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Αγαπητοί φίλοι 
 

εισηγήθηκα την ένταξη τής Ε΄ έκδοσης τού ΛΝΕΓ Μπαμπινιώτη (Αυγ. 2019) στα αποδεκτά 
βοηθήματα τού ελληνικού σκραμπλ, καθώς ήδη χρησιμοποιούμε προηγούμενες εκδόσεις τού 
εν λόγω λεξικογραφικού κέντρου, άρα έχουμε μία "δοκιμασμένη και επιτυχημένη συνταγή". Η 
Ε΄ έκδοση προσθέτει στο σκραμπλ λέξεις που δεν υπήρχαν στις προηγούμενες εκδόσεις και 
που ορισμένες από αυτές δεν υπάρχουν ούτε στο Χρηστικό Λεξικό τής Ακαδημίας Αθηνών 
(ΧΛΑΑ). 
 

Η Ε΄ έκδοση, όπως ήδη από τον Ιανουάριο 2021 έχω γνωστοποιήσει με ηλεκτρονική επιστολή 
προς τους Ομίλους Σκραμπλ, έχει αποδελτιωθεί από την Δήμητρα Τζάρα και από εμένα προ 
ενός περίπου έτους και έχουν καταγραφεί όλες οι πρόσθετες λέξεις τής Ε΄ έκδοσης (lλέξεις 
δηλαδή που δεν υπήρχαν στις προηγούμενες εκδόσεις). 
 

Επειδή μάλιστα ήταν ήδη γνωστό ότι κάποιοι φίλοι από τον χώρο έχουν αρχίσει να εκπονούν 
βάση με λέξεις μήκους έως και 15 γραμμάτων, έγινε προς ενδεχόμενη μελλοντική διευκόλυνση 
τού μεγαλεπήβολου πλάνου τους καταγραφή όλων των λέξεων τής Ε΄ έκδοσης και όχι μόνον 
εκείνων που δίνουν τύπους με μήκος έως 8 - 9 γράμματα, όπως ήταν η αρχική σκέψη. 
 

Για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία είμαι στη διάθεση τού ΔΣ σας. 
 

Φιλικά  

 

Ο εισηγητής 

Μάκης Παπασταυρίδης  

(μέλος ΟΣΑΠ) 
 

 

Ακολουθεί ο πλήρης κατάλογος των νέων λημμάτων τής Ε΄ έκδοσης, όπως τον επεξεργάστηκα 
μετά την αποδελτίωση, ανεξαρτήτως τού πόσα από τα λήμματα αυτά έχουν καλυφθεί από το 
ΧΛΑΑ 

(με εισαγωγικό υπόμνημα) 
 

 

 Με έντονα τυπογραφικά στοιχεία όσα λήμματα δίνουν έστω έναν τύπο μήκους 
μικρότερου των 9 γραμμάτων 

 Με θαλασσί χρώμα ένα 100% αντίστοιχο κλιτικό παράδειγμα για τα λήμματα της 
παραπάνω κατηγορίας 

 Με πράσινο χρώμα τα λήμματα που ήδη παίζουν, προφανώς λόγω Τριανταφυλλίδη 
(πιθανόν να υπάρχουν και άλλα, μεταξύ εκείνων των οποίων όλοι οι τύποι είναι άνω 
των 8 γραμμάτων) 

 



 

άβαταρ (το) ακλ. 
αβγοφέτα (η) χωρίς γεν.πληθ.  > ζορζέτα    

αβγόψωμο (το) > ελιόψωμο   άρα και αυγόψωμο 

αγαθοποιία (η) χωρίς πληθ. 
αγγελόκρουσμα (το) 
αγγελοκρούω  

αγείωτος-η-ο > αμείωτος 

αγιοβασιλόπιτα (χωρίς γεν.πληθ.) 
αγκυρώνω > ακυρώνω 

αγρέπαυλη (η) (-ης και -εως, πληθ. -εις, -εων) 
αγχογόνος-ος-ο > ζωογόνος   

αδιεκπεραίωτος-η-ο 

αδρανειακός-ή-ό 

αειφυγία (η) χωρίς πληθ. > αειφορία 

αιγοπροβατοτρόφος (ο) 
αιγοπρόβειος-α-ο 

ακαρεοκτόνο (το) 
ακαταίσχυντος-η-ο 

ακατασίγαστος-η-ο 

ακήρατος-η-ο > αθέατος 

ακολούθημα (το) 
ακριβοπληρωμένος-η-ο 

ακριτολογία (η) 
ακριτολόγος (ο) 
ακριτολογώ 

αλάστωρ, -ορας (ο) > δόκτωρ, -ορας  

αλγηδόνα (η) > τερηδόνα  

αλεξήλιο (το) > κειμήλιο 

αλεξήνεμος-η-ο  

αλεξιβρόχιο (το) 
αμαρέτο (το) ακλ. 
αμάρτωμα (το) > αμάξωμα  

αμελητικός-ή-ό 

άμελξη (η) (-ης και -εως, -εις, -εων)    
αμερικανιά (η) 
αμήτωρ,-ωρ,-ορ (-ορα και -ορος) > απάτωρ   ΠΡΟΣΟΧΗ! 1) Το ΑΜΗΤΩΡ στην ονομαστική, και 
μόνον, ήταν ήδη αποδεκτό (από την έκφραση ΜΗΤΗΡ ΑΜΗΤΩΡ). 2) Στο απάτωρ ο Μπαμπιν. 
δεν δίνει τύπο ουδ. (άπατορ) ενώ στο αμήτωρ (τώρα) δίνει!! (Λογικά από κακό συντονισμό 
μεταξύ των συνεργατών του λεξικού προέκυψε αυτή η ανομοιομορφία).  
αμπώχνω (αορ. άμπωξα κ. άμπωσα) > ....................  

