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ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ «ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΕΞΙΚΟΥ» ΠΡΟΣ ΤΟ «ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ
ΓΛΩΣΣΑΣ» ΚΑΙ Η ΕΙΣΗΓΗΣΗ – ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ Τ.Ε.Γ.
ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 1
Στο μεν Λεξικό Τριανταφυλλίδη το ρήμα παθιάζομαι λημματογραφείται μόνο στην
παθητική φωνή (φωτ. 1).

Στο δε Λεξικό Μπαμπινιώτη το ρήμα παθιάζω λημματογραφείται και με ενεργητική και
με μεσοπαθητική φωνή (φωτ. 2).

Πλην όμως, ενώ σε όλα τα υπόλοιπα ρήματα δίδονται εντός παρενθέσεως κατά σειρά ο
αόριστος της ενεργητικής φωνής, ο αόριστος της μεσοπαθητικής φωνής (εφόσον
υφίσταται αυτή) και η μετοχή του μεσοπαθητικού παρακειμένου (φωτ. 3),

στο ρ. παθιάζω δεν δίδεται στην παρένθεση (ως είθισται) ο αόριστος «πάθιασα».
Εντούτοις, στο ερμήνευμα δίδεται εν είδει παραδείγματος η φράση «θέλουν να
παθιάσουν τους οπαδούς τους εν όψει των εκλογών». Συμφωνείτε ότι πρόκειται απλώς
για εκ παραδρομής παράλειψη του λεξικογράφου; Συμφωνείτε ότι υφίσταται και ο
ενεργητικός αόριστος (οριστική, υποτακτική, προστακτική); Συμφωνείτε ότι οι τύποι
ΠΑΘΙΑΣ-Α, -ΕΣ, -Ε, -ΑΜΕ, -ΑΤΕ, -ΑΝ(Ε), -Ω, -ΕΙΣ, -ΕΙ, -Ο(Υ)ΜΕ, -ΕΤΕ, -ΟΥΝ(Ε), -ΤΕ
ορθώς είναι αποδεκτοί;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: Ναι
ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 2
Στο Λεξικό Μπαμπινιώτη, λήμμα προσθέτω, δίδεται αναλυτικά ο παρατατικός της
μεσοπαθητικής φωνής ως εξής: προσετιθέμην, προσετίθεσο, προσετίθετο,
προσετιθέμεθα, προσετίθεσθαι, προσετίθεντο (φωτ. 1).

Συμφωνείτε ότι το β΄ πληθ. πρόσωπο έχει εκ παραδρομής καταγραφεί λανθασμένα;
Συμφωνείτε ότι δεν υφίσταται ο τύπος προσετίθεσθαι; Συμφωνείτε ότι το ορθό είναι
προσετίθεσθε;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: Ναι
ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 3
Στα Λεξικά Τριανταφυλλίδη και Μπαμπινιώτη λημματογραφούνται – μεταξύ άλλων – και
τα ουσιαστικά τσαγερία, τσαγερό και τσαγιέρα. Στο Λεξικό Τριανταφυλλίδη η τσαγιέρα
(φωτ. 1)

δίδεται με κλιτικό υπόδειγμα Ο25α, το οποίο σύμφωνα με τους πίνακες κλιτικών
υποδειγμάτων (φωτ. 2)

σημαίνει ότι δεν υφίσταται η γενική πληθυντικού τσαγιερών. Στο ίδιο λεξικό η τσαγερία
και το τσαγερό δίνουν γενική πληθυντικού τσαγεριών και τσαγερών (φωτ. 3).

Στο Λεξικό Μπαμπινιώτη η τσαγιέρα δίδεται με γενική πληθυντικού τσαγεριών (φωτ. 4).

