Αριθ. Πρωτ. 311 / 11.11.2021
ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ «ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΕΞΙΚΟΥ» ΠΡΟΣ ΤΟ «ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ
ΓΛΩΣΣΑΣ» ΚΑΙ Η ΕΙΣΗΓΗΣΗ – ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ Τ.Ε.Γ.
ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 323
Θεωρείτε ορθό να υφίστανται στο ελληνικό αγωνιστικό σκραμπλ και να είναι αποδεκτοί
σ’ αυτό οι κλιτικοί τύποι που προκύπτουν από την πλήρη κλίση σε όλα τα γένη, τις
πτώσεις και τους αριθμούς, των μονολεκτικών παραθετικών συγκριτικού και
υπερθετικού βαθμού των επιθέτων οδυνηρός, οικείος, οικολογικός, οικονομικός,
οικτρός, οκνηρός, όλβιος, ολέθριος, ολισθηρός, ολιστικός, όλκιμος, ομαδικός, ομαλός,
ομιλητικός, όμορφος, ονομαστός, όξινος, οξυντικός, ορατός, οργανικός, οργανωτικός,
οργιαστικός, οργίλος, οργιστικός, ορεινός, ορεκτικός, ορεχτικός; Σημ: τεκμαίρονται τα
οικονομικότερος, ομορφότερος.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: Όχι στα ολεθριότερος, ολεθριότατος, ολιστικότερος,
ολιστικότατος, ολκιμότερος, ολκιμότατος, οργανικότερος, οργανικότατος,
οργιστικότερος, οργιστικότατος. Ναι σε όλα τα υπόλοιπα.
ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 324
Θεωρείτε ορθό να υφίστανται στο ελληνικό αγωνιστικό σκραμπλ και να είναι αποδεκτοί
σ’ αυτό οι κλιτικοί τύποι που προκύπτουν από την πλήρη κλίση σε όλα τα γένη, τις
πτώσεις και τους αριθμούς, των μονολεκτικών παραθετικών συγκριτικού και
υπερθετικού βαθμού των επιθέτων ορθολογικός, ορθρινός, ορθωτικός, οριακός,
οριστικός, ορμητικός, οσμηρός, οσφραντικός, οτρηρός, ουσιαστικός, οφτός, οχληρός,
οχυρός, όψιμος, ογκώδης, οζώδης, ολιγαρκής, ομιχλώδης, ονειρώδης, οξυδερκής,
οξυμαθής, οργιώδης, ορθοεπής, οστεώδης, ουλώδης, ουσιώδης, οψιγενής, οψιμαθής,
οψιφανής; Σημ: τεκμαίρονται τα οριστικότερος, ουσιωδέστερος.
ΥΓ: Το επίθετο οφτός λεξικογραφείται στο ΛΑΑ. Τα παραθετικά του ταυτόσημου
επιθέτου οπτός έχουν απορριφθεί από το Ίδρυμα Τριανταφυλλίδη (αρ. πρωτ. 180 /
29.06.2020, ερ. Νο 1).
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: Όχι στα ορθρινότερος,
ορθωτικότατος,
οφτότερος,
οφτότατος,

ορθρινότατος,
οζωδέστερος,

ορθωτικότερος,
οζωδέστατος,

ομιχλωδέστερος,
ομιχλωδέστατος,
ονειρωδέστερος,
ονειρωδέστατος,
οργιωδέστερος,
οργιωδέστατος,
οστεωδέστερος,
οστεωδέστατος,
ουλωδέστερος, ουλωδέστατος, οψιγενέστερος, οψιγενέστατος, οψιφανέστερος,
οψιφανέστατος. Ναι σε όλα τα υπόλοιπα.
ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 325
Θεωρείτε ορθό να υφίστανται στο ελληνικό αγωνιστικό σκραμπλ και να είναι αποδεκτοί
σ’ αυτό οι κλιτικοί τύποι που προκύπτουν από την πλήρη κλίση σε όλα τα γένη, τις
πτώσεις και τους αριθμούς, των μονολεκτικών παραθετικών συγκριτικού και
υπερθετικού βαθμού των επιθέτων ξακουστός, ξαφνικός, ξενικός, ξερικός, ξερός,
ξεχωριστός, ξηραντικός, ξυστικός, ξιφήρης, νανουριστός, ναρκωτικός, ναστός, νεανικός,
νεαρός, νευρικός, νεωτερικός, νήδυμος, νηφάλιος, νοερός, νοητικός, νοητός; Σημ:
τεκμαίρεται το νεαρότερος.
ΥΓ: Το επίθετο ξερός λεξικογραφείται σε όλα τα αποδεκτά μας λεξικά. Τα παραθετικά
του ταυτόσημου επιθέτου ξηρός έχουν εγκριθεί από το Τμήμα Ελληνικής Γλώσσας (αρ.
πρωτ. 240 / 25.02.2021, ερ. Νο 83).
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: Όχι στα ξεχωριστότερος, ξεχωριστότατος, ξηραντικότερος,
ξηραντικότατος, ξυστικότερος, ξυστικότατος, ξιφηρέστερος, ξιφηρέστατος,
νανουριστότερος,
νανουριστότατος,
ναρκωτικότερος,
ναρκωτικότατος,
ναστότερος, ναστότατος, νηδυμότερος, νηδυμότατος, νοητότερος, νοητότατος.
Ναι σε όλα τα υπόλοιπα.
ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 326
Θεωρείτε ορθό να υφίστανται στο ελληνικό αγωνιστικό σκραμπλ και να είναι αποδεκτοί
σ’ αυτό οι κλιτικοί τύποι που προκύπτουν από την πλήρη κλίση σε όλα τα γένη, τις
πτώσεις και τους αριθμούς, των μονολεκτικών παραθετικών συγκριτικού και
υπερθετικού βαθμού των επιθέτων νόθος, νόμιμος, νοσηρός, νοσταλγικός, νοτερός,
νότιος, ντούρος, ντρέτος, ντρίτος, ντροπαλός, νωθρός, νωχελικός, νανοφυής, νανώδης,
νευρώδης, νεφώδης, νηπιώδης, νοσώδης, νωχελής; Σημ: τεκμαίρεται το νοτιότερος.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: Όχι στα νοθότερος, νοθότατος, νοτερότερος, νοτερότατος,
ντουρότερος, ντουρότατος, ντρετότερος, ντρετότατος, ντριτότερος, ντριτότατος,
νανοφυέστερος, νανοφυέστατος, νανωδέστερος, νανωδέστατος, νευρωδέστερος,
νευρωδέστατος, νεφωδέστερος, νεφωδέστατος, νηπιωδέστερος, νηπιωδέστατος,
νοσωδέστερος, νοσωδέστατος, νωχελέστερος, νωχελέστατος. Ναι σε όλα τα
υπόλοιπα.
ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 327
Θεωρείτε ορθό να υφίστανται στο ελληνικό αγωνιστικό σκραμπλ και να είναι αποδεκτοί
σ’ αυτό οι κλιτικοί τύποι που προκύπτουν από την πλήρη κλίση σε όλα τα γένη, τις
πτώσεις και τους αριθμούς, των μονολεκτικών παραθετικών συγκριτικού και
υπερθετικού βαθμού των επιθέτων μαγευτικός, μαγικός, μαζικός, μακάριος, μακρινός,
μακρός, μακρουλός, μακρύς, μαλακός, μαλακτικός, μαλθακός, μαλλιαρός, μανιακός,
μαρτυρικός, μάταιος, μαυλιστικός, μαχητικός, μαχητός, μάχιμος, μεγεθυντικός,

μεθοδευτικός, μεθοδικός, μεθυστικός, μειλίχιος, μειονεκτικός; Σημ: τεκμαίρονται τα
μακρινότερος, μακρύτερος, μαλακότερος.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: Όχι στα μαλακτικότερος, μαλακτικότατος, μαχητότερος,
μαχητότατος, μαχιμότερος, μαχιμότατος, μεθοδευτικότερος, μεθοδευτικότατος,
μεθυστικότερος, μεθυστικότατος. Ναι σε όλα τα υπόλοιπα.
ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 328
Θεωρείτε ορθό να υφίστανται στο ελληνικό αγωνιστικό σκραμπλ και να είναι αποδεκτοί
σ’ αυτό οι κλιτικοί τύποι που προκύπτουν από την πλήρη κλίση σε όλα τα γένη, τις
πτώσεις και τους αριθμούς, των μονολεκτικών παραθετικών συγκριτικού και
υπερθετικού βαθμού των επιθέτων μειωτικός, μελαγχολικός, μελαμψός, μελανός,
μελανωπός, μελαχρινός (μελαχροινός), μελαψός, μελετηρός, μελωδικός, μεμπτός,
μενετός, μερικός, μεροληπτικός, μεστός, μεταβλητός, μεταδοτικός, μέτριος, μεφιτικός,
μηδαμινός, μιαρός, μιασματικός, μίζερος, μικρός, μιμητικός, μισερός, μισητός; Σημ:
τεκμαίρονται τα μελανότερος, μερικότερος, μικρότερος.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: Όχι στα μειωτικότερος, μειωτικότατος, μελανωπότερος,
μελανωπότατος, μερικότατος, μεφιτικότερος, μεφιτικότατος, μηδαμινότερος,
μηδαμινότατος, μιζερότερος, μιζερότατος. Ναι σε όλα τα υπόλοιπα.
ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 329
Θεωρείτε ορθό να υφίστανται στο ελληνικό αγωνιστικό σκραμπλ και να είναι αποδεκτοί
σ’ αυτό οι κλιτικοί τύποι που προκύπτουν από την πλήρη κλίση σε όλα τα γένη, τις
πτώσεις και τους αριθμούς, των μονολεκτικών παραθετικών συγκριτικού και
υπερθετικού βαθμού των επιθέτων μοιραίος, μολυσματικός, μοναχικός, μόνιμος,
μουγγός, μουλ(λ)ωχτός, μουντός, μουρλός, μουσικός, μουχρός, μοχθηρός, μπάνικος,
μπόλικος, μπορετός, μπόσικος, μπροστινός, πισινός; Σημ: τεκμαίρονται τα μονιμότερος,
μουσικότερος.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: Όχι στα μοιραιότερος, μοιραιότατος, μουγγότερος,
μουγγότατος, μουλωχτότερος, μουλωχτότατος, μουχρότερος, μουχρότατος,
μπανικότερος, μπανικότατος, μπολικότερος, μπολικότατος, μπορετότερος,
μπορετότατος, μποσικότερος, μποσικότατος, μπροστινότερος, μπροστινότατος,
πισινότερος, πισινότατος. Ναι σε όλα τα υπόλοιπα.
ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 330
Θεωρείτε ορθό να υφίστανται στο ελληνικό αγωνιστικό σκραμπλ και να είναι αποδεκτοί
σ’ αυτό οι κλιτικοί τύποι που προκύπτουν από την πλήρη κλίση σε όλα τα γένη, τις
πτώσεις και τους αριθμούς, των μονολεκτικών παραθετικών συγκριτικού και
υπερθετικού βαθμού των επιθέτων μυζητικός, μυθικός, μυριστικός, μυσαρός, μυστικός,
μυτερός, μύχιος, μυωπικός, μαρασμώδης, μεγαλειώδης, μελιτώδης, μυθομανής,
μυξώδης, μυρώδης, μυστηριώδης, μυώδης;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: Όχι στα μυζητικότερος, μυζητικότατος, μυθικότερος,
μυθικότατος,
μυχιότερος,
μυχιότατος,
μυωπικότερος,
μυωπικότατος,

