
    

 

Αριθ. Πρωτ. 205 / 05.10.2020 

 
ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ «ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΕΞΙΚΟΥ» ΠΡΟΣ ΤΟ «ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 
ΓΛΩΣΣΑΣ» ΚΑΙ Η ΕΙΣΗΓΗΣΗ – ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ Τ.Ε.Γ.  
 
ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 21 

Στο Λ.Ν.Ε.Γ. λημματογραφούνται και τα ουσιαστικά στήθος, βράχος, βύθος, μιστός, 
πλούτος, λαιμός, χρόνος, λόγος και σκέλος. Στο λήμμα στήθος (το) δίδεται διπλός 
τύπος ονομαστικής πληθυντικού: στήθη κ. (λαϊκ.) στήθια (φωτ. 1). 
 

 
 
Το ίδιο ακριβώς συμβαίνει και στο λήμμα βράχος (ο), στο οποίο δίδονται ως ονομαστική 
πληθυντικού οι βράχοι και τα βράχια (φωτ. 2). 
 

 
 
Το αυτό συμβαίνει και στο λήμμα βύθος (το), στο οποίο δίδονται ως ονομαστική 
πληθυντικού τα βύθη και τα βύθια (φωτ. 3). 
 

 
 
Επίσης, στο λήμμα μιστός (ο) δίδονται ως ονομαστική πληθυντικού οι μιστοί και τα 
μιστά (φωτ. 4). 
 

 



 
Ομοίως, στο λήμμα πλούτος (ο), στο οποίο δίδονται ως ονομαστική πληθυντικού τα 
πλούτη και (λαϊκ.) τα πλούτια, με τη διαφορά όμως ότι εδώ δίδεται η επισήμανση «χωρ. 
γεν. πληθ.» (φωτ. 5). 
 

 
 
Διπλός τύπος υφίσταται και στο λήμμα λαιμός (ο), δηλ. οι λαιμοί και τα λαιμά (φωτ. 6). 
 

 
 
Το ίδιο ακριβώς συμβαίνει και με το λήμμα χρόνος (ο), δηλ. οι χρόνοι και τα χρόνια 
(φωτ. 7). 
 

 
 
Το αυτό και στο λήμμα λόγος (ο), πληθ. οι λόγοι και τα λόγια. Τέλος, ενδιαφέρον έχει η 
διτυπία στον πληθυντικό του λήμματος σκέλος (το), δηλ. τα σκέλη κ. λαϊκ. τα σκέλια 
(φωτ. 8). 
 

 
 
Θα πρέπει εδώ να λάβουμε υπόψη μας ότι το λήμμα σκέλια δίδεται και αυτούσιο και 
μάλιστα δίδεται και η γενική σκελιών (φωτ. 9). 
 

 
 
Δεδομένου ότι στα λήμματα στήθος και βύθος απουσιάζει η επισήμανση «χωρ. γεν. 
πληθ.», συμφωνείτε ότι θεωρούνται γραμματικώς ορθοί και αποδεκτοί οι κλιτικοί τύποι 
«στηθιών» και «βυθιών»; 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: Όχι 
 
ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 22 



Στο Λ.Ν.Ε.Γ. (Μπαμπ.) λημματογραφείται το ρ. υποκαίω, το οποίο συνοδεύεται από την 
επισήμανση «εύχρ. μόνο σε ενεστ. και παρατ.» (φωτ. 1). 
 

 
 
Πώς ακριβώς σχηματίζεται ο παρατατικός; Υπόκαια; Υπόκαιγα; Υπέκαια; Υπέκαιγα; 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: Υπέκαια 

 

ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 23 

Στο Λ.Ν.Ε.Γ. στο ρ. υποδένω δίδεται η επισήμανση «εύχρ. σε ενεστ. και παρατ.» (φωτ. 
1). 
 

 
 
Πώς ακριβώς σχηματίζεται ο παρατατικός; Υπόδενα; Υπέδενα; 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: Υπέδενα 

 

ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 24 

Στο Λ.Ν.Ε.Γ. (Μπαμπ.), στο ρ. προσδίδω δίδεται ως υπολήμμα και το ρ. προσδίνω 
(καθημ.) χωρίς κλιτικές πληροφορίες (φωτ. 1). 
 

 
 
Στο λεξικό «για το σχολείο και το γραφείο» Γ΄ έκδοση (του ιδίου), στο ρ. προσδίνω (φωτ. 
2) 
 



 
 
δίδεται το κλιτικό παράδειγμα Ρ14α: κρίνω (φωτ. 3). 
 

 
 
Τέλος, συμβουλευτήκαμε και το μη αποδεκτό lexigram (φωτ. 4). 
 



 
 
Πώς σχηματίζεται ο παρατατικός του ρ. προσδίνω; Πρόσδινα; Προσέδινα; 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: Προσέδινα 

 

ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 25 

Στο Λ.Ν.Ε.Γ. λημματογραφείται και το ρ. μιμούμαι (φωτ. 1). 
 