Από όλα αυτά συμπεραίνουμε ότι δεν τεκμαίρεται πουθενά ο τύπος τσαγιερών και εάν
παιχθεί σε αγώνα ελλοχεύει ο κίνδυνος ο έφορος που θα κάνει σωστά τη δουλειά του να
την ακυρώσει. Συμφωνείτε ότι πρόκειται για λάθος εκ παραδρομής του Λεξικού
Μπαμπινιώτη και ότι υφίσταται και ο τύπος τσαγιερών;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: Ναι
ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 4

Στο Λεξικό Μπαμπινιώτη, λημματογραφούνται – μεταξύ άλλων – και αρκετά τριγενή και
δικατάληκτα επίθετα με κατάληξη -ων, -ων, -ον, η οποία δίδεται καθαρά αμέσως μετά το
κυρίως λήμμα. Όταν όμως λημματογραφείται ένα ουσιαστικό, τότε αμέσως μετά το
λήμμα δίδεται εντός παρενθέσεως το άρθρο του (ο για τα αρσενικά, η για τα θηλυκά, το
για τα ουδέτερα και ο/η για τα διγενή που είναι ταυτόχρονα και αρσενικά και θηλυκά).
Παρακαλούμε λοιπόν εδώ να παρατηρήσετε το τριγενές επίθετο ταπεινόφρων, -ων, -ον
(φωτ. 1),

το τριγενές επίθετο υψηλόφρων, -ων, -ον και το διγενές ουσιαστικό (ο/η) υψηλόφρονας
(φωτ. 2),

το τριγενές επίθετο αγνώμων, -ων, -ον και το διγενές ουσιαστικό (ο/η) αγνώμονας (φωτ.
3),

το διγενές ουσιαστικό (ο/η) κεραμοποιός (φωτ. 4)

και το διγενές ουσιαστικό (ο/η) μηχανολόγος (φωτ. 5).

Το πρόβλημα εντοπίζεται στο λήμμα ορθόφρων. Όπως θα παρατηρήσετε,
λημματογραφείται ως διγενές ουσιαστικό, ενώ ταυτόχρονα δίδεται η επισήμανση (ουδ. ονα), δηλαδή η ονομαστική πληθυντικού του ουδετέρου γένους, όπως ακριβώς και στα
επίθετα ταπεινόφρων, υψηλόφρων, αγνώμων κλπ. (φωτ. 6).

Συμφωνείτε ότι το «ορθόφρων» λημματογραφήθηκε εκ παραδρομής ως ουσιαστικό, ότι
πρόκειται για τριγενές επίθετο και ότι υφίσταται και ο κλιτικός τύπος ορθόφρον;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: Ναι
ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 5
Στο Λεξικό της Νέας Ελληνικής Γλώσσας (Μπαμπινιώτη) λημματογραφείται το ουδέτερο
ουσιαστικό γέρας. Τα μέλη όμως του Τμήματος Λεξικού (το οποίο επιμελείται την
ψηφιοποίηση των επίσημων βοηθημάτων μας) θεωρούμε ότι κατά την παρουσίαση του
λήμματος έχουν γίνει – εκ παραδρομής – δύο λάθη. Πρώτον, γράφει «χωρίς γενική και
πληθυντικό», ενώ ήδη έχει δοθεί η γενική ενικού και δη με δύο διαφορετικούς κλιτικούς
τύπους (γέρα-ος κ. -ως). Δεύτερον, έτσι όπως τοποθετήθηκε η παύλα μετά το άλφα και
όχι μετά το ρο, ο αναγνώστης οδηγείται στο – προφανώς εσφαλμένο – συμπέρασμα ότι
οι δύο τύποι της γενικής ενικού είναι του γέραος και του γέραως (φωτ. 1).

Φρονούμε ότι το ορθό θα ήταν γέρ-αος κ. -ως. Συμβουλευτήκαμε και το Λεξικό για το
Σχολείο και το Γραφείο (Μπαμπινιώτη), το οποίο έχει υπερψηφισθεί ως αποδεκτό
βοήθημα και θα αρχίσει να «παίζεται» από το Μάιο του 2021. Εκεί δίδονται δύο τύποι
γενικής ενικού: του γέραος και του γέρως (φωτ. 2).

Συμβουλευτήκαμε και την Γραμματική της Αρχαίας Ελληνικής του Μιχ. Οικονόμου, που
είναι επίσημα αποδεκτό βοήθημα. Πιο συγκεκριμένα, δείτε την παράγραφο 139 (φωτ. 3)

και την παράγραφο 140 (φωτ. 4).

Τέλος, συμβουλευτήκαμε και το μη αποδεκτό βοήθημα lexigram (φωτ. 5).

