Αριθ. Πρωτ. 228 / 18.11.2020
ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ «ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΕΞΙΚΟΥ» ΠΡΟΣ ΤΟ «ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ
ΓΛΩΣΣΑΣ» ΚΑΙ Η ΕΙΣΗΓΗΣΗ – ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ Τ.Ε.Γ.
ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 41
Στο Λ.Ν.Ε.Γ. λημματογραφείται το ρ. άπτω (φωτ. 1).

Εκτός από το αυτονόητο α΄ εν. πρόσ. της οριστικής ενεστώτα, δηλ. άπτω, το οποίο ο
λεξικογράφος ενέταξε στο λημματολόγιο του εν λόγω λεξικού, το Τμήμα Λεξικού, που
επιμελείται τη δημιουργία ψηφιακής βάσης όλων των αποδεκτών κλιτικών τύπων του
ελληνικού αγωνιστικού σκραμπλ, δεν έχει συμπεριλάβει σ’ αυτήν κανέναν άλλον τύπο
του ενεστωτικού θέματος της ενεργητικής φωνής του ρ. αυτού.
Εάν θεωρείτε ορθό, σκόπιμο, θεμιτό και δόκιμο να υφίστανται στο ελληνικό αγωνιστικό
σκραμπλ και να είναι αποδεκτοί σ’ αυτό και άλλοι κλιτικοί τύποι του ενεστωτικού
θέματος της ενεργητικής φωνής του ρ. άπτω, παρακαλούμε να επιλέξετε αντιστοίχως
οποιαδήποτε από τα παρακάτω πεδία θεωρείτε ορθά (υπάρχει δυνατότητα πολλαπλών
επιλογών). Εάν αντιθέτως θεωρείτε ότι το ρ. άπτω δεν πρέπει να κλίνεται στο
ενεστωτικό θέμα της ενεργητικής φωνής, παρακαλούμε να επιλέξετε το πεδίο «Να μην
κλίνεται».
Υ.Γ. Δεν θα πρέπει να συγχέεται η προστακτική άπτε με την αποδεκτή κλητική απτέ του
επιθέτου απτός, -ή, -ό.
Α: Οριστική Ενεστώτα ΑΠΤ-ΕΙΣ, -ΕΙ, -Ο(Υ)ΜΕ, -ΕΤΕ, -ΟΥΝ(Ε)
Β: Οριστική Ενεστώτα ΑΠΤ-ΕΙΣ, -ΕΙ, -ΟΜΕΝ, -ΕΤΕ, -ΟΥΣΙ(Ν)
Γ: Προστακτική Ενεστώτα ΑΠΤ-Ε, -ΕΤΕ
Δ: Μετοχή Ενεστώτα ΑΠΤΟΝΤΑΣ

Ε: Παρατατικός ΗΠΤ-Α, -ΕΣ, -Ε, -ΑΜΕ, -ΑΤΕ, -ΑΝ(Ε)
ΣΤ: Παρατατικός ΗΠΤ-ΟΝ, -ΕΣ, -Ε, -ΟΜΕΝ, -ΕΤΕ, -ΟΝ
Ζ: Να μην κλίνεται
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: Να μην κλίνεται
ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 42
Στο Λ.Ν.Ε.Γ. λημματογραφείται το ρ. θύω (φωτ. 1).

Εκτός από το αυτονόητο α΄ εν. πρόσ. της οριστικής ενεστώτα, δηλ. θύω, το οποίο ο
λεξικογράφος ενέταξε στο λημματολόγιο του εν λόγω λεξικού, το Τμήμα Λεξικού, που
επιμελείται τη δημιουργία ψηφιακής βάσης όλων των αποδεκτών κλιτικών τύπων του
ελληνικού αγωνιστικού σκραμπλ, δεν έχει συμπεριλάβει σ’ αυτήν κανέναν άλλον τύπο
του ενεστωτικού θέματος της ενεργητικής φωνής του ρ. αυτού.
Εάν θεωρείτε ορθό, σκόπιμο, θεμιτό και δόκιμο να υφίστανται στο ελληνικό αγωνιστικό
σκραμπλ και να είναι αποδεκτοί σ’ αυτό και άλλοι κλιτικοί τύποι του ενεστωτικού
θέματος της ενεργητικής φωνής του ρ. θύω, παρακαλούμε να επιλέξετε αντιστοίχως
οποιαδήποτε από τα παρακάτω πεδία θεωρείτε ορθά (υπάρχει δυνατότητα πολλαπλών
επιλογών). Εάν αντιθέτως θεωρείτε ότι το ρ. θύω δεν πρέπει να κλίνεται στο ενεστωτικό
θέμα της ενεργητικής φωνής, παρακαλούμε να επιλέξετε το πεδίο «Να μην κλίνεται».
Α: Οριστική Ενεστώτα ΘΥ-ΕΙΣ, -ΕΙ, -Ο(Υ)ΜΕ, -ΕΤΕ, -ΟΥΝ(Ε)
Β: Οριστική Ενεστώτα ΘΥ-ΕΙΣ, -ΕΙ, -ΟΜΕΝ, -ΕΤΕ, -ΟΥΣΙ(Ν)
Γ: Προστακτική Ενεστώτα ΘΥΕ, ΘΥΕΤΕ
Δ: Μετοχή Ενεστώτα ΘΥΟΝΤΑΣ
Ε: Παρατατικός ΕΘΥΑ, ΕΘΥΕΣ, ΕΘΥΕ, (Ε)ΘΥΑΜΕ, (Ε)ΘΥΑΤΕ, (Ε)ΘΥΑΝ(Ε)
ΣΤ: Παρατατικός ΕΘΥΟΝ, ΕΘΥΕΣ, ΕΘΥΕ, ΕΘΥΟΜΕΝ, ΕΘΥΕΤΕ, ΕΘΥΟΝ
Ζ: Να μην κλίνεται
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: Να είναι αποδεκτό μόνον το ΘΥΕ
ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 43
Στο Λ.Ν.Ε.Γ. λημματογραφείται η φράση «γηράσκω αεί διδασκόμενος» (φωτ. 1).

Στο Λ.Κ.Ν. λημματογραφείται το ρ. γηράσκω (φωτ. 2).