 
 
Παρατηρούμε ότι ο λεξικογράφος, λόγω του ότι το αποθετικό αυτό ρ. δεν έχει ενεργητική 
φωνή, δεν δίνει καθόλου εντός παρενθέσεως (ως είθισται σε πλείστες άλλες 



περιπτώσεις) τη μετοχή μεσοπαθητικού παρακειμένου «μιμημένος». Στο «λεξικό για το 
σχολείο και το γραφείο» Γ΄ έκδοση (Μπαμπινιώτη) το ίδιο ρ. σημαίνεται με κλιτικό 
παράδειγμα Ρ31β (φωτ. 2). 
 

 
 
Στους πίνακες κλίσεως το Ρ31β αντιστοιχεί στο ρ. ασκούμαι (φωτ. 3). 
 

 
 
Προσοχή όμως εδώ: στον πίνακα αυτόν συμπεριλαμβάνονται τόσο η μετοχή 
μεσοπαθητικού ενεστώτα ασκούμενος, όσο και η συντελεσμένη μετοχή μεσοπαθητικού 
παρακειμένου ασκημένος. Λαμβάνοντας υπόψη μας ότι – σε αντίθεση με το ρ. 
ασκούμαι, το οποίο έχει και ενεργητική φωνή (ασκώ) – το αποθετικό ρήμα μιμούμαι δεν 



έχει καν ενεργητική φωνή, ως Τμήμα Λεξικού θεωρούμε ότι δεν είναι δυνατόν να 
υφίσταται η συντελεσμένη μεσοπαθητική μετοχή μιμημένος. Θεωρείται γραμματικώς 
ορθός ο συλλογισμός μας; Συμφωνείτε ότι δεν υπάρχει καν η μετοχή μιμημένος, -η, -ο; 
 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: Ναι 
 
ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 26 

Στο Λ.Ν.Ε.Γ. (Μπαμπ.), στο λόγιο ρ. υπεκκαίω δεν δίδονται κλιτικές πληροφορίες για 
τον ενεστώτα, πλην της επισήμανσης «κυρίως στον ενεστώτα» (φωτ. 1). 
 

 
 
Δεδομένου του ότι δεν γράφει «μόνο στον ενεστώτα» (όπως δηλ. σε πολλά άλλα 
ρήματα), αλλά «κυρίως στον ενεστώτα» θεωρούμε αυτονόητο ότι υφίσταται και 
παρατατικός. Προβληματιζόμαστε όμως μεταξύ δύο διαφορετικών κλίσεων του 
ενεστώτα, καθώς και μεταξύ δύο διαφορετικών κλίσεων του παρατατικού. Ποιος είναι ο 
μοναδικός από τους 4 ακόλουθους συνδυασμούς που θεωρείτε ότι αποδίδει με ακρίβεια 
όλους τους γραμματικώς ορθούς και αποδεκτούς κλιτικούς τύπους της οριστικής 
ενεστώτα και του παρατατικού; 
 
Α. ενεστώτας υπεκκαίω, υπεκκαίεις, υπεκκαίει, υπεκκαίο(υ)με, υπεκκαίετε, 
υπεκκαίουν(ε) – παρατατικός υπέκκαια, υπέκκαιες, υπέκκαιε, υπεκκαίαμε, υπεκκαίατε, 
υπέκκαιαν & υπεκκαίαν(ε) 
  
Β. ενεστώτας υπεκκαίω, υπεκκαίεις, υπεκκαίει, υπεκκαίο(υ)με, υπεκκαίετε, 
υπεκκαίουν(ε) – παρατατικός υπέκκαιγα, υπέκκαιγες, υπέκκαιγε, υπεκκαίγαμε, 
υπεκκαίγατε, υπέκκαιγαν & υπεκκαίγαν(ε) 
 
Γ. ενεστώτας υπεκκαίω, υπεκκαίς, υπεκκαίει, υπεκκαίμε, υπεκκαίτε, υπεκκαίν(ε) – 
παρατατικός υπέκκαια, υπέκκαιες, υπέκκαιε, υπεκκαίαμε, υπεκκαίατε, υπέκκαιαν & 
υπεκκαίαν(ε) 
 
Δ. ενεστώτας υπεκκαίω, υπεκκαίς, υπεκκαίει, υπεκκαίμε, υπεκκαίτε, υπεκκαίν(ε) – 
παρατατικός υπέκκαιγα, υπέκκαιγες, υπέκκαιγε, υπεκκαίγαμε, υπεκκαίγατε, υπέκκαιγαν 
& υπεκκαίγαν(ε) 
 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: Το Α 

 

ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 27 

Στο Λ.Ν.Ε.Γ. (Μπαμπ.), λημματογραφούνται 7 αρχαιοπρεπή ή λόγια ή αρχαΐζοντα 
ουσιαστικά ή επίθετα, τα οποία εξαιρουμένου του «πους» δεν λημματογραφούνται ούτε 



στο Λ.Κ.Ν. (Τριαντ.), ούτε στο Λ.Σ.Γ. (Μπαμπ.). Πρόκειται για τα αρσενικά ουσιαστικά 
πους (φωτ. 1), 
 

 
 
αιγόπους (φωτ. 2) 
 

 
 
και πολύπους (φωτ. 3), 
 

 
 
καθώς και τα τριγενή και δικατάληκτα επίθετα άπους, -ους, -ουν (φωτ. 4), 
 

 



 
δασύπους, -ους, -ουν (φωτ. 5), 
 

 
 
ραιβόπους, -ους, -ουν (φωτ. 6) 
 

 
 
και ωκύπους, -ους, -ουν (φωτ. 7). 
 