Συμφωνείτε ότι εκ παραδρομής δίδεται εσφαλμένα ο τύπος του γέραως, ότι δεν
υφίσταται καν τέτοιος τύπος και ότι οι ορθοί τύποι της γενικής ενικού είναι του γέραος
και του γέρως;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: Ναι
ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 6
Στο Λεξικό Τριανταφυλλίδη λημματογραφείται και το ρ. παινώ -ιέμαι (φωτ. 1),

το οποίο συνοδεύεται από το κλιτικό υπόδειγμα Ρ10.5 (φωτ. 2).

Προβληματιζόμενοι μήπως το ρ. παινώ (κατά το επαινώ) ανήκει στη δεύτερη τάξη της β΄
συζυγίας (-ώ, -είς, -εί κλπ.), ως Τμήμα Λεξικού στείλαμε σχετικό ερώτημα στον κο
Γ.Παπαναστασίου, Διευθυντή του Ιδρύματος Τριανταφυλλίδη. Από τις απαντήσεις του
(με κόκκινα γράμματα) προκύπτει ότι το ρ. παινώ ανήκει στην πρώτη τάξη της β΄
συζυγίας (-ώ, -άς, -ά κλπ.) χωρίς όμως να γίνεται αποδεκτός και ο ασυναίρετος τύπος
παινάω (φωτ. 3).

Στο Λεξικό Μπαμπινιώτη ομοίως λημματογραφείται το ρ. παινώ που παραπέμπει στο ρ.
επαινώ (φωτ. 4).

Στο ερμήνευμα του ρ. επαινώ εμφανίζεται και το (λαϊκ.) παινώ, χωρίς όμως να δίδεται
(εντός παρενθέσεως) και η κατάληξη του β΄ εν. προσ. ώστε να γνωρίζει ο αναγνώστης
και σε ποια τάξη της β΄ συζυγίας ανήκει (φωτ. 5).

Στείλαμε διευκρινιστικό ερώτημα στον λεξικογράφο, αλλά απάντηση δεν πήραμε. Τέλος,
συμβουλευτήκαμε και το μη αποδεκτό βοήθημα lexigram (φωτ. 6).

Συμφωνείτε ότι το (λαϊκ.) ρ. παινώ ανήκει στην πρώτη τάξη της β΄ συζυγίας και ότι δεν
υφίστανται καν οι κλιτικοί τύποι παινείς, παινεί, παινείτε;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: Ναι
ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 7
Στο Λεξικό Τριανταφυλλίδη λημματογραφούνται δεκάδες ανισοσύλλαβα παροξύτονα
επίθετα που εντάσσονται στην ομάδα του κλιτικού υποδείγματος Ε9, λ.χ. απλοχέρης -α
-ικο, βρομιάρης -α -ικο, γρουσούζης -α -ικο, ζηλιάρης -α -ικο, λιχούδης -α -ικο, παθιάρης
-α -ικο, χαδιάρης -α -ικο κλπ. Σύμφωνα με τον πίνακα κλίσεως Ε9, δεν υφίσταται καν η
γενική πληθυντικού του θηλυκού γένους (φωτ. 1).

Στο Λεξικό Μπαμπινιώτη, στα ίδια επίθετα, δεν δίδονται καθόλου κλιτικές πληροφορίες
(φωτ. 2, φωτ. 3, φωτ. 4).

Στο Λεξικό για το Σχολείο και το Γραφείο (Μπαμπινιώτη), τα ίδια επίθετα συνοδεύονται
από το κλιτικό υπόδειγμα Ε11, σύμφωνα με το οποίο η γενική πληθυντικού του θηλυκού
γένους ταυτίζεται με τη γενική πληθυντικού του αρσενικού γένους λ.χ. «των ζηλιάρηδων
γυναικών» (φωτ. 5).

Στη Σύγχρονη Σχολική Γραμματική για όλους (Μπαμπινιώτη), τα ίδια επίθετα δεν έχουν
καν γενική πληθυντικού στο θηλυκό γένος (φωτ. 6).