Εκτός από το αυτονόητο α΄ εν. πρόσ. της οριστικής ενεστώτα, δηλ. γηράσκω, το Τμήμα
Λεξικού, που επιμελείται τη δημιουργία ψηφιακής βάσης όλων των αποδεκτών κλιτικών
τύπων του ελληνικού αγωνιστικού σκραμπλ, δεν έχει συμπεριλάβει σ’ αυτήν κανέναν
άλλον τύπο του ενεστωτικού θέματος της ενεργητικής φωνής του ρ. αυτού.
Εάν θεωρείτε ορθό, σκόπιμο, θεμιτό και δόκιμο να υφίστανται στο ελληνικό αγωνιστικό
σκραμπλ και να είναι αποδεκτοί σ’ αυτό και άλλοι κλιτικοί τύποι του ενεστωτικού
θέματος της ενεργητικής φωνής του ρ. γηράσκω, παρακαλούμε να επιλέξετε
αντιστοίχως οποιαδήποτε από τα παρακάτω πεδία θεωρείτε ορθά (υπάρχει δυνατότητα
πολλαπλών επιλογών). Εάν αντιθέτως θεωρείτε ότι το ρ. γηράσκω δεν πρέπει να
κλίνεται στο ενεστωτικό θέμα της ενεργητικής φωνής, παρακαλούμε να επιλέξετε το
πεδίο «Να μην κλίνεται».
Α: Οριστική Ενεστώτα ΓΗΡΑΣΚ-ΕΙΣ, -ΕΙ, -Ο(Υ)ΜΕ, -ΕΤΕ, -ΟΥΝ(Ε)
Β: Οριστική Ενεστώτα ΓΗΡΑΣΚ-ΕΙΣ, -ΕΙ, -ΟΜΕΝ, -ΕΤΕ, -ΟΥΣΙ(Ν)
Γ: Προστακτική Ενεστώτα ΓΗΡΑΣΚ-Ε, -ΕΤΕ
Δ: Μετοχή Ενεστώτα ΓΗΡΑΣΚΟΝΤΑΣ
Ε: Παρατατικός ΓΗΡΑΣΚ-Α, -ΕΣ, -Ε, -ΑΜΕ, -ΑΤΕ, -ΑΝ(Ε)
ΣΤ: Παρατατικός ΕΓΗΡΑΣΚΟΝ, -ΕΣ, -Ε, -ΟΜΕΝ, -ΕΤΕ, -ΟΝ
Ζ: Να μην κλίνεται
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: Να μην κλίνεται
ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 44
Στο Λ.Ν.Ε.Γ. λημματογραφείται το ρ. ωδίνω (φωτ. 1).

Εκτός από τους δύο αυτονόητους κλιτικούς τύπους, ήτοι το α΄ εν. πρόσ. της οριστικής
ενεστώτα ωδίνω και το γ΄ εν. πρόσ. του παρατατικού ώδινεν, το οποίο βρίσκεται μέσα
στη φράση «ώδινεν όρος και έτεκε μυν» (φωτ. 1), το Τμήμα Λεξικού, που επιμελείται τη
δημιουργία ψηφιακής βάσης όλων των αποδεκτών κλιτικών τύπων του ελληνικού
αγωνιστικού σκραμπλ, δεν έχει συμπεριλάβει σ’ αυτήν κανέναν άλλον τύπο του
ενεστωτικού θέματος της ενεργητικής φωνής του ρ. αυτού.
Εάν θεωρείτε ορθό, σκόπιμο, θεμιτό και δόκιμο να υφίστανται στο ελληνικό αγωνιστικό
σκραμπλ και να είναι αποδεκτοί σ’ αυτό και άλλοι κλιτικοί τύποι του ενεστωτικού
θέματος της ενεργητικής φωνής του ρ. ωδίνω, παρακαλούμε να επιλέξετε αντιστοίχως
οποιαδήποτε από τα παρακάτω πεδία θεωρείτε ορθά (υπάρχει δυνατότητα πολλαπλών
επιλογών). Εάν αντιθέτως θεωρείτε ότι το ρ. ωδίνω δεν πρέπει να κλίνεται στο
ενεστωτικό θέμα της ενεργητικής φωνής, παρακαλούμε να επιλέξετε το πεδίο «Να μην
κλίνεται».
Α: Οριστική Ενεστώτα ΩΔΙΝ-ΕΙΣ, -ΕΙ, -Ο(Υ)ΜΕ, -ΕΤΕ, -ΟΥΝ(Ε)
Β: Οριστική Ενεστώτα ΩΔΙΝ-ΕΙΣ, -ΕΙ, -ΟΜΕΝ, -ΕΤΕ, -ΟΥΣΙ(Ν)
Γ: Προστακτική Ενεστώτα ΩΔΙΝ-Ε, -ΕΤΕ
Δ: Μετοχή Ενεστώτα ΩΔΙΝΟΝΤΑΣ
Ε: Παρατατικός ΩΔΙΝ-Α, -ΕΣ, -Ε, -ΑΜΕ, -ΑΤΕ, -ΑΝ(Ε)
ΣΤ: Παρατατικός ΩΔΙΝ-ΟΝ, -ΕΣ, -ΕΝ, -ΟΜΕΝ, -ΕΤΕ, -ΟΝ
Ζ: Να μην κλίνεται
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: Να μην κλίνεται
ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 45
Στο Λ.Ν.Ε.Γ. λημματογραφείται το ρ. πταίω (φωτ. 1).