αμφίχειρας (ο) 
αμφιχείρων (ο) 
αναγκεμένος-η-ο 



αναγνωρισιμότητα (η) 
αναισθησιογόνος-ος-ο 

ανακατεύθυνση (η) (-ης και -εως) 
ανακεφαλαιοποίηση (η) (-ης και -εως) 
ανακεφαλαιοποιώ  

αναμαρμάρωση (η) (ης και -εως, -εις, -εων) 
αναμαρτησία (η) (χωρίς πληθ.) 
αναμέλπω-ομαι (αορ. ανέμελψα) > αναπέμπω  

αναντίστρεπτος-η-ο 

αναξιόπλοος-η-ο 

αναπόσβεστος-η-ο 

αναστασιματάριο (το) 
αναταφή (η) > ταφή 

αναφαγιά (η) χωρίς πληθ.  
ανεικόνιστος-η-ο 

ανεμική (η) ουσ. 
ανεμοπτεριστής (ο) 
ανέμπνευστος-η-ο 

ανεπαίσχυντος-η-ο 

ανεπικερδής-ής-ές 

ανεπροκοπιά (η)  (εσωτ. λήμμα) 
ανθελληνικός-ή-ό 

ανθελληνικώς 

ανθόμελο (το) > σούργελο 

ανθοστόλιστος-η-ο 

ανθοσύνθεση (η) (-ης και -εως) 
ανθρωπαρέσκεια (η) χωρίς πληθ. 
ανθρωπίδες (οι) μόνο πληθ. 
αντιασφυξιογόνος-ος-ο 

αντιγηραντικός-ή-ό 

αντιδιαμετρικός-ή-ό 

αντιδιαμετρικώς 

αντίζευξη (η) (-ης και -εως, -εις, -εων) 
αντιιατρικός-ή-ό 

αντικείμενος-η-ο 

αντικομφορμισμός (ο) 
αντικομφορμιστής (ο) 
αντικομφορμιστικός-ή-ό 

αντικρουόμενος-η-ο 

αντιμνημονιακός-ή-ό 

αντιπαραγωγικός-ή-ό 

αντιπτέριση (η) (-ης και -εως) 
αντιρατσιστικός-ή-ό 

αντισυστημικός-ή-ό 



αοργησία (η) χωρίς πληθ. > ευλαλία 

άορκος-η-ο > άκακος 

απαράτ (το) ακλ. 
απαρτισμός (ο) 
απεγκαθιστώ 

απεγκατάσταση (η) (-ης και -εως, -εις, -εων) 
απεμπλουτισμένος-η-ο 

απενθής-ής-ές > αβαθής 

απερινόητος-η-ο 

άπνους-ους-ουν (--οες, -οα) > σύννους-ους-ουν 

απογοητευτικώς 

αποδίωξη (η) (-ης και -εως, -εις, -εων) > δίωξη 

αποκαλόκαιρο (το) 
αποκερματισμός (ο) 
αποκτείνω (μόνο ενεστ. και παρατ.) 
απολίνωση (η) (-ης και -εως, -εις, -εων) 
απομάγευση (η) (-ης και -εως, -εις, -εων) 
απομειώνω-ομαι (-ωσα, -ώθηκα, -ωμένος) 
απομείωση (η) (-ης και -εως) 
αποπραγματοποίηση (η) (-ης και -εως, -εις, -εων) 
αποταγή (η) > επιταγή 

αποτείχιση (η) (-ης και -εως, -εις, -εων) 
αποτειχίζομαι 
αποτεφρωτήριο (το) 
απότμημα (το) > τμήμα 

αποτροπαϊκός-ή-ό 

αποφατισμός (ο) 
απρόσληπτος-η-ο 

αραβοκρατία (η) χωρίς πληθ. 
αργιλώδης-ης-ες  

άρκευθος (η) > ... ύαλος   (όχι όμως ΑΡΚΕΥΘΕΣ!) 

αρχέκακος-η-ο > κακός 

ασπαρτάμη (η) χωρίς πληθ. 
ατακαδόρος-α 

ατακαδόρισσα (η) 
ατελεκτασία (η) 
άτμισμα (το) > μάτισμα 

ατμίζω (αορ. άτμισα) > αφρίζω 

ατμιστής (ο) > θεριστής 

ατμοθεραπεία (η) (-ειών) 
άτρεπτος-η-ο > άλυτος 

ατρεψία (η) > ακαμψία 

αττικίζων-ουσα-ον  

αυτεπιβίωση (η) (-ης και -εως, -εις, -εων) 



αυτοεπιβίωση (η) (-ης και -εως, -εις, -εων) 
αυτοβελτίωση (η) (-ης και -εως, -εις, -εων) 
αυτοβοήθεια (η) χωρίς πληθ. 
αυτοθαυμασμός (ο) 
αυτοθυματοποίηση(η) (-ης και -εως, -εις, -εων) 
αυτοθυματοποιούμαι 
αυτοπροβολή (η) χωρίς πληθ. 
αφθαρτίζω (αορ. αφθάρτισα, -θηκα, -μένος) 
αψηφισιά (η) χωρ. πληροφ. > βελονιά 

βαγενάς (ο)  
βαδιστικός-ή-ό 

βάλιουμ (ακλ.) 
βαλσαμέλαιο (το) 
βανδαλίζω 

βαρδιάτορας (ο) (-όρων) 
βάφλα (η) (βαφλών) > τρύπα 

βέγκαν (ο,η) (άκλ.) 
βεγκανισμός (ο)   ως εσωτ. λήμμα χωρίς περιοριστικές αναφορές 

βέρτιγκο (το ) άκλ. 
βετζετέριαν (ο) ακλ. 
βιβλιαγορά (η) 
βίγκαν (ο,η) ακλ. 
βίντατζ (ακλ.) 
βιντάζ (ακλ.) 
βιοαποδόμηση (η) (-ης και -εως, -εις, -εων) 
βιοαποδομήσιμος-η-ο 

βιοαποικοδόμηση (η) (-ης και -εως, -εις, -εων) 
βιοαποικοδομήσιμος-η-ο 

βιοδιάσπαση (-ης και -εως, -εις, -εων) 
βίρτσουαλ (ακλ.) 
βλεφαριάζω (-στηκα, -σμένος) 
βομβιδοβόλο (το)  
βορβορυγμός (ο) 
γαμάτος-η-ο 

γαμοπίλαφο (το) 
γαστροοισοφαγικός-ή-ό 

γατόνι (το) > καψόνι 
γατοτροφή (η) 
γέλη (η) (των γελών) > αγέλη       

γεννητός-ή-ό > θνητός 

γενόσημο (το) > εθνόσημο 

γεροντοέρωτας (ο) 
γεωπάρκο (το) > κάστρο 

γεωτεμάχιο (το) 