μαρασμωδέστερος,
μαρασμωδέστατος,
μελιτωδέστερος,
μελιτωδέστατος,
μυθομανέστερος,
μυθομανέστατος,
μυξωδέστερος,
μυξωδέστατος,
μυστηριωδέστερος, μυστηριωδέστατος. Ναι σε όλα τα υπόλοιπα.
ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 331
Θεωρείτε ορθό να υφίστανται στο ελληνικό αγωνιστικό σκραμπλ και να είναι αποδεκτοί
σ’ αυτό οι κλιτικοί τύποι που προκύπτουν από την πλήρη κλίση σε όλα τα γένη, τις
πτώσεις και τους αριθμούς, των μονολεκτικών παραθετικών συγκριτικού και
υπερθετικού βαθμού των επιθέτων λάβρος, λαγαρός, λάγιος, λαδερός, λαϊκός,
λαίμαργος, λαμπερός, λαξευτός, λασπερός, λατρευτός, λιανός (λειανός), λειαντικός,
λειτουργικός, λειψός, ληκτικός, ληστρικός, λιγδερός, λιγνός, λιγοστός, λίγος; Σημ:
τεκμαίρεται το λιγότερος.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: Όχι στα λαβρότερος, λαβρότατος, λαγαρότερος, λαγαρότατος,
λαγιότερος, λαγιότατος, λαγνότερος, λαγνότατος, λαιμαργότερος, λαιμαργότατος,
λαξευτότερος,
λαξευτότατος,
λιανότερος,
λιανότατος,
λειαντικότερος,
λειαντικότατος,
λειψότερος,
λειψότατος,
ληκτικότερος,
ληκτικότατος,
λιγδερότερος, λιγδερότατος, λιγοστότερος, λιγοστότατος. Ναι σε όλα τα
υπόλοιπα.
ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 332
Θεωρείτε ορθό να υφίστανται στο ελληνικό αγωνιστικό σκραμπλ και να είναι αποδεκτοί
σ’ αυτό οι κλιτικοί τύποι που προκύπτουν από την πλήρη κλίση σε όλα τα γένη, τις
πτώσεις και τους αριθμούς, των μονολεκτικών παραθετικών συγκριτικού και
υπερθετικού βαθμού των επιθέτων λιγουρευτός, λιγυρός, λιγωτικός, λικνιστικός,
λιμπιστικός, λιμπιστός, λιμπιστερός, λιπαρός, λογικός, λόγιος, λυγερός, λυγιστός,
λυπηρός, λυπητερός, λυρικός, λυτρωτικός, λασπώδης, λιμώδης, λιπώδης, λυπομανής,
λυσσώδης; Σημ: τεκμαίρεται το λογιότερος.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: Όχι στα λιγουρευτότερος, λιγουρευτότατος, λιγυρότερος,
λιγυρότατος, λιγωτικότερος, λιγωτικότατος, λικνιστικότερος, λικνιστικότατος,
λιμπιστικότερος,
λιμπιστικότατος,
λιμπιστότερος,
λιμπιστότατος,
λιμπιστερότερος, λιμπιστερότατος, λυγιστότερος, λυγιστότατος, λυπητερότερος,
λυπητερότατος, λασπωδέστερος, λασπωδέστατος, λιμωδέστερος, λιμωδέστατος,
λιπωδέστερος, λιπωδέστατος, λυπομανέστερος, λυπομανέστατος. Ναι σε όλα τα
υπόλοιπα.
ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 333
Στο ΛΝΕΓ (Μπαμπ.), στο ερμήνευμα του λ. Καρπενήσι λημματογραφείται και το
τριγενές επίθετο καπερνησιώτικος, -η, -ο (φωτ. 1).

Το Τμήμα Λεξικού έχει καταχωρίσει στην ψηφιακή βάση δεδομένων των αποδεκτών
λέξεων 2 – 15 γραμμάτων του ελληνικού αγωνιστικού σκραμπλ όλους τους τύπους του
επιθέτου καρπενησιώτικος, -η, -ο, όχι όμως και τους τύπους του επιθέτου
καπερνησιώτικος, -η, -ο, θεωρώντας ότι πρόκειται για εκ παραδρομής λάθος του
συντάκτη του λήμματος. Συμφωνείτε με το ΤΛ;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: Ναι
ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 334
Στο ΛΚΝ (Τριαντ.), το ρ. προαφαιρώ -ούμαι συνοδεύεται από το κλιτικό υπόδειγμα
Ρ10.9 (φωτ. 1).

Όπως βλέπετε στη φωτογραφία, το Ρ10.9 είναι το στερώ, στερούσα, στέρησα,
στερήσω, στερήστε, στερούμαι, στερούμουν, στερήθηκα, στερηθώ, στερήσου,
στερημένος, το οποίο σημαίνει ότι ο αναγνώστης (ο έφορος) οδηγείται στο συμπέρασμα
ότι υφίστανται οι τύποι προαφαιρώ, προαφαιρούσα, προαφαίρησα, προαφαιρήσω,
προαφαιρήστε, προαφαιρούμαι, προαφαιρούμουν, προαφαιρήθηκα, προαφαιρηθώ,
προαφαιρήσου, προαφαιρημένος.
Το Τμήμα Λεξικού έχει καταχωρίσει τους τύπους προαφαιρώ, προαφαιρούσα,
προαφαίρεσα, προαφαιρέσω, προαφαιρέστε, προαφαιρούμαι, προαφαιρούμουν,

προαφαιρέθηκα, προαφαιρεθώ, προαφαιρέσου, προαφαιρεμένος, όχι όμως και εκείνους
που βλέπετε στην παραπάνω παράγραφο, θεωρώντας ότι πρόκειται για εκ
παραδρομής λάθος του συντάκτη του λήμματος και ότι η ορθή σήμανση θα έπρεπε να
είναι προαφαιρώ -ούμαι Ρ10.5α, Ρ10.9β, παθ. αόρ. προαφαιρέθηκα, απαρέμφατο
προαφαιρεθεί, προστ. παθ. αορ. προαφαιρέσου, μ.π.π. προαφαιρεμένος. Συμφωνείτε
με το ΤΛ;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: Ναι
ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 335
Στο ΛΝΕΓ (Μπαμπ.) λημματογραφείται και το αρχαιοπρεπές επίρρημα νύκτωρ (φωτ. 1).

Ωστόσο, στο ΛΣΓ (του ιδίου), σελ. Π88 γράφει ότι το νύκτωρ είναι επίθετο (φωτ. 2).

Στην περίπτωση βέβαια που εσείς θεωρείτε ότι το λ. νύκτωρ είναι όντως επίθετο, θα
πρέπει να καταχωριστούν στις αποδεκτές λέξεις και οι τύποι ΝΥΚΤΟΡΟΣ, ΝΥΚΤΟΡΑ,
ΝΥΚΤΟΡ, ΝΥΚΤΟΡΕΣ, ΝΥΚΤΟΡΩΝ. Το Τμήμα Λεξικού δεν έχει καταχωρίσει στην
ψηφιακή βάση αυτούς τους τύπους, καθώς θεωρεί ότι πρόκειται για εκ παραδρομής
λάθος του συντάκτη του ΛΣΓ. Συμφωνείτε με το ΤΛ;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: Ναι
ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 336
Στο ΛΚΝ (Τριαντ.), στο ερμήνευμα του λ. ξενο- & ξενό- λημματογραφείται και το λ.
ξενοφόρος (φωτ. 1).

Από έρευνα στο διαδίκτυο, συμπεραίνει κανείς ότι πρόκειται για κάποιο είδος κοχυλιού.
Το Τμήμα Λεξικού, θεωρώντας ότι ο ξενοφόρος είναι αρσενικό ουσιαστικό και όχι
τριγενές επίθετο, έχει προς το παρόν καταχωρίσει στην ψηφιακή βάση αποδεκτών
λέξεων όλους τους τύπους του αρσενικού, όχι όμως και τους τύπους ΞΕΝΟΦΟΡΑ,
ΞΕΝΟΦΟΡΑΣ, ΞΕΝΟΦΟΡΕΣ. Συμφωνείτε με το ΤΛ;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: Ναι
ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 337
Είχαμε εξετάσει στα ερωτήματα 238 και 239 τα ρ. απολογιούμαι και κρεμιούμαι
αντιστοίχως (αμφότερα στο ΛΝΕΓ), για τα οποία αποφανθήκατε ότι πλην του α΄ εν.
προσ. ενεστ. δεν θεωρούνται αποδεκτοί άλλοι τύποι ενεστ. και παρατ. Στο ΛΝΕΓ
λημματογραφείται και το ρ. πετιούμαι, το οποίο (όπως ακριβώς και στα δύο παραπάνω
ρήματα) είναι υπολήμμα χωρίς κλιτικές πληροφορίες και βρίσκεται στο κάτω μέρος του
ερμηνεύματος του ρ. πετάγομαι (φωτ. 1).

Θεωρείτε ορθό να συμπεριλαμβάνονται στις αποδεκτές στο ελληνικό σκραμπλ και οι
λέξεις πετ-ιούσαι, -ιούται, -ιούμαστε, -ιούσαστε, -ιούστε, -ιούμουν(α), -ιούσουν(α), ιούταν(ε), -ιούμασταν, -ιούσασταν, -ιούνταν(ε);
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: Όχι
ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 338
Στο ΛΝΕΓ (Μπαμπ.), μέσα στο λ. κοφίνι βρίσκεται ως υπολήμμα και το (μεγεθ.) κοφίνα
(φωτ. 1).

Το ίδιο ακριβώς συμβαίνει και στο ΛΑΑ (Ακαδ. Αθηνών) (φωτ. 2).

Στους όρους αποδοχής λέξεων ουδεμία αναφορά γίνεται σε μεγεθυντικά σε -ίνα (φωτ.
3).

Θεωρείτε ορθή και αποδεκτή τη γενική πληθυντικού ΚΟΦΙΝΩΝ;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: Ναι
ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 339
Στο ΛΑΑ λημματογραφείται και το ουδέτερο ουσιαστικό άγχος. Όπως παρατηρούμε, δεν
αποκλείεται από το λεξικογράφο η γενική πληθυντικού (φωτ. 1).

Θεωρείτε ορθό και αποδεκτό τον τύπο ΑΓΧΩΝ;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: Ναι
ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 340
Στο ΛΑΑ, στα γράμματα χ και ψ βρίσκουμε αντίστοιχα τις φράσεις «άξονας χχ΄» και
«άξονας ψψ΄» (φωτ. 1).

Θεωρείτε ότι τα σύμβολα αγνώστου ΧΧ΄ και ΨΨ΄ συνιστούν λέξεις; Θεωρείτε ορθό να
συμπεριλαμβάνονται στις αποδεκτές λέξεις του ελληνικού αγωνιστικού σκραμπλ;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: Όχι
ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 341
Στο ερώτημα Νο 55 είχαμε πει ότι «Μελετώντας ενδελεχώς όλα τα αποδεκτά μας
βοηθήματα (λεξικά και γραμματικές), δεν κατέστη δυνατό να εντοπίσουμε κάποιον
κανόνα που να ρυθμίζει το πότε ακριβώς μπορεί ή δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί το
τελικό -ν στην αιτιατική των αρσενικών και των θηλυκών αντωνυμιών και δεδομένης της
απουσίας κανόνα, το Τμήμα Λεξικού, που επιμελείται τη δημιουργία ψηφιακής βάσης
όλων των αποδεκτών κλιτικών τύπων 2 – 15 γραμμάτων του ελληνικού αγωνιστικού
σκραμπλ, έχει συμπεριλάβει σ’ αυτήν μόνο τους τύπους που τεκμαίρονται ξεκάθαρα
μέσα από τα αποδεκτά μας βοηθήματα».
Είχατε συμφωνήσει τότε με την πρακτική αυτή. Δυστυχώς όμως δεν εξετάσαμε την
αντωνυμία αυτείνος -η -ο που λημματογραφείται στο ΛΚΝ (φωτ. 1).

Το Τμήμα Λεξικού δεν έχει εντοπίσει κάπου μέσα στα λεξικά μας τους τύπους
ΑΥΤΕΙΝΟΝ και ΑΥΤΕΙΝΗΝ. Θεωρείτε ορθό να συμπεριλαμβάνονται στις αποδεκτές
λέξεις του ελληνικού αγωνιστικού σκραμπλ;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: Όχι
ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 342
Στο ΛΝΕΓ λημματογραφείται και το ουσιαστικό κουράριο, το οποίο συνοδεύεται από την
επισήμανση «χωρ. πληθ.». Αντιθέτως, στο ΛΑΑ, το ίδιο λήμμα συντάσσεται χωρίς
κλιτικούς περιορισμούς περί απουσίας πτώσεων. Όλα αυτά μαζί μπορείτε να τα δείτε
στην παρακάτω φωτ. 1.

Κατά συνέπεια, το Τμήμα Λεξικού έχει συμπεριλάβει στην ψηφιακή βάση αποδεκτών
λέξεων και τους τύπους ΚΟΥΡΑΡΙΑ και ΚΟΥΡΑΡΙΩΝ. Θεωρείτε ορθό να
συμπεριλαμβάνονται στις αποδεκτές λέξεις του ελληνικού αγωνιστικού σκραμπλ;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: Ναι
ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 343
Είχαμε εξετάσει στα ερωτήματα 113 και 119 τα σύνθετα ρ. μισοθέλω, παραθέλω,
πολυθέλω και ψιλοθέλω, για τα οποία είχατε αποφανθεί ότι δεν θα πρέπει να
θεωρούνται αποδεκτοί οι τύποι με β΄ συνθετικό τα λαϊκότροπα θες, θέμε, θέτε, θεν,

θένε. Στο ερώτημα αυτό θα εξετάσουμε το ρ. καλοθέλω που λεξικογραφείται μόνο στο
ΛΚΝ (φωτ. 1).