Το Τμήμα Λεξικού, που επιμελείται τη δημιουργία ψηφιακής βάσης όλων των
αποδεκτών κλιτικών τύπων του ελληνικού αγωνιστικού σκραμπλ, έχει συμπεριλάβει σ’
αυτήν:
 Το α΄ εν. πρόσ. της οριστικής ενεστώτα ΠΤΑΙΩ (φωτ. 1)









Το γ΄ εν. πρόσ. της οριστικής ενεστώτα ΠΤΑΙΕΙ, το οποίο βρίσκεται μέσα στη
φράση «τις πταίει;» (φωτ. 1)
Τα υπόλοιπα πρόσωπα της οριστικής ενεστώτα ΠΤΑΙΕΙΣ, ΠΤΑΙΟ(Υ)ΜΕ,
ΠΤΑΙΕΤΕ, ΠΤΑΙΟΥΝ(Ε), βάσει της γνωμοδότησης του Τμήματος Ελληνικής
Γλώσσας, αρ. πρωτ. 168 / 25.05.2020 (http://greekscrabble.gr/wpcontent/uploads/2019/01/PROTOKOLO168-25MAIOY20.pdf)
Την οριστική αορίστου ΕΠΤΑΙΣΑ, ΕΠΤΑΙΣΕΣ, ΕΠΤΑΙΣΕ, (Ε)ΠΤΑΙΣΑΜΕ,
(Ε)ΠΤΑΙΣΑΤΕ, (Ε)ΠΤΑΙΣΑΝ(Ε), βάσει της ίδιας γνωμοδότησης, αρ. πρωτ. 168 /
25.05.2020
Την υποτακτική αορίστου ΠΤΑΙΣΩ, ΠΤΑΙΣΕΙΣ, ΠΤΑΙΣΕΙ, ΠΤΑΙΣΟ(Υ)ΜΕ,
ΠΤΑΙΣΕΤΕ, ΠΤΑΙΣΟΥΝ(Ε), βάσει της ίδιας γνωμοδότησης, αρ. πρωτ. 168 /
25.05.2020
Την προστακτική αορίστου ΠΤΑΙΣΕ, ΠΤΑΙΣΤΕ, βάσει της ίδιας γνωμοδότησης,
αρ. πρωτ. 168 / 25.05.2020
Τον παρατατικό ΕΠΤΑΙΑ, ΕΠΤΑΙΕΣ, ΕΠΤΑΙΕ, (Ε)ΠΤΑΙΑΜΕ, (Ε)ΠΤΑΙΑΤΕ,
(Ε)ΠΤΑΙΑΝ(Ε)

Και δεν έχει συμπεριλάβει κανέναν άλλον τύπο του ενεστωτικού θέματος της
ενεργητικής φωνής του ρ. αυτού.
Εάν θεωρείτε ορθό, σκόπιμο, θεμιτό και δόκιμο να υφίστανται στο ελληνικό αγωνιστικό
σκραμπλ και να είναι αποδεκτοί σ’ αυτό και οι κλιτικοί τύποι της προστακτικής ενεστώτα
και της μετοχής ενεστώτα του ρ. πταίω, παρακαλούμε να επιλέξετε αντιστοίχως
οποιαδήποτε από τα παρακάτω πεδία θεωρείτε ορθά (υπάρχει δυνατότητα πολλαπλών
επιλογών). Εάν αντιθέτως θεωρείτε ότι δεν θα πρέπει να είναι αποδεκτοί οι κλιτικοί
τύποι της προστακτικής ενεστώτα και της μετοχής ενεστώτα, παρακαλούμε να επιλέξετε
το πεδίο «Να μην είναι αποδεκτοί οι κλιτικοί τύποι της προστακτικής ενεστώτα και της
μετοχής ενεστώτα».
Α: Προστακτική Ενεστώτα ΠΤΑΙΕ – ΠΤΑΙΕΤΕ
Β: Προστακτική Ενεστώτα ΠΤΑΙΓΕ – ΠΤΑΙΓΕΤΕ
Γ: Μετοχή Ενεστώτα ΠΤΑΙΟΝΤΑΣ
Δ: Μετοχή Ενεστώτα ΠΤΑΙΓΟΝΤΑΣ
Ε: Να μην είναι αποδεκτοί οι κλιτικοί τύποι της προστακτικής ενεστώτα και της μετοχής
ενεστώτα
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: Να είναι αποδεκτά μόνον τα ΠΤΑΙΕ, ΠΤΑΙΕΤΕ, ΠΤΑΙΟΝΤΑΣ
ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 46
Στο Λ.Ν.Ε.Γ. Μπαμπινιώτη λημματογραφείται το ρ. θνήσκω (φωτ. 1).

Εκτός από το – αυτονόητα αποδεκτό – α΄ εν. πρόσ. της οριστικής ενεστώτα, δηλ.
θνήσκω, το οποίο ο λεξικογράφος ενέταξε στο λημματολόγιο του εν λόγω λεξικού, το
Τμήμα Λεξικού, που επιμελείται τη δημιουργία ψηφιακής βάσης όλων των αποδεκτών
κλιτικών τύπων του ελληνικού αγωνιστικού σκραμπλ, δεν έχει συμπεριλάβει σ’ αυτήν
κανέναν άλλον τύπο του ενεστωτικού θέματος της ενεργητικής φωνής του ρ. αυτού.
Ωστόσο, στο Λ.Σ.Γ. («Λεξικό για το σχολείο και το γραφείο») του ιδίου λεξικογράφου –
το οποίο υπερψηφίσθηκε ως αποδεκτό βοήθημα και θα τεθεί σε ισχύ με το Πανελλήνιο
Πρωτάθλημα του 2021, κατά πάσα πιθανότητα τον προσεχή Μάιο – στο ρ. θνήσκω
γράφει «Ρ7α μόνο ενεστ. κ. παρατ.» (φωτ. 2).

Όπως βλέπουμε, στους πίνακες κλιτικών υποδειγμάτων του Λ.Σ.Γ., το Ρ7α είναι το
διδάσκω (φωτ. 3).

Κατά συνέπεια, οι κλιτικοί τύποι της οριστικής ενεστώτα, της προστακτικής ενεστώτα,
της μετοχής ενεστώτα και του παρατατικού, ούτως ή άλλως θα τεθούν σε ισχύ τον
επόμενο Μάιο.
Θεωρείτε ορθό, σκόπιμο, θεμιτό και δόκιμο να υφίστανται από τώρα στο ελληνικό
αγωνιστικό σκραμπλ και να είναι αποδεκτοί σ’ αυτό από τώρα και οι υπόλοιποι κλιτικοί
τύποι του ενεστωτικού θέματος της ενεργητικής φωνής του ρ. θνήσκω;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: Ναι
ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 47
Λέγεται συχνά πυκνά από κάποιους – φιλολόγους ή μη – ότι «οι αντωνυμίες δεν έχουν
κλητική πτώση». Παρότι – ως «Τμήμα Λεξικού» – έχουμε ψάξει επισταμένως μέσα στα
δύο αποδεκτά μας σχετικά βοηθήματα (δηλαδή τη Γραμματική Τριανταφυλλίδη 2002 και
τη Γραμματική Τριανταφυλλίδη 1996), δυστυχώς δεν κατέστη δυνατόν να εντοπιστεί
κάπου παρόμοιο «αξίωμα» ή «κανόνας».
Αντιθέτως, τεκμαίρεται – και δη πολλάκις – η ύπαρξη της κλητικής πτώσεως στις
περισσότερες αντωνυμίες. Ας τα δούμε όμως όλα παρακάτω αναλυτικά κι ας αρχίσουμε

