
    

 

Αριθ. Πρωτ. 233 / 20.01.2021 

 
ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ «ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΕΞΙΚΟΥ» ΠΡΟΣ ΤΟ «ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 
ΓΛΩΣΣΑΣ» ΚΑΙ Η ΕΙΣΗΓΗΣΗ – ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ Τ.Ε.Γ.  
 
ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 61 

Στο Λ.Ν.Ε.Γ. (Μπαμπ.) περιλαμβάνονται 66 λήμματα με έντονους χαρακτήρες (bold) 
που επισημαίνονται ως «εσφαλμένα», ήτοι: αγγελιοφόρος, αγροτοκαλλιέργεια, 
αθλίατρος, ακαταχώρητος, ακριτομύθεια, ακτινεργία, ακτινεργός, ανημέρωτος, 
ανθηρόστομος, ανηψιά, ανηψιός, ανταπεξέρχομαι, αντρίκιος, απολαυή, 
αποστρατικοποίηση, αποτίω, αρμοστεία, βαλκανολογία, βαλκανολόγος, βαριεστώ, 
βλήτο, βογκητό, βογκώ, βρυκόλακας, βρώμη, γυρτός, γλιτώνω, γόπα, δικλείδα, εκτίω, 
ενανθρώπιση, ενανθρωπίζομαι, εποχιακός, ερασμιακός, εταιρία, ζάμπλουτος, 
θερμιονικός, ιονίζω, ιονικός, ιονισμός, ιονιστής, ιονοθεραπεία, ιονόσφαιρα, καλυμμαύκι, 
καταχωρώ, καταχώρηση, κοινοτυπία, κροκόδειλος, μαγκώνω, ξεφτιλίζω, ξεφτίζω, 
ξυπόλητος, οπτομετρία, ορρός, παρεισφρύω, πρωτίστως, ρεύω, ρέγγα, σακολέβα, 
στραβομάρα, ταξείδι, φυσιοθεραπεία, φυσιοθεραπευτής, φυσιοθεραπευτικός, ψήφος 
(ο), ωρίμανση. Για να μην τα ανεβάζουμε εδώ όλα αυτά, μπορείτε δειγματοληπτικά να 
δείτε κάποια από αυτά στην παρακάτω φωτ. 1. 
 



 
 
Στους «όρους αποδοχής λέξεων» του αγωνιστικού σκραμπλ αφενός αναφέρεται ρητώς 
ότι «οι λέξεις με έντονους χαρακτήρες (bold) είναι αποδεκτές» και αφετέρου ουδείς 
περιορισμός υφίσταται για λέξεις που σημαίνονται ως «εσφαλμένες». Επιπλέον, η 
συντριπτική πλειονότητα των λημμάτων αυτών περιλαμβάνεται και στο Λ.Κ.Ν. (Τριαντ.). 
Βάσει των ανωτέρω, 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 όλων των ως άνω λημμάτων. 
 
Επιπροσθέτως όμως, στο ίδιο λεξικό (Λ.Ν.Ε.Γ.) υπάρχει και μία άλλη ομάδα οκτώ 
λημμάτων, τα οποία σημαίνονται μεν ως «εσφαλμένα», αλλά α) δεν περιλαμβάνονται 
στο άλλο λεξικό, δηλαδή στο Λ.Κ.Ν. και β) δεν έχουν έντονους χαρακτήρες (bold). 
Πρόκειται για τα εξής λήμματα: αγροβιομηχανία, βαλκανοποίηση, κολοσκόπηση, 
κόμησα, μπαϊμπάς, στρατικοποίηση, στρατικοποιώ, υποθηκοφυλάκιο. Όλα αυτά 
μπορείτε να τα δείτε στην παρακάτω φωτ. 2. 
 



 
 
Θεωρείτε ορθό, σκόπιμο, θεμιτό και δόκιμο να υφίστανται στο ελληνικό αγωνιστικό 
σκραμπλ και να είναι αποδεκτοί σ’ αυτό όλοι οι κλιτικοί τύποι που παράγονται από τα 
οκτώ λήμματα της φωτ. 2; 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: Όχι 
 
ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 62 

Στο λημματολόγιο του Λ.Κ.Ν. (Τριανταφυλλίδη) περιλαμβάνεται και το λήμμα βαρηκοΐα 
(φωτ. 1). 
 

 
 
Ωστόσο, στο ίδιο λεξικό, στο ερμήνευμα του λήμματος ακουστικό (το) διαβάζουμε τη 
φράση «ακουστικά βαρυκοΐας» (φωτ. 2). 
 

 
 



Συμφωνείτε ότι πρόκειται για λάθος εκ παραδρομής; Συμφωνείτε ότι το «Τμήμα 
Λεξικού», που επιμελείται τη δημιουργία ψηφιακής βάσης όλων των αποδεκτών 
κλιτικών τύπων του ελληνικού αγωνιστικού σκραμπλ, ορθώς δεν έχει συμπεριλάβει σ’ 
αυτήν κανέναν κλιτικό τύπο της λέξης «βαρυκοΐα»; 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: Ναι 
 
ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 63 

Στο Λ.Ν.Ε.Γ. (Β΄ έκδοση) λημματογραφούνται 24 σύνθετα λήμματα με α΄ συνθετικό το 
παραγωγικό σύμφυμα κακο- ή κακ-. 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. 810 και 812 (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 (κακο- ή κακ-) 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 64 



Στο Λ.Κ.Ν. (Τριαντ.) λημματογραφείται και το λήμμα κώφωση. Στο ερμήνευμα του 
λήμματος δίδονται ενδεικτικά και οι λέξεις «πιδί» και «κτι» (φωτ. 1). 
 

 
 
Συμφωνείτε ότι τα ουσιαστικά αυτά θεωρούνται υπαρκτά λήμματα; 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; 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: Όχι 
 
ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 65 

Στο Λ.Κ.Ν. (Τριαντ.) λημματογραφείται και το ουσιαστικό επιείκεια. Στο ίδιο λεξικό 
περιλαμβάνεται και το επίθετο αμείλικτος -η -ο, στο ερμήνευμα του οποίου βρίσκουμε 
και τη λέξη επιείκια. Όλα αυτά μαζί μπορείτε να τα δείτε στην παρακάτω φωτ. 1. 
 