Θεωρείτε ορθό να συμπεριλαμβάνονται στις αποδεκτές στο ελληνικό σκραμπλ και οι
λέξεις καλοθές, καλοθέμε, καλοθέτε, καλοθέν, καλοθένε;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: Όχι
ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 344
Είχατε μελετήσει στο ερώτημα Νο 243 την κλίση του ρ. απολείπω, για το οποίο είχατε
αποφανθεί ότι ο αόριστος είναι απέλιπον, απέλιπες, απέλιπε, απολίπομεν, απολίπετε,
απέλιπον.
Παρατηρώντας εκ των υστέρων και το μη αποδεκτό lexigram, διαπιστώσαμε ότι στην
Αρχαία Ελληνική τα α΄ πληθ. και β΄ πληθ. πρόσωπα ήταν απελίπομεν / απελίπετε και
όχι απολίπομεν / απολίπετε (φωτ. 1).

Θεωρείτε ότι η ΑΕ κλίση που δίνει στα α΄ πληθ. και β΄ πληθ. πρόσωπα το μη αποδεκτό
lexigram εξακολουθεί να ισχύει και στην Κοινή ΝΕ;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: Όχι
ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 345
Στο ΛΝΕΓ (Μπαμπ.), σελ. 1320, στο ρ. παραακούω δίδεται εντός παρενθέσεως μόνον ο
ενεργ. αόριστος παραάκουσα, το οποίο σημαίνει ότι εάν υφίστατο και παθ. φωνή θα
δινόταν εντός παρενθέσεως και ο παθ. αόρ. παραακούστηκα (ή έστω κάποια
επισήμανση του τύπου «παθ. φωνή παραακούγεται, μόνο σε ενεστ. κ. παρατ.»).
Ωστόσο, μέσα στο ερμήνευμα βλέπουμε τη φράση (χωρίς όμως έντονους χαρακτήρες
bold) «παρα(α)κούγεται τώρα τελευταία το θέμα της εμπλοκής της χώρας μας στην
κρίση των Βαλκανίων» (φωτ. 1).

Όπως παρατηρούμε στη φωτ. 1, στο ΛΚΝ λεξικογραφείται μόνον ο τύπος
παρακούγομαι και ο αόρ. παρακούστηκε (δεν εμφανίζονται δηλαδή εδώ τα δύο
συνεχόμενα -αα- ). Παρατηρούμε επίσης ότι στο ΛΑΑ δεν λεξικογραφείται καν το ρ.
παραακούω, το δε ρ. παρακούω δεν έχει παθ. φωνή.
Θεωρείτε ότι πρόκειται για εκ παραδρομής παράλειψη του συντάκτη του ΛΝΕΓ;
Θεωρείτε ορθό να συμπεριλαμβάνονται στις αποδεκτές λέξεις του ελληνικού
αγωνιστικού σκραμπλ (καίτοι χωρίς bold, επομένως μη αποδεκτοί από τους επίσημους

όρους αποδοχής λέξεων) και όλοι οι τύποι του ενεστωτικού θέματος του ρ.
παραακούγομαι;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: Ναι
ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 346
Στο ΛΚΝ (Τριαντ.) λημματογραφείται ως ενδολήμμα (χωρίς κλιτικές πληροφορίες) και το
ρ. ρασοφορώ. Σύμφωνα με γνωμοδότηση του Διευθυντή του ΙΝΣ κ. Γ. Παπαναστασίου,
αρ. πρωτ. 180, ερώτ. 20, το ρ. ρασοφορώ ανήκει στην 2 η τάξη της β΄ συζυγίας, δηλαδή
ρασοφορείς, ρασοφορεί κλπ. και όχι ρασοφοράς, ρασοφορά κλπ. (φωτ. 1).

Στο ΛΑΑ λημματογραφείται και το αρσενικό ουσιαστικό ρασοφόρος. Στο ερμήνευμα του
λήμματος γράφει ότι η λέξη ρασοφόρος δύναται να χρησιμοποιηθεί και ως επίθετο στη
φράση «ρασοφόρος μοναχός» (φωτ. 2).

Θεωρείτε ότι τεκμαίρονται και τα υπόλοιπα γένη του επιθέτου ρασοφόρος; Θεωρείτε
ορθό να συμπεριλαμβάνονται στις αποδεκτές λέξεις του ελληνικού αγωνιστικού
σκραμπλ και οι τύποι ρασοφόρα, ρασοφόρας, ρασοφόρες;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: Ναι
ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 347
Στην αποδεκτή «Σύγχρονη γραμματική για όλους», Γ. Μπαμπινιώτη, κεφάλαιο 4.9.5
Λόγιοι μεσοπαθητικοί τύποι του αορίστου (συνοπτικοί), § Ι. Τύποι σε -θην, -θης, -θη…
προερχόμενοι από τον αρχαίο παθητικό αόριστο, σελ. 193, παρατηρούμε τη φράση «Η
τροπολογία απεσύρθη λόγω ισχυρών αντιδράσεων» (φωτ. 1).

Θεωρείτε ορθό να συμπεριλαμβάνονται στις αποδεκτές λέξεις όλα τα πρόσωπα ενικού
και πληθυντικού, δηλαδή απεσύρθην, απεσύρθης, απεσύρθη, απεσύρθημεν,
απεσύρθητε, απεσύρθησαν;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: Ναι
ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 348
Στο ΛΣΓ (Μπαμπ.), Ορθογραφικό Παράρτημα, Α. Ορθογραφία Ληκτικών Στοιχείων, §
62, σελ. Π24 παρατηρούμε το γ΄ ενικό πρόσωπο «επέμφθη» (φωτ. 1).

Θεωρείτε ορθό να συμπεριλαμβάνονται στις αποδεκτές λέξεις όλα τα πρόσωπα ενικού
και πληθυντικού, δηλαδή επέμφθην, επέμφθης, επέμφθη, επέμφθημεν, επέμφθητε,
επέμφθησαν;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: Όχι
ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 349
Η σπάνια λόγια ή αρχαιοπρεπής δεικτική αντωνυμία τοσούτος, τοσαύτη, τοσούτο(ν)
λεξικογραφείται μόνον στο ΛΝΕΓ και στο ΛΑΑ. Πέραν των τεσσάρων αυτών τύπων
(ΤΟΣΟΥΤΟΣ, ΤΟΣΑΥΤΗ, ΤΟΣΟΥΤΟ, ΤΟΣΟΥΤΟΝ), από το ΛΝΕΓ τεκμαίρονται
επιπροσθέτως και η γενική πληθυντικού ΤΟΣΟΥΤΩΝ, καθώς και η δοτική ΤΟΣΟΥΤΩ
από την αποδεκτή φράση (με έντονους χαρακτήρες) «τοσούτω μάλλον». Όλα αυτά μαζί
μπορείτε να τα δείτε στην παρακάτω φωτ. 1.

Το Τμήμα Λεξικού προβληματίζεται σχετικά με τον σχηματισμό των υπόλοιπων
πτώσεων των τριών γενών, οι οποίες δεν τεκμαίρονται στα αποδεκτά μας λεξικά.
Συμβουλευτήκαμε και το μη αποδεκτό lexigram (φωτ. 2).

Σας παρακαλούμε να απαντήσετε στα τέσσερα παρακάτω υποερωτήματα, επιλέγοντας
μόνο μία από τις επιλογές απαντήσεων στο Α, μόνο μία στο Β, μόνο μία στο Γ και μόνο
μία στο Δ. Δηλαδή βάζετε συνολικά 4 ψήφους.
Α. Αρσενικό. Θεωρείτε αποδεκτούς τους τύπους
ΤΟΣΟΥΤΟΥΣ; Επιλογές απαντήσεων: Α: ΝΑΙ – Α: ΟΧΙ.

ΤΟΣΟΥΤΟΥ,

ΤΟΣΟΥΤΟΙ,

Β. Θηλυκό. Θεωρείτε αποδεκτούς τους τύπους της ομάδας Β1 (ΤΟΣΑΥΤΗΣ,
ΤΟΣΑΥΤΗΝ, ΤΟΣΑΥΤΑΙ, ΤΟΣΑΥΤΑΣ) ή τους τύπους της ομάδας Β2 (ΤΟΣΑΥΤΗΣ,
ΤΟΣΑΥΤΗ, ΤΟΣΑΥΤΕΣ, ΤΟΣΑΥΤΕΣ) ; Επιλογές απαντήσεων: Β: Ορθοί οι τύποι Β1 –
Β: Ορθοί οι τύποι Β2.
Γ. Ουδέτερο. Θεωρείτε αποδεκτό τον τύπο της ονομαστικής πληθυντικού ΤΟΣΑΥΤΑ ή
τον τύπο ΤΟΣΟΥΤΑ; Επιλογές απαντήσεων: Γ: ΤΟΣΑΥΤΑ – Γ: ΤΟΣΟΥΤΑ.
Δ. Δοτικές πληθυντικού. Θεωρείτε αποδεκτούς τους τύπους ΤΟΣΟΥΤΟΙΣ, ΤΟΣΑΥΤΑΙΣ;
Επιλογές απαντήσεων: Δ: ΝΑΙ – Δ: ΟΧΙ.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: Α: ναι – Β: ορθοί οι τύποι Β2 – Γ: τοσαύτα – Δ: όχι
ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 350
Είχαμε εξετάσει στο ερώτημα Νο 101 τον τρόπο σχηματισμού της συνοπτικής
προστακτικής του β΄ πληθυντικού του άσιγμου ενεργητικού αοριστικού θέματος και το
πότε ακριβώς δύναται να σχηματίζεται με συγκοπή του -ε-, όπως λ.χ. στους
λεξικογραφημένους τύπους πάρτε, σύρτε, κάντε και φέρτε. Σύμφωνα με την τότε
γνωμοδότησή σας, αποδεκτοί θεωρούνται πλέον και οι τύποι πλύντε, γείρτε, δείρτε,
γδάρτε.

Είχατε επίσης αποφανθεί τότε ότι τα ρ. 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 σχηματίζουν τη συνοπτική
προστακτική του β΄ πληθυντικού του ενεργ. αορίστου υποχρεωτικά χωρίς συγκοπή του
-ε-.
Επίσης, είχαμε εξετάσει στο ερώτημα Νο 119 Ζ τα σύνθετα ρήματα με α΄ συνθετικό το
παραγωγικό πρόθημα πολυ-. Είχατε αποφανθεί τότε ότι αυτά «κλίνονται μόνο στη φωνή
που δίδεται και μόνο στο ενεστωτικό τους θέμα, σύμφωνα και με τους όρους αποδοχής
λέξεων».
Στο ερώτημα αυτό θα εξετάσουμε κάποια ακόμη ρήματα, τα οποία είναι σύνθετα
(παράγωγα) των ρημάτων εκείνων που σχηματίζουν την εν λόγω προστακτική με
συγκοπή του -ε-. Εν προκειμένω, τα ρ. ξεκάνω, προκάνω, αποκάνω, παρακάνω,
ματακάνω, συγκάνω, αποπλένω, ξενοπλένω, ξεπλένω, ξεσέρνω, ξεγδέρνω. Αντιθέτως,
δεν θα εξετάσουμε τα ρ. πολυκάνω και πολυπλένω, διότι – σύμφωνα με την ετυμηγορία
σας και σύμφωνα και με τους όρους αποδοχής λέξεων – αυτά δεν σχηματίζουν καθόλου
αόριστο, άρα ούτε και προστακτική αορίστου.
Θεωρείτε ορθούς και αποδεκτούς τους τύπους ξεκάντε, προκάντε, αποκάντε,
παρακάντε, ματακάντε, συγκάντε, αποπλύντε, ξενοπλύντε, ξεπλύντε, ξεσύρτε, ξεγδάρτε;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: Όχι
ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 351
Στο ερώτημα αυτό θα ασχοληθούμε με το ρ. αυξάνω και τα εμπρόθετα επαυξάνω και
προσαυξάνω. Από τα 4 αποδεκτά μας λεξικά, το μόνο στο οποίο εμφανίζεται διτυπία
στον ενεργ. αόριστο του ρ. αυξάνω είναι το ΛΑΑ, όπου μαζί με τον τύπο αύξησα δίδεται
και ο (λόγ.) τύπος ηύξησα. Στα δε εμπρόθετα επαυξάνω και προσαυξάνω
λεξικογραφούνται μόνον οι αναύξητοι τύποι του ενεργητικού αορίστου επαύξησα και
προσαύξησα (φωτ. 1).

