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ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ «ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΕΞΙΚΟΥ» ΠΡΟΣ ΤΟ «ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ
ΓΛΩΣΣΑΣ» ΚΑΙ Η ΕΙΣΗΓΗΣΗ – ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ Τ.Ε.Γ.
ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 81
Στο Λ.Κ.Ν. (Τριαντ.) λημματογραφείται και το λήμμα ανομοίωση. Μέσα στο ερμήνευμα
καταγράφεται η λέξη φρατρία (φωτ. 1).

Θεωρείτε ορθό, σκόπιμο, θεμιτό και δόκιμο να υφίστανται στο ελληνικό αγωνιστικό
σκραμπλ και να είναι αποδεκτοί σ’ αυτό οι κλιτικοί τύποι ΦΡΑΤΡΙΑ, ΦΡΑΤΡΙΑΣ,
ΦΡΑΤΡΙΕΣ, ΦΡΑΤΡΙΩΝ;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: Ναι
ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 82
Στο Λ.Κ.Ν. (Τρ.) λημματογραφούνται τα διγενή μονοκατάληκτα ουσιαστικά
γυμνασιάρχης, εργοστασιάρχης, θιασάρχης, κοινοτάρχης, λυκειάρχης, νομάρχης,
περιφερειάρχης,
προσωπάρχης,
συνταγματάρχης,
ταγματάρχης,
τμηματάρχης,
τομεάρχης, τα οποία στο λεξικό εμφανίζονται ταυτοχρόνως και ως αρσενικά και ως
θηλυκά. Όπως θα παρατηρήσετε, δεν δίδεται καμία πληροφορία για την κλιτική
μορφολογία του θηλυκού, ούτε καν έστω το εάν σε κάποια πτώση (εν προκειμένω στη
γενική ενικού) διαφοροποιείται το θηλυκό από το αρσενικό (φωτ. 1).

Στο Λ.Ν.Ε.Γ. (Μπ.) τα λήμματα αυτής της κατηγορίας λημματογραφούνται με κάποια
μεθοδολογική «ασυνέπεια», με αποτέλεσμα να συγκροτούνται δύο διαφορετικές ομάδες
τέτοιων διγενών ουσιαστικών με την ως άνω κατάληξη.
Στην πρώτη ομάδα ανήκουν τα γυμνασιάρχης, εργοστασιάρχης, θαλαμάρχης,
θιασάρχης, λυκειάρχης, νομάρχης, περιφερειάρχης, τμηματάρχης, υπερνομάρχης, για
τα οποία ο συντάκτης του λεξικού μας δίνει ξεκάθαρα τη γενική ενικού του θηλυκού.
Όπως βλέπουμε, αυτή διαφοροποιείται στην κατάληξη από εκείνη του αρσενικού (φωτ.
2).

Στη δεύτερη ομάδα ανήκουν τα αερολιμενάρχης, αιθουσάρχης, αιρεσιάρχης,
αντινομάρχης, κοινοτάρχης, συνταγματάρχης, ταγματάρχης, για τα οποία δεν δίδεται
καμία πληροφορία για τη γενική ενικού του θηλυκού (φωτ. 3).

Στο Λ.Σ.Γ. (Μπ.) τεκμαίρεται επιπροσθέτως και ο κλιτικός τύπος «ταγματάρχου» (φωτ.
4), ο οποίος θα «παίζει», δηλ. θα τεθεί σε ισχύ τον προσεχή Μάιο.

Θεωρείτε ορθό, σκόπιμο, θεμιτό και δόκιμο να υφίστανται στο ελληνικό αγωνιστικό
σκραμπλ και να είναι αποδεκτοί σ’ αυτό οι κλιτικοί τύποι της γενικής ενικού του θηλυκού
γένους της αερολιμενάρχου, της αιθουσάρχου, της αιρεσιάρχου, της αντινομάρχου, της
κοινοτάρχου, της προσωπάρχου, της συνταγματάρχου και της τομεάρχου;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: Ναι
ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 83
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 θολός, κρύος, λοξός,
λωλός, μανός, μωρός, νιος, νωπός, ξηρός, ξινός; Σημ.: τεκμαίρεται το μωρότερος.
Επιλογές απαντήσεων:
ΝΑΙ ΣΕ ΟΛΑ
ΟΧΙ ΣΤΑ ΘΟΛΟΤΕΡΟΣ – ΘΟΛΟΤΑΤΟΣ
ΟΧΙ ΣΤΑ ΚΡΥΟΤΕΡΟΣ – ΚΡΥΟΤΑΤΟΣ
ΟΧΙ ΣΤΑ ΛΟΞΟΤΕΡΟΣ – ΛΟΞΟΤΑΤΟΣ
ΟΧΙ ΣΤΑ ΛΩΛΟΤΕΡΟΣ – ΛΩΛΟΤΑΤΟΣ
ΟΧΙ ΣΤΑ ΜΑΝΟΤΕΡΟΣ – ΜΑΝΟΤΑΤΟΣ
ΟΧΙ ΣΤΟ ΜΩΡΟΤΑΤΟΣ
ΟΧΙ ΣΤΑ ΝΙΟΤΕΡΟΣ – ΝΙΟΤΑΤΟΣ
ΟΧΙ ΣΤΑ ΝΩΠΟΤΕΡΟΣ – ΝΩΠΟΤΑΤΟΣ
ΟΧΙ ΣΤΑ ΞΗΡΟΤΕΡΟΣ – ΞΗΡΟΤΑΤΟΣ
ΟΧΙ ΣΤΑ ΞΙΝΟΤΕΡΟΣ – ΞΙΝΟΤΑΤΟΣ
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: Όχι στα κρυότερος -η -ο & κρυότατος -η -ο. Ναι σε όλα τα
υπόλοιπα.
ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 84
Στο Λ.Ν.Ε.Γ. (Μπ.), πρόλογος, δομή του λεξικού, Γ. γραμματικές πληροφορίες, 2.
πληροφορίες για την κλίση, αναφέρεται ότι «μέσα σε αγκύλες δίδονται γραμματικές
πληροφορίες, δήλωση απουσίας πτώσεως, δήλωση μετακίνησης τόνου, δήλωση
ύπαρξης σπάνιων ή δύσχρηστων τύπων κ.λπ.» (φωτ. 1).

Επί παραδείγματι, μπορούμε δειγματοληπτικά να παρατηρήσουμε αρκετά τέτοια
ουσιαστικά στην παρακάτω φωτ. 2.

Μπορούμε επίσης – και πάλι δειγματοληπτικά – να παρατηρήσουμε αρκετά ουσιαστικά,
τα οποία (σε αντίθεση με τα προηγούμενα) δεν συνοδεύονται από καμία δήλωση
απουσίας πτώσεων, στην παρακάτω φωτ. 3.