 
 
Συμφωνείτε ότι πρόκειται για λάθος εκ παραδρομής; Συμφωνείτε ότι το «Τμήμα 
Λεξικού», που επιμελείται τη δημιουργία ψηφιακής βάσης όλων των αποδεκτών 
κλιτικών τύπων του ελληνικού αγωνιστικού σκραμπλ, ορθώς δεν έχει συμπεριλάβει σ’ 
αυτήν κανέναν κλιτικό τύπο της λέξης «επιείκια»; 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: Ναι 
 
ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 66 

Στα αποδεκτά μας λεξικά λημματογραφούνται μεταξύ άλλων και τα λήμματα ημέτερος -
η/α -ο και υμέτερος -η/α -ο(ν). Στο λεξικό Τριανταφυλλίδη λημματογραφείται μόνον το 
πρώτο, συνοδεύεται από το κλιτικό υπόδειγμα Ε5 (όμορφος -η -ο) και δεν γράφει ότι 
είναι αντωνυμία. Έτσι ο αναγνώστης συμπεραίνει ότι πρόκειται για επίθετο. Ομοίως και 



στο λεξικό Μπαμπινιώτη, το ημέτερος παρουσιάζεται σαν επίθετο, ενώ στο υμέτερος 
γράφει καθαρά ότι είναι κτητική αντωνυμία. Στα άλλα δύο βοηθήματα που 
υπερψηφίστηκαν ως αποδεκτά (λεξικό για το σχολείο και το γραφείο Μπαμπινιώτη και 
λεξικό Ακαδημίας Αθηνών), λημματογραφούνται ως αντωνυμίες. Όλα αυτά μαζί 
μπορείτε να τα δείτε στην παρακάτω φωτ. 1. 
 

 
 
Υπενθυμίζουμε ωστόσο, όπως είδαμε και στο ερώτημα Νο 47, ότι σε αμφότερα τα 
λεξικά μας τεκμαίρεται η κλητική της κτητικής αντωνυμίας «δικέ». Ανεξάρτητα από το αν 
τα δύο υπό εξέταση λήμματα είναι τριγενή επίθετα ή τριγενείς κτητικές αντωνυμίες, σας 
παρακαλούμε να μας απαντήσετε στο ακόλουθο ερώτημα. Θεωρείτε ορθό, σκόπιμο, 
θεμιτό και δόκιμο να υφίστανται στο ελληνικό αγωνιστικό σκραμπλ και να είναι 
αποδεκτοί σ’ αυτό οι κλιτικοί τύποι ημέτερε και υμέτερε; 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: Όχι 
 
ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 67 

Στο Λ.Κ.Ν. (Τριαντ.) λημματογραφούνται τα ρ. διπλασιάζω -ομαι, τριπλασιάζω -ομαι, 
τετραπλασιάζω -ομαι, πενταπλασιάζω -ομαι, εξαπλασιάζω -ομαι, επταπλασιάζω -ομαι, 
εφταπλασιάζω -ομαι, οκταπλασιάζω -ομαι, οχταπλασιάζω -ομαι, δεκαπλασιάζομαι -
ομαι. Όλα αυτά μαζί μπορείτε να τα δείτε στην παρακάτω φωτ. 1. 



 

 
 
Όπως μάλλον ήδη θα παρατηρήσατε, όλα συνοδεύονται από το κλιτικό υπόδειγμα Ρ2.1 
(δροσίζω, δρόσισα, δροσίζομαι, δροσίστηκα, δροσίσου, δροσισμένος) με μοναδική 
εξαίρεση τα ρ. οχταπλασιάζω -ομαι και οκταπλασιάζω -ομαι, τα οποία συνοδεύονται 
από το κλιτικό υπόδειγμα Ρ2.2 (αλλάζω, άλλαξα, αλλάζομαι, αλλάχτηκα, αλλάξου, 
αλλαγμένος). Βάσει τούτου ο αναγνώστης οδηγείται στο – πιθανόν εσφαλμένο – 
συμπέρασμα ότι υφίστανται οι κλιτικοί τύποι οχταπλασίαξα, οχταπλασιάχτηκα, 
οχταπλασιάξου, οχταπλασιαγμένος και οκταπλασίαξα, οκταπλασιάχτηκα, 
οκταπλασιάξου, οκταπλασιαγμένος. 
 
Συμφωνείτε ότι πρόκειται για λάθος εκ παραδρομής, ότι δεν υφίστανται καν αυτοί οι 
κλιτικοί τύποι και ότι το ορθό κλιτικό υπόδειγμα είναι το Ρ2.1, όπως ακριβώς δίδεται και 
στα υπόλοιπα ρήματα της φωτ. 1; 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: Ναι 
 
ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 68 

Στα δύο μεγάλα αποδεκτά μας λεξικά λημματογραφούνται μεταξύ άλλων και πάρα 
πολλά θηλυκού γένους βαρύτονα ουσιαστικά, ως επί το πλείστον με ένσιγμο 
χαρακτήρα. Για παράδειγμα, τα ουσ. σκέψη, φύση, θέληση, αίσθηση, τάξη, σύνθεση, 
έλξη, ψύξη, κίνηση, είδηση, λύση, απόφαση, στάση, επίσκεψη, πρόταση, κλίση, παύση, 
πάψη κ.ά., σύμφωνα με τις οδηγίες των αποδεκτών μας βοηθημάτων, διαθέτουν πέντε 
κλιτικούς τύπους το καθένα, καθότι στη γενική ενικού εμφανίζεται διτυπία, λ.χ. σκέψη, 
σκέψης, σκέψεως, σκέψεις, σκέψεων. 
 