Στα ΛΝΕΓ, ΛΣΓ, ΛΚΝ τα τρία αυτά ρήματα εμφανίζουν μόνον αναύξητους τύπους στον
ενεργ. αόρ. (αύξησα, επαύξησα, προσαύξησα).
Το Τμήμα Λεξικού έχει βέβαια καταχωρίσει στην ψηφιακή βάση δεδομένων των
αποδεκτών λέξεων 2 – 15 γραμμάτων του ελληνικού αγωνιστικού σκραμπλ τους τύπους
του αορίστου ηύξησα, ηύξησες, ηύξησε, ηύξησαν και του παρατατικού ηύξανα, ηύξανες,
ηύξανε, ηύξαναν.
Θεωρείτε ότι τα ρ. επαυξάνω και προσαυξάνω αποτελούν παράγωγα του ρ. αυξάνω;
Εάν ναι, τότε βάσει των όρων αποδοχής λέξεων θα πρέπει να καταχωριστούν στις
αποδεκτές λέξεις και οι τύποι επηύξησα, επηύξησες, επηύξησε, επηύξησαν, επηύξανα,
επηύξανες, επηύξανε, επηύξαναν, προσηύξησα, προσηύξησες, προσηύξησε,
προσηύξησαν, προσηύξανα, προσηύξανες, προσηύξανε, προσηύξαναν. Συμφωνείτε ότι
τα ρ. επαυξάνω και προσαυξάνω αποτελούν παράγωγα του ρ. αυξάνω;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: Όχι
ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 352
Στο ερώτημα αυτό θα ασχοληθούμε με το ρ. δύναμαι.
Στο ΛΚΝ δεν συνοδεύεται από κανένα κλιτικό υπόδειγμα. Απουσιάζει παντελώς η κλίση
του ενεστώτα και του παρατατικού. Μας παρέχεται μόνον ο αόριστος δυνήθηκα και το
απαρέμφατο δυνηθεί.

Στο ΛΑΑ παρέχονται όλα τα πρόσωπα του ενεστώτα (δύναμαι, δύνασαι, δύναται,
δυνάμεθα, δύνασθε, δύνανται). Απουσιάζει παντελώς ο παρατατικός. Μας παρέχεται το
απαρέμφατο δυνηθεί.
Στο ΛΝΕΓ παρέχονται όλα τα πρόσωπα του ενεστώτα (δύναμαι, δύνασαι, δύναται,
δυνάμεθα, δύνασθε, δύνανται). Εμφανίζεται τριπλός παρατατικός, ήτοι: α) εδυνάμην,
εδύνασο, εδύνατο, εδυνάμεθα, εδύνασθε, εδύναντο, β) ηδυνάμην, ηδύνασο, ηδύνατο,
ηδυνάμεθα, ηδύνασθε, ηδύναντο, γ) δυνόμουν, δυνόσουν, δυνόταν, δυνόμασταν,
δυνόσασταν, δύνονταν. Εμφανίζεται διπλός αόριστος, ήτοι: α) δυνήθηκα και β)
εδυνήθην, -ης, -η κλπ. Δίδεται και η τριγενής μετοχή παθητικού αορίστου δυνηθείς,
δυνηθείσα, δυνηθέν. Τέλος, ως υπολήμμα λημματογραφείται και το ρ. δύνομαι.
Στο ΛΣΓ παρέχονται σχεδόν οι ίδιοι τύποι με εκείνους του ΛΝΕΓ. Απλώς απουσιάζει η
μετοχή.
Όλα αυτά μαζί μπορείτε να τα δείτε με την ως άνω σειρά στην παρακάτω φωτ. 1.

Σας παρακαλούμε να παρατηρήσετε προσεκτικά τη φωτ. 1. Παρατηρήστε επίσης
προσεκτικά και το εδάφιο των όρων αποδοχής λέξεων «Ο παρατατικός «ακολουθεί» τον
αόριστο, δηλ. εάν το ρήμα παίρνει εσωτερική εμφανή αύξηση στον αόριστο, τότε παίρνει

υποχρεωτικά και στον παρατατικό, εκτός εάν τα βοηθήματα ορίζουν ρητώς
διαφορετικά». Το Τμήμα Λεξικού θεωρεί ότι δεν προκύπτει από τη διατύπωση ότι ισχύει
και το αντίστροφο. Υπενθυμίζεται εξάλλου ότι σύμφωνα με τους όρους αποδοχής ο
αόριστος θα πρέπει να δίδεται ρητώς. Ακολούθως σας παρακαλούμε να απαντήσετε
στα δύο παρακάτω υποερωτήματα:
Α. Θεωρείτε ότι από το ΛΚΝ (Τριαντ.) τεκμαίρονται και πρέπει να είναι αποδεκτά το α΄
πληθ. πρόσωπο ενεστ. δυνάμαστε και το β΄ πληθ. πρόσωπο ενεστ. δύναστε;
Β. Θεωρείτε ότι τεκμαίρεται από κάπου και πρέπει να είναι αποδεκτός ο αόριστος
ηδυνήθην, ηδυνήθης, ηδυνήθη, ηδυνήθημεν, ηδυνήθητε, ηδυνήθησαν;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: Α: όχι – Β: ναι
ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 353
Στο ερώτημα αυτό θα ασχοληθούμε με το ρ. καθαίρω -ομαι. Στα αποδεκτά μας λεξικά
(ως συνήθως) δεν δίδεται πουθενά ο ενεργ. παρατατικός του. Υφίσταται όμως διτυπία
στον ενεργ. αόριστο, ήτοι εκάθαρα και καθήρα (φωτ. 1).

Σας παρακαλούμε να απαντήσετε στα τρία παρακάτω υποερωτήματα:
Α. Θεωρείτε ορθούς και αποδεκτούς τους τύπους του ενεργ. παρατατικού με αύξηση
εκάθαιρα, εκάθαιρες, εκάθαιρε, εκαθαίραμε, εκαθαίρατε, εκάθαιραν, εκαθαίρανε;
Β. Θεωρείτε ορθούς και αποδεκτούς τους τύπους του ενεργ. παρατατικού χωρίς αύξηση
κάθαιρα, κάθαιρες, κάθαιρε, καθαίραμε, καθαίρατε, κάθαιραν, καθαίρανε;
Γ. Θεωρείτε ορθούς και αποδεκτούς τους τύπους του ενεργ. αορίστου χωρίς αύξηση
κάθαρα, κάθαρες, κάθαρε, καθάραμε, καθάρατε, κάθαραν, καθάρανε;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: Α: όχι – Β: όχι – Γ: όχι
ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 354
Στο ερώτημα αυτό θα ασχοληθούμε με το ρ. διαβλέπω. Σε όλα τα αποδεκτά μας λεξικά
υφίσταται διτυπία στον αόριστο, ήτοι διέβλεψα και διείδα (φωτ. 1).

Το Τμήμα Λεξικού προβληματίζεται σχετικά με τον τρόπο σχηματισμού της
προστακτικής αορίστου. Συμβουλευτήκαμε και το μη αποδεκτό lexigram (φωτ. 2).

Σας παρακαλούμε να παρατηρήσετε τις τέσσερις παρακάτω επιλογές για την
προστακτική αορίστου του ρ. διαβλέπω και να επιλέξετε εκείνη ή εκείνες που θεωρείτε
ορθές και αποδεκτές:
Α. διάβλεψε / διαβλέψτε
Β. διιδές / διιδείτε
Γ. διαδές / διαδείτε
Δ. διδές / διδείτε
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: μόνον το Α: διάβλεψε / διαβλέψτε
ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 355
Στο ερώτημα αυτό θα ασχοληθούμε με το ρ. απολλύω. Λεξικογραφείται μόνο στο ΛΝΕΓ
και στο ΛΑΑ. Παρατηρώντας τις επισημάνσεις «εύχρηστοι οι τύποι…» και «εύχρηστο
μόνο στους τύπους…», ο αναγνώστης συμπεραίνει πως αμφότερα τα λεξικά αυτά
υπογραμμίζουν ότι πρόκειται για ρήμα ελλειπτικό (φωτ. 1).

Στο ερώτημα Νο 241 είχατε ερωτηθεί εάν θεωρείτε ορθό να περιλαμβάνονται στις
αποδεκτές λέξεις του ελληνικού σκραμπλ όλα τα πρόσωπα του ενεργητικού ενεστώτα,
δηλαδή οριστική απολλύ-ω, -εις, -ει, -ο(υ)με, -ετε, -ουν(ε) και προστακτική απόλλυε.
Είχατε τότε αποφανθεί θετικά.
Σας παρακαλούμε να απαντήσετε στις τέσσερις παρακάτω υποερωτήσεις:
Α. Θεωρείτε ορθό και αποδεκτό τον ενεργητικό παρατατικό χωρίς αύξηση, δηλαδή
απόλλυα, -ες κλπ.;
Β. Θεωρείτε ορθό και αποδεκτό τον ενεργητικό παρατατικό με αύξηση, δηλαδή
απέλλυα, -ες κλπ.;

Γ. Θεωρείτε ορθό και αποδεκτό το ενεστωτικό θέμα (ενεστώτα και παρατατικό) της
παθητικής φωνής, δηλαδή απολλύομαι, -σαι κλπ., απολλύου, απολλυόμουν(α), σουν(α) κλπ.;
Δ. Θεωρείτε ορθό και αποδεκτό το β΄ ενικό πρόσωπο της προστακτικής αορίστου της
παθητικής φωνής απολέσου;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: Α: όχι – Β: όχι – Γ: ναι – Δ: ναι
ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 356
Στο λημματολόγιο όλων των αποδεκτών μας βοηθημάτων λεξικογραφούνται πολλά
σύνθετα ουσιαστικά (άλλοτε αποκλειστικώς μονογενή αρσενικά και άλλοτε διγενή
μονοκατάληκτα αρσενικά και θηλυκά), στα οποία ως β΄ συνθετικό εμφανίζεται το ληκτικό
επίθημα «-άρχης». Το επίθημα αυτό λημματογραφείται αυτόνομα στα 3 από τα 4 λεξικά
μας, ήτοι ΛΝΕΓ, ΛΑΑ, ΛΚΝ, όπως ακριβώς φαίνονται με τη σειρά αυτή στην παρακάτω
φωτ. 1.

Όπως παρατηρείτε στη φωτ. 1, στο ΛΝΕΓ γίνεται αναφορά στην κλητική σε -άρχα, ενώ
στο ΛΑΑ γίνεται αναφορά αφενός στην κλητική σε -άρχα και αφετέρου και στη γενική σε
-άρχου.
Στο ερώτημα Νο 109 Ζ είχαμε δει ότι στα ΛΝΕΓ και ΛΣΓ παρέχονται ρητώς μέσα στα
αντίστοιχα λήμματα οι τύποι της κλητικής αλυτάρχα, αυλάρχα, γυμνασιάρχα, λυκειάρχα,
νομάρχα, περιφερειάρχα, πλωτάρχα, προσωπάρχα, στρατάρχα, στρατοπεδάρχα,
συνταγματάρχα, σχολάρχα, ταγματάρχα, τμηματάρχα, τομεάρχα, υπενωμοτάρχα,
υπερνομάρχα.
Στο ερώτημα Νο 82 είχαμε μελετήσει τα διγενή ουσιαστικά σε -άρχης και είχαμε δει α)
ότι στο ΛΝΕΓ παρέχονται ρητώς οι τύποι της γενικής του θηλυκού γένους
γυμνασιάρχου, εργοστασιάρχου, θαλαμάρχου, θιασάρχου, λυκειάρχου, νομάρχου,
περιφερειάρχου, τμηματάρχου, υπερνομάρχου, β) ότι στο ΛΣΓ παρέχεται και ο τύπος
της γενικής του θηλυκού γένους ταγματάρχου και γ) ότι δεν παρέχονται οι τύποι της
γενικής αερολιμενάρχου, αιθουσάρχου, αιρεσιάρχου, αντινομάρχου, κοινοτάρχου,
προσωπάρχου, συνταγματάρχου και τομεάρχου στα αντίστοιχα θηλυκού γένους
ουσιαστικά, τους οποίους όμως εγκρίνατε εσείς οι ίδιοι με την τότε ετυμηγορία σας.
Επιπλέον των ανωτέρω, το Τμήμα Λεξικού έχει καταχωρίσει στην ψηφιακή βάση 2 – 15
λέξεων και τους τύπους επιτελάρχα, ομαδάρχα, λιμενάρχα, φροντιστηριάρχα, μονάρχα,
πλανητάρχα, πατριάρχα, γενάρχα, εργοστασιάρχα, καναλάρχα, λεσχιάρχα, μιντιάρχα,
που θεωρεί ότι τεκμαίρονται από το ερμήνευμα του λήμματος «-άρχης» στο ΛΑΑ.
Επιπροσθέτως, το ΤΛ έχει καταχωρίσει και τους τύπους γενάρχου, επιτελάρχου,
καναλάρχου, λεσχιάρχου, λιμενάρχου, μιντιάρχου, μονάρχου, ομαδάρχου, πατριάρχου,
περιφερειάρχου, πλανητάρχου, που επίσης θεωρεί ότι τεκμαίρονται από το ερμήνευμα
του λήμματος «-άρχης» στο ΛΑΑ, καθώς και τον τύπο πλωτάρχου διότι λεξικογραφείται
ως διγενές (φωτ. 2).

