
    

 

Αριθ. Πρωτ. 420 / 23.05.2022 
 
ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ «ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΕΞΙΚΟΥ» ΠΡΟΣ ΤΟ «ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 
ΓΛΩΣΣΑΣ» ΚΑΙ Η ΕΙΣΗΓΗΣΗ – ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ Τ.Ε.Γ. (31/05/2022) 
 
ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 426 
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 καθάρειος, καθάριος, καθαρός, καθαρτικός, 
καθιστικός, καθοδικός, καθολικός, καθοριστικός, καίριος, καμαρωτός, καματερός, 
καμπύλος, καμπυλωτός, κανονικός, καραφλός, καρπερός, καρτερικός, καταβλητικός, 
καταδεκτικός, καταδεχτικός; 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: Ναι στα καθαρότερος, καθαρότατος, καθολικότερος, 
καθολικότατος, καθοριστικότερος, καθοριστικότατος, καματερότερος, 
καματερότατος, καμπυλότερος, καμπυλότατος, κανονικότερος, κανονικότατος, 
καρπερότερος, καρπερότατος, καρτερικότερος, καρτερικότατος, 
καταδεκτικότερος, καταδεκτικότατος, καταδεχτικότερος, καταδεχτικότατος. Όχι 
σε όλα τα υπόλοιπα. 
 
ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 427 
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 πούρος, κατακριτικός, καταληπτός, καταληπτικός, 
κατάλληλος, καταλυτικός, κατανοητός, κατανυκτικός, καταφατικός, κατηφορικός, 
κατσαρός, καυστικός, καυτερός, καυτός, καχεκτικός, καψερός, κεντρικός, κεφάτος, 
κίβδηλος, κινητικός; Σημ: τεκμαίρονται τα καταλληλότερος, κεντρικότερος. 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: Όχι στα πουρότερος, πουρότατος, κατακριτικότερος, 
κατακριτικότατος, καταληπτότερος, καταληπτότατος, καταληπτικότερος, 
καταληπτικότατος, καταφατικότερος, καταφατικότατος, κεφατότερος, 
κεφατότατος, κιβδηλότερος, κιβδηλότατος. Ναι σε όλα τα υπόλοιπα. 
 



ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 428 
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 κιτρινωπός, κλαδερός, κλασικός (κλασσικός), 
κλειστός, κλούβιος, κοίλος, κοινωνικός, κολακευτικός, κολλητικός, κολλητός, κομβικός, 
κομπαστικός, κομπλεξικός, κομψός, κοντακιανός, κοπιαστικός, κοσμητικός, κοσμικός, 
κουζουλός, κουνιστός; 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: Όχι στα κιτρινωπότερος, κιτρινωπότατος, κλαδερότερος, 
κλαδερότατος, κλειστότερος, κλειστότατος, κλουβιότερος, κλουβιότατος, 
κοιλότερος, κοιλότατος, κολλητότερος, κολλητότατος, κομπαστικότερος, 
κομπαστικότατος, κοντακιανότερος, κοντακιανότατος. Ναι σε όλα τα υπόλοιπα. 
 
ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 429 
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 κουραστικός, κουτός (κουττός), κουφωτός, 
κοφτερός, κοχλαστός, χοχλαστός, κραδαστικός, κραταιός, κρατερός, κραυγαλέος, 
κρεατερός, κριτσανιστός, κροτικός, κρουστός, κρυπτός, κρύφιος, κρυφός, κρυφτός, 
κτητικός, κτυπητός; 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: Ναι στα κουραστικότερος, κουραστικότατος, κουτότερος, 
κουτότατος, κουφωτότερος, κουφωτότατος, κοφτερότερος, κοφτερότατος, 
κραταιότερος, κραταιότατος, κρατερότερος, κρατερότατος, κριτσανιστότερος, 
κριτσανιστότατος, κρυφιότερος, κρυφιότατος, κρυφότερος, κρυφότατος, 
κτητικότερος, κτητικότατος. Όχι σε όλα τα υπόλοιπα. 
 
ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 430 
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 κυλιστός, κυνικός, κυριαρχικός, κύριος, κυρτός, 
κυρωτικός, κωμικός, καινοπρεπής, καλλιεπής, κατηφής, κατωφερής, κεφαλαιώδης, 
κινδυνώδης, κνησμώδης, κολλώδης, κομψοεπής, κοσμοβριθής, κραιπαλώδης, 
κρεμώδης, κρημνώδης; Σημ: τεκμαίρεται το κυριότερος. 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: Ναι στα κυνικότερος, κυνικότατος, κυριαρχικότερος, 
κυριαρχικότατος, κυριότατος, κυρτότερος, κυρτότατος, κωμικότερος, 
κωμικότατος, καλλιεπέστερος, καλλιεπέστατος, κατηφέστερος, κατηφέστατος, 
κατωφερέστερος, κατωφερέστατος, κεφαλαιωδέστερος, κεφαλαιωδέστατος. Όχι 
σε όλα τα υπόλοιπα. 
 
ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 431 



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 ιαματικός, ιδανικός, ικετευτικός, ικετικός, ιλαρός, 
ιλαρυντικός, ιπποτικός, ισχνός, ιταμός, ιδιωφελής, ιώδης, θαλερός, θαλπερός, θαμβός, 
θαμπός, θαμβωτικός, θαμπωτικός, θαμπερός, θαρρετός, θαυμαστικός, θαυμαστός, 
θεαματικός; Σημ: τεκμαίρεται το ιπποτικότατος.  
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: Όχι στα ικετικότερος, ικετικότατος, ιλαρυντικότερος, 
ιλαρυντικότατος, ιωδέστερος, ιωδέστατος, θαλπερότερος, θαλπερότατος, 
θαμβότερος, θαμβότατος, θαμπωτικότερος, θαμπωτικότατος, θαμπερότερος, 
θαμπερότατος, θαρρετότερος, θαρρετότατος, θεαματικότερος, θεαματικότατος. 
Ναι σε όλα τα υπόλοιπα. 
 
ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 432 
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 θεϊκός, θεληματικός, θεμελιακός, θεμιτός, 
θερμαντικός, θετικός, θλιβερός, θολερός, θρεψερός, θραψερός, θρυλικός, θρυπτικός, 
θωπευτικός, θεμελιώδης, θυελλώδης, θυμώδης, ηγεμονικός, ηγετικός, ηδονικός, 
ηδονιστικός, ηδυντικός, ηθικιστικός;  
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: Όχι στα θολερότερος, θολερότατος, θρεψερότερος, 
θρεψερότατος, θραψερότερος, θραψερότατος, ηθικιστικότερος, ηθικιστικότατος. 
Ναι σε όλα τα υπόλοιπα. 
 
ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 433 
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 ηθικολογικός, ηθικός, ηθοπλαστικός, ήμερος, 
ηρωικός, ηχηρός, ηλιθιώδης, ηλιοχαρής, ηττοπαθής, ζερβός, ζεστός, ζηλευτός, 
ζουμερός, ζουρλός, ζοφερός, ζωηρός, ζωντανός, ζωτικός, ζοφώδης, ζωώδης, ξανθός, 
ξανθωπός; Σημ: τεκμαίρεται το ζωηρότερος. 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: Όχι στα ηθικολογικότερος, ηθικολογικότατος, 
ηλιοχαρέστερος, ηλιοχαρέστατος, ζερβότερος, ζερβότατος, ζουρλότερος, 
ζουρλότατος, ζοφωδέστερος, ζοφωδέστατος, ζωωδέστερος, ζωωδέστατος, 
ξανθωπότερος, ξανθωπότατος. Ναι σε όλα τα υπόλοιπα. 
 
ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 434 
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 εγκάρδιος, εγκεφαλικός, έγκυρος, εγωιστικός, 



εθιστικός, ειδικός, ειδυλλιακός, ειρηνικός, ειρωνικός, εκδηλωτικός, εκδικητικός, 
εκθαμβωτικός, εκθειαστικός, έκθυμος, εκκεντρικός, εκκωφαντικός, εκλεκτικός, εκλεκτός, 
εκλεχτός, έκλυτος, έκπαγλος, εκπληκτικός, εκρηκτικός, εκστατικός, εκτατικός, 
εκτονωτικός, εκτυφλωτικός, εκφοβιστικός, εκφραστικός, ελαστικός; Σημ: τεκμαίρονται τα 
ειδικότερος, εκλεκτότερος.  
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: Όχι στα εκθυμότερος, εκθυμότατος, εκλυτότερος, εκλυτότατος, 
εκπαγλότερος, εκπαγλότατος, εκτατικότερος, εκτατικότατος, ελαστικότερος, 
ελαστικότατος. Ναι σε όλα τα υπόλοιπα. 
 
ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 435 
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 ελαφρύς, ελαφρυντικός, ελαφρός, ελεεινός, 
ελεημονικός, ελκτικός, ελκυστικός, ελληνικός, ελπιστικός, εμετικός, έμορφος, 
εμπαικτικός, έμπειρος, εμφαντικός, εμφατικός, εναλλακτικός, ενδοτικός, ενεργός, 
ενεργητικός, ενισχυτικός, ενοχλητικός, εντατικός, εντροπαλός, εντυπωσιακός, 
εντυπωτικός, ενωτικός, εξαγριωτικός, εξαιρετικός, εξαντλητικός; Σημ: τεκμαίρονται τα 
ελαφρύτερος, ελαφρότερος, ελληνικότατος, εμπειρότερος. 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: Όχι στα ελεημονικότερος, ελεημονικότατος, ελπιστικότερος, 
ελπιστικότατος, εντροπαλότερος, εντροπαλότατος, εξαγριωτικότερος, 
εξαγριωτικότατος. Ναι σε όλα τα υπόλοιπα. 
 
ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 436 
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 εξελίξιμος, εξεταστικός, εξευρετικός, εξηγητικός, 
εξοντωτικός, εξυπηρετικός, εξυψωτικός, εξωφρενικός, εορτινός, εορταστικός, 
επαινετικός, επαινετός, επαίσχυντος, επεισοδιακός, επεκτατικός, επιβλητικός, 
επιδεικτικός, επιδεκτικός, επιθετικός, επιθυμητός, επικίνδυνος, επικουρικός, επικριτικός, 
επιλεκτικός, επινοητικός, επιπληκτικός, επιπόλαιος, επίσημος; Σημ: τεκμαίρεται το 
επισημότερος. 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: Όχι στα εξελιξιμότερος, εξελιξιμότατος, εξευρετικότερος, 
εξευρετικότατος, εξηγητικότερος, εξηγητικότατος, εορτινότερος, εορτινότατος, 
επαινετότερος, επαινετότατος, επιπληκτικότερος, επιπληκτικότατος. Ναι σε όλα 
τα υπόλοιπα. 
 
ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 437 
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 επιτακτικός, επιτατικός, επιτιμητικός, επιτρεπτικός, 



επιφανειακός, εργατικός, ερεθιστικός, ερευνητικός, ερημικός, εριστικός, ερωτικός, 
εταστικός, ευαίσθητος, ευεργετικός, εύθετος, εύθικτος, εύθυμος, εύκαμπτος; 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: Όχι στα εταστικότερος, εταστικότατος, ευθετότερος, 
ευθετότατος. Ναι σε όλα τα υπόλοιπα. 
 
ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 438 
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 ευλαβικός, ευνοϊκός, ευρετικός, ευρηματικός, 
εύρωστος, εύφορος, ευφραντικός, εφεκτικός, εφευρετικός, εφιδρωτικός, εχθρικός, 
εγωμανής, επακριβής, ευήθης, ευθαλής, ευθυτενής, ευσταλής, ευώδης, πολυάριθμος; 
Σημ: τεκμαίρεται το ευνοϊκότερος. 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: Όχι στα ευφραντικότερος, ευφραντικότατος, εφιδρωτικότερος, 
εφιδρωτικότατος, επακριβέστερος, επακριβέστατος, πολυαριθμότερος, 
πολυαριθμότατος. Ναι σε όλα τα υπόλοιπα. 
 
ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 439 
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 δαιμόνιος, δαιμονικός, δαπανηρός, δειλός, δεινός, 
δεκτικός, δελεαστικός, δεξιός, διάπυρος, δεσμευτικός, δεσποτικός, δηκτικός, δηλωτικός, 
δημαγωγικός, δημιουργικός, δημοκοπικός, δημοκρατικός, διαβατός, διαβλητός, 
διαβολικός, διαολικός; Σημ: τεκμαίρεται το δεξιότερος. 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: Όχι στα δαιμονιότερος, δαιμονιότατος, δαιμονικότερος, 
δαιμονικότατος, διαπυρότερος, διαπυρότατος, δηλωτικότερος, δηλωτικότατος, 
δημαγωγικότερος, δημαγωγικότατος, δημοκοπικότερος, δημοκοπικότατος, 
διαβατότερος, διαβατότατος, διαολικότερος, διαολικότατος. Ναι σε όλα τα 
υπόλοιπα. 
 
ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 440 
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 διαβρωτικός, διαδραστικός, διακριτός, διαλλακτικός, 
διαλυτικός, διαπλεύσιμος, διασαφητικός, διάσημος, διασπαστικός, διασταλτικός, 
διαχυτικός, διεγερτικός, διεισδυτικός, διεξοδικός, δίκαιος, διογκωτικός, διορατικός, 
διχαστικός, δογματικός, δολερός; Σημ: τεκμαίρονται τα διαλλακτικότερος, διασημότερος, 
δικαιότερος. 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: Όχι στα διαπλευσιμότερος, διαπλευσιμότατος. Ναι σε όλα τα 
υπόλοιπα. 



 
ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 441 
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 δολιευτικός, δόλιος, δολοφονικός, δοξαστικός, 
δουλικός, δραματικός, δραστικός, δροσερός, δροσιστικός, δυναμικός, δυναμωτικός, 
δυναστικός, δυνατός, δυτικός, διστακτικός, δισταχτικός, δοτικός, δύσκολος, 
δαιδαλώδης, δυσσεβής; Σημ: τεκμαίρονται τα δυνατότερος, δυσκολότερος. 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: Όχι στα δολιευτικότερος, δολιευτικότατος, δισταχτικότερος, 
δισταχτικότατος, δαιδαλωδέστερος, δαιδαλωδέστατος. Ναι σε όλα τα υπόλοιπα. 
 
ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 442 
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 γαληνός, γαμψός, γάργαρος, γαμιστερός, γελαστός, 
γελοίος, γενναίος, γεραλέος, γεραρός, γευστικός, γηραιός, γηραλέος, γιορτινός, γκαβός, 
γλαρός, γλαφυρός, γλήγορος, γλιστερός (γλυστερός), γλίσχρος, γλιτσερός; Σημ: 
τεκμαίρονται τα γαληνότατος, γευστικότατος, γηραιότερος. 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: Όχι στα γαμψότερος, γαμψότατος, γαργαρότερος, 
γαργαρότατος, γαμιστερότερος, γαμιστερότατος, γεραλεότερος, γεραλεότατος, 
γεραρότερος, γεραρότατος, γηραλεότερος, γηραλεότατος, γκαβότερος, 
γκαβότατος, γλαρότερος, γλαρότατος, γληγορότερος, γληγορότατος. Ναι σε όλα 
τα υπόλοιπα. 
 
ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 443 
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 γλυκαντικός, γλυκερός, γλυκόξινος (γλυκόξυνος), 
γλυκόπικρος, γλυκός, γλυφός, γνώριμος, γνωστικός, γοερός, γοητευτικός, γόνιμος, 
γοργός, γουρλωτός, γραφικός, γρήγορος, γρυπός, γυαλιστερός, γραώδης, γριφώδης, 
γωνιώδης; Σημ: τεκμαίρεται το γρηγορότερος.  
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: Όχι στα γλυκερότερος, γλυκερότατος, γλυκοξινότερος, 
γλυκοξινότατος, γλυκοπικρότερος, γλυκοπικρότατος, γλυφότερος, γλυφότατος, 
γνωριμότερος, γνωριμότατος, γουρλωτότερος, γουρλωτότατος, γραωδέστερος, 
γραωδέστατος, γριφωδέστερος, γριφωδέστατος, γωνιωδέστερος, 
γωνιωδέστατος. Ναι σε όλα τα υπόλοιπα. 
 
ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 444 
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 βαθουλός, βαθουλωτός, βάναυσος, βανδαλικός, 
βάρβαρος, βαρβάτος, βαρετός, βασανιστικός, βασικός, βάσιμος, βασταγερός, 
βδελυρός, βέβαιος, βίαιος, βιαστικός, βιώσιμος, βλαβερός; Σημ: τεκμαίρονται τα 
βασικότερος, βιαιότερος. 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: Όχι στα βαθουλότερος, βαθουλότατος, βαθουλωτότερος, 
βαθουλωτότατος, βανδαλικότερος, βανδαλικότατος, βαρβατότερος, 
βαρβατότατος, βασταγερότερος, βασταγερότατος. Ναι σε όλα τα υπόλοιπα.  
 
ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 445 
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 βλαισός, βλαπτικός, βλοσυρός, βοερός, βουερός, 
βοηθητικός, βολετός, βολικός, βραχνός, βρομερός (βρωμερός), βροντερός, βραστερός, 
βραχύβιος, βροχερός, βροντώδης, φωτερός; 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: Ναι σε όλα. 
 
ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 446 
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 άβαθος, αγαθός, αγανός, αγαπητός, αγαστός, 
άγαρμπος, αγγελικός, αγκαθερός, αγκαθωτός, ακανθωτός, αγλαός, άγουρος, 
αγουρωπός, άγριος, αγριωπός, αγχωτικός, αγώγιμος, αγωνιστικός, αδέξιος, αεροβικός, 
αεροπερατός, αθλητικός, άθλιος, αθρόος, αθωωτικός, αίθριος, αιματηρός, αιμοστατικός, 
αινιγματικός; Σημ: τεκμαίρονται τα αγριότερος, αθλιότερος.  
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: Όχι στα αβαθότερος, αβαθότατος, αγαρμπότερος, 
αγαρμπότατος, αγκαθερότερος, αγκαθερότατος, αγουρότερος, αγουρότατος, 
αεροβικότερος, αεροβικότατος, αεροπερατότερος, αεροπερατότατος, 
αιμοστατικότερος, αιμοστατικότατος. Ναι σε όλα τα υπόλοιπα. 
 
ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 447 
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 αιρετικός, αισθαντικός, αισθηματικός, αισθησιακός, 
αισθητός, αισιόδοξος, αίσιος, αισχρός, αιτιακός, αιχμηρός, αιώνιος, ακμαίος, ανθηρός, 
ακραίος, ακριανός, ακρινός, ακριβός, ακριτικός, ακροβατικός, αλαζονικός, αλαργινός, 
αλατερός, αλαφριός, αλαφρός, αλαφρύς, αλγεινός, αληθινός, άλκιμος, αλλεργικός; Σημ: 
τεκμαίρονται τα ακμαιότατος, ανθηρότατος, ακριβότερος.  
 



ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: Όχι στα αιτιακότερος, αιτιακότατος, αιωνιότερος, αιωνιότατος, 
ακρινότερος, ακρινότατος, αλατερότερος, αλατερότατος, αλαφριότερος, 
αλαφριότατος, αλαφρότερος, αλαφρότατος, αλαφρύτερος, αλαφρύτατος. Ναι σε 
όλα τα υπόλοιπα. 
 
ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 448 
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 αλμυρός, αρμυρός, αλτικός, αμαξιτός, αμαξωτός, 
αμαρτωλός, αμαυρός, αμβλυντικός, άμεσος, αμοιβαίος, αμυδρός, αμυντικός, 
αναβλητικός, αναγκαίος, αναγκαστικός, αναιμικός, αναιρετικός, αναλγητικός, 
αναληπτικός, αναλογικός, αναλυτικός, ανανεωτικός, ανανηπτικός, αναπαυτικός, 
αναρχικός, άναρχος, ανασταλτικός, ανασχετικός, ανατιμητικός; Σημ: τεκμαίρεται το 
αμυδρότατος.  
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: Ναι σε όλα. 
 
ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 449 
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 ανατολικός, ανατομικός, ανατρεπτικός, ανδρικός, 
αντρικός, ανεκτικός, ανεχτικός, ανεκτός, ανεχτός, ανηφορικός, ανθεκτικός, 
ανθιδρωτικός, ανιαρός, ανοδικός, ανόητος, ανοικτός, ανοιχτός, ανούσιος, αντιαλγικός, 
αντιληπτός, αντίξοος, αντίπαλος, αντιπηκτικός, αντιφατικός, ανδρείος, αντρείος, 
ανυψωτικός, ανώριμος; Σημ: τεκμαίρονται τα ανθεκτικότερος, ανιαρότερος.  
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: Όχι στα ανεχτικότερος, ανεχτικότατος, ανεχτότερος, 
ανεχτότατος, ανοητότερος, ανοητότατος, ανουσιότερος, ανουσιότατος, 
αντρειότερος, αντρειότατος. Ναι σε όλα τα υπόλοιπα. 
 
ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 450 
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 αξιοκρατικός, αξιόλογος, άοκνος, απαίσιος, 
απαιτητικός, απαλλακτικός, απαλλαχτικός, απαλός, απαλυντικός, απαξιωτικός, 
απατηλός, άπλετος, άπληστος, απλοϊκός, απλωτός, αποδεκτός, αποδοτικός, 
απόκρημνος, απολαυστικός, απολογητικός, απόλυτος, απομονωτικός, απομυζητικός, 
αποπεμπτικός, αποπνικτικός, αποπνιχτικός, απορριπτικός, αποτρεπτικός, 
αποφαντικός; Σημ: τεκμαίρονται τα αξιολογότερος, απαλότερος, αποδοτικότερος.  
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: Όχι στα απαλλαχτικότερος, απαλλαχτικότατος, απλετότερος, 
απλετότατος, απλωτότερος, απλωτότατος, απολυτότερος, απολυτότατος. Ναι σε 
όλα τα υπόλοιπα. 



 
ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 451 
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 αποφατικός, αποφρακτικός, απωθητικός, 
απωστικός, αράθυμος, αραιός, αρεστός, αριστερός, αρκετός, αρμόδιος, αρμονικός, 
αρμοστός, αρνητικός, αρπακτικός, αρπαχτικός, αρπαχτός, αρρενωπός, αρσενικός, 
άρτιος, αρτίστικος, αρχηγικός, αρχικός, αρχοντικός, αρωματικός, άσημος, ασθενικός, 
άσκημος, άσχημος, ασκητικός; Σημ: τεκμαίρεται το αριστερότερος.  
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: Όχι στα αρκετότερος, αρκετότατος, αρπαχτικότερος, 
αρπαχτικότατος, αρπαχτότερος, αρπαχτότατος, αρσενικότερος, αρσενικότατος. 
Ναι σε όλα τα υπόλοιπα. 
 
ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 452 
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 άσπαστος, αστείος, αστικός, αστραφτερός, 
ασφυκτικός, ασφυχτικός, άσχετος, άσωτος, άτακτος, άταχτος, ατάσθαλος, άτεγκτος, 
ατίθασος, άτιμος, ατονικός, άτονος, ατροφικός, άτσαλος, αυθεντικός, αυξητικός, 
αυταρχικός, αυχμηρός, αφαιμακτικός, αφαιρετικός, αφανιστικός, άφατος, αφέσιμος, 
αφετικός;  
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: Όχι στα ασπαστότερος, ασπαστότατος, αστραφτερότερος, 
αστραφτερότατος, ασφυχτικότερος, ασφυχτικότατος, αταχτότερος, αταχτότατος, 
ατασθαλότερος, ατασθαλότατος, ατονικότερος, ατονικότατος, ατσαλότερος, 
ατσαλότατος, αφαιμακτικότερος, αφαιμακτικότατος, αφατότερος, αφατότατος, 
αφεσιμότερος, αφεσιμότατος, αφετικότερος, αφετικότατος. Ναι σε όλα τα 
υπόλοιπα. 
 
ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 453 
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 αφηγηματικός, αφηγητικός, άφθονος, αφοπλιστικός, 
αφοριστικός, αφράτος, αφριστός, αφροδισιακός, άφωνος, αχαμνός, αχνιστός, άχραντος, 
αχρείος, αψηλός, αβαρής, αβλαβής, αγγλομαθής, αγγλοτραφής, αγχώδης, αδαής, 
αδρανής, αεροστεγής, αιμοδιψής, αιμοσταγής, αιμοχαρής, αισχροεπής, αισχροκερδής, 
ακραιφνής, ακριτοεπής; Σημ: τεκμαίρεται το αφωνότερος.  
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: Όχι στα αγγλοτραφέστερος, αγγλοτραφέστατος, 
αεροστεγέστερος, αεροστεγέστατος, αιμοδιψέστερος, αιμοδιψέστατος, 
αιμοσταγέστερος, αιμοσταγέστατος, αιμοχαρέστερος, αιμοχαρέστατος, 



αισχροεπέστερος, αισχροεπέστατος, αισχροκερδέστερος, αισχροκερδέστατος, 
ακριτοεπέστερος, ακριτοεπέστατος. Ναι σε όλα τα υπόλοιπα.  
 
ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 454 
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 ακροθιγής, ακροσφαλής, αληθοφανής, αμετροεπής, 
αμιγής, αμφιρρεπής, ανακριβής, ανελλιπής (ανελλειπής), ανευλαβής, ανηλεής, 
ανωφερής, απαχής, απλανής, αρτιεπής, αρτιμελής, αρχαιομαθής, αρχαιομανής, 
αρωματώδης, ασελγής, ατενής, αυτάρκης, αυτοτελής, αφανής, αφεγγής, αφειδής, 
αφρώδης, αφυής, αχανής; 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: Όχι στα ακροθιγέστερος, ακροθιγέστατος, ακροσφαλέστερος, 
ακροσφαλέστατος, αμετροεπέστερος, αμετροεπέστατος, ανηλεέστερος, 
ανηλεέστατος, αρχαιομανέστερος, αρχαιομανέστατος, ατενέστερος, ατενέστατος, 
αυτοτελέστερος, αυτοτελέστατος, αφανέστερος, αφανέστατος, αφεγγέστερος, 
αφεγγέστατος, αφειδέστερος, αφειδέστατος, αφυέστερος, αφυέστατος, 
αχανέστερος, αχανέστατος. Ναι σε όλα τα υπόλοιπα. 
 
ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 455 
Στα αποδεκτά μας λεξικά ΛΝΕΓ (Μπαμπ.), ΛΚΝ (Τριαντ.), ΛΑΑ (Ακαδ. Αθηνών) το ρ. 
αρέσκομαι συνοδεύεται από την επισήμανση «μόνο σε ενεστ. κ. παρατ.» ή «μόνο στο 
ενεστ. θ.» (φωτ. 1). 
 



 
 
Ωστόσο, στο επίσης αποδεκτό ΛΣΓ (Μπαμπ.) το ρ. αρέσκομαι συνοδεύεται από το 
κλιτικό υπόδειγμα Ρ7β (φωτ. 2). 
 



 
 
Το Τμήμα Λεξικού, θεωρώντας ότι υφίσταται προφανής παράλειψη του λεξικογράφου (ο 
οποίος θα έπρεπε να επισημαίνει στον αναγνώστη ότι δεν υπάρχει το αοριστικό θέμα), 
δεν έχει καταχωρίσει στην ψηφιακή βάση τους τύπους αρέχτ(θ)ηκα, αρέχτ(θ)ηκες κλπ., 
αρεχτ(θ)ώ, αρεχτ(θ)είς κλπ., αρέξου, αρεγμένος, -η, -ο. Συμφωνείτε με το ΤΛ; 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: Ναι 
 
ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 456 
Στο ΛΚΝ (Τριαντ.) λημματογραφείται και το ρ. λογιέμαι, το οποίο συνοδεύεται από το 
κλιτικό υπόδειγμα Ρ10.4β (φωτ. 1). 
 



 
 
Σύμφωνα με τις υποδείξεις του λεξικού, προκύπτουν ως αποδεκτοί οι κλιτικοί τύποι 
λογιέμαι, λογιέσαι κλπ., (ε)λογιόμουν(α), (ε)λογιόσουν(α) κλπ., (ε)λογάστηκα, 
(ε)λογάστηκες κλπ., λογαστώ, λογαστείς κλπ., λογάσου, λογασμένος, -η, -ο. 
 
Το Τμήμα Λεξικού, θεωρώντας ότι εδώ δεν υφίσταται κάποιο τυπογραφικό λάθος, έχει 
ήδη καταχωρίσει στην ψηφιακή βάση αποδεκτών λέξεων όλους αυτούς τους τύπους. 
Συμφωνείτε με το ΤΛ;  
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: Ναι 
 
ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 457 
Στα ΛΝΕΓ, ΛΚΝ, ΛΑΑ το ρ. ανασυγκροτώ  συνοδεύεται από τις εξής κλιτικές οδηγίες: 
ανασυγκροτώ, ανασυγκροτείς, ανασυγκρότησα, ανασυγκροτήσω, ανασυγκροτούμαι, 
ανασυγκροτείσαι, ανασυγκροτήθηκα, ανασυγκροτηθώ, ανασυγκροτήσου, 
ανασυγκροτημένος. 
 
Ωστόσο, στο αποδεκτό μας ΛΣΓ (Μπαμπ.) το ρ. ανασυγκροτώ αντί να συνοδεύεται από 
το κλιτικό υπόδειγμα Ρ31 (ασκώ, ασκείς, άσκησα, ασκούμαι, ασκείσαι, ασκήθηκα, 
ασκήσου, ασκούμενος, ασκημένος), παρατηρούμε ότι συνοδεύεται από το Ρ30, φορώ, 
φοράς, φόρεσα, φορέσω, φοριέμαι, φορέθηκα, φορεθώ, φορέσου, φορεμένος (φωτ. 1). 
 



