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ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ «ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΕΞΙΚΟΥ» ΠΡΟΣ ΤΟ «ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ
ΓΛΩΣΣΑΣ» ΚΑΙ Η ΕΙΣΗΓΗΣΗ – ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ Τ.Ε.Γ.
ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 121
Είχαμε ασχοληθεί πρόσφατα (ερώτημα Νο 111) με τα υπολήμματα του ΛΝΕΓ (Μπ.),
στα οποία δεν δίδονται καν κλιτικές πληροφορίες για το μορφολογικό σχηματισμό τους.
Σύμφωνα με τη γνωμοδότησή σας, «τα ρήματα κλίνονται μόνο στο ενεστωτικό τους
θέμα (ενεστώτα και παρατατικό) και μόνο στη φωνή (ενεργητική ή παθητική) που ορίζει
το λεξικό».
Το Τμήμα Λεξικού προβληματίζεται ιδιαιτέρως για το σχηματισμό του παρατατικού των
ρ. αποδιώκω, διακαίομαι, εκσκάπτω, υπερκορέννυμαι. Όλα αυτά μαζί μπορείτε να τα
δείτε στην παρακάτω φωτ. 1.

Σας παρακαλούμε να επιλέξετε για τα τέσσερα αυτά ρήματα τους κλιτικούς τύπους του
παρατατικού, που θεωρείτε ότι πρέπει να είναι ορθοί και αποδεκτοί στο ελληνικό
αγωνιστικό σκραμπλ. Δίδονται οι κάτωθι επιλογές απαντήσεων: Α) απεδίωκα /
αποδίωκα / και απεδίωκα και αποδίωκα, Β) διακαιόμουν / διακαιγόμουν / και
διακαιόμουν και διακαιγόμουν, Γ) εξέσκαπτα / έκσκαπτα / και εξέσκαπτα και έκσκαπτα,
Δ) το ρ. υπερκορέννυμαι δεν έχει παρατατικό / ο παρατατικός του ρ. υπερκορέννυμαι
είναι υπερκορεννύμην.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: Α: απεδίωκα – Β: και διακαιόμουν και διακαιγόμουν – Γ:
εξέσκαπτα – Δ: το ρ. υπερκορέννυμαι δεν έχει παρατατικό
ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 122

Στο ΛΚΝ λημματογραφούνται τα θηλυκά ουσιαστικά μουρλέγκω, μπάμπω, τρελέγκω,
τρελοκαμπέρω, τσουράπω, χαρχάλω. Όλα κλίνονται κατά το Ο37α (βάβω). Τα τρία από
τα έξι έχουν επισήμανση «χωρίς πληθ.».
Στο ΛΝΕΓ λημματογραφούνται τα γαλίφω, κακίστρω, ρεζίλω, τρελέγκω, τσουράπω.
Στο ΛΣΓ λημματογραφούνται τα κακίστρω, τρελέγκω, τρελοκαμπέρω. Όλα κλίνονται
κατά το Ο22 (κακίστρω). Το τρελέγκω έχει επισήμανση «χωρ. πληθ.».
Όλα αυτά μαζί μπορείτε να τα δείτε στην παρακάτω φωτ. 1.

Το Τμήμα Λεξικού ερμηνεύοντας τον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζεται στον
αναγνώστη το λ. γαλίφης, -α (λαϊκ. -ω), -ικο του ΛΝΕΓ, θεωρεί ότι τα μεν γαλίφης,
γαλίφα, γαλίφικο είναι ουσιαστικά που κλίνονται κατά το Ε9 (ζηλιάρης, -α, -ικο), το δε
γαλίφω όμως είναι θηλυκό ουσιαστικό που κλίνεται σύμφωνα με τα κλιτικά υποδείγματα
Ο22 (κακίστρω) του ΛΣΓ και Ο37α (βάβω) του ΛΚΝ. Συμφωνείτε με το ΤΛ;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: ναι
ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 123
Στο ΛΚΝ (Τρ.), στο ερμήνευμα του λ. πρόδρομος, συμπεριλαμβάνεται και η λέξη πίναξ
(φωτ. 1).

Το Τμήμα Λεξικού θεωρεί ότι η λέξη πίναξ δεν είναι της δημοτικής και κατά συνέπεια δεν
έχει καταχωριστεί η γενική ενικού πίνακος. Συμφωνείτε με το ΤΛ;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: ναι
ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 124
Στο ΛΚΝ (Τρ.) λημματογραφείται το μεγεθυντικό κουδούνα, Στο ΛΝΕΓ (Μπ.)
λημματογραφούνται τα μεγεθυντικά κουδούνα, καλαθούνα, πιγούνα (πηγούνα). Στο
ΛΑΑ (Ακαδ. Αθ.) στο λ. τακούνι λημματογραφείται το μεγεθυντικό τακούνα.
Όλα αυτά μαζί μπορείτε να τα δείτε στην παρακάτω φωτ. 1.

Στους «όρους αποδοχής λέξεων» του ελληνικού αγωνιστικού σκραμπλ, όπως αυτοί
είναι αναρτημένοι στην ιστοσελίδα της Πανελλήνιας Ένωσης Σκραμπλ, περιλαμβάνεται
(από το 2006) και το εξής εδάφιο: «Τα μεγεθυντικά σε –άρα(ς), -ακας, -αρος (ματάρα,
ψάρακας, κλπ) και τα υποκοριστικά σε –ούλα, -ίτσα, -άκα, (ζωούλα, κλπ.) δεν έχουν
γενική πληθυντικού». Ανατρέχοντας στα αποδεκτά βοηθήματα της Γραμματικής, δεν
μπορέσαμε να εντοπίσουμε κάποιον σχετικό κανόνα που να ορίζει ότι «όλα τα
μεγεθυντικά δεν έχουν γενική πληθυντικού».
Θεωρείτε ορθούς και αποδεκτούς τους κλιτικούς τύπους της γενικής πληθυντικού
κουδούνων, καλαθούνων, πιγούνων (πηγούνων) και τακούνων;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: ναι

ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 125
Στο ΛΚΝ λημματογραφείται το λ. πλούτος (ο), πληθ. τα πλούτη, που συνοδεύεται από
το κλιτικό υπόδειγμα Ο18 δρόμος (φωτ. 1).

Θεωρείτε ορθό και αποδεκτό τον κλιτικό τύπο της γενικής πληθυντικού ΠΛΟΥΤΩΝ;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: ναι
ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 126
Στο ΛΚΝ το ρ. κολακεύω -ομαι συνοδεύεται από το κλιτικό υπόδειγμα Ρ5.2
(ενημερωτικά, το Ρ5.1 είναι δεσμεύω, δέσμευσα, δεσμεύτηκα, δεσμευμένος και το Ρ5.2
είναι φυτεύω, φύτεψα, φυτεύτηκα, φυτεμένος). Ωστόσο, μέσα στο ερμήνευμα
εμφανίζεται η φράση «Aισθάνθηκε πολύ κολακευμένη από τα λόγια του» (φωτ. 1).

Κατόπιν τούτου, το Τμήμα Λεξικού έχει καταχωρίσει στην ψηφιακή βάση αποδεκτών
λέξεων 2-15 γραμμάτων όλους τους τύπους της μετοχής κολακευμένος -η -ο, όχι όμως
και τους τύπους της μετοχής κολακεμένος -η -ο. Συμφωνείτε με το ΤΛ;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: ναι
ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 127
Στο ΛΝΕΓ (Μπ.) λημματογραφείται το ρ. επισυμβαίνω και ακολουθεί η επισήμανση
«συνήθως τριτοπρόσωπο» (φωτ. 1).

Θεωρείτε ορθούς και αποδεκτούς τους κλιτικούς τύπους του β΄ ενικού, του α΄
πληθυντικού και του β΄ πληθυντικού προσώπου;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: όχι
ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 128
Στο ΛΝΕΓ(Μπ.) το ουσ. λάβρα (η) και το επίθ. λάβρος -α -ο λημματογραφούνται μόνο
με -β-. Στο ΛΚΝ (Τρ.) λημματογραφούνται το επίθετο λάβρος -η/α -ο μόνο με -β- και το
ουσιαστικό λάβρα και λαύρα, με διπλή ορθογραφία (φωτ. 1).

Στην ετυμολογία που δίνεται στα δύο αυτά λ. κάτω κάτω μέσα σε αγκύλες (φωτ. 1)
βλέπουμε ότι το ουσιαστικό αποτελεί παράγωγο του επιθέτου και όχι το αντίστροφο.
Κατόπιν τούτου, το Τμήμα Λεξικού θεωρεί ότι ο κανονισμός της διπλής ορθογραφίας
δεν μπορεί να εφαρμοστεί στο επίθετο, δηλαδή δεν τεκμαίρεται η γραφή λαύρος, -η/α, ο. Συμφωνείτε με το ΤΛ;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: ναι
ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 129
Στο ΛΚΝ λημματογραφείται το ρ. αξίζω (φωτ. 1),

το οποίο συνοδεύεται από το κλιτικό υπόδειγμα Ρ2.1, δηλαδή δροσίζω δρόσισα (φωτ.
2).

Επίσης απουσιάζει οποιαδήποτε επισήμανση του τύπου «μόνο στο ενεστ. θέμα».
Κατόπιν όλων αυτών, το Τμήμα Λεξικού έχει καταχωρίσει στην ψηφιακή βάση
αποδεκτών λέξεων και τους κλιτικούς τύπους του αοριστικού θέματος. Συμφωνείτε με το
ΤΛ;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: ναι
ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 130
Στο ΛΚΝ λημματογραφείται το ρ. εκλείπω. Δεν συνοδεύεται από κλιτικό υπόδειγμα,
αλλά δίδονται ο αόριστος β΄ εξέλιπα και το απαρέμφατο (υποτακτική αορίστου) εκλείψει
(φωτ. 1).

Θεωρείτε ορθό ότι βάσει του εν λόγω απαρεμφάτου, τεκμαίρονται και οι κλιτικοί τύποι
του αορίστου εξέλειψα, εξέλειψες, εξέλειψε, εκλείψαμε, εκλείψατε, εκλείψαν, εκλείψανε
και εξέλειψαν;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: ναι
ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 131
Επανερχόμαστε στον πίνακα «αριθμός» του ΛΝΕΓ (φωτ. 1).

Παρακαλούμε να τον παρατηρήσετε προσεκτικά και να απαντήσετε στα παρακάτω
υποερωτήματα:
131 Α. Θεωρείτε ορθούς και αποδεκτούς τους κλιτικούς τύπους που προκύπτουν από
την πλήρη κλίση των ουδετέρων ουσιαστικών διάρικο, τριάρικο, τεσσάρικο, εξάρικο,

επτάρικο, εφτάρικο, οκτάρικο, οχτάρικο, εννιάρικο, ενδεκάρικο, εντεκάρικο, δωδεκάρικο,
δεκατριάρικο, δεκατεσσάρικο, δεκαπεντάρικο, εικοσιδυάρικο, τριαντάρικο, σαραντάρικο;
131 Β. Θεωρείτε ορθούς και αποδεκτούς τους κλιτικούς τύπους που προκύπτουν από
την πλήρη κλίση των αρσενικών ουσιαστικών δυάρης, τριάρης, τεσσάρης, πεντάρης,
εξάρης, επτάρης, εφτάρης, οκτάρης, οχτάρης, εννιάρης, ενδεκάρης, εντεκάρης,
δωδεκάρης, δεκατριάρης, δεκατεσσάρης, δεκαπεντάρης, εικοσιενάρης, εικοσιδυάρης;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: 131 Α: ναι – 131 Β: ναι
ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 132
Στο ΛΚΝ (φωτ. 1) και στο ΛΝΕΓ (φωτ. 2) λημματογραφούνται τα ρ. πίνω και κάποια
σύνθετα με β΄ συνθετικό το ρ. πίνω. Δείτε τα όλα μαζί στις παρακάτω φωτ. 1 και φωτ. 2.

Όπως βλέπετε, στο ΛΚΝ τα ρήματα αυτά δεν συνοδεύονται από κλιτικό υπόδειγμα. Το
ίδιο περίπου συμβαίνει και με το ΛΝΕΓ, καθώς ελάχιστες κλιτικές πληροφορίες δίδονται.
Όπως θα έχετε παρατηρήσει στη φωτ. 2, ο λεξικογράφος μάς δίνει τις προστακτικές

πιες, πιείτε κ. (λαϊκ.) πιέτε. Ο τύπος ξαναπιέτε είναι αποδεκτός, βάσει των επίσημων
όρων αποδοχής λέξεων.
132 Α. Θεωρείτε ορθές και αποδεκτές τις προστακτικές αποπιέτε, καταπιέτε,
κουτσοπιέτε, μπεκροπιέτε, ξεροκαταπιέτε, παραπιέτε, προπιέτε, στραβοκαταπιέτε,
συμπιέτε, τρωγοπιέτε, ψιλοπιέτε;
132 Β. Ο παρατατικός του ρ. προπίνω είναι πρόπινα, προέπινα ή και τα δύο;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: 132 Α: όχι – 132 Β: προέπινα
ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 133
Στο ΛΝΕΓ, στο ρ. τιτρώσκω βρίσκουμε τη φράση «ο τρώσας και ιάσεται» (φωτ. 1).

Συμφωνείτε ότι η φράση 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 της μετοχής «τρώσας» στο θηλυκό και στο ουδέτερο
γένος;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: ναι
ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 134
Στο ΛΑΑ (Ακ. Αθ.) λημματογραφείται το ουσιαστικό λέμινγκ (φωτ. 1).

Σύμφωνα με τους όρους αποδοχής λέξεων «Όλες οι λέξεις που προέρχονται από το
αγγλικό γερούνδιο είναι αποδεκτές και στους δύο τύπους, σε –ΙΓΚ και σε –ΙΝΓΚ
(ΖΑΠΙΓΚ, ΖΑΠΙΝΓΚ, ΠΑΡΚΙΓΚ, ΠΑΡΚΙΝΓΚ κλπ.)» (φωτ. 2).

Συμφωνείτε ότι η λέξη ΛΕΜΙΝΓΚ προέρχεται από το αγγλικό γερούνδιο και κατά
συνέπεια θα πρέπει να είναι αποδεκτή και η λέξη ΛΕΜΙΓΚ;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: όχι
ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 135
Στο ΛΚΝ (Τρ.) το ρ. αναβράζω συνοδεύεται από το κλιτικό υπόδειγμα Ρ2.1α (δροσίζω,
δρόσισα) και την επισήμανση «συνήθως στο ενεστωτικό θέμα» (φωτ. 1).

Ουδεμία αναφορά γίνεται για εσωτερική αύξηση στους παρελθοντικούς χρόνους,
επομένως ο αναγνώστης (δηλαδή ο έφορος) συμπεραίνει (εικάζει) ότι ο παρατατικός
είναι ανάβραζα και ο αόριστος ανάβρασα.
Στο ΛΝΕΓ (Μπ.) το ρ. αναβράζω δεν συνοδεύεται από καμία απολύτως κλιτική
πληροφορία (φωτ. 2).

Και πάλι ο αναγνώστης (δηλαδή ο έφορος) συμπεραίνει (εικάζει) ότι ο παρατατικός είναι
ανάβραζα.

Στο ΛΣΓ (Μπ.) το ρ. αναβράζω συνοδεύεται από τα κλιτικά υποδείγματα Ρ11α και Ρ41α
(φωτ. 3).

Στους πίνακες κλιτικών υποδειγμάτων βλέπουμε ότι το Ρ11α είναι το ζυγίζω, ζύγισα
(φωτ. 4)

και το Ρ41α είναι για σύνθετα ρ. του βάλλω «με προθέσεις που χάνουν το τελικό τους
φωνήεν μπροστά από το φωνήεν της αύξησης: από-, ανα-, κατά-, παρα-, μετα-, δια-,
αντι-, επι, υπο-» (φωτ. 5).

Κατόπιν τούτου, ο αναγνώστης συμπεραίνει μετά βεβαιότητας ότι ο παρατατικός είναι
ανέβραζα και ο αόριστος ανέβρασα.
Το «Λεξικό για το Σχολείο και το Γραφείο» υπερψηφίστηκε ως αποδεκτό βοήθημα από
τις Γενικές Συνελεύσεις των Ομίλων. Οι κλιτικοί τύποι με την εσωτερική αύξηση
(ΑΝΕΒΡΑΖ-Α, -ΕΣ, -Ε, -ΑΝ και ΑΝΕΒΡΑΣ-Α, -ΕΣ, -Ε, -ΑΝ) τίθενται σε ισχύ τον προσεχή
Μάιο. Φρονείτε ότι είναι ορθό εφεξής να θεωρούνται αποδεκτοί εκ παραλλήλου και οι
τύποι χωρίς την εσωτερική αύξηση;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: όχι
ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 136
Στο ΛΚΝ (Τρ.) το ρ. αντίκειμαι δεν συνοδεύεται από κάποιο κλιτικό υπόδειγμα, παρά
μόνον από τις επισημάνσεις «μόνο στο ενεστωτικό θέμα» και «συνήθως στο γ΄
πρόσωπο» (φωτ. 1).