 
 
Για την κλίση τους ανατρέξαμε στη Γραμματική Οικονόμου, σελ. 105, § 175 (φωτ. 8) 
 

 
 
καθώς και σελ. 90, § 149 (φωτ. 9). 
 

 
 
Συμφωνείτε ότι θεωρούνται γραμματικώς ορθοί και αποδεκτοί οι τύποι της κλητικής 
πτώσεως που, αιγόπου, άπου, δασύπου, πολύπου, ραιβόπου και ωκύπου; 
 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: Ναι 
 

ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 28 



Στο Λ.Ν.Ε.Γ. λημματογραφείται και το ρ. εγχέω (ενέχυσα, εγχύθηκα, εγκεχυμένος), όπου 
δίδεται ως υπολήμμα και το ρ. εγχύνω χωρίς όμως αυτό να συνοδεύεται και από 
κλιτικές πληροφορίες (φωτ. 1). 
 

 
 
Υφίσταται και μεσοπαθητική φωνή στο ρ. εγχύνω; 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: Ναι, ενεστώτας εγχύνομαι, παρατατικός εγχυνόμουν(α) 
 

ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 29 

Παρακαλούμε να παρατηρήσετε το κάτωθι απόσπασμα από το Λ.Ν.Ε.Γ. (φωτ. 1) και να 
μας απαντήσετε. 
 

 
 
Συμφωνείτε ότι το ρήμα βογγίζω αποτελεί παράγωγο είτε του ρ. βογγώ, είτε του ουσ. 
βόγγος, είτε του ουσ. βογγητό; 
 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: Ναι 
 

ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 30 

Στο Λ.Ν.Ε.Γ. λημματογραφούνται μια σειρά από τριτόκλιτα λόγια ή αρχαιοπρεπή 
βαρύτονα θηλυκά ουσιαστικά με κατάληξη -ις. Κατ’ αρχάς παρακαλούμε να 
παρατηρήσετε στις 5 παρακάτω φωτογραφίες τα άμπωτις, αρθρίτις, αρχηγέτις, 
δεξιοτέχνις, δημότις, δράστις, δυναμίτις, εβδομηκοντούτις, ενενηκοντούτις (φωτ. 1), 
 



 
 
εξηκοντούτις, ευεργέτις, ευχέτις, ίβις, ινδόρνις, κατασχέτις, κομψοτέχνις, κρήμνισις, 
λάτρις (φωτ. 2), 
 



 
 
λογοτέχνις, μετανάστις, μουσικοσυνθέτις, μυροπώλις, ναρκοθέτις, ναρκοσυλλέκτις, 
νεάνις, νομισματοπώλις (φωτ. 3), 
 



 
 
νομοθέτις, ξενολάτρις, ογδοηκοντούτις, οινοπότις, οφειλέτις, οφιολάτρις, πάρδαλις, 
πεντηκοντούτις, περίφροντις (φωτ. 4), 
 



 
 
πολίτις, προφήτις, σεμίδαλις, σύρτις, τεσσαρακοντούτις, τρόπις, υπόδεσις, υψιπέτις, 
φιλοπότις, φλεβίτις (φωτ. 5).  
 



 
 
Όπως θα παρατηρήσατε, ο λεξικογράφος – ως συνήθως – δεν μας δίνει εντός 
παρενθέσεως όλες τις πτώσεις. Είναι αυτονόητο ότι για την κλίση τους δεν μας βοηθάει 
η Γραμματική Τριανταφυλλίδη, οπότε βάσει των σκραμπλικών κανονισμών επιβάλλεται 
να ανατρέξουμε στη Γραμματική Οικονόμου (φωτ. 6, φωτ. 7, φωτ. 8 και φωτ. 9),  
 
 



 
 



 
 



 
 



 
 
από την οποία και θα αντλήσουμε τους κλιτικούς τύπους των πτώσεων που δεν μας 
παρέχει ο λεξικογράφος. Προσέξτε τώρα ιδιαίτερα τις παρατηρήσεις 1 και 2 στην § 123 
της σελ. 70 (φωτ. 9).  
 