Σας παρακαλούμε να παρατηρήσετε ξανά τις φωτ. 1 και φωτ. 2 και στη συνέχεια να
απαντήσετε στα πέντε παρακάτω υποερωτήματα:

Α. Θεωρείτε ορθούς και αποδεκτούς τους τύπους της κλητικής επιτελάρχα, ομαδάρχα,
λιμενάρχα,
φροντιστηριάρχα,
μονάρχα,
πλανητάρχα,
πατριάρχα,
γενάρχα,
εργοστασιάρχα, καναλάρχα, λεσχιάρχα, μιντιάρχα, τους οποίους το Τμήμα Λεξικού έχει
καταχωρίσει στην ψηφιακή βάση 2 – 15 λέξεων λόγω του ότι θεωρεί ότι τεκμαίρονται
από το ερμήνευμα του λήμματος «-άρχης» στο ΛΑΑ;
Β. Θεωρείτε ορθούς και αποδεκτούς τους τύπους της γενικής γενάρχου, επιτελάρχου,
καναλάρχου, λεσχιάρχου, λιμενάρχου, μιντιάρχου, μονάρχου, ομαδάρχου, πατριάρχου,
περιφερειάρχου, πλανητάρχου, τους οποίους το Τμήμα Λεξικού έχει καταχωρίσει στην
ψηφιακή βάση 2 – 15 λέξεων λόγω του ότι θεωρεί ότι τεκμαίρονται από το ερμήνευμα
του λήμματος «-άρχης» στο ΛΑΑ;
Γ. Θεωρείτε ορθό και αποδεκτό τον τύπο της γενικής σε -άρχου του διγενούς
μονοκατάληκτου αρσενικού και θηλυκού ουσιαστικού πλωτάρχης (φωτ. 2) ;
Δ. Θεωρείτε ορθούς και αποδεκτούς τους τύπους της κλητικής σε -άρχα των
(λεξικογραφημένων στα αποδεκτά μας βοηθήματα) μονογενών αρσενικών ουσιαστικών
δασάρχης, εθνάρχης, εκατοντάρχης, εκκλησιάρχης, ενωματάρχης, ενωμοτάρχης,
θαλαμάρχης, θιασάρχης, ιεράρχης, καταστηματάρχης, κλινικάρχης, κοινοβιάρχης,
κοινοτάρχης, κομματάρχης, λιμενοσταθμάρχης, νωματάρχης, οικογενειάρχης,
ολιγάρχης, περιπολάρχης, ποιμενάρχης, πολιτάρχης, πρωθιεράρχης, σκασιάρχης,
σπουδάρχης,
σταβλάρχης
(και
σταυλάρχης),
σταθμάρχης,
στασιάρχης,
συγκεντρωσιάρχης, συμποσιάρχης, ταξιάρχης, τελετάρχης, τετράρχης, τοπάρχης,
υπολιμενάρχης, φαλαγγάρχης, φεουδάρχης, χοράρχης;
Ε. Θεωρείτε ορθούς και αποδεκτούς τους τύπους της γενικής σε -άρχου των
(λεξικογραφημένων στα αποδεκτά μας βοηθήματα) μονογενών αρσενικών ουσιαστικών
δασάρχης, εθνάρχης, εκατοντάρχης, εκκλησιάρχης, ενωματάρχης, ενωμοτάρχης,
θαλαμάρχης, θιασάρχης, ιεράρχης, καταστηματάρχης, κλινικάρχης, κοινοβιάρχης,
κοινοτάρχης, κομματάρχης, λιμενοσταθμάρχης, νωματάρχης, οικογενειάρχης,
ολιγάρχης, περιπολάρχης, ποιμενάρχης, πολιτάρχης, πρωθιεράρχης, σκασιάρχης,
σπουδάρχης,
σταβλάρχης
(και
σταυλάρχης),
σταθμάρχης,
στασιάρχης,
συγκεντρωσιάρχης, σχολάρχης, ταξιάρχης, τελετάρχης, τετράρχης, τοπάρχης,
υπολιμενάρχης, φαλαγγάρχης, φεουδάρχης, χοράρχης;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: Α: ναι – Β: ναι – Γ: ναι – Δ: όχι – Ε: όχι
ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 357
Το ρ. ξελέω λημματογραφείται σε όλα τα αποδεκτά μας λεξικά. Στο ΛΚΝ γράφει βλ. και
λέω, αόρ. ξείπα. Στο ΛΝΕΓ δίδεται διπλός αόριστος, ξεείπα κ. ξείπα. Στο ΛΑΑ δίδεται ο
αόρ. ξείπα. Στο ΛΣΓ το λ. συντάσσεται με κάποια επιπολαιότητα, καθότι ακριβώς δίπλα
στην κεφαλή του λήμματος γράφει «μόνο ενεστ.», ενώ στην αμέσως επόμενη σειρά
εμφανίζεται ο αόριστος και δη με διτυπία (ξείπα κ. ξεείπα). Όλα αυτά μαζί μπορείτε να
τα παρατηρήσετε στην παρακάτω φωτ. 1.

Δυστυχώς, όπως βλέπετε και στη φωτ. 1, πουθενά δεν δίδεται ο παρατατικός. Τα μέλη
του Τμήματος Λεξικού καταχώρισαν στην ψηφιακή βάση αποδεκτών λέξεων και τους
τύπους ΞΕΛΕΓ-Α, -ΕΣ, -Ε, -ΑΜΕ, -ΑΤΕ, -ΑΝ(Ε), αφού πρώτα συμβουλεύθηκαν και το
μη αποδεκτό lexigram (φωτ. 2).

Θεωρείτε ότι επιπροσθέτως των ανωτέρω τύπων του παρατατικού, θα πρέπει να
θεωρούνται ορθοί και αποδεκτοί και οι τύποι με εσωτερική συλλαβική αύξηση, δηλαδή
ξεέλεγα, ξεέλεγες, ξεέλεγε, ξεέλεγαν;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: Ναι
ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 358
Το ρ. προΐσταμαι λημματογραφείται σε όλα τα αποδεκτά μας λεξικά. Στα ΛΚΝ και ΛΑΑ
δεν δίδεται αόριστος. Όλα αυτά μαζί μπορείτε να τα δείτε στην παρακάτω φωτ. 1.

Στο ΛΝΕΓ (Β΄ έκδοση) λημματογραφείται αυτόνομα ο τύπος προέστην (σελ. 1478) και
ακολουθεί βελάκι με παραπομπή στο ρ. προΐσταμαι (σελ. 1481). Εκεί δεν εμφανίζεται
καθόλου ο αόριστος προέστην, ωστόσο το Τμήμα Λεξικού έχει καταχωρίσει στην

ψηφιακή βάση όλα τα πρόσωπα της οριστικής αορίστου, επειδή δίδεται αυτόνομα το α΄
εν. πρόσωπο. Στο ίδιο λεξικό, στον πίνακα ανωμάλων ρημάτων (σελ. 1541)
παρατηρούμε την κατάληξη -ίσταμαι (καθ-, παρ-, εν-, εξ-, προ-, υφ-, μεθ- κ.ά.), τον παθ.
αόριστο (κατ-)έστην και την υποτακτική αορίστου (κατά-)στώ. Όλα αυτά μαζί μπορείτε
να τα δείτε στην παρακάτω φωτ. 2.

Στο ΛΣΓ παρομοίως, δίδεται το κλιτικό υπόδειγμα Ρ35β (-ίσταμαι), στο οποίο
εμφανίζονται οι τύποι της οριστικής αορίστου (κατ-)έστην κλπ. και της υποτακτικής
αορίστου (κατά-)στώ κλπ. Όλα αυτά μαζί μπορείτε να τα δείτε στην παρακάτω φωτ. 3.

Στο ερώτημα Νο 120 είχαμε εξετάσει αναλυτικά τον πίνακα ανωμάλων ρημάτων του
ΛΝΕΓ, Β΄ έκδοση, σελ. 1539 – 1543. Είχαμε πει τότε ότι «το Τμήμα Λεξικού,
προκειμένου να αποφύγει τις αυθαιρεσίες, θεωρεί ότι από τον πίνακα αυτόν
τεκμαίρονται μόνον αυτούσιοι κλιτικοί τύποι». Και συμφωνήσατε τότε με την πρακτική
αυτήν.
Θεωρείτε ότι τεκμαίρεται κάπου στις ανωτέρω φωτ. 1, 2, 3 και κατά συνέπεια θα πρέπει
να είναι αποδεκτοί στο ελληνικό αγωνιστικό σκραμπλ και οι τύποι της υποτακτικής
αορίστου να / θα προστώ, προστείς, προστεί, προστούμε, προστείτε, προστούν(ε) ;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: Όχι
ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 359
Στα αποδεκτά βοηθήματα συμπεριλαμβάνεται στο σύνολό του και το βιβλίο
«2γράμματες και 3γράμματες λέξεις νέων ελληνικών», Όμιλος Σκραμπλ Καστοριάς,

2006, και οι παράγωγοι τύποι από την κλίση τους. Στο βιβλίο αυτό έχουν καταχωριστεί
και οι λέξεις ΖΗ και ΖΗΣ, οι οποίες βρίσκονται μόνο στο ΛΝΕΓ, μέσα σε πλαίσιο με
σχόλια (φωτ. 1).

Σύμφωνα με τους όρους αποδοχής λέξεων:
α) «Δεν είναι δεκτές οι λέξεις ή οι τύποι λέξεων που περιέχονται σε πλαίσια
(επεξηγήσεις - σχόλια) και σε αγκύλες - εισαγωγικά, που αναφέρονται στην ετυμολογία
των λέξεων ή σε παλαιότερη χρήση - γραφή τους».
β) «Δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση του προθέματος «ξανα-» σε ρηματικούς τύπους
αρχαιόκλιτων ρημάτων, των οποίων η κλίση δεν βρίσκεται μέσα στην αποδεκτή
νεοελληνική γραμματική».
Ωστόσο, ο μοναδικός λόγος για τον οποίο οι τύποι ΖΗ και ΖΗΣ είναι αποδεκτοί είναι το
ότι συμπεριλαμβάνονται στο – αποδεκτό εν συνόλω – βοήθημα «2γράμματες και
3γράμματες λέξεις νέων ελληνικών».
Είναι αυτονόητο επίσης ότι άλλοι τύποι που καταγράφονται μέσα σε αυτό το (μη
αποδεκτό) πλαίσιο με σχόλια (π.χ. ζώμεν, ζήτε, ζώσι) δεν είναι αποδεκτοί.

Στα αποδεκτά μας βοηθήματα λεξικογραφούνται και αρκετά σύνθετα ρήματα με β΄
συνθετικό το ρ. ζω. Τέτοια είναι λ.χ. και τα ακροζώ, απαλοζώ, αποζώ, επιζώ, κακοζώ,
καλοζώ, κουτσοζώ, συζώ, ψευτοζώ, ψοφοζώ, ψωμοζώ.
Σας παρακαλούμε να απαντήσετε στα τρία παρακάτω υποερωτήματα:
Α. Θεωρείτε ορθούς και αποδεκτούς τους τύπους ΖΩΜΕΝ, ΖΗΤΕ, ΖΩΣΙ;
Β. Θεωρείτε ορθό τα σύνθετα ρήματα με β΄ συνθετικό το ρ. ζω (μεταξύ των οποίων και
τα 11 που βλέπετε στην προηγούμενη παράγραφο) να κλίνονται σύμφωνα με τις
αρχαιοελληνικές καταλήξεις που δίδονται στο εν λόγω (μη αποδεκτό) πλαίσιο με σχόλια;
Θεωρείτε δηλαδή αποδεκτά π.χ. τα ΑΠΟΖΗ, ΕΠΙΖΗΣ, ΣΥΖΗ, ΣΥΖΗΣ κλπ.;
Γ. Θεωρείτε ορθούς και αποδεκτούς τους τύπους ΞΑΝΑΖΗ και ΞΑΝΑΖΗΣ;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: Α: ναι στο ΖΗΤΕ, όχι στα ΖΩΜΕΝ, ΖΩΣΙ – Β: όχι – Γ: όχι
ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 360
Στο ΛΣΓ, σελ. Π65 και Π84, λεξικογραφούνται ως τύποι τριγενών επιθέτων τα πλείων
και πλέον (φωτ. 1).