Στο ΛΝΕΓ (Μπ.) το ρ. αντίκειμαι δεν συνοδεύεται από καμία απολύτως κλιτική
πληροφορία (φωτ. 2).

Στο ΛΑΑ (Ακ. Αθ.) δίδεται και ο κλιτικός τύπος «αντίκειτο» (φωτ. 3).

Στο ΛΣΓ (Μπ.) τεκμαίρονται όλα τα πρόσωπα του ενεστώτα (αντίκει-μαι, -σαι, -ται, αντικείμεθα, -κεισθε, -κεινται). Γράφει επίσης «παρατ. συνήθ. τριτοπρόσ.» και δίδονται οι
κλιτικοί τύποι «αντέκειτο» και «αντέκειντο» (φωτ. 4).

Οι κλιτικοί τύποι αντίκειτο, αντέκειτο, αντέκειντο τίθενται σε ισχύ τον προσεχή Μάιο.
Θεωρείτε ορθό και αποδεκτό τον κλιτικό τύπο «αντίκειντο»;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: ναι
ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 137
Στο ΛΚΝ το ρ. απολήγω συνοδεύεται από το κλιτικό υπόδειγμα Ρ3α (πλέκω, έπλεξα)
και την επισήμανση «συνήθως στο ενεστωτικό θέμα» (φωτ. 1).

Στο ΛΝΕΓ δίδεται ο αόριστος απέληξα (φωτ. 2).

Στο ΛΑΑ ομοίως, δίδεται ο αόριστος απέληξε (φωτ. 3)*.

*[Σημ.: όπως είδαμε και στη φωτ. 3 του προηγούμενου ερωτήματος Νο 136 (αντίκειται),
στο λεξικό αυτό (σύμφωνα με τις εξηγήσεις που δίνονται στον πρόλογο) συνηθίζεται σε
αρκετά ρήματα να τίθεται ως κεφαλή του λήμματος όχι το α΄ ενικό πρόσωπο του
ενεστώτα, αλλά το γ΄ ενικό πρόσωπο «λόγω της μεγάλης στατιστικής συχνότητας αυτού
του τύπου» (φωτ. 4).

Υπογραμμίζεται επίσης, ότι εάν κάποιο ρήμα είναι αποκλειστικά και μόνο απρόσωπο
(τριτοπρόσωπο), τότε τούτο επισημαίνεται ρητώς από το λεξικογράφο, αμέσως μετά την
κεφαλή του λήμματος (π.χ. βλ. φωτ. 5).]

Στο ΛΣΓ το ρ. απολήγω συνοδεύεται από τα κλιτικά υποδείγματα Ρ7α και Ρ41α (φωτ.
6).

Στους πίνακες κλιτικών υποδειγμάτων βλέπουμε ότι το Ρ7α είναι το διδάσκω, δίδαξα
(φωτ. 7)

και το Ρ41α (όπως είδαμε και στο ερώτημα Νο 135) είναι για σύνθετα ρ. του βάλλω «με
προθέσεις που χάνουν το τελικό τους φωνήεν μπροστά από το φωνήεν της αύξησης:
από-, ανα-, κατά-, παρα-, μετα-, δια-, αντι-, επι, υπο-».
Θεωρείτε ορθούς και αποδεκτούς τους κλιτικούς τύπους χωρίς την εσωτερική αύξηση
ΑΠΟΛΗΓ-Α, -ΕΣ και ΑΠΟΛΗΞ-Α, -ΕΣ;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: όχι
ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 138
Στο ΛΚΝ το απρόσωπο ρ. βολεί δεν συνοδεύεται από κάποιο κλιτικό υπόδειγμα, παρά
μόνον από την επισήμανση «συνήθως στο ενεστωτικό θέμα» (φωτ. 1).

Στο ΛΝΕΓ το απρόσωπο ρ. βολεί δεν συνοδεύεται από καμία απολύτως κλιτική
πληροφορία (φωτ. 2).

Στο ΛΑΑ το απρόσωπο ρ. βολεί δεν συνοδεύεται από κάποιο κλιτικό υπόδειγμα, παρά
μόνον από την επισήμανση «συνήθως στο ενεστωτικό θέμα» (φωτ. 3)*.
*[Σημ.: βλέπουμε ότι εδώ το ρ. σημαίνεται ρητώς ως απρόσωπο.]

Στο ΛΣΓ το τριτοπρόσωπο ρ. βολεί δεν συνοδεύεται από καμία απολύτως κλιτική
πληροφορία (φωτ. 4).

Συμφωνείτε ότι το «ενεστωτικό θέμα» που βλέπουμε σε δύο λεξικά σημαίνει ότι
υφίσταται και παρατατικός; Θεωρείτε ορθό τον τύπο «βολούσε»;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: ναι
ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 139
Στο ΛΚΝ το ρ. εκκρίνω -ομαι δεν συνοδεύεται από κάποιο κλιτικό υπόδειγμα, παρά
μόνον από την επισήμανση «μόνο στο ενεστωτικό θέμα» (φωτ. 1).

Στο ΛΝΕΓ δίδονται ο ενεργ. αόριστος εξέκρινα και ο παθ. αόριστος εκκρίθηκα (φωτ. 2).

Στο ΛΑΑ αξίζει τον κόπο να παρατηρήσουμε ότι η επισήμανση «κυρίως στον ενεστώτα»
δεν αποκλείει τον αόριστο εκκρίθηκε, εκκριθεί (φωτ. 3).

Στο ΛΣΓ το ρ. εκκρίνω συνοδεύεται από τα κλιτικά υποδείγματα Ρ14 και Ρ42 (φωτ. 4).

Στους πίνακες κλιτικών υποδειγμάτων βλέπουμε ότι το Ρ14 είναι το κρίνω, έκρινα και το
Ρ42 είναι για σύνθετα ρ. του βάλλω -ομαι «με τις προθέσεις εκ-, εν- , συν-» (φωτ. 5).

Θεωρείτε ορθούς και αποδεκτούς τους κλιτικούς τύπους χωρίς την εσωτερική αύξηση
ΕΚΚΡΙΝΑ και ΕΚΚΡΙΝΕΣ;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: όχι
ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 140

Στο ΛΚΝ το ρ. εκκρούω συνοδεύεται από το κλιτικό υπόδειγμα Ρ2.1 (δροσίζω, δρόσισα,
δροσίστηκα, δροσισμένος) και την επισήμανση «συνήθως στο ενεστωτικό θέμα» (φωτ.
1).

Στο ΛΝΕΓ δίδονται ο ενεργ. αόριστος εξέκρουσα και ο παθ. αόριστος εκκρούσθηκα
(φωτ. 2). Άρα παρατ. εξέκρουα.

Στο ΛΑΑ και στο ΛΣΓ δεν λημματογραφείται το ρήμα αυτό.
Θεωρείτε ορθούς και αποδεκτούς τους κλιτικούς τύπους χωρίς την εσωτερική αύξηση
ΕΚΚΡΟΥ-Α, -ΕΣ και ΕΚΚΡΟΥΣ-Α, -ΕΣ;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: όχι
ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 141
Στο ΛΝΕΓ, στον αποδεκτό πίνακα «ορθογραφία» βρίσκουμε και τη λέξη υπόχρεως
(φωτ. 1).

Το Τμήμα Λεξικού θεωρεί ότι η γενική ενικού είναι υπόχρεω, όπως ακριβώς συμβαίνει
και με τα ουσιαστικά αιγόκερως, μονόκερως, ρινόκερως. Συμφωνείτε με το ΤΛ;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: ναι
ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 142
Στο ΛΚΝ, στο ερμήνευμα του λ. υφαίρεση βρίσκουμε τις λέξεις βοηθόος, πλείονος,
πλέονος (φωτ. 1).

Θεωρείτε ορθές και αποδεκτές στο ελληνικό αγωνιστικό σκραμπλ τις τρεις αυτές λέξεις;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: όχι
ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 143
Στο ΛΚΝ το ρ. εκσκάπτω -ομαι συνοδεύεται από το κλιτικό υπόδειγμα Ρ4 (κρύβω,
έκρυψα, κρύφτηκα, κρυμμένος) και την επισήμανση «συνήθως στο ενεστωτικό θέμα»
(φωτ. 1).

Στο ΛΝΕΓ το ρ. εκσκάπτω λημματογραφείται ως υπολήμμα και φυσικά, όπως είχαμε δει
και στο ερώτημα Νο 111, στο λεξικό αυτό τα υπολήμματα ως επί το πλείστον δεν
συνοδεύονται από καμία απολύτως κλιτική πληροφορία (φωτ. 2).

Στο ΛΑΑ και στο ΛΣΓ δεν λημματογραφείται το ρήμα αυτό.
Πώς σχηματίζονται οι παρελθοντικοί χρόνοι; Θεωρείτε ορθούς και αποδεκτούς τους
κλιτικούς τύπους παρατατικού και αορίστου α) με εσωτερική αύξηση ΕΞΕΣΚΑΠΤ-Α, -ΕΣ
και ΕΞΕΣΚΑΨ-Α, -ΕΣ, β) χωρίς εσωτερική αύξηση ΕΚΣΚΑΠΤ-Α, -ΕΣ και ΕΚΣΚΑΨΑ, ΕΣ, γ) είναι ορθοί και με αύξηση και χωρίς αύξηση;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: με εσωτερική αύξηση ΕΞΕΣΚΑΠΤ-Α, -ΕΣ και ΕΞΕΣΚΑΨ-Α, -ΕΣ
ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 144
Στο ΛΣΓ το ρ. αδρανώ συνοδεύεται από το κλιτικό υπόδειγμα Ρ31 ασκώ -ούμαι (φωτ.
1).

Το Τμήμα Λεξικού έχει καταχωρίσει και τους τύπους της παθητικής φωνής, καθώς το ρ.
σημαίνεται με το Ρ31 και όχι με το Ρ31α. Συμφωνείτε με το ΤΛ;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: όχι
ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 145
Στο ΛΣΓ το ρ. αινώ συνοδεύεται από το κλιτικό υπόδειγμα Ρ32 τελώ -ούμαι (φωτ. 1).

Το Τμήμα Λεξικού έχει καταχωρίσει και τους τύπους του ενεστώτα της παθητικής
φωνής, καθώς το ρ. σημαίνεται με το Ρ32 και όχι με το Ρ32α. Συμφωνείτε με το ΤΛ;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: ναι
ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 146
Στο ΛΣΓ το ρ. αναλογώ συνοδεύεται από το κλιτικό υπόδειγμα Ρ31α ασκώ (φωτ. 1).

Το Τμήμα Λεξικού έχει καταχωρίσει και τους τύπους του αορίστου, καθώς απουσιάζει
κάποια επισήμανση του τύπου «μόνο σε ενεστ. και παρατ.». Συμφωνείτε με το ΤΛ;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: ναι
ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 147
Στο ΛΣΓ το ρ. εκδασώνω συνοδεύεται από το κλιτικό υπόδειγμα Ρ12 ντύνω -ομαι (φωτ.
1).

Το Τμήμα Λεξικού έχει καταχωρίσει και τους τύπους της παθητικής φωνής, καθώς το ρ.
σημαίνεται με το Ρ12 και όχι με το Ρ12α. Συμφωνείτε με το ΤΛ;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: ναι

ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 148
Στο ΛΣΓ, το ρ. μέλπω συνοδεύεται από το κλιτικό υπόδειγμα Ρ4α βάφω έβαψα (φωτ. 1).

Το Τμήμα Λεξικού έχει καταχωρίσει και τους τύπους του αορίστου, καθώς απουσιάζει
κάποια επισήμανση του τύπου «μόνο σε ενεστ. και παρατ.». Συμφωνείτε με το ΤΛ;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: ναι
ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 149
Στο ΛΣΓ, το ρ. ενυπάρχω συνοδεύεται από το κλιτικό υπόδειγμα Ρ7α διδάσκω δίδασκα
δίδαξα (φωτ. 1).

Το Τμήμα Λεξικού έχει καταχωρίσει τον παρατατικό ενύπαρχα, -ες κλπ. και τον αόριστο
ενύπαρξα, -ες κλπ., καθώς απουσιάζει οποιαδήποτε αναφορά στους τύπους με
εσωτερική αύξηση ενυπήρχα, ενυπήρξα κλπ. Συμφωνείτε με το ΤΛ;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: όχι
ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 150
Στο ΛΣΓ, στο ρ. εξελέγχω Ρ7 δίδονται ρητώς και οι τύποι χωρίς εσωτερική αύξηση,
αόριστος εξέλεγξα, -ες κλπ. και παρατατικός εξέλεγχα, -ες κλπ. (φωτ. 1).

Το Τμήμα Λεξικού έχει καταχωρίσει διπλούς τύπους για τον παρατατικό και τον αόριστο
(με και χωρίς εσωτερική αύξηση). Συμφωνείτε με το ΤΛ;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: ναι

ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 151
Στο ΛΝΕΓ (Μπ.) στο ρ. επιχαίρω δίδεται ο αόριστος επέχαιρα (φωτ. 1).

Στο ΛΣΓ (του ιδίου) στο ίδιο ρήμα δίδεται ο αόριστος επιχάρηκα να/θα επιχαρώ (φωτ.
2).

Συνεπώς, το Τμήμα Λεξικού έχει καταχωρίσει και τους τύπους αυτούς. Συμφωνείτε με
το ΤΛ;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: ναι
ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 152
Στο ΛΣΓ το ρ. εφιδρώνω συνοδεύεται από το κλιτικό υπόδειγμα Ρ12 ντύνω -ομαι (φωτ.
1).

Το Τμήμα Λεξικού έχει καταχωρίσει και τους τύπους της παθητικής φωνής, καθώς το ρ.
σημαίνεται με το Ρ12 και όχι με το Ρ12α. Συμφωνείτε με το ΤΛ;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: όχι

ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 153
Στο ΛΣΓ, το ρ. μαίνομαι συνοδεύεται από το κλιτικό υπόδειγμα Ρ14β κρίνομαι και τη
συμπληρωματική επισήμανση «κ. (λόγ.) εμάνην Ρ39 φθείρομαι εφθάρην να φθαρώ»
(φωτ. 1).

Το Τμήμα Λεξικού, θεωρώντας ότι η ένδειξη «και» (λόγ.) εμάνην σημαίνει πως ο
δεύτερος αυτός τύπος αορίστου υφίσταται συμπληρωματικά του πρώτου, έχει
καταχωρίσει τον αόριστο μαίθηκα, -ες κλπ. υποτακτική να μαιθώ, -είς κλπ. Συμφωνείτε
με το ΤΛ;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: όχι
ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 154
Στο ΛΣΓ το ρ. χαίνω συνοδεύεται από το κλιτικό υπόδειγμα Ρ14 κρίνω -ομαι και την
επισήμανση «μόνο ενεστ. κ. παρατ.» (φωτ. 1).

Το Τμήμα Λεξικού έχει καταχωρίσει και τους τύπους του ενεστώτα και του παρατατικού
της παθητικής φωνής, χαίνομαι, χαινόμουν κλπ. καθώς το ρ. σημαίνεται με το Ρ14 και
όχι με το Ρ14α. Συμφωνείτε με το ΤΛ;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: όχι
ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 155
Στο ΛΣΓ, το ρ. φλέγω συνοδεύεται από το κλιτικό υπόδειγμα Ρ7 διδάσκω δίδαξα
διδάχτ(θ)ηκα διδαγμένος (φωτ. 1).

Το Τμήμα Λεξικού έχει καταχωρίσει και τους τύπους έφλεξα, φλέξω, φλέξτε,
φλέχτ(θ)ηκα, φλεγμένος. Συμφωνείτε με το ΤΛ;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: ναι
ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 156
Στο ΛΣΓ το ρ. μαθαίνω συνοδεύεται από τα κλιτικά υποδείγματα Ρ19 προλαβαίνω και
Ρ14β κρίνομαι (φωτ. 1).

Το Τμήμα Λεξικού έχει καταχωρίσει και τους τύπους της παθητικής φωνής μαθαίθηκα,
μαθαιθώ, μαθαινόμενος. Συμφωνείτε με το ΤΛ;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: όχι
ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 157
Στο ΛΑΑ το ρ. φασώνομαι λημματογραφείται μόνο στην παθητική φωνή. Ωστόσο, στο
αμέσως προηγούμενο λήμμα (φάσωμα) δίδεται το ερμήνευμα «το αποτέλεσμα του
φασώνω» (φωτ. 1).

Το Τμήμα Λεξικού έχει καταχωρίσει και τους κλιτικούς τύπους του ενεστώτα και του
παρατατικού της ενεργητικής φωνής. Συμφωνείτε με το ΤΛ;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: όχι
ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 158
Στο ΛΣΓ το ρ. πορδίζω συνοδεύεται από το κλιτικό υπόδειγμα Ρ11 ζυγίζω -ομαι (φωτ.
1).

Το Τμήμα Λεξικού έχει καταχωρίσει και τους τύπους της παθητικής φωνής, καθώς το ρ.
σημαίνεται με το Ρ11 και όχι με το Ρ11α. Συμφωνείτε με το ΤΛ;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: όχι

ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 159
Στο ΛΣΓ το ρ. τρομάζω συνοδεύεται από το κλιτικό υπόδειγμα Ρ10 ταράζω -ομαι (φωτ.
1).