με τα δύο μας αποδεκτά λεξικά. Στο μεν Λ.Ν.Ε.Γ. καταγράφονται οι τύποι της κλητικής
αυτέ και δικέ. Στο δε Λ.Κ.Ν. καταγράφονται οι τύποι της κλητικής αυτέ, δικέ, απαυτέ και
εαυτέ. Όλα αυτά μαζί μπορείτε να τα δείτε με κόκκινη υπογράμμιση στην παρακάτω
φωτ. 1.

Πάμε τώρα στην αποδεκτή Γραμματική Τριανταφυλλίδη 2002. Το κεφάλαιο για τις
αντωνυμίες βρίσκεται στις σελ. 128 – 138. Όπως βλέπουμε, η γραμματική λέει ότι πάρα
πολλές αντωνυμίες κλίνονται κατά τα επίθετα καλός, μαύρος, πλούσιος και όμορφος.
Όλα αυτά μαζί μπορείτε να τα δείτε με κόκκινη υπογράμμιση στην παρακάτω φωτ. 2.

Το ίδιο ακριβώς συμβαίνει και με την αποδεκτή Γραμματική Τριανταφυλλίδη 1996. Το
κεφάλαιο για τις αντωνυμίες βρίσκεται στις σελ. 285 – 303. Δίδονται κι εδώ ακριβώς οι
ίδιες οδηγίες για την κλίση των αντωνυμιών.
Πάμε στη συνέχεια να δούμε και τη μη αποδεκτή Γραμματική Γυμνασίου του Σωφρόνη
Χατζησαββίδη.
Όπως βλέπουμε και εδώ, και αυτή η γραμματική λέει ότι πάρα πολλές αντωνυμίες
κλίνονται κατά τα επίθετα νέος, ελεύθερος και τίμιος. Δείτε με κόκκινη υπογράμμιση στις
παρακάτω φωτ. 3, 4. 5. 6.

Τέλος, ας δούμε και την – επίσης μη αποδεκτή – Γραμματική Ε΄ και ΣΤ΄ Δημοτικού. Η
ενότητα 8 είναι αφιερωμένη στις αντωνυμίες. Στο τέλος της ενότητας μέσα σε ροζ
πλαίσιο γράφει «οι αντωνυμίες δε σχηματίζουν κλητική» (φωτ. 7).

Λαμβάνοντας υπόψιν σας ως δεδομένα: α) ότι τα ανωτέρω επτά επίθετα (καλός,
μαύρος, πλούσιος, όμορφος, νέος, ελεύθερος, τίμιος) σχηματίζουν κανονικά και κλητική
πτώση και β) ότι πουθενά μέσα στις δύο αποδεκτές μας γραμματικές δεν αναφέρεται ότι
οι αντωνυμίες δε σχηματίζουν κλητική, σας παρακαλούμε να απαντήσετε στο κάτωθι
ερώτημα αφενός επιλέγοντας ένα από τα πεδία «ΝΑΙ – ΟΧΙ» και αφετέρου
τεκμηριώνοντας συγκροτημένα την ψήφο σας, γράφοντας παρακάτω κάποιο σχόλιό
σας.
Θεωρείτε ορθό, σκόπιμο, θεμιτό και δόκιμο να υφίστανται στο ελληνικό αγωνιστικό
σκραμπλ και να είναι αποδεκτοί σ’ αυτό οι κλιτικοί τύποι της κλητικής των αρσενικών
αντωνυμιών ΤΟΥΤΕ, ΕΤΟΥΤΕ, ΚΕΙΝΕ, ΕΚΕΙΝΕ, ΤΟΣΕ, ΟΠΟΙΕ, ΟΣΕ, ΠΟΣΕ, ΚΑΠΟΙΕ,
ΚΑΜΠΟΣΕ, ΑΛΛΕ, ΤΕΤΟΙΕ;
Υ.Γ. Η λέξη ΠΟΣΕ είναι αποδεκτή (Λ.Ν.Ε.Γ., λήμμα ποσέ, επίθ. άκλ. αβγά μάτια που
μαγειρεύονται σε βραστό νερό).
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: Όχι
ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 48
Στο Λ.Ν.Ε.Γ. (Β΄ έκδοση) λημματογραφούνται 77 σύνθετα λήμματα (43 ρήματα στην
ενεργητική φωνή, 2 ρήματα στην παθητική φωνή, 22 τριγενή επίθετα, 9 θηλυκά
ουσιαστικά και 1 αρσενικό ουσιαστικό) με πρόθημα το επιτατικό κατ- ή κατα- ή κατά-.

Κατά τη σύνταξη του λημματολογίου, ο λεξικογράφος έκρινε σκόπιμο τα λήμματα αυτά
να μην τα εντάξει στο σώμα, αλλά να τα τοποθετήσει στο υποσέλιδο των σελ. 850, 852,
856, 860, 862, 864 και 866 (πιθανόν για λόγους οικονομίας χάρτου…). Όλα αυτά μαζί
μπορείτε να τα δείτε στη φωτ. 1.

