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ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ «ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΕΞΙΚΟΥ» ΠΡΟΣ ΤΟ «ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 
ΓΛΩΣΣΑΣ» ΚΑΙ Η ΕΙΣΗΓΗΣΗ – ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ Τ.Ε.Γ.  
 
ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 101 

Δοθέντος ότι δεν υπάρχει κάποιος κανόνας ή (έστω) σαφείς οδηγίες στα τέσσερα 
αποδεκτά βοηθήματα Γραμματικής, το Τμήμα Λεξικού προβληματίζεται ιδιαίτερα για τον 
τρόπο με τον οποίο σχηματίζεται μορφολογικά η συνοπτική προστακτική του β  ́
πληθυντικού του άσιγμου ενεργητικού αοριστικού θέματος και ειδικότερα για το πότε 
ακριβώς (δηλ. σε ποια ακριβώς ρήματα) δύναται ή δεν δύναται αυτή να σχηματίζεται με 
συγκοπή του -ε-, όπως λ.χ. παρατηρείται στο ΛΚΝ (Τρ.) σε κάποια ρήματα που δεν 
συνοδεύονται από κανένα κλιτικό υπόδειγμα (λ.χ. παίρνω, σέρνω, κάνω, φέρνω κ.ά.) 
και συγκεκριμένα στους κλιτικούς τύπους του β΄ πληθυντικού του άσιγμου ενεργητικού 
αοριστικού θέματος «πάρτε» (φωτ. 1), «σύρτε» (φωτ. 2), «κάντε» (φωτ. 3) και «φέρτε» 
(φωτ. 4). 
 

 
 



 
 

 
 

 
 
Στο ΛΝΕΓ (Μπ.) δεν λημματογραφούνται συστηματικά οι τύποι της προστακτικής των 
ρημάτων. Κατ’ εξαίρεση, ο αναγνώστης βρίσκει κάποιες προστακτικές τυχαία, ως 
παραδείγματα – φράσεις μέσα στο ερμήνευμα κάποιων (ελάχιστων) ρημάτων. Αυτό δε, 
παρατηρείται συνήθως σε ρήματα με ένσιγμο ενεργητικό αοριστικό θέμα (π.χ. πιάνω 
πιάσε πιάστε, ρίχνω ρίξε ρίξτε, ψήνω ψήσε ψήστε, σκάβω σκάψε σκάψτε, κλειδώνω 
κλείδωσε κλειδώστε, ιδρύω ίδρυσε ιδρύστε κλπ.). Στο ΛΣΓ (Μπ.) τα ρήματα με άσιγμο 
ενεργητικό αοριστικό θέμα, δηλαδή παίρνω, κάνω, φέρνω, σέρνω, πλένω, γέρνω, 
δέρνω, γδέρνω, εγείρω, ανεγείρω, διεγείρω, εξεγείρω, συναγείρω, σπέρνω, σπείρω, 
διασπείρω, φθείρω, διαφθείρω, αναφέρω, αποφέρω, προφέρω, συμφέρω, συμφύρω, 
καταφέρω, καταφέρνω, διαφέρω, επιφέρω, εκδέρω, κείρω, οικτίρω, κάμνω, κλίνω, 
ποικίλλω, προβάλλω, ανατέλλω, σφάλλω, αναγγέλλω, αντιδιαστέλλω, διασύρω, 



επισύρω, διακρίνω, επικρίνω κλπ. συνοδεύονται (ως επί το πλείστον) από το κλιτικό 
υπόδειγμα Ρ14, το οποίο αντιστοιχεί στο ρ. κρίνω – κρίνομαι (φωτ. 5), άρα β΄ πληθ. 
προστακτικής ενεργ. αορίστου χωρίς συγκοπή «κρίνετε» και όχι με συγκοπή «κρίντε». 
 

 
 
Θεωρείτε ορθό να υφίστανται στο ελληνικό αγωνιστικό σκραμπλ και να είναι αποδεκτοί 
σ’ αυτό οι κλιτικοί τύποι με συγκοπή του -ε- πλύντε, γείρτε, δείρτε, γδάρτε, εγείρτε, 
ανεγείρτε, διεγείρτε, εξεγείρτε, συναγείρτε, σπείρτε, διασπείρτε, φθείρτε, διαφθείρτε, 
αναφέρτε, αποφέρτε, προφέρτε, συμφέρτε, συμφύρτε, καταφέρτε, διαφέρτε, επιφέρτε, 
εκδέρτε, κείρτε, οικτίρτε, κάμτε, κλίντε, ποικίλτε, προβάλτε, ανατείλτε, σφάλτε, 
αναγγείλτε, αντιδιαστείλτε, διασύρτε, επισύρτε, διακρίντε, επικρίντε; Σας παρακαλούμε 
να επιλέξετε μία από τις τρεις επιλογές απαντήσεων (Α: ναι σε όλα, Β: όχι σε όλα, Γ: 
κάποια από αυτά να είναι αποδεκτά). Εάν επιλέξετε την απάντηση Γ, τότε σας 
παρακαλούμε να γράψετε κάτω κάτω σε σχόλιο, ποια από αυτά συγκεκριμένα θεωρείτε 
ότι πρέπει να είναι αποδεκτά. 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: ναι στα πλύντε, γείρτε, δείρτε, γδάρτε, όχι σε όλα τα υπόλοιπα 

 
ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 102 



Στους επίσημους «όρους αποδοχής λέξεων» ορίζεται ότι α) «Οι λέξεις – όχι της 
δημοτικής – που απαντώνται μόνο σε συγκεκριμένες φράσεις, δεν κλίνονται. Δεκτοί είναι 
μόνον οι κλιτικοί τύποι που γράφονται στο λήμμα και στα παραδείγματα» και ότι β) 
«Όσον αφορά τις λέξεις της δημοτικής που απαντώνται μόνο σε συγκεκριμένες φράσεις, 
τα μεν ουσιαστικά και επίθετα κλίνονται κανονικά, τα δε ρήματα μόνο στον χρόνο που 
δίδεται και σε όλες τις εγκλίσεις του χρόνου αυτού» (φωτ. 1). 
 

    
 
Σας παρακαλούμε να απαντήσετε στα δύο παρακάτω υποερωτήματα:  
 
102 Α. Στο ΛΝΕΓ, στο λήμμα φωτιά υπάρχει με έντονους χαρακτήρες (bold) η παροιμία 
«η φωτιά και το μπαρούτι δεν συγκάνουνε / δεν συγκαίουνε» (φωτ. 2). 
 

 



 
Συμφωνείτε ότι ο κλιτικός τύπος συγκάνουνε είναι της δημοτικής; 
 
102 Β. Στο ΛΝΕΓ, στο λήμμα φανάρι υπάρχει με έντονους χαρακτήρες (bold) η φράση 
«άναψε το φανάρι σου προτού να σ’ εύρει η νύχτα» (φωτ. 3). 
 

 
 
Συμφωνείτε ότι ο κλιτικός τύπος εύρει είναι της δημοτικής; 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: 102 Α: ναι – 102 Β: ναι 
 
ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 103 

Στο ΛΚΝ (Τρ.) λημματογραφούνται τα διγενή μονοκατάληκτα ουσιαστικά εγκληματίας, 
επαγγελματίας, επιχειρηματίας, σωσίας, ταμίας, τραυματίας, 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 ΛΝΕΓ (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 διγενή αρχιλοχίας, εισοδηματίας, επαγγελματίας, 
επιχειρηματίας, λοχίας, ταμίας, τραυματίας, 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 διγενή αισθηματίας, αμφισβητίας, αντιρρησίας, 
αρχισμηνίας, δηλωσίας, διαδοσίας, εγκληματίας, επιδειξίας, επιλοχίας, επισμηνίας, 
ηδονοβλεψίας, καταληψίας, καυχηματίας, πολυτραυματίας, σωσίας, ταραξίας, για τα 
οποία δεν δίδεται καμία πληροφορία για τη γενική ενικού του θηλυκού (φωτ. 3). 
 



 
 
Από τα διγενή ουσιαστικά της ανωτέρω «δεύτερης ομάδας», τα αισθηματίας, 
αμφισβητίας, αντιρρησίας, αρχισμηνίας, διαδοσίας, εγκληματίας, επιδειξίας, επιλοχίας, 
επισμηνίας, ηδονοβλεψίας, καταληψίας, καυχηματίας, σωσίας, ταραξίας, 
λημματογραφούνται και στο ΛΣΓ (Μπ.) συνοδευόμενα από το διπλό κλιτικό υπόδειγμα 
Ο1 και Ο2 (φωτ. 4), 
 



 
 
τα οποία αντιστοιχούν στο αρσενικό ο λοχίας / του λοχία και στο θηλυκό η ταμίας / της 
ταμίου (φωτ. 5). 
 



 
 
Επομένως, από το λεξικό αυτό τεκμαίρονται επιπροσθέτως και οι κλιτικοί τύποι της 
γενικής ενικού των θηλυκών κατά το «ταμίου», οι οποίοι θα «παίζουν», δηλ. θα τεθούν 
σε ισχύ τον προσεχή Μάιο. 
 
Ιδιάζουσα περίπτωση αποτελεί το λήμμα σμηνίας. Στο ΛΝΕΓ (Μπ.) λημματογραφείται 
αποκλειστικά ως αρσενικό (φωτ. 6). 
 

 
 
Στο ΛΣΓ (του ιδίου) συντάσσεται και πάλι ως αποκλειστικά αρσενικό (φωτ. 4), αλλά στο 
παράρτημα με τους πίνακες των κλιτικών υποδειγμάτων εμφανίζεται ξαφνικά ως διγενές 
και μάλιστα καταγράφεται και ο τύπος σμηνίου (φωτ. 5). 
 
Απομένουν τα διγενή ουσιαστικά δηλωσίας (ο/η) και πολυτραυματίας (ο/η) που είδαμε 
στο ΛΝΕΓ (φωτ. 3). Θεωρείτε ορθό να υφίστανται στο ελληνικό αγωνιστικό σκραμπλ και 
να είναι αποδεκτοί σ’ αυτό οι κλιτικοί τύποι της γενικής ενικού του θηλυκού γένους της 
δηλωσίου και της πολυτραυματίου; 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: όχι 
 
ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 104 

Το Τμήμα Λεξικού προβληματίζεται ιδιαίτερα για τον τρόπο με τον οποίο σχηματίζεται 
μορφολογικά η συνοπτική προστακτική του β΄ ενικού του παθητικού αορίστου των 
ρημάτων, τα οποία α) δεν συνοδεύονται στα λεξικά από κάποιο κλιτικό υπόδειγμα και β) 
είτε σχηματίζουν τον αόριστο της ενεργητικής τους φωνής με άσιγμο θέμα είτε δεν 
διαθέτουν καν ενεργητική φωνή. 
 

Πιο συγκεκριμένα, πρόκειται για τους αποδεκτούς κλιτικούς τύπους του παθητικού 
αορίστου βάλθηκα, ψάλθηκα, στάλθηκα, πιώθηκα, ψεύσθηκα, πάρθηκα, σπάρθηκα, 



δάρθηκα, γδάρθηκα, τρώθηκα, σιχάθηκα, ειπώθηκα, φθάρθηκα, σύρθηκα, ξάστηκα, 
μέμφθηκα, νοσφίσθηκα, εφείσθην κ.ά.  
 
Θεωρείτε ορθό να υφίστανται στο ελληνικό αγωνιστικό σκραμπλ και να είναι αποδεκτοί 
σ’ αυτό οι κλιτικοί τύποι της προστακτικής του β΄ ενικού του παθητικού αορίστου 
βάλσου, ψάλσου, στάλσου, πιώσου, ψεύσου, πάρσου, σπάρσου, δάρσου, γδάρσου, 
τρώσου, σιχάσου, ειπώσου, φθάρσου, σύρσου, ξάσου, μέμψου, νοσφίσου, φείσου; Σας 
παρακαλούμε να επιλέξετε μία από τις τρεις επιλογές απαντήσεων (Α: ναι σε όλα, Β: όχι 
σε όλα, Γ: κάποια από αυτά να είναι αποδεκτά). Εάν επιλέξετε την απάντηση Γ, τότε σας 
παρακαλούμε να γράψετε κάτω κάτω σε σχόλιο, ποια από αυτά συγκεκριμένα θεωρείτε 
ότι πρέπει να είναι αποδεκτά. 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: όχι σε όλα 

 
ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 105 

Σας παρακαλούμε να απαντήσετε στα 6 (έξι) παρακάτω υποερωτήματα.  
 
105 Α. Στο ΛΝΕΓ (Β΄ έκδοση) λημματογραφούνται 18 σύνθετα ουσιαστικά (17 αρσενικά 
και 1 ουδέτερο) με α΄ συνθετικό το παραγωγικό σύμφυμα μεγαλο-. 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. 1061 (πιθανόν για λόγους 
οικονομίας χάρτου…). Όλα αυτά μαζί μπορείτε να τα δείτε στη φωτ. 1. 
 

 
 
Συμφωνείτε ότι τα ουσιαστικά αυτά κλίνονται κανονικά, σύμφωνα με τις οδηγίες της 
αποδεκτής μας Γραμματικής; 
  
105 Β. Στο ΛΚΝ, στο ερμήνευμα του ρ. ξέρω βρίσκουμε και τον ρηματικό τύπο 
ξερόμαστε (φωτ. 2). 
 

 



 
Συμφωνείτε ότι ο κλιτικός τύπος ξερόμαστε είναι της δημοτικής; Θεωρείτε ορθό να 
υφίστανται στο ελληνικό αγωνιστικό σκραμπλ και να είναι αποδεκτοί σ’ αυτό οι κλιτικοί 
τύποι που προκύπτουν από την πλήρη κλίση του σε όλα τα πρόσωπα του ενεστώτα;  
 
105 Γ. Στο ΛΚΝ, στο ερμήνευμα του λήμματος ανακόλουθος -η -ο βρίσκουμε και τον 
ρηματικό τύπο κακοφάνη (φωτ. 3). 
 

 
 
Συμφωνείτε ότι ο κλιτικός τύπος κακοφάνη είναι της δημοτικής; Θεωρείτε ορθό να 
υφίστανται στο ελληνικό αγωνιστικό σκραμπλ και να είναι αποδεκτοί σ’ αυτό οι κλιτικοί 
τύποι που προκύπτουν από την πλήρη κλίση του σε όλα τα πρόσωπα του αορίστου; 
 
105 Δ. Στο ΛΝΕΓ λημματογραφείται το ρ. παραείμαι (φωτ. 4) 
 

 
 
και στο ΛΚΝ το ρ. μισοείμαι (φωτ. 5). 
 

 
 
Στο ΛΝΕΓ (Μπ.), στον πίνακα «ορθογραφία» βλέπουμε τη διπλή γραφή είναι και είνε 
(φωτ. 6). 
 



 
 
Συμφωνείτε ότι τα ρ. παραείμαι και μισοείμαι αποτελούν παράγωγα του ρ. είμαι; 
Θεωρείτε ορθό να υφίστανται στο ελληνικό αγωνιστικό σκραμπλ και να είναι αποδεκτοί 
σ’ αυτό οι κλιτικοί τύποι ΠΑΡΑΕΙΝΕ και ΜΙΣΟΕΙΝΕ; 
 
105 Ε. Στο ΛΝΕΓ λημματογραφούνται και τα λήμματα τοπιογραφία, τοπιογραφικός -ή -ό 
και τοπιογράφος (φωτ. 7). 
 

 
 
Στο ίδιο λεξικό (Μπ.), στον πίνακα «ορθογραφία» βλέπουμε τη διπλή γραφή τοπίο και 
τοπείο (φωτ. 8). 
 

 
 
Συμφωνείτε ότι οι λέξεις τοπιογραφία, τοπιογραφικός και τοπιογράφος αποτελούν 
παράγωγα της λέξης τοπίο; Θεωρείτε ορθό να υφίστανται στο ελληνικό αγωνιστικό 
σκραμπλ και να είναι αποδεκτοί σ’ αυτό οι κλιτικοί τύποι ΤΟΠΕΙΟΓΡΑΦΙΑ, 
ΤΟΠΕΙΟΓΡΑΦΟΣ και ΤΟΠΕΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ -Η -Ο; 
 



105 Ζ. Στο ΛΝΕΓ, στο ερμήνευμα του λήμματος αραία βρίσκουμε με έντονους 
χαρακτήρες τη φράση «αραία – αραία, να φαινόμαστε καμιά πενηνταρέα» (φωτ. 9). 
 

 
 
Συμφωνείτε ότι η λέξη πενηνταρέα είναι της δημοτικής; 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: 105 Α: ναι – 105 Β: όχι – 105 Γ: όχι – 105 Δ: όχι – 105 Ε: όχι – 

105 Ζ: όχι 
 
ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 106 

Στο ΛΝΕΓ (Μπ.), μέσα στο ερμήνευμα λημμάτων εντοπίζονται με έντονους χαρακτήρες 
κάποιες (πιθανόν) λόγιες ή αρχαΐζουσες φράσεις. Πιο συγκεκριμένα:  
 
Στο λήμμα θέλω υπάρχει η φράση «Θεού θέλοντος και καιρού επιτρέποντος». 

 
Στο λήμμα διαρκώ υπάρχει η φράση «διαρκούντος του / διαρκούσης της…».  
 
Στο λήμμα λείχω υπάρχει η φράση «λείχοντες και έρποντες».  
 
Στο λήμμα σώζω υπάρχει η φράση «ο σώζων εαυτόν σωθήτω».  
 
Στα λήμματα αλαλάζω και κύμβαλο υπάρχει η φράση «κύμβαλον αλαλάζον».  
 
Στο λήμμα οικία υπάρχει η φράση «των οικιών υμών εμπιπραμένων υμείς άδετε».  
 
Όλα αυτά μαζί μπορείτε να τα δείτε στην παρακάτω φωτ. 1. 
 