Το Τμήμα Λεξικού (που επιμελείται την ψηφιοποίηση των αποδεκτών μας βοηθημάτων 
και την ενσωμάτωση σε βάση δεδομένων όλων των αποδεκτών κλιτικών τύπων 2 – 15 
γραμμάτων που προέρχονται από αυτά) διακρίνει τα ως άνω 45 ουσιαστικά σε 3 
ομάδες. Αναλυτικά, οι αποδεκτοί κλιτικοί τύποι που περιλαμβάνονται στη βάση 
δεδομένων, ανά ομάδα:  

 Πρώτη ομάδα, 5 ουσιαστικά: κρήμνισις, κρημνίσεως, κρήμνισιν, κρήμνισι, 
κρημνίσεις, κρημνίσεων – λάτρις, λάτριος, λάτριν, λάτρι, λάτριες, λατρίων – 
πάρδαλις, παρδάλεως, πάρδαλιν, πάρδαλι, παρδάλεις, παρδάλεων – σεμίδαλις, 
σεμιδάλεως, σεμίδαλιν, σεμίδαλι – υπόδεσις, υποδέσεως, υπόδεσιν, υπόδεσι, 
υποδέσεις, υποδέσεων 



 Δεύτερη ομάδα, 30 ουσιαστικά: άμπωτις, αμπώτιδος, άμπωτιν, άμπωτι, 
αμπώτιδες, αμπωτίδων – αρθρίτις, αρθρίτιδος, αρθρίτιν, αρθρίτι, αρθρίτιδες, 
αρθριτίδων – αρχηγέτις, αρχηγέτιδος, αρχηγέτιν, αρχηγέτι, αρχηγέτιδες, 
αρχηγετίδων – κλπ. ομοίως και για όλα τα υπόλοιπα (πλην αυτών της τρίτης 
ομάδας), δηλαδή γενική ενικού σε -ίδος, αιτιατική ενικού σε -ιν, κλητική ενικού σε 
-ι, ονομαστική πληθυντικού σε -ιδες και γενική πληθυντικού σε -ίδων  

 Τρίτη ομάδα, 5 ουσιαστικά: εδώ ο λεξικογράφος «παρακάμπτει» την κλίση της 
Γραμματικής Οικονόμου και μας παρέχει – κατά κάποιον τρόπο «αυθαίρετα» – 
την αιτιατική ενικού της νεοελληνικής γραμματικής, δηλαδή με κατάληξη σε -α: 
ευεργέτις, ευεργέτιδος, ευεργέτιδα, ευεργέτιδες, ευεργετίδων – ινδόρνις, 
ινδόρνιθος, ινδόρνιθα, ινδόρνιθες, ινδορνίθων – νομοθέτις, νομοθέτιδος, 
νομοθέτιδα, νομοθέτιδες, νομοθετίδων – πολίτις, πολίτιδος, πολίτιδα, πολίτιδες, 
πολιτίδων – προφήτις, προφήτιδος, προφήτιδα, προφήτιδες, προφητίδων. 

 
Όπως θα διαπιστώσατε, αφενός δεν βάλαμε στη βάση δεδομένων την αιτιατική σε -ιν 
για τα 5 ουσιαστικά της τρίτης ομάδας (διότι ο λεξικογράφος μας δίνει διαφορετική 
αιτιατική) και αφετέρου έχουμε παραλείψει την κλητική ενικού. Στο Τμήμα Λεξικού 
προβληματιστήκαμε πολύ μεταξύ μας για το σχηματισμό της κλητικής ενικού των 5 
ουσιαστικών της τρίτης ομάδας, λόγω της «μεικτής» κλίσης που προτείνει ο 
λεξικογράφος. Ως εκ τούτου, από τα 4 μέλη του εν λόγω Τ.Λ. διατυπώθηκαν δύο 
διαφορετικές απόψεις σχετικά με την κλητική ενικού των 5 ουσιαστικών της τρίτης 
ομάδας. Η μία άποψη είναι ότι «αφού είναι βαρύτονα, η κλητική ενικού πρέπει να έχει 
κατάληξη σε -ι, ασχέτως του ότι διαφοροποιείται η αιτιατική» (φωτ. 9, παρατήρηση 2). Η 
άλλη άποψη είναι ότι «αφού ο λεξικογράφος δίνει αιτιατική σε -α, τότε η κλητική ενικού 
πρέπει να είναι όμοια με την ονομαστική» (φωτ. 9, παρατήρηση 1). 
 
Παρακαλούμε να απαντήσετε στα εξής δύο ερωτήματα, επιλέγοντας τα αντίστοιχα πεδία 
απαντήσεων: 
 
Α. Συμφωνείτε ότι όλοι οι ως άνω κλιτικοί τύποι της πρώτης, της δεύτερης και της τρίτης 
ομάδας είναι γραμματικώς ορθοί και αποδεκτοί; 
 
Β. Πώς σχηματίζεται η κλητική ενικού στα 5 ουσιαστικά της τρίτης ομάδας; Σε -ις ή σε -ι; 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.:  Α: ναι – Β: σε -ι 
 

ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 31 

Στο Λ.Ν.Ε.Γ. λημματογραφούνται μια σειρά από αρχαιοπρεπή ή λόγια συνηρημένα 
δευτερόκλιτα τριγενή και τρικατάληκτα επίθετα. Πρόκειται για τα απλούς, -ή, -ούν, 
διπλούς, -ή, ούν, σιδηρούς, -ά, -ούν, τριπλούς, -ή, -ούν, χαλκούς, -ή, -ούν, χρυσούς, -ή, 
-ούν (φωτ. 1). 
 