 
 
Το Τμήμα Λεξικού, θεωρώντας ότι υφίσταται προφανές λάθος εκ παραδρομής του 
λεξικογράφου, δεν έχει καταχωρίσει στην ψηφιακή βάση τους τύπους ανασυγκροτά(ς), 



ανασυγκρότεσα, ανασυγκροτέσω, ανασυγκροτέθηκα, ανασυγκροτέσου, 
ανασυγκροτεμένος κλπ. Συμφωνείτε με το ΤΛ; 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: Ναι 
 
ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 458 
Στο ΛΑΑ λεξικογραφείται και το επίθετο άποιος, που συνοδεύεται από την επισήμανση 
«μόνο στο σύμπλεγμα άποιος διαβήτης» (φωτ. 1). 
 

 
 
Το Τμήμα Λεξικού έχει καταχωρίσει στην ψηφιακή βάση όλους τους τύπους του 
αρσενικού γένους του επιθέτου άποιος, όχι όμως και του θηλυκού ή του ουδετέρου. 
Συμφωνείτε με το ΤΛ;  
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: Ναι 
 
ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 459 
Στο ΛΝΕΓ λημματογραφείται και το ρ. διαπορώ, στο οποίο δίδονται εν είδει κλιτικών 
οδηγιών ο τύπος διαπορείς (άρα ο αναγνώστης συμπεραίνει ότι το ρ. αυτό ανήκει στη 
δεύτερη τάξη της β΄ συζυγίας), η επισήμανση «μόνο σε ενεστ. κ. παρατ.» και – μέσα 
στο ερμήνευμα – η χωρίς έντονους χαρακτήρες (bold) μετοχή διαπορών. Στο ΛΑΑ, 
παρομοίως, δίδεται ο τύπος διαπορείς, η μετοχή διαπορών και η επισήμανση «κυρίως 
σε ενεστ. κ. παρατ.», δίχως να αποκλείεται μεν ο αόριστος, αλλά και δίχως να μας 
δίδεται σαφώς το πώς ακριβώς σχηματίζεται ο αόριστος (λ.χ. διαπόρησα ή διαπόρεσα; 
). Όλα αυτά μπορείτε να τα δείτε στην παρακάτω φωτ. 1. 
 



 
 
Στο ΛΣΓ θα περίμενε κανείς ότι το ρ. αυτό θα συνοδεύεται από το κλιτικό υπόδειγμα 
Ρ31α, δηλαδή ασκώ, ασκείς, άσκησα, ασκήσω, όπως ακριβώς συμβαίνει στο ίδιο λεξικό 
με το ρ. απορώ (φωτ. 2). 
 

 
 
Ωστόσο, ο αναγνώστης παρατηρεί «ενεός, έκπληκτος και… διαπορών» ότι το ρ. 
διαπορώ συνοδεύεται από το κλιτικό υπόδειγμα Ρ27α, δηλαδή ανακτώ, ανακτάς, 
ανακτά, ανέκτησα, ανακτήσω κλπ. (φωτ. 3). 
 



 
 
Σας παρακαλούμε να απαντήσετε στις τρεις παρακάτω υποερωτήσεις: 
 
Α. Το Τμήμα Λεξικού θεωρεί ότι πρόκειται για λάθος εκ παραδρομής και κατά συνέπεια 
δεν έχει καταχωρίσει τους τύπους διαποράς, διαπορά, διαποράτε, οι οποίοι θα 
υφίσταντο εάν το ρ. ανήκε στην πρώτη τάξη της β΄ συζυγίας. Συμφωνείτε με το ΤΛ; 
 
Β. Θεωρείτε ορθούς και αποδεκτούς τους τύπους του αοριστικού θέματος διαπόρησα, 
διαπόρησες κλπ., διαπορήσω, διαπορήσεις κλπ.; 
 
Γ. Θεωρείτε ορθούς και αποδεκτούς τους τύπους του θηλυκού γένους της μετοχής 
διαπορούσας, διαπορούσης, διαπορουσών; 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: Α: ναι – Β: όχι – Γ: όχι 
 
ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 460 



Στο ΛΝΕΓ λεξικογραφείται το λ. είρων (ο/η) {είρωνος, είρωνα, είρωνες, ειρώνων}. 
Επίσης (καθημ.) είρωνας. Στο ΛΚΝ ο είρων, η είρων, ο είρωνας Ο5 (φύλακας) και η 
είρωνας. Στο ΛΑΑ είρωνας επίθ./ουσ. & (λόγ.) είρων. Όλα αυτά μπορείτε να τα δείτε 
στην παρακάτω φωτ. 1. 
 

 
 
Στο ΛΣΓ το επίθετο είρων συνοδεύεται από το κλιτικό υπόδειγμα Ε21, το οποίο 
αντιστοιχεί στο τριγενές επίθετο μετριόφρων, μετριόφρων, μετριόφρον (φωτ. 2). 
 



 
 
Σύμφωνα με τις υποδείξεις του λεξικού, προκύπτουν ως αποδεκτοί οι κλιτικοί τύποι 
είρονος, είρονα, είρονες, ειρόνων. Το Τμήμα Λεξικού, θεωρεί ότι εδώ δεν υφίσταται 
κάποιο τυπογραφικό λάθος. Συμφωνείτε με το ΤΛ;  
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: Όχι 
 

ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΕΞΙΚΟΥ: 
 

Το παραπάνω ερώτημα Νο 460 ετέθη (εκ παραδρομής) πλημμελώς. Στο ΛΣΓ, 
παραρτήματα, σελ. Π65, παρατήρηση αρ. 152, λεξικογραφείται ρητώς στο ουδέτερο 
γένος το επίθετο είρον (φωτ. 1). 
 

 
 
Κατά συνέπεια, οι τύποι ΕΙΡΟΝ, ΕΙΡΟΝΟΣ, ΕΙΡΟΝΑ, ΕΙΡΟΝΩΝ είναι αποδεκτοί. Ενώ ο 
τύπος ΕΙΡΟΝΕΣ είναι μη αποδεκτός. 



 
ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 461 
Στο ΛΝΕΓ, στο ερμήνευμα του ρ. νοιάζει, νοιάζουν εμφανίζεται χωρίς έντονους 
χαρακτήρες (bold) η φράση «με νοιάζει και με παρανοιάζει». Βάσει των γνωστών 
περιορισμών για τις φράσεις με bold στο συγκεκριμένο λεξικό, που περιγράφονται 
στους όρους αποδοχής λέξεων, η φράση αυτή δεν είναι αποδεκτή. Αλλά στο ΛΚΝ, στο 
οποίο δεν υφίστανται τέτοιοι περιορισμοί, στο ερμήνευμα του ρ. νοιάζει, νοιάζουν 
εμφανίζεται η ίδια ακριβώς φράση. Όλα αυτά μαζί μπορείτε να τα δείτε στην παρακάτω 
φωτ. 1. 
 

 
 
Θεωρείτε ορθούς και αποδεκτούς τους πέντε παρακάτω τύπους; 
 
Α: το γ΄ πληθ. του ενεστώτα ΠΑΡΑΝΟΙΑΖΟΥΝ(Ε) 
Β: το αναύξητο γ΄ εν. παρατ. (Ε)ΠΑΡΑΝΟΙΑΖΕ 
Γ: το αναύξητο γ΄ πληθ. παρατ. (Ε)ΠΑΡΑΝΟΙΑΖΑΝ(Ε) 
Δ: το γ΄ εν. παρατ. με εσωτερική αύξηση ΠΑΡΑΕΝΟΙΑΖΕ 
Ε: το γ΄ πληθ. παρατ. με εσωτερική αύξηση ΠΑΡΑΕΝΟΙΑΖΑΝ 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: Α: ναι – Β: όχι – Γ: όχι – Δ: όχι – Ε: όχι 
 
ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 462 
Στα ΛΝΕΓ, ΛΣΓ, ΛΑΑ λεξικογραφείται και το απρόσωπο ρ. απόκειται. Στα μεν δύο 
πρώτα δίδεται μόνον το γ΄ ενικό πρόσωπο του ενεστώτα, στο δε τρίτο δίδεται και το γ΄ 
πληθυντικό πρόσωπο του ενεστώτα, καθώς μέσα στο ερμήνευμα βρίσκουμε τη φράση 
«χειρόγραφα που απόκεινται στο ιστορικό αρχείο» (φωτ. 1). 
 



 
 
Όπως παρατηρούμε στη φωτ. 1, δεν υπάρχει πουθενά κάποια επισήμανση του τύπου 
«μόνο στον ενεστώτα» ώστε να μπορούμε να πούμε ότι αποκλείεται από τον 
λεξικογράφο ο παρατατικός. Ωστόσο, δεν είναι σαφές και ξεκάθαρο το πώς ακριβώς 
σχηματίζεται ο παρατατικός. Συμβουλευτήκαμε και το μη αποδεκτό lexigram (φωτ. 2). 
 

 
 
Θεωρείτε ορθούς και αποδεκτούς τους τύπους του παρατατικού 
Α: απέκειτο και απέκειντο; 
Β: απόκειτο και απόκειντο; 



Γ: όλα μαζί τα ανωτέρω; 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: Α: ναι – Β: όχι 
 
ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 463 
Το ουσ. αυτολύπηση λεξικογραφείται μόνο στο ΛΑΑ, χωρίς να συνοδεύεται από 
επισημάνσεις μορφολογικών περιορισμών (φωτ. 1). 
 

 
 
Στο μη αποδεκτό lexigram η αυτολύπηση κλίνεται ομαλά σε όλες τις πτώσεις ενικού και 
πληθυντικού (φωτ. 2). 
 



 
 
Στο ΛΝΕΓ η λύπηση λεξικογραφείται «χωρ. πληθ.». Στο ΛΚΝ ομοίως (κλίνεται κατά το 
Ο32α = κούραση). Στο ΛΣΓ δίδεται το κλιτικό υπόδειγμα Ο18, θύμηση, θύμησης, 
θύμησες, θυμήσεων, αλλά υπάρχει ταυτοχρόνως και η επισήμανση «χωρ. γεν. πληθ.». 
Στο δε ΛΑΑ η λύπηση δεν συνοδεύεται από καμία κλιτική πληροφορία. Στο μη αποδεκτό 
lexigram η λύπηση κλίνεται μόνο στον ενικό (φωτ. 3). 
 



 
 
Τα μέλη του Τμήματος Λεξικού δεν είναι απολύτως βέβαια για το κατά πόσον το 
σύνθετο ουσιαστικό αυτολύπηση οφείλει να ακολουθεί την κλίση του ουσιαστικού 
λύπηση. Θεωρώντας ορθούς τους τύπους ΑΥΤΟΛΥΠΗΣΕΩΣ, ΑΥΤΟΛΥΠΗΣΕΙΣ, 
ΑΥΤΟΛΥΠΗΣΕΩΝ, το ΤΛ τους έχει ήδη συμπεριλάβει στην ψηφιακή βάση αποδεκτών 
λέξεων 2-15 γραμμάτων. Συμφωνείτε με το ΤΛ; 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: Όχι 
 
ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 464 



Στο ΛΝΕΓ λεξικογραφείται το ουσ. καλιγωτής με διπλή ορθογραφία (και με διπλό λ: 
καλλιγωτής). Το αμέσως προηγούμενο λήμμα είναι το ρ. καλιγώνω, στο ερμήνευμα του 
οποίου βρίσκονται ως υπολήμματα και τα ουσ. καλίγωμα και καλίγωση. Όλα αυτά 
μπορείτε να τα δείτε στην παρακάτω φωτ. 1. 
 

 
 
Σας παρακαλούμε να απαντήσετε στις τρεις παρακάτω υποερωτήσεις: 
 
Α. Θεωρείτε ότι το ρ. καλιγώνω αποτελεί παράγωγο του ουσ. καλ(λ)ιγωτής; 
Β. Θεωρείτε ότι το ουσ. καλίγωμα αποτελεί παράγωγο του ουσ. καλ(λ)ιγωτής; 
Γ. Θεωρείτε ότι το ουσ. καλίγωση αποτελεί παράγωγο του ουσ. καλ(λ)ιγωτής; 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: Α: όχι – Β: όχι – Γ: όχι 
 
ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 465 
Είχαμε εξετάσει παλαιότερα, στο ερώτημα Νο 55, το ενδεχόμενο της τεκμηρίωσης του 
τελικού -ν στην αιτιατική των αρσενικών και των θηλυκών αντωνυμιών και είχαμε πει 
τότε 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. 
 
Επιπλέον, είχαμε εξετάσει στο ερώτημα Νο 341 και την αντωνυμία αυτείνος -η -ο που 
λημματογραφείται στο ΛΚΝ. Το Τμήμα Λεξικού δεν είχε εντοπίσει κάπου μέσα στα 
λεξικά μας τους τύπους ΑΥΤΕΙΝΟΝ και ΑΥΤΕΙΝΗΝ. Θεωρήσατε τότε ομόφωνα τους 
τύπους αυτούς ως μη αποδεκτούς. 
 
Στο σημερινό ερώτημα θα ασχοληθούμε με την αντωνυμία αυτούνος, -η, -ο, που 
λεξικογραφείται στο ΛΚΝ (φωτ. 1). 
 



 
 
Το Τμήμα Λεξικού δεν έχει εντοπίσει κάπου μέσα στα λεξικά μας τους τύπους 
ΑΥΤΟΥΝΟΝ και ΑΥΤΟΥΝΗΝ. Θεωρείτε ορθό να συμπεριλαμβάνονται στις αποδεκτές 
λέξεις του ελληνικού αγωνιστικού σκραμπλ; 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: Όχι 
 
ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 466 
Είχαμε εξετάσει παλαιότερα, στο ερώτημα Νο 88 Γ, τη γραμματική ορθότητα και 
«αποδεκτότητα» σύνθετων ρημάτων σε -αρίζω που προκύπτουν από τον πίνακα 
«αριθμός» του ΛΝΕΓ. Είχατε τότε γνωμοδοτήσει θετικά μόνο για τις δεκάδες, δηλαδή 
δεκαρίζω, εικοσαρίζω, τριανταρίζω, σαρανταρίζω, πενηνταρίζω, εξηνταρίζω, 
εβδομηνταρίζω, ογδονταρίζω, ενενηνταρίζω. Δείτε απόσπασμα από το ερώτημα αυτό 
στην παρακάτω φωτ. 1. 
 