 
 
Συμφωνείτε ότι οι μετοχές θέλοντος, επιτρέποντος, διαρκούντος, διαρκούσης, λείχοντες, 
σώζων, αλαλάζον, εμπιπραμένων δεν είναι της δημοτικής και ότι δεν είναι ορθό να 
υφίστανται στο ελληνικό αγωνιστικό σκραμπλ και να είναι αποδεκτοί σ’ αυτό οι κλιτικοί 
τύποι που προκύπτουν από την πλήρη κλίση των μετοχών αυτών σε όλες τις πτώσεις 
και σε όλα τα γένη; Σας παρακαλούμε να επιλέξετε μία από τις τρεις επιλογές 
απαντήσεων (Α: Συμφωνώ, δεν είναι της δημοτικής, Β: Διαφωνώ, όλες είναι της 
δημοτικής, Γ: Κάποιες από αυτές είναι της δημοτικής). Εάν επιλέξετε την απάντηση Γ, 
τότε σας παρακαλούμε να γράψετε κάτω κάτω σε σχόλιο, ποιες συγκεκριμένα από τις 
παραπάνω μετοχές θεωρείτε ότι είναι της δημοτικής, οπότε θα πρέπει και να τις 
κλίνουμε σε όλες τις πτώσεις και σε όλα τα γένη.  
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: Συμφωνούμε, δεν είναι της δημοτικής 

 
ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 107 

Το Τμήμα Λεξικού προβληματίζεται για τον τρόπο με τον οποίο σχηματίζονται κάποιοι 
κλιτικοί τύποι αφενός του ρ. ακούω και αφετέρου μιας σειράς σύνθετων ρημάτων, με β΄ 
συνθετικό το παράθημα ακούω, ήτοι: ακρακούω, βαριακούω, εισακούω, καλ(ο)ακούω, 
κρυφακούω, παρακούω, υπακούω, τα οποία όμως δεν συνοδεύονται από κλιτικά 
υποδείγματα. 
 



Σας παρακαλούμε πρώτα – πρώτα να παρατηρήσετε προσεκτικά τα δεδομένα στις 
παρακάτω φωτογραφίες, δηλαδή την παρουσίαση των λημμάτων στα αποδεκτά μας 
λεξικά. 
 
Στο ΛΚΝ (Τρ.) στο ρ. ακούω -γομαι (φωτ. 1) 
 

 
 
τεκμαίρονται τα εξής: ενεστ. ακούς, ακούει, ακούμε, ακούτε, ακούν(ε), προστ. άκου, 
ακούτε, μετ. ενεργ. ενεστ. ακούγοντας, πρτ. άκουγα, αόρ. άκουσα, απαρέμφ. ακούσει, 
παθ. αόρ. ακούστηκα, απαρέμφ. ακουστεί, μετ. παθ. παρακ. ακουσμένος.  
 
Στο ΛΝΕΓ (Μπ.) στο ρ. ακούω (φωτ. 2) 
 

 
 
τεκμαίρονται επιπροσθέτως και ο παθ. αόρ. ακούσθηκα, να ακουσθώ, καθώς και ο παθ. 
ενεστ. ακούομαι χωρίς το -γ- (φωτ. 3). 
 

 
 
Άρα και ο παθ. πρτ. ακουόμουν(α). 
 
Στο ΛΣΓ (Μπ.) στο ρ. ακούω (φωτ. 4) 
 

 
 
δίδεται διτυπία στο β΄ ενικ. προστ. ενεστ. άκου / άκουγε (το άκουγε βέβαια ταυτίζεται 
εδώ με το γ΄ ενικ. παρατ.). 
 
Στο ΛΑΑ (Ακαδ. Αθ.) στο ρ. ακούω (φωτ. 5) 
 



 
 
τεκμαίρεται και η μετ. παθ. ενεστ. ακουόμενος. 
 
Ας δούμε τώρα ένα – ένα τα σύνθετα στο ΛΚΝ. 
 
Στο λήμμα ακρο-² & ακρ- (φωτ. 6) 
 

 
 
βρίσκουμε ως ενδολήμμα και το ρ. ακρακούω. Το Τμήμα Λεξικού, σεβόμενο απόλυτα 
τους όρους αποδοχής λέξεων (φωτ. 7), 
 

 
 
δεν έχει καταχωρίσει αυθαίρετα αόριστο, αφού στα ενδολήμματα του ΛΚΝ δεν δίδεται 
αόριστος. 
 
Στο ρ. βαριακούω (φωτ. 8) 
 

 
 
δεν δίδεται παθ. φωνή. 
 
Στο ρ. εισακούω (φωτ. 9) 
 



 
 
δίδεται και παθ. φωνή εισακούομαι χωρίς το -γ-. Άρα και ο παθ. πρτ. εισακουόμουν(α). 
 
Στο ρ. καλακούω -γομαι δίδεται και το ρ. καλοακούω -γομαι (φωτ. 10). 
 

 
 
Στο ρ. κρυφακούω (φωτ. 11) 
 

 
 
δεν δίδεται παθ. φωνή, αλλά μας παρέχεται ο παρατ. κρυφάκουγε. 
 
Στο ρ. παρακούω (φωτ. 12) 
 

 
 
δίδεται διτυπία στην παθ. φωνή, παρακούομαι και παρακούγομαι. Άρα η διτυπία (με ή 
χωρίς -γ-) υφίσταται και στον παθ. παρατ. 
 
Στο ρ. υπακούω (φωτ. 13) 
 



 
 
δεν δίδεται παθ. φωνή, αλλά εμφανίζεται διτυπία στο γ΄ πληθ. ενεστ., υπακούνε και 
υπακούουν («τα υλικά σώματα υπακούουν στο νόμο της βαρύτητας»).  
 
Ας πάμε και στα σύνθετα του ΛΝΕΓ. 
 
Στο ρ. βαριακούω (φωτ. 14) 
 

 
 
γράφει «μόνο σε ενεστ. και παρατ.». 
 
Στο ρ. εισακούω – εισακούομαι (φωτ. 15) 
 

 
 
εμφανίζεται διτυπία στον παθ. αόρ. (εισακούστηκα και εισακούσθηκα). Ο παθ. παρατ. 
μόνο εισακουόμουν(α), δηλ. χωρίς το -γ-. 
 
Στο ρ. καλακούω (φωτ. 16) 
 

 
 
δίδεται μόνον ο ενεργ. αόριστος. 



 
Στο ρ. κρυφακούω (φωτ. 17) ομοίως. 
 

 
 
Στο ρ. παρακούω (φωτ. 18) 
 

 
 
εμφανίζεται διτυπία στον ενεργ. αόρ. (παράκουσα και παρήκουσα). Άρα και 
παρήκουσες, παρήκουσε, παρήκουσαν. 
 
Στο ρ. υπακούω (φωτ. 19) 
 

 
 
εμφανίζεται ο τύπος υπακούουν, που είχαμε δει και στο ΛΚΝ στη φωτ. 13 («ξέρει να 
κάνει τους μαθητές του να υπακούουν») καθώς επίσης και ο παρατ. υπάκουαν, δηλ. 
χωρίς το -γ- («ένιωθα τέτοια κούραση που τα πόδια μου δεν με υπάκουαν»).  
 
Εκτός όλων των ανωτέρω, τεκμαίρονται ακόμη δύο κλιτικοί τύποι, που βρίσκονται 
κρυμμένοι στο ερμήνευμα άσχετων λημμάτων. Ο πρώτος είναι το α΄ ενικ. παρατ. άκουα 
που βρίσκεται στο ΛΚΝ, μέσα στο ερμήνευμα του λήμματος ημίφωνο (φωτ. 20).  
 

 
 



Ο δεύτερος είναι το β΄ ενικ. προστ. άκουε που βρίσκεται στο ΛΝΕΓ, μέσα στο 
ερμήνευμα του ρ. παιδεύω, στη φράση (προφανώς της δημοτικής) «άκουε γέρου 
συμβουλή και παιδεμένου γνώμη» (φωτ. 21). 
 

 
 
Σας παρακαλούμε να απαντήσετε στα 7 παρακάτω υποερωτήματα, επιλέγοντας στο 
καθένα από αυτά μία από τις τρεις επιλογές απαντήσεων (Ναι, όλα είναι αποδεκτά, Όχι, 
κανένα δεν είναι αποδεκτό, Κάποια από αυτά δεν είναι αποδεκτά). Εάν σε κάποιο 
ερώτημα επιλέξετε την απάντηση «Κάποια από αυτά δεν είναι αποδεκτά», τότε σας 
παρακαλούμε να γράψετε κάτω κάτω σε σχόλιο, ποιους συγκεκριμένους κλιτικούς 
τύπους δεν θεωρείτε αποδεκτούς. 
 
Α. Θεωρείτε ορθό να υφίστανται στο ελληνικό αγωνιστικό σκραμπλ και να είναι 
αποδεκτοί σ’ αυτό οι κλιτικοί τύποι της ενεργ. μετ. χωρίς -γ- ακούοντας, ακρακούοντας, 
βαριακούοντας, εισακούοντας, καλ(ο)ακούοντας, κρυφακούοντας, παρακούοντας, 
υπακούοντας; 
 
Β. Θεωρείτε ορθό να υφίστανται στο ελληνικό αγωνιστικό σκραμπλ και να είναι 
αποδεκτοί σ’ αυτό οι κλιτικοί τύποι της ενεργ. μετ. με -γ- ακρακούγοντας, 
βαριακούγοντας, εισακούγοντας, καλ(ο)ακούγοντας, κρυφακούγοντας, παρακούγοντας, 
υπακούγοντας; 
 
Γ. Θεωρείτε ορθό να υφίστανται στο ελληνικό αγωνιστικό σκραμπλ και να είναι 
αποδεκτοί σ’ αυτό οι κλιτικοί τύποι του παρατατικού χωρίς -γ- ακράκουα, βαριάκουα, 
εισάκουα, καλ(ο)άκουα, κρυφάκουα, παράκουα, υπάκουα;  
 
Δ. Θεωρείτε ορθό να υφίστανται στο ελληνικό αγωνιστικό σκραμπλ και να είναι 
αποδεκτοί σ’ αυτό οι κλιτικοί τύποι του παρατατικού με -γ- ακράκουγα, βαριάκουγα, 
εισάκουγα, καλ(ο)άκουγα, παράκουγα, υπάκουγα; 
 
Ε. Θεωρείτε ορθό να υφίστανται στο ελληνικό αγωνιστικό σκραμπλ και να είναι 
αποδεκτοί σ’ αυτό οι κλιτικοί τύποι του β΄ ενικ. προστ. ακράκου, βαριάκου, εισάκου, 
καλ(ο)άκου, κρυφάκου, παράκου, υπάκου; 
 



Ζ. Θεωρείτε ορθό να υφίστανται στο ελληνικό αγωνιστικό σκραμπλ και να είναι 
αποδεκτοί σ’ αυτό οι κλιτικοί τύποι του β΄ ενικ. προστ. ακράκουε, βαριάκουε, εισάκουε, 
καλ(ο)άκουε, κρυφάκουε, παράκουε, υπάκουε; 
 
Η. Θεωρείτε ορθό να υφίστανται στο ελληνικό αγωνιστικό σκραμπλ και να είναι 
αποδεκτοί σ’ αυτό οι κλιτικοί τύποι του γ΄ πληθ. ενεστ. ακούουν, ακρακούουν, 
βαριακούουν, εισακούουν, καλ(ο)ακούουν, κρυφακούουν, παρακούουν;  
 
Σημ.: οι υπό εξέταση αμφισβητούμενοι ρηματικοί τύποι παράκουα & υπάκουα 
(υποερώτημα Γ) και παράκουε & υπάκουε (υποερώτημα Ζ) ταυτίζονται με αποδεκτούς 
κλιτικούς τύπους των επιθέτων παράκουος -η -ο και υπάκουος -η -ο. Τους 
συμπεριλάβαμε στα υποερωτήματα Γ και Ζ, απλώς για να γνωρίζουμε εάν τεκμαίρονται 
επιπλέον και ως ρηματικοί τύποι. 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: Α: ναι – Β: ναι – Γ: ναι – Δ: ναι – Ε: όχι – Ζ: ναι – Η: ναι 
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Στο ΛΝΕΓ (Μπ.) εντοπίζονται κάποια λήμματα ή ενδολήμματα (επίθετα και μετοχές) με 
έντονους χαρακτήρες (bold). Πιο συγκεκριμένα:  
 
Στο λήμμα βραστός υπάρχει η φράση «βραστός, κλαστός και στη μέση κρύος». 
 
Στο λήμμα κόμμα υπάρχει το ενδολήμμα «διδύμειο κόμμα».  
 
Στο λήμμα ομοκεντρικός υπάρχει το ενδολήμμα «ομοκεντρική / ισογενής φωτεινή 
δέσμη».  
 
Στο λήμμα κητόσπερμα υπάρχει το ενδολήμμα «κήτειο σπέρμα».  
 
Στο λήμμα βάτος υπάρχει το ενδολήμμα «καιομένη βάτος».  
 
Στο λήμμα οδεύω υπάρχει το ενδολήμμα «οδεύον κύμα».  
 
Το λήμμα νεριτική ζώνη δίδεται και ως νηριτική ζώνη.  
 
Στο λήμμα συνορεύω υπάρχει το ενδολήμμα «συνορεύουσα ζώνη».  
 
Όλα αυτά μαζί μπορείτε να τα δείτε στην παρακάτω φωτ. 1. 
 



 
 
Κάποια από αυτά λημματογραφούνται και στο ΛΑΑ (Ακ. Αθ.) και μπορείτε να τα δείτε 
στην παρακάτω φωτ. 2. 
 



 
 
Επίσης, παρόμοια ερωτήματα εστάλησαν και προς το Ίδρυμα Τριανταφυλλίδη. 
Μπορείτε να τα δείτε μαζί με τις αντίστοιχες απαντήσεις του Διευθυντή κ. Γ. 
Παπαναστασίου, στην παρακάτω φωτ. 3, που αποτελεί απόσπασμα από την – 
αναρτημένη στην ιστοσελίδα της ΠΕΣ – γνωμοδότηση με αρ. πρωτ. 180 / 29.06.2020.  
 



 
 
Το Τμήμα Λεξικού θεωρεί ότι τα επίθετα «κλαστός», «διδύμειο», «ισογενής», «κήτειο», 
«νεριτική», «νηριτική» και οι μετοχές «καιομένη», «οδεύον», «συνορεύουσα» είναι της 
δημοτικής και ότι η κλίση τους ακολουθεί τα ομαλά υποδείγματα της νεοελληνικής 
γραμματικής, δηλαδή δεν απαιτεί προσφυγή στην αρχαιοελληνική γραμματική. 
Συμφωνείτε ότι είναι ορθό να υφίστανται στο ελληνικό αγωνιστικό σκραμπλ και να είναι 
αποδεκτοί σ’ αυτό οι κλιτικοί τύποι που προκύπτουν από την πλήρη κλίση των ανωτέρω 
επιθέτων και μετοχών σε όλες τις πτώσεις και σε όλα τα γένη; Σας παρακαλούμε να 
επιλέξετε μία από τις τρεις επιλογές απαντήσεων (Α: Συμφωνώ, είναι της δημοτικής, Β: 
Διαφωνώ, δεν είναι της δημοτικής, Γ: Κάποια από αυτά δεν είναι της δημοτικής). Εάν 
επιλέξετε την απάντηση Γ, τότε σας παρακαλούμε να γράψετε κάτω κάτω σε σχόλιο, 
ποια συγκεκριμένα από τα παραπάνω επίθετα και μετοχές θεωρείτε ότι δεν είναι της 
δημοτικής, οπότε θα πρέπει και να μην τα κλίνουμε.  
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: Συμφωνούμε στο ότι είναι της δημοτικής, αλλά θα πρέπει να 
κλίνονται μόνο στο γένος τους και όχι σε όλα τα γένη 
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Σας παρακαλούμε να απαντήσετε στα 6 (έξι) παρακάτω υποερωτήματα.  
 
109 Α. Στο ΛΝΕΓ (Μπ.) λημματογραφούνται 27 σύνθετα λήμματα (3 ρήματα στην 
ενεργητική φωνή, 3 ρήματα στην παθητική φωνή, 20 τριγενή επίθετα και 1 θηλυκό 
ουσιαστικό) με πρόθημα το α΄ συνθετικό καλο-. 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. 819 και 822 (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 
ΛΣΓ (του ιδίου).  
 
Συμφωνείτε ότι το ουσιαστικό 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 α΄ συνθετικό (καλο-) και ακολουθούν επακριβώς την 
κλίση τους σε ενεργητική και παθητική φωνή; Θεωρείτε ορθό 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;  
 
109 Β. Στο ΛΝΕΓ (Μπ.) λημματογραφούνται 18 σύνθετα τριγενή επίθετα με πρόθημα το 
α΄ συνθετικό εξω-. 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. 635 (πιθανόν για λόγους οικονομίας χάρτου…). Όλα αυτά μαζί μπορείτε να τα 
δείτε στη φωτ. 2. 
 

 



 
Όπως ήδη θα έχετε παρατηρήσει στη φωτ. 2, τα λήμματα αυτά δεν συνοδεύονται 
καθόλου από κλιτικές πληροφορίες, ενώ η ίδια ακριβώς τακτική εφαρμόζεται και στο 
ΛΣΓ (του ιδίου).  
 
Συμφωνείτε ότι τα επίθετα αυτά κλίνονται κανονικά, σύμφωνα με τις οδηγίες της 
αποδεκτής μας Γραμματικής; 
 
109 Γ. Στο ΛΚΝ (Τρ.) το ρ. χιονίζει λημματογραφείται ως τριτοπρόσωπο. Ωστόσο, στο 
αμέσως επόμενο λήμμα, δηλ. το ουσιαστικό χιόνισμα δίδεται ως ερμηνεία «το 
αποτέλεσμα του χιονίζω» (φωτ. 3). 
 

 
 
Η λέξη «χιονίζω» που εμφανίζεται στο ερμήνευμα του λήμματος «χιόνισμα» έχει τη 
θέση, την αξία, την έννοια ή τη σημασία ρήματος; Αν ναι, συμφωνείτε ότι το ρ. αυτό είναι 
της δημοτικής;  Θεωρείτε ορθό να υφίστανται στο ελληνικό αγωνιστικό σκραμπλ και να 
είναι αποδεκτοί σ’ αυτό οι κλιτικοί τύποι που προκύπτουν από την πλήρη κλίση του ρ. 
χιονίζω σε όλα τα πρόσωπα του ενεστώτα; 
 
109 Δ. Στο ΛΝΕΓ, στο ρ. αμαρτάνω δίδεται διπλός αόριστος, αμάρτησα και ήμαρτον 
(φωτ. 4). 
 

 
 
Ακριβώς το ίδιο παρατηρείται και στο ΛΑΑ (φωτ. 5). 
 

 
 
Συμβουλευτήκαμε και το μη αποδεκτό lexigram (φωτ. 6). 
 



 
 
Θεωρείτε ορθό να υφίστανται στο ελληνικό αγωνιστικό σκραμπλ και να είναι αποδεκτοί 
σ’ αυτό οι κλιτικοί τύποι ήμαρτες, ήμαρτε, ημάρτομεν, ημάρτετε;  
 
109 Ε. Στο ΛΝΕΓ (Μπ.) λημματογραφούνται 73 σύνθετα λήμματα (2 ρήματα στην 
ενεργητική φωνή, 1 τριγενές επίθετο, 12 αρσενικά ουσιαστικά, 26 θηλυκά ουσιαστικά και 
32 ουδέτερα ουσιαστικά) με πρόθημα το α΄ συνθετικό αγριο- κ. αγριό- κ. αγρι-. 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. 61 (πιθανόν για 
λόγους οικονομίας χάρτου…). Όλα αυτά μαζί μπορείτε να τα δείτε στη φωτ. 7. 
 