Συνεπώς, λαμβάνοντας υπόψη αυτήν την πρακτική
συντάκτες του συγκεκριμένου λεξικού), εάν σε κάποια
απουσίας πτώσεως, τότε το Τμήμα Λεξικού θεωρεί
κανονικά σε όλες τις πτώσεις, οπότε και τις καταχωρίζει
αποδεκτών κλιτικών τύπων του ελληνικού αγωνιστικού
Τμήμα Λεξικού;

(την οποία εφαρμόζουν οι
ουσιαστικά λείπει η δήλωση
αυτονόητο ότι αυτά κλίνονται
στην ψηφιακή βάση όλων των
σκραμπλ. Συμφωνείτε με το

ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: Ναι
ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 85
Στο Λ.Κ.Ν. υπάρχουν κάποια χημικά στοιχεία, στα οποία δίδεται η επισήμανση «χωρίς
πληθ.», π.χ. ήλιον, πολώνιο, σελήνιο, φθόριο, χρώμιο κ.ά. Αντίθετα, στα περισσότερα
χημικά στοιχεία δίδεται ένα ομαλό κλιτικό υπόδειγμα, π.χ. αργίλιο Ο40 (πρόσωπο),
μόλυβδος Ο19 (άγγελος), οξυγόνο Ο39 (πεύκο), υδρογόνο Ο39 (πεύκο), φωσφόρος
Ο18 (δρόμος) κ.ά. (φωτ. 1).

Στο Λ.Ν.Ε.Γ. ομοίως, υπάρχουν κάποια χημικά στοιχεία, στα οποία δίδεται η
επισήμανση «χωρ. πληθ.», π.χ. ζιρκόνιο, ιρίδιο, πλουτώνιο, ταντάλιο, υδράργυρος κ.ά.
Αντίθετα, στα περισσότερα χημικά στοιχεία απουσιάζει η εν λόγω επισήμανση, π.χ.
ασβέστιο, νάτριο, όσμιο, σίδηρος, χλώριο κ.ά. (φωτ. 2).

Στο Λ.Σ.Γ. όλα τα χημικά στοιχεία συνοδεύονται από ομαλά κλιτικά υποδείγματα, χωρίς
να εμφανίζεται πουθενά η επισήμανση «χωρ. πληθ.».
Στο Λ.Α.Α. ομοίως, σε κανένα χημικό στοιχείο δεν εμφανίζεται η επισήμανση «χωρ.
πληθ.».
Το Τμήμα Λεξικού, στις περιπτώσεις των χημικών στοιχείων που δεν συνοδεύονται από
την εν λόγω επισήμανση στα δύο αποδεκτά μας λεξικά (Λ.Κ.Ν. και Λ.Ν.Ε.Γ.), θεωρεί
γραμματικώς ορθούς τους τύπους των πτώσεων του πληθυντικού, οπότε και τους
καταχωρίζει στην ψηφιακή βάση όλων των αποδεκτών κλιτικών τύπων του ελληνικού
αγωνιστικού σκραμπλ. Συμφωνείτε με το Τμήμα Λεξικού;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: Ναι
ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 86
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 ογρός, οκνός, όσιος,
πεζός, πράος, πυρός, ρητός, ρηχός, σαλός, σιμός; Σημ.: τεκμαίρεται το οσιότατος.
Επιλογές απαντήσεων:
ΝΑΙ ΣΕ ΟΛΑ
ΟΧΙ ΣΤΑ ΟΓΡΟΤΕΡΟΣ – ΟΓΡΟΤΑΤΟΣ

ΟΧΙ ΣΤΑ ΟΚΝΟΤΕΡΟΣ – ΟΚΝΟΤΑΤΟΣ
ΟΧΙ ΣΤΟ ΟΣΙΟΤΕΡΟΣ
ΟΧΙ ΣΤΑ ΠΕΖΟΤΕΡΟΣ – ΠΕΖΟΤΑΤΟΣ
ΟΧΙ ΣΤΑ ΠΡΑΟΤΕΡΟΣ – ΠΡΑΟΤΑΤΟΣ
ΟΧΙ ΣΤΑ ΠΥΡΟΤΕΡΟΣ – ΠΥΡΟΤΑΤΟΣ
ΟΧΙ ΣΤΑ ΡΗΤΟΤΕΡΟΣ – ΡΗΤΟΤΑΤΟΣ
ΟΧΙ ΣΤΑ ΡΗΧΟΤΕΡΟΣ – ΡΗΧΟΤΑΤΟΣ
ΟΧΙ ΣΤΑ ΣΑΛΟΤΕΡΟΣ – ΣΑΛΟΤΑΤΟΣ
ΟΧΙ ΣΤΑ ΣΙΜΟΤΕΡΟΣ – ΣΙΜΟΤΑΤΟΣ
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: Όχι στα σιμότερος -η -ο & σιμότατος -η -ο. Ναι σε όλα τα
υπόλοιπα.
ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 87
Στο Λ.Ν.Ε.Γ. (Β΄ έκδοση) λημματογραφούνται 22 σύνθετα τριγενή και τρικατάληκτα
επίθετα με α΄ συνθετικό το παραγωγικό σύμφυμα χιλιο- που δηλώνει υπερβολή. 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. 1950 (πιθανόν για
λόγους οικονομίας χάρτου…). Όλα αυτά μαζί μπορείτε να τα δείτε στη φωτ. 1.

Συμφωνείτε ότι τα επίθετα αυτά κλίνονται κανονικά, σύμφωνα με τις οδηγίες της
αποδεκτής μας Γραμματικής;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: Ναι
ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 88
Στους όρους αποδοχής λέξεων υπάρχει το εξής εδάφιο: «Είναι δεκτές οι λέξεις οι οποίες
προκύπτουν από τον αριθμητικό πίνακα του λεξικού Μπαμπινιώτη, εφόσον αυτές

σχηματίζουν λήμμα το οποίο δεν αντικρούει στη λογική. π.χ. δεκτό το ΔΕΚΑΟΡΟΦΟΣ
(δέκα + όροφος), μη δεκτό το ΗΜΙΔΥΜΟΣ (ημί + δύμος)».
Πράγματι, στο Λ.Ν.Ε.Γ., στο λήμμα «αριθμός» υπάρχουν 5 πίνακες. Στον πίνακα 5 ο
λεξικογράφος μάς δίνει α) αριθμητικά που επέχουν θέση α΄ συνθετικού και β) βασικά
παραγωγικά επιθήματα που συνδυάζονται με τα εν λόγω α΄ συνθετικά (φωτ. 1).

Παρακαλούμε να απαντήσετε
αντίστοιχες απαντήσεις.

στα

τρία

παρακάτω

ερωτήματα,

επιλέγοντας

τις

88 Α: Θεωρείτε ότι είναι γραμματικώς ορθό το επίθετο μονόεδρος, -η, -ο; Ή μήπως κατά
το γλωσσικό σας αίσθημα πρόκειται για μόρφημα που αντικρούει στη λογική;

88 Β: Θεωρείτε ότι είναι γραμματικώς ορθό το επίθετο μισάωρος, -η, -ο; Ή μήπως κατά
το γλωσσικό σας αίσθημα πρόκειται για μόρφημα που αντικρούει στη λογική;
88 Γ: Θεωρείτε ότι είναι γραμματικώς ορθά όλα τα σύνθετα ρ. με β΄ συνθετικό το
επίθημα -αρίζω, π.χ. τριαρίζω, πενταρίζω, εξαρίζω, οκταρίζω, δεκαρίζω, δωδεκαρίζω,
τριανταρίζω, σαρανταρίζω, εξηνταρίζω κ.λπ.; Ή μήπως κατά το γλωσσικό σας αίσθημα
πρόκειται για μορφήματα που αντικρούουν στη λογική;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: 88 Α: όχι – 88 Β: ναι – 88 Γ: ναι μόνο σε όλες τις δεκάδες, όχι
σε όλα τα υπόλοιπα
ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 89
Στο Λ.Κ.Ν. (Τριαντ.) λημματογραφείται και το λήμμα αναδιπλασιασμός. Μέσα στο
ερμήνευμα καταγράφονται οι λέξεις τέτμηκα και δίδωμι (φωτ. 1).