 
 
Επιπλέον, ασχοληθήκαμε εκ νέου με το εν λόγω ζήτημα, στο ερώτημα Νο 391, για να 
εξετάσουμε την ορθότητα του αοριστικού θέματος του ρ. δεκαρίζω. Μπορείτε να δείτε το 
ερώτημα Νο 391 στην παρακάτω φωτ. 2. 
 



 
 
Στο σημερινό ερώτημα επανερχόμαστε στα ρ. αυτά, διότι (όπως εξάλλου μπορείτε να 
παρατηρήσετε στην παραπάνω φωτ. 2), γράψαμε τότε – δυστυχώς εκ παραδρομής – 
ότι «σε όλα τα ρήματα της ακολουθίας δεκαρίζω, εικοσαρίζω, τριανταρίζω κλπ. δίδεται 
από τον συντάκτη αόριστος (εικοσάρισα, τριαντάρισα κλπ.) πλην του ρ. δεκαρίζω, το 
οποίο δεν λημματογραφείται στον ενεστώτα αυτούσιο, αλλά προκύπτει εμμέσως από 
τον πίνακα «αριθμός» του ΛΝΕΓ». Η αλήθεια όμως είναι ότι ανατρέχοντας ξανά για 
επανέλεγχο στα αποδεκτά μας λεξικά, διαπιστώσαμε ότι το αοριστικό θέμα δεν δίδεται 
από το λεξικογράφο σε όλα αυτά τα ρήματα, αλλά μόνο σε τρεις περιπτώσεις, ήτοι 
τριαντάρισα, σαραντάρισα, πενηντάρισα (φωτ. 3). 
 

 
 
Συνοψίζοντας, το Τμήμα Λεξικού έχει καταχωρίσει στην ψηφιακή βάση αποδεκτών 
λέξεων τους τύπους του αοριστικού θέματος μόνο των ρ. δεκαρίζω, τριανταρίζω, 
σαρανταρίζω, πενηνταρίζω. 
 



Σας παρακαλούμε να απαντήσετε στις τρεις παρακάτω υποερωτήσεις. 
 
Α. Το Τμήμα Λεξικού θεωρεί ότι βάσει των όρων αποδοχής λέξεων δεν μπορεί να γίνει 
αποδεκτό το αοριστικό θέμα στα υπόλοιπα πέντε ρήματα. Εσείς, ωστόσο, θεωρείτε 
γραμματικά ορθούς και αποδεκτούς τους τύπους του αοριστικού θέματος των ρ. 
εικοσαρίζω, εξηνταρίζω, εβδομηνταρίζω, ογδονταρίζω, ενενηνταρίζω; 
 
Β. Στις δεκάδες συμπεριλαμβάνεται και το εκατονταρίζω; 
 
Γ. Θεωρείτε αποδεκτό και το αοριστικό θέμα του ρ. εκατονταρίζω; 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: Α: ναι – Β: όχι – Γ: όχι 
 
ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 467 
Στην αποδεκτή μας Γραμματική Τριανταφυλλίδη του 2002, σελ. 174, § 247, γράφει 
μεταξύ άλλων ότι «οι τύποι του ρήματος που στο τρίτο πρόσωπο του πληθυντικού 
τελειώνουν σε -ν παίρνουν καμιά φορά και ε στο τέλος: δένουν – δένουνε, έδεναν – 
(ε)δένανε, (έ)δεσαν – (ε)δέσανε, δέσουν – δέσουνε, δενόταν – δενότανε, δένονταν – 
δενόντανε, δεθούν – δεθούνε, αγαπούν – αγαπούνε, αγαπούσαν – αγαπούσανε, 
αγάπησαν – αγαπήσανε» (φωτ. 1). 
 

 
 
Κατά συνέπεια, με βάση και το «δένονταν – δενόντανε» το Τμήμα Λεξικού έχει ήδη 
καταχωρίσει και όλους τους σχετικούς ρηματικούς τύπους του γ΄ πληθ. του παθ. 
παρατατικού, λ.χ. καθόντανε, ερχόντανε, τρωγόντανε, λυόντανε, πλεκόντανε, επόντανε, 
μιλιόντανε, ξυνόντανε, δροσιζόντανε κλπ. 
 
Υπάρχει όμως μεταξύ των μελών του ΤΛ ένας προβληματισμός που συνδέεται άμεσα 
με δύο κλιτικά υποδείγματα του αποδεκτού μας ΛΣΓ (Μπαμπ.). Πρόκειται για το κλιτικό 
Ρ22 (τσεκάρω, τσεκάρομαι, τσεκάρονταν) και το κλιτικό Ρ23 (σερβίρω, σερβίρομαι, 



σερβίρονταν). Αυτά τα δύο κλιτικά υποδείγματα μπορείτε να τα δείτε αναλυτικά στις 
παρακάτω φωτ. 2 και φωτ. 3. 
 

 
 



 
 
Στο ΛΣΓ λεξικογραφούνται 80 ρήματα που συνοδεύονται από την επισήμανση Ρ22 ή 
Ρ22β ή Ρ23, π.χ. γαρνίρω, γκελάρω, κεντράρω, κοντράρω, λιμάρω, μοντάρω, πικάρω, 
πλασάρω, σερβίρω, σοκάρω, στοκάρω, τσεκάρω, φιλτράρω κ.ο.κ. 
 
Θεωρείτε ότι η εν λόγω γραμματική οδηγία μπορεί να εφαρμοστεί ακόμη και σ’ αυτούς 
τους ρηματικούς τύπους; Θεωρείτε λ.χ. ορθούς και αποδεκτούς τους τύπους του γ΄ 
πληθ. του παρατατικού γαρνιρόντανε, γκελαρόντανε, κεντραρόντανε, κοντραρόντανε, 
λιμαρόντανε, μονταρόντανε, πικαρόντανε, πλασαρόντανε, σερβιρόντανε, σοκαρόντανε, 
στοκαρόντανε, τσεκαρόντανε, φιλτραρόντανε κλπ.; 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: Όχι 
 
ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 468 
Στα αποδεκτά μας λεξικά λεξικογραφούνται μεταξύ άλλων και τα σύνθετα ρ. 
αντικαθιστώ, απεγκαθιστώ, αποκαθιστώ, εγκαθιστώ, μετεγκαθιστώ, υποκαθιστώ. Θα 
επικεντρωθούμε μόνο στο σχηματισμό του παθητικού αορίστου, όπως ακριβώς 
παρουσιάζεται στο ΛΣΓ (Μπαμπ.), από την ανάγνωση του οποίου – τα μέλη του 
Τμήματος Λεξικού θεωρούν ότι – ο αναγνώστης (ή ο έφορος εν προκειμένω) ενδέχεται 



να οδηγηθεί σε εσφαλμένα συμπεράσματα. Για το λόγο αυτό ζητούμε τη συνδρομή σας 
και τη συμβουλή σας. Ας δούμε όμως πρώτα αναλυτικά το πώς ακριβώς συντάσσονται 
τα έξι αυτά ρ. και ο παθητικός τους αόριστος στα τέσσερα αποδεκτά μας λεξικά. 
 
ΛΝΕΓ (Μπαμπινιώτης) : αντικαθιστώ (αντικαταστάθηκα, αντικατασταθώ), αποκαθιστώ 
(αποκαταστάθηκα, αποκατασταθώ), εγκαθιστώ (εγκαταστάθηκα, εγκατασταθώ), 
μετεγκαθιστώ (δίδεται μόνο το β΄ εν. πρόσωπο του ενεστ. μετεγκαθιστάς, συντάσσεται 
ως υπολήμμα χωρίς περαιτέρω κλιτικές πληροφορίες, μέσα στο ερμήνευμα του λ. 
μετεγκατάσταση), υποκαθιστώ (υποκαταστάθηκα, υποκατασταθώ). 
 
ΛΚΝ (Τριανταφυλλίδης) : αντικαθιστώ (αντικαταστάθηκα, αντικατασταθώ, 
αντικαταστήσου), αποκαθιστώ (αποκαταστάθηκα, αποκατασταθώ, αποκαταστήσου), 
εγκαθιστώ (εγκαταστάθηκα, εγκατασταθώ, εγκαταστήσου), υποκαθιστώ 
(υποκαταστάθηκα, υποκατασταθώ, υποκαταστήσου). 
 
ΛΑΑ (Ακαδημία Αθηνών) : αντικαθιστώ (αντικαταστάθηκα, αντικατασταθώ), 
απεγκαθιστώ (απεγκαταστάθηκα, απεγκατασταθώ), αποκαθιστώ (αποκαταστάθηκα κ. 
απεκαταστάθη, αποκατασταθώ), εγκαθιστώ (εγκαταστάθηκα, εγκατασταθώ), 
μετεγκαθιστώ (μετεγκαταστάθηκα, μετεγκατασταθώ), υποκαθιστώ (υποκαταστάθηκα, 
υποκατασταθώ). 
 
ΛΣΓ (Μπαμπινιώτης) : αντικαθιστώ Ρ35, αποκαθιστώ Ρ35 (δίδεται στο ερμήνευμα η 
φράση «αποκαταστάθηκε επαγγελματικά»), εγκαθιστώ Ρ35 (δίδεται στο ερμήνευμα η 
φράση «εγκαταστάθηκε στο χωριό»), μετεγκαθιστώ Ρ35, υποκαθιστώ Ρ35. 
 
Τα λ. αποκαθιστώ και εγκαθιστώ (στα οποία δίδονται και οι τύποι «αποκαταστάθηκε» 
και «εγκαταστάθηκε») και το πώς ακριβώς συντάσσονται στο ΛΣΓ μπορείτε να τα δείτε 
στην παρακάτω φωτ. 1. 
 



 
 
Όπως θα παρατηρήσατε στα δύο ρήματα της φωτ. 1, αλλά και στα τρία υπόλοιπα, 
γίνεται ταυτοχρόνως παραπομπή προς το κλιτικό υπόδειγμα Ρ35. Κατόπιν τούτου 
λοιπόν, ο αναγνώστης (ο έφορος) ανατρέχει στο παράρτημα με τα κλιτικά υποδείγματα 
για να δει πώς κλίνονται αυτά τα ρήματα. Το Ρ35 χωρίζεται σε Ρ35α (-ιστώ) που 
αντιστοιχεί στην ενεργητική φωνή και Ρ35β (-ίσταμαι) που αντιστοιχεί στην παθητική 
φωνή. Μπορείτε να δείτε το Ρ35β στην παρακάτω φωτ. 2. 
 



 
 
Σύμφωνα με αυτά που παρατηρεί ο αναγνώστης στη φωτ. 2, θα πρέπει να θεωρήσει ως 
αποδεκτούς τους παρακάτω κλιτικούς τύπους του παθητικού αορίστου: αντικατέστην, -
ης, -η, -ημεν, -ητε, -ησαν, αντικαταστώ, -είς, -εί, -ούμε, -είτε, -ούν(ε), αποκατέστην, -ης, -
η, -ημεν, -ητε, -ησαν, αποκαταστώ, -είς, -εί, -ούμε, -είτε, -ούν(ε), εγκατέστην, -ης, -η, -
ημεν, -ητε, -ησαν, εγκαταστώ, -είς, -εί, -ούμε, -είτε, -ούν(ε), μετεγκατέστην, -ης, -η, -ημεν, 
-ητε, -ησαν, μετεγκαταστώ, -είς, -εί, -ούμε, -είτε, -ούν(ε), υποκατέστην, -ης, -η, -ημεν, -
ητε, -ησαν, υποκαταστώ, -είς, -εί, -ούμε, -είτε, -ούν(ε). Το Τμήμα Λεξικού δεν έχει προς 
το παρόν εντάξει αυτούς τους τύπους στην ψηφιακή βάση αποδεκτών λέξεων 2-15 
γραμμάτων. Θεωρείτε ορθούς και αποδεκτούς τους τύπους αυτούς; 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: Όχι 
 
ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 469 
Το ρ. εκφύομαι λημματογραφείται σε όλα τα αποδεκτά μας λεξικά. Στο ΛΝΕΓ λέει «μόνο 
σε ενεστ. κ. παρατ.». Στο ΛΚΝ λέει «μόνο στο ενεστ. θ.» (δηλ. ενεστ. κ. παρατ.). Στο 
ΛΑΑ λέει «μόνο στον ενεστ.». Όλα αυτά μαζί μπορείτε να τα δείτε στην παρακάτω φωτ. 
1. 
 



 
 
Στο ΛΣΓ το ρ. εκφύομαι συνοδεύεται από το κλιτικό υπόδειγμα Ρ1β, δηλαδή ιδρύομαι, 
ιδρύθηκα, ιδρυθώ, ιδρύσου, ιδρυμένος, δίχως όμως να γίνεται εκ παραλλήλου και 
κάποια επισήμανση του τύπου «μόνο σε ενεστ. κ. παρατ.» (φωτ. 2). 
 



 
 
Το ίδιο ακριβώς παρατηρείται και στα ρ. αναφύομαι Ρ1β και συμφύομαι Ρ1β, δηλαδή 
ούτε και σ’ αυτά γίνεται κάποια επισήμανση του τύπου «μόνο σε ενεστ. κ. παρατ.». 
 
Κατ’ αυτόν τον τρόπο ο αναγνώστης του «Λεξικού για το Σχολείο και το Γραφείο» (Γ. 
Μπαμπινιώτη), συμπεραίνει (πιθανόν εσφαλμένα) ότι υφίστανται και οι τύποι εκφύθηκα, 
εκφύθηκες, εκφύθηκε, εκφυθήκαμε, εκφυθήκατε, εκφύθηκαν, εκφυθήκανε, εκφυθώ, 
εκφυθείς, εκφυθεί, εκφυθούμε, εκφυθείτε, εκφυθούν(ε), εκφύσου, εκφυμένος, -η, -ο. 
Ομοίως και αναφύθηκα, αναφύθηκες, αναφύθηκε, αναφυθήκαμε, αναφυθήκατε, 
αναφύθηκαν, αναφυθήκανε, αναφυθώ, αναφυθείς, αναφυθεί, αναφυθούμε, αναφυθείτε, 
αναφυθούν(ε), αναφύσου, αναφυμένος, -η, -ο. Ομοίως και συμφύθηκα, συμφύθηκες, 
συμφύθηκε, συμφυθήκαμε, συμφυθήκατε, συμφύθηκαν, συμφυθήκανε, συμφυθώ, 
συμφυθείς, συμφυθεί, συμφυθούμε, συμφυθείτε, συμφυθούν(ε), συμφύσου, 
συμφυμένος, -η, -ο. Θεωρείτε ορθούς και αποδεκτούς τους τύπους αυτούς; 
 



ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: Όχι 
 
ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 470 
Το ρ. επαρκώ λημματογραφείται σε όλα τα αποδεκτά μας λεξικά. Στο ΛΝΕΓ δίδονται 
εντός παρενθέσεως οι τύποι επαρκείς κ. επήρκεσα. Στο ΛΑΑ δίδονται οι τύποι επαρκώ, 
επαρκεί, επαρκούν, επαρκούσε, επαρκούσαν. Στο ΛΚΝ το ρήμα επαρκώ σημαίνεται με 
το Ρ10.10α (μόνο στην ενεργητική φωνή, αποτελώ, αποτελούσα, αποτέλεσα, 
αποτελέσω). Όλα αυτά μπορείτε να τα δείτε με την ως άνω σειρά στην παρακάτω φωτ. 
1. 
 