γεωύφασμα (το) 
γιουρογκρουπ (το) ακλ. 
γιούρτα (η) (των γιουρτών) > τούρτα  

γιουρτ (ακλ.) 
γκόθικ (άκλ.) 
γκουγκλ (άκλ.) 
γκουγκλάρω (-άρισα και -αρα, -τηκα, -μένος) > φρενάρω 

γκρέξιτ (το) ακλ. 
γκρίκλις (ακλ.) 
γλουτένη (η) χωρίς πληθ. > ... 
γλωχίνα (η) > ακτίνα 

γνωμολογία (η) (-ιών) 
γνωμολογώ (ως υπολήμμα) 

γνωμολογικός-ή-ό 

γουόκμαν (το) ακλ. 
γράμμωση (η) (-ης και -εως, -εις, -εων) > ένωση 

γριέντζω (η) χωρίς πληθ. > μαλάκω 

γυναικοκεντρικός-ή-ό 

δαπεδόστρωση (η) (-ης και -εως, -εις, -εων) 
δαφνοστεφανωμένος-η-ο 

δεικτοβαρής-ής-ές 

δενδρώνας (ο) > πευκώνας 

δημοφιλία (η) χωρίς πληθ. 
διαγαλαξιακός-ή-ό 

διαγλωσσικός-ή-ό 

διαγραμματικός-ή-ό 

διαδικτυακώς 

διάζευγμα (το) 
διακαναλικός-ή-ό 

διακτινίζω (-ισα, -ίστηκα, -ισμένος) 
διακτινισμός (ο) ως εσωτερικό λήμμα χωρίς περαιτέρω αναφορές κλίσεως 

διαμετανάστης (ο) 
διατάκτης (ο) (διατακτών) > ναύτης  

διαφοροδιάγνωση (η) (-ης και -εως, -εις, -εων) 
διεκπεραιωτικώς 

διεμβολή (η) χωρίς σχόλια > εμβολή 

διεμφυλικός-ή-ό 

δίετα (η) (διετών) > έρευνα 

δικαιοταξία (η) χωρίς πληθ.  
δικεροτρίκερα (τα) μόνο πληθ. 
διμούτσουνος-η-ο 

δίολκος (ο) > έφορος 

διπλοφουρνιστός-ή-ό 

δισκοκήλη (η) (δισκοκηλών) 



δοξολογικός-ή-ό 

δορυφορώ (-είς) μόνο σε ενεστ. και παρατ. > οπλοφορώ 

δρομολογητής (ο) 
δυσκολεμένος-η-ο 

δυσκολοκατόρθωτος-η-ο 

δυσμάθεια (η) χωρίς πληθ.  
δυσμαθής-ής-ές > ευτυχής 

δυστοπία (η) χωρίς πληθ. > αθεΐα 

δυτικοτραφής-ής-ές 

δωδεκασύλλαβος-η-ο 

δωδεκάχορδος-η-ο 

δωρεοδότης (ο) (-τών) 
εγγενώς 

εγχυτρισμός (ο) 
εδαφοβελτιωτικός-ή-ό 

εδαφοκάλυψη (η) (-ης και -εως, -εις, -εων) 
εισιτηριοδιαφυγή (η) 
εκβολάδες (οι)  
εκκλησιομάχος (ο) 
εκνέφωμα (το) > λεύκωμα 

έκπλυση (η) (-ης και -εως, -εις, -εων) > πλύση 

έκπλυμα (το) > αίτημα 

εκπνευματωμένος-η-ο 

εκπορεύω (εσωτ. λήμμα) > εκτοξεύω 

εκσκαπτικός-ή-ό 

εκτελέσιμος-η-ο 

εκτεχνίκευση (η( (-ης και -εως, -εις, -εων) 
ελαφρολαϊκό (το) μόνο ουδ. 
ελικοβακτηρίδιο (το) 
εμβληματικώς 

εμμονικός-ή-ό > λογικός 

εμότικον (το) ακλ. 
έμπνοος-η-ο > άπνοος 

έμπολα (ο) ακλ. 
εμπροσθοβαρής-ής-ές 

ενδοδοντία (η) 
ενδολήμμα (το) 
ενδωνύμιο (το) 
ενεργοβόρος-α-ο 

ένθρονος-η-ο > έντονος 

ενσυναίσθηση (η) (-ης και -εως, -εις, -εων) 
εντυπωσιοθηρία (η) χωρ. πληθ. 
εξαγόρευση (η) (-ης και -εως, -εις, -εων) 
εξαγορεύω (εσωτ. λήμμα) 



εξουδένωση (η) (-ης και -εως, -εις, -εων) 
εξτρίμ (ακλ.) 
εξωαστικός-ή-ό 

επαναδιαπραγμάτευση (η) (-ης και -εως, -εις, -εων) 
επανεγγράψιμος-η-ο 

επανέναρξη (η) (-ης και -εως, -εις, -εων) 
επίβαση (η) (-ης και -εως, -εις, -εων) > ανάβαση 

επικαλαμίδα (η) 
επιλύχνιος-α-ο  

επισεσυρμένος-η-ο 

επιτακτικότητα (η) χωρ. πληθ. 
επίτιτλος (ο) > τίτλος 

εργαλειοποίηση (η) (-ης και -εως, -εις, -εων) χωρ. πληθ. 
εργαλειοποιώ (-είς) εσωτ. λήμμα 

εσπαντρίγιες (οι) χωρ. γεν. πληθ. 
ετάζω (μόνο στον ενεστ.) > τάζω 

εύδρομο (το)  
ευζωιστής (ο) > εγωιστής 

ευμετάφερτος-η-ο 

ευρωμπάσκετ (το) 
ζαπτιές (ο) (ζαπτιέδες)  
ζέα (η) (της ζέας) χωρίς πληθ. > ... 