Ως εκ τούτου, το Τμήμα Λεξικού έχει καταχωρίσει στην ψηφιακή βάση αποδεκτών
λέξεων 2 – 15 γραμμάτων και τους τύπους ΠΛΕΙΩΝ, ΠΛΕΙΟΝΟΣ, ΠΛΕΙΟΝΑ,
ΠΛΕΙΟΝΕΣ, ΠΛΕΙΟΝΩΝ, ΠΛΕΟΝΟΣ, ΠΛΕΟΝΑ, ΠΛΕΟΝΩΝ.
Θεωρείτε ότι από αυτά που παρατηρείτε στη φωτ. 1 τεκμαίρονται και επομένως θα
πρέπει να είναι ορθοί και αποδεκτοί οι ανωτέρω τύποι; Συμφωνείτε με το ΤΛ;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: Ναι
ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 361
Στο ΛΣΓ το ρ. ξαίνω συνοδεύεται από το κλιτικό υπόδειγμα Ρ20 (σωπαίνω, σώπασα),
ενώ αμέσως μετά δίνεται και η παθητική φωνή (κ. ξαίνομαι, ξαινόμουν(α), ξάστηκα,
να/θα ξαστώ, ξασμένος). Όλα αυτά μπορείτε να τα δείτε στην παρακάτω φωτ. 1.

Θεωρείτε ορθή και αποδεκτή την προστακτική του παθητικού αορίστου ξάσου;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: Ναι
ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 362
Στο ΛΚΝ λεξικογραφείται το επίρρημα αλατούρκα ως μία λέξη. Στο ΛΑΑ παρατηρούμε
το λ. τούρκα, στο οποίο δεν γράφει ότι είναι ουσιαστικό, αλλά γράφει «μόνο στη φράση
αλά τούρκα & α λα τούρκα». Στο ΛΝΕΓ το λ. τούρκα συνοδεύεται από το θηλυκό άρθρο
(η), το οποίο σημαίνει ότι είναι θηλυκό ουσιαστικό και μετά γράφει «στη φράση αλά
τούρκα». Στο ΛΣΓ όμως το λ. τούρκα συνοδεύεται και από το κλιτικό υπόδειγμα Ο4
(σημαία, σημαίας, σημαίες, σημαιών), ενώ και εδώ γράφει «στη φράση αλά τούρκα».
Όλα αυτά μαζί μπορείτε να τα δείτε στην παρακάτω φωτ. 1.

Ο κλιτικός τύπος ΤΟΥΡΚΩΝ είναι αποδεκτός (ΛΚΝ). Θεωρείτε ότι ο έφορος, από αυτά
που βλέπει στα αποδεκτά μας λεξικά, οφείλει να κάνει αποδεκτούς όλους τους κλιτικούς
τύπους της λέξης τούρκα; Θεωρείτε ορθούς και αποδεκτούς τους τύπους τούρκας και
τούρκες;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: Όχι
ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 363

Στο ΛΚΝ το ρ. αυτοαναιρούμαι συνοδεύεται από το κλιτικό υπόδειγμα Ρ10.9β. Αυτό
οδηγεί τον αναγνώστη (τον έφορο) να συμπεράνει (πιθανόν εσφαλμένα) ότι ο αόριστος
είναι αυτοαναιρήθηκα, να/θα αυτοαναιρηθώ, αυτοαναιρήσου και όχι αυτοαναιρέθηκα,
να/θα αυτοαναιρεθώ, αυτοαναιρέσου (φωτ. 1).

Το Τμήμα Λεξικού, θεωρεί ότι πρόκειται για εκ παραδρομής λάθος του συντάκτη του
λήμματος. Συμφωνείτε με το ΤΛ;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: Ναι
ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 364
Στο ΛΣΓ λημματογραφείται και η τριγενής αναφορική αντωνυμία ος, η, ο. Παρατηρούμε
ότι λεξικογραφούνται και οι τύποι της δοτικής πληθυντικού οις και αις (φωτ. 1).

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι δεν υφίσταται κάποιος κανονισμός που να καθιστά εν γένει
μη αποδεκτούς τους λεξικογραφημένους τύπους της δοτικής. Επιπλέον, υπογραμμίζεται
ότι ανέκαθεν θεωρούνταν αποδεκτοί και αρκετοί τύποι της δοτικής που δεν
περιλαμβάνονται μέσα σε κάποια λεξικογραφημένη φράση. Ας θυμηθούμε για
παράδειγμα τα ΕΜΟΙ, ΜΟΙ, ΗΜΙΝ, ΤΙΣΙ, τα οποία μπορείτε να δείτε στις παρακάτω φωτ.
2, φωτ. 3 και φωτ. 4.

Κατά συνέπεια, το Τμήμα Λεξικού θεωρεί ότι θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται στις
αποδεκτές λέξεις του αγωνιστικού σκραμπλ και οι τύποι ΟΙΣ, ΑΙΣ. Συμφωνείτε με το ΤΛ;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: Ναι
ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 365

Στο ΛΑΑ, στο λήμμα «-τζής, -τζού» (επίθημα αρσενικών και θηλυκών ουσιαστικών)
λεξικογραφούνται τα μπογια~, ταξι~, παγωτα~, ψιλικα~, τζαμπα~, τρακα~, χωρατα~
(φωτ. 1).

Αναζητώντας τα συγκεκριμένα αυτά λ. στο λημματολόγιο των αποδεκτών μας
βοηθημάτων, παρατηρούμε ότι στο ΛΑΑ λεξικογραφούνται ως διγενή τα ταξιτζής &
ταξιτζού, ψιλικατζής & ψιλικατζού, χωρατατζής & χωρατατζού, ενώ στο ΛΝΕΓ τα
τζαμπατζής & τζαμπατζού (φωτ. 2).

Στο ΛΑΑ, λ. μπογιατζής, ουδεμία αναφορά γίνεται στο θηλυκό και ουδεμία παραπομπή
στο λ. «-τζής, -τζού». Αντιθέτως, στο ίδιο λεξικό, λ. παγωτατζής, γίνεται μεν παραπομπή
(βλ. -τζής), χωρίς όμως να αναφέρεται και η κατάληξη του θηλυκού (φωτ. 3).

Το δε λ. τρακατζής δεν λεξικογραφείται αυτόνομα σε κανένα από τα αποδεκτά μας
βοηθήματα. Εμφανίζεται μόνο στο ΛΑΑ, λ. «-τζής, -τζού» το λ. τρακα~.
Διαφορετική ίσως περίπτωση (και πάλι στο ΛΑΑ) είναι το λ. υλατζής, όπου γίνεται
παραπομπή με την υπόδειξη «Βλ. -τζής, -τζού». Αντιθέτως, στο ίδιο λεξικό,
παρατηρούμε δειγματοληπτικά ότι λ.χ. στα λ. φαναρτζής, στοιχηματζής γίνεται
παραπομπή μόνον προς το αρσενικό «Βλ. -τζής» (φωτ. 4).

Σας παρακαλούμε να παρατηρήσετε προσεκτικά τις φωτ. 1, 2, 3, 4 και να απαντήσετε
στο παρακάτω ερώτημα με κριτήριο αυτά που βλέπετε σ’ αυτές, λαμβάνοντας υπόψη
σας ότι υπάρχει δυνατότητα πολλαπλών απαντήσεων και μεμονωμένων επιλογών.

Θεωρείτε ότι τεκμαίρονται και ότι θα πρέπει να είναι αποδεκτοί οι τύποι του θηλυκού
μπογιατζού, παγωτατζού, τρακατζού, υλατζού;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: Όχι σε όλα
ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 366
Στα αποδεκτά μας βοηθήματα λεξικογραφούνται δεκαοκτώ (18) συνηρημένα ρήματα σε
-ώ, τα οποία προέρχονται από τα αντίστοιχα σε -όω της ΑΕ. Πρόκειται για τα ρ. αξιώ,
απαξιώ, αροτριώ, βεβαιώ, δηλώ, δηώ, διαβεβαιώ, διαβιώ, εγκαταβιώ, εγκυστώ,
εκπληρώ, ζηλώ, ζημιώ, κοινοβιώ, πληρώ, σκολιώ, υπερπληρώ, υποδηλώ. Όπως
αναφέρεται στους όρους αποδοχής λέξεων (Δ11) «κλίνονται σύμφωνα με τα κλιτικά
παραδείγματα της Γραμματικής Τριανταφυλλίδη και της Γραμματικής Μπαμπινιώτη»
(φωτ. 1).

Στο ερώτημα αυτό θα ασχοληθούμε μόνο με το ρ. πληρώ, καθώς είναι το μοναδικό από
τα ως άνω 18 που εμφανίζει και λεξικογραφημένους τύπους της παθητικής φωνής. Στο
ΛΝΕΓ εμφανίζεται μέσα στο ερμήνευμα και παθητικός αόριστος («για να πληρωθούν οι
κενές θέσεις, θα γίνουν προσλήψεις προσωπικού»). Στο ΛΑΑ εμφανίζεται το γ΄ εν. πρ.
του παθ. ενεστ. πληρείται. Στο ΛΚΝ εμφανίζονται οι τύποι πληρούμαι (στην κεφαλή του
λήμματος) και πληρούνται (στη φράση «δεν πληρούνται οι απαραίτητες
προϋποθέσεις»). Στο ΛΣΓ το ρ. πληρώ συνοδεύεται από το κλιτικό υπόδειγμα Ρ36, ενώ
στο ερμήνευμα βρίσκουμε τη φράση «προσλήψεις προσωπικού για να πληρωθούν οι
κενές θέσεις». Όλα αυτά μαζί μπορείτε να τα δείτε στην παρακάτω φωτ. 2.

Στο ΛΣΓ, στο παράρτημα με τους πίνακες των κλιτικών υποδειγμάτων βρίσκουμε το
Ρ36, αλλά και το Ρ37 (φωτ. 3).

Στο ΛΝΕΓ βρίσκουμε και ένα πλαίσιο με σχόλια, του οποίου το περιεχόμενο (σύμφωνα
με τους όρους αποδοχής λέξεων) είναι μη αποδεκτό (φωτ. 4).

Στην αποδεκτή Γραμματική Μπαμπινιώτη, σελ. 187 – 188, κεφάλαιο 4.9.2, εντοπίζονται
οδηγίες του λεξικογράφου για την κλίση αυτών των ρ. σε ενεργ. κ. παθ. φωνή (φωτ. 5
και φωτ. 6).