Το Τμήμα Λεξικού έχει καταχωρίσει και τους τύπους της παθητικής φωνής, καθώς το ρ.
σημαίνεται με το Ρ10 και όχι με το Ρ10α. Συμφωνείτε με το ΤΛ;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: όχι
ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 160
Στο ΛΣΓ το θηλυκό ουσιαστικό η ψηλέα συνοδεύεται από το κλιτικό υπόδειγμα Ο4
σημαία, -ας, -ες, -ών (φωτ. 1).

Το Τμήμα Λεξικού έχει καταχωρίσει και τους τύπους ΨΗΛΕΕΣ, ΨΗΛΕΩΝ. Συμφωνείτε
με το ΤΛ;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: ναι
ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 161
Στο ΛΚΝ το ρ. διανεύω συνοδεύεται από το κλιτικό υπόδειγμα Ρ5.2α φυτεύω φύτεψα
(φωτ. 1).

Στο ΛΝΕΓ δίδεται ο αόριστος διένευσα. Πώς σχηματίζεται ο αόριστος στο ΛΚΝ;
Θεωρείτε ορθούς και αποδεκτούς τους κλιτικούς τύπους α) με εσωτερική αύξηση
ΔΙΕΝΕΨ-Α, -ΕΣ, -Ε, -ΑΝ β) χωρίς εσωτερική αύξηση ΔΙΑΝΕΨ-Α, -ΕΣ γ) είναι ορθοί και
με αύξηση και χωρίς αύξηση;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: με εσωτερική αύξηση ΔΙΕΝΕΨ-Α, -ΕΣ, -Ε, -ΑΝ
ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 162
Στο ΛΚΝ το ρ. διαχύνω -ομαι συνοδεύεται από το κλιτικό υπόδειγμα Ρ1 κλειδώνω -ομαι
(φωτ. 1).

Στο ΛΝΕΓ το ρ. διαχύνω είναι υπολήμμα και δεν συνοδεύεται από καμία κλιτική
πληροφορία (φωτ. 2).

Στο ΛΑΑ το ρ. διαχύνω ομοίως δεν συνοδεύεται από κλιτικές πληροφορίες (φωτ. 3).

Πώς σχηματίζεται ο παρατατικός; Θεωρείτε ορθούς και αποδεκτούς τους κλιτικούς
τύπους α) με εσωτερική αύξηση ΔΙΕΧΥΝ-Α, -ΕΣ, -Ε, -ΑΝ β) χωρίς εσωτερική αύξηση
ΔΙΑΧΥΝ-Α, -ΕΣ γ) είναι ορθοί και με αύξηση και χωρίς αύξηση;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: με εσωτερική αύξηση ΔΙΕΧΥΝ-Α, -ΕΣ, -Ε, -ΑΝ
ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 163
Στο ΛΣΓ το ρ. καδράρω συνοδεύεται από το κλιτικό υπόδειγμα Ρ22 τσεκάρω -ομαι
(φωτ. 1).

Το Τμήμα Λεξικού έχει καταχωρίσει και τους τύπους της παθητικής φωνής, καθώς το ρ.
σημαίνεται με το Ρ22 και όχι με το Ρ22α. Συμφωνείτε με το ΤΛ;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: ναι

ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 164
Στο ΛΣΓ το ρ. καθέλκω συνοδεύεται από το κλιτικό υπόδειγμα Ρ7 καθώς και τις
επισημάνσεις {μόνο ενεστ. κ. παρατ., καθείλκα / καθελκόμουν} (φωτ. 1).

Δίδεται ρητώς ο παθητικός παρατατικός. Το Τμήμα Λεξικού έχει καταχωρίσει και τους
κλιτικούς τύπους του ενεστώτα και του παρατατικού της παθητικής φωνής. Συμφωνείτε
με το ΤΛ;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: ναι
ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 165
Στο ΛΚΝ στο ρ. ανταμείβω -ομαι Ρ4 (κρύβω -ομαι, κρυμμένος) απουσιάζει οποιαδήποτε
επισήμανση του τύπου «χωρίς μππ.» (φωτ. 1).

Το Τμήμα Λεξικού ωστόσο δεν έχει καταχωρίσει τη μετοχή ανταμειμμένος. Συμφωνείτε
με το ΤΛ;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: ναι
ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 166
Στο ΛΣΓ το ρ. ανελίσσομαι συνοδεύεται από το κλιτικό υπόδειγμα Ρ9β κηρύσσομαι
(φωτ. 1).

Το Τμήμα Λεξικού έχει καταχωρίσει και την προστακτική ανελίξου. Συμφωνείτε με το ΤΛ;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: ναι
ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 167
Στο ΛΣΓ, το ρ. αναλίσκω συνοδεύεται από το κλιτικό υπόδειγμα Ρ7 διδάσκω δίδαξα
διδάχτ(θ)ηκα διδαγμένος (φωτ. 1).

Το Τμήμα Λεξικού έχει καταχωρίσει και τους τύπους του ενεργητικού αορίστου (ανάλιξα,
αναλίξω) καθώς και ολόκληρης της παθητικής φωνής (αναλίσκομαι, αναλίχτ(θ)ηκα,
αναλίξου, αναλιγμένος). Συμφωνείτε με το ΤΛ;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: όχι
ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 168
Στο ΛΣΓ το ρ. ξεδίνω {ξέδωσα, να/θα ξεδώσω} συνοδεύεται από το κλιτικό υπόδειγμα
Ρ14 κρίνω -ομαι (φωτ. 1).

Το Τμήμα Λεξικού έχει καταχωρίσει και τους τύπους της παθητικής φωνής (ξεδίνομαι,
ξεδόθηκα, ξεδοθώ, ξεδώσου) καθώς το ρ. σημαίνεται με το Ρ14 και όχι με το Ρ14α.
Συμφωνείτε με το ΤΛ;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: όχι
ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 169
Στο ΛΣΓ το θηλυκό ουσιαστικό η φτιάξη συνοδεύεται από το κλιτικό υπόδειγμα Ο17
ζέστη, -ης, -ες (φωτ. 1).

Το Τμήμα Λεξικού έχει καταχωρίσει και τους τύπους φτιάξες και φτειάξες (διπλή
ορθογραφία). Συμφωνείτε με το ΤΛ;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: ναι
ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 170
Στο ΛΑΑ λημματογραφείται το ρ. αναβαίνω με παραπομπή στο ρ. ανεβαίνω (φωτ. 1).

Το Τμήμα Λεξικού έχει καταχωρίσει και τους τύπους αναβήκαμε, αναβήκατε, αναβήκαν,
αναβήκανε. Συμφωνείτε με το ΤΛ;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: όχι
ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 171
Στο ΛΑΑ λημματογραφείται το ρ. αναδίδω & αναδίνω (φωτ. 1).

Το Τμήμα Λεξικού έχει καταχωρίσει και τους τύπους του παρατατικού ΑΝΕΔΙΝ-Α, -ΕΣ, Ε, -ΑΝ. Συμφωνείτε με το ΤΛ;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: ναι
ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 172
Στο ΛΑΑ λημματογραφείται το ρ. ανεγείρω & αναγείρω (φωτ. 1).

Το Τμήμα Λεξικού έχει καταχωρίσει και τους τύπους του αορίστου αναγέρθηκα, να
αναγερθώ. Συμφωνείτε με το ΤΛ;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: ναι
ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 173
Στο ΛΣΓ, το ρ. εγείρω συνοδεύεται από το κλιτικό υπόδειγμα Ρ14 κρίνω -ομαι, μππ.
κριμένος (φωτ. 1).

Το Τμήμα Λεξικού έχει καταχωρίσει και τους τύπους της μετοχής εγερμένος.
Συμφωνείτε με το ΤΛ;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: ναι
ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 174
Στο ΛΝΕΓ (Μπ.), στο ρ. εξευρίσκω δίδεται μέσα σε αγκύλες ο αόριστος μόνον της
παθητικής φωνής, ενώ ο αόριστος της ενεργητικής φωνής μάλλον ξεχάστηκε εκ
παραδρομής. Στο ΛΣΓ (του ιδίου), στο ρ. εξευρίσκω Ρ7 διδάσκω -ομαι δίδεται μέσα σε
αγκύλες ο αόριστος {εξηύρα, να/θα εξεύρω}. Όλα αυτά μαζί μπορείτε να τα δείτε στη
φωτ. 1.

Το Τμήμα Λεξικού για το μεν παρατατικό ακολουθεί το κλιτικό υπόδειγμα Ρ7 (δίδασκα =
εξεύρισκα), για τον δε αόριστο ακολουθεί τις οδηγίες που δίδονται μέσα στις αγκύλες
του ΛΣΓ. Συμφωνείτε με το ΤΛ;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: ναι
ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 175
Στο ΛΣΓ το ρ. ζητώ συνοδεύεται από τα κλιτικά υποδείγματα Ρ27 ανακτώ -ώμαι και Ρ31
ασκώ -ούμαι (φωτ. 1).

Το Τμήμα Λεξικού έχει καταχωρίσει και τους τύπους της παθητικής φωνής σύμφωνα και
με το Ρ27β (ζητώμαι κλπ.). Συμφωνείτε με το ΤΛ;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: ναι

ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 176
Στο ΛΣΓ το ρ. ζουλώ συνοδεύεται από το κλιτικό υπόδειγμα Ρ27 ανακτώ -ώμαι (φωτ. 1).

Το Τμήμα Λεξικού έχει καταχωρίσει και τους τύπους της παθητικής φωνής (ζουλώμαι
κλπ.). Συμφωνείτε με το ΤΛ;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: όχι
ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 177
Στο ΛΣΓ το ρ. ζουπώ συνοδεύεται από το κλιτικό υπόδειγμα Ρ27 ανακτώ -ώμαι (φωτ.
1).

Το Τμήμα Λεξικού έχει καταχωρίσει και τους τύπους της παθητικής φωνής (ζουπώμαι
κλπ.). Συμφωνείτε με το ΤΛ;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: όχι

ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 178
Στο ΛΣΓ το ρ. διαθλώ συνοδεύεται από το κλιτικό υπόδειγμα Ρ25 διασπώ -ώμαι (φωτ.
1).

Όπως βλέπετε στο κλιτικό υπόδειγμα, στον παρατατικό της παθητικής φωνής το γ΄
ενικό πρόσωπο είναι διεσπάτο και το γ΄ πληθυντικό πρόσωπο είναι διεσπώντο.
Θεωρείτε ορθό να καταχωριστούν στην ψηφιακή βάση αποδεκτών λέξεων του

ελληνικού αγωνιστικού σκραμπλ Α) οι τύποι διεθλάτο και διεθλώντο ή Β) οι τύποι
διαθλάτο και διαθλώντο;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: το Α: οι τύποι διεθλάτο και διεθλώντο
ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 179
Στο ΛΣΓ το ρ. αναρτώ συνοδεύεται από το κλιτικό υπόδειγμα Ρ27 ανακτώ -ώμαι. Το ρ.
απατώ συνοδεύεται από τα κλιτικά υποδείγματα Ρ27 ανακτώ -ώμαι και Ρ24α αγαπιέμαι.
Το ρ. αποκτώ και αποχτώ συνοδεύεται από τα κλιτικά υποδείγματα Ρ24 αγαπώ -ιέμαι
και Ρ27 ανακτώ -ώμαι. Το ρ. αφορμώμαι συνοδεύεται από το κλιτικό υπόδειγμα Ρ27β
ανακτώμαι. Όλα αυτά τα ρήματα μαζί μπορείτε να τα δείτε στην παρακάτω φωτ. 1.

Το κλιτικό υπόδειγμα Ρ27 ανακτώ -ώμαι μπορείτε να το δείτε στην παρακάτω φωτ. 2.

Όπως βλέπετε στο κλιτικό υπόδειγμα, στον παρατατικό της παθητικής φωνής το γ΄
ενικό πρόσωπο είναι ανεκτάτο και το γ΄ πληθυντικό πρόσωπο είναι ανεκτώντο.
Θεωρείτε ορθό να καταχωριστούν στην ψηφιακή βάση αποδεκτών λέξεων του

ελληνικού αγωνιστικού σκραμπλ Α) οι τύποι ανερτάτο, ανερτώντο, απετάτο, απετώντο,
απεκτάτο, απεκτώντο, απεχτάτο, απεχτώντο, αφερμάτο, αφερμώντο ή Β) οι τύποι
αναρτάτο, αναρτώντο, απατάτο, απατώντο, αποκτάτο, αποκτώντο, αποχτάτο,
αποχτώντο, αφορμάτο, αφορμώντο;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: το Β: οι τύποι αναρτάτο, αναρτώντο, απατάτο, απατώντο,
αποκτάτο, αποκτώντο, αποχτάτο, αποχτώντο, αφορμάτο, αφορμώντο
ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 180
Στο ΛΣΓ λημματογραφείται το ρ. αποκτώ (απέκτησα) κ. αποχτώ. Παρομοίως, στο ΛΑΑ
λημματογραφείται το ρ. αποκτώ (απέκτησα κ. απόκτησα) & (λαϊκό) αποχτώ. Όλα αυτά
μαζί μπορείτε να τα δείτε στην παρακάτω φωτ. 1.

Θεωρείτε ορθούς και αποδεκτούς τους κλιτικούς τύπους ΑΠΕΧΤΗΣ-Α, -ΕΣ, -Ε, -ΑΝ;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: ναι
ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 181
Σύμφωνα με τις κλιτικές πληροφορίες που δίνονται στα μέχρι σήμερα αποδεκτά μας
βοηθήματα, δηλαδή στο ΛΝΕΓ (Μπ.) και στο ΛΚΝ (Τρ.), εκατοντάδες ουσιαστικά
λημματογραφούνται συνοδευόμενα από επισημάνσεις μορφολογικών περιορισμών
(απουσία πτώσεων). Κατά συνέπεια, υπάρχουν εκατοντάδες κλιτικοί τύποι ουσιαστικών
(κυρίως θηλυκών και δευτερευόντως ουδετέρων), οι οποίοι θεωρούνται μη αποδεκτοί.
Συνήθως πρόκειται για τύπους της γενικής ενικού, της ονομαστικής πληθυντικού και της
γενικής πληθυντικού.

Σύμφωνα όμως με τα νέα μας αποδεκτά βοηθήματα, δηλαδή το ΛΣΓ (Μπ.) και το ΛΑΑ
(Ακ. Αθ.), στα περισσότερα από αυτά τα λήμματα είτε δίδονται ρητώς ομαλά κλιτικά
υποδείγματα (ΛΣΓ) είτε απουσιάζουν παντελώς υποδείξεις μορφολογικών περιορισμών
(ΛΑΑ).
Στον πρόλογο του ΛΑΑ ο λεξικογράφος δίνει κάποιες διευκρινίσεις για τα κλιτικά
παραδείγματα. Όπως θα παρατηρήσετε, σαφής οδηγία για ανύπαρκτη γενική πτώση
δίδεται μόνον για τα υποκοριστικά σε -άκι (φωτ. 1).

Κατόπιν προσεκτικής, μακρόχρονης και ενδελεχούς μελέτης του ΛΑΑ, επισημάνσεις
απουσίας πτώσεων εντοπίσαμε μόνο σε 23 (είκοσι τρία) λήμματα, εκ των οποίων τα 22
είναι ουσιαστικά και το 1 είναι επίθετο. Πιο συγκεκριμένα, στο λεξικό αυτό ο αναγνώστης
θα βρει μορφολογικούς περιορισμούς μόνο στα εξής λήμματα: ανθρωπομάνι (χωρ.
άλλους τ.), ασημής, -ιά, -ί (χωρ. πληθ. αρσ.), αφρόγαλα (χωρ. άλλους τ.), γυναικομάνι
(χωρ. άλλους τ.), δείλι (μόνο στην ονομαστ. κ. αιτ. εν.), δέλεαρ (χωρ. άλλους τ.),
ελευθέρωμα (χωρ. πληθ.), έμπυο (χωρ. πληθ.), καπάρο (μόνο στην ονομαστ. κ. αιτ.
εν.), κηδεμονία (χωρ. πληθ.), κοριτσομάνι (χωρ. άλλους τ., περιληπτ.). μόρφωση (χωρ.
πληθ.), πάνδεινα (χωρ. άλλους τ.), πρωτόγαλα (χωρ. πληθ.), πύαρ (χωρ. άλλους τ.),
σκυλοζωή (χωρ. πληθ.), σύγκαλα & συγκαλά (χωρ. άλλους τ.), συννεφόκαμα (χωρ.
άλλους τ.), τεχνολογία (πληθ. μόνο στη σημ. 2), τοιχοποιία (χωρ. πληθ. στη σημ. 1),
υπακοή (χωρ. πληθ.), υπογένειο (χωρ. άλλους τ.), ώα (χωρ. πληθ.).
Όλα αυτά μαζί μπορείτε να τα δείτε στην παρακάτω φωτ. 2.