ζεόλιθος (ο) > λίθος 

ζώγρηση (η) (-ης και -εως, -εις, -εων) > ένεση 

ζωγρώ (-είς) εσωτ. λήμμα > μισώ 

ζωναράδικος (ο) 
ηλεκτροδιεγέρτης (ο) 
ηλεκτρολογείο (το) 
ηλιασμός (ο) > αγιασμός 

ημίσκληρος-η-ο 

ηρωελεγείο (το) 
ηχογενής-ής-ές > ευγενής 

ηχογενώς 

ηχογόνος-ος-ο > ωογόνος 

θεανθρωπότητα (η) χωρ. πληθ. 
θεοπρεπής-ής-ές > απρεπής 

θεοπρεπώς 

θεριακός-ή-ό > οδικός 

θερμαλισμός (ο) χωρίς απαγορευτικές πληροφορίες 

θερμοκόλληση (η) (-ης και -εως, -εις, -εων) 
θερμόσφαιρα (η) (-ών) 
θέσμιση (η) (-ης και -εως, -εις) > ένδυση 

θεσμίζω (εσωτ. λήμμα χωρίς πληροφορίες) > κατά το θεσπίζω (λογικά...)  
θρομβολυτικός-ή-ό 



θυματοποίηση (η) (-ης και -εως, -εις, -εων) 
θυματοποιώ (-είς) εσωτ. λήμμα 

θυσιαστικώς 

θωρακοχειρουργός (ο) 
θωρακοχειρουργική (η) εσωτ. λήμμα στο παραπάνω, κι επομένως χωρίς αναφορά στην ύπαρξη 
ή όχι πληθυντικού  

ιγκουάνα (το) ακλ. 
ιδεοκίνηση (η) (-ης και -εως) χωρ. πληθ. 
ιδεολογικοποίηση (η) (-ης και -εως, -εις, -εων) 
ιδεολογικοποιώ (-είς)  εσωτ. λήμμα 

ιδιογενής-ής-ές > εγγενής  

ιδιοσυγκρασιακός-ή-ό 

ιδιοσυχνότητα (η) 
ιδεοψυχαναγκαστικός-ή-ό 

ιδεοκρισία (η) (-ιών) 
ιλαστήριος-α-ο 

ίλεως (επίθ.) κανονικό λήμμα, αλλά χωρίς πληροφορίες (ούτε καν άρθρο!) παρά μόνο ότι 
απαντά κυρίως στην εκκλ. φράση "ίλεως γενού"  

ιλιγγιώ (-άς) μόνο σε ενεστ. και παρατ. > αγωνιώ 

ινσουλινοεξαρτώμενος-η-ο 

ίνσταγκραμ (το) ακλ. 
ιπποφαές (το) > συνεχές (μόνο οι τύποι ουδ. γένους!) 
ισόπατος-η-ο > άνετος 

ισοσταθμιστής (ο) 
καβούριας (ο) χωρ. γεν. πληθ. 
κάγκουρας (ο) χωρ. γεν. πληθ. > μάγκας 

κάζουαλ (ακλ.) 

καθαριστήρας (ο) 
κακοχαρακτηρίζω (-ισα, -ίστηκα, ίσθηκα) 
καλούα (το) ακλ. 
καναντέρ (το) ακλ. 
κανατούλα (η) εσωτ. λήμμα 

κανονάκι (το) 
κανονάρα (η) > νυχάρα 

κάντρι (η) ακλ. 
κάπρι (άκλ.) 
καραμέλωμα (το) 
καρουσέλ (το) ακλ. 
κας (ακλ.) = τοις μετρητοίς         

κάσιους (το) ακλ. 
καστράτος (ο) ακλ.! 
καταγεγραμμένος-η-ο 

καταλάμπω (αορ. κατέλεμψα) 
καταληκτήριος-α-ο 



καταντροπιάζω (-σα, -τηκα, -μένος) 
καταφόρτωση (η) εσωτ. λήμμα 

κατίκι (το) (-ιού, -ιών) > μπρίκι 
κεμέρι (το) (-ιού, -ιών)  
κενοτόπιο (το) (-ίων) 
κεπέγκι (το) (-ιού, -ιών) > μπρίκι 
κιαροσκούρο (το) χωρ. πληθ. 
κινόα (η/το) ακλ. 
κινύρα (η) (κινυρών) > σφύρα 

κλαπέτο (το) > σονέτο 

κλαρινογαμπρός (ο) 
κλεπτοκρατία (η) χωρίς πληθ. 
κλικάρω (-ισα, -τηκα, -μένος) > λιμάρω 

κλικάρισμα (το) 
κλωνικός-ή-ό > υλικός 

κοιλιοκάκη (η) χωρ. γεν. πληθ. 
κοινοβιάρχης (ο) (-αρχών) 
κολοστομία (η) (-ιών) 
κολυμπηθρόξυλο (το)  
κομπλεξαρισμένος-η-ο 

κομπόστ (το) ακλ. 
κομποστοποίηση (η ) (-ης και -εως, -εων) 
κομψοέπεια (η) χωρίς πληθ. 
κονέ (το) ακλ. 
κόνσεπτ (το) ακλ.  
κονταυγή (η) > χαραυγή 

κορεό (το) ακλ.  
κορπορατισμός (ο) 
κόρυμβος (ο) (-ων, -ους) 
κοστοβόρος-α-ο 

κουαντρό (το) ακλ. 
κούγκαρ (το) άκλ. 
κούκις (το) ακλ. 
κουμούτσα (η) (χωρ. γεν. πληθ.) και γκουμούτσα ΄ 
κουρίκουλουμ (το) ακλ. 
κρασάρω (-ισα, -μένος) > μιξάρω (ΟΛΟΪΔΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΑ 2 ΡΗΜΑΤΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΤΥΠΟΥΣ) 
κρυογόνος-ος-ο > ωογόνος 

κρυονική (η) χωρ. πληθ. > φυσική (μόνο ενικ.) 
κρυοχειρουργική (η) χωρ. πληθ. 
κρυπτόλεξο (το) 
κυανέρυθρος-η-ο 

κυβερνοεπίθεση (η) (-ης και -εως, -εων) 
κυβερνοπόλεμος (ο) 
κυνόφιλος-η-ο > ζωόφιλος 