Θεωρείτε ορθό, σκόπιμο, θεμιτό και δόκιμο να υφίστανται στο ελληνικό αγωνιστικό
σκραμπλ και να είναι αποδεκτοί σ’ αυτό οι ρηματικοί τύποι ΤΕΤΜΗΚΑ και ΔΙΔΩΜΙ;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: Όχι
ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 90
Στο Λ.Κ.Ν. (Τρ.) λημματογραφούνται τα διγενή ουσιαστικά βαλκανιονίκης, ολυμπιονίκης,
πολυνίκης, τα οποία εμφανίζονται ταυτοχρόνως και ως αρσενικά και ως θηλυκά. Όπως
θα παρατηρήσετε, δεν δίδεται καμία πληροφορία για την κλιτική μορφολογία του
θηλυκού, ούτε καν έστω το εάν σε κάποια πτώση (εν προκειμένω στη γενική ενικού)
διαφοροποιείται το θηλυκό από το αρσενικό. Στο Λ.Ν.Ε.Γ. (Μπ.) τα τρία ανωτέρω
ουσιαστικά λημματογραφούνται ως ακολούθως: το βαλκανιονίκης ως διγενές χωρίς
καμία πληροφορία για τη γενική ενικού του θηλυκού, το ολυμπιονίκης επίσης ως διγενές
(αλλά εδώ δίδεται η γενική ενικού του θηλυκού «ολυμπιονίκου») και το πολυνίκης
αποκλειστικά και μόνον ως αρσενικό. Όλα αυτά μαζί μπορείτε να τα δείτε στην
παρακάτω φωτ. 1.

Θεωρείτε ορθό, σκόπιμο, θεμιτό και δόκιμο να υφίστανται στο ελληνικό αγωνιστικό
σκραμπλ και να είναι αποδεκτοί σ’ αυτό οι κλιτικοί τύποι της γενικής ενικού του θηλυκού
γένους της βαλκανιονίκου και της πολυνίκου;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: Ναι
ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 91
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 κενός, υβός, υγρός,
φυρός, χαζός, χωλός, ψιλός, ωκύς, ωμός, ωριός;
Επιλογές απαντήσεων:
ΝΑΙ ΣΕ ΟΛΑ
ΟΧΙ ΣΤΑ ΚΕΝΟΤΕΡΟΣ – ΚΕΝΟΤΑΤΟΣ
ΟΧΙ ΣΤΑ ΥΒΟΤΕΡΟΣ – ΥΒΟΤΑΤΟΣ
ΟΧΙ ΣΤΑ ΥΓΡΟΤΕΡΟΣ – ΥΓΡΟΤΑΤΟΣ
ΟΧΙ ΣΤΑ ΦΥΡΟΤΕΡΟΣ – ΦΥΡΟΤΑΤΟΣ
ΟΧΙ ΣΤΑ ΧΑΖΟΤΕΡΟΣ – ΧΑΖΟΤΑΤΟΣ
ΟΧΙ ΣΤΑ ΧΩΛΟΤΕΡΟΣ – ΧΩΛΟΤΑΤΟΣ
ΟΧΙ ΣΤΑ ΨΙΛΟΤΕΡΟΣ – ΨΙΛΟΤΑΤΟΣ
ΟΧΙ ΣΤΑ ΩΚΥΤΕΡΟΣ – ΩΚΥΤΑΤΟΣ
ΟΧΙ ΣΤΑ ΩΜΟΤΕΡΟΣ – ΩΜΟΤΑΤΟΣ
ΟΧΙ ΣΤΑ ΩΡΙΟΤΕΡΟΣ – ΩΡΙΟΤΑΤΟΣ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: Όχι στα κενότερος -η -ο, κενότατος -η -ο, υβότερος -η -ο,
υβότατος -η -ο & φυρότατος -η -ο. Ναι στα φυρότερος -η -ο και σε όλα τα
υπόλοιπα.
ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 92
Στο Λ.Ν.Ε.Γ. (Β΄ έκδοση) λημματογραφούνται 33 σύνθετα τριγενή και τρικατάληκτα
επίθετα με α΄ συνθετικό το παραγωγικό σύμφυμα ενδ(ο)-. 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. 606 (πιθανόν για λόγους
οικονομίας χάρτου…). Όλα αυτά μαζί μπορείτε να τα δείτε στη φωτ. 1.

Συμφωνείτε ότι τα επίθετα αυτά κλίνονται κανονικά, σύμφωνα με τις οδηγίες της
αποδεκτής μας Γραμματικής;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: Ναι
ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 93
Στο Λ.Ν.Ε.Γ. (Μπ.) λημματογραφούνται πολλά ρήματα που συνοδεύονται από κάποια
επισήμανση του τύπου «μόνο σε ενεστώτα και παρατατικό», «μόνο ενεστώτα», «μόνο
σε ενεστώτα», «μόνο στον ενεστώτα», «κυρίως σε ενεστώτα», «κυρίως στον
ενεστώτα», «συνήθως στον ενεστώτα», «εύχρηστο ενεστώτα», «εύχρηστο στον
ενεστώτα», «εύχρηστο κυρίως στον ενεστώτα», «εύχρηστο μόνο σε ενεστώτα»,
«εύχρηστο μόνο στον ενεστώτα».
Τα μέλη του Τμήματος Λεξικού, που επιμελούνται τη δημιουργία ψηφιακής βάσης όλων
των αποδεκτών κλιτικών τύπων του ελληνικού αγωνιστικού σκραμπλ, φρονούν ότι δεν
είναι σαφείς και ξεκάθαρες όλες αυτές οι επισημάνσεις. Σας παρακαλούμε να μας
βοηθήσετε να τις διασαφηνίσουμε, ούτως ώστε εφεξής να μην επιδέχονται κατά το
δοκούν ερμηνεία από τον έφορο.

Σας παρακαλούμε να απαντήσετε στα επόμενα 7 υποερωτήματα με 7 διαφορετικές
ψήφους.
93 Α: Τα ρ. με την επισήμανση «μόνο σε ενεστώτα και παρατατικό» είναι αρκετές
εκατοντάδες. Δεν αξίζει τον κόπο να αναρτηθούν όλα εδώ. Δειγματοληπτικά, μπορείτε
να δείτε κάποια από αυτά στην παρακάτω φωτ. 1.

Το Τμήμα Λεξικού θεωρεί ότι εδώ δεν υπάρχει ασάφεια. Στην ψηφιακή βάση
καταχωρίστηκαν ο ενεστώτας και ο παρατατικός. Συμφωνείτε;
93 Β: Τα ρ. με τις επισημάνσεις «μόνο ενεστώτα», «μόνο σε ενεστώτα» και «μόνο στον
ενεστώτα» είναι 85 και μπορείτε να τα δείτε όλα στις παρακάτω φωτ. 2, φωτ. 3, φωτ. 4,
φωτ. 5 & φωτ. 6.