Σας παρακαλούμε να παρατηρήσετε προσεκτικά τις φωτ. 1, 2, 3, 4, 5, 6 και να
απαντήσετε στα πέντε παρακάτω υποερωτήματα:
Α. Το Τμήμα Λεξικού θεωρεί ότι από τα ΛΑΑ και ΛΚΝ τεκμαίρονται οι τύποι του παθ.
ενεστώτα ΠΛΗΡΟΥΜΑΙ, ΠΛΗΡΕΙΣΑΙ, ΠΛΗΡΕΙΤΑΙ, ΠΛΗΡΟΥΜΑΣΤΕ, ΠΛΗΡΕΙΣΤΕ,
ΠΛΗΡΟΥΝΤΑΙ. Συμφωνείτε με το ΤΛ;
Β. Το Τμήμα Λεξικού θεωρεί ότι από το ΛΑΑ και βάσει των οδηγιών που δίνει η Γραμμ.
Μπαμπ. (όχι στο 4.9.2 αλλά σε διαφορετικά κεφάλαια) για τον παρατατικό των ρημάτων
σε -ούμαι, -είσαι, -είται (λ.χ. ασκείτο / ασκούντο / ασκούταν, στερείτο / στερούντο /
στερούταν, κινείτο / κινούντο / κινούταν κλπ.), τεκμαίρονται οι τύποι του παθ.
παρατατικού ΠΛΗΡΕΙΤΟ, ΠΛΗΡΟΥΝΤΟ, ΠΛΗΡΟΥΤΑΝ(Ε). Συμφωνείτε με το ΤΛ;
Γ. Το Τμήμα Λεξικού θεωρεί ότι από τα βοηθήματα του Γ. Μπαμπινιώτη τεκμαίρονται οι
τύποι του παθ. ενεστώτα ΠΛΗΡΟΥΜΑΙ, ΠΛΗΡΟΥΣΑΙ, ΠΛΗΡΟΥΤΑΙ, ΠΛΗΡΟΥΜΕΘΑ /
ΠΛΗΡΟΥΜΑΣΤΕ, ΠΛΗΡΟΥΣΘΕ / ΠΛΗΡΟΥΣΤΕ, ΠΛΗΡΟΥΝΤΑΙ. Συμφωνείτε με το ΤΛ;

Δ. Το Τμήμα Λεξικού θεωρεί ότι από τα βοηθήματα του Γ. Μπαμπινιώτη τεκμαίρονται οι
τύποι του παθ. παρατατικού (Ε)ΠΛΗΡΟΥΜΗΝ, (Ε)ΠΛΗΡΟΥΣΟ, (Ε)ΠΛΗΡΟΥΤΟ,
(Ε)ΠΛΗΡΟΥΜΕΘΑ, (Ε)ΠΛΗΡΟΥΣΘΕ, (Ε)ΠΛΗΡΟΥΝΤΟ. Συμφωνείτε με το ΤΛ;
Ε. Το Τμήμα Λεξικού θεωρεί ότι από τα βοηθήματα του Γ. Μπαμπινιώτη τεκμαίρονται οι
τύποι της μετοχής του παθ. ενεστώτα ΠΛΗΡΟΥΜΕΝΟΣ, ΠΛΗΡΟΥΜΕΝΗ,
ΠΛΗΡΟΥΜΕΝΟ. Συμφωνείτε με το ΤΛ;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: Α: ναι – Β: ναι – Γ: ναι – Δ: ναι – Ε: ναι
ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 367
Είχαμε δει σε παλαιότερα ερωτήματα ότι στους πίνακες των κλιτικών υποδειγμάτων του
ΛΣΓ, υπάρχουν τρία υποδείγματα κλίσεως ρημάτων (Ρ10α τρομάζω, Ρ28α πετάω/ώ,
Ρ29α βουτάω/ώ), στα οποία υφίσταται διτυπία στην προστακτική του ενεργ. αορίστου,
δηλαδή τρομάξτε / τρομάχτε, πετάξτε / πετάχτε, βουτήξτε / βουτήχτε (φωτ. 1).

Συνεπώς, η διτυπία αυτή υφίσταται σε όσα από τα ρήματα του λεξικού αυτού υπάρχει
σήμανση Ρ10α, Ρ28α, Ρ29α. Μεταξύ αυτών συγκαταλέγονται και τα ρ. αδράχνω,
αλλάζω, βαστάω, γκρινιάζω, κοιτάζω, κυττάζω, λυσσάζω, πνίγω, σιάζω, στάζω, στίζω,
σφάζω, σφυρίζω, ταράζω, τρίζω, τρομάζω, χαράζω.
Το Τμήμα Λεξικού προβληματίζεται σχετικά με το αν η διτυπία αυτή (-ξτε / -χτε)
υφίσταται και σε άλλα ρήματα, τα οποία είτε αποτελούν σύνθετα των ανωτέρω, είτε
αποτελούν παράγωγα των ανωτέρω, είτε αποτελούν ρ. ταυτόσημα ή ομόσημα με τα
ανωτέρω.
Θεωρείτε ορθούς και αποδεκτούς τους τύπους της προστακτικής του ενεργητικού
αορίστου ακριβοκοιτάχτε, ακριβοκυττάχτε, γρινιάχτε, διαστίχτε, διαταράχτε, δράχτε,
επιστάχτε, θαλασσοπνίχτε, καλοβαστάχτε, καταστίχτε, κατασφάχτε, καταταράχτε,
κατατρομάχτε, λυσσιάχτε, μεταλλάχτε, ροδοχαράχτε, σάχτε, σουρίχτε, συναλλάχτε,
συχνοκοιτάχτε, συχνοκυττάχτε, τρύχτε;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: Όχι
ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 368
Είχαμε διερευνήσει παλαιότερα στο ερώτημα Νο 76 το αν υφίσταται η γενική πτώση σε
ενικό και πληθυντικό στο λ. κασέλι, το οποίο είναι υπολήμμα (άρα και χωρίς κλιτικές
πληροφορίες) μέσα στο λ. κασελάκι. Λόγω του ότι στους «όρους αποδοχής λέξεων» δεν
υπάρχει εδάφιο, το οποίο να αναφέρεται σε μορφολογικούς περιορισμούς (δηλαδή
απουσία πτώσεων) υποκοριστικών με κατάληξη -έλι, τελικά αποφανθήκατε ότι οι τύποι
κασελιού και κασελιών πρέπει να θεωρούνται αποδεκτοί.
Στο παρόν ερώτημα θα ασχοληθούμε με το λ. μωρέλι, το οποίο λεξικογραφείται μόνο
στο ΛΣΓ, Ορθογραφικό Παράρτημα, σελ. Π19, § 41, ουδέτερα ουσιαστικά σε -έλι (φωτ.
1).

Θεωρείτε ορθούς και αποδεκτούς τους τύπους της γενικής μωρελιού και μωρελιών;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: Ναι
ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 369
Στο ΛΑΑ, στο ρ. αμείβω λεξικογραφείται και η λόγια μετοχή παθητικού αορίστου
«αμειφθείς, αμειφθείσα». Παρατηρούμε όμως ότι ο συντάκτης του λήμματος έχει
παραλείψει το ουδέτερο γένος «αμειφθέν» (φωτ. 1).

Αντιθέτως, σε πλείστες άλλες περιπτώσεις του ίδιου λεξικού (λ.χ. βραβεύω, διανύω κ.ά.)
οι αντίστοιχες μετοχές συντάσσονται και στα τρία γένη (φωτ. 2).

Συμβουλευτήκαμε και το μη αποδεκτό lexigram, στο οποίο δίδεται και το ουδέτερο γένος
(φωτ. 3).

Μήπως πρόκειται για εκ παραδρομής παράλειψη του λεξικογράφου; Θεωρείτε ότι ο
κλιτικός τύπος αμειφθέν θα πρέπει να είναι αποδεκτός στο αγωνιστικό σκραμπλ;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: Ναι
ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 370
Στο ΛΑΑ λεξικογραφούνται και αρκετά θηλυκά ουσιαστικά, που ετυμολογικά
προέρχονται από ξένες λέξεις, π.χ. τα ένζυμα κινάση, λιγάση κ.ά. (φωτ. 1).

Από την ανωτέρω ετυμολογία συνάγεται προφανώς το συμπέρασμα ότι ουδέποτε
υφίσταντο οι λόγιοι τύποι κινάσις, κινάσεως, κινάσεις, κινάσεων, λιγάσις, λιγάσεως,
λιγάσεις, λιγάσεων, όπως (αντιθέτως) υφίσταντο λ.χ. οι τύποι πλάσις, πλάσεως,
πλάσεις, πλάσεων, σκέψις, σκέψεως, σκέψεις, σκέψεων κ.ο.κ.
Για την κλίση τους, τα μέλη του Τμήματος Λεξικού συμβουλεύτηκαν και το μη αποδεκτό
lexigram (φωτ. 2).

Σημειωτέον ότι στο ΛΣΓ, άλλα παρεμφερή ένζυμα (αμυλάση, ζυμάση κλπ.) ακολουθούν
το κλιτικό υπόδειγμα Ο14 (πύλη, πύλης, πύλες, πυλών).

Θεωρείτε ορθό να συμπεριλαμβάνονται στις αποδεκτές λέξεις του ελληνικού
αγωνιστικού σκραμπλ και οι τύποι κινάσεως, κινάσεις, κινάσεων, λιγάσεως, λιγάσεις,
λιγάσεων;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: Όχι
ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 371
Στο ΛΝΕΓ (Μπ.) τα ρ. σάζω και σιάχνω λημματογραφούνται δίπλα – δίπλα με την
κεφαλή του λήμματος, δηλ. το ρ. σιάζω (φωτ. 1).

Κατά τη συνήθη πρακτική του λεξικού αυτού, στα ρ. που συντάσσονται δίπλα ακριβώς
στην κεφαλή του λήμματος, δεν δίδεται καμία κλιτική πληροφορία γι’ αυτά. Λόγω αυτής
της πρακτικής του συγκεκριμένου αυτού λεξικού, ο Έφορος του Τμήματος Λεξικού,
θεωρώντας ότι υφίσταται ασάφεια, ζήτησε από το Τμήμα Ελληνικής Γλώσσας να
γνωμοδοτήσει σχετικά με τους κλιτικούς τύπους που δεν τεκμαίρονται άμεσα. Κατόπιν
τούτου, το ΤΕΓ αποφάνθηκε για όλες τις παρόμοιες περιπτώσεις του ΛΝΕΓ, με το
πρωτόκολλο αρ. 168 / 25.05.2020. Ένα τμήμα της εν λόγω γνωμοδότησης αφορά και το
ρ. σάζω και συγκεκριμένα την έγκριση των τύπων έσαξα, σάζομαι, σάχτηκα, σαγμένος
(φωτ. 2).

Ωστόσο, περίπου έναν χρόνο αργότερα κατέστη αποδεκτό και το βοήθημα «Λεξικό για
το Σχολείο και το Γραφείο» του ιδίου λεξικογράφου. Δυστυχώς στο ΛΣΓ
λημματογραφούνται μόνον τα ρ. σιάζω και σιάχνω, ενώ απουσιάζει παντελώς το ρ.
σάζω (φωτ. 3).

Θεωρείτε ορθό να συμπεριλαμβάνονται στις αποδεκτές λέξεις του ελληνικού
αγωνιστικού σκραμπλ οι τύποι της μετ. παθ. ενεστ. σαζόμενος, -η, -ο, οι τύποι της

οριστ. παθ. αορ. σάχθηκ-α, -ες κλπ. και οι τύποι της υποτ. παθ. αορ. σαχθ-ώ, σαχθ-είς
κλπ.;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: Όχι
ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 372
Στο ΛΚΝ λημματογραφείται το τριγενές επίθετο αλιτήριος, -α, -ο. Το ίδιο ακριβώς
παρατηρούμε και στο ΛΝΕΓ. Αντιθέτως, στο ΛΑΑ το λ. αλιτήριος συντάσσεται μόνον ως
αρσενικό ουσιαστικό και όχι ως τριγενές επίθετο. Επιπλέον, στο λεξικό αυτό ο
λεξικογράφος μάς δίνει και την εσφαλμένη ορθογραφία αλητήριος. Όλα αυτά μαζί
μπορείτε να τα δείτε στην παρακάτω φωτ. 1.

Θεωρείτε ότι από αυτά που παρατηρείτε στη φωτ. 1 τεκμαίρονται και κατά συνέπεια θα
πρέπει να συμπεριλαμβάνονται στις αποδεκτές λέξεις και οι τύποι αλητήρια, αλητήριας,
αλητήριες;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: Όχι
ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 373
Είχατε αποφανθεί στο ερώτημα Νο 107 ότι οι κλιτικοί τύποι του β΄ ενικ. προστ. ακράκου,
βαριάκου, εισάκου, καλ(ο)άκου, κρυφάκου, παράκου, υπάκου δεν θα πρέπει να
υφίστανται στο ελληνικό αγωνιστικό σκραμπλ και δεν θα πρέπει να είναι αποδεκτοί σ’
αυτό. Συμφωνείτε ότι το ίδιο θα πρέπει να ισχύει και για την προστακτική πολυάκου;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: Ναι

ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 374
Είχαμε εξετάσει στο ερώτημα Νο 11 τους τύπους ξεβγές, ξέβγα, ξεβγείτε, ξεβγάτε,
παραβγές, παραέβγα, παραβγείτε, παραβγάτε, λόγω του ότι στο ρ. βγαίνω του ΛΝΕΓ
δίδονται 4 (τέσσερις) κλιτικοί τύποι προστακτικής: βγες κ. (λαϊκ.) έβγα, βγείτε κ. (λαϊκ.)
βγάτε. Είχατε τότε αποφανθεί ότι θα πρέπει να θεωρούνται αποδεκτά τα ξεβγές,
ξεβγείτε, παραβγές, παραβγείτε και μη αποδεκτά τα ξέβγα, ξεβγάτε, παραέβγα,
παραβγάτε. Συμφωνείτε ότι τα ίδια ισχύουν και για το ρ. αντιβγαίνω; Δηλαδή αποδεκτά
τα αντιβγές, αντιβγείτε και μη αποδεκτά τα αντιέβγα, αντιβγάτε;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: Ναι
ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 375
Σε όλα τα αποδεκτά μας βοηθήματα, το λ. γεια λεξικογραφείται ως επιφώνημα.
Μοναδική εξαίρεση αποτελεί το ΛΝΕΓ, στο οποίο το λ. γεια συνοδεύεται από τα άρθρα
η/το και από την επισήμανση «κυρ. ως επιφών.», οπότε με βάση την ετυμολογία, καθώς
και τις ερμηνευτικές οδηγίες που μας δίνει ο ίδιος ο λεξικογράφος στον πρόλογο του
λεξικού του για λήμματα που συνοδεύονται από άρθρα, ο αναγνώστης πιθανόν να
συμπεραίνει ότι η λέξη αυτή εκτός από επιφώνημα είναι συγχρόνως και θηλυκό και
ουδέτερο ουσιαστικό (φωτ. 1).