κυνοφιλία (η)  εσωτ. λήμμα χωρ. άλλες πληροφ. 
κυνοφιλικός-ή-ό 

κωδωνοστοιχία (η) (-ιών) 
κωπηλατοδρόμιο (το) 
λαγγόνα (η)  χωρ. πληροφ. , αν και λήμμα 

λάικ (ακλ.) 
λάιμ (το) ακλ. 
λακτόζη (η) χωρ. πληθ.!! (το ίδιο λέει ο Μπαμπινιώτης και για όλα τα υπόλοιπα σε -όζη που 
ήδη έπαιζαν. Ωστόσο χάρη στο ΛΚΝ ο πληθ. είναι αποδεκτός σε όλα εκείνα. Τώρα σε αυτό; ) 

λαμπραντόρ (το) ακλ. 
λαχίδι (το) (-ιού, -ια, -ιών) > απίδι 
λεληθότως (επίρρ.) 
λεμονάτος-η-ο > κρασάτος 

λεμονόπιτα (η) χωρ. γεν. πληθ. 
λεντ (ακλ.) 
λεξάριθμος (ο) (-ων, -ους) 
λεξιπλασία (η) (-ιών) 
λεξιπλάστης (ο) (-τών) 
λετονικός-η-ό > επικός       

λέτσικος-η-ο > άδικος 

λευκόσαρκος-η-ο 

λευκοσιδηρουργός (ο) 
λεωφορειολωρίδα (η) 
λημματικός-ή-ό 

λιμιώνας (ο) > πευκώνας 

λινκ (ακλ.) 
λινοθήκη (η) (-ών) > θήκη 

λιπομέτρηση (η) (-ης και -εως, -εων) 
λιπομετρητής (ο) εσωτ. λήμμα 

λολίτα (η) χωρ. γεν. πληθ. > ναζιάρα 

λούγκρα (η) χωρ. γεν. πληθ. > κούτρα 

λούνγκο (ακλ.) 
μαγκιόρικος-η-ο 

μακαρόν (το) ακλ. 
μακιάτο (επίθ.) ακλ. 
μαμμάκιας (ο) (-ηδες)  άρα και μαμάκιας    (ΒΑΣΕΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙ ΕΠΕΚΤΑΣΕΩΣ ΤΩΝ 
ΔΙΠΛΩΝ ΓΡΑΦΩΝ)   
μαρινάδα (η) > πανάδα 

μαστ (ακλ.) 
μάφιν (το) ακλ. 
μαχλέπι (το) (-ιού, -ιών) > καλέμι 
μεγαλοεκδότρια (η) 
μεγαλοϊδεατικός-ή-ό 

μεγαλύνω-ομαι (μεγάλυνα, -θηκα) > δασύνω-ομαι 



μεγαπίξελ (το) ακλ. 
μελιτώδης-ης-ες 

μελίτωμα (το) 
μεσοθεραπεία (η)   χωρίς πληροφορίες 

μεσονυκτικό (το) 
μεσονύκτιος-α-ο 

μεσόσφαιρα (η) (-ών) 
μέταλ (το) ακλ. 
μετατραυμαυτικός-ή-ό 

μετενέργεια (η) χωρ. πληθ. 
μετουσιώνομαι (-ώθηκα, -ωμένος) 
μετοχοδάνειο (το) (-ου, -ων) 
μετοχολόγιο (το) (-ου, -ων) 
μηλόξιδο (το) > τεπόζιτο     άρα και μηλόξυδο   (ΒΑΣΕΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙ ΕΠΕΚΤΑΣΕΩΣ ΤΩΝ 
ΔΙΠΛΩΝ ΓΡΑΦΩΝ) 
μιζάρω (-ισα, ίστηκα, -ισμένος) > ζιπάρω 

μικρογεύμα (το) (-άτων) 
μικροεπεισόδιο (το) 
μικρόζωο (το) (-ου, -ων) > δάπεδο 

μικροκαλλιεργητής (ο) 
μικροσυνταξιούχος (ο/η) 
μικροτέχνης (ο) εσωτ. λήμμα 

μιλκσέικ (το) ακλ. 
μινεστρόνε (η) ακλ. 
μιντιάρχης (ο) (-ών) 
μιξοπάρθενος (ο) εσωτ. λήμμα 

μισόκαλος-η-ο > άδικος 

μισοφαγωμένος-η-ο 

μνημονιακός-ή-ό 

μομέντουμ (το) ακλ. 
μόνοικος-η-ο > άδικος   επίσης αναφέρεται ως αντώνυμό του το δίοικος-η-ο 

μονοποικιλιακός-ή-ό 

μονοπρόσωπος-η-ο 

μονόφορος-η-ο > άδικος 

μουρλαίγκω (η)  χωρ. πληθ.     άλλαξε την ορθογραφία! (από μουρλέγκω) 
μουσηγέτης (ο) (-τών) 
μούσλι (το ) ακλ! 
μοχίτο (το) ακλ. 
μπαγιονέτ (ακλ.) 
μπάζο (το) (-ου) > πάρκο    Δεν ήταν αποδεκτός ο ενικός! Τώρα είναι. 
μπακγκράουντ (το) ακλ. 
μπαλαντέρι (το)  εσωτ. λήμμα 

μπαλσάμικο (το)  
μπάμπουσκα & μπαμπούσκα (η) χωρ. γεν. πληθ.  



μπαν (το) ακλ. 
μπαναλαρία (η) χωρ. γεν. πληθ. 
μπάντμιντον (το) ακλ. 
μπαξεβάνης (ο) (-ηδες) 
μπαριέρα (η) χωρ. γεν. πληθ. > ψωμιέρα 

μπασμάτι (το) ακλ.! 
μπάτζετ (το) ακλ. 
μπάφος (ο) > γάτος 

μπαχαλάκης & μπαχαλάκιας (-ηδες) 
μπέργκερ (το) ακλ. 
μπετόβεργα (η) (-ών) 
μπιζιμποντισμός (ο)  
μπίχλα (η) χωρ. πληθ. > μούχλα 

μποζόνιο (το) (-ων) > φωτόνιο 

μπολντ (ακλ.) 
μπομπρέσο (το)   
μπότζα (η) χωρ. γεν. πληθ. > μούχλα 

μπότοξ (το) ακλ. 
μπουρδολογία (η) (-ών) 
μπουρδολόγος (ο) 
μπουρούχα (η) χωρ. γεν. πληθ. 
μπρουτάλ (άκλ,) 
μυκτήρας (ο) > νιπτήρας    Ήταν αποδεκτό μόνον ως μυκτήρ!  
μυλοκόπι (το)   
μυοχαλαρωτικός-ή-ό 