Υπάρχουν όμως και αρκετά, επίσης βαρύτονα θηλυκά, κυρίως λαϊκότροπα, τα οποία 
μορφολογικώς παρουσιάζουν ελλειπτικό κλιτικό ανάπτυγμα. Για παράδειγμα, τα ουσ. 
κούραση, πέραση, λύπηση, χάση, φέξη, θύμηση, κουφόβραση, χώνεψη, δούλεψη, 
μπόρεση, ξεκούραση, καλοπέραση, φτιάξη, φτειάξη, λήστευση, χαράκωση, φύτρωση, 
ψήφιση, βόλεψη, πόνεση, φούσκωση, κακοπέραση, φούντωση κ.ά. Για την κλίση τους 
ακολουθούμε και πάλι τις οδηγίες των αποδεκτών μας βοηθημάτων, λ.χ. δεν υφίστανται 



οι τύποι κουράσεως, κουράσεων, χωνέψεως, χωνέψεων, το ψηφίσεως υπάρχει μεν, 
αλλά όχι και το ψηφίσεων κ.λπ. 
 
Πλην όμως, υπάρχουν και κάποια ακόμη, τα οποία: α) λημματογραφούνται μόνο στο 
Λ.Ν.Ε.Γ. (Μπαμπ.), β) δεν υπάρχουν στο Λ.Σ.Γ. (του ιδίου), γ) δεν υπάρχουν ούτε και 
στο Λ.Κ.Ν. (Τριαντ.), δ) δεν μας παρέχεται καμία πληροφορία για την κλίση τους. 
Πρόκειται για τα ουσ. άρμοση, ξόδεψη, παίδεψη, πόρεψη, σκάση, σμίξη, χάψη, τα 
οποία όλα μαζί μπορείτε να τα δείτε στην παρακάτω φωτ. 1. 
 

 
 
Εάν θεωρείτε ορθό σκόπιμο, θεμιτό και δόκιμο να υφίστανται στο ελληνικό αγωνιστικό 
σκραμπλ και να είναι αποδεκτοί σ’ αυτό και οι κλιτικοί τύποι ΑΡΜΟΣΕΩΣ, ΑΡΜΟΣΕΩΝ, 
ΞΟΔΕΨΕΩΣ, ΞΟΔΕΨΕΩΝ, ΠΑΙΔΕΨΕΩΣ, ΠΑΙΔΕΨΕΩΝ, ΠΟΡΕΨΕΩΣ, ΠΟΡΕΨΕΩΝ, 
ΣΚΑΣΕΩΣ, ΣΚΑΣΕΩΝ, ΣΜΙΞΕΩΣ, ΣΜΙΞΕΩΝ, ΧΑΨΕΩΣ, ΧΑΨΕΩΝ, παρακαλούμε να 
επιλέξετε αντιστοίχως οποιαδήποτε από τα παρακάτω πεδία θεωρείτε ορθά (υπάρχει 
δυνατότητα πολλαπλών επιλογών). Εάν τα θεωρείτε όλα ορθά, παρακαλούμε να 
επιλέξετε το πεδίο «Όλα να είναι αποδεκτά». Εάν αντιθέτως θεωρείτε ότι κανένα δεν 
είναι ορθό, παρακαλούμε να επιλέξετε το πεδίο «Κανένα να μην είναι αποδεκτό». 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: Κανένα να μην είναι αποδεκτό 

 
ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 69 

Στο Λ.Ν.Ε.Γ. (Μπαμπ.) λημματογραφείται το ουδέτερο ουσιαστικό «νευστόν». Μέσα σε 
αγκύλες ο λεξικογράφος μας δίνει τις εξής γραμματικές πληροφορίες για την κλίση του: 
α) το ότι το λήμμα δεν σχηματίζει πληθυντικό και β) το ότι η γενική ενικού είναι «νεστού» 
(φωτ. 1). 
 



 
 
Συμφωνείτε ότι πρόκειται για λάθος εκ παραδρομής, ότι δεν υφίσταται καν ο κλιτικός 
τύπος «νεστού» και ότι το ορθό είναι «νευστού»; 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: Ναι 
 
ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 70 

Στο Λ.Ν.Ε.Γ. (Β΄ έκδοση) λημματογραφούνται 14 σύνθετα λήμματα με α΄ συνθετικό το 
παραγωγικό σύμφυμα γλυκο-. 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. 426 (πιθανόν για λόγους οικονομίας χάρτου…). Όλα αυτά μαζί 
μπορείτε να τα δείτε στην παρακάτω 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).  
 
Το «Τμήμα Λεξικού», που επιμελείται τη δημιουργία ψηφιακής βάσης όλων των 
αποδεκτών κλιτικών τύπων του ελληνικού αγωνιστικού σκραμπλ, έχει συμπεριλάβει σ’ 
αυτήν: α) όλους τους κλιτικούς τύπους των ουσιαστικών και των επιθέτων, β) όλους 
τους κλιτικούς τύπους της ενεργητικής φωνής των ρ. γλυκοκελαηδώ, γλυκοκοιτάζω & 
γλυκομιλώ, καθώς γι’ αυτά τα τρία δίδονται σαφείς οδηγίες από το Λ.Κ.Ν. (Τριαντ.) και 
γ) όλους τους κλιτικούς τύπους μόνο του ενεστωτικού θέματος μόνο της ενεργητικής 
φωνής των ρ. γλυκοτραγουδώ, γλυκολαλώ και γλυκοφέγγει. Σας παρακαλούμε να 
απαντήσετε στα τρία παρακάτω ερωτήματα: 
 
70 Α: Συμφωνείτε με όσα περιγράφονται στην προηγούμενη παράγραφο; 
 
70 Β: Ο παρατατικός του τριτοπρόσωπου γλυκοφέγγει είναι γλυκόφεγγε, γλυκοέφεγγε ή 
και τα δύο; 



 
70 Γ: Το ρ. γλυκολαλώ ανήκει στην πρώτη τάξη της α΄ συζυγίας (-ώ, -άς, -ά), στη 
δεύτερη τάξη της α΄ συζυγίας (-ώ, -είς, -εί) ή και στις δύο; 
 
