Αριθ. Πρωτ. 96 / 27.12.2019
Εισερχόμενο (προωθημένο) μήνυμα από τον Ευθύμιο Παπασταυρίδη προς την Π.Ε.Σ.
ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΙΔΗ ΠΡΟΣ ΙΔΡΥΜΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗ
19/12/2019
«Αξιότιμε κύριε Παπαναστασίου,
επιτρέψτε μου να σας θέσω δύο πολύ σύντομες διευκρινιστικές ερωτήσεις που αφορούν
κάποιες παραγράφους της γραμματικής 1996 του Ιδρύματος.
Η πρώτη ερώτηση αναφέρεται στην παράγραφο 552. Σε αυτήν παρέχεται η κλίση των
λέξεων καρδιά, ώρα, θάλασσα, ελπίδα και σάλπιγγα. Αμέσως πιο κάτω αναφέρονται
πολλές λέξεις που κλίνονται όμοια.
Ανάμεσα σε αυτές τις λέξεις όμως περιλαμβάνονται και οι λέξεις δόξα, δίψα, πείνα,
μαυρίλα, θολούρα, γοργόνα και κάνουλα για τις οποίες το λεξικό του Ιδρύματος
αποκλείει τη γενική του πληθυντικού.
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, η φράση "όμοια κλίνονται" της γραμματικής
επιδέχεται δύο ερμηνείες:
Σύμφωνα με την πρώτη ερμηνεία, όλες οι λέξεις που αναφέρονται κλίνονται και στις 8
πτώσεις (ενικού, πληθυντικού) όπως ακριβώς τα κλιτικά παραδείγματα (οπότε υπάρχει
αντίφαση μεταξύ λεξικού και γραμματικής).
Σύμφωνα με τη δεύτερη ερμηνεία, οι λέξεις που αναφέρονται κλίνονται όπως ακριβώς
τα κλιτικά παραδείγματα σε όσες πτώσεις σχηματίζει η κάθε μία από αυτές τις λέξεις
(κάτι για το οποίο μας διαφωτίζει το λεξικό, οπότε και δεν υπάρχει αντίφαση).
Ποια ερμηνεία ισχύει;
Η δεύτερη ερώτηση αναφέρεται στις παραγράφους 184 και 627 όπου εξηγείται το
άλλοτε ευφωνικό, άλλοτε διευκρινιστικό -ν στην αιτιατική των αρσενικών επιθέτων. Αυτό

αφορά αποκλειστικά τις λέξεις λίγον, πολύν, λαμπρόν, σκληρόν, βαρύν, καλόν, παλιόν,
ανήσυχον; Ή οι λέξεις αυτές είναι απλώς παραδείγματα και η δυνατότητα της ευφωνικής
ή διευκρινιστικής προσθήκης αναφέρεται και στα άλλα επίθετα;
Σας ευχαριστώ για την προθυμία που δείξατε στην τηλεφωνική μας επικοινωνία όπου
μου μεταφέρατε την άποψή σας πάνω στα ερωτήματα αυτά και σας παρακαλώ να έχω
και τη γραπτή σας κατά το δυνατόν σύντομη απάντηση.
Ευχαριστώ εκ των προτέρων και σας εύχομαι καλές γιορτές και αίσιο και δημιουργικό το
νέο έτος.
Με εκτίμηση
Ευθύμιος Παπασταυρίδης
μέλος του Ομίλου Σκραμπλ Αθηνών-Πειραιώς (ΟΣΑΠ) και εντεταλμένος του ΟΣΑΠ για
έρευνα επί γλωσσικών θεμάτων που αφορούν το παιχνίδι των αναγραμματισμών του
Ομίλου»
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗ
21/12/2019
«Αξιότιμε κ. Παπασταυρίδη,
Καλημέρα!
Στο πρώτο ερώτημα ισχύει η δεύτερη ερμηνεία. Το Λεξικό, που συντάχθηκε μετά τη
Γραμματική, την έλαβε υπόψη του και έκρινε ότι αυτές οι λέξεις δεν έχουν γεν. πληθ.
Ως προς το δεύτερο ερώτημα, οι λέξεις αυτές είναι απλώς παραδείγματα και η
δυνατότητα της ευφωνικής ή διευκρινιστικής προσθήκης του -ν ισχύει γενικότερα.
Καλές γιορτές και Καλή χρονιά και από μένα, σε σας και σε όλα τα μέλη του Ομίλου!
Με εκτίμηση,
Γ. Π.»