 
 
Όπως ήδη θα έχετε παρατηρήσει στη φωτ. 7, τα λήμματα αυτά δεν συνοδεύονται 
καθόλου από κλιτικές πληροφορίες, ενώ η ίδια ακριβώς τακτική εφαρμόζεται και στο 
ΛΣΓ (του ιδίου).  
 
Συμφωνείτε ότι τα ουσιαστικά και το επίθετο κλίνονται κανονικά σε όλες τις πτώσεις, 
τους αριθμούς και τα γένη, σύμφωνα με τις οδηγίες της αποδεκτής μας Γραμματικής και 
ότι τα ρήματα κλίνονται σύμφωνα με την κλίση των αντίστοιχων ρημάτων χωρίς το α΄ 
συνθετικό (αγριο-) και ακολουθούν επακριβώς την κλίση τους σε ενεργητική και 
παθητική φωνή; 
 
109 Ζ. Στο ΛΝΕΓ στις πλείστες των περιπτώσεων δεν δίδεται η κλητική πτώση των 
αρσενικών ουσιαστικών και των αρσενικών επιθέτων. Μοναδικές εξαιρέσεις στο λεξικό 
αυτό αποτελούν κάποια αρσενικά ουσιαστικά, στα οποία δίδονται ρητώς οι κλιτικοί 
τύποι αυλάρχα, γυμνασιάρχα, διευθυντά, δικαστά, καθηγητά, κυβερνήτα, λυκειάρχα, 
παιδοτρίβα, πλωτάρχα, πρεσβευτά, προσωπάρχα, στρατάρχα, στρατοπεδάρχα, 



συνταγματάρχα, ταγματάρχα, τμηματάρχα, τομεάρχα, υπασπιστά, υπενωμοτάρχα, 
υπερνομάρχα, υποδιευθυντά, υποδιοικητά. 
 
Η ίδια πρακτική εφαρμόζεται και στη «Σύγχρονη Σχολική Γραμματική για όλους», Γ. 
Μπαμπινιώτη, σελ. 224, § 3.1.3 (συνοπτική παρουσίαση της κλίσης των ουσιαστικών), 
όπου η κλητική πτώση απουσιάζει παντελώς (φωτ. 8). 
 

 
 
Ανατρέχοντας στο «Λεξικό για το Σχολείο και το Γραφείο» Γ. Μπαμπινιώτη Γ΄ έκδοση 
(στο οποίο δίδονται κλιτικά υποδείγματα που περιλαμβάνουν και την κλητική πτώση), 
διαπιστώσαμε ότι όλα σχεδόν τα αρσενικά ουσιαστικά σε -ος και σε -ός ακολουθούν τα 
κλιτικά υποδείγματα Ο54 (γερανός – κλητ. εν. γερανέ), Ο55 (δρόμος – κλητ. εν. δρόμε), 
Ο56 (άνθρωπος – κλητ. εν. άνθρωπε) και Ο57 (χωματόδρομος – κλητ. εν. 
χωματόδρομε). Μοναδικές εξαιρέσεις αποτελούν τα ουσιαστικά αρχιδιάκος (κλητ. εν. 
αρχιδιάκο), γεροντάκος (κλητ. εν. γεροντάκο), γεράκος (κλητ. εν. γεράκο), γέρος (κλητ. 
εν. γέρο), διάκος (κλητ. εν. διάκο), μαέστρος (κλητ. εν. μαέστρο), μαΐστρος (κλητ. εν. 
μαΐστρο), μούργος (κλητ. εν. μούργο), πιτσιρίκος (κλητ. εν. πιτσιρίκο) και τζουτζούκος 
(κλητ. εν. τζουτζούκο). Όλα αυτά μαζί μπορείτε να τα δείτε στην παρακάτω φωτ. 9. 
 

 
 



Από το ΛΚΝ (Τρ.) τεκμαίρεται η κλητική σε -ε στα μαΐστρος, μούργος, πιτσιρίκος, 
τζουτζούκος. Ο τύπος γερέ είναι κλητική του τριγενούς επιθέτου γερός, -ή, -ό. Τα 
γεροντάκε και γεράκε απορρίπτονται βάσει κανονισμού στους όρους αποδοχής λέξεων. 
Το ΛΚΝ στα διάκος και μαέστρος δίνει κλητική σε -ο. Το αρχιδιάκος δεν 
λημματογραφείται στο ΛΚΝ και προφανώς δεν τεκμαίρεται κλητική σε -ε. 
 
Δεδομένου του ότι τα ως άνω αρσενικά της β΄ κλίσης με κατάληξη -ος στο ΛΝΕΓ και στο 
ΛΣΓ είναι και τα μοναδικά με διαφοροποιημένη κλητική, συμφωνείτε ότι όλα τα 
υπόλοιπα αρσενικά σε -ος σχηματίζουν ομαλά την κλητική ενικού σε -ε; 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: 109 Α: ναι – 109 Β: ναι – 109 Γ: ναι – 109 Δ: όχι – 109 Ε: ναι – 

109 Ζ: ναι 
 
ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 110 

Στο ΛΝΕΓ (Μπ.) λημματογραφούνται αρκετές εκατοντάδες λήμματα, στων οποίων το 
ερμήνευμα, ενώ ως συνήθως δίδονται και κλιτικές πληροφορίες, εντούτοις αμέσως μετά 
ακολουθούν επισημάνσεις του τύπου «μόνο στη φράση…», «μόνο στην έκφραση…», 
«μόνο στην εκφορά…», «κυρίως στην έκφραση…», «κυρίως στη φράση…», «συνήθως 
στη φράση…», «στη φράση…» κλπ. 
 
Ο σκοπός του ερωτήματος δεν είναι να αναρτήσουμε εδώ όλα αυτά τα λήμματα. 
Εντελώς δειγματοληπτικά, εν είδει παραδείγματος, παραθέτουμε μόνον τα υπόγυιος, -
ος, -ον, μενετός, -ή, -ό, ξυρόν (το) κ. ξυρός (ο), φελέκι, μπέμπελη, ξυλεύομαι, πάρθιος, -
α, -ο(ν), λακωνίζω, σεινάμενος, -η, -ο, άδωρος, -η, -ο, αιγίδα, εφιστώ, παιδιά (η), 
προβεβηκώς, -υία, -ός, γαϊδουρογυρεύω, γαϊδουροδένω, ειωθός, κρεμάμενος, -η, -ο, 
λιάδα, νήσσα, παικτός, -ή, -ό, παράβυστος, -η, -ο, ταράκουλο, τίλλω, υπογραμμός. Όλα 
αυτά μαζί μπορείτε να τα παρατηρήσετε στις παρακάτω φωτ. 1 και φωτ. 2. 
 



 



 
 
Στο ελληνικό αγωνιστικό σκραμπλ θεωρείτο ανέκαθεν – ως «άγραφος κανόνας» – ότι η 
έννοια του επιρρήματος «μόνο» μέσα στις ανωτέρω επισημάνσεις δεν έχει δεσμευτικό ή 
περιοριστικό χαρακτήρα και ότι όλα αυτά τα λήμματα κλίνονται ομαλά, σύμφωνα βέβαια 



και με τις οδηγίες που δίνει ο ίδιος ο λεξικογράφος αμέσως μετά την κεφαλή του 
λήμματος. Το Τμήμα Λεξικού, το οποίο επιμελείται τη δημιουργία ψηφιακής βάσης όλων 
των αποδεκτών κλιτικών τύπων του ελληνικού αγωνιστικού σκραμπλ, ελλείψει και 
σχετικής σαφούς διευκρινιστικής οδηγίας στους επίσημους «όρους αποδοχής λέξεων», 
ακολουθεί την παγιωμένη αυτή παραδοχή και πρακτική, με σκοπό την αποδελτίωση του 
συγκεκριμένου βοηθήματος και την ένταξη των αντίστοιχων κλιτικών τύπων στην εν 
λόγω βάση δεδομένων. Προκειμένου όμως να αποφύγει τις αυθαιρεσίες, το ΤΛ σας 
ζητά να επιβεβαιώσετε την ορθότητα της ως άνω παραδοχής. Συμφωνείτε εν γένει με το 
Τμήμα Λεξικού; 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: ναι 
 
ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 111 

Στον πρόλογο του ΛΝΕΓ (Μπ.) ο λεξικογράφος μάς ενημερώνει για την κατανομή των 
λημμάτων σε τέσσερις κατηγορίες, ήτοι κυρίως λήμματα, υπολήμματα, εσωτερικά 
λήμματα (ή «ενδολήμματα») και αποσπασμένα λήμματα (φωτ. 1).  
 

 
 
Στο ερώτημα αυτό θα μας απασχολήσουν τα χιλιάδες – στην κυριολεξία – υπολήμματα 
του λεξικού αυτού, για τα οποία ο λεξικογράφος μάς λέει ότι «δεν δίδεται ερμήνευμα, 
γιατί η σημασία τους προκύπτει αυτομάτως από τη σημασία του κυρίως λήμματος στο 
οποίο υποτάσσονται» (φωτ. 1). Δυστυχώς όμως το πρόβλημα δεν είναι το (ανύπαρκτο) 



ερμήνευμα, αλλά το ότι δεν δίδονται καν κλιτικές πληροφορίες για το μορφολογικό 
σχηματισμό τους.  
 
Σας παρακαλούμε να παρατηρήσετε προσεκτικά τις παρακάτω φωτ. 2, φωτ, 3, φωτ. 4. 
Για να γίνει πιο σαφές το τι σημαίνει «υπολήμμα», δείτε επί παραδείγματι τις φωτ. 2, 3, 
4: στο κυρίως λήμμα ανθοβολώ βρίσκονται τα υπολήμματα ανθοβόληση, ανθοβόλημα, 
ανθοβολία, στο κυρίως λήμμα τσαμπουνώ βρίσκονται τα υπολήμματα τσαμπουνίζω, 
τσαμπούνημα, τσαμπούνισμα κ.ο.κ. 
 

 
 



 
 



 
 
Το Τμήμα Λεξικού, το οποίο επιμελείται τη δημιουργία ψηφιακής βάσης δεδομένων 
όλων των αποδεκτών κλιτικών τύπων του ελληνικού αγωνιστικού σκραμπλ, ελλείψει και 
σχετικής σαφούς διευκρινιστικής οδηγίας στους επίσημους «όρους αποδοχής λέξεων», 
ακολουθεί μία συγκεκριμένη πρακτική με σκοπό την αποδελτίωση του συγκεκριμένου 
βοηθήματος και την ένταξη των αντίστοιχων κλιτικών τύπων των «υπολημμάτων» του 
ΛΝΕΓ στην εν λόγω βάση δεδομένων. Η πρακτική αυτή συνίσταται στην υιοθέτηση των 
κάτωθι επτά (7) παραδοχών: 
 
Α. Υπολήμματα επίθετα. Π.χ. μωαμεθανικός, -ή, -ό (φωτ. 2). Κλίνονται κανονικά σε όλα 
τα γένη. 
 
Β. Υπολήμματα ρήματα. Π.χ. διαμάχομαι (φωτ. 4). Κλίνονται μόνο στο ενεστωτικό τους 
θέμα (ενεστώτα και παρατατικό) και μόνο στη φωνή (ενεργητική ή παθητική) που ορίζει 
το λεξικό, σύμφωνα και με τους επίσημους «όρους αποδοχής λέξεων», στους οποίους 
ρητώς αναφέρεται (κεφ. Δ, παρ. 9) ότι «Τα λιγοστά ρήματα στα οποία δεν δίνεται 
αόριστος από τα βοηθήματα, ούτε γίνεται κάποιο σχόλιο (λ.χ. χέω), είναι δεκτά μόνο με 
το ενεστωτικό τους θέμα (ενεστώτα και παρατατικό)». Στο αοριστικό τους θέμα κλίνονται 
μόνον εάν αυτό τεκμαίρεται στο άλλο λεξικό (ΛΚΝ). 
 
Γ. Υπολήμματα ουσιαστικά (υποκοριστικά του κυρίως λήμματος). Π.χ. ανηφορίτσα 
(φωτ. 2). Κλίνονται σύμφωνα με τους μορφολογικούς περιορισμούς (απουσία πτώσεων 
ή αριθμών) της Γραμματικής και των «όρων αποδοχής λέξεων». 



 
Δ. Υπολήμματα ουσιαστικά (σε κύριο λήμμα που δεν είναι ουσιαστικό). Π.χ. υπολήμμα 
κοχλασμός στο κυρίως λήμμα κοχλάζω (φωτ. 3). Κλίνονται κανονικά σε όλες τις 
πτώσεις και τους αριθμούς, εκτός εάν το υπολήμμα αυτό εμφανίζει στο ΛΚΝ 
μορφολογικούς περιορισμούς (απουσία πτώσεων ή αριθμών), οπότε ακολουθούμε τις 
υποδείξεις του ΛΚΝ. 
 
Ε. Υπολήμματα ουσιαστικά (σε κύριο λήμμα που είναι άκλιτο ουσιαστικό). Π.χ. 
υπολήμμα ντραμίστας στο κυρίως λήμμα ντράμερ (φωτ. 2). Κλίνονται κανονικά σε όλες 
τις πτώσεις και τους αριθμούς, εκτός εάν το υπολήμμα αυτό εμφανίζει στο ΛΚΝ 
μορφολογικούς περιορισμούς (απουσία πτώσεων ή αριθμών), οπότε ακολουθούμε τις 
υποδείξεις του ΛΚΝ. 
 
Ζ. Υπολήμματα ουσιαστικά (σε κύριο λήμμα που είναι ουσιαστικό, αλλά με έννοια ή 
σημασία διαφορετική από του υπολήμματος). Π.χ. υπολήμμα μωαμεθανός στο κυρίως 
λήμμα μωαμεθανισμός {χωρ. πληθ.} (φωτ. 2). Κλίνονται κανονικά σε όλες τις πτώσεις 
και τους αριθμούς (ανεξάρτητα από τους μορφολογικούς περιορισμούς που 
συνοδεύουν το κυρίως λήμμα), εκτός εάν το υπολήμμα αυτό εμφανίζει στο ΛΚΝ 
μορφολογικούς περιορισμούς (απουσία πτώσεων ή αριθμών), οπότε ακολουθούμε τις 
υποδείξεις του ΛΚΝ. 
 
Η. Υπολήμματα ουσιαστικά (σε κύριο λήμμα που είναι ουσιαστικό και με έννοια ή 
σημασία ταυτόσημη με του υπολήμματος). Π.χ. υπολήμμα χαρμονή στο κυρίως λήμμα 
χαρμοσύνη (φωτ. 2), υπολήμμα τρόχασμα στο κυρίως λήμμα τροχασμός (φωτ. 2), 
υπολήμμα γιδόστρατο στο κυρίως λήμμα γιδόστρατα (φωτ. 2), υπολήμμα μέγκλος στο 
κυρίως λήμμα μέγκλα (φωτ. 4), υπολήμμα κληρικισμός στο κυρίως λήμμα 
κληρικαλισμός (φωτ. 4), υπολήμμα πιλοτίνα στο κυρίως λήμμα πιλοτιέρα (φωτ. 4), 
υπολήμμα λησμονησιά στο κυρίως λήμμα λησμονιά, υπολήμμα θρούμπη στο κυρίως 
λήμμα θρούμπι κ.ο.κ. Κλίνονται σύμφωνα με τυχόν μορφολογικούς περιορισμούς 
(απουσία πτώσεων ή αριθμών) που συνοδεύουν το κυρίως λήμμα, εκτός εάν το ίδιο 
υπολήμμα (ή το κυρίως λήμμα) στο ΛΚΝ κλίνεται ομαλά σε όλες τις πτώσεις και τους 
αριθμούς, οπότε ακολουθούμε τις υποδείξεις του ΛΚΝ. 
 
Προκειμένου όμως να αποφύγει τις αυθαιρεσίες, το Τμήμα Λεξικού σάς ζητά να 
επιβεβαιώσετε την ορθότητα των 7 ως άνω παραδοχών με 7 διαφορετικές απαντήσεις 
(Συμφωνώ ή Διαφωνώ).  
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: 111 Α: συμφωνούμε – 111 Β: συμφωνούμε – 111 Γ: 
συμφωνούμε – 111 Δ: συμφωνούμε – 111 Ε: συμφωνούμε – 111 Ζ: συμφωνούμε – 

111 Η: συμφωνούμε 

 
ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 112 

Στο ΛΝΕΓ (Μπ.) λημματογραφούνται χιλιάδες λήμματα (ως επί το πλείστον ουσιαστικά, 
επίθετα και ρήματα), στα οποία δεν δίδεται καν ερμήνευμα, ούτε βέβαια και κάποια 
πληροφορία για την κλίση τους. Το μόνο που εμφανίζεται αμέσως μετά την κεφαλή του 
λήμματος είναι ένα μικρό βελάκι, με το οποίο γίνεται παραπομπή σε άλλο, παρεμφερές 



εννοιολογικά, λήμμα (ας το πούμε «λήμμα υποδοχής» για να μπορέσουμε να 
συνεννοηθούμε). Στο ερώτημα αυτό δεν θα μας απασχολήσουν τα ουσιαστικά με βελάκι 
και τα επίθετα με βελάκι, αφού το ζήτημα γι’ αυτά επιλύθηκε με το προηγούμενο 
ερώτημα Νο 111. Εδώ θα ασχοληθούμε μόνο με τα 335 (τριακόσια τριάντα πέντε) 
ρήματα με βελάκι, εξετάζοντάς τα ομαδικά και όχι ένα – ένα. Μπορείτε να παρατηρήσετε 
δειγματοληπτικά, εν είδει παραδείγματος, κάποια από αυτά στην παρακάτω φωτ. 1. 
Αυτά που βλέπετε στη φωτ. 1 αριστερά (με έντονους χαρακτήρες) ας τα πούμε «ρήματα 
με βελάκι» και αυτά που βλέπετε δεξιά ας τα πούμε «ρήματα υποδοχής». 
 

 
 
Το πρόβλημα εντοπίζεται στο εξής: τα «ρήματα υποδοχής», στα οποία γίνεται 
παραπομπή, έχουν μεν ερμήνευμα και κλιτικές πληροφορίες, αλλά αυτές αφορούν το 
ρήμα αυτό το ίδιο και όχι εκείνο με το βελάκι. Η δε μεταφορά, ένταξη, παρουσίαση και 
σύνταξη των ρημάτων με βελάκι στα «ρήματα υποδοχής» παρουσιάζει μία 
μεθοδολογική ασυνέπεια, καθότι εφαρμόζονται τρεις διαφορετικές πρακτικές από τον 
λεξικογράφο. Τούτο έχει σαν συνέπεια να συγκροτούνται τρεις διαφορετικές ομάδες 
«ρημάτων με βελάκι», τις οποίες θα εξετάσουμε ευθύς αμέσως. 
 