Ενημερωτικά, σχετικά με το 3ο ερώτημα, ανατρέχοντας στο ρ. λαλώ (χωρίς το α΄ 
συνθετικό γλυκο-), πρέπει να σημειωθεί ότι το Λ.Κ.Ν. (Τριαντ.) δίνει λαλώ, -άς, -ά, ενώ 
το Λ.Ν.Ε.Γ. (Μπαμπ.) δίνει και λαλώ, -είς, -εί και λαλώ, -άς, -ά. 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: 70 Α: ναι – 70 Β: γλυκόφεγγε – 70 Γ: στη δεύτερη (-είς) 
 
ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 71 

Στο Λ.Κ.Ν. (Τριαντ.) δεν υπάρχει καθόλου ρήμα μειγνύω, ούτε και μιγνύω. Αντιθέτως, 
στο Λ.Ν.Ε.Γ. (Β΄ έκδοση) λημματογραφείται το ρ. μειγνύω. Εντός παρενθέσεως γράφει 
«μόνο στον ενεστώτα». Ακολουθεί και η αρχαιοπρεπής έκφραση «γαία πυρί μιχθήτω». 
Ωστόσο, στον – αποδεκτό βάσει των κανονισμών μας – πίνακα ανωμάλων ρημάτων του 
ίδιου λεξικού, σελ. 1542, στο ρ. μειγνύω δίδονται επιπροσθέτως και αόριστος 
ενεργητικής φωνής (έμειξα, να μείξω) και αόριστος παθητικής φωνής (μίχθηκα, να 
μιχθώ) και μετοχή παθητικού παρακειμένου (μιγμένος). Όλα αυτά μαζί μπορείτε να τα 
δείτε στην παρακάτω φωτ. 1. 
 

 
 



Κατόπιν όλων των ανωτέρω, το «Τμήμα Λεξικού», που επιμελείται τη δημιουργία 
ψηφιακής βάσης όλων των αποδεκτών κλιτικών τύπων του ελληνικού αγωνιστικού 
σκραμπλ, έχει συμπεριλάβει σ’ αυτήν τον ενεργητικό ενεστώτα (μειγνύω, προστακτική 
μείγνυε – μειγνύετε), τον ενεργητικό παρατατικό (μείγνυα), τον ενεργητικό αόριστο 
(έμειξα, υποτακτική να μείξω, προστακτική μείξε – μείξτε), τον παθητικό ενεστώτα 
(μειγνύομαι, προστακτική μειγνύου), τον παθητικό παρατατικό (μειγνυόμουν), τον 
παθητικό αόριστο (μίχθηκα, υποτακτική να μιχθώ, προστακτική μείξου – μιχθείτε), τη 
μετοχή παθητικού παρακειμένου (μιγμένος, -η, -ο) και τον τύπο μιχθήτω, ενώ δεν έχει 
συμπεριλάβει τους τύπους του παθητικού αορίστου εμίχθην, εμίχθης, εμίχθη, εμίχθημεν, 
εμίχθητε, εμίχθησαν και τον τύπο της προστακτικής του παθητικού αορίστου μίξου. Σας 
παρακαλούμε να παρατηρήσετε προσεκτικά τη φωτ. 1 και να απαντήσετε στα τρία 
παρακάτω ερωτήματα: 
 
71 Α: Συμφωνείτε με όλα όσα περιγράφονται ανωτέρω και έχουν ήδη συμπεριληφθεί 
στην ψηφιακή βάση όλων των αποδεκτών κλιτικών τύπων του ελληνικού αγωνιστικού 
σκραμπλ; 
 
71 Β: Θεωρείτε ορθό να συμπεριληφθούν στους αποδεκτούς και οι τύποι εμίχθην, -ης, -
η, -ημεν, -ητε, -ησαν; 
 
71 Γ: Το β΄ εν. πρόσ. της προστακτικής του παθητικού αορίστου είναι μείξου ή μίξου;  
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: 71 Α: ναι – 71 Β: ναι – 71 Γ: μείξου 

 
ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 72 

Στο Λ.Κ.Ν. (Τρ.) λημματογραφούνται τα αρσενικά ουσιαστικά νους, ρους, πλους, τα 
οποία συνοδεύονται από το κλιτικό υπόδειγμα Ο15α. Όπως βλέπετε, τεκμαίρονται οι 
τύποι ΝΟΥΣ, ΝΟΥ, ΡΟΥΣ, ΡΟΥ, ΠΛΟΥΣ, ΠΛΟΥ, ΠΛΟΕΣ, ΠΛΩ (φωτ. 1). 
 

 
 
Στο Λ.Ν.Ε.Γ. (Μπ.) λημματογραφούνται τα αρσενικά ουσιαστικά νους, ρους, πλους, 
χους, χνους, βους. Όπως βλέπετε, τεκμαίρονται (επιπλέον των ανωτέρω) και οι τύποι 
ΝΟΟΣ, ΝΟΕΣ, ΧΟΥΣ, ΧΟΥ, ΧΟΟΣ, ΧΟΥΝ, ΧΝΟΥΣ, ΧΝΟΥ, ΧΝΟΟΣ, ΒΟΥΣ (φωτ. 2). 
 



 
 
Στο βους υπάρχει παραπομπή με βελάκι προς το βόδι, αλλά στο λήμμα βόδι κ. βόιδι 
ουδεμία αναφορά γίνεται στο βους (φωτ. 3). 
 

 
 
Αποδεκτοί επίσης και οι τύποι ΝΟΥΝ (από τη φράση «κατά νουν»), ΝΟΩΝ (από τη 
φράση «ο νοών νοείτο»), ΡΟΕΣ, ΡΟΩΝ (η ροή), ΧΟΕΣ, ΧΟΩΝ (η χοή), ΒΟΥ (βυζαντινή 
μουσική νότα), ΒΟΕΣ, ΒΟΩΝ (η βοή και ο βόας). 
 
Ας δούμε τώρα και ακόμη τρία βοηθήματα. Στη Γραμματική Τριανταφυλλίδη δίδεται η 
πλήρης κλίση του ουσ. παππούς και από κάτω γράφει ότι κατά το παππούς κλίνονται 
χωρίς πληθυντικό και τα Ιησούς, νους. Στο «Λεξικό για το σχολείο και το γραφείο» 
(Μπ.), που ψηφίστηκε ως αποδεκτό βοήθημα και θα τεθεί σε ισχύ σε λίγους μήνες 
(πιθανόν από το Μάιο), στο λήμμα πλους δίδονται επιπλέον η γεν. πληθ. ΠΛΟΩΝ και η 
αιτ. πληθ. ΠΛΟΑΣ. Στην αποδεκτή Γραμματική της Αρχαίας Ελληνικής του Μιχ. 