Όπως ήδη θα έχετε παρατηρήσει στη φωτ. 1, τα λήμματα αυτά δεν συνοδεύονται
καθόλου από κλιτικές πληροφορίες, ενώ η ίδια ακριβώς τακτική εφαρμόζεται και στο
Λ.Σ.Γ. (του ιδίου).
Συμφωνείτε ότι τα ουσιαστικά και τα επίθετα κλίνονται κανονικά, σύμφωνα με τις οδηγίες
της αποδεκτής μας Γραμματικής και ότι τα ρήματα κλίνονται σύμφωνα με την κλίση των
αντίστοιχων ρημάτων χωρίς το επιτατικό πρόθημα (κατ- ή κατα- ή κατά-) και
ακολουθούν επακριβώς την κλίση τους σε ενεργητική και παθητική φωνή; Θεωρείτε
ορθό, σκόπιμο, θεμιτό και δόκιμο να υφίστανται στο ελληνικό αγωνιστικό σκραμπλ και
να είναι αποδεκτοί σ’ αυτό οι κλιτικοί τύποι που προκύπτουν από την πλήρη κλίση των
ουσιαστικών, των επιθέτων και των ρημάτων σε όλα τα πρόσωπα όλων των εγκλίσεων
του ενεστωτικού και του αοριστικού θέματος της ενεργητικής και της παθητικής φωνής;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: Ναι
ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 49
Στο Λ.Ν.Ε.Γ. λημματογραφούνται τα ρ. τρώω κ. τρώγω, αποτρώω κ. αποτρώγω,
παρατρώω κ. παρατρώγω. Όλα αυτά μαζί μπορείτε να τα δείτε στη φωτ. 1.

Το Τμήμα Λεξικού, που επιμελείται τη δημιουργία ψηφιακής βάσης όλων των
αποδεκτών κλιτικών τύπων του ελληνικού αγωνιστικού σκραμπλ, λαμβάνοντας υπόψη
ότι υφίσταται διτυπία (με το -γ- και χωρίς το -γ-) έχει συμπεριλάβει σ’ αυτήν διπλούς
κλιτικούς τύπους για όλα τα πρόσωπα του ενεστώτα των τριών αυτών ρημάτων.
Συμφωνείτε;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: Ναι
ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 50
Στο Λ.Ν.Ε.Γ. λημματογραφούνται τα ρ. συντρώγω και ψωμοτρώγω. Στο Λ.Κ.Ν.
λημματογραφείται το ρ. συντρώγω. Όλα αυτά μαζί μπορείτε να τα δείτε στη φωτ. 1.

Το Τμήμα Λεξικού, που επιμελείται τη δημιουργία ψηφιακής βάσης όλων των
αποδεκτών κλιτικών τύπων του ελληνικού αγωνιστικού σκραμπλ, θεωρεί ότι δεν
υφίσταται διτυπία, δηλαδή δεν υφίστανται καν τα ρ. συντρώω και ψωμοτρώω.
Συμφωνείτε;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: Ναι
ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 51
Στο Λ.Ν.Ε.Γ. λημματογραφούνται τα ρ. κλαίω κ. (σπάν.) κλαίγω, φυλάσσω κ. φυλά(γ)ω
κ. φυλώ, λέγω κ. (καθημ.) λέω. Όλα αυτά μαζί μπορείτε να τα δείτε στη φωτ. 1.

Το Τμήμα Λεξικού, που επιμελείται τη δημιουργία ψηφιακής βάσης όλων των
αποδεκτών κλιτικών τύπων του ελληνικού αγωνιστικού σκραμπλ, έχει συμπεριλάβει σ’
αυτήν όλους τους κλιτικούς τύπους με το -γ- όλων των ως άνω ρημάτων. Συμφωνείτε;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: Ναι
ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 52
Στο Λ.Ν.Ε.Γ. λημματογραφείται το γράμμα ν με διπλή ορθογραφία (νυ κ. νι), καθώς και
το επίθετο νιοστός, -ή, -ό. Όλα μαζί μπορείτε να τα δείτε στη φωτ. 1.

Παρατηρούμε ότι ετυμολογικά το επίθετο νιοστός προκύπτει από τον αριθμό ν στα
μαθηματικά. Συμφωνείτε ότι το επίθετο νιοστός αποτελεί παράγωγο του γράμματος ν

(νυ κ. νι); Θεωρείτε ορθό, σκόπιμο, θεμιτό και δόκιμο να υφίστανται στο ελληνικό
αγωνιστικό σκραμπλ και να είναι αποδεκτοί σ’ αυτό οι κλιτικοί τύποι που προκύπτουν
από την πλήρη κλίση του επιθέτου νυοστός, -ή, -ό;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: Όχι
ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 53
Σας παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά τη γνωμοδότηση του Τ.Ε.Γ. με αρ. πρωτ.
168
/
25.05.2020
(http://greekscrabble.gr/wpcontent/uploads/2019/01/PROTOKOLO168-25MAIOY20.pdf). Όπως θα παρατηρήσετε,
ενώ στην εισήγηση του ερωτήματος γίνεται τρεις φορές αναφορά στην περίπτωση
θάβω, θάπτω, θάφτω, εντούτοις στον πίνακα που ακολουθεί παρακάτω ξεχάστηκε εκ
παραδρομής να τεθούν προς έγκριση οι κλιτικοί αυτοί τύποι.
Στο Λ.Ν.Ε.Γ., δίπλα στο ρ. θάβω δίδονται και τα ρ. θάπτω και θάφτω. Ακολουθούν
εντός παρενθέσεως ο αόριστος της ενεργητικής φωνής έθαψα, ο αόριστος της
παθητικής φωνής θάφτηκα, ο λόγιος αόριστος της παθητικής φωνής ετάφην, -ης, -η
κλπ., η λόγια μετοχή ταφείς, -είσαι, -έν και η μετοχή του παθητικού παρακειμένου της
δημοτικής θαμμένος. Συμβουλευτήκαμε και το μη αποδεκτό lexigram. Όλα μαζί μπορείτε
να τα δείτε στη φωτ. 1.

Θεωρείτε ορθό, σκόπιμο, θεμιτό και δόκιμο να υφίστανται στο ελληνικό αγωνιστικό
σκραμπλ και να είναι αποδεκτοί σ’ αυτό οι κλιτικοί τύποι του ενεστώτα (οριστική και
προστακτική) και του παρατατικού της παθητικής φωνής των ρ. θάπτω και θάφτω, ήτοι
θάπτομαι, θάπτου, θαπτόμουν, θάφτομαι, θάφτου, θαφτόμουν κλπ.;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: Ναι
ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 54
Στο Λ.Ν.Ε.Γ. λημματογραφείται το γράμμα χ με διπλή ορθογραφία (χει κ. χι). Στο ίδιο
λεξικό περιλαμβάνονται και τα λήμματα χιάζω, χιασμός, χιαστί και χιαστός. Όλα αυτά
μαζί μπορείτε να τα δείτε στη φωτ. 1.