Συμφωνείτε ότι δεν υφίστανται καν οι κλιτικοί τύποι απλοχέρων, βρομιάρων,
γρουσούζων, ζηλιάρων, λιχούδων, παθιάρων, χαδιάρων κλπ.;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: Ναι
ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 8
Σύμφωνα με τους όρους αποδοχής λέξεων «…Είναι δεκτές οι λέξεις των πινάκων των
λεξικών με νομίσματα, ονομασίες βαθμών, ανέμων, κλπ…». Στον πίνακα του Λεξικού
Μπαμπινιώτη με τα νομίσματα των χωρών του κόσμου γίνεται απλή αναφορά δίχως
όμως να δίδονται κλιτικές πληροφορίες, το αν είναι άκλιτο κλπ. Σημειωτέον ότι κάποια
νομίσματα είναι άκλιτα και κάποια άλλα κλίνονται πλήρως ή μερικώς (λ.χ. λίρ-α, -ας, -ες,
-ών / δην-άριο, -αρίου, -άρια, -αρίων / μάρκ-ο, -ου, -α, -ων / λεβ, λέβ-α κλπ.). Στον εν
λόγω πίνακα καταγράφεται και η χώρα Λεσόθο με νόμισμα το λότι και σύμβολο το L,
χωρίς περαιτέρω κλιτικές πληροφορίες (φωτ. 1).

Στο ίδιο λεξικό λημματογραφείται και η χώρα Λεσόθο. Στο ερμήνευμα γράφει ότι έχει
«…νόμισμα το λότι / πληθ. μαλότι…» (φωτ. 2).

Συμφωνείτε ότι η λέξη μαλότι ορθώς θεωρείται αποδεκτή;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: Ναι
ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 9
Στο Λεξικό Μπαμπινιώτη λημματογραφείται το αρσενικό ουσιαστικό ο οδούς με
παραπομπή στο δόντι (φωτ. 1).

Στο κάτω μέρος του ουσιαστικού δόντι δίδεται και το (αρχαιοπρ.) οδούς (ο) {οδόντος},
δίδεται δηλαδή και η γενική ενικού οδόντος (φωτ. 2).

Στο ερμήνευμα του λήμματος οφθαλμός βρίσκουμε με έντονους χαρακτήρες (bold) τη
φράση «οφθαλμόν αντί οφθαλμού και οδόντα αντί οδόντος», δίδεται δηλαδή εδώ και η
αιτιατική ενικού οδόντα (φωτ. 3).

Λόγω του ότι δεν δίδονται στα λεξικά οι πτώσεις του πληθυντικού, ανατρέχουμε στη
Γραμματική Τριανταφυλλίδη, σελ. 86, § 131, όπου όμως παρουσιάζεται η κλίση του
ουσιαστικού παππούς, το οποίο εν προκειμένω δεν μας βοηθάει καθόλου (φωτ. 4).

Συμβουλευόμαστε και την αποδεκτή Γραμματική Οικονόμου, σελ. 68, § 122, από την
οποία τεκμαίρονται οι τύποι οδόντ-ες, -ων, -ας (φωτ. 5).

Τέλος, στο μη αποδεκτό lexigram δίδονται ως αιτιατική πληθυντικού αμφότεροι οι τύποι,
οδόντες και οδόντας (φωτ. 6).

Απευθυνθήκαμε επανειλημμένως στο συγκεκριμένο λεξικογράφο, ζητώντας του –
μεταξύ άλλων – να μας δώσει και την αιτιατική πληθυντικού του ουσιαστικού ο οδούς,
αλλά απάντηση δεν πήραμε. Κατά τη γνώμη σας, η αιτιατική πληθυντικού του
ουσιαστικού οδούς (ο) είναι οδόντες ή οδόντας;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: Οδόντας
ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 10
Στο Λεξικό Μπαμπινιώτη λημματογραφείται το αρσενικό ουσιαστικό ο κάντορ. Επίσης,
στο τέλος του ερμηνεύματος δίδεται ως υπολήμμα και ο κάντορας, που κλίνεται ομαλά,
δηλ. κάντορ-ας, -α, -ες, -ων (φωτ. 1).