Οικονόμου, την οποία – σύμφωνα με τους επίσημους όρους αποδοχής λέξεων – 
χρησιμοποιούμε «αποκλειστικά για αρχαιόκλιτα λήμματα και μόνον εάν για την κλίση 
τέτοιων λημμάτων δεν βοηθά η νεοελληνική γραμματική», δίδεται η πλήρης κλίση του 
ουσ. βους. Όλα αυτά μαζί μπορείτε να τα δείτε στην παρακάτω φωτ. 4. 
 

 
 
Με τεκμήριο λοιπόν τη Γραμματική Οικονόμου, το «Τμήμα Λεξικού», που επιμελείται τη 
δημιουργία ψηφιακής βάσης όλων των αποδεκτών κλιτικών τύπων του ελληνικού 
αγωνιστικού σκραμπλ, έχει συμπεριλάβει σ’ αυτήν και τα ΠΛΟΩΝ, ΒΟΟΣ, ΒΟΥΝ, 
ΧΝΟΥΝ, όχι όμως και το ΠΛΟΑΣ. 
 
Εάν θεωρείτε ορθό να είναι αποδεκτοί οι τύποι ΠΛΟΩΝ, ΒΟΟΣ, ΒΟΥΝ, ΧΝΟΥΝ, όχι 
όμως και το ΠΛΟΑΣ, παρακαλούμε να επιλέξετε την απάντηση Α («Ναι στα ΠΛΟΩΝ, 
ΒΟΟΣ, ΒΟΥΝ, ΧΝΟΥΝ – Όχι στο ΠΛΟΑΣ»). Εάν θεωρείτε ορθό να είναι αποδεκτά και 
τα 5, παρακαλούμε να επιλέξετε την απάντηση Β («Και τα 5 να είναι αποδεκτά»). Εάν 
θεωρείτε ότι η συλλογιστική του «Τμήματος Λεξικού» παραβαίνει τους υφιστάμενους 
σκραμπλικούς κανονισμούς και ότι κάποιος ή κάποιοι από αυτούς τους τύπους 
εσφαλμένα ή εκ παραδρομής έχει εισαχθεί στην ψηφιακή βάση, τότε παρακαλούμε να 
επιλέξετε αντίστοιχα από τις απαντήσεις Γ (Όχι στο ΠΛΟΩΝ), Δ (Όχι στο ΒΟΟΣ), Ε (Όχι 
στο ΒΟΥΝ), Ζ (Όχι στο ΧΝΟΥΝ), Η (Όχι στο ΠΛΟΑΣ). 
 
Υ.Γ. αν τυχόν με τη σημερινή σας γνωμοδότηση απορρίψετε τους τύπους ΠΛΟΩΝ κ. 
ΠΛΟΑΣ, αυτοί θα καταστούν αποδεκτοί τον προσεχή Μάιο. 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: Και τα 5 να είναι αποδεκτά 

 
ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 73 

Στο Λ.Ν.Ε.Γ. (Μπαμπ.) το επίρρημα «μαζί» ορθογραφείται με… άπειρους τρόπους! 
Συγκεκριμένα, στο σώμα του λεξικού (στο γράμμα Μ) λημματογραφείται ως μαζί. Από 
τον – αποδεκτό βάσει των κανονισμών – πίνακα «ορθογραφία» τεκμαίρονται 
επιπροσθέτως και το μαζύ, αλλά και το μαζή. Επίσης, στο λήμμα συνεπακόλουθος, -η, -



ο διαβάζουμε στο ερμήνευμα: «αυτός που ακολουθεί μαζεί με κάτι άλλο». Όλα αυτά μαζί 
μπορείτε να τα δείτε στην παρακάτω φωτ. 1. 
 

 
 
Συμφωνείτε ότι πρόκειται για λάθος εκ παραδρομής, ότι δεν υφίσταται ο τύπος μαζεί και 
ότι το «Τμήμα Λεξικού» ορθώς δεν τον έχει συμπεριλάβει στην ψηφιακή βάση όλων των 
αποδεκτών κλιτικών τύπων του ελληνικού αγωνιστικού σκραμπλ; 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: Ναι 
 
ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 74 

Στο Λ.Ν.Ε.Γ. (Μπαμπ.) λημματογραφείται το ουσ. κίσηρη (η), χωρίς να σημαίνεται ως 
άκλιτο, αλλά και χωρίς να συνοδεύεται από κλιτικές πληροφορίες (φωτ. 1). 
 

 
 
Το «Τμήμα Λεξικού», που επιμελείται τη δημιουργία ψηφιακής βάσης όλων των 
αποδεκτών κλιτικών τύπων του ελληνικού αγωνιστικού σκραμπλ, με βάση το κλιτικό 
υπόδειγμα του Λ.Κ.Ν., καταχώρισε στην ψηφιακή βάση τους κλιτικούς τύπους ΚΙΣΗΡΗ, 
ΚΙΣΗΡΗΣ, ΚΙΣΗΡΕΩΣ, ΚΙΣΗΡΕΙΣ, ΚΙΣΗΡΕΩΝ. Ακολούθησε η αποδελτίωση και 
ψηφιοποίηση του Λ.Σ.Γ. (Μπ.), ενός λεξικού στο οποίο τα περισσότερα λήμματα 
συνήθως συνοδεύονται και από κλιτικές πληροφορίες. Στο λεξικό αυτό 



λημματογραφείται και το λήμμα κίσηρη (φωτ. 2), το οποίο σημαίνεται με το κλιτικό 
υπόδειγμα Ο18 θύμηση (φωτ. 3). 
 