Παρατηρώντας τη φωτ. 1, βλέπουμε ότι μέσα στις αγκύλες της ετυμολογίας του ρ.
χιάζω, εξηγείται ότι αυτό ανάγεται στο γράμμα χι / χει και στο σχήμα Χ. Συμφωνείτε ότι
τα τέσσερα ως άνω λήμματα αποτελούν παράγωγα του γράμματος χι; Θεωρείτε ορθό,
σκόπιμο, θεμιτό και δόκιμο να υφίστανται στο ελληνικό αγωνιστικό σκραμπλ και να είναι
αποδεκτοί σ’ αυτό οι κλιτικοί τύποι που προκύπτουν από την πλήρη κλίση του ρήματος
χειάζω, του ουσιαστικού χειασμός, του επιρρήματος χειαστί και του επιθέτου χειαστός, ή, -ό;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: Όχι
ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 55
Μελετώντας ενδελεχώς όλα τα αποδεκτά μας βοηθήματα (λεξικά και γραμματικές), δεν
κατέστη δυνατό να εντοπίσουμε κάποιον κανόνα που να ρυθμίζει το πότε ακριβώς
μπορεί ή δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί το τελικό -ν στην αιτιατική των αρσενικών και

των θηλυκών αντωνυμιών. Δεδομένης λοιπόν της απουσίας κανόνα, το Τμήμα Λεξικού,
που επιμελείται τη δημιουργία ψηφιακής βάσης όλων των αποδεκτών κλιτικών τύπων 2
– 15 γραμμάτων του ελληνικού αγωνιστικού σκραμπλ, έχει συμπεριλάβει σ’ αυτήν μόνο
τους τύπους που τεκμαίρονται ξεκάθαρα μέσα από τα αποδεκτά μας βοηθήματα.
55 Α1 Πρόκειται για τους αποδεκτούς τύπους: ΑΥΤΟΝ κ. ΑΥΤΗΝ (δίδονται σε όλα τα
βοηθήματα, λεξικά και γραμματικές), ΔΙΚΗΝ (δεν βρέθηκε με τόνο στη λήγουσα, αλλά
παίζει ως ουσιαστικό: δίκην), ΕΑΥΤΟΝ κ. ΕΑΥΤΗΝ (καθ' εαυτόν, καθ' εαυτήν, καθ'
εαυτό), ΜΟΝΟΝ (δεν βρέθηκε με τόνο στη λήγουσα, αλλά παίζει η φράση «ει μη
μόνον»), ΟΣΟΝ (όσον αφορά), ΠΟΙΟΝ (παίζει ως ουσιαστικό: το ποιόν), ΙΔΙΟΝ (παίζει
ως ουσιαστικό), ΙΔΙΑΝ (δεν βρέθηκε με τόνο στην προπαραλήγουσα, αλλά παίζει η
φράση «κατ' ιδίαν»), ΟΙΑΝ (γνωμοδότηση Τ.Ε.Γ., ερώτημα Νο 13), ΟΙΟΝ (παίζει ως
ονομαστική ενικού του ουδετέρου), ΤΟΥΤΟΝ (Γραμματική Τριαντ. 1996, § 184),
ΚΑΜΙΑΝ κ. ΚΑΜΜΙΑΝ (Γραμματική Τριαντ. 1996, § 159), επίσης τα ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ,
ΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ, ΕΤΕΡΟΝ, ΕΚΑΤΕΡΟΝ κ. ΟΠΟΣΟΝ (όλα στον Μπαμπινιώτη), καθώς
επίσης και τα ΕΚΕΙΝΟΝ, ΤΕΤΟΙΟΝ, ΤΟΣΟΝ, ΤΟΣΗΝ, ΟΠΟΙΟΝ, ΠΟΣΟΝ, ΕΝΑΝ,
ΜΙΑΝ, ΚΑΝΕΝΑΝ, ΚΑΘΕΝΑΝ, ΚΑΠΟΙΟΝ, ΑΛΛΟΝ, ΠΑΣΑΝ κ. ΚΕΙΝΟΝ (όλα στον
Τριανταφυλλίδη).
55 Α2 Αντιθέτως, δεν συμπεριλαμβάνονται στην ψηφιακή βάση αποδεκτών τύπων (διότι
δεν βρέθηκαν πουθενά, ούτε σε λεξικά, ούτε σε γραμματικές) οι ακόλουθοι κλιτικοί
τύποι: ΔΙΚΟΝ, ΜΟΝΗΝ, ΤΟΥΤΗΝ, ΕΤΟΥΤΗΝ, ΕΚΕΙΝΗΝ, ΚΕΙΝΗΝ, ΤΕΤΟΙΑΝ,
ΟΠΟΙΑΝ, ΟΣΗΝ, ΠΟΣΗΝ, ΠΟΙΑΝ, ΚΑΠΟΙΑΝ, ΚΑΘΕΜΙΑΝ, ΚΑΜΠΟΣΟΝ, ΚΑΜΠΟΣΗΝ,
ΑΛΛΗΝ, ΜΟΝΑΧΟΝ, ΜΟΝΑΧΗΝ, ΟΠΟΙΑΝΔΗΠΟΤΕ, ΟΙΑΝΔΗΠΟΤΕ, ΟΣΗΝΔΗΠΟΤΕ,
ΟΥΔΕΝΑΝ, ΟΥΔΕΜΙΑΝ, ΜΗΔΕΝΑΝ, ΜΗΔΕΜΙΑΝ, ΕΚΑΤΕΡΑΝ, ΕΤΕΡΑΝ, ΟΠΟΣΗΝ,
ΤΟΣΗΝΔΑ. Στο σημείο αυτό, θα πρέπει να σημειωθεί ότι ο κλιτικός τύπος
ΟΙΑΝΔΗΠΟΤΕ τεκμαίρεται μόνο μέσα στο «Λεξικό για το σχολείο και το γραφείο» του
Γ.Μπαμπινιώτη, το οποίο θα τεθεί σε ισχύ από το Μάιο του 2021.
55 Β Και πάμε τώρα να δούμε και κάποιους κλιτικούς τύπους, για τους οποίους το
«Τμήμα Λεξικού» έχει κάποιες αμφιβολίες. Πρόκειται για τα ΕΤΟΥΤΟΝ, ΤΟΣΟΝΔΑ,
ΟΣΟΝΔΗΠΟΤΕ. Στη γραμματική βρέθηκε μεν ο τύπος ΤΟΥΤΟΝ, όχι όμως και το
ΕΤΟΥΤΟΝ. Δεν βρέθηκαν οι τύποι ΤΟΣΟΝΔΑ, ΟΣΟΝΔΗΠΟΤΕ για τους οποίους τα
μέλη του Τ.Λ. προβληματίζονται, λόγω του ότι το γράμμα -Ν- δεν έχει θέση τελικού -ν.
Στο σημείο αυτό, θα πρέπει να σημειωθεί ότι ο κλιτικός τύπος ΟΣΟΝΔΗΠΟΤΕ
τεκμαίρεται μόνο μέσα στο «Λεξικό για το σχολείο και το γραφείο» του Γ.Μπαμπινιώτη,
το οποίο θα τεθεί σε ισχύ από το Μάιο του 2021.
Σας παρακαλούμε να ψάξετε κι εσείς προσεχτικά στα αποδεκτά μας βοηθήματα, ήτοι:
α)
το
Λεξικό
Τριανταφυλλίδη
(εδώ:
https://www.greeklanguage.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/triantafyllides/index.html),
β) το Λεξικό Μπαμπινιώτη (εδώ: http://5dim-tavrou.att.sch.gr/lexiko_bambinioti.pdf),