Λαμβάνοντας υπόψη σας ότι το λήμμα κάντορ δεν σημαίνεται από το λεξικογράφο ως
άκλιτο (όπως συμβαίνει με χιλιάδες άλλα λήμματα, βλ. π.χ. στην ίδια φωτ. Νο 1 το
«καντράν») και αφού συμβουλευτείτε και το μη αποδεκτό lexigram (φωτ. 2),

συμφωνείτε ότι θεωρείται γραμματικώς ορθή η γενική ενικού κάντορος;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: Ναι

ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 11
Στο Λεξικό Μπαμπινιώτη, στο ρ. βγαίνω δίδονται 4 (τέσσερις) κλιτικοί τύποι
προστακτικής: βγες κ. (λαϊκ.) έβγα, βγείτε κ. (λαϊκ.) βγάτε (φωτ. 1).

Αντιθέτως, όπως άλλωστε συμβαίνει και με τη συντριπτική πλειοψηφία των
λημματογραφημένων ρημάτων του λεξικού αυτού, στα σύνθετα ρ. ξεβγαίνω (φωτ. 2)

και παραβγαίνω (φωτ. 3)

δεν δίδεται κανένας τύπος προστακτικής, ούτε ενικού, ούτε πληθυντικού. Πώς
σχηματίζεται η προστακτική (ενικού και πληθυντικού) των ρ. ξεβγαίνω κ. παραβγαίνω;
Μια που τό ‘φερε η κουβέντα, πρέπει να σημειωθεί ότι το ουσιαστικό ξέβγα (το) είναι
αποδεκτός τύπος (βλ. φωτ. 2) και θα παραμείνει αποδεκτός, ανεξάρτητα από τη
γνωμοδότησή σας στο τρέχον ερώτημα. Παραθέτουμε λοιπόν παρακάτω τις λέξεις
ξεβγές, ξέβγα, ξεβγείτε, ξεβγάτε, παραβγές, παραέβγα, παραβγείτε, παραβγάτε και σας
παρακαλούμε να επιλέξετε μόνον εκείνους τους κλιτικούς τύπους, τους οποίους
θεωρείτε ότι είναι γραμματικώς ορθοί, θεωρείτε ότι αποτελούν τύπους προστακτικής
των ρ. ξεβγαίνω κ. παραβγαίνω και συνεπώς θεωρείτε ότι είναι αποδεκτοί.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: Αποδεκτά τα ΞΕΒΓΕΣ, ΞΕΒΓΕΙΤΕ, ΠΑΡΑΒΓΕΣ, ΠΑΡΑΒΓΕΙΤΕ
και μη αποδεκτά τα ΞΕΒΓΑ, ΞΕΒΓΑΤΕ, ΠΑΡΑΕΒΓΑ, ΠΑΡΑΒΓΑΤΕ
ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 12
Στο Λεξικό Μπαμπινιώτη λημματογραφείται και το ρ. ορθοτονώ (φωτ. 1).

Δυστυχώς όμως δεν δίδεται το β΄ εν. πρόσ., ούτως ώστε να γνωρίζει ο αναγνώστης εάν
το ρ. ανήκει στην α΄ τάξη ή στη β΄ τάξη της δεύτερης συζυγίας, όπως ακριβώς γίνεται
στο Λ.Ν.Ε.Γ. με όλα σχεδόν τα υπόλοιπα ρ. της συζυγίας αυτής. Βλέπουμε π.χ. στη
φωτ. Νο 1 και το ρ. ορθοτομώ, στο οποίο δίδεται ξεκάθαρα το β΄ εν. προσ.
(ορθοτομείς). Με άλλα λόγια, δεν μπορεί ο αναγνώστης να εξάγει ασφαλές συμπέρασμα
για το αν το ορθό είναι το ορθοτονάς ή το ορθοτονείς. Εάν μας έδιδε ως β΄ εν. προσ. το
ορθοτονείς, η κλίση θα ήταν ορθοτον-ώ, -είς, -εί, -ούμε, -είτε, -ούν(ε). Εάν μας έδιδε ως
β΄ εν. προσ. το ορθοτονάς, η κλίση θα ήταν ορθοτον-ώ, -άς, -ά, -ούμε, -άτε, -ούν(ε).
Συμβουλευθήκαμε και το μη αποδεκτό lexigram (φωτ. 2).