 
 

 
 
Σύμφωνα με αυτό, προκύπτουν οι κλιτικοί τύποι ΚΙΣΗΡΗ, ΚΙΣΗΡΗΣ, ΚΙΣΗΡΕΣ, 
ΚΙΣΗΡΕΩΝ. Έκτοτε εστάλη (και δη πολλάκις) σχετικό διευκρινιστικό ερώτημα προς το 
λεξικογράφο του Λ.Ν.Ε.Γ., ο οποίος δεν μας απάντησε ποτέ. 
 
Σας παρακαλούμε να μας δώσετε τους ορθούς κατά τη γνώμη σας τύπους, επιλέγοντας 
ή το Α (ΚΙΣΗΡΗ, ΚΙΣΗΡΗΣ, ΚΙΣΗΡΕΣ, ΚΙΣΗΡΕΩΝ) ή το Β (ΚΙΣΗΡΗ, ΚΙΣΗΡΗΣ, 
ΚΙΣΗΡΕΩΣ, ΚΙΣΗΡΕΙΣ, ΚΙΣΗΡΕΩΝ). 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: το Β  
 
ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 75 

Στο Λ.Ν.Ε.Γ. (Β΄ έκδοση) λημματογραφούνται 17 σύνθετα λήμματα (16 τριγενή επίθετα 
και 1 αρσενικό ουσιαστικό) με α΄ συνθετικό το παραγωγικό σύμφυμα φιλο-. 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. 1883 (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 λήμματα αυτά κλίνονται κανονικά, σύμφωνα με τις οδηγίες της 
αποδεκτής μας Γραμματικής; 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: Ναι 
 
ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 76 

Στους «όρους αποδοχής λέξεων» υπάρχει εδάφιο, αμετάβλητο από τότε που 
θεσπίσθηκε, το Μάρτιο του 2006, το οποίο αναφέρεται σε μορφολογικούς περιορισμούς 
(δηλαδή απουσία πτώσεων) υποκοριστικών με κάποιες συγκεκριμένες καταλήξεις και 
μεγεθυντικών με κάποιες άλλες συγκεκριμένες καταλήξεις (φωτ. 1). 
 

 
 
Είχαμε συζητήσει – αν θυμάστε – στο ερώτημα Νο 38 και για μεγεθυντικά με καταλήξεις 
διαφορετικές από αυτές που περιγράφονται στον σκραμπλικό μας κανονισμό (π.χ. 
μουράκλα, ψαρούκλα, χέρα, φύτουλας κλπ.). 
 
Στο παρόν ερώτημα θα μας απασχολήσουν δύο υποκοριστικά, τα οποία έχουν 
καταλήξεις διαφορετικές από τις προβλεπόμενες στο ως άνω εδάφιο των κανονισμών 
μας. Το πρώτο είναι το κασέλι που λημματογραφείται στο Λ.Ν.Ε.Γ. (φωτ. 2). 
 



 
 
Και το δεύτερο είναι ο πασάκας που λημματογραφείται στο Λ.Κ.Ν. (φωτ. 3). 
 

 
 
Εάν θεωρείτε εσφαλμένο να υφίστανται στο ελληνικό αγωνιστικό σκραμπλ και να είναι 
αποδεκτοί σ’ αυτό οι κλιτικοί τύποι ΚΑΣΕΛΙΟΥ, ΚΑΣΕΛΙΩΝ, ΠΑΣΑΚΩΝ, παρακαλούμε 
να επιλέξετε αντιστοίχως οποιαδήποτε από τα παρακάτω πεδία θεωρείτε εσφαλμένα 
(υπάρχει δυνατότητα πολλαπλών επιλογών). Εάν τα θεωρείτε όλα ορθά, παρακαλούμε 
να επιλέξετε το πεδίο «Να είναι όλα αποδεκτά». 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: Ναι στα κασελιού, κασελιών – Όχι στο πασάκων 

 
ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 77 

Στο Λ.Κ.Ν. (Τρ.) λημματογραφείται και το ουσ. ανθρωπολόι το οποίο βλέπετε στην 
παρακάτω φωτ. 1. 
 

 
 
Συνοδεύεται δε από το κλιτικό υπόδειγμα Ο44α (αρνάκι, αρνάκια), όπως βλέπετε και 
στην παρακάτω φωτ. 2. 
 

 
 
Το κλιτικό υπόδειγμα Ο44α οδηγεί τον αναγνώστη να συμπεράνει α) ότι δεν υφίστανται 
η γεν. ενικού και η γεν. πληθ. και β) ότι η ονομ. πληθ. είναι ανθρωπολόια. Το Τμήμα 
Λεξικού θεωρεί προφανές ότι πρόκειται για λάθος εκ παραδρομής και ότι το ορθό 
κλιτικό υπόδειγμα είναι το Ο45 (τσάι, τσαγιού, τσάγια, τσαγιών), δηλαδή όπως ακριβώς 
συμβαίνει στο ίδιο λεξικό στα παρεμφερή και ομοιοκατάληκτα ουσ. αρχοντολόι, 



κομπολόι, κουβεντολόι, μοιρολόι, παιδολόι, παπαδολόι, ρολόι, σκυλολόι, συγγενολόι, τα 
οποία μπορείτε όλα μαζί να τα δείτε στην παρακάτω φωτ. 3. 
 

 
 
Συμφωνείτε με το Τμήμα Λεξικού; 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: Ναι 
 
ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 78 

Ένα από τα σημαντικότερα μειονεκτήματα της νεοελληνικής λεξικογραφίας είναι η 
επιφανειακή, επιπόλαιη και πλημμελής αντιμετώπιση του κεφαλαίου των μονολεκτικών 
παραθετικών των επιθέτων. Από τον κανόνα αυτόν δεν ξεφεύγουν βέβαια ούτε και τα 
αποδεκτά μας μεγάλα λεξικά. Στο λημματολόγιό τους περιλαμβάνονται ελάχιστα 
μονολεκτικά παραθετικά, τα οποία ο αναγνώστης εντοπίζει άλλοτε μεν δίπλα ακριβώς 
στο κυρίως λήμμα (δηλ. στον θετικό βαθμό των επιθέτων), άλλοτε δε σκόρπια, τυχαία 
και συμπτωματικά, κρυμμένα μέσα σε φράσεις που παρατίθενται στο ερμήνευμα 
άσχετων λημμάτων. Και φυσικά σύνηθες είναι να εντοπίζεται μεν ο συγκριτικός, όχι 
όμως και ο υπερθετικός βαθμός ή και το αντίστροφο. Εννοείται δε, όχι σε όλα τα γένη 
και όχι σε όλες τις πτώσεις και τους αριθμούς. Κατά συνέπεια, δεν μπορούμε να 
στηριχθούμε αποκλειστικά στην ύλη των λεξικών μας για να τεκμηριώσουμε την 
υπόσταση (άρα και την αποδοχή) των μονολεκτικών παραθετικών των επιθέτων, 
δηλαδή του συγκριτικού και του υπερθετικού βαθμού. 
 