Το Τμήμα Λεξικού θεωρεί ότι ούτε κι εδώ υπάρχει ασάφεια. Στην ψηφιακή βάση
καταχωρίστηκε μόνον ο ενεστώτας. Συμφωνείτε;
93 Γ: Τα ρ. με τις επισημάνσεις «εύχρηστο ενεστώτα» και «εύχρηστο στον ενεστώτα»
είναι 12 και μπορείτε να τα δείτε όλα στην παρακάτω φωτ. 7.

Το Τμήμα Λεξικού, επιχειρώντας να ερμηνεύσει την έννοια που δίνει ο συντάκτης του
λεξικού στο «εύχρηστο» και θεωρώντας ότι ο – κατά το προσωπικό γλωσσικό
αισθητήριο του συντάκτη – «δύσχρηστος» παρατατικός δεν σημαίνει ότι κατά τη γνώμη
του είναι και ανύπαρκτος, έχει καταχωρίσει και τον παρατατικό. Συμφωνείτε;
93 Δ: Τα ρ. με τις επισημάνσεις «κυρίως σε ενεστώτα» και «κυρίως στον ενεστώτα»
είναι 3 και μπορείτε να τα δείτε όλα στην παρακάτω φωτ. 8.

Το Τμήμα Λεξικού, επιχειρώντας να ερμηνεύσει την έννοια που δίνει ο συντάκτης του
λεξικού στο «κυρίως» και παρατηρώντας ότι ο ίδιος ο συντάκτης του λεξικού μας δίνει
ήδη εντός παρενθέσεως και τον «δύσχρηστο» παρατατικό (ρ. αγαθοφέρνω, φωτ. 8),
έχει καταχωρίσει και τον παρατατικό. Συμφωνείτε;
93 Ε: Το ρ. με την επισήμανση «συνήθως στον ενεστώτα» είναι μόνον ένα και μπορείτε
να το δείτε στη φωτ. 9.

Το Τμήμα Λεξικού, ερμηνεύοντας την έννοια του «συνήθως», έχει καταχωρίσει και τον
παρατατικό. Συμφωνείτε;
93 Ζ: Τα ρ. με την επισήμανση «εύχρηστο κυρίως στον ενεστώτα» είναι 2 και μπορείτε
να τα δείτε στη φωτ. 10.

Το Τμήμα Λεξικού, ερμηνεύοντας την έννοια του «εύχρηστο κυρίως», έχει καταχωρίσει
και τον παρατατικό. Συμφωνείτε;
93 Η: Τα ρ. με τις επισημάνσεις «εύχρηστο μόνο σε ενεστώτα» και «εύχρηστο μόνο
στον ενεστώτα» είναι 5 και μπορείτε να τα δείτε στη φωτ. 11.

Τα μέλη του Τμήματος Λεξικού αδυνατούν να κατανοήσουν το πώς μπορούν να
συνδυάζονται και να συνυπάρχουν μέσα στην ίδια επισήμανση η έννοια «εύχρηστο»
(που δεν αποκλείει την ύπαρξη και του «δύσχρηστου») και η περιοριστικής σημασίας
έννοια του επιρρήματος «μόνο». Συμφωνείτε ότι ορθώς έχει καταχωριστεί και ο
παρατατικός;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: 93 Α: ναι – 93 Β: ναι – 93 Γ: ναι – 93 Δ: ναι – 93 Ε: ναι – 93 Ζ:
ναι – 93 Η: όχι
ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 94
Στα επί του παρόντος αποδεκτά μας λεξικά λημματογραφούνται αρκετά ουσιαστικά
ουδετέρου γένους και επίθετα ουδετέρου γένους, με κατάληξη -ούλι. Στα περισσότερα
από αυτά δίδονται σαφείς οδηγίες για την κλίση τους.

Λ.χ. τα σακούλι, χερούλι, ζουμπούλι, γιούλι, καπούλι, καρούλι, πεζούλι, καραούλι,
κουκούλι, μεδούλι, μαρούλι, μανούλι, καψούλι, προγούλι, ντα(β)ούλι, τούλι, τσαούλι,
φασούλι, φούλι, τσούλι, κοκκινογούλι, αγριοπούλι, γλαροπούλι, θαλασσοπούλι,
κλωσ(σ)οπούλι, μαυροπούλι, νεροπούλι, νυχτοπούλι, ξυπνοπούλι, εξυπνοπούλι,
χαζοπούλι, χαροπούλι, ψαροπούλι κ.ά. κλίνονται όλα κανονικά και ομαλά σε όλες τις
πτώσεις.
Κάποια άλλα, λ.χ. τα κρυφτούλι, μεροδούλι, καλούλι, καημενούλι, πούλι, νερομπούλι,
παραπούλι, στερνοπούλι, ρεφούλι κ.ά. δεν έχουν ούτε γενική ενικού, ούτε και γενική
πληθυντικού.
Υπάρχει όμως και μια ακόμη ομάδα τέτοιων ουσιαστικών ή επιθέτων, στα οποία δεν
δίδονται καθόλου γραμματικές παρατηρήσεις ή κλιτικά υποδείγματα ή επισημάνσεις
μορφολογικών περιορισμών και απουσίας πτώσεων. Αυτό συμβαίνει λ.χ. με τα
«υποκοριστικά» αβγούλι, αυγούλι, γατούλι, γλυκούλι, γρουμπούλι, μικρούλι, μωρούλι,
περδικούλι, περδικοπούλι, πηδηχτούλι, πονηρούλι, φτωχούλι, χαζούλι, χλομούλι,
χλωμούλι κ.ά. Ομοίως, το ίδιο ακριβώς συμβαίνει και με τα «χαϊδευτικά» γεματούλι,
ξανθούλι, πεταχτούλι κ.ά. Παρατηρήστε δειγματοληπτικά κάποια απ’ όλ’ αυτά τα
«υποκοριστικά» και τα «χαϊδευτικά» στην παρακάτω φωτ. 1.

Στους «όρους αποδοχής λέξεων» υπάρχει εδάφιο, αμετάβλητο από τότε που
θεσπίσθηκαν (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. Δείτε την
παρακάτω φωτ. 2.

Δυστυχώς όμως δεν μας βοηθάει στο συγκεκριμένο αυτό ερώτημα. Η Γραμματική
Τριανταφυλλίδη 2002, στη σελ. 97 γράφει ότι «τα υποκοριστικά σε -άκι, -ούλι δε
σχηματίζουν συνήθως γενική» (φωτ. 3).