 
 
Όπως συμβαίνει και με όλα τα άλλα επίθετα του λεξικού αυτού, δεν μας παρέχεται η 
κλίση τους. Δυστυχώς δεν μας βοηθάει ούτε η Γραμματική Τριανταφυλλίδη, οπότε 
συμβουλευόμαστε την αποδεκτή Γραμματική Οικονόμου, § 162, σελ. 98 (φωτ. 2). 
 



 
 
Εάν υιοθετηθεί απαράλλαχτος αυτός ο πίνακας κλίσεως προκύπτουν νέοι κλιτικοί τύποι 
από δύο πτώσεις: την ονομαστική πληθυντικού του θηλυκού (απλαί, διπλαί, σιδηραί, 
τριπλαί, χαλκαί, χρυσαί) και την αιτιατική πληθυντικού του θηλυκού (απλάς, διπλάς, 
σιδηράς, τριπλάς, χαλκάς, χρυσάς). 
 
Σημειώνεται ότι οι κλιτικοί τύποι άπλας, δίπλας, σιδηράς, τρίπλας, χαλκάς είναι 
αποδεκτοί και θα εξακολουθήσουν να περιλαμβάνονται στη βάση δεδομένων των 
αποδεκτών λέξεων, ανεξάρτητα από την ετυμηγορία σας. 
 



Συμφωνείτε ότι οι κλιτικοί τύποι ΑΠΛΑΙ, ΔΙΠΛΑΙ, ΣΙΔΗΡΑΙ, ΤΡΙΠΛΑΙ, ΧΑΛΚΑΙ, ΧΡΥΣΑΙ, 
ΧΡΥΣΑΣ πρέπει να θεωρούνται γραμματικώς ορθοί και αποδεκτοί; 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: Ναι μόνο το ΔΙΠΛΑΙ, όχι τα υπόλοιπα 

 

ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 32 

Στο Λ.Ν.Ε.Γ. λημματογραφούνται τα αρχαιοπρεπή τριτόκλιτα, αφωνόληκτα και 
τρικατάληκτα επίθετα αστερόεις – αστερόεσσα – αστερόεν, πτερόεις – πτερόεσσα – 
πτερόεν και χαρίεις – χαρίεσσα – χαρίεν (φωτ. 1). 
 

 
 



Όπως παρατηρείτε στη φωτ. 1, ο λεξικογράφος μας δίνει τις περισσότερες πτώσεις 
ενικού και πληθυντικού των τριών γενών. Συμβουλευτήκαμε τη Γραμματική Οικονόμου 
της Αρχαίας Ελληνικής, σελ. 104, § 173 (φωτ. 2), 
 

 
 
καθώς και το «Λεξικό για το Σχολείο και το Γραφείο» Γ.Μπαμπινιώτη, μέσω του οποίου 
ο λεξικογράφος μας δίνει (επιπροσθέτως των πτώσεων που δίνονται στο Λ.Ν.Ε.Γ.) και 
την αιτιατική ενικού του θηλυκού και την ονομαστική πληθυντικού του θηλυκού (φωτ. 3). 
 

 
 
Εστιάζοντας προσεκτικά στις 3 φωτογραφίες, διαπιστώνουμε τα εξής: 
α) τα επίθετα αστερόεις και χαρίεις σημαίνονται ως «αρχαιοπρεπή», ενώ το πτερόεις 
όχι. 
β) το ένα λεξικό Μπαμπ. δίνει γενική ενικού θηλυκού αστεροέσσης και το άλλο λεξικό 
(του ιδίου) δίνει (μέσω του κλιτικού υποδείγματος Ο5) γενική ενικού θηλυκού 
αστερόεσσας. 
γ) τα 2 λεξικά διαφοροποιούνται από την Γραμματική Οικονόμου στην αιτιατική ενικού 
θηλυκού (σε -α και όχι σε -αν) και στην ονομαστική πληθυντικού του θηλυκού (σε -ες και 
όχι σε -αι). 
δ) η αιτιατική πληθυντικού αρσενικού δεν δίδεται καθόλου στα 2 εν λόγω λεξικά, ενώ 
στη Γραμματική Οικονόμου της Α.Ε. δίδεται σε -ας. 
 
Το Τμήμα Λεξικού, που επιμελείται την ψηφιοποίηση των αποδεκτών μας βοηθημάτων 
και την ενσωμάτωση σε ηλεκτρονική βάση δεδομένων όλων των αποδεκτών κλιτικών 



τύπων 2 – 15 γραμμάτων που προέρχονται από αυτά, κατ’ αρχάς θεωρεί ως 
«αρχαιοπρεπές» και το πτερό-εις, -εσσα, -εν και κατά δεύτερον έχει συμπεριλάβει σ’ 
αυτήν τη βάση δεδομένων όλους τους κλιτικούς τύπους που απεικονίζονται στην 
παρακάτω φωτ. 4, όπου – όπως θα παρατηρήσετε – ενσωματώθηκαν οι κάτωθι κλιτικοί 
τύποι: 
Α) γενική ενικού θηλυκού και σε -ας και σε -ης 
Β) ονομαστική πληθυντικού θηλυκού σε -ες και όχι σε -αι 
Γ) αιτιατική ενικού θηλυκού σε -α και όχι σε -αν 
Δ) αιτιατική πληθυντικού αρσενικού σε -ες και όχι σε -ας 
 