1η Ομάδα. Σε κάποια «ρήματα υποδοχής» αμέσως μετά την κεφαλή του λήμματος 
(ακριβώς δίπλα τους και πριν τις κλιτικές πληροφορίες) εμφανίζεται και το εννοιολογικά 
παρεμφερές «ρήμα με βελάκι». Ακολουθούν κλιτικές πληροφορίες και έπεται το 
ερμήνευμα. Μπορείτε να παρατηρήσετε δειγματοληπτικά, εν είδει παραδείγματος, 
κάποια από αυτά στην παρακάτω φωτ. 2. 
 



 
 
2η Ομάδα. Σε κάποια άλλα «ρήματα υποδοχής» παρατίθενται πρώτα οι κλιτικές 
πληροφορίες, ακολουθεί το ερμήνευμα και τέλος κάτω κάτω παρατίθεται ως 
«υπολήμμα» το «ρήμα με βελάκι», το οποίο όμως δεν συνοδεύεται από καμία 
απολύτως κλιτική πληροφορία. Μπορείτε να παρατηρήσετε δειγματοληπτικά, εν είδει 
παραδείγματος, κάποια από αυτά στις παρακάτω φωτ. 3, 4, 5, 6. 
 



 
 



 
 



 
 



 
 
3η Ομάδα. Και σε κάποια άλλα «ρήματα υποδοχής» δεν εμφανίζεται καν το «ρήμα με 
βελάκι». Μπορείτε να παρατηρήσετε δειγματοληπτικά, εν είδει παραδείγματος, κάποια 
από αυτά στις παρακάτω φωτ. 7, 8. 
 



 
 



 
 

Το Τμήμα Λεξικού, το οποίο επιμελείται τη δημιουργία ψηφιακής βάσης δεδομένων 
όλων των αποδεκτών κλιτικών τύπων του ελληνικού αγωνιστικού σκραμπλ, ελλείψει και 
σχετικής σαφούς διευκρινιστικής οδηγίας στους επίσημους «όρους αποδοχής λέξεων», 
ακολουθεί μία συγκεκριμένη πρακτική με σκοπό την αποδελτίωση του συγκεκριμένου 
βοηθήματος και την ένταξη των αντίστοιχων κλιτικών τύπων των «ρημάτων με βελάκι» 
του ΛΝΕΓ στην εν λόγω βάση δεδομένων. Η πρακτική αυτή συνίσταται στην υιοθέτηση 
των κάτωθι επτά (7) παραδοχών: 
 
Α. Ρήματα με βελάκι 1ης Ομάδας. Κλίνονται ομαλά, ακολουθώντας την πλήρη κλίση (σε 
όλους τους χρόνους και σε όλες τις φωνές) των αντίστοιχων «ρημάτων υποδοχής», 
πάντα όμως σύμφωνα και με τη σχετική γνωμοδότηση του ΤΕΓ (αρ. πρωτ. 168 / 
25.05.2020). 
 
Β. Ρήματα με βελάκι 2ης Ομάδας (τα οποία δεν λημματογραφούνται στο ΛΚΝ του Τρ.). 
Κλίνονται μόνο στο ενεστωτικό τους θέμα (ενεστώτα και παρατατικό) και μόνο στη φωνή 
(ενεργητική ή παθητική) που ορίζει το λεξικό, σύμφωνα και με τους επίσημους «όρους 
αποδοχής λέξεων», στους οποίους ρητώς αναφέρεται (κεφ. Δ, παρ. 9) ότι «Τα λιγοστά 



ρήματα στα οποία δεν δίνεται αόριστος από τα βοηθήματα, ούτε γίνεται κάποιο σχόλιο 
(λ.χ. χέω), είναι δεκτά μόνο με το ενεστωτικό τους θέμα (ενεστώτα και παρατατικό)».  
 
Γ. Ρήματα με βελάκι 2ης Ομάδας (τα οποία δεν λημματογραφούνται στο ΛΚΝ του Τρ., 
αλλά εμφανίζονται στον πίνακα «Ορθογραφία» του ΛΝΕΓ με διπλή γραφή). Κλίνονται 
ομαλά, ακολουθώντας την πλήρη κλίση (σε όλους τους χρόνους και σε όλες τις φωνές) 
των αντίστοιχων «ρημάτων υποδοχής». 
 
Δ. Ρήματα με βελάκι 2ης Ομάδας (τα οποία λημματογραφούνται στο ΛΚΝ του Τρ.). 
Κλίνονται ομαλά, ακολουθώντας ακριβώς τα κλιτικά υποδείγματα του ΛΚΝ. 
 
Ε. Ρήματα με βελάκι 3ης Ομάδας (τα οποία δεν λημματογραφούνται στο ΛΚΝ του Τρ.). 
Κλίνονται μόνο στο ενεστωτικό τους θέμα (ενεστώτα και παρατατικό) και μόνο στη φωνή 
(ενεργητική ή παθητική) που ορίζει το λεξικό, σύμφωνα και με τους επίσημους «όρους 
αποδοχής λέξεων», στους οποίους ρητώς αναφέρεται (κεφ. Δ, παρ. 9) ότι «Τα λιγοστά 
ρήματα στα οποία δεν δίνεται αόριστος από τα βοηθήματα, ούτε γίνεται κάποιο σχόλιο 
(λ.χ. χέω), είναι δεκτά μόνο με το ενεστωτικό τους θέμα (ενεστώτα και παρατατικό)».  
 
Ζ. Ρήματα με βελάκι 3ης Ομάδας (τα οποία δεν λημματογραφούνται στο ΛΚΝ του Τρ., 
αλλά εμφανίζονται στον πίνακα «Ορθογραφία» του ΛΝΕΓ με διπλή γραφή). Κλίνονται 
ομαλά, ακολουθώντας την πλήρη κλίση (σε όλους τους χρόνους και σε όλες τις φωνές) 
των αντίστοιχων «ρημάτων υποδοχής». 
 
Η. Ρήματα με βελάκι 3ης Ομάδας (τα οποία λημματογραφούνται στο ΛΚΝ του Τρ.). 
Κλίνονται ομαλά, ακολουθώντας ακριβώς τα κλιτικά υποδείγματα του ΛΚΝ. 
 
Προκειμένου όμως να αποφύγει τις αυθαιρεσίες, το Τμήμα Λεξικού σάς ζητά να 
επιβεβαιώσετε την ορθότητα των 7 ως άνω παραδοχών με 7 διαφορετικές απαντήσεις 
(Συμφωνώ ή Διαφωνώ). 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: 112 Α: συμφωνούμε – 112 Β: συμφωνούμε – 112 Γ: 
συμφωνούμε – 112 Δ: συμφωνούμε – 112 Ε: συμφωνούμε – 112 Ζ: συμφωνούμε – 

112 Η: συμφωνούμε 

 
ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 113 

113 Α. Στο ΛΝΕΓ, Β΄ έκδοση (Μπ.) λημματογραφούνται 95 σύνθετα ρήματα με α΄ 
συνθετικό το παραγωγικό σύμφυμα ψιλο-. 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. 1990 (πιθανόν για λόγους οικονομίας χάρτου…). 
Όλα αυτά μαζί μπορείτε να τα δείτε στη φωτ. 1. 
 



 
 
Όπως ήδη θα έχετε παρατηρήσει στη φωτ. 1, τα ρήματα αυτά δεν συνοδεύονται 
καθόλου από κλιτικές πληροφορίες, ενώ η ίδια ακριβώς τακτική εφαρμόζεται και στο 
ΛΣΓ (του ιδίου).  
 
Το Τμήμα Λεξικού, το οποίο επιμελείται τη δημιουργία ψηφιακής βάσης δεδομένων 
όλων των αποδεκτών κλιτικών τύπων 2 – 15 γραμμάτων του ελληνικού αγωνιστικού 



σκραμπλ, ακολουθεί μία συγκεκριμένη πρακτική για την κλίση αυτών των ρημάτων. Η 
πρακτική αυτή συνίσταται στην υιοθέτηση των κάτωθι ένδεκα (11) παραδοχών:  
 
113 Α1. Τα ρ. που λημματογραφούνται στην ενεργητική φωνή, κλίνονται μόνο στο 
ενεστωτικό θέμα (ενεστώτα και παρατατικό) και μόνο στην ενεργ. φωνή.  
 
113 Α2. Τα ρ. που λημματογραφούνται στην παθητική φωνή, κλίνονται μόνο στο 
ενεστωτικό θέμα (ενεστώτα και παρατατικό) και μόνο στην παθ. φωνή.  
 
113 Α3. Τα ρ. ψιλοσκοτεινιάζει, ψιλοφέγγει, που λημματογραφούνται αποκλειστικά ως 
τριτοπρόσωπα, κλίνονται μόνον ως τριτοπρόσωπα (ενεργ. φωνή, ενεστ, θέμα).  
 
113 Α4. Τα ρ. που λημματογραφούνται αποκλειστικά ως ασυναίρετα της πρώτης τάξης 
της β΄ συζυγίας, κλίνονται αποκλειστικά ως ασυναίρετα, π.χ. ψιλοδιψάω, ψιλοζητάω κ.ά. 
 
113 Α5. Τα ρ. που λημματογραφούνται αποκλειστικά ως συνηρημένα της πρώτης τάξης 
της β΄ συζυγίας, κλίνονται αποκλειστικά ως συνηρημένα, π.χ. ψιλομεθώ, ψιλοπονώ κ.ά. 
 
113 Α6. Όλα τα ρ. κλίνονται στον παρατατικό χωρίς εσωτερική συλλαβική αύξηση, π.χ. 
ψιλότρεμα (όχι ψιλοέτρεμα), ψιλοέλπιζα (όχι ψιλοήλπιζα), ψιλοέλεγχα (όχι ψιλοήλεγχα).  
 
113 Α7. Ο χαρακτήρας του θέματος του παρατατικού των ρ. ψιλοκαίω, ψιλοκλαίω, 
ψιλολέω, ψιλοφταίω είναι το -γ- (ψιλόκαιγα, ψιλόκλαιγα, ψιλόλεγα, ψιλόφταιγα). 
 
113 Α8. Για την κλίση του ρ. ψιλοακούω ακολουθούμε την πρόσφατη γνωμοδότηση του 
ΤΕΓ, ερώτημα Νο 107 (σύνθετα ρ. του ακούω). 
 
113 Α9. Για την κλίση του ρ. ψιλοθέλω δεν καταχωρίστηκαν καθόλου τα λαϊκότροπα 
ψιλοθές, ψιλοθέμε, ψιλοθέτε, ψιλοθέν, ψιλοθένε.  
 
113 Α10. Ομοίως, δεν καταχωρίστηκαν καθόλου τα ψιλοήθα, ψιλοήθες, ψιλοήθε, 
ψιλοήθαμε, ψιλοήθατε, ψιλοήθαν, ψιλοήθανε. 
 
113 Α11. Επιπρόσθετοι κλιτικοί τύποι δύναται να τεκμαίρονται από το ΛΚΝ (Τρ.).   
 
Προκειμένου όμως να αποφύγει τις αυθαιρεσίες, το Τμήμα Λεξικού σάς ζητά να 
επιβεβαιώσετε την ορθότητα των 11 ως άνω παραδοχών με 11 διαφορετικές 
απαντήσεις (Συμφωνώ ή Διαφωνώ). 
 
113 Β. Στο ΛΚΝ (Τρ.) λημματογραφούνται τα διγενή μονοκατάληκτα ουσιαστικά 
βουλευτής, δικαστής, ευρωβουλευτής, εφοπλιστής, ιατροδικαστής, 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. 2). 
 



 
 
Στο ΛΝΕΓ (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 βουλευτής, δικαστής, ευρωβουλευτής, ευρωδικαστής, 
ιατροδικαστής, ληστής, για τα οποία ο συντάκτης του λεξικού μάς δίνει ξεκάθαρα τη 
γενική ενικού του θηλυκού. Όπως βλέπουμε, αυτή διαφοροποιείται στην κατάληξη από 
εκείνη του αρσενικού (φωτ. 3). 
 

 
 
Στη δεύτερη ομάδα ανήκουν τα αρχικελευστής, γερουσιαστής, κελευστής, πρεσβευτής, 
για τα οποία δεν δίδεται καμία πληροφορία για τη γενική ενικού του θηλυκού (φωτ. 3). 
 
Στο ΛΣΓ (Μπ.) τεκμαίρονται επιπροσθέτως και οι κλιτικοί τύποι «κελευστού» και 
«πρεσβευτού» (φωτ. 4), οι οποίοι θα «παίζουν», δηλ. θα τεθούν σε ισχύ τον προσεχή 
Μάιο. 
 

 



 
Θεωρείτε ορθό να υφίστανται στο ελληνικό αγωνιστικό σκραμπλ και να είναι αποδεκτοί 
σ’ αυτό οι κλιτικοί τύποι της γενικής ενικού του θηλυκού γένους της εφοπλιστού, της 
αρχικελευστού και της γερουσιαστού; 
 
113 Γ. Στο ΛΚΝ (Τρ.), στο ερμήνευμα του λ. αεριο- λημματογραφείται και το λ. 
~παραγωγός (φωτ. 5). 
 

 
 
Στο Τμήμα Λεξικού θεωρούμε ότι δεν είναι σαφές το αν η λέξη αεριοπαραγωγός είναι 
αρσενικό ουσιαστικό ή τριγενές επίθετο. Θεωρείτε ότι το «αεριοπαραγωγός» είναι 
αρσενικό ουσιαστικό ή τριγενές επίθετο -ός, -ός, -ό; 
 
113 Δ. Στο ΛΝΕΓ, Β΄ έκδοση (Μπ.) λημματογραφούνται 5 σύνθετα λήμματα (1 ρήμα, 2 
αρσενικά ουσιαστικά και 2 θηλυκά ουσιαστικά) με α΄ συνθετικό το παραγωγικό σύμφυμα 
αβγο-. 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. 43 
(πιθανόν για λόγους οικονομίας χάρτου…). Όλα αυτά μαζί μπορείτε να τα δείτε στη φωτ. 
6. 
 

 
 
Όπως ήδη θα έχετε παρατηρήσει στη φωτ. 6, τα λήμματα αυτά δεν συνοδεύονται 
καθόλου από κλιτικές πληροφορίες, ενώ η ίδια ακριβώς τακτική εφαρμόζεται και στο 
Λ.Σ.Γ. (του ιδίου).  
 
Για το ρ. αβγοβολώ έχουμε πάρει γνωμοδότηση από τον κ. Γ. Μπαμπινιώτη (πρακτικό 
14/2/2018), σύμφωνα με το οποίο το ρ. αυτό «ως σπάνιο λαϊκό, κλίνεται κατά τη Β1 
συζυγία σε -άς, -ά». Αόριστος δεν δίδεται, επομένως το κλίνουμε μόνο στο ενεστωτικό 
θέμα. Συμφωνείτε ότι τα 4 ουσιαστικά κλίνονται κανονικά σε όλες τις πτώσεις και τους 
αριθμούς, σύμφωνα με τις οδηγίες της αποδεκτής μας Γραμματικής; 
  
113 Ε. Στο ΛΝΕΓ, στο λήμμα μεθορμίζω {μεθόρμισ-α, -τηκα (λόγ. -θηκα)} απουσιάζει η 
μετοχή παθητικού παρακειμένου, την οποία σε άλλα αντίστοιχα ρήματα ο λεξικογράφος 
την δίνει πάντα μετά τον παθητικό αόριστο (φωτ. 7). 
 



 
 
Μήπως εκ παραδρομής δεν κατέγραψε τη μετοχή μεθορμισμένος; Θεωρείτε ορθό να 
υφίστανται στο ελληνικό αγωνιστικό σκραμπλ και να είναι αποδεκτοί σ’ αυτό οι κλιτικοί 
τύποι της μετοχής μεθορμισμένος, -η, -ο;  
 
113 Ζ. Στο ΛΝΕΓ, Β΄ έκδοση (Μπ.) λημματογραφούνται 10 σύνθετα λήμματα (5 τριγενή 
επίθετα, 4 αρσενικά ουσιαστικά και 1 ουδέτερο ουσιαστικό) με α΄ συνθετικό το 
παραγωγικό σύμφυμα αιγο-. 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. 86 (πιθανόν για λόγους οικονομίας χάρτου…). Όλα αυτά μαζί 
μπορείτε να τα δείτε στη φωτ. 8. 
 

 
 
Όπως ήδη θα έχετε παρατηρήσει στη φωτ. 8, τα λήμματα αυτά δεν συνοδεύονται 
καθόλου από κλιτικές πληροφορίες, ενώ η ίδια ακριβώς τακτική εφαρμόζεται και στο 
Λ.Σ.Γ. (του ιδίου).  
 
Για το ουσ. αιγόπους έχουμε πάρει γνωμοδότηση από το «Τμήμα Ελληνικής Γλώσσας» 
της ΠΕΣ (αρ. πρωτ. 205 / 05.10.2020). Συμφωνείτε ότι τα υπόλοιπα 4 ουσιαστικά και τα 
5 τριγενή επίθετα κλίνονται κανονικά σε όλες τις πτώσεις και τους αριθμούς, σύμφωνα 
με τις οδηγίες της αποδεκτής μας Γραμματικής; 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: 113 Α1: συμφωνούμε – 113 Α2: συμφωνούμε – 113 Α3: 
συμφωνούμε – 113 Α4: συμφωνούμε – 113 Α5: συμφωνούμε – 113 Α6: 
συμφωνούμε – 113 Α7: συμφωνούμε – 113 Α8: συμφωνούμε – 113 Α9: 
συμφωνούμε – 113 Α10: συμφωνούμε – 113 Α11: συμφωνούμε – 113 Β: ναι – 113 

Γ: τριγενές επίθετο – 113 Δ: ναι – 113 Ε: ναι – 113 Ζ: ναι 
 
ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 114 

114 Α. Στο ΛΚΝ (Τρ.) λημματογραφείται το ουσιαστικό αγλέουρας, το οποίο 
συνοδεύεται από το κλιτικό υπόδειγμα Ο5 φύλακας, φύλακα, φύλακες, φυλάκων (φωτ. 
1). 
 



 
 
Στο ΛΝΕΓ (Μπ.) λημματογραφείται το ουσιαστικό αγλέο(υ)ρας κ. αγκλέουρας (ο) {χωρ. 
πληθ.} (φωτ. 2). 
 