Θεωρείτε ορθό, σκόπιμο, θεμιτό και δόκιμο να υφίστανται στο ελληνικό αγωνιστικό
σκραμπλ και να είναι αποδεκτοί σ’ αυτό οι κλιτικοί τύποι της γενικής ενικού και
πληθυντικού των ως άνω υποκοριστικών και χαϊδευτικών με κατάληξη το παραγωγικό
επίθημα -ούλι;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: Όχι
ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 95
Στο ΛΚΝ (Τρ.) ο αναγνώστης μπορεί να βρει εκατοντάδες λήμματα που έχουν
καταχωρηθεί είτε ως «ενδολήμματα» είτε ως παραδείγματα μέσα στο ερμήνευμα άλλων
λημμάτων. Όλα δε αυτά, επειδή δεν λημματογραφούνται αυτόνομα στον κορμό του
λεξικού, γι’ αυτό δεν συνοδεύονται από γραμματικές παρατηρήσεις και κλιτικά
παραδείγματα. Εντελώς δειγματοληπτικά παραθέτουμε εδώ μόνον τα εξής: αγιόξυλο,
αθλομανής, ακρακούω, ακρογελώ, ακροζώ, ανήψητος, απαλοζώ, αρμιά, ασπιρίνα,
αυτομαθής, αφρομανώ, βακίλωση, βιβλιάρα, γατομάνι, γιατράκος, γιγαβόλτ, εγελιανός,
εκκοκίζω, ελαιοφυής, εύφωνος, εφτάγερος, ιστογόνο, ιχθυάλμη, καλοακούω,
κηροπώλης, κουτσοβλέπω, κουτσοζώ, κρυφοβλέπω, κυδωνάτος, λαγίνα, λαιμούδι,
λίπωση, ματαβρίσκω, ματαέρχομαι, ματοβάφω, ματαλέω, μισανοίγω, μισοείμαι,
μισοθέλω, μολύβαρος, μπαξ, ναιξ, νεφύδριο, νόθευμα, ξαλέθω, ξεβολεύω, ξυλέλαιο,
ξώδερμος, οικότοπος, ομογονία, ομποΐστας, οπλόσημο, πασοκτζής, περιλούω,
πίκραμα, πολυψάχνω, ραδιούχος, ρασοφορώ, σιγομιλώ, σιγοπίνω, ταχυμαθής,
τρίπτωτος, τυράκλα, υγρόβιος, υγρόπισσα, φετάρα, χαζογελώ, ψηλόσωμος, ψοφοζώ,
ωτόλιθος κ.ο.κ.
Βάσει των όρων αποδοχής λέξεων, από το ότι περιλαμβάνονται στο ΛΚΝ τεκμαίρεται
και η υπαγωγή τους στο σύνολο αποδεκτών λέξεων που χρησιμοποιούμε στο παιχνίδι
μας.
Το Τμήμα Λεξικού της ΠΕΣ, που επιμελείται τη δημιουργία ψηφιακής βάσης όλων των
αποδεκτών κλιτικών τύπων του ελληνικού αγωνιστικού σκραμπλ, προσπαθεί να
αποφύγει τις αυθαιρεσίες και για τον λόγο αυτόν ακολουθεί μία συγκεκριμένη πρακτική
για την κλίση των ανωτέρω λημμάτων, με απόλυτη προσήλωση στους όρους αποδοχής
λέξεων. Αναλυτικά: α) όσα είναι καταφανώς άκλιτα (π.χ. γιγαβόλτ, μπαξ, ναιξ κλπ.) δεν
τα κλίνει, β) όσα είναι εμφανώς ουσιαστικά ή εμφανώς επίθετα, τα κλίνει σύμφωνα με
τους κανόνες της αποδεκτής μας Γραμματικής, γ) για όσα υπάρχει αμφιβολία για το αν
είναι επίθετα ή ουσιαστικά, αποστέλλει σχετικό ερώτημα στο αντίστοιχο λεξικογραφικό
κέντρο ή (και) επικουρικά και στο Τμήμα Ελληνικής Γλώσσας της ΠΕΣ, δ) όσα είναι

ρήματα, τα κλίνει σύμφωνα με τους κανόνες της αποδεκτής μας Γραμματικής αλλά
ταυτοχρόνως και σύμφωνα με τον περιορισμό που ανέκαθεν έθεταν οι επίσημοι όροι
αποδοχής λέξεων στο εδάφιο Δ9 (δείτε παρακάτω τη φωτ. 1), δηλαδή μόνο στο
ενεστωτικό τους θέμα και μόνο στη φωνή (ενεργητική ή παθητική) που δίδεται από το
ίδιο το λεξικό, ε) υιοθετεί τις γνωμοδοτήσεις των λεξικογράφων ή (και) του ΤΕΓ
προκειμένου για την τεκμηρίωση αμφισβητούμενων κλιτικών τύπων.

Συμφωνείτε με την πρακτική που ακολουθεί το Τμήμα Λεξικού; Αν όχι, παρακαλούμε
γράψτε σε σχόλιο πού ακριβώς σφάλλει το ΤΛ.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: Ναι, συμφωνούμε
ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 96
Σας παρακαλούμε να απαντήσετε στα 4 (τέσσερα) παρακάτω υποερωτήματα.
96 Α. Στο ΛΚΝ (Τρ.) στο ρ. αντικαθιστώ -αμαι δίδεται το κλιτικό υπόδειγμα Ρ10.1α (φωτ.
1).

Το Ρ10.1α είναι η ενεργητική φωνή του ρ. αγαπώ (φωτ. 2).

Το Τμήμα Λεξικού θεωρεί εσφαλμένο το Ρ10.1α, καθώς ήδη μας δίδεται και παθητική
φωνή. Στο ΛΝΕΓ (Μπ.) δεν δίδονται (ως συνήθως) επαρκείς πληροφορίες (φωτ. 3).

Πού θα βρει ο αναγνώστης την κλίση π.χ. του παθητικού παρατατικού; Αναγκαστικά
οδηγούμαστε στο ΛΣΓ (Μπ.), όπου βλέπουμε ότι το ρ. αντικαθιστώ συνοδεύεται από το
κλιτικό υπόδειγμα Ρ35 (φωτ. 4).

Το Ρ35α αφορά τα ρήματα σε -ιστώ (φωτ. 5)

και το Ρ35β αφορά τα ρήματα σε -ίσταμαι (φωτ. 6).

Συμφωνείτε ότι πρόκειται για εκ παραδρομής λάθος του ΛΚΝ;

96 Β. Στο ΛΚΝ στο ερμήνευμα του λήμματος δίφθογγος περιλαμβάνεται και η λέξη
«εχς» (φωτ. 7).

Θεωρείτε ορθό, σκόπιμο, θεμιτό και δόκιμο να υφίσταται στο ελληνικό αγωνιστικό
σκραμπλ και να είναι αποδεκτή σ’ αυτό και η λέξη «ΕΧΣ»;
96 Γ. Στο ΛΚΝ στο ερμήνευμα του λήμματος αυγόφετα περιλαμβάνεται και η λέξη
«βουτυγμένη» (φωτ. 8).

Συμφωνείτε ότι πρόκειται για εκ παραδρομής λάθος του ΛΚΝ και ότι το Τμήμα Λεξικού
ορθώς δεν έχει συμπεριλάβει στην ψηφιακή βάση τους κλιτικούς τύπους της μετοχής
βουτυγμένος -η -ο;
96 Δ. Στο ΛΝΕΓ (Μπ.) λημματογραφείται το λήμμα ανυδρίτης, το οποίο συνοδεύεται
από το άρθρο «η», δηλαδή ο συντάκτης του λεξικού το παρουσιάζει ως ουσιαστικό
θηλυκού γένους (φωτ. 9).