γ) τη Γραμματική Τριανταφυλλίδη 2002 (εδώ:
content/uploads/2017/10/triantafyllidi_gramm_.pdf),

http://greekscrabble.gr/wp-

δ) τη Γραμματική Τριανταφυλλίδη 1996
content/uploads/2018/11/gr-tri-1996-a-part.pdf),

http://greekscrabble.gr/wp-

(εδώ:

ε)
τη
Γραμματική
Οικονόμου
(εδώ:
content/uploads/2017/10/grammatiki-oikonomou.pdf)

http://greekscrabble.gr/wp-

και στη συνέχεια να απαντήσετε στα δύο παρακάτω ερωτήματα (δίδεται η δυνατότητα
πολλαπλών απαντήσεων):
55 Α: Συμφωνείτε ότι ορθώς θεωρούνται αποδεκτά και ορθώς θεωρούνται μη αποδεκτά
όσα αντιστοίχως περιγράφονται στις δύο ανωτέρω παραγράφους με αρ. 55 Α1 και 55
Α2; Επιλέξτε εδώ μία μόνο από τις δύο απαντήσεις με το πρόσημο 55 Α (55 Α
Συμφωνώ με τις παραγράφους 55 Α1 και 55 Α2 - 55 Α Διαφωνώ με τις παραγράφους
55 Α1 και 55 Α2).
55 Β: Παρακαλούμε να επιλέξετε (πατώντας επάνω στις αντίστοιχες απαντήσεις) όσους
από τους κλιτικούς τύπους ΕΤΟΥΤΟΝ, ΤΟΣΟΝΔΑ, ΟΣΟΝΔΗΠΟΤΕ θεωρείτε ορθό,
σκόπιμο, θεμιτό και δόκιμο να υφίστανται στο ελληνικό αγωνιστικό σκραμπλ και να είναι
αποδεκτοί σ’ αυτό. Ειδάλλως, εάν θεωρείτε ότι κανείς από τους τρεις αυτούς τύπους δεν
πρέπει να είναι αποδεκτός, παρακαλούμε να επιλέξετε την απάντηση «55 Β Κανείς από
τους τρεις τύπους να μην είναι αποδεκτός».
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: 55 Α: Συμφωνούμε με τις παραγράφους 55 Α1 και 55 Α2
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: 55 Β: Να είναι αποδεκτό μόνον το ΟΣΟΝΔΗΠΟΤΕ
ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 56
Στο Λ.Ν.Ε.Γ. (Β΄ έκδοση) λημματογραφούνται 25 σύνθετα λήμματα (22 τριγενή επίθετα
ή τριγενείς μετοχές, 2 ρήματα στην ενεργητική φωνή και 1 επίρρημα) με α΄ συνθετικό το
παραγωγικό σύμφυμα μισο-. Κατά τη σύνταξη του λημματολογίου, ο λεξικογράφος
έκρινε σκόπιμο τα λήμματα αυτά να μην τα εντάξει στο σώμα, αλλά να τα τοποθετήσει
στο υποσέλιδο της σελ. 1109 (πιθανόν για λόγους οικονομίας χάρτου…). Όλα αυτά μαζί
μπορείτε να τα δείτε στη φωτ. 1.

Όπως ήδη θα έχετε παρατηρήσει στη φωτ. 1, τα λήμματα αυτά δεν συνοδεύονται
καθόλου από κλιτικές πληροφορίες, ενώ η ίδια ακριβώς τακτική εφαρμόζεται και στο
Λ.Σ.Γ. (του ιδίου).
Παρακαλούμε να απαντήσετε στα δύο παρακάτω ερωτήματα (δίδεται η δυνατότητα
πολλαπλών απαντήσεων):
56 Α Συμφωνείτε ότι τα επίθετα και οι μετοχές κλίνονται κανονικά, σύμφωνα με τις
οδηγίες της αποδεκτής μας Γραμματικής; Συμφωνείτε ότι τα ρήματα μισοσβήνω και
μισοτελειώνω κλίνονται σύμφωνα με την κλίση των αντίστοιχων ρημάτων χωρίς το
επιτατικό πρόθημα (μισο-) και ακολουθούν επακριβώς την κλίση τους σε ενεργητική και
παθητική φωνή; Θεωρείτε ορθό, σκόπιμο, θεμιτό και δόκιμο να υφίστανται στο ελληνικό
αγωνιστικό σκραμπλ και να είναι αποδεκτοί σ’ αυτό οι κλιτικοί τύποι που προκύπτουν
από την πλήρη κλίση των επιθέτων, των μετοχών και των ρημάτων σε όλα τα πρόσωπα
όλων των εγκλίσεων του ενεστωτικού και του αοριστικού θέματος της ενεργητικής και
της παθητικής φωνής;
56 Β Ο αόριστος του μισοσβήνω είναι μισόσβησα ή μισοέσβησα ή και τα δύο;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: 56 Α: Ναι, συμφωνούμε
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: 56 Β: Μισοέσβησα
ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 57
Στο Λ.Ν.Ε.Γ. (Μπαμπ.) λημματογραφούνται – μεταξύ άλλων – τα ρ. θρασομανώ (κ. -άω)
και ξυλοκοπώ (κ. -άω). Ο συντάκτης του λημματολογίου μας δίνει επιπροσθέτως εντός
παρενθέσεως και τους τύπους του β΄ εν. προσ. θρασομανείς και ξυλοκοπείς (φωτ. 1).