 
 
Στο ΛΣΓ το ρ. επαρκώ σημαίνεται με Ρ32 {επήρκεσα}, το οποίο αντιστοιχεί στο κλιτικό 
υπόδειγμα τελώ, τελούμαι (φωτ. 2). 
 



 



 
Σας παρακαλούμε να απαντήσετε στα δύο παρακάτω υποερωτήματα: 
 
Α. Το Τμήμα Λεξικού θεωρεί ότι από το ΛΚΝ τεκμαίρεται και ο αναύξητος ενεργητικός 
αόριστος επάρκεσα, επάρκεσες, επάρκεσε κλπ. Κατά συνέπεια, έχει ήδη καταχωρίσει 
στην ψηφιακή βάση και αυτούς τους τύπους. Συμφωνείτε με το ΤΛ; 
 
Β. Το Τμήμα Λεξικού θεωρεί ότι από το ΛΣΓ τεκμαίρεται εν πρώτοις και ολόκληρη η 
παθητική φωνή, επαρκούμαι, επαρκούμουν, επαρκέστηκα, επαρκεστώ, επαρκέσου, 
επαρκούμενος, επαρκεσμένος κλπ. Κατά συνέπεια, έχει ήδη καταχωρίσει στην ψηφιακή 
βάση και όλους αυτούς τους τύπους. Ωστόσο, το ΤΛ θεωρεί ότι προφανώς ο συντάκτης 
του λήμματος ξέχασε εκ παραδρομής να το σημάνει με Ρ32α, το οποίο (εάν συμφωνείτε 
κι εσείς) μάλλον θα ήταν και ορθότερο καθότι πρόκειται για ρήμα αμετάβατο. Να 
διευκρινίσουμε εδώ ότι Ρ32α σημαίνει μόνο στην ενεργητική φωνή (τελώ), Ρ32β 
σημαίνει μόνο στην παθητική φωνή (τελούμαι), ενώ Ρ32 σημαίνει και ενεργητική και 
παθητική. Το αποτέλεσμα της παράλειψης είναι ο αναγνώστης του λεξικού αυτού να 
παρασύρεται και να θεωρεί υπαρκτούς και δόκιμους τους τύπους της παθητικής φωνής. 
Το Τμήμα Λεξικού θεωρεί εντέλει ότι μάλλον δεν υφίσταται παθητική φωνή και ότι θα 
πρέπει να αφαιρεθούν από την ψηφιακή βάση αποδεκτών λέξεων όλοι αυτοί οι τύποι 
της παθητικής φωνής. Συμφωνείτε με το ΤΛ στο ότι πρέπει να αφαιρεθούν; 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: Α: ναι – Β: ναι 
 
ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 471 
Το ρ. εξίσταμαι λημματογραφείται σε όλα τα αποδεκτά μας λεξικά. Μπορείτε να 
παρατηρήσετε το πώς ακριβώς συντάσσεται το ρ. αυτό κατά σειρά στα ΛΝΕΓ, ΛΚΝ, 
ΛΑΑ, ΛΣΓ στην παρακάτω φωτ. 1. 
 



 
 
Σας παρακαλούμε να παρατηρήσετε προσεκτικά τη φωτ. 1 και να απαντήσετε στις δύο 
παρακάτω υποερωτήσεις. 
 
Α. Θεωρείτε ορθούς και αποδεκτούς τους τύπους της μετοχής του ενεστώτα 
εξιστάμενος, -η, -ο; 



 
Β. Δεδομένου ότι στα περισσότερα αποδεκτά μας λεξικά δεν αποκλείεται ο 
παρατατικός, θεωρείτε ορθούς και αποδεκτούς τους τύπους του παρατατικού εξιστάμην, 
εξίστασο, εξίστατο, εξιστάμεθα, εξίστασθε, εξίσταντο; 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: Α: όχι – Β: όχι 
 
ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 472 
Στο ΛΣΓ (Μπαμπ.), στο παράρτημα με τα κλιτικά υποδείγματα συμπεριλαμβάνεται και 
το Ρ10. Το μεν Ρ10α είναι το ταράζω, το δε Ρ10β είναι το ταράζομαι (φωτ. 1). 
 

 
 
Το Τμήμα Λεξικού θεωρεί ότι στον πίνακα Ρ10β της φωτ. 1 εμφανίζεται ασάφεια και 
προβληματίζεται γύρω από τον τρόπο που παρουσιάζεται στον αναγνώστη η μετοχή 
του παθητικού ενεστώτα. Στο ΛΣΓ λεξικογραφούνται 58 συνολικά ρήματα με το Ρ10, τα 
οποία θα εξετάσουμε ευθύς αμέσως ένα προς ένα. Ο προβληματισμός του ΤΛ 
εστιάζεται στο εάν υφίστανται οι μετοχές παθητικού ενεστώτα, είτε λόγιες με χαρακτήρα 
-σσ- είτε μη λόγιες με χαρακτήρα -ζ-, σε όλα αυτά τα ρήματα. 
 



Στα ρήματα αυτά ανήκουν και τα εξής: αγγίζω, αδράχνω, αλλάζω, αναταράζω, 
αναταράσσω, ανατινάζω, αποστάζω, αποτινάζω, αποφράζω, αρπάζω, βουλιάζω. 
 
Τεκμαίρεται και είναι αποδεκτή η μ.π.ε. αποτινασσόμενος (ΛΣΓ Ρ9 κηρύσσω -ομαι, 
κηρυσσόμενος). 
 
Θεωρείτε ορθές και αποδεκτές τις μετοχές παθητικού ενεστώτα αγγιζόμενος, 
αγγισσόμενος, αδραχνόμενος, αδρασσόμενος, αλλαζόμενος, αλασσόμενος, 
αναταραζόμενος, αναταρασσόμενος, ανατιναζόμενος, ανατινασσόμενος, 
αποσταζόμενος, αποστασσόμενος, αποτιναζόμενος, αποφραζόμενος, 
αποφρασσόμενος, αρπαζόμενος, αρπασσόμενος, βουλιαζόμενος, βουλιασσόμενος; 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: Όχι σε όλα 
 
ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 473 
Στο ΛΣΓ (Μπαμπ.), στο παράρτημα με τα κλιτικά υποδείγματα συμπεριλαμβάνεται και 
το Ρ10. Το μεν Ρ10α είναι το ταράζω, το δε Ρ10β είναι το ταράζομαι (βλ. φωτ. 1 στο 
ερώτ. Νο 472). 
 
Το Τμήμα Λεξικού θεωρεί ότι στον πίνακα Ρ10β της φωτ. 1 εμφανίζεται ασάφεια και 
προβληματίζεται γύρω από τον τρόπο που παρουσιάζεται στον αναγνώστη η μετοχή 
του παθητικού ενεστώτα. Στο ΛΣΓ λεξικογραφούνται 58 συνολικά ρήματα με το Ρ10, τα 
οποία θα εξετάσουμε ευθύς αμέσως ένα προς ένα. Ο προβληματισμός του ΤΛ 
εστιάζεται στο εάν υφίστανται οι μετοχές παθητικού ενεστώτα, είτε λόγιες με χαρακτήρα 
-σσ- είτε μη λόγιες με χαρακτήρα -ζ-, σε όλα αυτά τα ρήματα. 
 
Στα ρήματα αυτά ανήκουν και τα εξής: διαρπάζω, διατάζω, εμπαίζω, ενσταλάζω, 
καλοκοιτάζω, καλοκυττάζω, κατασπαράζω, κατασταλάζω, κοιτάζω, κυττάζω, κράζω, 
μαλάζω. 
 
Τεκμαίρονται και είναι αποδεκτές οι μ.π.ε. διατασσόμενος (ΛΣΓ Ρ9 κηρύσσω -ομαι, 
κηρυσσόμενος), μαλασσόμενος (ΛΣΓ Ρ9 κηρύσσω -ομαι, κηρυσσόμενος). 
 
Θεωρείτε ορθές και αποδεκτές τις μετοχές παθητικού ενεστώτα διαρπαζόμενος, 
διαρπασσόμενος, διαταζόμενος, εμπαιζόμενος, εμπαισσόμενος, ενσταλαζόμενος, 
ενσταλασσόμενος, καλοκοιταζόμενος, καλοκυτταζόμενος, κατασπαραζόμενος, 
κατασταλαζόμενος, κοιταζόμενος, κοιτασσόμενος, κυτταζόμενος, κυττασσόμενος, 
κραζόμενος, κρασσόμενος, μαλαζόμενος; 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: Ναι μόνον το εμπαιζόμενος, όχι σε όλα τα υπόλοιπα 
 
ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 474 
Στο ΛΣΓ (Μπαμπ.), στο παράρτημα με τα κλιτικά υποδείγματα συμπεριλαμβάνεται και 
το Ρ10. Το μεν Ρ10α είναι το ταράζω, το δε Ρ10β είναι το ταράζομαι (βλ. φωτ. 1 στο 
ερώτ. Νο 472). 
 



Το Τμήμα Λεξικού θεωρεί ότι στον πίνακα Ρ10β της φωτ. 1 εμφανίζεται ασάφεια και 
προβληματίζεται γύρω από τον τρόπο που παρουσιάζεται στον αναγνώστη η μετοχή 
του παθητικού ενεστώτα. Στο ΛΣΓ λεξικογραφούνται 58 συνολικά ρήματα με το Ρ10, τα 
οποία θα εξετάσουμε ευθύς αμέσως ένα προς ένα. Ο προβληματισμός του ΤΛ 
εστιάζεται στο εάν υφίστανται οι μετοχές παθητικού ενεστώτα, είτε λόγιες με χαρακτήρα 
-σσ- είτε μη λόγιες με χαρακτήρα -ζ-, σε όλα αυτά τα ρήματα. 
 
Στα ρήματα αυτά ανήκουν και τα εξής: ξετινάζω, ξεφράζω, παίζω, παραλλάζω, 
παραχαράζω, πειράζω, περιμαζώνω, περιφράζω, περιχαράζω, πνίγω, ρημάζω, σιάζω, 
σκιάζω. 
 
Τεκμαίρονται και είναι αποδεκτές οι μ.π.ε. παιζόμενος (ΛΑΑ), παραλλασσόμενος (ΛΣΓ 
Ρ9 κηρύσσω -ομαι, κηρυσσόμενος), παραχαρασσόμενος (ΛΣΓ Ρ9 κηρύσσω -ομαι, 
κηρυσσόμενος), περιφρασσόμενος (ΛΣΓ Ρ9 κηρύσσω -ομαι, κηρυσσόμενος), 
περιχαρασσόμενος (ΛΣΓ Ρ9 κηρύσσω -ομαι, κηρυσσόμενος), σκιαζόμενος (ΛΣΓ Ρ11 
ζυγίζω -ομαι, ζυγιζόμενος). 
 
Θεωρείτε ορθές και αποδεκτές τις μετοχές παθητικού ενεστώτα ξετιναζόμενος, 
ξετινασσόμενος, ξεφραζόμενος, ξεφρασσόμενος, παισσόμενος, παραλλαζόμενος, 
παραχαραζόμενος, πειραζόμενος, πειρασσόμενος, περιμαζωνόμενος, 
περιμαζωσσόμενος, περιφραζόμενος, περιχαραζόμενος, πνιγόμενος, πνισσόμενος, 
ρημαζόμενος, ρημασσόμενος, σιαζόμενος, σιασσόμενος, σκιασσόμενος; 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: Ναι μόνον το πνιγόμενος, όχι σε όλα τα υπόλοιπα 
 
ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 475 
Στο ΛΣΓ (Μπαμπ.), στο παράρτημα με τα κλιτικά υποδείγματα συμπεριλαμβάνεται και 
το Ρ10. Το μεν Ρ10α είναι το ταράζω, το δε Ρ10β είναι το ταράζομαι (βλ. φωτ. 1 στο 
ερώτ. Νο 472). 
 
Το Τμήμα Λεξικού θεωρεί ότι στον πίνακα Ρ10β της φωτ. 1 εμφανίζεται ασάφεια και 
προβληματίζεται γύρω από τον τρόπο που παρουσιάζεται στον αναγνώστη η μετοχή 
του παθητικού ενεστώτα. Στο ΛΣΓ λεξικογραφούνται 58 συνολικά ρήματα με το Ρ10, τα 
οποία θα εξετάσουμε ευθύς αμέσως ένα προς ένα. Ο προβληματισμός του ΤΛ 
εστιάζεται στο εάν υφίστανται οι μετοχές παθητικού ενεστώτα, είτε λόγιες με χαρακτήρα 
-σσ- είτε μη λόγιες με χαρακτήρα -ζ-, σε όλα αυτά τα ρήματα. 
 
Στα ρήματα αυτά ανήκουν και τα εξής: σπαράζω, σπαράσσω, στηρίζω, στ(ο)ιβάζω, 
στραμπουλίζω, συμμαζώνω, συνάζω, συνταράζω, σφάζω, σφυρίζω, ταράζω, τινάζω, 
τραντάζω, υποβαστάζω, υποστηρίζω, υφαρπάζω, φράζω, φυλά(γ)ω, χαράζω. 
 
Τεκμαίρονται και είναι αποδεκτές οι μ.π.ε. στηριζόμενος (ΛΚΝ κ. ΛΑΑ), 
συνταρασσόμενος (ΛΣΓ Ρ9 κηρύσσω -ομαι, κηρυσσόμενος), ταρασσόμενος (ΛΣΓ Ρ10 
αυτούσιο), τιναζόμενος (ΛΑΑ), τρανταζόμενος (ΛΑΑ), υποβασταζόμενος (ΛΑΑ), 
υποστηριζόμενος (ΛΑΑ), φρασσόμενος (ΛΣΓ Ρ9 κηρύσσω -ομαι, κηρυσσόμενος), 
φυλασσόμενος (ΛΚΝ κ. ΛΑΑ), χαρασσόμενος (ΛΣΓ Ρ9 κηρύσσω -ομαι, κηρυσσόμενος). 