 
 
Ζητήθηκε πολλάκις από τον λεξικογράφο να αποφανθεί σχετικά με την κλίση των 
επιθέτων αυτών, αλλά απάντηση δεν πήραμε ποτέ. Θεωρείτε ότι υφίσταται κάποιος 
λόγος να συμπεριλάβουμε (επιπλέον των τύπων της φωτ. 4 ή σε αντικατάσταση αυτών) 
στη βάση δεδομένων των αποδεκτών λέξεων του ελληνικού αγωνιστικού σκραμπλ και 
τους τύπους αστερόεσσαι, πτερόεσσαι, χαρίεσσαι, αστερόεσσαν, πτερόεσσαν, 
χαρίεσσαν, αστερόεντας, πτερόεντας, χαρίεντας; Θεωρείτε ορθό, θεμιτό και δόκιμο 
αυτοί οι κλιτικοί τύποι να είναι αποδεκτοί στο ελληνικό αγωνιστικό σκραμπλ; 
 



ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: Όχι 
 

ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 33 

Στο Λ.Ν.Ε.Γ., στο ρ. χουφτώνω κ. φουχτώνω, ενώ δίδεται ο αόριστος της παθητικής 
φωνής χουφτώθηκα (φωτ. 1), δεν δίδεται – ως είθισται σε πλείστες άλλες περιπτώσεις – 
η συντελεσμένη μετοχή παθητικού παρακειμένου, όπως δίδεται λ.χ. στα ρ. χουφτιάζω κ. 
χουχουλιάζω της φωτ. 1. 
 

 
 
Μήπως πρόκειται για παράλειψη εκ παραδρομής; Θεωρείτε ορθό, θεμιτό και δόκιμο οι 
μετοχές χουφτωμένος, -η, -ο και φουχτωμένος, -η, -ο να είναι αποδεκτοί κλιτικοί τύποι 
στο ελληνικό αγωνιστικό σκραμπλ; 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: Ναι 
 

ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 34 

Στο Λ.Ν.Ε.Γ., στο ρ. τσουλώ δίδεται ο ενεργητικός αόριστος τσούλησα και ο παθητικός 
ενεστώτας τσουλιέμαι (φωτ. 1). 
 

 



 
Δεν δίδονται δηλαδή παθητικός αόριστος και μετοχή παθητικού παρακειμένου. Μήπως 
πρόκειται για εκ παραδρομής παραλείψεις; Θεωρείτε ορθό, θεμιτό και δόκιμο να 
υφίστανται στο ελληνικό αγωνιστικό σκραμπλ και να είναι αποδεκτοί σ’ αυτό οι κλιτικοί 
τύποι του παθητικού αορίστου και της μετοχής παθητικού παρακειμένου; Και εάν ναι, 
τότε πώς σχηματίζονται; Σύμφωνα με το αγαπώ (τσουλήθηκα, τσουληθώ, τσουλήσου, 
τσουλημένος) ή σύμφωνα με το κυλώ (τσουλίστηκα, τσουλιστώ, τσουλίσου, 
τσουλισμένος); 
 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: Ναι, σύμφωνα με το αγαπώ (τσουλήθηκα, τσουληθώ, 
τσουλήσου, τσουλημένος) 
 
ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 35 

Στο Λ.Ν.Ε.Γ., στο λήμμα αντιεπιστημονικός γίνεται παραπομπή στο λήμμα 
αντεπιστημονικός, το οποίο όμως απουσιάζει από το σώμα του λεξικού (φωτ. 1). 
 

 
 
Μήπως πρόκειται για εκ παραδρομής παράλειψη; Θεωρείτε ορθό, θεμιτό και δόκιμο να 
υφίστανται στο ελληνικό αγωνιστικό σκραμπλ και να είναι αποδεκτοί σ’ αυτό οι κλιτικοί 
τύποι του επιθέτου αντεπιστημονικός, -ή, -ό; 
 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: Όχι 
 

ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 36 



Στο Λ.Ν.Ε.Γ. λημματογραφούνται το ρ. πωρώνω και το ουσ. πώρωση (φωτ. 1). 
 

 
 
Συμφωνείτε ότι το ρ. πωρώνω αποτελεί παράγωγο του ουσ. πώρωση;  
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: Όχι 
 

ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 37 

Στο Λ.Ν.Ε.Γ., στο λήμμα πρόβατο υπάρχει η φράση με έντονους χαρακτήρες (bold) 
«απολωλός πρόβατο» και αμέσως μετά γράφει «βλ. λ. απολωλώς», αλλά η μετοχή 
παθητικού παρακειμένου του αρχαϊκού λεξιλογίου απολωλώς, -υία, -ός απουσιάζει από 
το σώμα του λεξικού, καθώς αυτή εμφανίζεται μόνο στο λήμμα απολωλός (το) και δη 
μέσα στις αγκύλες της ετυμολογίας (φωτ. 1). 
 