Στο ΛΣΓ όλα τα ουσιαστικά συνοδεύονται από αναλυτικά κλιτικά υποδείγματα. Στην
πλειονότητα αυτών των ουσιαστικών δεν εμφανίζονται καθόλου επισημάνσεις
μορφολογικών περιορισμών, δηλαδή απουσίας πτώσεων. Ωστόσο, στο λεξικό αυτό
λημματογραφούνται και πάρα πολλά ουσιαστικά, στα οποία εμφανίζονται (αμέσως μετά
την κεφαλή του λήμματος) επισημάνσεις του τύπου «χωρίς γενική» ή «χωρίς
πληθυντικό» ή «χωρίς γενική πληθυντικού». Μπορείτε να δείτε δειγματοληπτικά (εν είδει
παραδείγματος) ένα μικρό μόνο μέρος από αυτά στην παρακάτω φωτ. 3.

Θα πρέπει εδώ να τονιστεί ιδιαιτέρως ότι σύμφωνα με τους επίσημους «όρους
αποδοχής λέξεων» μία λέξη θεωρείται αποδεκτή αρκεί να τεκμαίρεται σε ένα
τουλάχιστον βοήθημα (δηλαδή δεν απαιτείται να τεκμαίρεται ταυτοχρόνως σε όλα τα
λεξικά). Αυτό σημαίνει ότι αρκετοί κλιτικοί τύποι που βλέπουμε να αποκλείονται στις

ανωτέρω φωτ. 2 και φωτ. 3, είναι ήδη αποδεκτοί στο σκραμπλ διότι τεκμαίρονται σε
κάποιο άλλο αποδεκτό λεξικό.
Το Τμήμα Λεξικού, το οποίο επιμελείται τη δημιουργία ψηφιακής βάσης όλων των
αποδεκτών κλιτικών τύπων 2 – 15 γραμμάτων του ελληνικού αγωνιστικού σκραμπλ,
έχει ήδη καταχωρίσει σ’ αυτήν όλους τους κλιτικούς τύπους των ουσιαστικών, εφόσον
βέβαια δεν εμφανίζονται οι σχετικές επισημάνσεις απουσίας πτώσεων, ακόμη και όταν
κάποιοι τύποι – κατά το υποκειμενικό γλωσσικό αισθητήριο του καθενός – μπορεί να
φαίνονται εντελώς αδόκιμοι ή αφύσικοι ή σπάνιοι. Σημειώνεται εδώ ότι η πρακτική αυτή
δεν είναι καινοφανής, καθώς εφαρμόζεται ανέκαθεν και στα παλαιότερα βοηθήματα (λ.χ.
ΛΝΕΓ) και μάλιστα ερωτηθήκατε και σχετικά για την ορθότητα ή μη της πρακτικής αυτής
(βλ. ερώτημα Νο 84) και αποφανθήκατε θετικά. Προκειμένου το ΤΛ να αποφύγει τις
αυθαιρεσίες και επειδή ο στόχος είναι να ολοκληρωθεί πολύ σύντομα η ηλεκτρονική
αυτή βάση, χωρίς όμως λάθη ή ελλείψεις ή αυθαιρεσίες, σας παρακαλούμε να
επιβεβαιώσετε (ή να απορρίψετε) τη «γραμματική ορθότητα» και την «αποδεκτότητα»
των υπό εξέταση κλιτικών τύπων. Όλοι οι τύποι που θα εξεταστούν στα επόμενα 24
ερωτήματα ήταν μέχρι σήμερα (με τα παλαιά βοηθήματα) μη αποδεκτοί. Ως γνωστόν
όμως, ήδη έχουν υπερψηφισθεί τρία ακόμη νέα βοηθήματα (Λεξικό Ακαδημίας Αθηνών,
Λεξικό για το Σχολείο και το Γραφείο, Σχολική Γραμματική Μπαμπινιώτη). Τέλος,
υπογραμμίζεται ότι στα επόμενα ερωτήματα δεν θα επαναληφθεί η διατύπωση της
ανωτέρω μακροσκελούς εισαγωγής.
Σας παρακαλούμε να παρατηρήσετε τις παρακάτω φωτ. 4 και φωτ. 5.

Οι λέξεις ΑΓΕΡΙΩΝ, ΑΓΝΕΙΕΣ, ΑΓΝΕΙΩΝ, ΑΓΟΡΙΝΩΝ, ΑΓΩΡΙΝΩΝ (διπλή ορθογραφία),
ΑΙΜΩΔΙΕΣ (βλέπουμε τη φράση «αιμωδίες και μυϊκές αδυναμίες»), ΑΚΗΔΙΕΣ,
ΑΚΗΔΙΩΝ, ΑΚΡΑΣΙΕΣ, ΑΚΡΑΣΙΩΝ τεκμαίρονται ρητώς, επομένως ζητείται απλώς και
τυπικά η επιβεβαίωσή σας, δηλαδή ότι δεν έχει γίνει κάποιο τυπογραφικό λάθος. Οι
υπόλοιπες δεν αποκλείονται από το λεξικογράφο του ΛΑΑ, όπως λ.χ. είδατε στη φωτ. 2.
Ζητείται να επιβεβαιώσετε την ορθότητα των εξής κλιτικών τύπων: ΑΒΑΝΤΩΝ,
ΑΓΑΝΤΩΝ, ΑΓΕΡΙΩΝ, ΑΓΙΑΖΙΟΥ, ΑΓΙΑΖΙΩΝ, ΑΓΚΑΛΩΝ, ΑΓΚΟΥΣΩΝ, ΑΓΝΕΙΕΣ,
ΑΓΝΕΙΩΝ, ΑΓΝΩΣΙΩΝ, ΑΓΟΝΙΕΣ, ΑΓΟΝΙΩΝ, ΑΓΟΡΙΝΩΝ, ΑΓΩΡΙΝΩΝ, ΑΗΔΟΝΩΝ,
ΑΘΡΕΨΙΕΣ, ΑΘΡΕΨΙΩΝ, ΑΙΓΛΕΣ, ΑΙΓΛΩΝ, ΑΙΜΩΔΙΕΣ, ΑΙΜΩΔΙΩΝ, ΑΚΗΔΙΕΣ,
ΑΚΗΔΙΩΝ, ΑΚΡΑΣΙΕΣ, ΑΚΡΑΣΙΩΝ.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: ναι σε όλα
ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 182
Σας παρακαλούμε να παρατηρήσετε τις παρακάτω φωτ. 1, φωτ. 2 και φωτ. 3.

Οι λέξεις ΑΛΙΑΔΩΝ, ΑΛΜΩΝ, ΑΜΠΩΤΕΩΝ, ΑΝΕΜΩΝΩΝ, ΑΝΕΡΓΙΩΝ, ΑΝΤΑΡΩΝ,
ΑΝΤΡΙΛΑ, ΑΠΑΞΙΩΝ, ΑΠΛΟΙΕΣ, ΑΠΛΟΙΩΝ, ΑΣΑΝΑ, ΑΣΑΝΑΣ, ΑΣΑΝΕΣ, ΑΣΒΟΛΕΣ,
ΑΣΒΟΛΩΝ, ΑΣΤΙΞΙΕΣ, ΑΣΤΙΞΙΩΝ, ΑΤΑΚΩΝ, ΑΤΖΕΝΤΩΝ τεκμαίρονται ρητώς,
επομένως ζητείται απλώς και τυπικά η επιβεβαίωσή σας, δηλαδή ότι δεν έχει γίνει
κάποιο τυπογραφικό λάθος. Οι υπόλοιπες δεν αποκλείονται από το λεξικογράφο του
ΛΑΑ, όπως λ.χ. είδατε στη φωτ. 2 του ερωτήματος Νο 181.

Ζητείται να επιβεβαιώσετε την ορθότητα των εξής κλιτικών τύπων: ΑΛΙΑΔΩΝ, ΑΛΜΩΝ,
ΑΜΑΚΩΝ, ΑΜΠΩΤΕΩΝ, ΑΝΕΜΩΝΩΝ, ΑΝΕΡΓΙΩΝ, ΑΝΤΑΡΩΝ, ΑΝΤΕΤΙΟΥ,
ΑΝΤΕΤΙΩΝ, ΑΝΤΙΒΙΕΣ, ΑΝΤΙΒΙΩΝ, ΑΝΤΡΕΣΩΝ, ΑΝΤΡΙΛΑ, ΑΝΤΡΙΛΑΣ, ΑΝΤΡΙΛΕΣ,
ΑΝΤΡΙΛΩΝ, ΑΠΑΞΙΩΝ, ΑΠΛΟΙΕΣ, ΑΠΛΟΙΩΝ, ΑΣΑΝΑ, ΑΣΑΝΑΣ, ΑΣΑΝΕΣ, ΑΣΑΝΩΝ,
ΑΣΒΟΛΕΣ, ΑΣΒΟΛΩΝ, ΑΣΤΙΞΙΕΣ, ΑΣΤΙΞΙΩΝ, ΑΤΑΚΩΝ, ΑΤΖΕΝΤΩΝ, ΑΤΙΟΥ, ΑΤΙΩΝ.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: ναι σε όλα
ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 183
Σας παρακαλούμε να παρατηρήσετε τις παρακάτω φωτ. 1, φωτ. 2 και φωτ. 3.

Οι λέξεις ΑΤΡΗΣΙΕΣ (βλέπουμε τη φράση «ατρησίες και στενώσεις του πεπτικού
σωλήνα»), ΑΦΕΝΤΡΩΝ, ΑΧΛΑΔΩΝ, ΒΑΒΟΥΡΩΝ, ΒΑΡΔΙΩΝ, ΒΑΡΕΛΩΝ, ΒΗΧΕΣ,
ΒΗΧΩΝ, ΒΙΑΣΥΝΩΝ, ΒΙΝΤΕΟΥ, ΒΙΝΤΕΑ, ΒΙΟΤΕΣ, ΒΙΟΤΩΝ, ΒΟΛΕΨΕΩΝ, ΒΟΡΕΣ,
ΒΟΡΩΝ, ΒΟΡΡΑΔΕΣ, ΒΟΡΡΑΔΩΝ τεκμαίρονται ρητώς, επομένως ζητείται απλώς και
τυπικά η επιβεβαίωσή σας, δηλαδή ότι δεν έχει γίνει κάποιο τυπογραφικό λάθος. Οι
υπόλοιπες δεν αποκλείονται από το λεξικογράφο του ΛΑΑ, όπως λ.χ. είδατε στη φωτ. 2
του ερωτήματος Νο 181.

Ζητείται να επιβεβαιώσετε την ορθότητα των εξής κλιτικών τύπων: ΑΤΡΗΣΙΕΣ,
ΑΤΡΗΣΙΩΝ, ΑΦΕΝΤΡΩΝ, ΑΧΛΑΔΩΝ, ΑΧΤΙΟΥ, ΑΧΤΙΑ, ΑΧΤΙΩΝ, ΑΨΑΔΩΝ,
ΒΑΒΟΥΡΩΝ, ΒΑΝΙΛΙΩΝ, ΒΑΡΔΙΩΝ, ΒΑΡΕΛΩΝ, ΒΗΧΕΣ, ΒΗΧΩΝ, ΒΙΑΣΕΩΝ,
ΒΙΑΣΕΩΣ, ΒΙΑΣΥΝΩΝ, ΒΙΝΤΕΟΥ, ΒΙΝΤΕΑ, ΒΙΝΤΕΩΝ, ΒΙΟΤΕΣ, ΒΙΟΤΩΝ,
ΒΟΛΕΨΕΩΝ, ΒΟΡΕΣ, ΒΟΡΡΑΔΕΣ, ΒΟΡΡΑΔΩΝ, ΒΟΡΩΝ, ΒΟΤΚΩΝ.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: ναι σε όλα
ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 184
Σας παρακαλούμε να παρατηρήσετε τις παρακάτω φωτ. 1 και φωτ. 2.

Οι λέξεις ΓΑΜΠΩΝ, ΓΑΣΤΡΩΝ, ΓΙΟΚΕΣ, ΓΙΟΚΩΝ, ΓΙΟΜΕΣ, ΓΙΟΥΧΕΣ, ΓΚΑΖΟΖΩΝ,
ΓΚΑΜΩΝ, ΓΚΑΜΜΩΝ (διπλή ορθογραφία), ΓΚΑΦΩΝ, ΓΚΙΝΙΩΝ, ΓΚΙΟΣΩΝ τεκμαίρονται
ρητώς, επομένως ζητείται απλώς και τυπικά η επιβεβαίωσή σας, δηλαδή ότι δεν έχει
γίνει κάποιο τυπογραφικό λάθος. Οι υπόλοιπες δεν αποκλείονται από το λεξικογράφο
του ΛΑΑ, όπως λ.χ. είδατε στη φωτ. 2 του ερωτήματος Νο 181.
Ζητείται να επιβεβαιώσετε την ορθότητα των εξής κλιτικών τύπων: ΓΑΜΙΟΛΩΝ,
ΓΑΜΠΩΝ, ΓΑΣΤΡΩΝ, ΓΗΡΑΤΑ, ΓΗΡΑΤΩΝ, ΓΙΟΓΚΑΣ, ΓΙΟΓΚΕΣ, ΓΙΟΓΚΩΝ, ΓΙΟΚΕΣ,
ΓΙΟΚΩΝ, ΓΙΟΜΑΣ, ΓΙΟΜΕΣ, ΓΙΟΜΩΝ, ΓΙΟΥΧΑΣ, ΓΙΟΥΧΕΣ, ΓΙΟΥΧΩΝ, ΓΚΑΒΑΚΩΝ,
ΓΚΑΖΟΖΩΝ, ΓΚΑΜΜΩΝ, ΓΚΑΜΩΝ, ΓΚΑΡΙΛΩΝ, ΓΚΑΦΩΝ, ΓΚΙΝΙΩΝ, ΓΚΙΟΣΩΝ.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: ναι σε όλα
ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 185
Σας παρακαλούμε να παρατηρήσετε τις παρακάτω φωτ. 1 και φωτ. 2.

Οι λέξεις ΓΚΛΑΒΩΝ, ΓΚΡΙΝΙΩΝ, ΓΛΙΣΤΡΩΝ, ΓΛΥΚΟΖΩΝ, ΓΟΗΤΟΣ, ΓΟΝΔΟΛΩΝ,
ΓΩΠΩΝ, ΓΟΠΩΝ (διπλή ορθογραφία), ΓΟΡΓΟΝΩΝ, ΓΡΙΛΙΩΝ, ΓΡΙΝΙΩΝ, ΓΥΑΛΑΔΩΝ,
ΓΥΑΛΩΝ, ΓΥΜΝΙΩΝ τεκμαίρονται ρητώς, επομένως ζητείται απλώς και τυπικά η
επιβεβαίωσή σας, δηλαδή ότι δεν έχει γίνει κάποιο τυπογραφικό λάθος. Οι υπόλοιπες

δεν αποκλείονται από το λεξικογράφο του ΛΑΑ, όπως λ.χ. είδατε στη φωτ. 2 του
ερωτήματος Νο 181.
Ζητείται να επιβεβαιώσετε την ορθότητα των εξής κλιτικών τύπων: ΓΚΛΑΒΩΝ,
ΓΚΛΙΤΣΩΝ, ΓΚΟΛΦΙΟΥ, ΓΚΟΛΦΙΩΝ, ΓΚΡΙΝΙΩΝ, ΓΛΙΣΤΡΩΝ, ΓΛΥΚΑΔΩΝ,
ΓΛΥΚΟΖΩΝ, ΓΟΗΔΩΝ, ΓΟΗΤΟΣ, ΓΟΜΑΡΩΝ, ΓΟΝΔΟΛΩΝ, ΓΟΠΩΝ, ΓΟΡΓΟΝΩΝ,
ΓΟΥΡΙΟΥ, ΓΟΥΡΙΩΝ, ΓΡΙΛΙΩΝ, ΓΡΙΝΙΩΝ, ΓΥΑΛΑΔΩΝ, ΓΥΑΛΩΝ, ΓΥΜΝΙΩΝ, ΓΩΠΩΝ.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: ναι σε όλα
ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 186
Σας παρακαλούμε να παρατηρήσετε τις παρακάτω φωτ. 1 και φωτ. 2.

Οι λέξεις ΔΙΑΠΑΛΕΣ, ΔΙΒΑΝΙΑ, ΔΙΒΑΝΙΩΝ, ΔΙΨΩΝ, ΔΟΞΩΝ, ΕΓΝΟΙΩΝ, ΕΙΡΗΝΕΣ,
ΕΙΡΗΝΩΝ, ΕΞΑΡΤΙΕΣ, ΕΞΑΡΤΙΩΝ, ΕΣΑΡΠΩΝ, ΕΣΠΕΡΩΝ, ΕΤΑΖΕΡΩΝ, ΕΥΓΗΡΙΕΣ,
ΕΥΓΗΡΙΩΝ, ΕΥΖΩΙΕΣ, ΕΥΖΩΙΩΝ, ΕΥΦΥΙΩΝ τεκμαίρονται ρητώς, επομένως ζητείται
απλώς και τυπικά η επιβεβαίωσή σας, δηλαδή ότι δεν έχει γίνει κάποιο τυπογραφικό
λάθος. Οι υπόλοιπες δεν αποκλείονται από το λεξικογράφο του ΛΑΑ, όπως λ.χ. είδατε
στη φωτ. 2 του ερωτήματος Νο 181.