 
Θεωρείτε ορθές και αποδεκτές τις μετοχές παθητικού ενεστώτα σπαραζόμενος, 
σπαρασσόμενος, στηρισσόμενος, στ(ο)ιβαζόμενος, στ(ο)ιβασσόμενος, 
συμμαζωνόμενος, συμμαζωσσόμενος, συναζόμενος, συνασσόμενος, συνταραζόμενος, 
σφαζόμενος, σφασσόμενος, σφυριζόμενος, σφυρισσόμενος, ταραζόμενος, 
τινασσόμενος, τραντασσόμενος, υποβαστασσόμενος, υποστηρισσόμενος, 
υφαρπαζόμενος, υφαρπασσόμενος, φραζόμενος, φυλαγόμενος, χαραζόμενος; 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: Ναι μόνον το σπαρασσόμενος, όχι σε όλα τα υπόλοιπα 
 
ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 476 
Το αμετάβατο ρ. ιδροκοπώ λημματογραφείται σε όλα τα αποδεκτά μας λεξικά. Στο ΛΚΝ, 
στο ΛΑΑ και στο ΛΝΕΓ, κλίνεται μόνο στην ενεργητική φωνή, ενώ από την παθητική 
εμφανίζεται μόνον η μππ. ιδροκοπημένος. Ωστόσο, ο αναγνώστης του ΛΣΓ συμπεραίνει 
ότι το ρ. αυτό έχει και ολόκληρη την παθητική φωνή, αφού αντί να σημανθεί με Ρ24α, 
έχει σημανθεί με Ρ24 (φωτ. 1). 
 



 



 
Θεωρείτε ότι θα πρέπει να είναι αποδεκτοί και όλοι οι τύποι της παθητικής φωνής, λ.χ. 
ιδροκοπιέμαι, -έσαι κλπ., ιδροκοπιόμουν(α), -όσουν(α) κλπ., ιδροκοπήθηκα, -ες κλπ., 
ιδροκοπηθώ, -είς κλπ., ιδροκοπήσου; 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: Όχι 
 
ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 477 
Το αμετάβατο ρ. καρδαμώνω λημματογραφείται σε όλα τα αποδεκτά μας λεξικά. Στο 
ΛΚΝ, στο ΛΑΑ και στο ΛΝΕΓ, κλίνεται μόνο στην ενεργητική φωνή, ενώ από την 
παθητική εμφανίζεται μόνον η μππ. καρδαμωμένος. Ωστόσο, ο αναγνώστης του ΛΣΓ 
συμπεραίνει ότι το ρ. αυτό έχει και ολόκληρη την παθητική φωνή, αφού αντί να 
σημανθεί με Ρ12α, έχει σημανθεί με Ρ12 (φωτ. 1). 
 



 



 
Θεωρείτε ότι θα πρέπει να είναι αποδεκτοί και όλοι οι τύποι της παθητικής φωνής, λ.χ. 
καρδαμώνομαι, -εσαι κλπ., καρδαμωνόμουν(α), -όσουν(α) κλπ., καρδαμώθηκα, -ες 
κλπ., καρδαμωθώ, -είς κλπ., καρδαμώσου; 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: Όχι 
 
ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 478 
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 άριος, ερμητικός, εύγευστος, ευσπλαχνικός; 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: Όχι στα αριότερος, αριότατος. Ναι σε όλα τα υπόλοιπα. 
 
ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 479 
Στο ΛΚΝ, μέσα στο ερμήνευμα του λ. «ευθυ- & ευθύ-» λεξικογραφούνται μεταξύ άλλων 
και τα λ. ευθύδρομος, ευθύπλους και (ζωολ.) ευθύρραμφος (φωτ. 1). 
 

 
 
Τα τρία αυτά λ. δεν λεξικογραφούνται σε κανένα άλλο αποδεκτό μας λεξικό. Το Τμήμα 
Λεξικού θεωρεί ότι δεν είναι απολύτως σαφές για τον αναγνώστη τι μέρη του λόγου είναι 
αυτά τα τρία λήμματα. Κατά συνέπεια σας παρακαλούμε να μας το αποσαφηνίσετε για 
το καθένα ξεχωριστά. Θεωρείτε ότι οι λέξεις ευθύδρομος, ευθύπλους και ευθύρραμφος 
αποτελούν τριγενή επίθετα ή αρσενικά ουσιαστικά; 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: Και τα τρία είναι τριγενή επίθετα (ευθύδρομος, -η, -ο, 
ευθύρραμφος, -η, -ο, ευθύπλους, -ους, -ουν). 
 
ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 480 
Στους όρους αποδοχής λέξεων (παράγραφος Δ2) αναφέρονται επί λέξει τα εξής: «Για τα 
σύνθετα ρήματα που παίρνουν εσωτερική εμφανή αύξηση, ακολουθούνται οι συστάσεις 
των βοηθημάτων, δηλ: Ο παρατατικός «ακολουθεί» τον αόριστο, δηλ. εάν το ρήμα 
παίρνει εσωτερική εμφανή αύξηση στον αόριστο, τότε παίρνει υποχρεωτικά και στον 
παρατατικό (ΕΜΠΝΕΩ - ΕΝΕΠΝΕΥΣΑ - ΕΝΕΠΝΕΑ), εκτός εάν τα βοηθήματα ορίζουν 
ρητώς διαφορετικά (π.χ. ΔΙΑΤΕΛΩ - ΔΙΑΤΕΛΕΣΑ & ΔΙΕΤΕΛΕΣΑ - ΔΙΑΤΕΛΟΥΣΑ, 
ΑΠΟΣΠΩ - ΑΠΕΣΠΑΣΑ - ΑΠΟΣΠΟΥΣΑ, ΔΙΑΡΚΩ - ΔΙΗΡΚΕΣΑ - ΔΙΑΡΚΟΥΣΑ, ΕΠΙΔΡΩ 
- ΕΠΕΔΡΑΣΑ – ΕΠΙΔΡΟΥΣΑ κλπ.)». 
 



Στα αποδεκτά μας λεξικά λημματογραφούνται αρκετά ρήματα, των οποίων τον αόριστο 
(ή/και τον παρατατικό) οι λεξικογράφοι τον συντάσσουν (και) με άτονη εσωτερική 
αύξηση. Παρατηρούμε π.χ. ενδεικτικά τα εξής: αγοράζω (ηγόρασα, ηγόραζα), διαβιβάζω 
(διεβίβασα), διαλαμβάνω (διέλαβα), διαλανθάνω (διέλαθα), διατελώ (διετέλεσα), εγκαλώ 
(ενεκάλεσα), εισχωρώ (εισεχώρησα), εκδηλώνω (εξεδήλωσα), εκδημώ (εξεδήμησα), 
εκδιώκω (εξεδίωξα), εκστρατεύω (εξεστράτευσα), εκτελώ (εξετέλεσα), εμποιώ 
(ενεποίησα), εμφυσώ (ενεφύσησα), εμφωλεύω (ενεφώλευσα), ενδημώ (ενεδήμησα), 
ενθαρρύνω (ενεθάρρυνα), ενθυμίζω (ενεθύμισα), επικρατώ (επεκράτησα), επισκιάζω 
(επεσκίασα), επιφυλάσσω (επεφύλαξα), επιχειρώ (επεχείρησα), παρακάθομαι 
(παρεκάθησα), προσχωρώ (προσεχώρησα) κ.ά. 
 
Σας παρακαλούμε να απαντήσετε στα δύο παρακάτω υποερωτήματα. 
 
Α. Το Τμήμα Λεξικού θεωρεί ότι αυτή η άτονη εσωτερική αύξηση δεν μπορεί να 
εμφανίζεται στα τρία πρόσωπα του πληθυντικού με καταλήξεις -ΑΜΕ, -ΑΤΕ, -ΑΝΕ, στα 
οποία μεταπίπτει ο τόνος κατά μία συλλαβή. Π.χ. ναι στα διεβίβασα, διεβίβασες, 
διεβίβασε, διεβίβασαν, αλλά όχι στα διεβιβάσαμε, διεβιβάσατε, διεβιβάσανε. Π.χ. ναι στα 
εξεδήλωσα, εξεδήλωσες, εξεδήλωσε, εξεδήλωσαν, αλλά όχι στα εξεδηλώσαμε, 
εξεδηλώσατε, εξεδηλώσανε. Συμφωνείτε με το ΤΛ; 
 
Β. Θεωρείτε ορθούς και αποδεκτούς τους παρατατικούς διεβίβαζα, διελάμβανα, 
διελάνθανα, εξεδήλωνα, εξεδίωκα, εξεστράτευα, ενεφώλευα, ενεθύμιζα, επεσκίαζα, 
επεφύλασσα; 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: Α: ναι – Β: ναι 
 
ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 481 
Παρεμφερές με τις περιπτώσεις που εξετάσαμε στο προηγούμενο ερώτημα (Νο 480) 
είναι και το φαινόμενο του διπλασιασμού του αρχικού ρ- σε -ρρ- στους ιστορικούς 
χρόνους (παρατατικό και αόριστο) κάποιων ρημάτων που ανάγονται στην αρχαία ή τη 
λόγια γλωσσική μας παράδοση και αρχίζουν από ρ- (ραίνω, έρρανα, έρραινα – ράπτω, 
έρραπτα – ρέω, έρρεα – ρέπω, έρρεπα – ρίπτω, έρριπτα, έρριψα).  
 
Θεωρείτε ορθούς και αποδεκτούς τους τύπους ΕΡΡΑΝΑΜΕ, ΕΡΡΑΝΑΝΕ, ΕΡΡΑΝΑΤΕ, 
ΕΡΡΑΙΝΑΜΕ, ΕΡΡΑΙΝΑΤΕ, ΕΡΡΑΙΝΑΝΕ, ΕΡΡΕΑΜΕ, ΕΡΡΕΑΝΕ, ΕΡΡΕΑΤΕ, 
ΕΡΡΕΠΑΜΕ, ΕΡΡΕΠΑΝΕ, ΕΡΡΕΠΑΤΕ, ΕΡΡΙΨΑΜΕ, ΕΡΡΙΨΑΝΕ, ΕΡΡΙΨΑΤΕ, 
ΕΡΡΙΠΤΑΜΕ, ΕΡΡΙΠΤΑΤΕ, ΕΡΡΙΠΤΑΝΕ, ΕΡΡΑΠΤΑΜΕ, ΕΡΡΑΠΤΑΤΕ, ΕΡΡΑΠΤΑΝΕ; 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: Όχι 
 
ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 482 
Στα αποδεκτά μας λεξικά λημματογραφούνται πολλά «αρχαιόκλιτα» προπαροξύτονα 
θηλυκά ουσιαστικά σε -ος. Για την κλίση τους ακολουθούσαμε παλαιότερα (δηλαδή πριν 
να ψηφισθούν ως αποδεκτά βοηθήματα το Λεξικό της Ακαδημίας Αθηνών, το Λεξικό για 
το Σχολείο και το Γραφείο και η Γραμμ. Μπαμπινιώτη) το κλιτικό υπόδειγμα που 
βρίσκεται στη Γραμματική Τριανταφυλλίδη, σελ. 93, § 141 (φωτ. 1). 



 

 
 
Στη Γραμματική Μπαμπινιώτη δεν γίνεται καμία αναφορά στην κλητική πτώση κανενός 
ουσιαστικού. Ωστόσο, για τα ουσιαστικά αυτής της κατηγορίας που λεξικογραφούνται 
στο ΛΣΓ ακολουθούμε το κλιτικό υπόδειγμα Ο60 του ίδιου του ΛΣΓ, στο οποίο 
εμφανίζεται στην κλητική ενικού διαφορετικός τύπος (φωτ. 2). 
 

 
 
Κατά συνέπεια, το Τμήμα Λεξικού έχει ήδη καταχωρίσει λ.χ. τα ΕΙΣΟΔΕ, ΜΕΘΟΔΕ, 
ΚΑΘΟΔΕ, ΔΙΑΜΕΤΡΕ, ΔΙΕΞΟΔΕ, ΑΤΡΑΚΤΕ, ΠΑΡΟΔΕ, ΕΓΚΥΚΛΙΕ, ΠΕΡΙΟΔΕ, 
ΗΠΕΙΡΕ, ΜΕΘΟΡΙΕ, ΠΑΝΣΕΛΗΝΕ, ΛΕΚΙΘΕ κ.ά. Σημειώνεται όμως εδώ ότι υπάρχουν 
και κάποια ακόμη τέτοια θηλυκά που συμπεριλαμβάνονται μεν στο λημματολόγιο των 
ΛΝΕΓ, ΛΚΝ, ΛΑΑ, αλλά όχι και σ’ εκείνο του ΛΣΓ. Εν προκειμένω, στο ΛΝΕΓ υπάρχουν 
η ημιέρημος και η δίκταμνος, ενώ στο ΛΑΑ υπάρχουν η άτροπος και η άρκευθος. Το 
Τμήμα Λεξικού τηρεί μία ενιαία πρακτική σ’ αυτά τα ουσιαστικά, θεωρώντας ότι και τα 
κλιτικά υποδείγματα του παραρτήματος του ΛΣΓ επέχουν θέση Γραμματικής. Επιπλέον, 
το ΤΛ συμβουλεύθηκε και τη (μη αποδεκτή στο σκραμπλ) Γραμματική Γυμνασίου του 
Σωφρόνη Χατζησαββίδη, όπου και τεκμαίρεται αυτή η κλητική σε -ε (φωτ. 3). 
 



 
 
Κατόπιν τούτου, το ΤΛ έχει καταχωρίσει και σ’ αυτά τα 4 ουσιαστικά (που απουσιάζουν 
από το ΛΣΓ) την κλητική ενικού σε -ε (ΗΜΙΕΡΗΜΕ, ΔΙΚΤΑΜΝΕ, ΑΤΡΟΠΕ, ΑΡΚΕΥΘΕ). 
Συμφωνείτε με το ΤΛ; 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: Ναι 
 
ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 483 
Στο ΛΑΑ, λημματογραφείται μεταξύ άλλων και το ρ. αντλώ. Όπως θα παρατηρήσετε, 
αμέσως μετά την κεφαλή του λήμματος ο συντάκτης μάς δίνει κάποιες κλιτικές 
πληροφορίες. Βλέπουμε εκεί τη μετοχή του παθητικού ενεστώτα αντλούμενος, τη 
μετοχή του παθητικού παρακειμένου αντλημένος και τη μετοχή του παθητικού αορίστου 
αντληθέντα. Αντίστοιχα, μέσα στο ερμήνευμα, βλέπουμε τις φράσεις «αντλούμενη 
ποσότητα» και «αντληθέντα ποσά» (φωτ. 1). 
 