Αντιθέτως, στο ΛΣΓ (του ιδίου), το ίδιο λήμμα συνοδεύεται από το κλιτικό υπόδειγμα
Ο12. Στους πίνακες κλιτικών υποδειγμάτων, το Ο12 βλέπουμε ότι αντιστοιχεί στο
αρσενικό ουσιαστικό «εργάτης» (φωτ. 10).

Στο ΛΚΝ δεν λημματογραφείται καν. Στο ΛΑΑ (Ακαδημία Αθηνών), το ίδιο ουσιαστικό
λημματογραφείται ως αρσενικό (φωτ. 11).

Θεωρείτε ορθό, σκόπιμο, θεμιτό και δόκιμο να υφίσταται στο ελληνικό αγωνιστικό
σκραμπλ και να είναι αποδεκτός σ’ αυτό και ο κλιτικός τύπος της γενικής ενικού του
θηλυκού «της ανυδρίτου»;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: 96 Α: ναι – 96 Β: όχι – 96 Γ: ναι – 96 Δ: όχι
ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 97
Στο ΛΝΕΓ (Μπ.) Β΄ έκδοση, σελ. 511, υπάρχει πλαίσιο με σχόλια για το ρήμα δίνω –
δίδω (φωτ. 1).

Κατ’ αρχάς θα πρέπει να επισημάνουμε ότι βάσει των επίσημων όρων αποδοχής
λέξεων «Δεν είναι δεκτές οι λέξεις ή οι τύποι λέξεων που περιέχονται σε πλαίσια
(επεξηγήσεις – σχόλια) και σε αγκύλες – εισαγωγικά, που αναφέρονται στην ετυμολογία
των λέξεων ή σε παλαιότερη χρήση – γραφή τους» (φωτ. 2).

Ωστόσο, στο εν λόγω πλαίσιο και στην τελευταία κάτω κάτω σειρά, ο λεξικογράφος
διατείνεται ότι το β΄ ενικό πρόσωπο της προστακτικής αορίστου της μεσοπαθητικής
φωνής είναι «δόσου». Ο ισχυρισμός του αυτός είναι πιθανόν να παρασύρει και να
παραπλανήσει τον αναγνώστη, οδηγώντας τον στο συμπέρασμα ότι θα πρέπει να
θεωρούνται αποδεκτοί στη γλώσσα μας οι κλιτικοί τύποι δόσου, προδόσου, εκδόσου,
διαδόσου, επιδόσου, παραδόσου, αποδόσου, καταδόσου, μεταδόσου κλπ.

Τα μέλη του Τμήματος Λεξικού φρονούν ότι η υποκειμενική αυτή άποψη του
λεξικογράφου είναι εσφαλμένη, καθώς το ένσιγμο θέμα του β΄ ενικού προσώπου της
προστακτικής αορίστου της παθητικής φωνής (όχι όμως και το άσιγμο του β΄
πληθυντικού, ούτε και το ένσιγμο της μετοχής παθητικού παρακειμένου) προέρχεται
(σχηματίζεται) από το ένσιγμο θέμα του αορίστου της ενεργητικής φωνής. Π.χ. στρώνω
έστρωσα στρώσω στρώσε στρώσου, χώνω έχωσα χώσω χώσε χώσου, σβήνω έσβησα
σβήσω σβήσε σβήσου, ξύνω έξυσα ξύσω ξύσε ξύσου κ.ο.κ. Φρονούν επίσης πως το
γεγονός του ότι το θέμα της οριστικής και της υποτακτικής του παθητικού αορίστου του
συγκεκριμένου ρήματος (δίνομαι) σχηματίζεται ανώμαλα (δόθηκα δοθώ), δεν
συνεπάγεται και την καταστρατήγηση του κανόνα σχηματισμού του β΄ ενικού της
προστακτικής του παθητικού αορίστου από το με ένσιγμο χαρακτήρα θέμα του
ενεργητικού αορίστου. Το οποίο θέμα του ενεργητικού αορίστου είναι δωσ- (με ωμέγα).
Συμφωνείτε με το Τμήμα Λεξικού;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: Ναι
ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 98
Στο λημματολόγιο του ΛΚΝ (Τρ.) συμπεριλαμβάνονται τα διγενή ουσιαστικά (αρσενικό
και θηλυκό) καμπουρομύτης –α, κουτσομύτης –α, πλακουτσομύτης –α, πλατσομύτης –
α, φαρμακομύτης –α, ψηλομύτης –α, καθώς και τα τριγενή επίθετα γερακομύτης –α –
ικο, σουβλομύτης –α –ικο, στραβομύτης –α –ικο. Παρατηρούμε λοιπόν ότι το ουδέτερο
δεν τεκμαίρεται σε όλα, αλλά το θηλυκό γένος υφίσταται και στα 9. Αυτά τα 9 μπορείτε
να τα δείτε όλα μαζί στη φωτ. 1.

Εκτός όμως των 9 ανωτέρω, μέσα στο ερμήνευμα άλλων λημμάτων (αετο-, γουρουνο-,
κοντο-, κοψο-, μακρο- και μικρο-) βρίσκονται ως ενδολήμματα και ακόμη 6, τουτέστιν τα
αετομύτης, γουρουνομύτης, κοντομύτης, κοψομύτης, μακρομύτης (ή/και μακρυμύτης)
και μικρομύτης, τα οποία όμως – υποθέτουμε λόγω οικονομίας χώρου – δίδονται μόνον
ως αρσενικά. Αυτά τα 6 μπορείτε να τα δείτε όλα μαζί στη φωτ. 2.

Στο λημματολόγιο του ΛΝΕΓ (Μπ.) τεκμαίρεται το διγενές ουσιαστικό μακρομύτης –
μακρομύτα (φωτ. 3).

Παρακαλούμε να απαντήσετε στα 2 παρακάτω ερωτήματα.
98 Α: Θεωρείτε ορθό να υφίστανται στο ελληνικό αγωνιστικό σκραμπλ και να είναι
αποδεκτοί σ’ αυτό όλοι οι κλιτικοί τύποι των θηλυκών ουσιαστικών αετομύτα,
γουρουνομύτα, κοντομύτα, κοψομύτα, μακρυμύτα και μικρομύτα;

98 Β: Θεωρείτε ορθό να υφίστανται στο ελληνικό αγωνιστικό σκραμπλ και να είναι
αποδεκτοί σ’ αυτό όλοι οι κλιτικοί τύποι του αρσενικού ουσιαστικού μακρυμύτης;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: 98 Α: ναι – 98 Β: ναι
ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 99
Σας παρακαλούμε να απαντήσετε στα 5 (πέντε) παρακάτω υποερωτήματα.
99 Α. Στο ΛΝΕΓ (Μπ.) λημματογραφείται το ουδέτερο ουσιαστικό σέσελι (το), του
σεσέλεως, χωρ. γεν. πληθ. (φωτ. 1).

Η ονομαστική πληθυντικού είναι τα σέσελια ή τα σεσέλεα;
99 Β. Στο ΛΚΝ (Τρ.), στο ερμήνευμα του λ. ξενο- λημματογραφείται και το λ. (ζωολ.)
~φόρος (φωτ. 2).