Με τον τρόπο αυτόν, ο αναγνώστης συμπεραίνει ότι στα δύο αυτά ρήματα υφίστανται
και οι δύο συζυγίες. Ακριβώς έτσι λημματογραφούνται τα ρ. αυτά και στο Λ.Σ.Γ. (του
ιδίου).
Συμφωνείτε ότι στα δύο αυτά ρήματα υφίστανται και οι δύο συζυγίες; Θεωρείτε ορθό,
σκόπιμο, θεμιτό και δόκιμο να υφίστανται στο ελληνικό αγωνιστικό σκραμπλ και να είναι
αποδεκτοί σ’ αυτό οι κλιτικοί τύποι που προκύπτουν από την πλήρη κλίση των ρ. αυτών
σε αμφότερες τις συζυγίες;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: Ναι
ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 58
Στο Λ.Ν.Ε.Γ. (Μπαμπ.) λημματογραφούνται – μεταξύ άλλων – τα ουσ. «σοφία»,
«τρικέρης» κ. «ματογυάλια». Δυστυχώς ο συντάκτης του λημματολογίου, προφανώς εκ
παραδρομής, υπέπεσε σε τρία οφθαλμοφανή λάθη. Στο ουσ. «σοφία» γράφει «χωρίς
πληθυντικό», ενώ κάτω κάτω δίδεται ως παράδειγμα η φράση «άρχισε τις σοφίες του
πάλι!». Στο ουσ. «τρικέρης», ενώ δίδεται η ονομαστική πληθυντικού «τρικέρηδες»,
ακολουθεί και πάλι η επισήμανση «χωρίς πληθυντικό». Στο ουσ. «ματογυάλια» (τα),
ενώ το λήμμα έχει ήδη συνταχθεί στον πληθυντικό, ακολουθεί ξανά η ίδια επισήμανση
«χωρίς πληθυντικό». Όλα αυτά μαζί μπορείτε να τα παρατηρήσετε στην παρακάτω
φωτ. 1.

Συμφωνείτε ότι πρόκειται για λάθη εκ παραδρομής; Θεωρείτε ορθό, σκόπιμο, θεμιτό και
δόκιμο να υφίστανται στο ελληνικό αγωνιστικό σκραμπλ και να είναι αποδεκτοί σ’ αυτό
οι κλιτικοί τύποι που προκύπτουν από την πλήρη κλίση των ουσιαστικών αυτών σε όλες
τις πτώσεις του πληθυντικού αριθμού;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: Ναι
ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 59
Στο Λ.Ν.Ε.Γ. (Β΄ έκδοση) λημματογραφούνται 62 σύνθετα λήμματα (τριγενή επίθετα) με
α΄ συνθετικό το παραγωγικό σύμφυμα φρεσκο-. Κατά τη σύνταξη του λημματολογίου, ο
λεξικογράφος έκρινε σκόπιμο τα λήμματα αυτά να μην τα εντάξει στο σώμα, αλλά να τα
τοποθετήσει στο υποσέλιδο της σελ. 1903 (πιθανόν για λόγους οικονομίας χάρτου…).
Όλα αυτά μαζί μπορείτε να τα δείτε στη φωτ. 1.

Όπως ήδη θα έχετε παρατηρήσει στη φωτ. 1, τα επίθετα αυτά δεν συνοδεύονται
καθόλου από κλιτικές πληροφορίες, ενώ η ίδια ακριβώς τακτική εφαρμόζεται και στο
Λ.Σ.Γ. (του ιδίου).
Συμφωνείτε ότι τα επίθετα αυτά κλίνονται κανονικά, σύμφωνα με τις οδηγίες της
αποδεκτής μας Γραμματικής; Θεωρείτε ορθό, σκόπιμο, θεμιτό και δόκιμο να υφίστανται
στο ελληνικό αγωνιστικό σκραμπλ και να είναι αποδεκτοί σ’ αυτό οι κλιτικοί τύποι που
προκύπτουν από την πλήρη κλίση των επιθέτων αυτών σε όλα τα γένη και σε όλα τα
πρόσωπα ενικού και πληθυντικού αριθμού;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: Ναι
ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 60
Στο Λ.Ν.Ε.Γ. λημματογραφείται και το λ. τριγλώχιν (ο/η). Παρουσιάζεται ως διγενές
ουσιαστικό (αρσενικό και θηλυκό), ενώ εντός παρενθέσεως δίδεται και η γενική ενικού
τριγλώχινος. Ακολουθεί στο ερμήνευμα το ενδολήμμα «τριγλώχιν βαλβίδα», όπου το λ.
τριγλώχιν επέχει θέση επιθέτου (φωτ. 1).

Συμβουλευτήκαμε και το μη αποδεκτό lexigram, όπου παρουσιάζεται ως ουδέτερο
ουσιαστικό (φωτ. 2 και φωτ. 3), καθώς και την αποδεκτή Γραμματική Οικονόμου (φωτ.
4).

Συμφωνείτε ότι η αιτιατική και η κλητική ενικού είναι τριγλώχιν, ότι η ονομαστική, η
αιτιατική και η κλητική πληθυντικού είναι τριγλώχινες και ότι η γενική πληθυντικού είναι
τριγλωχίνων; Θεωρείτε ορθό, σκόπιμο, θεμιτό και δόκιμο να υφίστανται στο ελληνικό
αγωνιστικό σκραμπλ και να είναι αποδεκτοί σ’ αυτό οι δύο ανωτέρω κλιτικοί τύποι του
πληθυντικού;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: Ναι