Ζητείται να επιβεβαιώσετε την ορθότητα των εξής κλιτικών τύπων: ΔΕΙΞΕΩΝ,
ΔΙΑΠΑΛΕΣ, ΔΙΑΠΑΛΩΝ, ΔΙΒΑΝΙΑ, ΔΙΒΑΝΙΩΝ, ΔΙΨΩΝ, ΔΟΞΩΝ, ΔΡΑΓΩΝ, ΕΓΝΟΙΩΝ,
ΕΙΡΗΝΕΣ, ΕΙΡΗΝΩΝ, ΕΞΑΡΤΙΕΣ, ΕΞΑΡΤΙΩΝ, ΕΠΙΣΤΗΤΑ, ΕΠΙΣΤΗΤΩΝ, ΕΣΑΡΠΩΝ,
ΕΣΠΕΡΩΝ, ΕΤΑΖΕΡΩΝ, ΕΥΓΗΡΙΕΣ, ΕΥΓΗΡΙΩΝ, ΕΥΖΩΙΕΣ, ΕΥΖΩΙΩΝ, ΕΥΦΥΙΩΝ.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: ναι σε όλα
ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 187
Σας παρακαλούμε να παρατηρήσετε τις παρακάτω φωτ. 1 και φωτ. 2.

Οι λέξεις ΖΑΚΟΝΙΟΥ, ΖΑΚΟΝΙΩΝ, ΖΑΡΩΝ, ΖΕΣΕΙΣ, ΖΕΣΕΩΝ, ΖΗΣΕΣ, ΖΙΒΑΓΚΑ,
ΖΟΡΖΕΤΩΝ, ΖΟΥΛΩΝ, ΖΟΥΡΛΙΩΝ, ΖΥΜΑΣΩΝ, ΖΥΜΩΤΡΩΝ, ΗΒΩΝ, ΗΜΕΡΑΔΩΝ,
ΗΣΥΧΙΩΝ τεκμαίρονται ρητώς, επομένως ζητείται απλώς και τυπικά η επιβεβαίωσή
σας, δηλαδή ότι δεν έχει γίνει κάποιο τυπογραφικό λάθος. Οι υπόλοιπες δεν

αποκλείονται από το λεξικογράφο του ΛΑΑ, όπως λ.χ. είδατε στη φωτ. 2 του
ερωτήματος Νο 181.
Ζητείται να επιβεβαιώσετε την ορθότητα των εξής κλιτικών τύπων: ΖΑΓΚΕΤΑ,
ΖΑΓΚΕΤΑΣ, ΖΑΓΚΕΤΕΣ, ΖΑΓΚΕΤΩΝ, ΖΑΚΟΝΙΟΥ, ΖΑΚΟΝΙΩΝ, ΖΑΛΟΥΡΩΝ, ΖΑΡΩΝ,
ΖΕΣΕΙΣ, ΖΕΣΕΩΝ, ΖΗΛΙΩΝ, ΖΗΣΕΣ, ΖΗΤΟΥΛΩΝ, ΖΙΒΑΓΚΑ, ΖΙΛΙΟΥ, ΖΟΡΖΕΤΩΝ,
ΖΟΡΙΟΥ, ΖΟΡΙΩΝ, ΖΟΥΔΙΟΥ, ΖΟΥΔΙΩΝ, ΖΟΥΛΩΝ, ΖΟΥΜΠΕΣ, ΖΟΥΜΠΩΝ,
ΖΟΥΡΛΙΩΝ, ΖΟΥΡΝΕΣ, ΖΟΥΡΝΩΝ, ΖΥΜΑΣΩΝ, ΖΥΜΩΤΡΩΝ, ΗΒΩΝ, ΗΜΕΡΑΔΩΝ,
ΗΣΥΧΙΩΝ.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: ναι σε όλα
ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 188
Σας παρακαλούμε να παρατηρήσετε τις παρακάτω φωτ. 1, φωτ. 2 και φωτ. 3.

Οι λέξεις ΘΑΛΠΩΝ, ΘΑΡΡΩΝ, ΘΕΙΑΦΙΑ, ΘΕΙΑΦΙΩΝ, ΘΟΛΟΥΡΩΝ, ΘΡΑΚΩΝ, ΘΡΑΣΗ,
ΘΡΑΣΩΝ, ΘΡΕΨΙΝΩΝ, ΙΣΚΩΝ, ΚΑΒΒΑΛΑ, ΚΑΒΒΑΛΑΣ, ΚΑΒΒΑΛΕΣ, ΚΑΒΒΑΛΩΝ,
ΚΑΒΙΛΙΩΝ, ΚΑΖΟΥΡΩΝ, ΚΑΚΑΑ, ΚΑΚΑΩΝ, ΚΑΛΜΩΝ, ΚΑΜΠΙΩΝ, ΚΑΝΑΡΩΝ
τεκμαίρονται ρητώς, επομένως ζητείται απλώς και τυπικά η επιβεβαίωσή σας, δηλαδή
ότι δεν έχει γίνει κάποιο τυπογραφικό λάθος. Οι υπόλοιπες δεν αποκλείονται από το
λεξικογράφο του ΛΑΑ, όπως λ.χ. είδατε στη φωτ. 2 του ερωτήματος Νο 181.
Ζητείται να επιβεβαιώσετε την ορθότητα των εξής κλιτικών τύπων: ΘΑΛΠΩΝ, ΘΑΡΡΩΝ,
ΘΕΙΑΦΙΑ, ΘΕΙΑΦΙΩΝ, ΘΟΛΟΥΡΩΝ, ΘΡΑΚΩΝ, ΘΡΑΣΗ, ΘΡΑΣΩΝ, ΘΡΕΨΙΝΩΝ,
ΙΛΥΕΣ, ΙΛΥΩΝ, ΙΣΚΩΝ, ΚΑΒΒΑΛΑ, ΚΑΒΒΑΛΑΣ, ΚΑΒΒΑΛΕΣ, ΚΑΒΒΑΛΩΝ, ΚΑΒΙΛΙΩΝ,
ΚΑΖΟΥΡΩΝ, ΚΑΚΑΑ, ΚΑΚΑΩΝ, ΚΑΛΜΩΝ, ΚΑΜΠΙΩΝ, ΚΑΝΑΒΕΩΣ, ΚΑΝΑΓΙΩΝ,
ΚΑΝΑΡΩΝ, ΚΑΝΕΛΩΝ, ΚΑΝΝΕΛΩΝ.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: ναι σε όλα

ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 189
Σας παρακαλούμε να παρατηρήσετε τις παρακάτω φωτ. 1 και φωτ. 2.

Οι λέξεις ΚΑΝΟΥΛΩΝ, ΚΑΟΥΡΩΝ, ΚΑΠΝΙΛΩΝ, ΚΑΠΑΡΕΩΝ, ΚΑΠΠΑΡΕΩΝ,
ΚΑΡΙΕΡΩΝ, ΚΑΡΟΤΣΩΝ, ΚΑΣΣΙΔΩΝ, ΚΑΣΙΔΩΝ (διπλή ορθογραφία), ΚΑΤΑΝΑ,
ΚΑΤΣΑΔΩΝ, ΚΗΛΩΝ τεκμαίρονται ρητώς, επομένως ζητείται απλώς και τυπικά η
επιβεβαίωσή σας, δηλαδή ότι δεν έχει γίνει κάποιο τυπογραφικό λάθος. Οι υπόλοιπες
δεν αποκλείονται από το λεξικογράφο του ΛΑΑ, όπως λ.χ. είδατε στη φωτ. 2 του
ερωτήματος Νο 181.

Ζητείται να επιβεβαιώσετε την ορθότητα των εξής κλιτικών τύπων: ΚΑΝΟΥΛΩΝ,
ΚΑΟΛΙΝΕΣ, ΚΑΟΛΙΝΩΝ, ΚΑΟΥΡΩΝ, ΚΑΠΝΙΛΩΝ, ΚΑΠΑΡΕΩΝ, ΚΑΠΠΑΡΕΩΝ,
ΚΑΠΠΑΡΩΝ, ΚΑΡΙΕΡΩΝ, ΚΑΡΙΟΛΩΝ, ΚΑΡΟΤΣΩΝ, ΚΑΡΟΥΛΩΝ, ΚΑΣΙΔΩΝ,
ΚΑΣΣΙΔΩΝ, ΚΑΤΑΝΑ, ΚΑΤΑΝΑΣ, ΚΑΤΑΝΕΣ, ΚΑΤΑΝΩΝ, ΚΑΤΣΑΔΩΝ, ΚΑΦΡΙΛΕΣ,
ΚΑΦΡΙΛΩΝ, ΚΑΨΟΥΡΩΝ, ΚΕΝΤΕΣ, ΚΕΝΤΩΝ, ΚΕΡΙΕΡΩΝ, ΚΗΛΩΝ, ΚΙΝΕΣ, ΚΛΑΚΩΝ,
ΚΛΑΨΩΝ.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: ναι σε όλα
ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 190
Σας παρακαλούμε να παρατηρήσετε τις παρακάτω φωτ. 1 και φωτ. 2.

Οι λέξεις ΚΟΛΛΩΝ, ΚΟΜΠΙΝΩΝ, ΚΟΝΟΜΩΝ, ΚΟΠΕΛΩΝ, ΚΟΝΕΙΣ, ΚΟΝΕΩΝ, ΚΟΣΙΑ
τεκμαίρονται ρητώς, επομένως ζητείται απλώς και τυπικά η επιβεβαίωσή σας, δηλαδή
ότι δεν έχει γίνει κάποιο τυπογραφικό λάθος. Οι υπόλοιπες δεν αποκλείονται από το
λεξικογράφο του ΛΑΑ, όπως λ.χ. είδατε στη φωτ. 2 του ερωτήματος Νο 181.
Ζητείται να επιβεβαιώσετε την ορθότητα των εξής κλιτικών τύπων: ΚΛΕΠΤΟΝ,
ΚΛΕΠΤΟΝΤΑ, ΚΛΕΠΤΟΝΤΕΣ, ΚΛΕΠΤΟΝΤΟΣ, ΚΛΕΠΤΟΝΤΩΝ, ΚΛΕΠΤΟΥΣΑ,
ΚΛΕΠΤΟΥΣΑΣ, ΚΛΕΠΤΟΥΣΕΣ, ΚΛΕΠΤΟΥΣΗΣ, ΚΛΕΠΤΟΥΣΩΝ, ΚΛΕΨΑΝΤΕΣ,
ΚΛΕΨΑΝΤΩΝ, ΚΛΕΨΑΣΑ, ΚΛΕΨΑΣΑΣ, ΚΛΕΨΑΣΕΣ, ΚΛΕΨΑΣΗΣ, ΚΛΕΨΑΣΩΝ,
ΚΛΟΥΒΩΝ, ΚΟΖΙΟΥ, ΚΟΖΙΩΝ, ΚΟΚΟΝΩΝ, ΚΟΚΟΤΩΝ, ΚΟΛΛΩΝ, ΚΟΛΟΝΙΩΝ,
ΚΟΛΩΝΙΩΝ, ΚΟΜΜΑΡΩΝ, ΚΟΜΟΤΩΝ, ΚΟΜΟΥΝΩΝ, ΚΟΜΜΟΥΝΩΝ, ΚΟΜΠΙΝΩΝ,

ΚΟΜΠΛΩΝ, ΚΟΝΕΙΣ, ΚΟΝΕΩΝ, ΚΟΝΞΩΝ, ΚΟΝΟΜΩΝ, ΚΟΝΤΡΩΝ, ΚΟΠΕΛΩΝ,
ΚΟΠΙΩΝ, ΚΟΣΙΑ, ΚΟΣΙΑΣ, ΚΟΣΙΕΣ, ΚΟΣΙΩΝ, ΚΟΣΩΝ.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: ναι σε όλα
ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 191
Σας παρακαλούμε να παρατηρήσετε τις παρακάτω φωτ. 1 και φωτ. 2.

Οι λέξεις ΚΟΤΣΑΝΩΝ, ΚΟΥΠΩΝ, ΚΟΥΡΝΙΩΝ, ΚΡΑΣΙΛΩΝ, ΚΥΡΙΛΑ, ΛΑΚΤΑΣΩΝ,
ΛΑΚΩΝ, ΛΑΦΤΑ, ΛΑΧΤΑΡΩΝ, ΛΕΒΕΝΤΩΝ, ΛΕΟΥΡΑΣ, ΛΙΚΡΕΣ, ΛΥΚΡΕΣ (διπλή
ορθογραφία), ΛΙΚΡΩΝ, ΛΥΚΡΩΝ (διπλή ορθογραφία) τεκμαίρονται ρητώς, επομένως
ζητείται απλώς και τυπικά η επιβεβαίωσή σας, δηλαδή ότι δεν έχει γίνει κάποιο
τυπογραφικό λάθος. Οι υπόλοιπες δεν αποκλείονται από το λεξικογράφο του ΛΑΑ,
όπως λ.χ. είδατε στη φωτ. 2 του ερωτήματος Νο 181.

Ζητείται να επιβεβαιώσετε την ορθότητα των εξής κλιτικών τύπων: ΚΟΤΣΑΝΩΝ,
ΚΟΥΝΙΩΝ, ΚΟΥΠΩΝ, ΚΟΥΡΕΛΩΝ, ΚΟΥΡΜΠΩΝ, ΚΟΥΡΝΙΩΝ, ΚΟΥΤΡΩΝ, ΚΟΦΩΝ,
ΚΡΑΣΙΛΩΝ, ΚΡΕΜΑΛΩΝ, ΚΡΗΣΑΡΩΝ, ΚΥΠΕΡΕΣ, ΚΥΠΕΡΩΝ, ΚΥΡΑΤΣΩΝ, ΚΥΡΙΛΑ,
ΚΥΡΙΛΑΣ, ΚΥΡΙΛΕΣ, ΚΥΡΙΛΩΝ, ΛΑΔΙΛΩΝ, ΛΑΙΔΩΝ, ΛΑΚΤΑΣΩΝ, ΛΑΚΩΝ, ΛΑΤΡΩΝ,
ΛΑΦΤΑ, ΛΑΦΤΑΣ, ΛΑΦΤΕΣ, ΛΑΦΤΩΝ, ΛΑΧΤΑΡΩΝ, ΛΕΒΕΝΤΩΝ, ΛΕΔΩΝ, ΛΕΟΥΡΑΣ,
ΛΕΟΥΡΑ, ΛΕΟΥΡΕΣ, ΛΕΟΥΡΩΝ, ΛΙΑΣΤΡΩΝ, ΛΙΓΟΥΡΩΝ, ΛΙΚΡΕΣ, ΛΙΚΡΩΝ,
ΛΥΚΡΕΣ, ΛΥΚΡΩΝ.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: ναι σε όλα
ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 192
Σας παρακαλούμε να παρατηρήσετε τις παρακάτω φωτ. 1 και φωτ. 2.

Οι λέξεις ΛΟΚΑΝΤΩΝ, ΛΟΜΠΑ, ΛΟΤΖΙΑ, ΛΟΝΤΖΙΑ, ΛΟΥΓΚΡΑ, ΛΟΥΙΖΩΝ,
ΛΟΥΜΠΩΝ, ΛΥΚΑΥΓΗ, ΛΥΚΑΥΓΩΝ, ΜΑΓΚΙΣΑ, ΜΑΓΚΙΣΣΩΝ, ΜΑΓΚΙΣΩΝ (διπλή
ορθογραφία), ΜΑΘΗ, ΜΑΝΗΤΩΝ, ΜΑΝΙΕΡΩΝ, ΜΑΝΙΚΩΝ, ΜΑΝΤΟΛΩΝ, ΜΑΟΥΝΩΝ,
ΜΑΠΩΝ, ΜΑΠΠΩΝ (διπλή ορθογραφία) τεκμαίρονται ρητώς, επομένως ζητείται απλώς

και τυπικά η επιβεβαίωσή σας, δηλαδή ότι δεν έχει γίνει κάποιο τυπογραφικό λάθος. Οι
υπόλοιπες δεν αποκλείονται από το λεξικογράφο του ΛΑΑ, όπως λ.χ. είδατε στη φωτ. 2
του ερωτήματος Νο 181.
Ζητείται να επιβεβαιώσετε την ορθότητα των εξής κλιτικών τύπων: ΛΟΚΑΝΤΩΝ,
ΛΟΜΠΑ, ΛΟΜΠΑΣ, ΛΟΜΠΕΣ, ΛΟΜΠΩΝ, ΛΟΝΤΖΙΑ, ΛΟΝΤΖΙΑΣ, ΛΟΝΤΖΙΕΣ,
ΛΟΝΤΖΙΩΝ, ΛΟΤΖΙΑ, ΛΟΤΖΙΑΣ, ΛΟΤΖΙΕΣ, ΛΟΤΖΙΩΝ, ΛΟΥΓΚΡΑ, ΛΟΥΓΚΡΑΣ,
ΛΟΥΓΚΡΕΣ, ΛΟΥΓΚΡΩΝ, ΛΟΥΙΖΩΝ, ΛΟΥΜΠΩΝ, ΛΟΥΠΩΝ, ΛΟΥΦΩΝ, ΛΥΚΑΥΓΗ,
ΛΥΚΑΥΓΩΝ, ΜΑΓΚΙΣΑ, ΜΑΓΚΙΣΑΣ, ΜΑΓΚΙΣΕΣ, ΜΑΓΚΙΣΩΝ, ΜΑΓΚΙΣΣΩΝ, ΜΑΓΚΩΝ,
ΜΑΘΗ, ΜΑΙΚΗΝΩΝ, ΜΑΚΩΝ, ΜΑΛΑΓΡΩΝ, ΜΑΛΑΡΙΩΝ, ΜΑΝΗΤΩΝ, ΜΑΝΙΕΡΩΝ,
ΜΑΝΙΚΩΝ, ΜΑΝΟΥΡΩΝ, ΜΑΝΤΑΜΩΝ, ΜΑΝΤΟΛΩΝ, ΜΑΝΤΟΝΩΝ, ΜΑΟΥΝΩΝ,
ΜΑΠΠΩΝ, ΜΑΠΩΝ.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: ναι σε όλα
ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 193
Σας παρακαλούμε να παρατηρήσετε τις παρακάτω φωτ. 1 και φωτ. 2.