Στο Τμήμα Λεξικού θεωρούμε ότι δεν είναι σαφές το αν η λέξη ξενοφόρος είναι αρσενικό
ουσιαστικό ή τριγενές επίθετο. Θεωρείτε ορθούς και αποδεκτούς τους κλιτικούς τύπους
ξενοφόρα, ξενοφόρας, ξενοφόρες;
99 Γ. Στο ΛΝΕΓ (Μπ.) λημματογραφείται το θηλυκό ουσιαστικό θάλαττα (η), όπου
απουσιάζει η δήλωση απουσίας πτώσεων (φωτ. 3).

Θεωρείτε ορθές και αποδεκτές τις υπόλοιπες πτώσεις, θάλαττας, θάλαττες, θαλαττών;
99 Δ. Στο ΛΝΕΓ (Μπ.), στο ερμήνευμα του λ. καλός -ή -ό υπάρχει με έντονους
χαρακτήρες (μπολντ) η φράση «καλός καγαθός» (φωτ. 4).

Θεωρείτε ορθούς και αποδεκτούς τους υπόλοιπους κλιτικούς τύπους που προκύπτουν
από την κλίση του επιθέτου καγαθός σε όλα τα γένη και σε όλες τις πτώσεις;
99 Ε. Στο ΛΝΕΓ (Μπ.) λημματογραφούνται δίπλα – δίπλα τα ουσιαστικά ξοδευτής (ο),
ξοδεύτρα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (φωτ. 5).

Συμφωνείτε ότι η επισήμανση «χωρ. γεν. πληθ.» αφορά μόνο το θηλυκό; Θεωρείτε
ορθό και αποδεκτό τον κλιτικό τύπο ξοδευτών;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: 99 Α: σεσέλεα – 99 Β: όχι – 99 Γ: όχι – 99 Δ: όχι – 99 Ε: ναι
ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 100
Σύμφωνα με τους επίσημους όρους αποδοχής λέξεων, επιπλέον των αποδεκτών
λεξικών, ορίζονται ως αποδεκτά και κάποια βοηθήματα Γραμματικής (φωτ. 1).

Υπενθυμίζεται επίσης, ότι κατόπιν πανελλαδικής ψηφοφορίας στις Γενικές Συνελεύσεις
των Ομίλων, στα αποδεκτά βοηθήματα θα συμπεριλαμβάνεται από το Μάιο του 2021
και η «Σχολική Γραμματική» του Γ. Μπαμπινιώτη (πρακτικά ΠΕΣ αρ. 38/11-3-2020 και
αρ. 40/17-3-2020).
Τα μέλη του Τμήματος Λεξικού (το οποίο επιμελείται τη δημιουργία ψηφιακής βάσης
όλων των αποδεκτών κλιτικών τύπων του ελληνικού αγωνιστικού σκραμπλ),
προσπαθώντας να ερμηνεύσουν τη σκοπιμότητα των εδαφίων αυτών (και κατά
συνέπεια τον όχι και πολύ σαφή ρόλο των βοηθημάτων της Γραμματικής), φρονούν ότι
οι αποδεκτές μας Γραμματικές πρέπει να χρησιμοποιούνται για την τεκμηρίωση κλιτικών
τύπων των λημμάτων που περιλαμβάνονται ήδη στο λημματολόγιο των αποδεκτών μας
λεξικών, αφού – ως γνωστόν – στα λεξικά δεν καταγράφονται όλοι οι κλιτικοί τύποι των
λημματογραφημένων λημμάτων τους. Αντιθέτως, οποιαδήποτε άλλα επιπλέον λήμματα
υπάρχουν μέσα σ’ αυτές τις Γραμματικές και εφόσον δεν λημματογραφούνται καθόλου
στα αποδεκτά μας λεξικά (και ανεξάρτητα από το αν τα επιπλέον αυτά λήμματα
συνοδεύονται ή όχι και από γραμματικές παρατηρήσεις ή από κλιτικά υποδείγματα), τα
μέλη του ΤΛ φρονούν ότι αυτά ίσως δεν τεκμαίρονται ως αποδεκτά και για τον λόγο
αυτόν, προκειμένου να αποφύγουν αυθαιρεσίες, μέχρι στιγμής δεν τα έχουν
καταχωρίσει και στην ως άνω ψηφιακή βάση αποδεκτών λέξεων 2 – 15 γραμμάτων. Ας
τα δούμε αναλυτικά, ομαδοποιημένα στις κάτωθι τρεις παραγράφους 100 Α, 100 Β, 100
Γ.
100 Α. Στη (μεγάλη) Νεοελληνική Γραμματική της Δημοτικής του Μανόλη
Τριανταφυλλίδη (1996) εντοπίσαμε τα λήμματα ακονώ, περεχύνω, περεχώ, πλημμυρώ,
αρπώ, βυζάνω, ζεύγω, κοιμώ, κολνώ, κρεμνώ, σκύφτω, γγίζω, εξοδεύω, κουντώ,
ποθαίνω, ρουχαλίζω, σκαρβελώνω, σουράω, στερφεύω, ακροκαρτερώ, ακροκοκκινίζω,
αχαμνοπερνώ, αχαμνοπιάνω, καψοπερνώ, καψοτρώω, λιανοπίνω, λιγοτρώω,
χαμοκάνω, χαμοπίνω, ψιλοχιονισμένος, κουτσομάγαζο, χαμόγερος, κονταυγή,
χαμοκαλούλα, βουλώ, μεγαλύνω, ξεθέλνω, συνταυλώ, αποβγάζω, συνεβγάζω,
συναποβγάζω, αποστρώνω, απόψηλος, απόπασχα, γλακώ, μπαλοτέ, χρυσόφα, ξόφα,
τρωξαλλίδα, πινόμι, μουδιάστρα, παράβαλμα, σκαντζουρώνω, παραγκώμι, βότρυδα,
κηρύχνω, καφόμπρικο, ψαλτόπαιδο, βυσσινοκόκκινος, δοντογιατρός, κρυφολέω,
λυγγιάζω,
κλαψομάρτης,
αλλαξομήνι,
αλλαξοφλάμπουρος,
κοψοπόδης,
χαλασοχώρηδες, γλειφοκουτάλας, σκιζαύτης, λουσοχτενίζω, λυσοδένω, απανωγόμι,
πανωτοίχι, κατωλίθι, πισωπατώ, σβηώ, ξεράβω, ξενοράβω, γκουρλίζω, μιαουρίζω,

μουγκαλιέμαι, πιπινίζω, τσιβίζω, ψουνίζω, γκουγκουχτούρα, φιλονάδα, τσικνίδα κ.ά.
Επίσης, στη μικρή Νεοελληνική Γραμματική του Μανόλη Τριανταφυλλίδη (2002)
εντοπίσαμε τα λήμματα ξεϋφαίνω, ξεράβω, ξενοράβω, χρεωστώ. Όλα αυτά τα λήμματα
μπορείτε να τα δείτε στις φωτ. 2, φωτ. 3, φωτ. 4, φωτ. 5.