μυρεψός (ο) > οχετός 

μυριόχρωμος-η-ο 

μυρμηγκοφάγος (ο) 
μύρτιλο (το) (-ων) > άσυλο 

ναρκοθηρία (η) χωρ. πληθ. 
νεαντερτάλειος-α-ο    (εσωτ. λήμμα) 
νέηλυς (ο) (νεήλυδος, -δα, -δες, -ύδων) > έπηλυς     

νεοδαμώδεις (οι) (-ών) 
νεροτσουλήθρα (η) (-ών) 
νευρογενής-ής-ές 

νεφελοποιητής (ο) 
νικάμπ (το) ακλ. 
νοηματιστής (ο)  
νοηματίστρια (η) 
νομοτελής-ής-ές > ατελής-ές 

ντεζαβαντάζ (το) ακλ. 
ντεζαβού (το) ακλ. 
ντεζαβί (το) ακλ. 
ντεκαφεϊνέ (επίθ.) ακλ. 



ντεκρεσέντο (το) ακλ. 
ντελιβεράς (ο) (-άδες) 
ντελίβερι (το) ακλ. 
ντελικατέσεν (τα) ακλ. 
ντέξιον (το) ακλ. 
ντιντής (ο) (-ήδες) > νταής 

 

ντομνές (ο) (-έδες) > κεφτές 

ντουκόχρωμα (το) (-ατα, -άτων)  
νυκτουρία (η) (-ιών) 
νυχτοκόρακας (ο) (-ες, -ων) 
ξεβολεύω (-εψα, -εύτηκα, -εμένος) > βολεύω 

ξεθάμπωμα (το) χωρ. πληθ. 
ξεθαμπώνω (εσωτ. λήμμα χωρ. πληροφ.) 
ξεκατηνιάζω (-ιασα, -ιάστηκα, -ιασμένος)  
ξερολούκουμο (το) χωρίς άλλες πληροφ. 
ξεφορτίζω (-ισα, -τηκα, -μένος) 
ξεφόρτιστος-η-ο 

ξηροκάρπιο (το) (-ίου, -ίων) 
ξυλοκαΐνη (η) (-ινών) 
ξώκοιλος-η-ο > ύπουλος-η-ο 

οβιδιακός-ή-ό > οδικός-ή-ό 

οζονικός-ή-ό > οδικός-ή-ό 

οζοντικός-ή-ό > οδικός-ή-ό 

οικουρός (ο)  > κηπουρός 

ολιγοπρόσωπος-η-ο 

ολιγοφάγος-α-ο 

ολιγόφαγος-η-ο 

όλκηση (η) (-ης και -εως, -εων) > άνεση 

ολόσωστος-η-ο > άνετος-η-ο 

ομόδρομος-η-ο > άνετος-η-ο 

ονειροπαγίδα (η) 
οπαδικός-ή-ό > λογικός 

οπισθενεργός-ός-ό 

οπισθοβαρής-ής-ές 

οριεντάλ (-) ακλ. 
ουδετερόθρησκος-η-ο 

παέγια (η)  ως εσωτ. λήμμα με μπολντ στο παέλια > παέλια  

πανδημεί (επίρρ.) 
πανδότης (ο) (-τες, -τών) > εκδότης 

πανελίστας (ο) 
πανελίστρια (η) χωρ. πληροφ. 
πανεύφημος-η-ο     στην επεξήγηση χρησιμοποιείται το ρήμα ευφημώ (!) που δεν είναι 
λημματογραφημένο 



παπλωματοθήκη (η) (-ών)  
παπουτσοθήκη (η) (-ών)  
παππουδιάζω (-ιασα, -ιασμένος) 
παράδρομος (ο) (-ων, -ους) 
παρακινδυνεύω (-ευσα, -μένος) 
παραφλού (το) ακλ. 
παρενείρω (μόνο στον ενεστώτα + μτχ. ενεστ.) 
παρετικός-ή-ό > λογικός 

παρουσιολόγιο (το) 
πασιφλόρα (η) και πασσιφλόρα (χωρίς περιοριστικές πληροφορίες) 
πασμίνα (η) (-ών) > καρίνα 

πατόφτυαρο (το) 
παχυλόμισθος-η-ο 

πεζέταιρος (ο) 
πελαγιανισμός (ο) χωρ. πληροφ.   ο πληθ. δεν στέκει νοηματικά και λογικά υπόκειται στον ίδιο 
περιορισμό με το μουσουλμανισμό (χωρ. πληθ.) 
πέλετ (το) ακλ. 
πελματογράφημα (το)  
πέμφιγα (η) (-ων) > έλικα 

πεντηκόντορος (η) 
περαντζάδα (η)  αντικατέστησε το περατζάδα! 
περιγραπτός-ή-ό 

περικόβω (συμπληρωμ. του περικόπτω) 
περφορατέρ (το) ακλ. 
πεσκίρι (το) (-ιού, -ιών) 
πεταματός   (και αμέσως λέει μόνο στη φράση του πεταματού)   η ονομαστική θα παίζει;  η 
αιτιατική; 
πεταμός  (και αμέσως λέει μόνο στη φράση του πεταμού)  η ονομαστική θα παίζει;  η 
αιτιατική; 
πέταυρο (το) (-ου, -ων) > έπαθλο 

πεταχτάρι (το) (-ιού, -ιών) 
πηρός-ή-ό > δειλός 

πιασ(ι)άρικος-η-ο 

πιγκάλ (το) ακλ. 
πιθανοφανής-ής-ές 

πιν (ακλ.) 
πιτόγυρο (το) χωρίς πληροφ. > έπαθλο 

πλαγιολίσθηση (η) (-ης και -εως, -εων) 
πλανεμένος-η-ο   

πεπλανημένος-η-ο   εσωτ. λήμμα στο πλανώ 

ποδίατρος (ο) (-ου, -ων, -ους) > επίατρος 

ποδολόγος (ο) > θεολόγος 

ποιημάτιο (το) (-ίου, -ίων) 
πολιστής (ο)  εσωτ. λήμμα στο πολισμός > υλιστής 



πολιτοσύνη (η) χωρ. πληθ. 
πολυάνδριο (το) (-ου, -ων) 
πολυθήκη (η) (-ών) > θήκη 

πολύπλαγκτος-η-ο 

πολυπρισματικός-ή-ό 

πολύφορος-η-ο > άκυρος 

πόντκαστ (το) ακλ. 
πόρταλ (το) ακλ. 
ποσέτ (το) ακλ. 
πρήχτης (ο) χωρ. γεν. πληθ. > κράχτης (χωρίς το κραχτών όμως) 

προαπαιτούμενο (το) και ενικός! 