 
 
Σας παρακαλούμε να απαντήσετε στα δύο παρακάτω υποερωτήματα: 
 
Α. Θεωρείτε αποδεκτούς τους τύπους του ενικού αριθμού του ουδετέρου γένους 
ΑΝΤΛΗΘΕΝ, ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΟΣ; 
 
Β. Θεωρείτε αποδεκτούς τους τύπους του αρσενικού και του θηλυκού ΑΝΤΛΗΘΕΙΣ, 
ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΟΣ, ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΑ, ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΕΣ, ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ, ΑΝΤΛΗΘΕΙΣΑ, 
ΑΝΤΛΗΘΕΙΣΑΣ, ΑΝΤΛΗΘΕΙΣΗΣ, ΑΝΤΛΗΘΕΙΣΕΣ, ΑΝΤΛΗΘΕΙΣΩΝ; 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: Α: ναι – Β: ναι 
 
ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 484 
Στα ΛΚΝ, ΛΝΕΓ, ΛΑΑ το ρ. γκελάρω δεν έχει παθητική φωνή. Ωστόσο, στο ΛΣΓ το ρ. 
γκελάρω 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.: Όχι 
 
ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 485 
Στο ΛΣΓ λημματογραφείται και το λήμμα «διωικά Ε1 κ. διζυγωτικά δίδυμα» (φωτ. 1). 
 

 
 
Διευκρινίζεται ότι το κλιτικό υπόδειγμα Ε1 είναι το επίθετο σοφός, -ή, -ό. Το Τμήμα 
Λεξικού θεωρεί αυταπόδεικτους τους τύπους του πληθυντικού του ουδετέρου (διωικά, 
διωικών). 
 
Σας παρακαλούμε να απαντήσετε στα δύο παρακάτω υποερωτήματα: 
 
Α. Θεωρείτε αποδεκτούς τους τύπους του ενικού αριθμού του ουδετέρου γένους 
ΔΙΩΙΚΟ, ΔΙΩΙΚΟΥ; 
 
Β. Θεωρείτε αποδεκτούς τους τύπους του αρσενικού και του θηλυκού ΔΙΩΙΚΟΣ, 
ΔΙΩΙΚΟ, ΔΙΩΙΚΟΥ, ΔΙΩΙΚΟΙ, ΔΙΩΙΚΕ, ΔΙΩΙΚΗ, ΔΙΩΙΚΗΣ, ΔΙΩΙΚΟΥΣ, ΔΙΩΙΚΕΣ; 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: Α: όχι – Β: όχι 
 
ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 486 
Το ουσιαστικό τρικαντό στα ΛΚΝ, ΛΣΓ, ΛΑΑ είναι άκλιτο, αλλά στο ΛΝΕΓ (Μπαμπ.) δεν 
υπάρχει αντίστοιχη σήμανση (φωτ. 1). 
 



 
 
Θεωρείτε αποδεκτούς τους τύπους ΤΡΙΚΑΝΤΟΥ, ΤΡΙΚΑΝΤΑ, ΤΡΙΚΑΝΤΩΝ; 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: Όχι 
 
ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 487 
Στο ΛΑΑ λεξικογραφούνται αυτόνομα, ανεξάρτητα, ως κεφαλές λημμάτων τα λ. πόιντ 
και σύστεμ, ενώ μέσα στο ερμήνευμα εμφανίζεται και η δεύτερη ορθογραφία σίστεμ 
(φωτ. 1).  
 



 
 
Το Τμήμα Λεξικού ασχέτως του ότι τα λ. αυτά δεν στέκονται μόνα τους στη γλώσσα μας 
(όπως δηλαδή λ.χ. και τα ερ κοντίσιον, ζιπ κιλότ, αναντάμ παπαντάμ, σουλτάν μερεμέτ, 
ρεμπέτ ασκέρι, γκάρντεν πάρτι, μπέιμπι ντολ κλπ.), ωστόσο τα έχει καταχωρήσει στην 
ηλεκτρονική βάση, διότι λεξικογραφούνται ως αυτόνομα και ανεξάρτητα λήμματα, όπως 
ακριβώς συμβαίνει και με τα λ. αμέτι, τσακίρ, κρας κ.ά. (φωτ. 2). 
 



 
 
Θεωρείτε αποδεκτό το ΣΙΣΤΕΜ; 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: Όχι 
 
ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 488 
Στα ΛΝΕΓ, ΛΑΑ, ΛΚΝ ο αόριστος του ρ. μοιχεύω είναι μοίχευσα (φωτ. 1). 
 



 
 
Ωστόσο, στο ΛΣΓ το ρ. μοιχεύω συνοδεύεται από το κλιτικό υπόδειγμα Ρ5α ανακατεύω 
ανακάτεψα (φωτ. 2). 
 



 
 
Σημειώνεται εδώ ότι θα μπορούσε ο συντάκτης του ΛΣΓ να μας δώσει το άλλο κλιτικό, 
δηλ. το Ρ6α δεσμεύω δέσμευσα (φωτ. 3). 
 



 
 
Το Τμήμα Λεξικού έχει μεν καταχωρίσει και τους τύπους μοίχεψα, μοίχεψες κλπ., 
μοιχέψω, μοιχέψεις κλπ., προβληματίζεται δε μήπως τυχόν το σωστό υπόδειγμα θα 
έπρεπε να είναι το Ρ6α. Θεωρείτε ορθούς τους τύπους του αοριστικού θέματος με 
χαρακτήρα -ψ- ; 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: Όχι 
 
ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 489 
Το ρ. ξυπολιέμαι έχει διπλή ορθογραφία στο ΛΝΕΓ, δηλαδή και ξιπολιέμαι. Στα ΛΝΕΓ 
και ΛΚΝ δίδεται ο αόριστος ξυπολύθηκα, ξυπολυθώ, ξυπολυμένος. Προσέξτε το γράμμα 
-υ- αμέσως μετά το -λ-. Ωστόσο, στο ΛΣΓ δίδεται το κλιτικό υπόδειγμα Ρ24β 
αγαπήθηκα, αγαπηθώ, αγαπημένος. Όλα αυτά μπορείτε να τα δείτε στην παρακάτω 
φωτ. 1. 
 



 
 
Θεωρείτε ότι από το ΛΣΓ τεκμαίρονται και πρέπει να είναι αποδεκτοί και οι τύποι με -η-, 
δηλαδή ΞΥΠΟΛΗΘΗΚΑ, ΞΥΠΟΛΗΘΩ, ΞΥΠΟΛΗΣΟΥ, ΞΥΠΟΛΗΜΕΝΟΣ κλπ., και με 
δεύτερη ορθογραφία ΞΙΠΟΛΗΘΗΚΑ, ΞΙΠΟΛΗΘΩ, ΞΙΠΟΛΗΣΟΥ, ΞΙΠΟΛΗΜΕΝΟΣ κλπ.; 
 



ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: Όχι 
 
ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 490 
Το ρ. ζέω λεξικογραφείται στα ΛΚΝ και ΛΝΕΓ μόνο στο ενεστωτικό θέμα. Ωστόσο, στο 
ΛΣΓ δίδεται το κλιτικό υπόδειγμα Ρ3α (πνέω, έπνευσα, πνεύσω κλπ.) δίχως να γίνεται 
από τον συντάκτη κάποια επισήμανση μορφολογικών περιορισμών, εν προκειμένω 
απουσίας του αοριστικού θέματος. Όλα αυτά μπορείτε να τα δείτε στην παρακάτω φωτ. 
1. 
 



 
 
Παρακαλούμε επιλέξτε ή το Α ή το Β ή το Γ ή το Δ. 
 
Α. Θεωρείτε ορθούς και αποδεκτούς τους τύπους έζευσα, ζεύσω κλπ.; ή 
Β. Θεωρείτε ορθούς και αποδεκτούς τους τύπους έζεσα, ζέσω κλπ.; ή 



Γ. Θεωρείτε ορθούς και αποδεκτούς όλους τους ανωτέρω τύπους (και Α και Β) ; ή 
Δ. Θεωρείτε ότι το ρ. ζέω δεν έχει αόριστο; 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: Δ: το ρ. ζέω δεν έχει αόριστο. 
 
ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 491 
Είχαμε εξετάσει παλαιότερα τους κλιτικούς τύπους του β΄ ενικού της προστακτικής 
ακράκου, βαριάκου, εισάκου, καλ(ο)άκου, κρυφάκου, παράκου, υπάκου (ερώτημα Νο 
107 Ε) και ψιλοάκου (ερώτημα Νο 113 Α8), τους οποίους απορρίψατε στο σύνολό τους. 
Στο ΛΝΕΓ λημματογραφείται και το ρ. παραακούω (φωτ. 1). 
 

 
 
Θεωρείτε ορθή και αποδεκτή την προστακτική ΠΑΡΑΑΚΟΥ; 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: Όχι 
 
ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 492 
Είχαμε εξετάσει παλαιότερα τους κλιτικούς τύπους της προστακτικής του β΄ ενικού του 
παθητικού αορίστου βάλσου, ψάλσου, στάλσου, πιώσου, ψεύσου, πάρσου, σπάρσου, 
δάρσου, γδάρσου, τρώσου, σιχάσου, ειπώσου, φθάρσου, σύρσου, φείσου (ερώτημα Νο 
104), τους οποίους απορρίψατε στο σύνολό τους. Στο ΛΝΕΓ, στο ρ. βγάζω δίδεται και ο 
παθητικός αόριστος βγάλθηκα (φωτ. 1). 
 

 
 
Θεωρείτε ορθή και αποδεκτή την προστακτική ΒΓΑΛΣΟΥ; 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: Όχι 
 
ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 493 
Είχαμε εξετάσει παλαιότερα (στο ερώτημα Νο 378) τα γ΄ ενικού και γ΄ πληθυντικού 
πρόσωπα του παθητικού παρατατικού του ρ. καταρώμαι. Σας ζητήθηκε τότε να 
εγκρίνετε ή να απορρίψετε τους τύπους κατεράτο / κατερώντο ή/και καταράτο / 
καταρώντο. Μπορείτε να δείτε το πλήρες ερώτημα Νο 378 (και την απάντηση που 
δώσατε τότε κατά πλειοψηφία) στην παρακάτω φωτ. 1. 
 



 
 
Θεωρείτε ότι οι τύποι κατηράτο / κατηρώντο είναι ορθότεροι και ότι θα πρέπει να 
καταχωριστούν στην ηλεκτρονική βάση αποδεκτών λέξεων, αντικαθιστώντας εκείνους 
που είχατε τότε εγκρίνει; 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: Ναι 
 
ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 494 



Είχαμε εξετάσει παλαιότερα (στο πρωτόκολλο Νο 168) το ρ. πταίω. Είχατε εγκρίνει τότε 
την οριστική ενεστώτα (πταίω, πταίεις κλπ.), την οριστική αορίστου (έπταισα, έπταισες 
κλπ.), την υποτακτική αορίστου (πταίσω, πταίσεις κλπ.) και την προστακτική αορίστου 
(πταίσε, πταίστε). Επιπροσθέτως, είχατε εγκρίνει με το πρωτόκολλο Νο 228 (ερώτημα 
Νο 45) την προστακτική ενεστώτα (πταίε, πταίετε) και τη μετοχή ενεστώτα (πταίοντας). 
 
Στο παρόν ερώτημα θα εξετάσουμε τα πρόσωπα του παρατατικού. 
 
Α. Θεωρείτε ορθούς και αποδεκτούς τους τύπους ΕΠΤΑΙΑ, ΕΠΤΑΙΕΣ, ΕΠΤΑΙΕ, 
(Ε)ΠΤΑΙΑΜΕ, (Ε)ΠΤΑΙΑΤΕ, (Ε)ΠΤΑΙΑΝ(Ε) ; 
Β. Θεωρείτε ορθούς και αποδεκτούς τους τύπους ΕΠΤΑΙΓΑ, ΕΠΤΑΙΓΕΣ, ΕΠΤΑΙΓΕ, 
(Ε)ΠΤΑΙΓΑΜΕ, (Ε)ΠΤΑΙΓΑΤΕ, (Ε)ΠΤΑΙΓΑΝ(Ε) ; 
Γ. Θεωρείτε ορθά και αποδεκτά όλα τα ανωτέρω (και τα Α και τα Β) ; 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: Α: ναι – Β: όχι 
 
ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 495 
Η μετοχή του ρ. είμαι είναι όντας. Στο ΛΚΝ λημματογραφούνται τα ρ. μισοείμαι και 
παραείμαι (φωτ. 1). 
 

 
 
Θεωρείτε ορθό να συμπεριλαμβάνονται στις αποδεκτές λέξεις του ελληνικού 
αγωνιστικού σκραμπλ και οι λέξεις ΜΙΣΟΟΝΤΑΣ και ΠΑΡΑΟΝΤΑΣ; 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: Όχι 
 
ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 496 
Θα εξετάσουμε τώρα τον παρατατικό του ρ. διάκειμαι. Στο ΛΑΑ δεν δίδεται παρατατικός. 
Στο ΛΚΝ γράφει «μόνο στο ενεστωτικό θέμα», αλλά χωρίς να δίδεται ο παρατατικός. 
Στα ΛΝΕΓ και ΛΣΓ δίδονται ως παρατατικός οι τύποι διεκείμην, διέκεισο, διέκειτο, 
διεκείμεθα, διέκεισθε, διέκειντο. Όλα αυτά μπορείτε να τα δείτε στην παρακάτω φωτ. 1. 
 



 
 
Αυτό που προβληματίζει το Τμήμα Λεξικού είναι το ότι από το ΛΚΝ δεν τεκμαίρεται 
κανείς τύπος του παρατατικού. Συμβουλευτήκαμε και το (μη αποδεκτό) lexigram (φωτ. 
2). 
 



 
 
Θεωρείτε ορθούς και αποδεκτούς στο ελληνικό σκραμπλ τους αναύξητους τύπους του 
παρατατικού ΔΙΑΚΕΙΜΗΝ, ΔΙΑΚΕΙΣΟ, ΔΙΑΚΕΙΤΟ, ΔΙΑΚΕΙΝΤΟ;  
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: Όχι 
 
ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 497 
Έχουμε ασχοληθεί στο παρελθόν πολλές φορές (ερωτήματα Νο 68, 230, 247, 262, 379) 
με τους κλιτικούς τύπους ορισμένων λαϊκότροπων βαρύτονων 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, χόρταση, 
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. 
 
Στο ερώτημα Νο 379 αποφανθήκατε σχετικά με τα πάψη, σκάση, σμίξη, χάψη ότι δεν 
υφίστανται και δεν είναι αποδεκτά τα ΠΑΨΩΝ, ΣΚΑΣΩΝ, ΣΜΙΞΩΝ, ΧΑΨΩΝ.    
 
Στα ΛΚΝ και ΛΣΓ δίδονται σαφείς κλιτικές οδηγίες και κλιτικά υποδείγματα, οπότε 
τεκμαίρονται αρκετοί κλιτικοί τύποι. Ωστόσο, στα ΛΝΕΓ και ΛΑΑ δίδονται ελάχιστες ή και 
καθόλου κλιτικές οδηγίες. Παρακάτω έχουμε συγκεντρώσει κλιτικούς τύπους που δεν 
τεκμαίρονται πουθενά, αλλά και δεν αποκλείονται από κάποιου είδους επισήμανση στα 
λεξικά π.χ. της μορφής «χωρίς πληθυντικό» ή «χωρίς γενική πληθυντικού». 
 