Το ΤΛ αυτά τα λήμματα δεν τα έχει καταχωρίσει στην ψηφιακή βάση, λόγω του ότι δεν
λημματογραφούνται στα αποδεκτά μας λεξικά. Συμφωνείτε με την πρακτική αυτή του
Τμήματος Λεξικού;
100 Β. Στη (μεγάλη) Νεοελληνική Γραμματική της Δημοτικής του Μανόλη
Τριανταφυλλίδη (1996) εντοπίσαμε τους κλιτικούς τύπους αγαπών, βράσες, βρασών,
δέσες, δεσών, κόψες, κοψών, λάμψες, λαμψών, πλάσες, πλασών, πλύσες, πλυσών,
στρώσες, στρωσών, φυγές, φυγών, βαρεί, βαρείτε, κελαηδεί, κελαϊδεί, κουβαλεί, κουνεί,
κουνείς, κουνείτε, λαχταρεί, πουλεί, πουλείς, πουλείτε, συγχωρά, συγχωράς, ανιψίδια,
κοτσύφοι, αντρός, νυχτός, ταξιού, ταξιά, ταξιών, όσω, τόσω, άλλω, μερώ, δυονώ ν,
θανά, είνορο (όνειρο), γκρεμνά, καίε, βροχάδες, γιορτάδες, διχοτόμες, λεωφόρες,
θαλαμηγές, κιβωτές, νωρίτατα, σβέλτας, ταγγιά, ταγγιάς, ταγκιά, ταγκιάς, (ε)ρητόρεψα ες, -ε, -αμε, -ατε, -αν(ε), πηγεμένος, χορεμένος, σβημένος, σβυμένος, δομένος κ.ά.
Επίσης, στη μικρή Νεοελληνική Γραμματική του Μανόλη Τριανταφυλλίδη (2002)
εντοπίσαμε τους κλιτικούς τύπους αιτιάσθε, απατάσθε, εγγυάσθε, ερωτάσθε, ηττάσθε,
θεάσθε, καυχάσθε, μηκάσθε, μυκάσθε, ορμάσθε, πλανάσθε, σιγάσθε, συλάσθε,
συσπάσθε, τιμάσθε, δεόμαστε, δεόσαστε, επόμαστε, επόσαστε, λυόμαστε, λυόσαστε,

φυόμαστε, φυόσαστε, ειπώ, ειπείς, ειπεί, ειπούμε, ειπείτε, ειπούν, ειπούνε, έκλαια,
έκλαιες, έκλαιε, κλαίαμε, κλαίατε, έκλαιαν, υγράθηκα, υγράθηκες, υγράθηκε,
υγραθήκαμε, υγραθήκατε, υγράθηκαν, υγραθώ, υγραθείς, υγραθεί, υγραθούμε,
υγραθείτε, υγραθούν(ε), δέτε (ξαναδέτε), τάρταρος. Όλα αυτά τα λήμματα μπορείτε να
τα δείτε στις φωτ. 6, φωτ. 7, φωτ. 8, φωτ. 9.

Το ΤΛ αυτούς τους κλιτικούς τύπους τους έχει καταχωρίσει στην ψηφιακή βάση, λόγω
του ότι προκύπτουν από λήμματα τα οποία περιλαμβάνονται ήδη στο λημματολόγιο των
αποδεκτών μας λεξικών. Συμφωνείτε με την πρακτική αυτή του Τμήματος Λεξικού;
100 Γ. Στη (μεγάλη) Νεοελληνική Γραμματική της Δημοτικής του Μανόλη
Τριανταφυλλίδη (1996) εντοπίσαμε τους κλιτικούς τύπους αλέσιμου, βάλσιμου,
βάψιμου, βγάλσιμου, βήξιμου, βλάψιμου, βράσιμου, βρέξιμου, βρίσιμου, γδάρσιμου,

γδύσιμου, γέρσιμου, γλύψιμου, γνέσιμου, γνέψιμου, γράψιμου, δάρσιμου, δείξιμου,
δέξιμου, δέσιμου, διώξιμου, δόσιμου, ζέψιμου, ζώσιμου, θάψιμου, θίξιμου, θρέψιμου,
κάψιμου, κλάσιμου, κλάψιμου, κλείσιμου, κλέψιμου, κλώσιμου, κόψιμου, κράξιμου,
κρύψιμου, κρώξιμου, κτίσιμου, λιάσιμου, λιώσιμου, λούσιμου, λύσιμου, λυώσιμου,
μπάσιμου, μπήξιμου, μπλέξιμου, νέσιμου, νιάσιμου, νίψιμου, ντύσιμου, ξάσιμου,
ξύσιμου, παίξιμου, πάρσιμου, πέσιμου, πήξιμου, πιάσιμου, πιόσιμου, πιώσιμου,
πλάσιμου, πλέξιμου, πλύσιμου, πνίξιμου, πρήξιμου, ράψιμου, ρέψιμου, ρίξιμου,
ρυάσιμου, σβήσιμου, σβύσιμου, σείσιμου, σιάξιμου, σκάσιμου, σκάψιμου, σκίσιμου,
σκύψιμου, σμίξιμου, σπάσιμου, σπρώξιμου, στάξιμου, στήσιμου, στίψιμου, στρώσιμου,
στύψιμου, σύρσιμου, σφάξιμου, σφίξιμου, σχίσιμου, σώσιμου, τάξιμου, τρέξιμου,
τρίξιμου, τρίψιμου, φέξιμου, φέρσιμου, φθάσιμου, φράξιμου, φταίξιμου, φτάσιμου,
φτύσιμου, χάσιμου, χάψιμου, χέσιμου, χτίσιμου, χύσιμου, χώσιμου, ψάλσιμου, ψάξιμου,
ψήσιμου κ.ά. Μπορείτε να τα δείτε στη φωτ. 10.

Το ΤΛ αυτούς τους κλιτικούς τύπους τους έχει καταχωρίσει στην ψηφιακή βάση, λόγω
του ότι προκύπτουν από λήμματα τα οποία περιλαμβάνονται ήδη στο λημματολόγιο των
αποδεκτών μας λεξικών. Ωστόσο, σύμφωνα με το πρακτικό ΔΣ της ΠΕΣ αρ. 54 /
30.12.2020, έχει αξιολογηθεί θετικά και έχει αποσταλεί πρόταση προς τις ΓΣ των
Ομίλων, με σκοπό την άρση της ασάφειας και τη θέσπιση σχετικού εδαφίου στους
επίσημους «όρους αποδοχής λέξεων», ούτως ώστε – είτε η πρόταση αυτή
υπερψηφισθεί είτε καταψηφισθεί από τα μέλη των Ομίλων – να καταστεί εφεξής σαφής
η αποδοχή ή μη όλων αυτών των κλιτικών τύπων και κατά συνέπεια να προσδώσουμε
και μεγαλύτερο κύρος στη βάση αποδεκτών λέξεων του ελληνικού αγωνιστικού
σκραμπλ.

Σας παρακαλούμε να απαντήσετε στα δύο ερωτήματα που βρίσκονται στην τελευταία
σειρά των παραγράφων 100 Α και 100 Β αντιστοίχως.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: 100 Α: ναι – 100 Β: ναι

