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1. ΘΕΜΑ 
Συµφωνία υποκειµένου µε το κατηγορούµενο 
 
2. ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ 
Η πίτα είναι αλµυρή. Ο Γιώργος είναι ψηλός. Οι Ιταλοί είναι ζεστός λαός. Είναι µικρός/µικρή. 
Είστε µηχανικός ή αρχιτέκτονας; Η Νίκη και η Μαρία είναι όµορφες. Ο Γιώργος και η Έλλη 
είναι στενοχωρηµένοι. Οι µητέρες και τα παιδιά να είναι έτοιµοι σε λίγο. Ο πλούτος και η ηθική 
συνήθως είναι ασυµβίβαστα. Οι κήποι και οι αυλές ήταν γεµάτες / γεµάτα λουλούδια.  
 
3. ΕΠΙΠΕ∆Ο-ΒΑΘΜΟΣ ∆ΥΣΚΟΛΙΑΣ 
Α ΚΕΓ, 1, 2 ΕΚΠΑ 
 
4. ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΓΝΩΣΗ 
Άρθρα 
Αριθµός, γένος και πτώση ουσιαστικών και επιθέτων 
Καταλήξεις ουσιαστικών � επιθέτων 
Προσωπικές αντωνυµίες 
 
5. ΠΙΘΑΝΑ ΛΑΘΗ 
Λάθη στην πτώση, στο γένος και στον αριθµό του κατηγορουµένου:   
Η Νίκη και η Μαρία είναι όµορφοι.  
Η Ελένη και η Αθηνά είναι µικροί ακόµα. 
 
6. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
Όταν το κατηγορούµενο είναι επίθετο, συµφωνεί µε το υποκείµενο στην πτώση, το γένος και 
τον αριθµό: 
Ο Γιώργος είναι ψηλός. 
Η πίτα είναι αλµυρή. 
Το βουνό είναι ψηλό. 
 
Όταν το κατηγορούµενο είναι ουσιαστικό ή ονοµατική φράση, συµφωνεί µε το υποκείµενο 
στην πτώση, αλλά δε συµφωνεί υποχρεωτικά ως προς το γένος και τον αριθµό: 
Ο ύπνος είναι ξεκούραση. 
Οι Ιταλοί είναι ζεστός λαός. 
Η Νατάσα δεν είναι καλός άνθρωπος. 
 
Όταν στην πρόταση δεν υπάρχει ουσιαστικό µε το οποίο να συµφωνεί το κατηγορούµενο, 
τότε το κατηγορούµενο εµφανίζεται στο γένος, στον αριθµό και στην πτώση που είναι 
κατάλληλα για το φύλο, τον αριθµό και την πτώση του υποκειµένου: 
Είναι µικρός/µικρή. 
Είµαι πολύ στενοχωρηµένος/στενοχωρηµένη. 
Είναι θυµωµένοι/θυµωµένες. 
 
Η µόνη εξαίρεση είναι όταν χρησιµοποιούµε τους τύπους του πληθυντικού ευγενείας της 
προσωπικής αντωνυµίας και του ρήµατος (οι οποίοι αναφέρονται σε ένα πρόσωπο), γιατί τότε 
το κατηγορούµενο εµφανίζεται στον ενικό. Κι αυτό γιατί το πρόσωπο στο οποίο απευθύνεται 
ο λόγος είναι ένα: 
Εσείς είστε πολιτικός µηχανικός ή αρχιτέκτονας; 
Εσείς, η µητέρα της, είστε και η δασκάλα της; 
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Όταν το υποκείµενο εκφράζεται µε δύο ή περισσότερα ουσιαστικά τα οποία είναι του ίδιου 
γένους και φανερώνουν έµψυχα όντα, τότε το κατηγορούµενο εµφανίζεται στο κοινό τους 
γένος: 
Η Νίκη και η Μαρία είναι όµορφες. 
Ο Γιάννης και ο Νίκος είναι ψηλοί. 
 
Όταν το υποκείµενο εκφράζεται µε δύο ή περισσότερα ουσιαστικά τα οποία είναι 
διαφορετικού γένους και φανερώνουν έµψυχα όντα, τότε το κατηγορούµενο εµφανίζεται 
κανονικά στον πληθυντικό του αρσενικού: 
Ο Γιώργος και η Έλλη είναι στενοχωρηµένοι. 
Οι µητέρες και τα παιδιά να είναι έτοιµοι σε λίγο.  
 
Όταν το υποκείµενο εκφράζεται µε δύο ή περισσότερα ουσιαστικά ενικού αριθµού αλλά 
διαφορετικών γενών τα οποία δηλώνουν άψυχα όντα, τότε το κατηγορούµενο εµφανίζεται 
κανονικά στον πληθυντικό του ουδετέρου: 
Η περιέργεια και ο φόβος είναι έµφυτα στον άνθρωπο. 
Ο πλούτος και η ηθική συνήθως είναι ασυµβίβαστα. 
 
Όταν το υποκείµενο εκφράζεται µε δύο ή περισσότερα ουσιαστικά πληθυντικού αριθµού 
αλλά διαφορετικών γενών τα οποία δηλώνουν άψυχα όντα, τότε το κατηγορούµενο µπορεί να 
εµφανίζεται είτε στον πληθυντικό ουδετέρου είτε στο γένος του πλησιέστερου ουσιαστικού: 
Οι κήποι και οι αυλές ήταν γεµάτα / γεµάτες λουλούδια.  
 
Σε µερικές περιπτώσεις δεν υπάρχει συµφωνία γένους και αριθµού µεταξύ υποκειµένου και 
κατηγορουµένου: 
Η Γεωργία θα είναι πάντα το παιδί µου. 
Αυτό το παιδί είναι η ευτυχία µου. 
 
7. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ  
Η συµφωνία υποκειµένου-κατηγορουµένου συνδέεται µε το συντακτικό ρόλο τους µέσα στην 
πρόταση. Ο διδάσκων θα πρέπει να δώσει αρκετά παραδείγµατα έτσι ώστε να γίνει 
κατανοητό από τους µαθητές το πώς σχετίζονται το υποκείµενο µε το κατηγορούµενο σε µια 
πρόταση. Φυσικά, τα παραδείγµατα θα πρέπει να είναι απλά και κατανοητά. 
 
8. ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΜΕ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ 
ΜΠ4: Το γένος 
ΓΓ25: Συµφωνία ρήµατος µε το υποκείµενο 
 
9. ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ ΣΕ ΥΛΙΚΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  
Γλωσσικές Ασκήσεις: 46, 97, 101-102, 106, 109-110, 113. 