 
 
Παρατηρούμε ότι στο ΛΚΝ δεν λημματογραφούνται τα αγλέορας και αγκλέουρας, ενώ 
στο ΛΝΕΓ τα ουσιαστικά αυτά δεν έχουν πληθυντικό. Το Τμήμα Λεξικού θεωρεί ότι οι 
λέξεις αγλέουρας και αγλέορας είναι μεν εννοιολογικά ταυτόσημες, αλλά όχι και 
ομόηχες. Στους όρους αποδοχής λέξεων, κεφ. Ε, παρ. 4, γράφει «Διευκρινίζεται ότι η 
διπλή ορθογραφία αφορά λέξεις ομόηχες και ομόσημες, λ.χ. αητός και αϊτός, όχι όμως 
αετός». Με βάση το σκεπτικό αυτό, το ΤΛ δεν έχει καταχωρίσει στην ψηφιακή βάση 
αποδεκτών λέξεων τους κλιτικούς τύπους του πληθυντικού των ουσιαστικών αγλέορας 
κ. αγκλέουρας. 
 
Θεωρείτε ορθό να υφίστανται στο ελληνικό αγωνιστικό σκραμπλ και να είναι αποδεκτοί 
σ’ αυτό οι κλιτικοί τύποι αγλέορες, αγλεόρων, αγκλέουρες, αγκλεούρων;  
 
114 Β. Στο ΛΚΝ (Τρ.) τα ρ. αληθεύω, ισούμαι, πρέπω, φεγγίζω και φημολογούμαι 
λημματογραφούνται στο α΄ εν. πρόσωπο και αμέσως μετά δίδεται εντός παρενθέσεως η 
επισήμανση «στο γ΄ προσ.» (φωτ. 3). 
 

 
 
Το Τμήμα Λεξικού, το οποίο επιμελείται τη δημιουργία ψηφιακής βάσης όλων των 
αποδεκτών κλιτικών τύπων του ελληνικού αγωνιστικού σκραμπλ, έχει καταχωρίσει σ’ 
αυτήν και τους κλιτικούς τύπους του α΄ εν. προσώπου των ανωτέρω ρημάτων, αφού 
δίδονται ρητώς στην κεφαλή του λήμματος. Συμφωνείτε με το Τμήμα Λεξικού; 
 



114 Γ. Το Τμήμα Λεξικού, προσπαθεί να εφαρμόσει μία ενιαία πρακτική για ομοειδείς 
περιπτώσεις σχετικά με την κλίση ή τη μη κλίση των ξένων νομισμάτων και 
προβληματίζεται ιδιαίτερα σχετικά με το γένος κάποιων νομισμάτων.  
 
Στο κυρίως σώμα των λεξικών λημματογραφούνται ως ανεξάρτητα λήμματα τα δηνάριο, 
δολάριο, κορώνα, λίρα, λιρέτα, μάρκο, πεσέτα, ρούβλι, ρουπία, σελίνι, φιορίνι, φράγκο 
(ΛΝΕΓ) και το εσκούδο (ΛΚΝ), στα οποία ορίζονται ρητώς γένος και κλιτικό υπόδειγμα, 
επομένως κλίνονται σε όλες τις πτώσεις ενικού και πληθυντικού. 
 
Στο ΛΝΕΓ (Μπ.), Β΄ έκδοση, σελ. 1190, υπάρχει ο πίνακας «νομίσματα» (φωτ. 4, 5, 6), 
ο οποίος είναι αποδεκτός βάσει των όρων αποδοχής λέξεων.  
 

 



 

 
 
Στον πίνακα αυτόν όμως δεν δίδεται το γένος (αρσενικό, θηλυκό ή ουδέτερο) του κάθε 
νομίσματος. Επίσης δεν υπάρχει καμία διάκριση ανάμεσα σε κλιτά και άκλιτα. Πολλά 
από αυτά είναι καταφανώς άκλιτα (λ.χ. γκουρντ, σεκέλ, ρινγκίτ, κετζάλ κλπ.) διότι 
λήγουν σε σύμφωνο. Άλλα όμως έχουν κατάληξη σε φωνήεν.  
 
Στο κυρίως σώμα του ΛΝΕΓ λημματογραφούνται και χιλιάδες κύρια ονόματα, μεταξύ 
των οποίων και οι χώρες του κόσμου. Στο ερμήνευμά τους ορίζεται ρητώς (μεταξύ 
άλλων) και το γένος του νομίσματός τους. Μέσω λοιπόν αυτής της αναζήτησης στα 



λήμματα των χωρών, βρήκαμε ότι κάποια νομίσματα που έχουν κατάληξη -α (τα οποία 
θα μπορούσε κανείς να υποθέσει ότι ίσως είναι θηλυκά) δίδονται ρητώς με το ουδέτερο 
άρθρο «το» (λ.χ. το κουάνζα, το κούνα, το κίνα, το κουάτσα, το τάκα, το ντόμπρα, το 
νάφκα, το πούλα, το μπαλμπόα κλπ.). Επομένως, συμπεραίνουμε ότι και αυτά είναι 
άκλιτα. 
 
Ουδέτερα επίσης ορίζονται ρητώς το πέσο, το αφγάνι, το λάρι, το νταλάσι, το σέντι, το 
λότι (κ. πληθ. μαλότι), το γκουαρανί, το ζλότι και το λιλανγκένι.  
 
Αντιθέτως, θηλυκά ορίζονται ρητώς η ουγκίγια, η χρυσή κόρδοβα, η λεμπίρα και η 
χρίβνα. Αυτά τα θηλυκά μπορείτε να τα δείτε όλα μαζί στην παρακάτω φωτ. 7. 
 

 
 
114 Γ1. Θεωρείτε ορθό να κλίνονται τα ουδέτερα πέσο, αφγάνι, λάρι, νταλάσι, σέντι, 
γκουαρανί, ζλότι και λιλανγκένι; 
 
114 Γ2. Θεωρείτε ορθό να κλίνονται τα θηλυκά ουγκίγια, κόρδοβα, λεμπίρα και χρίβνα;  
 
114 Δ. Σύμφωνα με τους όρους αποδοχής λέξεων, κεφ. Δ, παρ. 2, είναι αποδεκτά 
(βάσει του μοναδικού παραδείγματος) και το ξανάδωσα και το ξαναέδωσα. Στο ΛΚΝ 
λημματογραφούνται ως αυτόνομα λήμματα κάποια λίγα σύνθετα ρήματα με α΄ 
συνθετικό το πρόθημα ξανα-. Σε όλα εμφανίζεται διτυπία στους παρελθοντικούς 
χρόνους, με ή χωρίς τη συλλαβική αύξηση, λ.χ. ξανάβαλα και ξαναέβαλα, ξανάβγαλα 
και ξαναέβγαλα, ξανάβλεπα και ξαναέβλεπα, ξανάβρισκα και ξαναέβρισκα, ξανάγινα και 



ξαναέγινα, ξανάγραψα και ξαναέγραψα, ξανάδωσα και ξαναέδωσα, ξανάρθα και 
ξαναήρθα, ξανάζησα και ξαναέζησα κλπ. (φωτ. 8). 
 

 
 
Μερικές φορές μάλιστα, εμφανίζεται και τρίτος τύπος στους παρελθοντικούς χρόνους 
(λ.χ. ξαναβρήκα, ξανάβρα, ξαναήβρα) ή ακόμη και τέταρτος τύπος (λ.χ. ξαναήρθα, 
ξανάρθα, ξαναήλθα, ξανάλθα). 
 
Συμφωνείτε ότι (σύμφωνα με τον κανονισμό) διτυπία δεν υφίσταται μόνο στο ρ. του 
παραδείγματος (ξανάδωσα και ξαναέδωσα), αλλά και στα υπόλοιπα ρήματα των 
λεξικών μας, όπως π.χ. ξανάθεσα και ξαναέθεσα, ξανάθιξα και ξαναέθιξα, ξανάπεσα και 
ξαναέπεσα, ξανάριξα και ξαναέριξα, ξανάτριψα και ξαναέτριψα, ξανάχασα και 
ξαναέχασα, ξανάκοψα και ξαναέκοψα (αόριστος) καθώς και ξανάχανα και ξαναέχανα, 
ξανάνεθα και ξαναένεθα, ξανάριχνα και ξαναέριχνα, ξανάνεμα και ξαναένεμα, ξανάδινα 
και ξαναέδινα, ξανάλεγα και ξαναέλεγα, ξανάνηφα και ξαναένηφα, ξανάχωνα και 
ξαναέχωνα, ξανάκοβα και ξαναέκοβα, ξανάνηθα και ξαναένηθα (παρατατικός) κλπ.; 
 
114 Ε. Στο ΛΝΕΓ, Β΄ έκδοση (Μπ.) λημματογραφούνται 9 σύνθετα λήμματα (8 τριγενή 
επίθετα και 1 αρσενικό ουσιαστικό) με α΄ συνθετικό το παραγωγικό σύμφυμα ημι-. 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. 731 (πιθανόν για 
λόγους οικονομίας χάρτου…). Όλα αυτά μαζί μπορείτε να τα δείτε στη φωτ. 9. 
 

 
 
Όπως ήδη θα έχετε παρατηρήσει στη φωτ. 9, 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 σε όλες τις πτώσεις και τους 
αριθμούς, σύμφωνα με τις οδηγίες της αποδεκτής μας Γραμματικής; 
 
114 Ζ. Στους όρους αποδοχής λέξεων δεν γίνεται καμία αναφορά σχετικά με την 
απουσία γενικής πτώσεως των υποκοριστικών σε -ούδι. Στα αποδεκτά βοηθήματα 
Γραμματικής ομοίως, δεν γίνεται καμία αναφορά στα ουδέτερα υποκοριστικά με 
κατάληξη -ούδι. Στο ΛΚΝ (φωτ. 10) και στο ΛΝΕΓ (φωτ. 11) ο μορφολογικός 
σχηματισμός των πτώσεων των ουδετέρων ουσιαστικών (μη υποκοριστικών) με 
κατάληξη -ούδι (καθώς και των ουδετέρων υποκοριστικών με την ίδια κατάληξη) δεν 
εμφανίζει ενιαία μεθοδολογία και πρακτική σχετικά με την κλίση τους. 
 

 
 



 
 
Στη φωτ. 10 (Τρ.) παρατηρούμε ότι τα αρκούδι, λεχούδι, μαμούδι, μουσούδι, πελεκούδι, 
τρυφερούδι κλίνονται ομαλά σε όλες τις πτώσεις, όπως δηλαδή και τα ζούδι, φλούδι, 
χνούδι, λουλούδι, τραγούδι (το κλιτικό υπόδειγμα Ο44 είναι το τραγούδι και το Ο44α 
είναι το αρνάκι). Τα δε λεχούδι και πελεκούδι παρουσιάζονται ως υποκοριστικά. 
Βλέπουμε επίσης ότι τα μαθητούδι, ξεπεταρούδι, πεταρούδι, σχολειαρούδι, 
σκολειαρούδι, ψυχούδι δεν έχουν γενική πτώση. Παρατηρούμε ακόμη ότι στα 
υποκοριστικά αγγελούδι, ανιψούδι δεν δίδονται κλιτικές πληροφορίες. Τέλος, τα 
βλασταρούδι και αποδιαλεγούδι είναι ενδολήμματα μέσα στο λήμμα «-ούδι», χωρίς να 
συνοδεύονται από κλιτικά υποδείγματα.  
 
Στη φωτ. 11 (Μπ.) παρατηρούμε ότι τα μαθητούδι, ξεπεταρούδι, πελεκούδι, πεταρούδι 
συνοδεύονται από επισημάνσεις απουσίας πτώσεων (χωρ. γεν.). Αντιθέτως, στα 
αγγελούδι, αρκούδι, λεχούδι, μαμούδι, μουσούδι δίδονται ρητώς και οι γενικές. Τα δε 
αρκούδι και λεχούδι παρουσιάζονται ως υποκοριστικά. Τέλος, παρατηρούμε ότι στα 
βυζασταρούδι, λελούδι (υπολήμμα στο λουλούδι), σχολειαρούδι, σκολειαρούδι, καθώς 
επίσης και στα υποκοριστικά ανιψούδι, ασβούδι και πρα(γ)ματούδι δεν δίδονται κλιτικές 
πληροφορίες, ούτε όμως και επισημάνσεις απουσίας πτώσεων.  
 
Θεωρείτε ορθό τα ανιψούδι, ασβούδι, πρα(γ)ματούδι, βλασταρούδι και αποδιαλεγούδι 
να κλίνονται κανονικά σε όλες τις πτώσεις και τους αριθμούς; 
 



ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: 114 Α: όχι – 114 Β: ναι – 114 Γ1: όχι – 114 Γ2: ναι – 114 Δ: ναι – 

114 Ε: ναι – 114 Ζ: όχι 
 
ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 115 

115 Α. Στο ΛΝΕΓ, Β΄ έκδοση (Μπ.) λημματογραφούνται 20 σύνθετα τριγενή επίθετα με 
α΄ συνθετικό το παραγωγικό σύμφυμα ευ-. 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. 683 (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 επίθετα αυτά κλίνονται κανονικά σε όλες τις πτώσεις και τους 
αριθμούς, σύμφωνα με τις οδηγίες της αποδεκτής μας Γραμματικής; 
 
115 Β. Είχαμε ρωτήσει τον Διευθυντή του Ινστιτούτου Νεοελληνικών Σπουδών κ. Γ. 
Παπαναστασίου, για το αν υφίσταται η μετοχή παθητικού παρακειμένου ρημάτων του 
ΛΚΝ που έχουν μόνο παθητική φωνή (με διάθεση είτε παθητική είτε μέση είτε 
ουδέτερη). 
 
Όπως μπορείτε να δείτε στη γνωμοδότησή του (αρ. πρωτ. 165 / 08.05.2020), υπάρχει 
έγχρωμος πίνακας με ρήματα του ΛΚΝ που έχουν μόνο παθητική φωνή. Σε κάποια 
ρήματα απάντησε «ΝΑΙ», σε κάποια άλλα απάντησε «ΟΧΙ» και σε κάποια άλλα άφησε 
κενό λέγοντάς μας ότι «Όπου αφήνω κενό, δεν θεωρώ αδύνατο τον σχηματισμό αλλά 
μου φαίνεται ότι δεν θα χρησιμοποιούνταν ποτέ. Οι απαντήσεις αυτές ξεκινούν με το 
προσωπικό μου γλωσσικό αίσθημα και δεν μπορούν να έχουν την ισχύ κανόνα».  

 
Στο παρόν ερώτημα θα ασχοληθούμε με 8 ρήματα του κλιτικού υποδείγματος Ρ10.9β, 
στα οποία ο κ. Παπαναστασίου άφησε κενό. Πρόκειται για τα ρ. αιτούμαι, 
ανδροκρατούμαι, αντροκρατούμαι, διανοούμαι, διαπυούμαι, ενασχολούμαι, 
περιηγούμαι, στροφοδινούμαι. 
 
Θεωρείτε ορθό να υφίστανται στο ελληνικό αγωνιστικό σκραμπλ και να είναι αποδεκτές 
σ’ αυτό οι μετοχές παθητικού παρακειμένου αιτημένος, ανδροκρατημένος, 



αντροκρατημένος, διανοημένος, διαπυημένος, ενασχολημένος, περιηγημένος, 
στροφοδινημένος;  
 
Σας παρακαλούμε να επιλέξετε μία από τις τρεις επιλογές απαντήσεων (Α: ναι σε όλα, 
Β: όχι σε όλα, Γ: κάποια από αυτά να είναι αποδεκτά). Εάν επιλέξετε την απάντηση Γ, 
τότε σας παρακαλούμε να γράψετε κάτω κάτω σε σχόλιο, ποια από αυτά συγκεκριμένα 
θεωρείτε ότι πρέπει να είναι αποδεκτά. 
 
115 Γ. Στο ΛΝΕΓ (Μπ.) λημματογραφούνται τα διγενή μονοκατάληκτα ουσιαστικά 
ακτοφύλακας, αρχαιοφύλακας, αρχειοφύλακας, αρχιδεσμοφύλακας, αρχιφύλακας, 
αστυφύλακας, δασοφύλακας, δεσμοφύλακας, θεματοφύλακας, θεσμοφύλακας, 
σωματοφύλακας, τερματοφύλακας, φύλακας. 
 
Πλην του μονογενούς αρσενικού «δασοφύλακας», όλα τα υπόλοιπα εμφανίζονται 
ταυτοχρόνως και ως αρσενικά και ως θηλυκά. Όπως θα παρατηρήσετε, τα λήμματα 
αυτής της κατηγορίας λημματογραφούνται στο λεξικό αυτό με κάποια μεθοδολογική 
«ασυνέπεια», με αποτέλεσμα να συγκροτούνται δύο διαφορετικές ομάδες τέτοιων 
διγενών ουσιαστικών με την ως άνω κατάληξη. 
 
Στην πρώτη ομάδα ανήκουν τα διγενή αρχαιοφύλακας, αρχιφύλακας, θεματοφύλακας, 
θεσμοφύλακας, σωματοφύλακας, τερματοφύλακας, για τα οποία ο συντάκτης του 
λεξικού μάς δίνει ξεκάθαρα τη γενική ενικού του θηλυκού. Όπως βλέπουμε, αυτή 
διαφοροποιείται στην κατάληξη από εκείνη του αρσενικού (φωτ. 2). 
 

 
 



Στη δεύτερη ομάδα ανήκουν τα διγενή ακτοφύλακας, αρχειοφύλακας, 
αρχιδεσμοφύλακας, αστυφύλακας, δεσμοφύλακας, φύλακας, για τα οποία δεν δίδεται 
καμία πληροφορία για τη γενική ενικού του θηλυκού (φωτ. 2). 
 
Τα αστυφύλακας, δασοφύλακας, δεσμοφύλακας, φύλακας λημματογραφούνται και στο 
ΛΣΓ (Μπ.), όπου όμως δίδεται ρητώς (φωτ. 3) και η γενική ενικού του θηλυκού (σημ.: 
στο λεξικό αυτό το «δασοφύλακας» εμφανίζεται ως διγενές).  
 

 
 
Επομένως, από το λεξικό αυτό τεκμαίρονται επιπροσθέτως και οι κλιτικοί τύποι της 
γενικής ενικού των θηλυκών «της αστυφύλακος», «της δασοφύλακος», «της 
δεσμοφύλακος», «της φύλακος», οι οποίοι θα «παίζουν» (δηλ. θα τεθούν σε ισχύ) τον 
προσεχή Μάιο. 
 