προαυλισμός (ο) χωρ. πληροφ. 
προαύλιση (η) εσωτ. λήμμα στο προαυλισμός χωρ. πληροφ. 
προαυλίζομαι  (εσωτ. λήμμα στο προαυλισμός χωρ. πληροφ.) 
προεκτύπωση (η) (-ης και -εως, -εων) 
προπτωτικός-ή-ό 

προστριβής-ής-ές 

πρωτεπιστάτης (ο) (-ών) 
πυροβατώ (εσωτ. λήμμα) > υπνοβατώ 

ραδιοεντοπισμός (ο) χωρ. πληροφ. 
ραδιομαραθώνιος (ο) (-ων, -ους) 
ραδιομέγαρο (το) (-ων) 
ρακόμελο (το) > σούργελο 

ρεμίξ (το) ακλ. 
ρεσό (το) ακλ. 
ρευματοπάθεια (η) (-ών) 
ρητοροδιδάσκαλος (ο) (-ων, -ους) 
ρητορικοδιδάσκαλος (ο) (-ων, -ους) 
ριζάφτι (το) (-ιών) > ξάρτι    άρα και ριζαύτι   (ΒΑΣΕΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙ ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΩΣ ΤΩΝ 
ΔΙΠΛΩΝ ΓΡΑΦΩΝ) 
ροδακινάκι (το) 
ρούτερ (το) ακλ. 
σαλούφα (η)  
σάλπα (η) (-ών)  
σέλφι (η) ακλ. 
σημαδόφωνο (το) (-ων) 
σιγουράκι (το) χωρ. γεν. ενικ.+πληθ. 
σίγηση (η) εσωτ. λήμμα χωρ. πληροφ. > μύηση 

σίκουελ (το) ακλ. 
σιτρονέλα (η) χωρ. γεν. πληθ. 
σκάιπ (το) ακλ. 
σκληρόδετος-η-ο 

σμάρτφον (το) ακλ. 



σμάρτφοουν (το) ακλ. 
 

σοκολατόπιτα (η) (-ών)      άρα και ---πητα, και ---πιττα  (ΒΑΣΕΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙ ΕΠΕΚΤΑΣΕΩΣ 
ΤΩΝ ΔΙΠΛΩΝ ΓΡΑΦΩΝ) 
σομελιέ (ο) ακλ. 
σούνα (η) χωρ. πληθ. > ... 

σουπερνόβα (το) ακλ. 
σουσσούμι (το) (-ιού, -ιών)    το άλλαξε από σουσούμι σε σουσσούμι 
σουσσουμιάζω    

σπαγκάτο (το) χωρ. πληροφ. > οστινάτο  (ίδια περίπτωση ακριβώς αυτά τα δύο: μόνο σε 
Μπαμπινιώτη, και χωρίς πληροφορίες)    
                                                        Ο κανονισμός μας δεν ξεκαθαρίζει τι γίνεται σε λήμματα που 
δεν έχουν πληροφορίες κλίσης... 
                                                        Η διαδικτυακή έρευνα (μη επίσημο κριτήριο, πλην όμως 
ενδεικτικό) δείχνει ότι και οι δύο λέξεις χρησιμοποιούνται στον πληθυντικό. 

σπαθόλαδο (το) χωρ. πληροφ. 
σπαλομπριζόλα (η) (-ών) 
σπαμ (το) ακλ. 
σπαργή (η) χωρ. πληθ. > ... 

σπηλαιοδύτης (ο) (-ών) 
σπηλαιοκαταδύτης (ο)  (-ών) 
σπιρουλίνα (η)  (-ών) 
σπονδυλοδεσία (η)  (-ιών) 
σταμναγκάθι (το) (-ιών) 
στατίνη (η)  (-ών) > αμίνη 

στέβια (η) χωρ. πληθ. > άπλοια 

στεντ (το) ακλ. 
στηλοθέτης (ο) (-ών) 
στικάκι (το) χωρ. γεν. πληθ. > τυράκι 
στόλωνας (ο)  (-ων) > κώδωνας  

στομία (η)  (-ιών) > ομιλία 

στονάρω (-ισα, -μένος) αμεταβ. > τεζάρω 

στονάρισμα (το)  
στρέιτ (ο) ακλ. 
συγκεραννύω (εσωτ. λήμμα χωρ. πληροφ.) 
συγκερνώ (εσωτ. λήμμα χωρ. πληροφ.) > κερνώ 

συγχωρητικότητα (η) χωρ. πληθ. 
σύμμιξη (η) (-ης, -εως, -εων) > μίξη    

σύμφραση (η) (-ης, -εως, -εων) > έμφαση 

συμφραστικός-ή-ό 

συνεπαγωγικός-ή-ό 

συνεπαγωγικώς 

συνοροφύλακας (ο) 
συντετριμμένος-η-ο 



σχεδιογράφος (ο) (-ων) 
σχεσάκιας (ο) (-ηδες) > ματάκιας 

σωματογραφία (η) χωρ. πληροφορίες 

σωματοδομή (η) χωρ. πληροφορίες 

τάμπλετ (το) ακλ. 
ταπεινολογώ (-είς) μόνο σε ενεστ. και παρατ. 
ταπεινολογία (η) εσωτ. λήμμα χωρ. πληροφορίες 

ταυρίνη (η) χωρ. πληθ. > καολίνη 

ταχυφορτιστής (ο) χωρ. πληροφορίες  

τεμπούρα (η) χωρ. πληθ. > ... 