 
 
Μήπως πρόκειται για εκ παραδρομής παράλειψη; Θεωρείτε ορθό, θεμιτό και δόκιμο να 
υφίστανται στο ελληνικό αγωνιστικό σκραμπλ και να είναι αποδεκτοί σ’ αυτό όλοι οι 
κλιτικοί τύποι του αρσενικού και του θηλυκού γένους της τριγενούς μετοχής απολωλώς, 
απολωλυία, απολωλός; 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: Όχι 
 

ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 38 

Στους «όρους αποδοχής λέξεων» του ελληνικού αγωνιστικού σκραμπλ, όπως αυτοί 
είναι αναρτημένοι στην ιστοσελίδα της Πανελλήνιας Ένωσης Σκραμπλ, περιλαμβάνεται 
(από το 2006) και το εξής εδάφιο: «Τα μεγεθυντικά σε –άρα(ς), -ακας, -αρος (ματάρα, 
ψάρακας, κλπ) και τα υποκοριστικά σε –ούλα, -ίτσα, -άκα, (ζωούλα, κλπ.) δεν έχουν 
γενική πληθυντικού» (φωτ. 1). Ανατρέχοντας στα αποδεκτά βοηθήματα της 
Γραμματικής, δεν μπορέσαμε να εντοπίσουμε κάποιον σχετικό κανόνα που να ορίζει ότι 
«όλα τα μεγεθυντικά δεν έχουν γενική πληθυντικού». Στο Λ.Ν.Ε.Γ. λημματογραφούνται 
πολλά μεγεθυντικά, με διαφορετικές καταλήξεις, λ.χ. τα χέρα και χερούκλα από το χέρι, 
ο φύτουλας και η φυτούκλα από το φυτό, η ψαρούκλα από το ψάρι, η μουράκλα από τη 
μούρη κ.ά. (φωτ. 1). 



 

 
 
Θεωρείτε ορθό, θεμιτό και δόκιμο να υφίστανται στο ελληνικό αγωνιστικό σκραμπλ και 
να είναι αποδεκτοί σ’ αυτό οι κλιτικοί τύποι της γενικής πληθυντικού των ανωτέρω 
μεγεθυντικών; 
 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: Όχι 
 

ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 39 

Στο Λ.Ν.Ε.Γ. (Μπαμπ.), λημματογραφούνται μια σειρά από λόγια ή αρχαιοπρεπή 
βαρύτονα (προπαροξύτονα) αρσενικά (μονογενή) ή και θηλυκά (διγενή) ουσιαστικά με 
κατάληξη -ις ή τριγενή και δικατάληκτα επίθετα με κατάληξη -ις, -ις, -ι. Πρόκειται για τα 
ουσιαστικά ο/η άπατρις, ο κρύψορχις, ο/η περίφροντις, ο ρίψασπις (φωτ. 1) 
 



 
 
και τα επίθετα άπελπις, -ις, -ι, αφιλόπατρις, -ις, -ι, άχαρις, -ις, -ι, εύελπις, -ις, -ι, 
φέρελπις, -ις, -ι, φιλόπατρις, -ις, -ι (φωτ. 2). 
 

 
 



Στο Λ.Κ.Ν. (Τριαντ.) λημματογραφούνται το επίθετο άπελπις, -ις, -ι και τα αρσενικά 
ουσιαστικά άπατρις, εύελπις, ρίψασπις, φέρελπις, φιλόπατρις (φωτ. 3). 
 

 
 
Στο δε Λ.Σ.Γ. (Μπαμπ.), το οποίο υπερψηφίσθηκε ως αποδεκτό βοήθημα και θα τεθεί 
σε ισχύ από το Μάιο του 2021, δύο από τα δέκα αυτά λήμματα έχουν συνταχθεί με 
κάποιες διαφορές σε σχέση με το Λ.Ν.Ε.Γ. (του ιδίου λεξικογράφου), ήτοι το περίφροντις 
που παρουσιάζεται ως επίθετο (χωρίς όμως να δίδεται και το ουδέτερο γένος) και το 
ρίψασπις στο οποίο δίδονται τρεις πτώσεις επιπλέον σε σχέση με το Λ.Ν.Ε.Γ. (φωτ. 4). 
 



 
 
Ενδιαφέρον επίσης παρουσιάζει και ένα πλαίσιο με σχόλιο στο Λ.Ν.Ε.Γ. (φωτ. 5). 
 

 
 
Για την κλίση των ουσιαστικών χρησιμοποιούμε και τη Γραμματική Οικονόμου, σελ. 61, 
§ 111 (φωτ. 6), 
 



 
 
και σελ. 62, § 112 (φωτ. 7), 
 



 
 
η οποία μας λέει ότι κατά το δύναμις κλίνεται και ο πρύτανις. Στην ίδια Γραμματική 
δίδεται και η κλίση των επιθέτων ο, η εύχαρις, το εύχαρι και ο, η εύελπις, το εύελπι, σελ. 
105, § 175 (φωτ. 8). 
 