Ποιον από τους δύο παρακάτω κλιτικούς τύπους θεωρείτε γραμματικώς ορθό και
αποδεκτό, ορθοτονείς ή ορθοτονάς;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: Ορθοτονείς
ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 13
Στο Λεξικό Μπαμπινιώτη λημματογραφείται και η αρχαιοπρεπής αντωνυμία οίος, οία,
οίον (φωτ. 1).

Επειδή ο λεξικογράφος δεν μας δίνει την κλίση, συμβουλευόμαστε τη Γραμματική Μιχ.
Οικονόμου, σελ. 146, § 242 (φωτ. 2).

Ανατρέχουμε λοιπόν στα τρικατάληκτα επίθετα της β΄ κλίσης, όπου βρίσκουμε την κλίση
του επιθέτου δίκαιος, δικαία, δίκαιον, σελ. 95, § 158 (φωτ. 3).

Συμβουλευόμαστε και το μη αποδεκτό lexigram για το θηλυκό (φωτ. 4)

και για το αρσενικό (φωτ. 5).





Πώς σχηματίζεται στη Νέα Ελληνική η αιτιατική ενικού του θηλυκού γένους, οία ή
οίαν; (προσοχή: επιλέξτε μόνον το ένα από τα δύο).
Πώς σχηματίζεται στη Νέα Ελληνική η ονομαστική πληθυντικού του θηλυκού
γένους, οίες ή οίαι; (προσοχή: επιλέξτε μόνον το ένα από τα δύο).
Πώς σχηματίζεται στη Νέα Ελληνική η αιτιατική ενικού του αρσενικού γένους, οίο
ή οίον; (προσοχή: επιλέξτε μόνον το ένα από τα δύο).

ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: η αιτιατική ενικού του θηλυκού γένους είναι οίαν, η
ονομαστική πληθυντικού του θηλυκού γένους είναι οίαι και η αιτιατική ενικού του
αρσενικού γένους είναι οίον

ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 14
Στο Λεξικό Μπαμπινιώτη λημματογραφούνται τα ουσιαστικά ο/η παις (φωτ. 1),

ο/η άπαις (φωτ. 2),

ο ναυτόπαις (φωτ. 3),

ο παλίμπαις (φωτ. 4),

ο αγυιόπαις (φωτ. 5),

ο κολεγιόπαις (φωτ. 6)

και ο/η γυμνασιόπαις (φωτ. 7).

Όπως ήδη θα παρατηρήσατε (στις φωτ. 1 – 7), δίδονται εντός παρενθέσεως κάποιες
κλιτικές πληροφορίες, δηλ. αλλού μας δίδεται μία πτώση, αλλού δύο πτώσεις και αλλού
τέσσερις πτώσεις. Σε κανένα όμως από αυτά τα 7 ουσιαστικά δεν καταγράφεται η
κλητική πτώση, πρακτική που – δυστυχώς – στο Λ.Ν.Ε.Γ. ακολουθείται κατά κόρον για
τη συντριπτική πλειονότητα των ουσιαστικών, των επιθέτων και των μετοχών της
μεσοπαθητικής φωνής. Ανατρέχοντας στο αποδεκτό βοήθημα της σχολικής
Γραμματικής της Α. Ε. του Οικονόμου, στις σελ. 69 – 70, § 123 («Παρατηρήσεις στα
αφωνόληκτα της γ΄ κλίσης») διαβάζουμε ότι «…το περισπώμενο ο/η παις σχηματίζει την
κλητική ενικού χωρίς κατάληξη, με αφαίρεση του οδοντικού χαρακτήρα: ω παι…» (φωτ.
8).

Συμβουλευόμαστε επικουρικά και το μη αποδεκτό βοήθημα lexigram (φωτ. 9 – 15).

Συμφωνείτε ότι θεωρούνται γραμματικώς ορθοί και αποδεκτοί οι κλιτικοί τύποι παι, άπαι,
ναυτόπαι, παλίμπαι, αγυιόπαι, κολεγιόπαι και γυμνασιόπαι;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: Ναι
ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 15
Στο Λεξικό Μπαμπινιώτη, στο λήμμα Άμφισσα δίδεται ως υποτεταγμένο υπολήμμα το
επίθετο αμφισαϊκός -ή -ό, με ένα -σ- (φωτ. 1).