τετρακίνηση (η) (-ης και -εως, -εων) 
τζαμιλίκι (το) (-ιών) 
τζαμλίκι (το) (-ιών) 
τζιράρω (-αρα, -άρισα) 
τζιχαντιστής (ο) χωρ. πληροφ. 
τζιχαντίστρια (η) χωρ. πληροφ. 
τζογάρω (-αρα, -άρισα, -τηκα, -μένος) > γρασάρω 

τζούνιορ (ο) ακλ. 
τηλεθεάμων-ων-ον (-ονος, -ονα / -ονες, -ονα, -όνων) 
τηλεπωλήσεις (οι) 
τηλεσκουπίδια (τα) 
τηλεστάρ (ο/η) ακλ. 
τηλεαστέρας (ο)  
τηλεχειρουργική (η) χωρ. πληθ. 
τόνερ (ο) ακλ. 
τοπόσημο (το)  (-ων) > οδόσημο 

τορτίγια (η) χωρ. γεν. πληθ. > γρίλια 

τουίτερ (το) ακλ. 
τουιτάρω (αμετβ.) εσωτ. λήμμα > φλιπάρω 

τουσλούκι (το)  (-ιών) 
τράτο (το) 
τρελαίγκω (η) (-ως) χωρ. πληθ.    άλλαξε την ορθογραφία! (από τρελέγκω)   
τρέντι (ακλ.) 
τριβόμενος-η-ο 

τρικάκι (το) χωρ. γεν. 
τρικάμερο (το) χωρ. πληροφορ. 
τρίπλεξ (το) ακλ. 
τρολ (το) ακλ. 
τρολάρω (-αρα, -άρισα, -ίστηκα, -μένος) > γρασάρω 

τσαούλι (το)  νέο λήμμα μεν, πλην όμως οι τύποι του καλύπτονται από το τσαουλί  
τσατάλι (το) χωρ. γενικές! 
τσέτης (ο) (τσετών) > ψεύτης    Στου Τριανταφ. δεν υπάρχει το λήμμα. Άρα οι τύποι 
ακολουθούν τις υποδείξεις λεξ. Μπαμπ. Συνεπώς οι τύποι ΤΣΕΤΗΔΕΣ-ΤΣΕΤΗΔΩΝ δεν 
προκύπτουν.  



τσιγαρόβηχας (ο) χωρ. γεν. πληθ. 
τσιμεντάδικο (το)   
τσουρούτικος-η-ο 

τυρόψωμο (το) χωρ. πληροφορ. > βάζο 

υδρογεώτρηση (η) (-ης και -εως, -εων) 
υπεραλίευση (η) (-ης και -εως, -εων) 
υπεραλιεία (η)  εσωτ. λήμμα χωρ. πληροφ. 
υπερέκθεση (η)  (-ης και -εως, -εων) 
υπερέξαρση (η)  (-ης και -εως, -εων) 
υπερήρωας (ο)  (-ώων) > ήρωας 

υπερηρωίδα (η)  εσωτ. λήμμα   

υπερκορεσμένος-η-ο 

υπέρκορος-η-ο > εύπορος-η-ο 

υπερστροφή (η)  
υπερσύνδεσμος (ο)  (-ων, -ους) 
υπέρτιτλος (ο)  (-ων, -ους) 
υπερτοπικός-ή-ό 

υπερτοπικώς 

υποερώτημα (το) (-άτων) 
υποκατώτατος-η-ο 

υπόρχημα (το)  (-των) > όχημα 

υφεσιακός-ή-ό > λογικός-ή-ό 

υψοφοβία (η) χωρ. πληθ. > αθεΐα   

υψοφοβικός-ή-ό 

φαβέλα (η) (-ών) > μασέλα 

φαγητοδοχείο (το)  χωρ. πληροφ. 
φαίνεσθαι (απαρεμφ.) 
φαντασιωτικός-ή-ό 

φασώνομαι (-ώθηκα, -μένος) > φαγώνομαι 
φατούρο (το)  χωρ. άλλες πληροφ. > βάζο 

φέισμπουκ (το) ακλ. 
φεριτίνη (η)  (-ινών) > αμίνη 

φιλελές (ο) > (-έδες) > καφές 

φιλενωτικός-ή-ό 

φιλοτομαρικός-ή-ό 

φίστουλα (η) χωρ. γεν. πληθ.    τυχαίνει οι κλιτικοί τύποι να καλύπτονται από το λήμμα (ο) 
φίστουλας 

φίτσουλας (ο)  χωρ. γεν. πληθ. > δράκουλας 

φλασιά (η) > μηλιά 

φλεβοκαθετήρας (ο) χωρ. πληροφορ. 
φλεγμαίνω (μόνο ενεστ. και παρατ.) 
φλοράλ (ακλ.) 
φόρεξ (ακλ.) 
φοροελάφρυνση (-ης και -εως, -εων) 



φοροκαταιγίδα (η) 
φραπεδόμαγκας (ο) χωρ. γεν. πληθ. 
φρέντο (το) ακλ. 
φρικωδία (η) (-ιών) > τραγωδία 

φρουτώδης-ης-ες > ελώδης 

φτωχοποίηση (-ης και -εως, -εων) 
φυσοκάλαμο (το) 
φυτοχημικός-ή-ό 

φωνητός-ή-ό > νοητός-ή-ό 

φωτορεαλισμός (ο) χωρ. πληροφορ. 
φωτορεαλιστικός-ή-ό 

χαλλούμι (το)  άλλαξε την ορθογραφία (από χαλούμι) 
χαντάουτ (το) ακλ. 
χαχάμης (-ηδες) > ιμάμης 

χειρομορφή (η) χωρ. πληροφ. 
χλιμίντζουρας (ο)  (χωρ. γεν. πληθ.) 
χομπίστας (ο) (-ες) χωρ. γεν. πληθ. > ρολίστας 

χορτοσυλλέκτης (ο) (-ών)  
χρονικόϋποθετικός-ή-ό 

χωρητικός-ή-ό > ολικός-ή-ό 

ψυχοπαθογένεια (η)  (-ών) 
ωρολόι (το) > ρολόι 
ωτοκαθαριστής (ο) 