 
 
Ο προβληματισμός μας εκπηγάζει από το ότι δεν δίδονται στα λεξικά μας όλες οι 
πτώσεις των επιθέτων και κατά συνέπεια ζητάμε τη γνωμοδότησή σας για τους 
κλιτικούς τύπους που απουσιάζουν παντελώς από τα εν λόγω βοηθήματα. Πέραν των 
κλιτικών τύπων που τεκμαίρονται άμεσα από την απλή ανάγνωση των αποδεκτών 
βοηθημάτων μας, έχουμε συμπεριλάβει στη βάση δεδομένων των αποδεκτών λέξεων 
του ελληνικού αγωνιστικού σκραμπλ και τους εξής κλιτικούς τύπους: ΑΠΑΤΡΙ (κλητ. εν.), 
ΚΡΥΨΟΡΧΙΔΟΣ (γεν. εν.), ΚΡΥΨΟΡΧΙΝ (αιτ. εν.), ΚΡΥΨΟΡΧΙ (κλητ. εν.), 
ΚΡΥΨΟΡΧΙΔΕΣ (ονομ. πληθ.), ΚΡΥΨΟΡΧΙΔΩΝ (γεν. πληθ.), ΠΕΡΙΦΡΟΝΤΙΝ (αιτ. εν.), 
ΠΕΡΙΦΡΟΝΤΙ (κλητ. εν.), ΕΥΕΛΠΙΔΑ (ονομ. πληθ. ουδ.), ΦΕΡΕΛΠΙΔΑ (ονομ. πληθ. 
ουδ.), ΦΙΛΟΠΑΤΡΙΔΑ (ονομ. πληθ. ουδ.). Αντιθέτως, δεν έχουμε συμπεριλάβει τους 
εξής κλιτικούς τύπους της αιτιατικής ενικού: τα ΠΕΡΙΦΡΟΝΤΙΔΑ και ΡΙΨΑΣΠΙΝ (που 
τεκμαίρονται όμως από το Λ.Σ.Γ.), τα ΑΧΑΡΙΝ και ΑΦΙΛΟΠΑΤΡΙΝ (επειδή, όπως 
βλέπουμε και στη φωτ. 2, σ’ αυτά τα δύο δίδεται αιτιατική χωρίς το τελικό ν) και το 
ΚΡΥΨΟΡΧΙΔΑ. 
 
Ερώτημα 39 Α: Θεωρείτε ορθό, σκόπιμο, θεμιτό και δόκιμο να υφίστανται στο ελληνικό 
αγωνιστικό σκραμπλ και να είναι αποδεκτοί σ’ αυτό οι κλιτικοί τύποι ΑΠΑΤΡΙ, 
ΚΡΥΨΟΡΧΙΔΟΣ, ΚΡΥΨΟΡΧΙΝ, ΚΡΥΨΟΡΧΙ, ΚΡΥΨΟΡΧΙΔΕΣ, ΚΡΥΨΟΡΧΙΔΩΝ, 
ΠΕΡΙΦΡΟΝΤΙΝ, ΠΕΡΙΦΡΟΝΤΙ, ΕΥΕΛΠΙΔΑ, ΦΕΡΕΛΠΙΔΑ, ΦΙΛΟΠΑΤΡΙΔΑ; 
 
Ερώτημα 39 Β: Θεωρείτε ορθό, σκόπιμο, θεμιτό και δόκιμο να υφίστανται στο ελληνικό 
αγωνιστικό σκραμπλ και να είναι αποδεκτοί σ’ αυτό οι κλιτικοί τύποι ΠΕΡΙΦΡΟΝΤΙΔΑ, 
ΡΙΨΑΣΠΙΝ, ΑΧΑΡΙΝ, ΑΦΙΛΟΠΑΤΡΙΝ, ΚΡΥΨΟΡΧΙΔΑ; 



 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.:  Α: ναι – Β: ναι μόνο το ΡΙΨΑΣΠΙΝ, όχι τα υπόλοιπα 

 

ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 40 

Στο Λ.Κ.Ν. λημματογραφούνται τα λ. πιόμα, αποπίνω, απόπιομα και απόπιμα. 
Αντίστοιχα, στο Λ.Ν.Ε.Γ. λημματογραφούνται τα λ. πιώμα, αποπίνω, απόπιομα και 
απόπιμα. Όλα αυτά μαζί μπορείτε να τα δείτε συγκεντρωμένα στην παρακάτω φωτ. 1. 
 

 
 
Όπως θα παρατηρήσετε, το ουσ. πιόμα (πιώμα) είναι αποδεκτό με διπλή ορθογραφία. 
Συμφωνείτε ότι το ουσ. απόπιομα αποτελεί παράγωγο του ουσ. πιόμα; Θεωρείτε ορθό, 
σκόπιμο, θεμιτό και δόκιμο να υφίσταται στο ελληνικό αγωνιστικό σκραμπλ και να είναι 
αποδεκτό σ’ αυτό και το ουσιαστικό απόπιωμα; 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: Όχι 