Οι λέξεις ΜΑΡΕΓΚΩΝ, ΜΑΡΙΜΠΑ, ΜΑΡΙΝΩΝ, ΜΑΡΚΙΖΩΝ, ΜΑΣΚΑΡΕΣ, ΜΑΣΚΑΡΩΝ,
ΜΑΣΩΝ, ΜΑΤΙΕΡΩΝ,
ΜΑΥΡΙΛΩΝ, ΜΕΘΕΣ, ΜΕΝΤΩΝ, ΜΕΤΖΑΝΑ, ΜΙΖΕΡΙΩΝ,
ΜΙΡΛΑ, ΜΟΔΩΝ, ΜΟΚΩΝ, ΜΟΛΟΧΩΝ, ΜΟΝΕΔΩΝ, ΜΟΣΤΡΩΝ τεκμαίρονται ρητώς,

επομένως ζητείται απλώς και τυπικά η επιβεβαίωσή σας, δηλαδή ότι δεν έχει γίνει
κάποιο τυπογραφικό λάθος. Οι υπόλοιπες δεν αποκλείονται από το λεξικογράφο του
ΛΑΑ, όπως λ.χ. είδατε στη φωτ. 2 του ερωτήματος Νο 181.
Ζητείται να επιβεβαιώσετε την ορθότητα των εξής κλιτικών τύπων: ΜΑΡΕΓΚΩΝ,
ΜΑΡΙΜΠΑ, ΜΑΡΙΜΠΑΣ, ΜΑΡΙΜΠΕΣ, ΜΑΡΙΜΠΩΝ, ΜΑΡΙΝΩΝ, ΜΑΡΚΙΖΩΝ, ΜΑΣΙΝΩΝ,
ΜΑΣΚΑΡΕΣ, ΜΑΣΚΑΡΩΝ, ΜΑΣΩΝ, ΜΑΤΙΕΡΩΝ, ΜΑΤΡΟΝΩΝ, ΜΑΤΡΩΝΩΝ,
ΜΑΤΣΟΛΩΝ, ΜΑΥΡΙΛΩΝ, ΜΕΘΕΣ, ΜΕΘΩΝ, ΜΕΝΟΥΛΩΝ, ΜΕΝΤΩΝ, ΜΕΤΖΑΝΑ,
ΜΕΤΖΑΝΑΣ, ΜΕΤΖΑΝΕΣ, ΜΕΤΖΑΝΩΝ, ΜΕΤΡΕΣΩΝ, ΜΙΖΕΡΙΩΝ, ΜΙΛΕΔΩΝ, ΜΙΡΛΑ,
ΜΙΡΛΑΣ, ΜΙΡΛΕΣ, ΜΙΡΛΩΝ, ΜΟΔΩΝ, ΜΟΚΩΝ, ΜΟΛΟΧΩΝ, ΜΟΝΕΔΩΝ, ΜΟΡΩΝ,
ΜΟΣΤΡΩΝ.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: όχι στο ΜΕΘΩΝ, ναι σε όλα τα υπόλοιπα
ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 194
Σας παρακαλούμε να παρατηρήσετε τις παρακάτω φωτ. 1 και φωτ. 2.

Οι λέξεις ΜΟΥΝΤΖΩΝ, ΜΟΥΤΖΩΝ, ΜΟΥΝΑ, ΜΟΥΡΛΙΩΝ, ΜΟΥΤΑ, ΜΟΥΤΕΣ,
ΜΟΥΧΛΩΝ, ΜΟΧΙΤΟ, ΜΠΑΚΩΝ, ΜΠΑΝΚΩΝ, ΜΠΑΝΤΩΝ, ΜΠΑΡΩΝ, ΜΠΕΜΠΩΝ,
ΜΠΕΡΤΩΝ, ΜΠΙΡΩΝ, ΜΠΥΡΩΝ (διπλή ορθογραφία), ΜΠΛΟΦΩΝ, ΜΠΟΡΩΝ
τεκμαίρονται ρητώς, επομένως ζητείται απλώς και τυπικά η επιβεβαίωσή σας, δηλαδή
ότι δεν έχει γίνει κάποιο τυπογραφικό λάθος. Οι υπόλοιπες δεν αποκλείονται από το
λεξικογράφο του ΛΑΑ, όπως λ.χ. είδατε στη φωτ. 2 του ερωτήματος Νο 181.
Ζητείται να επιβεβαιώσετε την ορθότητα των εξής κλιτικών τύπων: ΜΟΥΝΤΖΩΝ,
ΜΟΥΤΖΩΝ, ΜΟΥΝΑ, ΜΟΥΝΑΣ, ΜΟΥΝΕΣ, ΜΟΥΝΩΝ, ΜΟΥΡΛΙΩΝ, ΜΟΥΤΙΑ,
ΜΟΥΤΙΟΥ, ΜΟΥΤΙΩΝ, ΜΟΥΤΑ, ΜΟΥΤΑΣ, ΜΟΥΤΕΣ, ΜΟΥΤΩΝ, ΜΟΥΧΛΩΝ, ΜΟΧΙΤΟ,
ΜΟΧΙΤΟΥ, ΜΟΧΙΤΑ, ΜΟΧΙΤΩΝ, ΜΠΑΚΑΡΕΣ, ΜΠΑΚΑΡΩΝ, ΜΠΑΚΩΝ, ΜΠΑΛΑΦΩΝ,
ΜΠΑΜΙΩΝ, ΜΠΑΝΚΩΝ, ΜΠΑΝΤΩΝ, ΜΠΑΡΩΝ, ΜΠΕΜΠΩΝ, ΜΠΕΡΤΩΝ, ΜΠΕΣΕΣ,
ΜΠΕΣΩΝ, ΜΠΙΛΙΩΝ, ΜΠΙΡΩΝ, ΜΠΥΡΩΝ, ΜΠΛΟΦΩΝ, ΜΠΟΡΩΝ.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: όχι στα ΜΟΥΤΙΟΥ, ΜΟΥΤΙΑ, ΜΟΥΤΙΩΝ, ΜΠΕΣΩΝ, ναι σε όλα τα
υπόλοιπα

ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 195
Σας παρακαλούμε να παρατηρήσετε τις παρακάτω φωτ. 1 και φωτ. 2.

Οι λέξεις ΜΠΟΥΚΩΝ, ΜΠΟΥΡΔΩΝ, ΜΠΟΥΡΚΩΝ, ΜΠΟΥΡΓΚΑ, ΜΠΟΥΦΛΑ, ΝΕΥΣΤΑ,
ΝΕΥΣΤΩΝ, ΝΙΟΤΩΝ, ΝΟΥΓΙΕΣ, ΝΤΙΡΛΑ τεκμαίρονται ρητώς, επομένως ζητείται απλώς
και τυπικά η επιβεβαίωσή σας, δηλαδή ότι δεν έχει γίνει κάποιο τυπογραφικό λάθος. Οι
υπόλοιπες δεν αποκλείονται από το λεξικογράφο του ΛΑΑ, όπως λ.χ. είδατε στη φωτ. 2
του ερωτήματος Νο 181.
Ζητείται να επιβεβαιώσετε την ορθότητα των εξής κλιτικών τύπων: ΜΠΟΥΚΩΝ,
ΜΠΟΥΛΩΝ, ΜΠΟΥΜΩΝ, ΜΠΟΥΡΔΩΝ, ΜΠΟΥΡΚΩΝ, ΜΠΟΥΡΓΚΑ, ΜΠΟΥΡΓΚΑΣ,
ΜΠΟΥΡΓΚΕΣ, ΜΠΟΥΡΓΚΩΝ, ΜΠΟΥΦΛΑ, ΜΠΟΥΦΛΑΣ, ΜΠΟΥΦΛΕΣ, ΜΠΟΥΦΛΩΝ,
ΜΠΟΧΩΝ, ΝΕΥΣΤΑ, ΝΕΥΣΤΩΝ, ΝΗΚΤΑ, ΝΗΚΤΩΝ, ΝΙΛΩΝ, ΝΙΟΤΩΝ, ΝΟΥΒΕΛΩΝ,
ΝΟΥΓΙΕΣ, ΝΟΥΓΙΩΝ, ΝΟΥΛΩΝ, ΝΤΑΚΟΤΩΝ, ΝΤΑΛΙΩΝ, ΝΤΑΜΩΝ, ΝΤΕΡΤΙΟΥ,
ΝΤΕΡΤΙΩΝ, ΝΤΙΒΩΝ, ΝΤΙΡΛΑ, ΝΤΙΡΛΑΣ, ΝΤΙΡΛΕΣ, ΝΤΙΡΛΩΝ, ΝΤΟΠΩΝ, ΝΤΡΙΠΛΩΝ,
ΝΤΡΙΜΠΛΩΝ, ΝΤΡΟΓΚΕΣ, ΝΤΡΟΓΚΩΝ.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: ναι σε όλα
ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 196
Σας παρακαλούμε να παρατηρήσετε τις παρακάτω φωτ. 1, φωτ. 2 και φωτ. 3.

Οι λέξεις ΞΑΠΛΩΝ, ΞΕΝΕΡΑ, ΞΕΝΕΡΑΣ, ΞΕΡΑΙΛΩΝ, ΞΙΝΙΛΩΝ, ΞΥΝΙΛΩΝ (διπλή
ορθογραφία), ΞΥΛΕΙΩΝ, ΞΥΛΙΕΡΑ, ΞΥΛΟΞΟΣ, ΞΥΛΟΞΟΥΣ, ΞΥΛΟΞΗ, ΞΥΛΟΞΩΝ,
ΟΚΤΑΒΩΝ, ΟΧΤΑΒΩΝ, ΟΛΚΕΣ, ΟΜΕΛΕΤΩΝ, ΟΜΟΝΟΙΕΣ, ΟΜΟΝΟΙΩΝ, ΟΝΕΙΔΗ,
ΟΝΕΙΔΩΝ, ΟΞΗ, ΟΠΕΡΩΝ, ΟΡΓΕΣ, ΟΡΓΩΝ, ΟΡΜΗΝΙΩΝ, ΟΡΜΗΝΕΙΩΝ, ΟΣΤΡΙΩΝ,
ΟΥΓΙΩΝ, ΟΥΡΕΑΣΗ, ΟΧΘΡΗΤΑ τεκμαίρονται ρητώς, επομένως ζητείται απλώς και
τυπικά η επιβεβαίωσή σας, δηλαδή ότι δεν έχει γίνει κάποιο τυπογραφικό λάθος. Οι

υπόλοιπες δεν αποκλείονται από το λεξικογράφο του ΛΑΑ, όπως λ.χ. είδατε στη φωτ. 2
του ερωτήματος Νο 181.
Ζητείται να επιβεβαιώσετε την ορθότητα των εξής κλιτικών τύπων: ΞΑΠΛΩΝ, ΞΕΝΕΡΑ,
ΞΕΝΕΡΑΣ, ΞΕΝΕΡΕΣ, ΞΕΝΕΡΩΝ, ΞΕΠΕΤΩΝ, ΞΕΡΑΙΛΩΝ, ΞΙΝΑΔΕΣ, ΞΙΝΑΔΩΝ,
ΞΥΝΑΔΕΣ, ΞΥΝΑΔΩΝ, ΞΙΝΙΛΩΝ, ΞΥΝΙΛΩΝ, ΞΥΛΕΙΩΝ, ΞΥΛΙΕΡΑ, ΞΥΛΙΕΡΑΣ,
ΞΥΛΙΕΡΕΣ, ΞΥΛΙΕΡΩΝ, ΞΥΛΟΞΟΣ, ΞΥΛΟΞΟΥΣ, ΞΥΛΟΞΗ, ΞΥΛΟΞΩΝ, ΟΖΟΝΤΑ,
ΟΖΟΝΤΩΝ, ΟΚΤΑΒΩΝ, ΟΧΤΑΒΩΝ, ΟΛΚΕΣ, ΟΜΕΛΕΤΩΝ, ΟΜΟΝΟΙΕΣ, ΟΜΟΝΟΙΩΝ,
ΟΝΕΙΔΗ, ΟΝΕΙΔΩΝ, ΟΞΑΛΜΕΣ, ΟΞΑΛΜΩΝ, ΟΞΗ, ΟΠΕΡΩΝ, ΟΡΓΕΣ, ΟΡΓΩΝ,
ΟΡΓΗΤΕΣ, ΟΡΓΗΤΩΝ, ΟΡΜΗΝΙΩΝ, ΟΡΜΗΝΕΙΩΝ, ΟΣΤΡΙΩΝ, ΟΥΓΙΩΝ, ΟΥΝΙΕΣ,
ΟΥΝΙΩΝ, ΟΥΡΕΑΣΗ, ΟΥΡΕΑΣΗΣ, ΟΥΡΕΑΣΕΣ, ΟΥΡΕΑΣΩΝ, ΟΥΤΙΟΥ, ΟΥΤΙΩΝ,
ΟΧΘΡΗΤΑ, ΟΧΘΡΗΤΑΣ, ΟΧΘΡΗΤΕΣ, ΟΧΘΡΗΤΩΝ.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: ναι σε όλα
ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 197
Σας παρακαλούμε να παρατηρήσετε τις παρακάτω φωτ. 1 και φωτ. 2.

Οι λέξεις ΠΑΒΛΟΒΑ, ΠΑΓΟΔΩΝ, ΠΑΜΠΩΝ, ΠΑΝΩΛΩΝ, ΠΑΠΡΙΚΩΝ, ΠΑΡΛΩΝ,
ΠΑΡΤΙΤΑ, ΠΕΙΝΩΝ, ΠΕΠΕΡΙ, ΠΕΡΙΩΠΕΣ, ΠΕΡΙΩΠΩΝ, ΠΕΡΣΟΝΩΝ, ΠΕΣΟΥΣΑ,
ΠΕΣΟΥΣΑΣ,
ΠΕΣΟΥΣΕΣ,
ΠΕΣΟΥΣΩΝ,
ΠΕΣΟΝ,
ΠΕΤΑΜΟΣ,
ΠΕΤΑΜΟΥ,
ΠΕΤΑΜΑΤΟΥ τεκμαίρονται ρητώς, επομένως ζητείται απλώς και τυπικά η επιβεβαίωσή

σας, δηλαδή ότι δεν έχει γίνει κάποιο τυπογραφικό λάθος. Οι υπόλοιπες δεν
αποκλείονται από το λεξικογράφο του ΛΑΑ, όπως λ.χ. είδατε στη φωτ. 2 του
ερωτήματος Νο 181.
Ζητείται να επιβεβαιώσετε την ορθότητα των εξής κλιτικών τύπων: ΠΑΒΛΟΒΑ,
ΠΑΒΛΟΒΑΣ, ΠΑΒΛΟΒΕΣ, ΠΑΒΛΟΒΩΝ, ΠΑΓΟΔΩΝ, ΠΑΜΠΩΝ, ΠΑΝΚΙΟΥ, ΠΑΝΚΙΩΝ,
ΠΑΝΩΛΩΝ, ΠΑΠΑΓΙΩΝ, ΠΑΠΡΙΚΩΝ, ΠΑΡΛΩΝ, ΠΑΡΤΙΤΑ, ΠΑΡΤΙΤΑΣ, ΠΑΡΤΙΤΕΣ,
ΠΑΡΤΙΤΩΝ, ΠΑΣΤΡΩΝ, ΠΕΖΟΥΛΩΝ, ΠΕΖΟΥΡΩΝ, ΠΕΙΝΩΝ, ΠΕΛΟΥΖΩΝ, ΠΕΠΕΡΙ,
ΠΕΠΕΡΙΑ, ΠΕΠΕΡΙΟΥ, ΠΕΠΕΡΙΩΝ, ΠΕΡΙΩΠΕΣ, ΠΕΡΙΩΠΩΝ, ΠΕΡΣΟΝΩΝ,
ΠΕΣΟΥΣΑ, ΠΕΣΟΥΣΑΣ, ΠΕΣΟΥΣΕΣ, ΠΕΣΟΥΣΩΝ, ΠΕΣΟΝ, ΠΕΤΑΜΟΣ, ΠΕΤΑΜΟΥ,
ΠΕΤΑΜΟ, ΠΕΤΑΜΟΙ, ΠΕΤΑΜΩΝ, ΠΕΤΑΜΟΥΣ, ΠΕΤΑΜΑΤΟΥ, ΠΕΤΑΜΑΤΟ,
ΠΕΤΑΜΑΤΕ, ΠΕΤΑΜΑΤΟΙ, ΠΕΤΑΜΑΤΟΥΣ.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: όχι στα ΠΕΤΑΜΟΙ, ΠΕΤΑΜΩΝ, ΠΕΤΑΜΟΥΣ, ΠΕΤΑΜΑΤΕ,
ΠΕΤΑΜΑΤΟΙ, ΠΕΤΑΜΑΤΟΥΣ, ναι σε όλα τα υπόλοιπα
ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 198
Σας παρακαλούμε να παρατηρήσετε τις παρακάτω φωτ. 1 και φωτ. 2.