Απομένουν τα διγενή ουσιαστικά ακτοφύλακας (ο/η), αρχειοφύλακας (ο/η), 
αρχιδεσμοφύλακας (ο/η), που είδαμε στο ΛΝΕΓ (φωτ. 2). Θεωρείτε ορθό να υφίστανται 
στο ελληνικό αγωνιστικό σκραμπλ και να είναι αποδεκτοί σ’ αυτό οι κλιτικοί τύποι της 
γενικής ενικού του θηλυκού γένους της ακτοφύλακος, της αρχειοφύλακος και της 
αρχιδεσμοφύλακος; 
 
115 Δ. Στο ΛΝΕΓ (Μπ.), μέσα στο ερμήνευμα λημμάτων εντοπίζονται με έντονους 
χαρακτήρες κάποιες (πιθανόν) λόγιες ή αρχαΐζουσες φράσεις. Πιο συγκεκριμένα:  
 
Στο λήμμα νηστεύω υπάρχει η φράση «νηστεύσαντες και μη νηστεύσαντες».  



 
Στο λήμμα πεινώ υπάρχει η φράση «μακάριοι οι πεινώντες και διψώντες την 
δικαιοσύνην».  

 
Όλα αυτά μαζί μπορείτε να τα δείτε στην παρακάτω φωτ. 4. 
 

 
 
Συμφωνείτε ότι οι μετοχές νηστεύσαντες, πεινώντες και διψώντες δεν είναι της 
δημοτικής και ότι δεν είναι ορθό να υφίστανται στο ελληνικό αγωνιστικό σκραμπλ και να 
είναι αποδεκτοί σ’ αυτό οι κλιτικοί τύποι που προκύπτουν από την πλήρη κλίση των 
μετοχών αυτών σε όλες τις πτώσεις και σε όλα τα γένη; Σας παρακαλούμε να επιλέξετε 
μία από τις τρεις επιλογές απαντήσεων (Α: Συμφωνώ, δεν είναι της δημοτικής, Β: 
Διαφωνώ, όλες είναι της δημοτικής, Γ: Κάποιες από αυτές είναι της δημοτικής). Εάν 
επιλέξετε την απάντηση Γ, τότε σας παρακαλούμε να γράψετε κάτω κάτω σε σχόλιο, 



ποιες συγκεκριμένα από τις τρεις παραπάνω μετοχές θεωρείτε ότι είναι της δημοτικής, 
οπότε θα πρέπει και να τις κλίνουμε σε όλες τις πτώσεις και σε όλα τα γένη.  
 
115 Ε. Είχαμε ρωτήσει τον Διευθυντή του Ινστιτούτου Νεοελληνικών Σπουδών κ. Γ. 
Παπαναστασίου, για το αν υφίσταται η μετοχή παθητικού παρακειμένου ρημάτων του 
ΛΚΝ που έχουν μόνο παθητική φωνή (με διάθεση είτε παθητική είτε μέση είτε 
ουδέτερη). 
 
Όπως μπορείτε να δείτε στη γνωμοδότησή του (αρ. πρωτ. 165 / 08.05.2020), υπάρχει 
έγχρωμος πίνακας με ρήματα του ΛΚΝ που έχουν μόνο παθητική φωνή. Σε κάποια 
ρήματα απάντησε «ΝΑΙ», σε κάποια άλλα απάντησε «ΟΧΙ» και σε κάποια άλλα άφησε 
κενό λέγοντάς μας ότι «Όπου αφήνω κενό, δεν θεωρώ αδύνατο τον σχηματισμό αλλά 
μου φαίνεται ότι δεν θα χρησιμοποιούνταν ποτέ. Οι απαντήσεις αυτές ξεκινούν με το 
προσωπικό μου γλωσσικό αίσθημα και δεν μπορούν να έχουν την ισχύ κανόνα».  
 
Στο παρόν ερώτημα θα ασχοληθούμε με 19 ρήματα του κλιτικού υποδείγματος Ρ5.1β, 
στα οποία ο κ. Παπαναστασίου άφησε κενό. Πρόκειται για τα ρ. αλαζονεύομαι, 
αντιπολιτεύομαι, αντιστρατεύομαι, αστειεύομαι, βουλεύομαι, γεύομαι, διαβουλεύομαι, 
δολιεύομαι, εμπορεύομαι, επιβουλεύομαι, θρησκεύομαι, κομψεύομαι, μηχανεύομαι, 
ξυλεύομαι, περηφανεύομαι, πολιτεύομαι, υπερηφανεύομαι, υποπτεύομαι, 
φειδωλεύομαι. 
 
Θεωρείτε ορθό να υφίστανται στο ελληνικό αγωνιστικό σκραμπλ και να είναι αποδεκτές 
σ’ αυτό οι μετοχές παθητικού παρακειμένου αλαζονευμένος, αντιπολιτευμένος, 
αντιστρατευμένος, αστειευμένος, βουλευμένος, γευμένος, διαβουλευμένος, δολιευμένος, 
εμπορευμένος, επιβουλευμένος, θρησκευμένος, κομψευμένος, μηχανευμένος, 
ξυλευμένος, περηφανευμένος, πολιτευμένος, υπερηφανευμένος, υποπτευμένος, 
φειδωλευμένος; 
 
Σας παρακαλούμε να επιλέξετε μία από τις τρεις επιλογές απαντήσεων (Α: ναι σε όλα, 
Β: όχι σε όλα, Γ: κάποια από αυτά να είναι αποδεκτά). Εάν επιλέξετε την απάντηση Γ, 
τότε σας παρακαλούμε να γράψετε κάτω κάτω σε σχόλιο, ποια από αυτά συγκεκριμένα 
θεωρείτε ότι πρέπει να είναι αποδεκτά. 
 
115 Ζ. Στο ΛΚΝ (Τρ.) λημματογραφούνται τα διγενή μονοκατάληκτα ουσιαστικά 
αντεισαγγελέας, αντιεισαγγελέας, γραμματέας, διερμηνέας, εισαγγελέας, συγγραφέας, 
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. 5). 
 



 
 
Στο ΛΝΕΓ (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 αντεισαγγελέας, αντιεισαγγελέας, απαγωγέας, 
αποστολέας, αρχιγραμματέας, γραμματέας, γραφέας, διαβολέας, διερμηνέας, δρομέας, 
εισαγγελέας, εισαγωγέας, εκλογέας, εντολέας, καταστροφέας, σκαπανέας, συγγραφέας, 
υποβολέας, για τα οποία ο συντάκτης του λεξικού μάς δίνει ξεκάθαρα τη γενική ενικού 
του θηλυκού. Όπως βλέπουμε, αυτή διαφοροποιείται στην κατάληξη από εκείνη του 
αρσενικού (φωτ. 6). 
 



 
 
Στη δεύτερη ομάδα ανήκουν τα απογραφέας, γονέας, δεκανέας, διαλογέας, διανομέας, 
δολιοφθορέας, εκδρομέας, εξαγωγέας, καταγραφέας, τραυματιοφορέας, υδρονομέας, 
για τα οποία δεν δίδεται καμία πληροφορία για τη γενική ενικού του θηλυκού (φωτ. 6). 
 



Στο ΛΣΓ (Μπ.) τεκμαίρονται επιπροσθέτως και οι κλιτικοί τύποι απογραφέως, γονέως, 
δεκανέως, διανομέως, δολιοφθορέως, εκδρομέως, εξαγωγέως, καταγραφέως, 
τραυματιοφορέως, υδρονομέως, (φωτ. 7), 
 

 
 
που συνοδεύονται από διπλό κλιτικό υπόδειγμα, Ο15α και Ο16 (φωτ. 8) 
 



 
 
και οι οποίοι θα «παίζουν», δηλ. θα τεθούν σε ισχύ τον προσεχή Μάιο. 
 
Απομένει μόνον ο/η διαλογέας, που στο ΛΝΕΓ (Μπ.) δίδεται ως διγενές, αλλά στο ΛΣΓ 
(του ιδίου) σημαίνεται μόνο με το Ο15α, δηλ. χωρίς το Ο16 (φωτ. 7). Θεωρείτε ορθό να 
υφίσταται στο ελληνικό αγωνιστικό σκραμπλ και να είναι αποδεκτός σ’ αυτό και ο 
κλιτικός τύπος της γενικής ενικού του θηλυκού γένους της διαλογέως; 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: 115 Α: ναι – 115 Β: όχι σε όλα – 115 Γ: όχι – 115 Δ: όχι – 115 Ε: 
όχι σε όλα – 115 Ζ: όχι 
 
ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 116 

116 Α. Στο ΛΝΕΓ, Β΄ έκδοση (Μπ.) λημματογραφούνται 91 σύνθετα λήμματα (79 τριγενή 
επίθετα, 5 μονογενή επίθετα, 6 αρσενικά ουσιαστικά και 1 θηλυκό ουσιαστικό) με α΄ 
συνθετικό το παραγωγικό σύμφυμα αντι- / αντί / αντ- / ανθ-. 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. 202, 205, 207, 208, 211, 213 
(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).  
 
Το Τμήμα Λεξικού θεωρεί ότι α) τα 79 τριγενή επίθετα κλίνονται κανονικά σε όλες τις 
πτώσεις και τους αριθμούς σύμφωνα με τις οδηγίες της αποδεκτής μας Γραμματικής, β) 
τα 7 ουσιαστικά κλίνονται κανονικά σε όλες τις πτώσεις και τους αριθμούς, σύμφωνα με 
τις οδηγίες της αποδεκτής μας Γραμματικής και σύμφωνα με τυχόν επισημάνσεις 
μορφολογικών περιορισμών (απουσία πτώσεων) των αποδεκτών λεξικών, γ) τα 
μονογενή «αντιλυσσικός (ορός)», «αντιτετανικός (ορός)» και «αντιτυφικό (εμβόλιο)» 
κλίνονται επίσης σε όλες τις πτώσεις και τους αριθμούς και σε όλα τα γένη, διότι στο 
ΛΚΝ (Τριαντ.) λημματογραφούνται ως τριγενή και δ) τα μονογενή «αντιοφικός (ορός)» 
και «αντιπανωλικός (ορός)» κλίνονται μόνο στο αρσενικό γένος, σε όλες τις πτώσεις και 
τους αριθμούς. Συμφωνείτε με το Τμήμα Λεξικού; 
 
116 Β. Στο ΛΝΕΓ, Β΄ έκδοση (Μπ.) λημματογραφούνται 8 σύνθετα τριγενή επίθετα με α΄ 
συνθετικό το παραγωγικό σύμφυμα δυσκολο- / δυσκολό-. 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. 534 (πιθανόν για λόγους 
οικονομίας χάρτου…). Όλα αυτά μαζί μπορείτε να τα δείτε στη φωτ. 2. 
 

 
 
Όπως ήδη θα έχετε παρατηρήσει στη φωτ. 2, 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 επίθετα αυτά κλίνονται κανονικά σε όλες τις πτώσεις και τους 
αριθμούς, σύμφωνα με τις οδηγίες της αποδεκτής μας Γραμματικής; 



 
116 Γ. Στο ΛΝΕΓ, Β΄ έκδοση (Μπ.) λημματογραφούνται 42 σύνθετα λήμματα (19 
αρσενικά ουσιαστικά, 16 θηλυκά ουσιαστικά, 6 ουδέτερα ουσιαστικά και 1 τριγενές 
επίθετο) με α΄ συνθετικό το παραγωγικό σύμφυμα μικρο-. 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. 1103 (πιθανόν για λόγους 
οικονομίας χάρτου…). Όλα αυτά μαζί μπορείτε να τα δείτε στη φωτ. 3. 
 

 
 
Όπως ήδη θα έχετε παρατηρήσει στη φωτ. 3, 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 θεωρεί ότι α) τα μικρομάτης και μικροπρόσωπος κλίνονται ως 
αρσενικά ουσιαστικά, β) το μικρόστομος, -η, -ο κλίνεται ως τριγενές επίθετο, γ) τα 
μικροσυμφέροντα κλίνονται μόνο στον πληθυντικό, δ) το μικρολαθάκι (υποκορ.) δεν έχει 
γενική, ε) ο μικροκαβγάς ακολουθεί τη διπλή ορθογραφία της λέξης καβγάς (καυγάς), 
στ) τα μικροαπόλαυση, μικροδιόρθωση, μικροενόχληση, μικροπαρεξήγηση 
παρουσιάζουν διτυπία στη γενική ενικού (-ης & -εως) και ζ) όλα τα υπόλοιπα κλίνονται 
κανονικά σε όλες τις πτώσεις και τους αριθμούς, σύμφωνα με τις οδηγίες της αποδεκτής 
μας Γραμματικής και σύμφωνα με τυχόν επισημάνσεις μορφολογικών περιορισμών 
(απουσία πτώσεων) των αποδεκτών λεξικών. Συμφωνείτε με το Τμήμα Λεξικού; 
 
116 Δ. Στο ΛΝΕΓ, Β΄ έκδοση (Μπ.) λημματογραφούνται 90 σύνθετα λήμματα 
(ουσιαστικά) με α΄ συνθετικό το παραγωγικό σύμφυμα παλιο-. 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. 1308 (πιθανόν για λόγους 
οικονομίας χάρτου…). Όλα αυτά μαζί μπορείτε να τα δείτε στη φωτ. 4. 
 

 
 



Όπως ήδη θα έχετε παρατηρήσει στη φωτ. 4, 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 θεωρεί ότι α) όσα λημματογραφούνται στον πληθυντικό κλίνονται 
μόνο στον πληθυντικό, β) όλα τα υπόλοιπα κλίνονται κανονικά σε όλες τις πτώσεις και 
τους αριθμούς, σύμφωνα με τις οδηγίες της αποδεκτής μας Γραμματικής και σύμφωνα 
με τυχόν επισημάνσεις μορφολογικών περιορισμών (απουσία πτώσεων) που 
συνοδεύουν το β΄ συνθετικό στα αποδεκτά μας λεξικά. Συμφωνείτε με το Τμήμα 
Λεξικού; 
 
116 Ε. Στο ΛΝΕΓ, Β΄ έκδοση (Μπ.) λημματογραφούνται 14 σύνθετα ρήματα με β΄ 
συνθετικό το παραγωγικό επίθημα -φέρνω. 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. 1876 (πιθανόν για λόγους οικονομίας χάρτου…). 
Όλα αυτά μαζί μπορείτε να τα δείτε στη φωτ. 5. 
 

 
 
Όπως ήδη θα έχετε παρατηρήσει στη φωτ. 5, 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 θεωρεί ότι τα ρήματα αυτά α) κλίνονται μόνο στο ενεστωτικό θέμα 
(ενεστώτα και παρατατικό) και μόνο στην ενεργητική φωνή και β) στον παρατατικό 
κλίνονται χωρίς εσωτερική συλλαβική αύξηση, π.χ. βλακόφερνε (όχι βλακοέφερνε). 
Συμφωνείτε με το Τμήμα Λεξικού; 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: 116 Α: ναι – 116 Β: ναι – 116 Γ: ναι – 116 Δ: ναι – 116 Ε: ναι – 

116 Ζ: ναι 
 
ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 117 

Είχαμε ρωτήσει τον Διευθυντή του Ινστιτούτου Νεοελληνικών Σπουδών κ. Γ. 
Παπαναστασίου, για το αν υφίσταται η μετοχή παθητικού παρακειμένου ρημάτων του 
ΛΚΝ που έχουν μόνο παθητική φωνή (με διάθεση είτε παθητική είτε μέση είτε 
ουδέτερη). 
 
Όπως μπορείτε να δείτε στη γνωμοδότησή του (αρ. πρωτ. 165 / 08.05.2020), υπάρχει 
έγχρωμος πίνακας με ρήματα του ΛΚΝ που έχουν μόνο παθητική φωνή. Σε κάποια 
ρήματα απάντησε «ΝΑΙ», σε κάποια άλλα απάντησε «ΟΧΙ» και σε κάποια άλλα άφησε 
κενό λέγοντάς μας ότι «Όπου αφήνω κενό, δεν θεωρώ αδύνατο τον σχηματισμό αλλά 
μου φαίνεται ότι δεν θα χρησιμοποιούνταν ποτέ. Οι απαντήσεις αυτές ξεκινούν με το 
προσωπικό μου γλωσσικό αίσθημα και δεν μπορούν να έχουν την ισχύ κανόνα». 

 



Σας παρακαλούμε να απαντήσετε στα υποερωτήματα Α, Β, Γ, Δ, Ε, Ζ, επιλέγοντας στο 
καθένα μία από τις τρεις επιλογές απαντήσεων (ναι σε όλα, όχι σε όλα, κάποια από 
αυτά να είναι αποδεκτά). Αν σε κάποιο υποερώτημα επιλέξετε την απάντηση Γ, τότε σας 
παρακαλούμε να γράψετε κάτω κάτω σε σχόλιο, ποιες συγκεκριμένες μετοχές από 
αυτές του υποερωτήματος θεωρείτε ότι πρέπει να είναι αποδεκτές. Σας παρακαλούμε 
επίσης να απαντήσετε στα υποερωτήματα Η και Θ (συμφωνώ ή διαφωνώ). 
 
117 Α. Στο παρόν υποερώτημα θα ασχοληθούμε με 5 ρήματα του κλιτικού 
υποδείγματος Ρ10.1β, στα οποία ο κ. Παπαναστασίου άφησε κενό. Πρόκειται για τα ρ. 
αναρωτιέμαι, αντιμετριέμαι, καυχιέμαι, σταυροκοπιέμαι, στηθοκοπιέμαι.  
 
Θεωρείτε ορθό να υφίστανται στο ελληνικό αγωνιστικό σκραμπλ και να είναι αποδεκτές 
σ’ αυτό οι μετοχές παθητικού παρακειμένου αναρωτημένος, αντιμετρημένος, 
καυχημένος, σταυροκοπημένος, στηθοκοπημένος;  
 
117 Β. Στο παρόν υποερώτημα θα ασχοληθούμε με 2 ρήματα του κλιτικού 
υποδείγματος Ρ1β, 1 του κλ. υπ. Ρ2.2β, 1 του κλ. υπ. Ρ6β και 1 του κλ. υπ. Ρ11, στα 
οποία ο κ. Παπαναστασίου άφησε κενό. Πρόκειται για τα ρ. ανταποκρίνομαι, 
κατακλίνομαι, υπαινίσσομαι, κοκετάρομαι, καυχώμαι. 
 
Θεωρείτε ορθό να υφίστανται στο ελληνικό αγωνιστικό σκραμπλ και να είναι αποδεκτές 
σ’ αυτό οι μετοχές παθητικού παρακειμένου ανταποκριμένος, κατακλιμένος, 
υπαινιγμένος, κοκεταρισμένος, καυχημένος; 
 
117 Γ. Στο παρόν υποερώτημα θα ασχοληθούμε με 7 ρήματα του κλιτικού 
υποδείγματος Ρ4β, στα οποία ο κ. Παπαναστασίου άφησε κενό. Πρόκειται για τα ρ. 
διαμείβομαι, διασκέπτομαι, επισκέπτομαι, καλοσκέφτομαι, συνδιασκέπτομαι, 
συσκέπτομαι, υπολείπομαι. 
 