Όλες οι Γραμματικές που χρησιμοποιούμε επίσημα, αποκλείουν το σχηματισμό – τόσο 
περιφραστικά όσο και μονολεκτικά – παραθετικών επιθέτων, των οποίων η σημασία 
έχει «ιδιότητα ή ποιότητα που δεν παρουσιάζει βαθμούς, δηλαδή φανερώνει ύλη, 
χρώμα, τόπο, χρόνο, καταγωγή, συγγένεια και κατάσταση που δεν αλλάζει». Επίσης, 
στο σημείο αυτό θα πρέπει να σημειωθεί η παντελής απουσία κάποιου κανόνα που να 
ορίζει το αν και το πότε ακριβώς ένα επίθετο (το οποίο δεν εμπίπτει στους ως άνω 



περιορισμούς της Γραμματικής) δύναται να σχηματίζει παραθετικά μόνον περιφραστικά 
ή (και) μονολεκτικά. 
 
Επομένως, ο σύγχρονος ομιλητής συμπεραίνει ότι κάθε επίθετο, το οποίο δεν εμπίπτει 
στους μορφολογικούς περιορισμούς που περιγράφονται στις Γραμματικές, δύναται 
θεωρητικά να σχηματίζει και μονολεκτικά παραθετικά. Από κει και πέρα, το αν ο 
σύγχρονος ομιλητής χρησιμοποιεί στον προφορικό ή και στον γραπτό του λόγο τα 
μονολεκτικά παραθετικά πολύ συχνά ή λιγότερο συχνά ή σπάνια ή καθόλου, αυτό 
εναπόκειται στο υποκειμενικό προσωπικό του γλωσσικό αισθητήριο. 
 
Το ζητούμενο όμως, για την κοινότητά μας, το παιχνίδι μας και την ψηφιακή βάση 
αποδεκτών λέξεων, είναι η αξιόπιστη εφόρευση των ενστάσεων, ήτοι να τεκμηριώσουμε 
την υπόσταση των υπό εξέταση «αμφισβητούμενων» κλιτικών τύπων και δη με 
αντικειμενικό κριτήριο τη γραμματική τους ορθότητα (δηλαδή το αν εμπίπτουν ή όχι 
στους περιορισμούς που περιγράφει η Γραμματική) και όχι με το υποκειμενικό 
προσωπικό γλωσσικό αισθητήριο, ούτε το εάν είναι δύσχρηστοι ή σπάνιοι ή μας 
φαίνονται αδόκιμοι λόγω της απουσίας του πραγματολογικού περιβάλλοντος και των 
επικοινωνιακών συνθηκών, υπό τις οποίες θα μπορούσαν οι κλιτικοί αυτοί τύποι να 
εκφωνηθούν στον προφορικό ή να αποτυπωθούν στον γραπτό λόγο (δηλαδή με 
κριτήρια επίσης υποκειμενικά). Για να το πούμε πιο απλοϊκά, δεν είναι όμορφο κατά την 
εφόρευση των ενστάσεων ο ένας να ισχυρίζεται ότι «αυτό το λέμε» και ο άλλος να 
ισχυρίζεται ότι «αυτό δεν το λέμε». Και ήξεις αφήξεις και σού ‘πα μού ‘πες και στο τέλος 
να μην βγαίνει άκρη… 
 
Αυτό που χρειαζόμαστε στο παιχνίδι μας είναι ένα σαφές τεκμήριο αποδοχής ή ας 
πούμε «αποδεκτότητας». Τεκμήρια αποδοχής είναι προφανώς και οι γνωμοδοτήσεις, 
είτε των λεξικογράφων μας, είτε του Τμήματος Ελληνικής Γλώσσας της Π.Ε.Σ. 
Παρακαλούμε να μας βοηθήσετε να ρίξουμε άπλετο φως σε όλα τα «αμφισβητούμενα» 
μονολεκτικά παραθετικά. Θα εξετάζουμε δέκα (10) επίθετα σε κάθε ερώτημα, 
ξεκινώντας από εκείνα που σχηματίζουν παραθετικά μήκους έως και οκτώ (8) 
γραμμάτων, για να προχωρήσουμε στη συνέχεια και σε παραθετικά μεγαλύτερου 
μήκους. Τα ερωτήματα για τα μονολεκτικά παραθετικά δεν θα συνοδεύονται από 
σχετικές φωτογραφίες, εκτός κι αν κάποιος από εσάς ζητήσει κάτι συγκεκριμένο, οπότε 
αυτό θα αναρτάται, ως είθισται άλλωστε, υπό μορφήν σχολίου. Τούτο μπορεί να συμβεί 
λ.χ. για επίθετα με πολλές και διαφορετικές σημασίες. Τονίζεται εδώ ιδιαιτέρως ότι στη 
γλώσσα μας τα επίθετα στη συντριπτική τους πλειονότητα διαθέτουν περισσότερες από 
μία σημασίες. Κάποιες σημασίες ενός επιθέτου μπορεί να είναι απόλυτου χαρακτήρα 
(δηλ. κατάσταση που δεν διαβαθμίζεται, ούτε μονολεκτικά, ούτε περιφραστικά), ενώ 
κάποιες άλλες (του ιδίου επιθέτου) να είναι διαβαθμιζόμενες. Για παράδειγμα, ένα από 
τα επίθετα που θα εξετάσουμε παρακάτω είναι το αθώος. Μία σημασία του είναι «μη 
ένοχος», σαφώς μη διαβαθμιζόμενη κατά το κοινό γλωσσικό αίσθημα, ενώ άλλες 
σημασίες του είναι «αγνός, άδολος, απονήρευτος, άβγαλτος, αγαθός, άκακος, 
καλοπροαίρετος, καλοκάγαθος κλπ.», σαφώς διαβαθμιζόμενες κατά το κοινό γλωσσικό 
αίσθημα. Άλλο παράδειγμα το επίθετο αχνός, που θα εξετάσουμε στο επόμενο 
ερώτημα. Οι σημασίες του είναι «αμυδρός, αδιόρατος, χλομός, ωχρός, απαλός, 
τρυφερός». 