Θεωρείτε ότι θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται στις αποδεκτές λέξεις και οι τύποι γειας,
γειες, γειων;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: Όχι
ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 376
Στο ΛΚΝ (Τριαντ.) το επίθετο ζόρικος -η/-ια -ο συνοδεύεται από τα κλιτικά υποδείγματα
Ε5 (όμορφος -η -ο) και Ε6 (πλούσιος, -α, -ο). Στο ΛΣΓ το ίδιο επίθετο συνοδεύεται από
το κλιτικό υπόδειγμα Ε5 (ψεύτικος, -η/ια, -ο). Όλα αυτά μαζί μπορείτε να τα δείτε στην
παρακάτω φωτ. 1.

Παρατηρούμε ότι στο ΛΣΓ η διτυπία που υφίσταται στον ενικό του θηλυκού, δεν
εμφανίζεται και στον πληθυντικό του θηλυκού, δηλαδή δεν λεξικογραφούνται οι τύποι
ψεύτικιες και ψεύτικιων. Αντιθέτως, το κλιτικό υπόδειγμα Ε6 του ΛΚΝ (πλούσιες,
πλούσιων), είναι πολύ πιθανόν να οδηγήσει τον αναγνώστη να συμπεράνει ότι
υφίστανται και οι τύποι ζόρικιες, ζόρικιων, αφού η κατάληξη είναι -ια, -ιας, -ιες, -ιων.
Σημειωτέον ότι από τα 410 συνολικά επίθετα του ΛΚΝ που σημαίνονται με την ένδειξη
Ε6, το μοναδικό με κατάληξη -ικος, -ικη/-ικια, -ικο είναι το επίθετο ζόρικος -η/-ια -ο.

Θεωρείτε ότι θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται στις αποδεκτές λέξεις και οι τύποι
ζόρικιες, ζόρικιων;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: Όχι
ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 377
Το ρ. άρχω / άρχομαι λεξικογραφείται σε όλα τα αποδεκτά μας βοηθήματα. Στο ΛΚΝ
γράφει «μόνο στον ενεστώτα». Στο ΛΑΑ δεν υφίσταται αντίστοιχη ένδειξη απουσίας
χρόνων, ωστόσο δεν δίδεται αόριστος, ούτε ενεργητικός, ούτε παθητικός. Αντιθέτως,
δίδεται η τριγενής μετοχή αρχόμενος. Όλα αυτά μαζί μπορείτε να τα δείτε στην
παρακάτω φωτ. 1.

Ας πάμε τώρα να δούμε τι κλιτικές πληροφορίες δίδονται στα 3 αποδεκτά μας
βοηθήματα Μπαμπινιώτη. Στη Β΄ έκδοση γράφει «μόνο στον ενεστώτα», ενώ στο
ερμήνευμα εμφανίζεται και η παθητική φωνή άρχομαι, άρχεται κλπ. Στο ΛΣΓ δίδεται το
κλιτικό υπόδειγμα Ρ7. Στη Δ΄ έκδοση εμφανίζεται και ο ενεργητικός παρατατικός ήρχα.
Όλα αυτά μαζί μπορείτε να τα δείτε στην παρακάτω φωτ. 2.

Στο ΛΣΓ, το Ρ7 είναι το διδάσκω, δίδασκα, δίδαξα, διδάξω, διδάσκοντας, διδάσκομαι,
διδασκόμουν, διδάχτ(θ)ηκα, διδαχτ(θ)ώ, διδάξου, διδασκόμενος, διδαγμένος (φωτ. 3).

Α. Το Τμήμα Λεξικού θεωρεί ότι στην ενεργητική φωνή ο παρατατικός σχηματίζεται
μόνο με αύξηση (ήρχα, ήρχες, ήρχε, ήρχαμε, ήρχατε, ήρχαν, ήρχανε). Όχι δηλαδή άρχα,
άρχες, άρχε, άρχαμε, άρχατε, άρχαν, άρχανε. Συμφωνείτε με το ΤΛ;
Β. Θεωρεί επίσης ότι στην παθητική φωνή τεκμαίρεται και θα πρέπει να είναι αποδεκτός
ο παρατατικός αρχόμουν, αρχόσουν κλπ. Συμφωνείτε με το ΤΛ;
Γ. Αντιθέτως, θεωρεί ότι στην παθητική φωνή δεν τεκμαίρεται το αοριστικό θέμα
(άρχτ(θ)ηκα, αρχτ(θ)ώ, αργμένος). Συμφωνείτε με το ΤΛ;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: Α: ναι – Β: ναι – Γ: ναι
ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 378
Στο ΛΣΓ λημματογραφείται και το ρ. καταρώμαι, το οποίο συνοδεύεται από το κλιτικό
υπόδειγμα Ρ25β διασπώμαι (φωτ. 1).

Όπως παρατηρούμε στον πίνακα Ρ25β, στο γ΄ ενικό και στο γ΄ πληθυντικό πρόσωπα
του παρατατικού εμφανίζονται αντίστοιχα οι κλιτικοί τύποι διεσπάτο και διεσπώντο (με
εσωτερική αύξηση).
Θεωρείτε ορθό να συμπεριλαμβάνονται στις αποδεκτές λέξεις α) τα κατεράτο /
κατερώντο, β) τα καταράτο / καταρώντο ή γ) όλα αυτά μαζί;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: μόνο τα κατεράτο / κατερώντο
ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 379

Σε παλαιότερα ερωτήματα (Νο 68, Νο 230, Νο 247, Νο 262) είχαμε εξετάσει την
ορθότητα κάποιων κλιτικών τύπων ορισμένων λαϊκότροπων θηλυκών ουσιαστικών (π.χ.
κούραση, πέραση, λύπηση, ζήση, χάση, φέξη, θύμηση, κουφόβραση, χώνεψη,
δούλεψη, μπόρεση, ξεκούραση, καλοπέραση, φτιάξη, φτειάξη, λήστευση, χαράκωση,
φύτρωση, ψήφιση, βόλεψη, πόνεση, φούσκωση, κακοπέραση, φούντωση, πάψη,
σκάση, σμίξη, χάψη κ.ά.).
Στο ερώτημα Νο 68 αποφανθήκατε σχετικά με τα άρμοση, ξόδεψη, παίδεψη, πόρεψη,
σκάση, σμίξη, χάψη ότι δεν υφίστανται και δεν είναι αποδεκτοί οι κλιτικοί τύποι
ΑΡΜΟΣΕΩΣ, ΑΡΜΟΣΕΩΝ, ΞΟΔΕΨΕΩΣ, ΞΟΔΕΨΕΩΝ, ΠΑΙΔΕΨΕΩΣ, ΠΑΙΔΕΨΕΩΝ,
ΠΟΡΕΨΕΩΣ, ΠΟΡΕΨΕΩΝ, ΣΚΑΣΕΩΣ, ΣΚΑΣΕΩΝ, ΣΜΙΞΕΩΣ, ΣΜΙΞΕΩΝ, ΧΑΨΕΩΣ,
ΧΑΨΕΩΝ.
Στο ερώτημα Νο 230 αποφανθήκατε σχετικά με το χώνεψη ότι δεν υφίσταται και δεν
είναι αποδεκτός ο κλιτικός τύπος ΧΩΝΕΨΕΩΣ.
Στο ερώτημα Νο 247 αποφανθήκατε σχετικά με το πάψη ότι δεν υφίστανται και δεν είναι
αποδεκτοί οι κλιτικοί τύποι ΠΑΨΕΩΣ, ΠΑΨΕΩΝ.
Στο ερώτημα Νο 262 αποφανθήκατε σχετικά με τα θύμηση, ξόφληση, πάκτωση,
πάχτωση, πάψη, σκάση, χάψη ότι υφίστανται και είναι αποδεκτά τα ΘΥΜΗΣΕΩΝ,
ΞΟΦΛΗΣΕΩΝ, ΠΑΚΤΩΣΕΩΝ, ΠΑΧΤΩΣΕΩΝ και ότι δεν υφίστανται και δεν είναι
αποδεκτά τα ΞΟΦΛΗΣΕΩΣ, ΠΑΚΤΩΣΕΩΣ, ΠΑΧΤΩΣΕΩΣ, ΠΑΨΕΣ, ΣΚΑΣΕΣ, ΧΑΨΕΣ.
Σημειωτέον ότι στο ΛΣΓ τα λαϊκότροπα θηλυκά ουσιαστικά ζήση, χάση, φέξη
συνοδεύονται από το κλιτικό υπόδειγμα Ο17 ζέστη, ζέστης, ζέστες, χωρίς γενική
πληθυντικού (φωτ. 1).

Τα επίσης λαϊκότροπα πάψη, σκάση, σμίξη, χάψη λεξικογραφούνται μόνο στο ΛΝΕΓ,
χωρίς να συνοδεύονται από κλιτικές πληροφορίες. Δηλαδή δεν λεξικογραφούνται καν
στο ΛΣΓ. Αυτός άλλωστε είναι και ο λόγος που μας έχουν απασχολήσει στα
προηγούμενα ερωτήματα (Νο 68, Νο 230, Νο 247, Νο 262). Θεωρείτε ότι οι τύποι
ΠΑΨΩΝ, ΣΚΑΣΩΝ, ΣΜΙΞΩΝ, ΧΑΨΩΝ θα πρέπει να θεωρούνται αποδεκτοί;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: Όχι
ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 380
Το ρήμα ράπτω λεξικογραφείται μόνο στο ΛΝΕΓ (Μπ.) και στο ΛΣΓ (του ιδίου). Στο
ΛΝΕΓ δίδεται ως αυτούσιο λήμμα (κεφαλή λήμματος), δίχως όμως να συνοδεύεται και
από κλιτικές πληροφορίες, αφού υπάρχει βελάκι με παραπομπή στο ρ. ράβω. Στο δε
ράβω, το ρ. ράπτω συντάσσεται ως υπολήμμα, δίχως όμως (και πάλι) να δίδονται

κλιτικές πληροφορίες. Κάποια σχόλια κάτω κάτω στην – ούτως ή άλλως μη αποδεκτή
από τους κανονισμούς – ετυμολογία, δεν βοηθούν ιδιαιτέρως τον αναγνώστη (φωτ. 1).

Σε άλλο σημείο του ίδιου λεξικού εντοπίζουμε ένα – μη αποδεκτό από τους κανονισμούς
– πλαίσιο με σχόλια. Εντούτοις, εδώ ο λεξικογράφος μάς εξηγεί ότι «Με δύο -ρργράφονται και οι ιστορικοί χρόνοι (παρατατικός – αόριστος) ρημάτων από ρ-, που
ανάγονται στην αρχαία ή τη λόγια γλωσσική παράδοση: ρέω – έρρεε, ρίπτω – ερρίφθη
(ο κύβος). Ωστόσο, όλα τα νεότερα σύνθετα (ξεριζώνω, ξαναρίχνω, αναρωτιέμαι κ.τ.ό.),
τα μεταπλασμένα ρήματα (ράπτω > ράβω – έραψα κ.τ.ό.) και οι ξένες λέξεις (καρό,
περούκα, σαβούρα κ.τ.ό.) γράφονται με ένα -ρ-» (φωτ. 2).

Τέλος, στο ΛΣΓ το ρ. ράπτω συνοδεύεται από το κλιτικό υπόδειγμα Ρ4α και την
επισήμανση «μόνο ενεστ. κ. παρατ.» (φωτ. 3).

Σας παρακαλούμε να παρατηρήσετε τις φωτ. 1, 2, 3 και να απαντήσετε στο ακόλουθο
ερώτημα. Θεωρείτε ότι τεκμαίρονται και θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται στις
αποδεκτές λέξεις α) τα έραπτα, έραπτες, έραπτε, β) τα έρραπτα, έρραπτες, έρραπτε,
έρραπταν ή γ) όλα αυτά μαζί;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: όλα αυτά μαζί