Θεωρείτε ορθό να υφίστανται στο ελληνικό αγωνιστικό σκραμπλ και να είναι αποδεκτές 
σ’ αυτό οι μετοχές παθητικού παρακειμένου διαμειμμένος, διασκεμμένος, επισκεμμένος, 
καλοσκεμμένος, συνδιασκεμμένος, συσκεμμένος, υπολειμμένος;  
 
117 Δ. Στο παρόν υποερώτημα θα ασχοληθούμε με 32 ρήματα του κλιτικού 
υποδείγματος Ρ2.1β, στα οποία ο κ. Παπαναστασίου άφησε κενό. Πρόκειται για τα ρ. 
αλληλοασπάζομαι, ανασπάζομαι, ανταγωνίζομαι, αυτιάζομαι, αυτοθαυμάζομαι, 
αυτοθυσιάζομαι, αυτοστεγάζομαι, γνοιάζομαι, διαγωνίζομαι, εδράζομαι, εκκλησιάζομαι, 
εργάζομαι, ευαγγελίζομαι, ευσπλαχνίζομαι, κατασπάζομαι, καταυλίζομαι, λιμπίζομαι, 
μυγιάζομαι, νοιάζομαι, νταραβερίζομαι, ξεσυνερίζομαι, περιεργάζομαι, προοιωνίζομαι, 
σοφίζομαι, συμμερίζομαι, συναγελάζομαι, συναγωνίζομαι, συνεργάζομαι, συνερίζομαι, 
συνορίζομαι, τραμπαλίζομαι, χαριεντίζομαι. 
 
Θεωρείτε ορθό να υφίστανται στο ελληνικό αγωνιστικό σκραμπλ και να είναι αποδεκτές 
σ’ αυτό οι μετοχές παθητικού παρακειμένου αλληλοασπασμένος, ανασπασμένος, 
ανταγωνισμένος, αυτιασμένος, αυτοθαυμασμένος, αυτοθυσιασμένος, αυτοστεγασμένος, 
γνοιασμένος, διαγωνισμένος, εδρασμένος, εκκλησιασμένος, εργασμένος, 



ευαγγελισμένος, ευσπλαχνισμένος, κατασπασμένος, καταυλισμένος, λιμπισμένος, 
μυγιασμένος, νοιασμένος, νταραβερισμένος, ξεσυνερισμένος, περιεργασμένος, 
προοιωνισμένος, σοφισμένος, συμμερισμένος, συναγελασμένος, συναγωνισμένος, 
συνεργασμένος, συνερισμένος, συνορισμένος, τραμπαλισμένος, χαριεντισμένος;  
 
117 Ε. Στο παρόν υποερώτημα θα ασχοληθούμε με 3 ρήματα του κλιτικού 
υποδείγματος Ρ5.2β, στα οποία ο κ. Παπαναστασίου άφησε κενό. Πρόκειται για τα ρ. 
κακοπορεύομαι, ρεύομαι, σακουλεύομαι. 
 
Θεωρείτε ορθό να υφίστανται στο ελληνικό αγωνιστικό σκραμπλ και να είναι αποδεκτές 
σ’ αυτό οι μετοχές παθητικού παρακειμένου κακοπορεμένος, ρεμένος, σακουλεμένος;  
 
117 Ζ. Στο παρόν υποερώτημα θα ασχοληθούμε με 12 ρήματα του κλιτικού 
υποδείγματος Ρ3β, στα οποία ο κ. Παπαναστασίου άφησε κενό. Πρόκειται για τα ρ. 
αναδέχομαι, αποδέχομαι, δέχομαι, διαδέχομαι, επιδέχομαι, καλοδέχομαι, καταδέχομαι, 
καταλέγομαι, παραδέχομαι, ρέγομαι, συνδιαλέγομαι, υποδέχομαι. 
 
Θεωρείτε ορθό να υφίστανται στο ελληνικό αγωνιστικό σκραμπλ και να είναι αποδεκτές 
σ’ αυτό οι μετοχές παθητικού παρακειμένου αναδεγμένος, αποδεγμένος, δεγμένος, 
διαδεγμένος, επιδεγμένος, καλοδεγμένος, καταδεγμένος, καταλεγμένος, παραδεγμένος, 
ρεγμένος, συνδιαλεγμένος, υποδεγμένος; 
 
117 Η. Στο ΛΚΝ (Τρ.) λημματογραφείται το ρ. ρεύγομαι, το οποίο συνοδεύεται από την 
επισήμανση «Ρ συνήθως στο ενεστωτικό θέμα» (φωτ. 1). 
 

 
 
Εννοιολογικά μεν παραπέμπει στο ρ. ρεύομαι (ρεύτηκα), αλλά στο ρ. ρεύγομαι ούτε 
αόριστος δίδεται, ούτε και μετοχή παθητικού παρακειμένου. Το «συνήθως» δεν σημαίνει 
«μόνο», αλλά αόριστος δεν δίδεται. 
 
Το Τμήμα Λεξικού θεωρεί ότι δεν τεκμαίρονται οι κλιτικοί τύποι ρεύχτηκα και ρευγμένος. 
Συμφωνείτε με το ΤΛ;  
 
117 Θ. Στο ΛΚΝ (Τρ.) λημματογραφείται το ρ. ζένω Ρ3α & ζένομαι Ρ3β (φωτ. 2).  
 

 
 



Στο λεξικό αυτό, το κλιτικό υπόδειγμα Ρ3α αντιστοιχεί στα πλέκω, έπλεξα, πλέξω και το 
Ρ3β αντιστοιχεί στα πλέκομαι, πλέχτηκα, πλεχτώ, πλέξου, πλεγμένος.  
 
Επίσης, σύμφωνα με τη γνωμοδότηση του Διευθυντή του Ινστιτούτου Νεοελληνικών 
Σπουδών κ. Γ. Παπαναστασίου (αρ. πρωτ. 165 / 08.05.2020), «Η παρουσία κλιτικού 
παραδείγματος συνεπάγεται ΚΑΙ την ύπαρξη μππ., ανεξάρτητα από το αν αναφέρεται 
αυτή στα παραδείγματα». 

 
Το Τμήμα Λεξικού θεωρεί ότι σύμφωνα με τα ανωτέρω κλιτικά υποδείγματα του ΛΚΝ, 
αλλά επιπροσθέτως και σύμφωνα και με την εν λόγω γνωμοδότηση, τεκμαίρονται οι 
κλιτικοί τύποι έζεξα, ζέξω, ζέχτηκα, ζεχτώ, ζέξου, ζεγμένος. Συμφωνείτε με το ΤΛ; 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: 117 Α: όχι σε όλα – 117 Β: όχι σε όλα – 117 Γ: όχι σε όλα – 117 

Δ: όχι σε όλα – 117 Ε: όχι σε όλα – 117 Ζ: όχι σε όλα – 117 Η: ναι – 117 Θ: ναι 
 
ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 118 

118 Α. Στο ΛΝΕΓ (Μπ.) λημματογραφούνται τα διγενή μονοκατάληκτα ουσιαστικά 
αδαμαντοθήρας, επαινοθήρας, καρεκλοθήρας, λαθροθήρας, σκανδαλοθήρας, 
χρησιμοθήρας, χρυσοθήρας, ψηφοθήρας. Όπως θα παρατηρήσετε, δεν δίδεται καμία 
πληροφορία για τη γενική ενικού του θηλυκού (φωτ. 1). 
 

 
 
Τα χρησιμοθήρας, χρυσοθήρας, ψηφοθήρας λημματογραφούνται και στο ΛΣΓ (Μπ.), 
όπου όμως δίδεται ρητώς και η γενική ενικού του θηλυκού (φωτ. 2).  
 



 
 
Επομένως, από το λεξικό αυτό τεκμαίρονται επιπροσθέτως και οι κλιτικοί τύποι της 
γενικής ενικού των θηλυκών «της χρησιμοθήρου», «της χρυσοθήρου», «της 
ψηφοθήρου», οι οποίοι θα «παίζουν» (δηλ. θα τεθούν σε ισχύ) τον προσεχή Μάιο.  
 
Απομένουν τα διγενή ουσιαστικά αδαμαντοθήρας (ο/η), επαινοθήρας (ο/η), 
καρεκλοθήρας (ο/η), λαθροθήρας (ο/η), σκανδαλοθήρας (ο/η), που είδαμε στο ΛΝΕΓ 
(φωτ. 1). Θεωρείτε ορθό να υφίστανται στο ελληνικό αγωνιστικό σκραμπλ και να είναι 
αποδεκτοί σ’ αυτό οι κλιτικοί τύποι της γενικής ενικού του θηλυκού γένους της 
αδαμαντοθήρου, της επαινοθήρου, της καρεκλοθήρου, της λαθροθήρου και της 
σκανδαλοθήρου; 
 
118 Β. Στο ΛΚΝ (Τρ.) λημματογραφούνται τα διγενή μονοκατάληκτα ουσιαστικά 
αυτόχειρας, διδάκτορας, εισπράκτορας, εκλέκτορας, λέκτορας, οσιομάρτυρας, 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. 3). 
 



 
 
Στο ΛΝΕΓ (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 διγενή διδάκτορας, εισπράκτορας, εστιάτορας, 
κοσμήτορας, λέκτορας, μάρτυρας, μεγαλομάρτυρας, μονόχειρας, οσιομάρτυρας, 
πράκτορας, πράχτορας, ψευδομάρτυρας, 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. 4). 
 

 
 
Στη δεύτερη ομάδα ανήκουν τα διγενή αυτόχειρας, νεομάρτυρας, φοροεισπράκτορας, 
για τα οποία δεν δίδεται καμία πληροφορία για τη γενική ενικού του θηλυκού (φωτ. 4). 
 
Αυτά τα τρία λημματογραφούνται και στο ΛΣΓ (Μπ.), όπου όμως δίδεται ρητώς και η 
γενική ενικού του θηλυκού (φωτ. 5). 
 



 
 
Επομένως, από το λεξικό αυτό τεκμαίρονται επιπροσθέτως και οι κλιτικοί τύποι της 
γενικής ενικού των θηλυκών «της αυτόχειρος» και «της νεομάρτυρος», οι οποίοι θα 
«παίζουν» (δηλ. θα τεθούν σε ισχύ) τον προσεχή Μάιο. Ο τύπος «φοροεισπράκτορος» 
δεν μας ενδιαφέρει στο σκραμπλ, διότι είναι 16 γράμματα. 
 
Απομένει μόνον το διγενές ουσιαστικό εκλέκτορας (ο/η), που είδαμε στο ΛΚΝ (φωτ. 3). 
Θεωρείτε ορθό να υφίσταται στο ελληνικό αγωνιστικό σκραμπλ και να είναι αποδεκτός 
σ’ αυτό ο κλιτικός τύπος της γενικής ενικού του θηλυκού γένους της εκλέκτορος;  
 
118 Γ. Στο ΛΚΝ (Τρ.) λημματογραφούνται τα διγενή μονοκατάληκτα ουσιαστικά 
ερασιτέχνης, εφέτης, λογοτέχνης, πολίτης, τεχνοκρίτης, υπερόπτης, 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. 6). 
 

 
 
Στο ΛΝΕΓ (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 διγενή εφέτης και κυβερνήτης, 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. 7). 
 



 
 
Στη δεύτερη ομάδα ανήκουν τα διγενή αδαμαντοπώλης, αρχαιομέτρης, 
αρχιπυροσβέστης, αυτόπτης, βιβλιοδέτης, βιοτέχνης, δασοτέχνης, διπλωμάτης, 
ιστοριοδίφης, κληροδότης, νυκτοβάτης, για τα οποία δεν δίδεται καμία πληροφορία για 
τη γενική ενικού του θηλυκού (φωτ. 7). 
 
Τα αρχαιομέτρης, αρχιπυροσβέστης, αυτόπτης, δασοτέχνης, διπλωμάτης, ιστοριοδίφης, 
νυκτοβάτης λημματογραφούνται και στο ΛΣΓ (Μπ.), όπου όμως δίδεται ρητώς και η 
γενική ενικού του θηλυκού (φωτ. 8). 
 



 
 
Επομένως, από το λεξικό αυτό τεκμαίρονται επιπροσθέτως και οι κλιτικοί τύποι της 
γενικής ενικού των θηλυκών «της αρχαιομέτρου», «της αρχιπυροσβέστου», «της 
αυτόπτου», «της δασοτέχνου», «της διπλωμάτου», «της ιστοριοδίφου» και «της 
νυκτοβάτου», οι οποίοι θα «παίζουν» (δηλ. θα τεθούν σε ισχύ) τον προσεχή Μάιο.  
 
Απομένουν τα διγενή ουσιαστικά ερασιτέχνης (ο/η), λογοτέχνης (ο/η), πολίτης (ο/η), 
τεχνοκρίτης (ο/η), υπερόπτης (ο/η), που είδαμε στο ΛΚΝ (φωτ. 6) και τα 
αδαμαντοπώλης (ο/η), βιβλιοδέτης (ο/η), βιοτέχνης (ο/η), κληροδότης (ο/η), που είδαμε 
στο ΛΝΕΓ (φωτ. 7). Θεωρείτε ορθό να υφίστανται στο ελληνικό αγωνιστικό σκραμπλ και 
να είναι αποδεκτοί σ’ αυτό οι κλιτικοί τύποι της γενικής ενικού του θηλυκού γένους της 
ερασιτέχνου, της λογοτέχνου, της πολίτου, της τεχνοκρίτου, της υπερόπτου, της 
αδαμαντοπώλου, της βιβλιοδέτου, της βιοτέχνου και της κληροδότου; 
 
118 Δ. Στο ΛΚΝ (Τρ.) λημματογραφείται το προπαροξύτονο διγενές μονοκατάληκτο 
ουσιαστικό επιστήμονας, το οποίο στο λεξικό εμφανίζεται ταυτοχρόνως και ως αρσενικό 
και ως θηλυκό. 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. 9). 



 

 
 
Στο ΛΝΕΓ (Μπ.) τα λήμματα αυτής της κατηγορίας λημματογραφούνται με κάποια 
μεθοδολογική «ασυνέπεια», με αποτέλεσμα να συγκροτούνται δύο διαφορετικές ομάδες 
τέτοιων προπαροξύτονων διγενών ουσιαστικών με κατάληξη -ας. 
 
Στην πρώτη ομάδα ανήκουν τα διγενή αμβλύωπας, εμπειρογνώμονας, επιστήμονας, 
μύωπας, πρεσβύωπας, πρόσφυγας, 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. 10). 
 

 
 
Στη δεύτερη ομάδα ανήκουν τα διγενή άρπαγας, αυλοκόλακας, γαιοκτήμονας, κήρυκας, 
κόλακας, για τα οποία δεν δίδεται καμία πληροφορία για τη γενική ενικού του θηλυκού 
(φωτ. 10). 
 
Το κόλακας λημματογραφείται και στο ΛΣΓ (Μπ.), όπου όμως δίδεται ρητώς και η γενική 
ενικού του θηλυκού (φωτ. 11). 



 

 
 
Επομένως, από το λεξικό αυτό τεκμαίρεται επιπροσθέτως και ο κλιτικός τύπος της 
γενικής ενικού του θηλυκού «της κόλακος», ο οποίος θα «παίζει» (δηλ. θα τεθεί σε ισχύ) 
τον προσεχή Μάιο. 
 
Απομένουν τα διγενή ουσιαστικά άρπαγας (ο/η), αυλοκόλακας (ο/η), γαιοκτήμονας (ο/η), 
κήρυκας (ο/η), που είδαμε στο ΛΝΕΓ (φωτ. 10). Θεωρείτε ορθό να υφίστανται στο 
ελληνικό αγωνιστικό σκραμπλ και να είναι αποδεκτοί σ’ αυτό οι κλιτικοί τύποι της 
γενικής ενικού του θηλυκού γένους της άρπαγος, της αυλοκόλακος, της γαιοκτήμονος 
και της κήρυκος; 
 
118 Ε. Στο ΛΝΕΓ (Μπ.) λημματογραφούνται τα παροξύτονα διγενή μονοκατάληκτα 
ουσιαστικά αλαζόνας, θαμώνας, καλοπερασάκιας, κηδεμόνας, κλητήρας, μαλάκας, 
μπουμπούνας, συνδαιτυμόνας. 
 
Τα λήμματα αυτής της κατηγορίας λημματογραφούνται στο λεξικό αυτό με κάποια 
μεθοδολογική «ασυνέπεια», με αποτέλεσμα να συγκροτούνται δύο διαφορετικές ομάδες 
τέτοιων παροξύτονων διγενών ουσιαστικών με κατάληξη -ας. 
 
Στην πρώτη ομάδα ανήκουν τα διγενή αλαζόνας, κλητήρας, συνδαιτυμόνας, 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. 12). 
 

 
 



Στη δεύτερη ομάδα ανήκουν τα διγενή θαμώνας, καλοπερασάκιας, κηδεμόνας, 
μαλάκας, μπουμπούνας, για τα οποία δεν δίδεται καμία πληροφορία για τη γενική ενικού 
του θηλυκού (φωτ. 12). 
 
Το κηδεμόνας λημματογραφείται και στο ΛΣΓ (Μπ.), όπου όμως δίδεται ρητώς και η 
γενική ενικού του θηλυκού (φωτ. 13). 
 

 
 
Επομένως, από το λεξικό αυτό τεκμαίρεται επιπροσθέτως και ο κλιτικός τύπος της 
γενικής ενικού του θηλυκού «της κηδεμόνος», ο οποίος θα «παίζει» (δηλ. θα τεθεί σε 
ισχύ) τον προσεχή Μάιο. 
 
Απομένουν τα διγενή ουσιαστικά θαμώνας (ο/η) και μπουμπούνας (ο/η), που είδαμε στο 
ΛΝΕΓ (φωτ. 12). Θεωρείτε ορθό να υφίστανται στο ελληνικό αγωνιστικό σκραμπλ και να 
είναι αποδεκτοί σ’ αυτό οι κλιτικοί τύποι της γενικής ενικού του θηλυκού γένους της 
θαμώνος και της μπουμπούνος; 
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ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 119 

119 Α. Στο ΛΝΕΓ, Β΄ έκδοση (Μπ.) λημματογραφούνται 64 σύνθετα λήμματα (4 
αρσενικά ουσιαστικά, 18 θηλυκά ουσιαστικά, 1 ουδέτερο ουσιαστικό και 41 ρήματα στην 
παθητική φωνή) με α΄ συνθετικό το παραγωγικό πρόθημα αλληλο- κ. αλληλό- κ. αλληλ-. 
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. 123 
(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 
ΛΣΓ (του ιδίου).  
 