Συμφωνείτε ότι πρόκειται για λάθος εκ παραδρομής, ότι το επίθετο εσφαλμένα
λημματογραφήθηκε με ένα -σ-, ότι δεν υφίσταται καν τέτοιο επίθετο και ότι το ορθό είναι
αμφισσαϊκός -ή -ό, με δύο -σσ-;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: Ναι
ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 16
Στο Λεξικό Τριανταφυλλίδη λημματογραφείται το ρ. σημαίνω -ομαι (φωτ. 1),

το οποίο βλέπουμε ότι συνοδεύεται από το κλιτικό παράδειγμα Ρ7.2, δηλ. λιπαίνω ομαι, μετοχή παθ. παρακ. λιπασμένος (φωτ. 2).

Έτσι, προκύπτει η μ.π.π. σημασμένος -η -ο. Δεν υπάρχει στο Λ.Κ.Ν. το ρ. υποσημαίνω.
Στο Λεξικό Μπαμπινιώτη λημματογραφείται το ρ. σημαίνω, -ομαι, σήμανα, σημάνθηκα,
σεσημασμένος (φωτ. 3).

Στο ίδιο λεξικό (Λ.Ν.Ε.Γ.), στο ρ. υποσημαίνω δίδεται η συντελεσμένη μετοχή
μεσοπαθητικού παρακειμένου υποσεσησμένος (φωτ. 4).

Συμφωνείτε ότι πρόκειται για λάθος εκ παραδρομής, ότι δεν υφίσταται καν τέτοιος
κλιτικός τύπος και ότι το ορθό είναι υποσεσημασμένος;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: Ναι
ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 17
Στο Λ.Ν.Ε.Γ. λημματογραφούνται και τα λήμματα μπάστα (φωτ. 1),

βάρδα (φωτ. 2),

μάινα (φωτ. 3),

μούγγα (φωτ. 4),

βούβα (φωτ. 5),

όρτσα (φωτ. 6).

Παρακαλούμε να παρατηρήσετε προσεκτικά τις 6 αυτές φωτογραφίες, διότι στο
ερμήνευμά τους ή στην ετυμολογία τους, πέραν της λέξης «επιφώνημα» ή «επίρρημα»,
εμφανίζονται (σχεδόν σε όλες) είτε η λέξη «προστακτική», είτε η λέξη «προσταγή», είτε
απλώς δίδονται ως συνώνυμα άλλοι ρηματικοί τύποι υπό μορφήν προστακτικής. Ο
προβληματισμός των τεσσάρων μελών του «Τμήματος Λεξικού» έγκειται στο εάν τα 6
ως άνω λήμματα επέχουν θέση αποκλειστικώς επιφωνήματος (ή επιρρήματος) ή εάν
δύνανται επιπροσθέτως να χρησιμοποιηθούν και ως ελλειπτικοί ρηματικοί τύποι εν είδει
προστακτικής. Και το ρωτούμε αυτό διότι εάν κατά τη γνώμη σας τα 6 αυτά λήμματα
αποτελούν ρηματικούς τύπους, τότε σύμφωνα με τους σκραμπλικούς κανονισμούς
μπορεί στο παιχνίδι μας να «κολλάει» πάνω τους το «ξανά» και να προκύπτουν κατ’
αυτόν τον τρόπο 6 νέες λέξεις. Παρακάτω υπάρχουν 7 απαντήσεις. Παρέχεται η
δυνατότητα πολλαπλών επιλογών. Εάν θεωρείτε ότι όλα ή κάποια από τα 6 ως άνω
λήμματα αποτελούν ρηματικούς τύπους, τότε από τους κάτωθι τύπους ΞΑΝΑΜΠΑΣΤΑ,
ΞΑΝΑΒΑΡΔΑ, ΞΑΝΑΜΑΙΝΑ, ΞΑΝΑΜΟΥΓΓΑ, ΞΑΝΑΒΟΥΒΑ, ΞΑΝΑΟΡΤΣΑ επιλέξτε
όλους ή εκείνους που θεωρείτε γραμματικώς ορθούς και αποδεκτούς. Εάν αντιθέτως
θεωρείτε ότι δεν υφίστανται καν αυτοί οι 6 τύποι και ότι είναι μη αποδεκτοί, τότε επιλέξτε
την 7η απάντηση «Κανένας από τους 6 αυτούς τύπους δεν είναι αποδεκτός».
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: Κανένας από τους 6 αυτούς τύπους δεν είναι αποδεκτός
ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 18
Στο Λ.Κ.Ν. το ρ. διαπνέω συνοδεύεται από την επισήμανση «μόνο στο ενεστωτικό
θέμα», δηλαδή ενεστώτα και παρατατικό (φωτ. 1).