Οι λέξεις ΠΙΛΑΛΩΝ, ΠΗΛΑΛΩΝ (διπλή ορθογραφία), ΠΙΚΡΑΔΩΝ, ΠΙΚΡΙΛΩΝ,
ΠΛΑΓΚΤΟ, ΠΛΑΣΕΩΝ, ΠΛΗΘΩΡΕΣ, ΠΛΗΘΩΡΩΝ, ΠΟΖΩΝ, ΠΟΛΕΝΤΑ, ΠΟΜΟΝΩΝ,
ΠΟΤΖΑ, ΠΟΣΤΙΟ, ΠΟΣΤΙΟΝ, ΠΟΥΛΠΩΝ, ΠΡΟΖΩΝ, ΠΡΟΣΟΧΩΝ, ΠΡΩΙΩΝ
τεκμαίρονται ρητώς, επομένως ζητείται απλώς και τυπικά η επιβεβαίωσή σας, δηλαδή
ότι δεν έχει γίνει κάποιο τυπογραφικό λάθος. Οι υπόλοιπες δεν αποκλείονται από το
λεξικογράφο του ΛΑΑ, όπως λ.χ. είδατε στη φωτ. 2 του ερωτήματος Νο 181.

Ζητείται να επιβεβαιώσετε την ορθότητα των εξής κλιτικών τύπων: ΠΗΛΑΛΩΝ,
ΠΙΛΑΛΩΝ, ΠΗΧΤΡΩΝ, ΠΙΑΤΣΩΝ, ΠΙΚΡΑΔΩΝ, ΠΙΚΡΙΛΩΝ, ΠΙΚΩΝ, ΠΛΑΓΚΤΟ,
ΠΛΑΓΚΤΑ, ΠΛΑΓΚΤΩΝ, ΠΛΑΣΕΩΝ, ΠΛΗΘΥΕΣ, ΠΛΗΘΥΩΝ, ΠΛΗΘΩΡΕΣ,
ΠΛΗΘΩΡΩΝ, ΠΟΖΩΝ, ΠΟΙΟΝΤΟΣ, ΠΟΙΟΝΤΑ, ΠΟΙΟΝΤΩΝ, ΠΟΛΕΝΤΑ, ΠΟΛΕΝΤΑΣ,
ΠΟΛΕΝΤΕΣ, ΠΟΛΕΝΤΩΝ, ΠΟΜΟΝΩΝ, ΠΟΝΤΖΑΣ, ΠΟΝΤΖΕΣ, ΠΟΝΤΖΩΝ,
ΜΠΟΤΖΑΣ, ΜΠΟΤΖΕΣ, ΜΠΟΤΖΩΝ, ΠΟΤΖΑ, ΠΟΤΖΑΣ, ΠΟΤΖΕΣ, ΠΟΤΖΩΝ, ΠΟΣΤΙΟ,
ΠΟΣΤΙΟΝ, ΠΟΣΤΙΟΥ, ΠΟΣΤΙΑ, ΠΟΣΤΙΩΝ, ΠΟΥΛΠΩΝ, ΠΟΥΝΤΩΝ, ΠΟΥΤΑΝΩΝ,
ΠΡΟΖΩΝ, ΠΡΟΠΟΛΕΣ, ΠΡΟΠΟΛΩΝ, ΠΡΟΣΟΧΩΝ, ΠΡΩΙΩΝ, ΠΥΡΑΔΩΝ.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: όχι στα ΠΗΧΤΡΩΝ, ΠΟΙΟΝΤΑ, ΠΟΙΟΝΤΩΝ, ναι σε όλα τα
υπόλοιπα
ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 199
Σας παρακαλούμε να παρατηρήσετε τις παρακάτω φωτ. 1, φωτ. 2 και φωτ. 3.

Οι λέξεις ΡΑΒΙΟΛΕΣ, ΡΑΓΚΑ, ΡΑΤΣΩΝ, ΡΑΦΙΕΡΩΝ, ΡΕΓΟΥΛΟ, ΡΕΓΟΥΛΩΝ, ΡΕΚΛΑ,
ΡΕΜΒΕΣ, ΡΕΜΒΩΝ, ΡΗΜΑΔΗΣ, ΡΗΜΑΔΩΝ, ΡΗΧΙΩΝ, ΡΙΓΑΝΕΩΝ, ΡΙΖΟΤΑ, ΡΥΖΟΤΑ
(διπλή ορθογραφία), ΡΙΖΟΤΩΝ, ΡΥΖΟΤΩΝ (διπλή ορθογραφία), ΡΙΚΟΤΑ, ΡΙΜΑΔΩΝ,
ΡΟΔΑΥΓΕΣ, ΡΟΔΑΥΓΩΝ, ΡΟΖΑΛΙΑ, ΡΟΖΑ, ΡΟΚΑΝΩΝ, ΡΟΚΩΝ, ΡΟΛΙΣΤΩΝ,
ΡΟΤΩΝ, ΡΟΤΟΝΤΩΝ, ΡΟΥΓΩΝ, ΡΟΥΧΛΑ, ΡΩΜΕΣ, ΡΩΜΩΝ τεκμαίρονται ρητώς,
επομένως ζητείται απλώς και τυπικά η επιβεβαίωσή σας, δηλαδή ότι δεν έχει γίνει

κάποιο τυπογραφικό λάθος. Οι υπόλοιπες δεν αποκλείονται από το λεξικογράφο του
ΛΑΑ, όπως λ.χ. είδατε στη φωτ. 2 του ερωτήματος Νο 181.
Ζητείται να επιβεβαιώσετε την ορθότητα των εξής κλιτικών τύπων: ΡΑΒΙΟΛΕΣ,
ΡΑΒΙΟΛΩΝ, ΡΑΓΚΑ, ΡΑΓΚΑΣ, ΡΑΓΚΕΣ, ΡΑΓΚΩΝ, ΡΑΔΩΝ, ΡΑΤΣΩΝ, ΡΑΦΙΕΡΩΝ,
ΡΕΓΟΥΛΟ, ΡΕΓΟΥΛΟΥ, ΡΕΓΟΥΛΩΝ, ΡΕΚΛΑ, ΡΕΚΛΑΣ, ΡΕΚΛΕΣ, ΡΕΚΛΩΝ,
ΡΕΜΒΕΣ, ΡΕΜΒΩΝ, ΡΗΜΑΔΗ, ΡΗΜΑΔΗΣ, ΡΗΜΑΔΩΝ, ΡΗΧΙΩΝ, ΡΙΓΑΝΕΩΝ,
ΡΙΓΑΝΩΝ, ΡΙΖΟΤΑ, ΡΙΖΟΤΩΝ, ΡΥΖΟΤΑ, ΡΥΖΟΤΩΝ, ΡΙΚΟΤΑ, ΡΙΚΟΤΑΣ, ΡΙΚΟΤΕΣ,
ΡΙΚΟΤΩΝ, ΡΙΜΑΔΩΝ, ΡΟΔΑΥΓΕΣ, ΡΟΔΑΥΓΩΝ, ΡΟΖΑΛΙΑ, ΡΟΖΑΛΙΑΣ, ΡΟΖΑΛΙΕΣ,
ΡΟΖΑΛΙΩΝ, ΡΟΖΑ, ΡΟΖΑΣ, ΡΟΖΕΣ, ΡΟΚΑΝΩΝ, ΡΟΚΩΝ, ΡΟΛΙΣΤΩΝ, ΡΟΤΟΝΤΩΝ,
ΡΟΤΩΝ, ΡΟΥΓΩΝ, ΡΟΥΜΙΟΥ, ΡΟΥΜΙΩΝ, ΡΟΥΧΛΑ, ΡΟΥΧΛΑΣ, ΡΟΥΧΛΕΣ,
ΡΟΥΧΛΩΝ, ΡΩΜΕΣ, ΡΩΜΩΝ.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: όχι στο ΡΑΔΩΝ, ναι σε όλα τα υπόλοιπα
ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 200
Σας παρακαλούμε να παρατηρήσετε τις παρακάτω φωτ. 1 και φωτ. 2.

Οι λέξεις ΣΑΚΟΥΛΩΝ, ΣΑΠΙΛΩΝ, ΣΑΦΡΑΝΙ, ΣΕΛΕΡΙ, ΣΑΠΑΚΙ τεκμαίρονται ρητώς,
επομένως ζητείται απλώς και τυπικά η επιβεβαίωσή σας, δηλαδή ότι δεν έχει γίνει
κάποιο τυπογραφικό λάθος. Οι υπόλοιπες δεν αποκλείονται από το λεξικογράφο του
ΛΑΑ, όπως λ.χ. είδατε στη φωτ. 2 του ερωτήματος Νο 181.
Ζητείται να επιβεβαιώσετε την ορθότητα των εξής κλιτικών τύπων: ΣΑΚΟΥΛΩΝ,
ΣΑΜΑΛΙΟΥ, ΣΑΜΑΛΙΑ, ΣΑΜΑΛΙΩΝ, ΣΑΜΠΩΝ, ΣΑΠΙΛΩΝ, ΣΑΡΙΕΣ, ΣΑΡΙΩΝ, ΣΑΡΩΝ,
ΣΑΦΡΑΝΙ, ΣΑΦΡΑΝΙΟΥ, ΣΑΦΡΑΝΙΑ, ΣΑΦΡΑΝΙΩΝ, ΣΕΛΕΡΙ, ΣΕΛΕΡΙΟΥ, ΣΕΛΕΡΙΑ,
ΣΕΛΕΡΙΩΝ, ΣΕΛΗΝΕΣ, ΣΕΛΗΝΩΝ, ΣΕΠΙΩΝ, ΣΕΣΟΥΛΩΝ, ΣΙΕΣΤΩΝ, ΣΚΑΤΙΛΩΝ,
ΣΑΠΑΚΙ, ΣΑΠΑΚΙΟΥ, ΣΑΠΑΚΙΑ, ΣΑΠΑΚΙΩΝ, ΒΑΡΑΚΙΟΥ, ΒΑΡΑΚΙΩΝ.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: ναι σε όλα
ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 201
Σας παρακαλούμε να παρατηρήσετε τις παρακάτω φωτ. 1 και φωτ. 2.

Οι λέξεις ΣΟΥΖΩΝ, ΣΤΑΝΩΝ, ΣΥΓΓΝΩΜΩΝ, ΣΥΓΝΩΜΩΝ, ΣΥΦΙΛΕΩΝ, ΤΑΣΤΙΕΡΩΝ,
ΤΑΣΤΕΡΩΝ, ΤΖΙΒΩΝ, ΤΣΙΒΩΝ, ΤΖΟΥΡΩΝ, ΤΟΜΑΤΑΚΙΑ, ΤΡΑΓΙΛΩΝ, ΤΡΑΜΠΩΝ
τεκμαίρονται ρητώς, επομένως ζητείται απλώς και τυπικά η επιβεβαίωσή σας, δηλαδή
ότι δεν έχει γίνει κάποιο τυπογραφικό λάθος. Οι υπόλοιπες δεν αποκλείονται από το
λεξικογράφο του ΛΑΑ, όπως λ.χ. είδατε στη φωτ. 2 του ερωτήματος Νο 181.
Ζητείται να επιβεβαιώσετε την ορθότητα των εξής κλιτικών τύπων: ΣΚΟΛΩΝ, ΣΚΟΝΩΝ,
ΣΚΟΤΩΝ, ΣΛΕΠΙΟΥ, ΣΛΕΠΙΩΝ, ΣΟΝΤΩΝ, ΣΟΥΖΩΝ, ΣΟΥΜΩΝ, ΣΟΥΦΡΩΝ,
ΣΠΟΝΤΩΝ, ΣΤΑΝΩΝ, ΣΤΡΑΚΩΝ, ΣΥΓΓΝΩΜΩΝ, ΣΥΓΝΩΜΩΝ, ΣΥΜΒΙΩΝ, ΣΥΦΙΛΕΩΝ,
ΣΥΦΙΛΩΝ, ΤΑΓΓΙΛΩΝ, ΤΑΓΚΙΛΩΝ, ΤΑΙΓΚΕΣ, ΤΑΙΓΚΩΝ, ΤΑΣΤΕΡΩΝ, ΤΖΙΒΩΝ,
ΤΣΙΒΩΝ, ΤΖΟΥΡΩΝ, ΤΙΜΗΣΕΩΝ, ΤΙΝΤΕΣ, ΤΙΝΤΩΝ, ΤΟΜΑΤΑΚΙ, ΤΟΜΑΤΑΚΙΑ,
ΤΟΥΡΝΩΝ, ΤΡΑΒΩΝ, ΤΡΑΓΙΛΩΝ, ΤΡΑΜΠΩΝ.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: όχι στα ΣΚΟΛΩΝ, ΣΚΟΤΩΝ, ΣΟΝΤΩΝ, ΣΟΥΜΩΝ, ΣΟΥΦΡΩΝ,
ΣΥΦΙΛΩΝ, ΤΑΓΓΙΛΩΝ, ΤΑΓΚΙΛΩΝ, ΤΑΙΓΚΩΝ, ΤΙΝΤΩΝ, ναι σε όλα τα υπόλοιπα
ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 202
Σας παρακαλούμε να παρατηρήσετε τις παρακάτω φωτ. 1 και φωτ. 2.

Οι λέξεις ΤΡΟΤΕΖΩΝ, ΤΣΑΤΣΙΑ, ΤΣΙΠΩΝ, ΤΣΙΡΛΩΝ, ΤΣΟΥΠΡΩΝ, ΤΣΟΥΠΩΝ,
ΤΥΡΙΕΡΩΝ, ΥΛΟΖΩΙΕΣ, ΥΛΟΖΩΙΩΝ τεκμαίρονται ρητώς, επομένως ζητείται απλώς και
τυπικά η επιβεβαίωσή σας, δηλαδή ότι δεν έχει γίνει κάποιο τυπογραφικό λάθος. Οι

υπόλοιπες δεν αποκλείονται από το λεξικογράφο του ΛΑΑ, όπως λ.χ. είδατε στη φωτ. 2
του ερωτήματος Νο 181.
Ζητείται να επιβεβαιώσετε την ορθότητα των εξής κλιτικών τύπων: ΤΡΕΛΑΡΩΝ,
ΤΡΕΧΑΛΩΝ, ΤΡΟΜΑΡΩΝ, ΤΡΟΤΕΖΩΝ, ΤΣΑΚΩΝ, ΤΣΑΝΑΚΩΝ, ΤΣΑΡΚΩΝ, ΤΣΑΤΣΙΑ,
ΤΣΑΤΣΙΑΣ, ΤΣΑΤΣΙΕΣ, ΤΣΑΤΣΙΩΝ, ΤΣΙΛΙΩΝ, ΤΣΙΠΩΝ, ΤΣΙΡΛΩΝ, ΤΣΙΣΩΝ, ΤΣΙΣΙΩΝ,
ΤΣΟΤΡΩΝ, ΤΣΟΥΠΡΩΝ, ΤΣΟΥΠΩΝ, ΤΥΡΙΕΡΩΝ, ΥΙΟΤΗΤΕΣ, ΥΙΟΤΗΤΩΝ, ΥΛΟΖΩΙΕΣ,
ΥΛΟΖΩΙΩΝ.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: όχι στα ΤΡΕΧΑΛΩΝ, ΤΡΟΜΑΡΩΝ, ΤΣΑΚΩΝ, ΤΣΑΡΚΩΝ,
ΤΣΙΛΙΩΝ, ΤΣΟΤΡΩΝ, ΥΙΟΤΗΤΩΝ, ναι σε όλα τα υπόλοιπα
ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 203
Σας παρακαλούμε να παρατηρήσετε τις παρακάτω φωτ. 1 και φωτ. 2.