 
Είναι αυτονόητο ότι επίθετα για τα οποία έχουμε ήδη λάβει γνωμοδότηση από το 
Ίδρυμα Τριανταφυλλίδη, δεν θα τα εξετάσουμε. Είναι επίσης αυτονόητο ότι επίθετα των 
οποίων τα μονολεκτικά παραθετικά και των δύο βαθμών τεκμαίρονται στα αποδεκτά 
μας βοηθήματα (λεξικά ή γραμματικές), δεν θα περιλαμβάνονται στα ερωτήματα. Εάν 
όμως σε κάποιο από τα αποδεκτά μας βοηθήματα (λεξικά ή γραμματικές) τεκμαίρεται 
μόνον ο ένας από τους δύο βαθμούς, τότε το επίθετο θα τίθεται σε ερώτημα, αλλά θα 
ακολουθεί σχετική σημείωση. Εάν συμφωνείτε ότι όλα τα επίθετα ενός ερωτήματος 
σχηματίζουν μονολεκτικά παραθετικά επειδή δεν εμπίπτουν στους γραμματικούς 
περιορισμούς που είδαμε πιο πάνω, τότε παρακαλούμε να επιλέγετε την απάντηση 
«Ναι σε όλα». Εάν θεωρείτε ότι κάποια επίθετα δεν σχηματίζουν μονολεκτικά 
παραθετικά επειδή εμπίπτουν στους γραμματικούς περιορισμούς που είδαμε πιο πάνω, 
τότε επιλέγετε την αντίστοιχη απάντηση (θα υπάρχει δυνατότητα πολλαπλών 
επιλογών). Χάριν συντομίας θα δίδεται μόνο το αρσενικό γένος. Τέλος, υπογραμμίζεται 
ότι σε επόμενα ερωτήματα για παραθετικά, δεν θα επαναληφθεί η διατύπωση της 
ανωτέρω μακροσκελούς εισαγωγής. 
 
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 σε όλα τα γένη, τις πτώσεις και τους αριθμούς, των μονολεκτικών 
παραθετικών συγκριτικού και υπερθετικού βαθμού των επιθέτων αβρός, άγιος, αγνός, 
αδρός, αδρύς, αθώος, άκρος, άξος, απτός; Σημ.: τεκμαίρονται τα αγιότατος και 
αθωότερος.  
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: Όχι στα απτότερος -η -ο & απτότατος -η -ο. Ναι σε όλα τα 
υπόλοιπα. 
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Στο Λ.Κ.Ν. (Τρ.) λημματογραφείται και το ρ. συμφύρω -ομαι. Δεν συνοδεύεται από 
κάποιο συγκεκριμένο κλιτικό υπόδειγμα, ενώ οι μόνες κλιτικές πληροφορίες που 
δίνονται στον αναγνώστη είναι οι εξής: «συνήθ. στο ενεστ. θέμα, παθ. αόρ. 
συμφύρθηκα, απαρέμφ. συμφυρθεί, μππ. συμφυρμένος» (φωτ. 1). 
 

 
 
Δεν μας δίδεται καθόλου ο παρατατικός της ενεργ. φωνής, ούτως ώστε να γνωρίζουμε 
εάν σχηματίζεται με εσωτερική αύξηση (συνέφυρ-α, -ες, κ.λπ.) ή χωρίς (σύμφυρ-α, -ες, 
κ.λπ.). Αν θυμάστε καλά, το ίδιο ακριβώς πρόβλημα αντιμετωπίζαμε και με το ρ. 
συγκαίω -ομαι του Λ.Κ.Ν., για το οποίο τελικά λάβαμε γνωμοδότηση από το Διευθυντή 
του Ιδρύματος Τριανταφυλλίδη (αρ. πρωτ. 180, ερώτηση Νο 19, απάντηση: σύγκαψα 
και όχι συνέκαψα).  



 
Στο Λ.Ν.Ε.Γ. (Μπ.) στο ίδιο ρ. δίδεται ο τύπος συνέφυρα (φωτ. 2). 
 

 
 
Επομένως οι κλιτικοί τύποι ΣΥΝΕΦΥΡΑ, ΣΥΝΕΦΥΡΕΣ, ΣΥΝΕΦΥΡΕ, ΣΥΝΕΦΥΡΑΝ 
είναι αποδεκτοί. 
 
Ωστόσο, για να επανέλθουμε στο πρώτο λεξικό, θεωρείτε ορθό, σκόπιμο, θεμιτό και 
δόκιμο να υφίστανται στο ελληνικό αγωνιστικό σκραμπλ και να είναι αποδεκτοί σ’ αυτό 
και οι κλιτικοί τύποι χωρίς εσωτερική αύξηση ΣΥΜΦΥΡΑ και ΣΥΜΦΥΡΕΣ; 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: Όχι 
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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 σε όλα τα γένη, τις πτώσεις και τους αριθμούς, των μονολεκτικών 
παραθετικών συγκριτικού και υπερθετικού βαθμού των επιθέτων αργός, αρής, αχνός, 
αψιός, αψός, αψύς, γερός, δασύς, ζαβός, ήπιος; Σημ.: τεκμαίρονται τα αργότερος, 
γερότερος και ηπιότερος. 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: Ναι σε όλα 
 