Το Τμήμα Λεξικού, το οποίο επιμελείται τη δημιουργία ψηφιακής βάσης δεδομένων 
όλων των αποδεκτών κλιτικών τύπων 2 – 15 γραμμάτων του ελληνικού αγωνιστικού 
σκραμπλ, θεωρεί ότι α) τα 23 ουσιαστικά κλίνονται κανονικά σε όλες τις πτώσεις και 
τους αριθμούς, σύμφωνα με τις οδηγίες της αποδεκτής μας Γραμματικής και σύμφωνα 
με τυχόν επισημάνσεις μορφολογικών περιορισμών (απουσία πτώσεων) των 
αποδεκτών λεξικών και β) τα 41 ρήματα κλίνονται μόνο στην παθητική φωνή και μόνο 
στο ενεστωτικό τους θέμα, σύμφωνα και με τους όρους αποδοχής λέξεων. Συμφωνείτε 
με το Τμήμα Λεξικού; 
 
119 Β. Στο ΛΝΕΓ, Β΄ έκδοση (Μπ.) λημματογραφούνται 27 σύνθετα λήμματα (2 
αρσενικά ουσιαστικά, 12 θηλυκά ουσιαστικά και 13 ρήματα στην παθητική φωνή) με α΄ 
συνθετικό το παραγωγικό πρόθημα αυτ(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 των σελ. 318 & 321 (πιθανόν για λόγους οικονομίας 
χάρτου…). Όλα αυτά μαζί μπορείτε να τα δείτε στη φωτ. 2. 
 

 
 
Όπως ήδη θα έχετε παρατηρήσει στη φωτ. 2, τα λήμματα αυτά δεν συνοδεύονται 
καθόλου από κλιτικές πληροφορίες, ενώ η ίδια ακριβώς τακτική εφαρμόζεται και στο 
ΛΣΓ (του ιδίου).  
 
Το Τμήμα Λεξικού, το οποίο επιμελείται τη δημιουργία ψηφιακής βάσης δεδομένων 
όλων των αποδεκτών κλιτικών τύπων 2 – 15 γραμμάτων του ελληνικού αγωνιστικού 
σκραμπλ, θεωρεί ότι α) τα 14 ουσιαστικά κλίνονται κανονικά σε όλες τις πτώσεις και 
τους αριθμούς, σύμφωνα με τις οδηγίες της αποδεκτής μας Γραμματικής και σύμφωνα 
με τυχόν επισημάνσεις μορφολογικών περιορισμών (απουσία πτώσεων) των 
αποδεκτών λεξικών και β) τα 13 ρήματα κλίνονται μόνο στην παθητική φωνή και μόνο 
στο ενεστωτικό τους θέμα, σύμφωνα και με τους όρους αποδοχής λέξεων. Συμφωνείτε 
με το Τμήμα Λεξικού; 
 
119 Γ. Στο ΛΝΕΓ, Β΄ έκδοση (Μπ.) λημματογραφούνται 69 σύνθετα λήμματα (4 
αρσενικά ουσιαστικά, 31 θηλυκά ουσιαστικά, 33 ρήματα στην ενεργητική φωνή και 1 
ρήμα στην παθητική φωνή) με α΄ συνθετικό το παραγωγικό πρόθημα επαν(α)-. 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. 638 (πιθανόν για 
λόγους οικονομίας χάρτου…). Όλα αυτά μαζί μπορείτε να τα δείτε στη φωτ. 3. 



 

 
 
Όπως ήδη θα έχετε παρατηρήσει στη φωτ. 3, τα λήμματα αυτά δεν συνοδεύονται 
καθόλου από κλιτικές πληροφορίες, ενώ η ίδια ακριβώς τακτική εφαρμόζεται και στο 
ΛΣΓ (του ιδίου).  
 
Το Τμήμα Λεξικού, το οποίο επιμελείται τη δημιουργία ψηφιακής βάσης δεδομένων 
όλων των αποδεκτών κλιτικών τύπων 2 – 15 γραμμάτων του ελληνικού αγωνιστικού 
σκραμπλ, θεωρεί ότι α) τα 35 ουσιαστικά κλίνονται κανονικά σε όλες τις πτώσεις και 
τους αριθμούς, σύμφωνα με τις οδηγίες της αποδεκτής μας Γραμματικής και σύμφωνα 
με τυχόν επισημάνσεις μορφολογικών περιορισμών (απουσία πτώσεων) των 
αποδεκτών λεξικών και β) τα 34 ρήματα κλίνονται μόνο στη φωνή που δίδεται και μόνο 
στο ενεστωτικό τους θέμα, σύμφωνα και με τους όρους αποδοχής λέξεων. Συμφωνείτε 
με το Τμήμα Λεξικού; 
 
119 Δ. Στο ΛΝΕΓ, Β΄ έκδοση (Μπ.) λημματογραφούνται 90 σύνθετα λήμματα (1 
ουδέτερο ουσιαστικό, 1 τριγενές επίθετο, 82 ρήματα στην ενεργητική φωνή και 6 ρήματα 
στην παθητική φωνή) με α΄ συνθετικό το παραγωγικό πρόθημα ξανα-. 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. 1209 (πιθανόν για λόγους 
οικονομίας χάρτου…). Όλα αυτά μαζί μπορείτε να τα δείτε στη φωτ. 4. 
 

 
 
Όπως ήδη θα έχετε παρατηρήσει στη φωτ. 4, τα λήμματα αυτά δεν συνοδεύονται 
καθόλου από κλιτικές πληροφορίες, ενώ η ίδια ακριβώς τακτική εφαρμόζεται και στο 
ΛΣΓ (του ιδίου).  
 



Το Τμήμα Λεξικού, το οποίο επιμελείται τη δημιουργία ψηφιακής βάσης δεδομένων 
όλων των αποδεκτών κλιτικών τύπων 2 – 15 γραμμάτων του ελληνικού αγωνιστικού 
σκραμπλ, θεωρεί ότι α) το ουσιαστικό και το επίθετο κλίνονται κανονικά σε όλες τις 
πτώσεις και τους αριθμούς, σύμφωνα με τις οδηγίες της αποδεκτής μας Γραμματικής 
και β) τα 88 ρήματα κλίνονται σε όλους τους χρόνους και σε όλες τις φωνές, διότι αυτό 
προβλέπεται στους όρους αποδοχής λέξεων. Συμφωνείτε με το Τμήμα Λεξικού; 
 
119 Ε. Στο ΛΝΕΓ, Β΄ έκδοση (Μπ.) λημματογραφούνται 128 σύνθετα ρήματα με α΄ 
συνθετικό το παραγωγικό πρόθημα παρα-. 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. 1319 (πιθανόν για λόγους οικονομίας χάρτου…). 
Όλα αυτά μαζί μπορείτε να τα δείτε στη φωτ. 5. 
 

 
 
Όπως ήδη θα έχετε παρατηρήσει στη φωτ. 5, τα λήμματα αυτά δεν συνοδεύονται 
καθόλου από κλιτικές πληροφορίες, ενώ η ίδια ακριβώς τακτική εφαρμόζεται και στο 
ΛΣΓ (του ιδίου).  
 
Το Τμήμα Λεξικού, το οποίο επιμελείται τη δημιουργία ψηφιακής βάσης δεδομένων 
όλων των αποδεκτών κλιτικών τύπων 2 – 15 γραμμάτων του ελληνικού αγωνιστικού 
σκραμπλ, θεωρεί ότι α) τα ρήματα αυτά κλίνονται μόνο στη φωνή που δίδεται και μόνο 
στο ενεστωτικό τους θέμα, σύμφωνα και με τους όρους αποδοχής λέξεων, β) τα ρ. που 
λημματογραφούνται αποκλειστικά ως ασυναίρετα της πρώτης τάξης της β΄ συζυγίας, 
κλίνονται αποκλειστικά ως ασυναίρετα, γ) τα ρ. που λημματογραφούνται αποκλειστικά 
ως συνηρημένα της πρώτης τάξης της β΄ συζυγίας, κλίνονται αποκλειστικά ως 
συνηρημένα, δ) όλα τα ρ. κλίνονται στον παρατατικό χωρίς εσωτερική συλλαβική 
αύξηση, ε) από το ρ. παραθέλω δεν καταχωρίζονται τα παραθές, παραθέμε, παραθέν, 
παραθένε, παραήθα, παραήθες, παραήθε, παραήθαμε, παραήθατε, παραήθαν, 
παραήθανε. Συμφωνείτε με το Τμήμα Λεξικού; 
 
119 Ζ. Στο ΛΝΕΓ, Β΄ έκδοση (Μπ.) λημματογραφούνται 83 σύνθετα λήμματα (4 τριγενή 
επίθετα, 1 αρσενικό ουσιαστικό και 78 ρήματα) με α΄ συνθετικό το παραγωγικό 
πρόθημα πολυ-. 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. 1443 (πιθανόν για λόγους οικονομίας χάρτου…). Όλα αυτά μαζί μπορείτε να τα 
δείτε στη φωτ. 6. 
 

 
 
Όπως ήδη θα έχετε παρατηρήσει στη φωτ. 6, τα λήμματα αυτά δεν συνοδεύονται 
καθόλου από κλιτικές πληροφορίες, ενώ η ίδια ακριβώς τακτική εφαρμόζεται και στο 
ΛΣΓ (του ιδίου).  
 
Το Τμήμα Λεξικού, το οποίο επιμελείται τη δημιουργία ψηφιακής βάσης δεδομένων 
όλων των αποδεκτών κλιτικών τύπων 2 – 15 γραμμάτων του ελληνικού αγωνιστικού 
σκραμπλ, θεωρεί ότι α) τα 4 επίθετα κλίνονται κανονικά σε όλα τα γένη, τις πτώσεις και 
τους αριθμούς, σύμφωνα με τις οδηγίες της αποδεκτής μας Γραμματικής β) η λέξη 
«πολύφωτος» έχει εκ παραδρομής σημανθεί από τον λεξικογράφο ως ρήμα, ενώ στην 
πραγματικότητα είναι τριγενές επίθετο και κατά συνέπεια κλίνεται ως τέτοιο, γ) τα 78 
ρήματα κλίνονται μόνο στη φωνή που δίδεται και μόνο στο ενεστωτικό τους θέμα, 
σύμφωνα και με τους όρους αποδοχής λέξεων, δ) τα ρ. που λημματογραφούνται 
αποκλειστικά ως ασυναίρετα της πρώτης τάξης της β΄ συζυγίας, κλίνονται αποκλειστικά 
ως ασυναίρετα, ε) τα ρ. που λημματογραφούνται αποκλειστικά ως συνηρημένα της 
πρώτης τάξης της β΄ συζυγίας, κλίνονται αποκλειστικά ως συνηρημένα, ζ) όλα τα ρ. 
κλίνονται στον παρατατικό χωρίς εσωτερική συλλαβική αύξηση, η) από το ρ. πολυθέλω 
δεν καταχωρίζονται τα πολυθές, πολυθέμε, πολυθέτε, πολυθέν, πολυθένε, πολυήθα, 
πολυήθες, πολυήθε, πολυήθαμε, πολυήθατε, πολυήθαν, πολυήθανε. Συμφωνείτε με το 
Τμήμα Λεξικού; 
 
119 Η. Στο ΛΝΕΓ, Β΄ έκδοση (Μπ.) λημματογραφούνται 194 σύνθετα ρήματα με α΄ 
συνθετικό το παραγωγικό πρόθημα πρωτο-. 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. 1509 (πιθανόν για λόγους οικονομίας χάρτου…). 
Όλα αυτά μαζί μπορείτε να τα δείτε στη φωτ. 7. 
 



 
 
Όπως ήδη θα έχετε παρατηρήσει στη φωτ. 7, τα λήμματα αυτά δεν συνοδεύονται 
καθόλου από κλιτικές πληροφορίες, ενώ η ίδια ακριβώς τακτική εφαρμόζεται και στο 
ΛΣΓ (του ιδίου).  
 
Το Τμήμα Λεξικού, το οποίο επιμελείται τη δημιουργία ψηφιακής βάσης δεδομένων 
όλων των αποδεκτών κλιτικών τύπων 2 – 15 γραμμάτων του ελληνικού αγωνιστικού 
σκραμπλ, θεωρεί ότι α) τα ρήματα αυτά κλίνονται μόνο στη φωνή που δίδεται, β) 
κλίνονται και στο ενεστωτικό και στο αοριστικό τους θέμα (αφού δεν γράφει «μόνο στον 
αόριστο», αλλά «συνήθως στον αόριστο»), γ) τα ρ. «πρωτοδρόσισε» και 
«πρωτοχιόνισε» κλίνονται αποκλειστικά ως τριτοπρόσωπα, δ) όλα τα ρ. κλίνονται στον 
παρατατικό και στον αόριστο χωρίς εσωτερική συλλαβική χρονική αύξηση, με μοναδικές 
εξαιρέσεις τα «πρωτοέγραψα» (δίδεται βέβαια και το πρωτόγραψα), «πρωτοέκαψα» και 
«πρωτοέστειλα» και όσα δίνονται στο ΛΚΝ με διτυπία και ε) μπορούν (σύμφωνα και με 
τον ισχύοντα σήμερα κανονισμό) να δεχθούν από μπροστά το σύμφημα ξανα-, ωστόσο 
επειδή οι τύποι «ξαναπρωτοάκουσα», «ξαναπρωτοβγήκα», «ξαναπρωτοζήτησα», 
«ξαναπρωτομέθυσα», «ξαναπρωτοψήφισα» κλπ. δεν στέκονται νοηματικά, έχει ήδη 
προταθεί από το ΔΣ της ΠΕΣ προς τις Γενικές Συνελεύσεις των Ομίλων πανελλαδική 
ψηφοφορία με σκοπό την τροποποίηση του συγκεκριμένου εδαφίου. Συμφωνείτε με το 
Τμήμα Λεξικού; 
 
119 Θ. Στο ΛΚΝ (λ. μισο-) λημματογραφείται και το ρ. μισοθέλω. Στο ΛΝΕΓ, ρ. θέλω, 
δίδονται και οι λαϊκότροποι τύποι θες, θέμε, θέτε, θένε. Στο αποδεκτό βοήθημα 
«2γράμματες και 3γράμματες λέξεις Νέων Ελληνικών», έχουν επιπλέον καταχωριστεί οι 
τύποι θεν (από το Λεξικό Κριαρά) και ήθα, ήθε (από το Λεξικό Δημητράκου). Από τα 



αποδεκτό βοήθημα των «αναπτυγμάτων» προκύπτουν και οι τύποι ήθες, ήθαμε, ήθατε, 
ήθαν, ήθανε. 
 

 Όλα αυτά μαζί μπορείτε να τα δείτε στην παρακάτω φωτ. 8. 
 

 
 
119 Θ1. Ο παρατατικός του ρ. μισοθέλω είναι μισόθελα, μισοήθελα ή και τα δύο; 
 
119 Θ2. Θεωρείτε ορθούς και αποδεκτούς τους τύπους μισοθές, μισοθέμε, μισοθέτε, 
μισοθέν, μισοθένε;  
 
119 Θ3. Θεωρείτε ορθούς και αποδεκτούς τους τύπους μισοήθα, μισοήθες, μισοήθε, 
μισοήθαμε, μισοήθατε, μισοήθαν, μισοήθανε;   
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: 119 Α: ναι – 119 Β: ναι – 119 Γ: ναι – 119 Δ: ναι – 119 Ε: ναι – 

119 Ζ: ναι – 119 Η: ναι – 119 Θ1: και μισόθελα και μισοήθελα – 119 Θ2: όχι – 119 

Θ3: όχι 
 
ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 120 

Στο ΛΝΕΓ (Μπ.), Β΄ έκδοση, σελ. 1539 – 1543, βρίσκεται ο πίνακας «Ρήματα 
ανώμαλα», το περιεχόμενο του οποίου (σύμφωνα με τους όρους αποδοχής λέξεων) 
είναι αποδεκτό. Μπορείτε να τον δείτε ολόκληρο στις παρακάτω φωτ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
8, 9, 10, 11, 12, 13. 
 



 

 



 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 
 
Το Τμήμα Λεξικού, το οποίο επιμελείται τη δημιουργία ψηφιακής βάσης δεδομένων 
όλων των αποδεκτών κλιτικών τύπων 2 – 15 γραμμάτων του ελληνικού αγωνιστικού 
σκραμπλ, προκειμένου να αποφύγει τις αυθαιρεσίες, θεωρεί ότι από τον πίνακα αυτόν 
τεκμαίρονται μόνον αυτούσιοι κλιτικοί τύποι. Δειγματοληπτικά, εν είδει παραδείγματος:  
 
Προσέξτε για παράδειγμα τη φωτ. 1. 
 
Από το ρ. αγγέλλω (αν-, απ-, εξ-, κατ-, προ- κ.ά.) έχει καταχωριστεί ο παθ. αόριστος 
ηγγέλθην, όχι όμως και το κατηγγέλθην, καθώς στο λήμμα «καταγγέλλω» αμφοτέρων 
των λεξικών ο μόνος παθ. αόριστος που δίνεται είναι το καταγγέλθηκα.  
 
Από το ρ. άγω (αν-, διεξ-, εισ-, εν-, εξ-, παρ-, προ-, προσ-, υπ- κ.ά.) έχουν καταχωριστεί 
οι παθ. μετοχές (συν-)αγμένος και (προ-)ηγμένος, όχι όμως και τα αγμένος και ηγμένος. 
 
Από το ρ. αιρώ (αφ-, δι-, εξ-, καθ-, συν- κ.ά) έχουν καταχωριστεί ο αόριστος (δι-)ήρεσα 
και η υποτακτική αορίστου (εξ-)αιρέσω, όχι όμως και τα ήρεσα και αιρέσω, ούτε βέβαια 
και το εξήρεσα, καθώς στο λήμμα «εξαιρώ» αμφοτέρων των λεξικών ο μόνος αόριστος 
που δίνεται είναι το εξαίρεσα. 
 



Τώρα όμως προσέξτε για παράδειγμα και τη φωτ. 2. 
 
Από το ρ. βαίνω (προ-, επι-, παρα-, εκ-, συμ- κ.ά.) έχουν καταχωριστεί και οι τύποι του 
ενεστώτα εκβαίνω, εκβαίνεις κλπ., ανεξάρτητα από το ότι στο σώμα του λεξικού δεν 
λημματογραφείται τέτοιο ρήμα, ίσως διότι ξεχάστηκε εκ παραδρομής…  
 
120 Α. Θεωρείτε ορθό τον παρατατικό εξέβαινα, εξέβαινες κλπ; 
 
Ομοίως με τα προηγούμενα παραδείγματα, το Τμήμα Λεξικού ακολούθησε την ίδια 
πρακτική και στα υπόλοιπα ρήματα του πίνακα. 
 
120 Β. Συμφωνείτε με τον τρόπο που ερμηνεύει τον πίνακα αυτόν το Τμήμα Λεξικού; 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: 120 Α: ναι – 120 Β: ναι 


