυτής της κατηγορίας µε συνοδεία
επιθέτου, ώστε να γίνεται αντιληπτή η αντιστοιχία των καταλήξεων:
η επίµονη λοχαγός – οι επίµονες λοχαγοί
Είναι ακόµη χρήσιµο να αναφερθούµε στα διαρκώς αυξανόµενα θηλυκά επαγγελµατικά µε
τις δικές τους καταλήξεις που επίσης είναι δυνατό να χρησιµοποιούνται στη θέση των κοινών
τύπων, όπως, λ.χ., η καθηγήτρια, η λεκτόρισσα, η κοσµητόρισσα, η βουλευτίνα, η καλλιτέχνις, η
συνεργάτις / συνεργάτιδα / συνεργάτρια...
8. ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΜΕ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ
ΜΠ4: Το γένος
ΑΤ58: Συµφωνία στοιχείων µέσα στην ονοµατική φράση
Κλίση ουσιαστικών (λ.χ. ΑΤ8, ΑΤ9, ΑΤ14, ΜΠ2, ΒΣ1, ΒΣ2)
9. ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ ΣΕ ΥΛΙΚΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Γλωσσικές Ασκήσεις: 88, 92.