Ομοίως, στο Λ.Ν.Ε.Γ. το ίδιο ρήμα συνοδεύεται από την επισήμανση «μόνο σε
ενεστώτα και παρατατικό» (φωτ. 2).

Δεν δίδεται όμως σε κανένα από τα 2 βοηθήματα ο παρατατικός. Είναι διέπνεα ή
διάπνεα;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: Διέπνεα
ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 19

Στο Λ.Κ.Ν. (Τριαντ.), το ρ. λεπταίνω (φωτ. 1)

συνοδεύεται από το κλιτικό υπόδειγμα Ρ7.4α (φωτ. 2).

Στο Λ.Ν.Ε.Γ. (Μπαμπ.) στο ρ. λεπταίνω (κ. λόγ.) λεπτύνω (λέπτυνα) δεν δίδεται ο
αόριστος της μεσοπαθητικής φωνής (φωτ. 3),

όπως δηλαδή είθισται σε πλείστα άλλα ρήματα. Επί παραδείγματι, δείτε τα ρ.
καθηλώνω, καθήλωσα, καθηλώθηκα, καθηλωμένος (φωτ. 4)

και σκορπίζω, σκόρπισα, σκορπίστηκα, σκορπισμένος (φωτ. 5),

καθώς και τα χωρίς μεσοπαθ. φωνή ρ. τρεμοπαίζω, τρεμόπαιξα (φωτ. 6)

και συμπίπτω, συνέπεσα (φωτ. 7).

Κατά συνέπεια, βάσει όλων των ανωτέρω, ο αναγνώστης συμπεραίνει ότι δεν υφίσταται
καν η μεσοπαθητική φωνή του ρ. λεπταίνω κ. λεπτύνω. Εντούτοις, στον πίνακα
ανωμάλων ρημάτων, σελ. 1542 (Β΄ έκδοση) παρατηρούμε ότι στο ρ. λεπτύνω/λεπταίνω
δίδονται ο μεσοπαθητικός αόριστος λεπτύνθηκα, η υποτακτική αορίστου να λεπτυνθώ
και η μεσοπαθητική μετοχή (εκ)λεπτυσμένος (φωτ. 8).

Συμφωνείτε ότι ο μεσοπαθητικός ενεστώτας είναι λεπταίνομαι και λεπτύνομαι και ότι ο
μεσοπαθητικός παρατατικός είναι λεπταινόμουν(α) και λεπτυνόμουν(α);

ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: Όχι. Στη μεσοπαθητική φωνή υπάρχουν μόνο ο αόριστος και
ο στιγμιαίος μέλλοντας. Δεν υφίστανται καν ο ενεστώτας και ο παρατατικός.
ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 20
Στο Λ.Ν.Ε.Γ., στο ρ. τανύω (φωτ. 1)

δίδονται ως υποτεταγμένα υπολήμματα τα ουσιαστικά τάνυση, τάνυσμα, τανυσμός,
τανυτό καθώς και το ρ. τανύζω το οποίο στον πίνακα των λέξεων με προβλήματα
ορθογραφίας (φωτ. 2)

δίδεται και με δεύτερη ορθογραφία (τανίζω – συνήθης ορθ.). Είναι προφανές ότι τα
τέσσερα ως άνω ουσιαστικά αποτελούν γραμματικώς παράγωγα του ρ. τανύω.
Συμφωνείτε όμως ότι επιπροσθέτως αποτελούν γραμματικώς παράγωγα και του ρ.
τανύζω (τανίζω);
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: Όχι