Οι λέξεις ΥΠΟΥΛΙΕΣ, ΥΠΟΥΛΙΩΝ, ΦΑΒΩΝ, ΦΑΡΜΩΝ, ΦΑΡΦΑΛΕΣ, ΦΑΡΦΑΛΕ,
ΦΑΣΙΝΩΝ, ΦΙΛΟΥΡΕΣ, ΦΙΝΕΤΣΩΝ, ΦΙΟΡΟΥ, ΦΙΟΡΑ, ΦΙΟΡΩΝ, ΦΟΚΑΤΣΙΑ,
ΦΟΚΑΤΣΑ, ΦΟΛΩΝ, ΦΟΜΟΨΗ, ΦΟΡΜΟΛΩΝ, ΦΡΙΤΕΖΩΝ, ΦΤΙΑΞΕΣ, ΦΤΕΙΑΞΕΣ
(διπλή ορθογραφία) τεκμαίρονται ρητώς, επομένως ζητείται απλώς και τυπικά η
επιβεβαίωσή σας, δηλαδή ότι δεν έχει γίνει κάποιο τυπογραφικό λάθος. Οι υπόλοιπες

δεν αποκλείονται από το λεξικογράφο του ΛΑΑ, όπως λ.χ. είδατε στη φωτ. 2 του
ερωτήματος Νο 181.
Ζητείται να επιβεβαιώσετε την ορθότητα των εξής κλιτικών τύπων: ΥΠΟΓΩΝ,
ΥΠΟΥΛΙΕΣ, ΥΠΟΥΛΙΩΝ, ΦΑΒΩΝ, ΦΑΓΟΥΡΩΝ, ΦΑΡΜΩΝ, ΦΑΡΦΑΛΕΣ, ΦΑΡΦΑΛΩΝ,
ΦΑΡΦΑΛΕ, ΦΑΣΙΝΩΝ, ΦΕΡΜΕΛΩΝ, ΦΕΡΜΑΣ, ΦΕΡΜΕΣ, ΦΕΡΜΩΝ, ΦΕΥΓΑΛΩΝ,
ΦΙΛΙΕΡΩΝ, ΦΙΛΟΥΡΕΣ, ΦΙΛΟΥΡΩΝ, ΦΙΛΑΡΩΝ, ΦΙΝΕΤΣΩΝ, ΦΙΟΡΑ, ΦΙΟΡΟΥ,
ΦΙΟΡΩΝ, ΦΟΚΑΤΣΙΑ, ΦΟΚΑΤΣΙΑΣ, ΦΟΚΑΤΣΙΕΣ, ΦΟΚΑΤΣΙΩΝ, ΦΟΚΑΤΣΑ,
ΦΟΚΑΤΣΑΣ, ΦΟΚΑΤΣΕΣ, ΦΟΚΑΤΣΩΝ, ΦΟΛΩΝ, ΦΟΜΟΨΗ, ΦΟΜΟΨΗΣ,
ΦΟΜΟΨΕΩΣ, ΦΟΜΟΨΕΙΣ, ΦΟΜΟΨΕΩΝ, ΦΟΡΜΟΛΩΝ, ΦΟΥΡΙΩΝ, ΦΡΙΤΕΖΩΝ,
ΦΤΕΙΑΞΕΣ, ΦΤΙΑΞΕΣ.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: όχι στα ΥΠΟΓΩΝ, ΦΕΡΜΕΛΩΝ, ΦΕΥΓΑΛΩΝ, ΦΙΛΟΥΡΩΝ,
ΦΙΛΑΡΩΝ, ΦΟΚΑΤΣΩΝ, ΦΟΥΡΙΩΝ, ναι σε όλα τα υπόλοιπα
ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 204
Σας παρακαλούμε να παρατηρήσετε τις παρακάτω φωτ. 1 και φωτ. 2.

Οι λέξεις ΦΤΩΧΕΙΩΝ, ΦΤΩΧΙΩΝ (διπλή ορθογραφία), ΦΥΣΟΥΝΩΝ, ΦΥΤΟΓΕΣ,
ΦΥΤΟΓΩΝ, ΧΟΒΟΛΩΝ, ΧΟΥΝΤΩΝ, ΨΑΡΙΛΩΝ, ΨΕΚΑΔΑ, ΨΕΚΑΔΕΣ, ΨΗΦΙΣΑΝΤΕΣ,
ΨΗΦΙΣΕΩΝ, ΨΩΜΙΕΡΩΝ, ΨΩΡΩΝ τεκμαίρονται ρητώς, επομένως ζητείται απλώς και
τυπικά η επιβεβαίωσή σας, δηλαδή ότι δεν έχει γίνει κάποιο τυπογραφικό λάθος. Οι
υπόλοιπες δεν αποκλείονται από το λεξικογράφο του ΛΑΑ, όπως λ.χ. είδατε στη φωτ. 2
του ερωτήματος Νο 181.

Ζητείται να επιβεβαιώσετε την ορθότητα των εξής κλιτικών τύπων: ΦΤΩΧΕΙΩΝ,
ΦΤΩΧΙΩΝ, ΦΥΣΟΥΝΩΝ, ΦΥΤΟΓΕΣ, ΦΥΤΟΓΩΝ, ΧΑΖΙΑ, ΧΑΖΙΟΥ, ΧΑΖΙΩΝ,
ΧΑΣΟΥΡΩΝ, ΧΑΧΩΝ, ΧΑΩΝ, ΧΟΒΟΛΩΝ, ΧΟΥΝΤΩΝ, ΨΑΡΙΛΩΝ, ΨΕΚΑΔΑ,
ΨΕΚΑΔΑΣ, ΨΕΚΑΔΕΣ, ΨΕΚΑΔΩΝ, ΨΗΦΙΣΑΣ, ΨΗΦΙΣΑΝΤΟΣ, ΨΗΦΙΣΑΝΤΑ,
ΨΗΦΙΣΑΝΤΕΣ,
ΨΗΦΙΣΑΝΤΩΝ,
ΨΗΦΙΣΑΣΑ,
ΨΗΦΙΣΑΣΑΣ,
ΨΗΦΙΣΑΣΗΣ,
ΨΗΦΙΣΑΣΕΣ, ΨΗΦΙΣΑΣΩΝ, ΨΗΦΙΣΕΩΝ, ΨΩΜΙΕΡΩΝ, ΨΩΡΩΝ.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: όχι στα ΧΑΖΙΟΥ, ΧΑΖΙΩΝ, ΧΑΧΩΝ, ΧΑΩΝ, ναι σε όλα τα
υπόλοιπα
ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 205
Στο ΛΝΕΓ (Μπ.) λημματογραφείται το ρ. νοσφίζομαι, νοσφίσθηκα (φωτ. 1).

Θεωρείτε αποδεκτή την προστακτική αορίστου νοσφίσου;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: ναι
ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 206
Στο ΛΝΕΓ (Μπ.), στο λήμμα δοκούν γράφει «εύχρηστο στη φράση κατά το δοκούν»
(φωτ. 1).

Θεωρείτε αποδεκτούς τους τύπους δοκούντος, δοκούντα, δοκούντων;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: όχι
ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 207
Στο ΛΝΕΓ (Μπ.), στο λήμμα φίλος δίδεται και η φράση «φίλος Πλάτων, αλλά φιλτέρα η
αλήθεια» (φωτ. 1).

Θεωρείτε ότι η φράση είναι της δημοτικής και ότι κατά συνέπεια είναι αποδεκτές και οι
υπόλοιπες πτώσεις της λέξης φιλτέρα;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: όχι
ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 208
Στο ΛΚΝ (Τρ.), στο ερμήνευμα του επιθέτου ευθύς -εία -ύ βρίσκουμε και τη «(λόγ.
έκφρ.) ευθεία, συντομοτέρα πάσης πλαγίας» (φωτ. 1).

Θεωρείτε αποδεκτή τη γενική συντομοτέρας;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: ναι
ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 209
Στο ΛΑΑ (Ακ. Αθ.) λημματογραφείται και το επιφώνημα λολ (φωτ. 1).

Το Τμήμα Λεξικού το έχει βέβαια καταχωρίσει και στην ψηφιακή βάση αποδεκτών
λέξεων. Συμφωνείτε με το ΤΛ;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: ναι
ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 210
Στο ΛΑΑ (Ακ. Αθ.) λημματογραφείται και το ηχομιμητικό επιφώνημα πο πο & ποπό &
πω πω & πωπώ (φωτ. 1).

Το Τμήμα Λεξικού έχει βέβαια καταχωρίσει στην ψηφιακή βάση αποδεκτών λέξεων και
τη λέξη πο. Συμφωνείτε με το ΤΛ;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: ναι
ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 211
Στο ερώτημα Νο 102 Α είχαμε εξετάσει τη φράση του ΛΝΕΓ «η φωτιά και το μπαρούτι
δεν συγκάνουνε / δεν συγκαίουνε» (φωτ. 1).

Και αποφανθήκατε ότι ο κλιτικός τύπος συγκάνουνε είναι της δημοτικής. Θεωρείτε
αντιστοίχως ορθούς και αποδεκτούς τους κλιτικούς τύπους συγκαίεις, συγκαίουμε,
συγκαίετε, συγκαίουν;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: ναι
ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 212

Στα 4 μεγάλα αποδεκτά μας λεξικά (ΛΚΝ, ΛΝΕΓ, ΛΑΑ, ΛΣΓ) λημματογραφείται το ρ.
παραβγαίνω χωρίς να δίνεται ξεκάθαρα ο παρατατικός (φωτ. 1).

Στα μεν τρία πρώτα δεν γίνεται καμία αναφορά στον παρατατικό, στο δε τέταρτο (ΛΣΓ)
γράφει Ρ {βλ. βγαίνω κ. Ρ41α}. Στους πίνακες κλιτικών παραδειγμάτων το Ρ41α είναι

για σύνθετα ρ. του βάλλω «με προθέσεις που χάνουν το τελικό τους φωνήεν μπροστά
από το φωνήεν της αύξησης: από-, ανα-, κατά-, παρα-, μετα-, δια-, αντι-, επι, υπο-»
(φωτ. 2).

Ποια ή ποιες από τις τρεις παρακάτω κλίσεις θεωρείτε ορθές; Α) παράβγαινα, -ες κλπ.,
Β) παραέβγαινα, -ες κλπ., Γ) παρέβγαινα, -ες κλπ.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: ναι στο Α (παράβγαινα, -ες κλπ.), ναι στο Β (παραέβγαινα, -ες
κλπ.), όχι στο Γ (παρέβγαινα, -ες κλπ.)
ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 213
Παρομοίως, το ρ. αντιβγαίνω λημματογραφείται μόνον στα ΛΚΝ και ΛΝΕΓ, χωρίς όμως
να γίνεται καμία αναφορά στον παρατατικό (φωτ. 1).

Ποια ή ποιες από τις τρεις παρακάτω κλίσεις θεωρείτε ορθές; Α) αντίβγαινα, -ες κλπ., Β)
αντιέβγαινα, -ες κλπ., Γ) αντέβγαινα, -ες κλπ.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: όχι στο Α (αντίβγαινα, -ες κλπ.), όχι στο Β (αντιέβγαινα, -ες
κλπ.), ναι στο Γ (αντέβγαινα, -ες κλπ.)
ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 214
Στο ΛΝΕΓ (Μπ.) το ρ. αφήνω, άφησα λημματογραφείται με διπλή ορθογραφία (κ. αφίνω,
άφισα). Στο ΛΚΝ (Τρ.) το ρ. αφήνω έχει διπλό αόριστο, άφησα και (λαϊκότρ.) άφηκα &
αφήκα. Όλα αυτά μαζί μπορείτε να τα δείτε στην παρακάτω φωτ. 1.

Θεωρείτε ορθούς και αποδεκτούς τους κλιτικούς τύπους του αορίστου άφικα, άφικες
κλπ., υποτακτική να αφίκω, να αφίκεις κλπ.;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: όχι
ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 215
Στο ΛΝΕΓ (Μπ.), στον πίνακα «αριθμός» δίδονται μια σειρά από αριθμητικά ως α΄
συνθετικά, τα οποία συνδυάζονται με βασικά παραγωγικά επιθήματα. Ένα από αυτά
είναι και η κατάληξη -άρα, που μας δίνει τις λέξεις π.χ. δυάρα, τριάρα, πεντάρα, εξάρα,

δεκάρα, εικοσάρα, τριαντάρα, σαραντάρα, κατοστάρα, διακοσάρα, πεντακοσάρα,
χιλιάρα κλπ. (φωτ. 1).

Στο σώμα των λημμάτων του λεξικού αυτού, όλα αυτά τα θηλυκά συνοδεύονται από την
επισήμανση «χωρίς γενική πληθυντικού» με μοναδική εξαίρεση τη δεκάρα, όπου
τεκμαίρεται η γενική πληθυντικού δεκαρών (φωτ. 2).

Στο ΛΚΝ (Τρ.), όλα αυτά τα θηλυκά συνοδεύονται από το κλιτικό υπόδειγμα Ο25α, με
μοναδικές εξαιρέσεις την εννιάρα και τη δεκάρα, απ’ όπου τεκμαίρεται επιπροσθέτως
και ο τύπος εννιάρων (φωτ. 3).

Στο ΛΣΓ (Μπ.) τα περισσότερα από αυτά τα θηλυκά συνοδεύονται από την επισήμανση
«χωρ. γεν. πληθ.» (όπως λ.χ. η χιλιάρα που βλέπουμε στην παρακάτω φωτ. 4), με
μοναδικές εξαιρέσεις τα δυάρα, εξάρες και πεντάρα, στα οποία τεκμαίρεται σαφώς και η
γενική πληθυντικού δυαρών, εξαρών και πενταρών (φωτ. 4).

Στο ΛΑΑ (Ακ. Αθ.) κανένα από αυτά τα θηλυκά δεν συνοδεύεται από επισημάνσεις
απουσίας πτώσεων (φωτ. 5).

Θεωρείτε ότι πέραν των δεκαρών, εννιάρων, δυαρών, εξαρών, πενταρών, θα πρέπει να
είναι αποδεκτές και οι υπόλοιπες γενικές πληθυντικού;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: όχι
ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 216
Στους «όρους αποδοχής λέξεων», στο κεφάλαιο «ΔΕΚΤΕΣ ΛΕΞΕΙΣ», υπάρχει ειδικό
εδάφιο, στο οποίο αναλύεται διεξοδικά το πότε μπορούμε και το πότε δεν μπορούμε να
χρησιμοποιούμε το πρόθημα ΞΑΝΑ- μπροστά από ρήματα (φωτ. 1).

Στο ΛΝΕΓ (Μπ.), στο λήμμα ανα- κ. ανά- γράφει ότι πρόκειται για πρόθημα που δηλώνει
ότι κάτι γίνεται εκ νέου ή επαναλαμβάνεται (φωτ. 2).

Στο ΛΚΝ (Τρ.), στο λήμμα ανα-² & αν-² γράφει ότι πρόκειται για πρόθημα που συνήθως
σε ρήματα και ουσιαστικά δηλώνει επανάληψη· πρβ. επανα-, ξανα- (φωτ. 3).

Στα αποδεκτά μας λεξικά λημματογραφούνται και αρκετά ρήματα που – πιθανόν – να
έχουν το χαρακτήρα της επανάληψης. Ενδεικτικά, εν είδει παραδείγματος, παραθέτουμε
εδώ τα ρ. ΑΝΑΒΑΠΤΙΖΩ, ΑΝΑΒΙΩΝΩ, ΑΝΑΒΛΑΣΤΑΙΝΩ, ΑΝΑΒΛΑΣΤΑΝΩ,
ΑΝΑΓΕΝΝΩ, ΑΝΑΔΗΜΙΟΥΡΓΩ, ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΩ, ΑΝΑΔΙΑΝΕΜΩ, ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΝΩ,
ΑΝΑΔΙΑΤΑΣΣΩ, ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΝΩ, ΑΝΑΘΕΡΜΑΙΝΩ, ΑΝΑΘΡΩΣΚΩ, ΑΝΑΚΑΤΑΚΤΩ,
ΑΝΑΚΑΤΑΛΑΜΒΑΝΩ, ΑΝΑΚΑΤΑΜΕΤΡΩ, ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΩ, ΑΝΑΚΑΤΑΤΑΣΣΩ,
ΑΝΑΚΟΣΤΟΛΟΓΩ,
ΑΝΑΜΟΛΥΝΩ,
ΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΩ,
ΑΝΑΡΡΥΘΜΙΖΩ,
ΑΝΑΣΕΛΙΔΟΠΟΙΩ,
ΑΝΑΣΥΓΚΟΛΛΩ,
ΑΝΑΣΥΝΔΕΩ,
ΑΝΑΣΥΝΘΕΤΩ,
ΑΝΑΣΥΝΤΙΘΕΜΑΙ, ΑΝΑΣΥΝΙΣΤΩ, ΑΝΑΣΥΝΤΑΣΣΩ, ΑΝΑΣΥΣΤΗΝΩ, ΑΝΑΣΧΗΜΑΤΙΖΩ,
ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΖΩ, ΑΝΑΤΡΟΦΟΔΟΤΩ, ΑΝΑΤΥΠΩΝΩ, ΑΝΑΦΥΛΛΙΑΖΩ, ΑΝΑΦΥΤΕΥΩ.
Θεωρείτε ότι από την ανάγνωση των όρων αποδοχής λέξεων, προκύπτει απαγόρευση
χρήσης του ΞΑΝΑ- στα ανωτέρω ρήματα;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: όχι, δεν προκύπτει απαγόρευση