Α. Θεωρείτε αποδεκτούς τους τύπους ΚΟΥΡΑΣΕΩΣ, ΠΕΡΑΣΕΩΣ, ΛΥΠΗΣΕΩΣ, 
ΧΑΣΕΩΣ, ΦΕΞΕΩΣ, ΘΥΜΗΣΕΩΣ, ΚΟΥΦΟΒΡΑΣΕΩΣ, ΞΕΚΟΥΡΑΣΕΩΣ, 
ΚΑΛΟΠΕΡΑΣΕΩΣ, ΚΑΚΟΠΕΡΑΣΕΩΣ, ΔΟΥΛΕΨΕΩΣ, ΜΠΟΡΕΣΕΩΣ, ΦΤΙΑΞΕΩΣ, 
ΦΤΕΙΑΞΕΩΣ, ΒΟΛΕΨΕΩΣ, ΠΟΝΕΣΕΩΣ, ΧΟΡΤΑΣΕΩΣ; 
 
Β. Θεωρείτε αποδεκτούς τους τύπους ΚΟΥΡΑΣΕΩΝ, ΛΥΠΗΣΕΩΝ, ΧΑΣΕΩΝ, ΦΕΞΕΩΝ, 
ΚΟΥΦΟΒΡΑΣΕΩΝ, ΞΕΚΟΥΡΑΣΕΩΝ, ΚΑΛΟΠΕΡΑΣΕΩΝ, ΦΤΙΑΞΕΩΝ, ΦΤΕΙΑΞΕΩΝ, 
ΠΟΝΕΣΕΩΝ, ΧΟΡΤΑΣΕΩΝ; 
 
Γ. Θεωρείτε αποδεκτούς τους τύπους ΚΟΥΡΑΣΩΝ, ΠΕΡΑΣΩΝ, ΛΥΠΗΣΩΝ, ΧΑΣΩΝ, 
ΦΕΞΩΝ, ΘΥΜΗΣΩΝ, ΚΟΥΦΟΒΡΑΣΩΝ, ΧΩΝΕΨΩΝ, ΔΟΥΛΕΨΩΝ, ΞΕΚΟΥΡΑΣΩΝ, 
ΚΑΛΟΠΕΡΑΣΩΝ, ΦΤΙΑΞΩΝ, ΦΤΕΙΑΞΩΝ, ΛΗΣΤΕΥΣΩΝ, ΧΑΡΑΚΩΣΩΝ, ΦΥΤΡΩΣΩΝ, 
ΨΗΦΙΣΩΝ, ΒΟΛΕΨΩΝ, ΠΟΝΕΣΩΝ, ΦΟΥΣΚΩΣΩΝ, ΚΑΚΟΠΕΡΑΣΩΝ, ΦΟΥΝΤΩΣΩΝ, 
ΑΡΜΟΣΩΝ, ΞΟΔΕΨΩΝ, ΠΑΙΔΕΨΩΝ, ΠΟΡΕΨΩΝ, ΧΟΡΤΑΣΩΝ; 
 
Δ. Θεωρείτε αποδεκτό τον τύπο ΣΜΙΞΕΣ; 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: Α: όχι – Β: όχι – Γ: όχι – Δ: όχι 
 
ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 498 
Στο ΛΑΑ λεξικογραφείται μεταξύ άλλων και το επίρρημα καλώς (φωτ. 1). 
 



 
 
Όπως είθισται και σε πλείστα άλλα λήμματα, μέσα στο ερμήνευμα δίδονται φράσεις, 
παραδείγματα κλπ. Όπως επίσης είθισται σε ολόκληρη την έκταση του λημματολογίου, 
η κεφαλή του λήμματος συνήθως δεν επανεμφανίζεται αυτούσια μέσα στο ερμήνευμα, 
αλλά αντικαθίσταται από το σύμβολο ~ χάριν εξοικονόμησης χώρου. Αυτό βέβαια δεν 
σημαίνει ότι το σύμβολο ~ μετατρέπει την κεφαλή του λήμματος σε α΄ συνθετικό 
σύνθετων λέξεων. Επί παραδείγματι, αυτό που βλέπει ο αναγνώστης στην παραπάνω 
φωτ. 1 ως «~ έπραξες», στην πραγματικότητα είναι το «καλώς έπραξες» και όχι το 
«καλωσέπραξες»… 
 
Θεωρείτε ότι από την ανωτέρω φωτογραφία τεκμαίρονται με κάποιον τρόπο και θα 
πρέπει να είναι αποδεκτοί τύποι στο ελληνικό σκραμπλ τα ΚΑΛΩΣΤΑ, ΚΑΛΩΣΤΕΣ, 
ΚΑΛΩΣΤΗ, ΚΑΛΩΣΤΗΝ, ΚΑΛΩΣΤΟ, ΚΑΛΩΣΤΟΝ, ΚΑΛΩΣΤΟΥΣ; 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: Όχι 
 
ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 499 
Στο λημματολόγιο του ΛΑΑ συμπεριλαμβάνονται μεταξύ άλλων και τα λ. αφήνω, βράζω, 
λέω, ρωτώ, τέχνη, χορταίνω. Μέσα στο ερμήνευμά τους εμφανίζονται και οι φράσεις 
«άστα να πάνε», «άστα αυτά», «άστα βράστα», «άστον να λέει», «άστην να λέει», 
«άστους να λένε», «άστον μόνο του», «άστα, μην τα ρωτάς», «μάθε τέχνη κι άστηνε κι 
αν πεινάσεις πιάστηνε», «τα λόγια σου με χόρτασαν και το ψωμί σου φάτο» (φωτ. 1). 
 



 
 
Είναι προφανές ότι δεν πρόκειται για τυπογραφικά λάθη (καθώς δίπλα στους 
ρηματικούς αυτούς τύπους καταγράφονται και εκείνοι με την απόστροφο). Αποτελούν 
συνειδητή επιλογή του λεξικογράφου. 
 
Α. Θεωρείτε ότι οι τύποι άστα, άστον, άστην, άστους (αποδεκτό το αστούς), βράστα 
(αποδεκτό το βραστά), άστηνε, πιάστηνε, φάτο, θα πρέπει να είναι αποδεκτοί στο 
ελληνικό αγωνιστικό σκραμπλ; 
 
Β. Εάν ναι, τότε θεωρείτε ότι οι λέξεις αυτές επέχουν θέση ρηματικού τύπου, ώστε να 
επιδέχονται και το πρόθημα «ξανά», δηλαδή ξανάστα, ξαναάστα, ξανάστον, ξαναάστον, 
ξανάστην, ξαναάστην, ξανάστους, ξαναάστους, ξαναβράστα, ξαναάστηνε (αποδεκτό το 
ξαναστήνε), ξαναπιάστηνε, ξαναφάτο;  
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: Α: όχι – Β: όχι 
 
ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 500 
Έχουμε ασχοληθεί στο παρελθόν πολλές φορές (ερωτήματα Νο 88, 131, 215, 275, 276, 
391, 466) με τον πίνακα 5 στο λήμμα «αριθμός» του ΛΝΕΓ (φωτ. 1). 
 



 
 
Τα μέλη του Τμήματος Λεξικού μελέτησαν εκ νέου για επανέλεγχο τα α΄ συνθετικά 
(αριθμητικά) και τα β΄ συνθετικά (επιθήματα) του εν λόγω πίνακα, από τον οποίο 
θεωρούν ότι εξακολουθούν να υφίστανται ασάφειες που χρήζουν περαιτέρω 
διευκρινίσεων. 
 



Σας παρακαλούμε να εξετάσετε μία προς μία τις παρακάτω λέξεις και να μας πείτε ποιες 
από αυτές θεωρείτε ορθές και θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται στις αποδεκτές στο 
ελληνικό αγωνιστικό σκραμπλ.  
 
Επιλέξτε ποια από τα παρακάτω θεωρείτε ορθά: δίμερα, επτάμερα, οκτάμερα, 
εννεάηχος, -η, -ο, χιλιόηχος, -η, -ο, εφτάκις, οχτάκις, εννιάκις, εφταδικός, -ή, -ό, 
οχταδικός, -ή, -ό, εφταμερής, -ής, -ές, οχταμερής, -ής, -ές, εξαώνυμος, -η, -ο, εφταετής, -
ής, -ές. 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: Όχι στο ΔΙΜΕΡΑ. Τα υπόλοιπα ούτε εγκρίνονται, ούτε 
απορρίπτονται. Ο εν λόγω πίνακας θα πρέπει να επανελεγχθεί στο σύνολό του. 
Υπάρχουν και εκατοντάδες άλλοι τύποι που ίσως να μην είναι δόκιμοι, λ.χ. 
ΤΡΙΜΕΡΑ, ΕΞΑΜΕΡΑ, ΕΙΚΟΣΙΕΝΑΗΧΟΣ, ΧΙΛΙΟΜΗΝΙΤΙΚΟ, ΣΑΡΑΝΤΑΩΝΥΜΗ, 
ΧΙΛΙΟΔΥΜΟΣ κ.ά. Επιπλέον, στον εν λόγω πίνακα υπάρχουν πολλές 
περιπτώσεις που χρήζουν επιστημονικής αποσαφήνισης όχι από φιλολόγους, 
αλλά από ειδήμονες άλλων κλάδων, π.χ. μαθηματικούς (-ώνυμος), μουσικούς (-
ηχος) κ.λ.π. Η ιδανική λύση θα ήταν να αποφανθεί αναλυτικά για κάθε έναν τύπο 
του πίνακα αυτού το ίδιο το λεξικογραφικό κέντρο. 
 
ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 501 
Στο ΛΣΓ το ρ. τραυλίζω σημαίνεται με Ρ11α (ζυγίζω, χωρίς παθ. φωνή), το ρ. ψευδίζω 
σημαίνεται επίσης με Ρ11α (ζυγίζω, χωρίς παθ. φωνή), αλλά το ρ. τσευδίζω (τσεβδίζω) 
το οποίο γράφει αφενός ότι είναι αμετάβατο και αφετέρου ότι έχει την έννοια τραυλίζω, 
ψευδίζω, σημαίνεται με Ρ11 (ζυγίζω, -ομαι). Όλα αυτά μπορείτε να τα δείτε στην 
παρακάτω φωτ. 1. 
 

 



 
Θεωρείτε ορθό να συμπεριλαμβάνονται στις αποδεκτές λέξεις και όλοι οι τύποι της 
παθητικής φωνής του ρ. τσευδίζω (τσεβδίζω) ; 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: Όχι 
 
ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 502 
Στα ΛΚΝ, ΛΝΕΓ, ΛΑΑ τα ρ. χαμπαριάζω και χαμπαρίζω δεν έχουν παθητική φωνή. 
Ωστόσο, στο ΛΣΓ αμφότερα τα ρ. αυτά συνοδεύονται από τη σήμανση Ρ11, δηλ. 
ζυγίζω, -ομαι (φωτ. 1). 
 

 
 
Θεωρείτε ορθό να συμπεριλαμβάνονται στις αποδεκτές λέξεις και όλοι οι τύποι της 
παθητικής φωνής των ρ. χαμπαριάζω και χαμπαρίζω; 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: Όχι 
 
ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 503 
Στο ΛΑΑ λεξικογραφείται και το λ. μπουζού, ουσ. θηλ. αργκό (φυλακή, στενή, ψειρού). 
Το παράδοξο είναι ότι σημαίνεται από τον συντάκτη ως άκλιτο, ενώ ταυτοχρόνως γίνεται 
παραπομπή στο λ. -ού⁴ (-ούδες) «κατάληξη ανισοσύλλαβων ουσιαστικών θηλυκού 
γένους: μπουρού, φουφού, αλεπού, μαϊμού» (φωτ. 1). 
 

 
 
Το ΤΛ θεωρεί ότι η σήμανση {άκλ.} ετέθη εκ παραδρομής και ότι υφίστανται και οι τύποι 
ΜΠΟΥΖΟΥΣ, ΜΠΟΥΖΟΥΔΕΣ, ΜΠΟΥΖΟΥΔΩΝ. Συμφωνείτε με το ΤΛ; 
 



ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: Όχι 
 
ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 504 
Στο ΛΑΑ λεξικογραφείται και το λ. καπναγόρευση, στο οποίο γίνεται παραπομπή προς 
το λ. καπνοαπαγόρευση. Στο δε λ. καπνοαπαγόρευση λεξικογραφείται δίπλα στην 
κεφαλή του λήμματος και η καπναπαγόρευση (φωτ. 1). 
 

 
 
Το ΤΛ θεωρεί ότι έχει γίνει τυπογραφικό λάθος εκ παραδρομής και ότι δεν υφίσταται καν 
το λ. ΚΑΠΝΑΓΟΡΕΥΣΗ, καθώς και όλες οι πλάγιες πτώσεις του στον ενικό και τον 
πληθυντικό. Συμφωνείτε με το ΤΛ; 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: Ναι 
 
ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 505 
Στο ΛΑΑ λημματογραφούνται τα τριγενή επίθετα σπιρτόζικος, -η, -ο και σπιρτόζος, -α, -
ικο/-ι. Βλέπουμε δηλαδή στο ουδέτερο να υφίσταται διτυπία, καθώς ο συντάκτης μάς 
δίνει και τον τύπο σπιρτόζικο και τον τύπο σπιρτόζι (φωτ. 1). 
 

 
 



Εάν δεν έχει γίνει κάποιο λάθος εκ παραδρομής, τότε θα πρέπει να είναι αποδεκτοί και 
οι τύποι ΣΠΙΡΤΟΖΙ, ΣΠΙΡΤΟΖΙΟΥ, ΣΠΙΡΤΟΖΙΑ, ΣΠΙΡΤΟΖΙΩΝ. Θεωρείτε ορθούς και 
αποδεκτούς τους τέσσερις αυτούς τύπους; 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: Όχι 
 
ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 506 
Στο λημματολόγιο του ΛΣΓ (Μπαμπ.) συμπεριλαμβάνονται 125 (εμπρόθετα ως επί το 
πλείστον) ρήματα, στα οποία (σύμφωνα με τον συντάκτη) εμφανίζεται διτυπία στον 
αόριστο της παθητικής φωνής, καθώς δίπλα ακριβώς στον πρώτο τύπο του αορίστου 
εμφανίζεται και δεύτερος (λόγιος), ο οποίος σημαίνεται με το κλιτικό υπόδειγμα Ρ39 
εφθάρην, να φθαρώ, φθαρείς, φθαρείσα, φθαρέν, φθαρμένος, -η, -ο (φωτ. 1). 
 

 
 
Το Τμήμα Λεξικού θεωρεί ότι από την ανάγνωση του πίνακα Ρ39 προκύπτει ασάφεια 
και προβληματίζεται γύρω από το αν υφίσταται σε όλα αυτά τα ρ. και η λόγια μετοχή του 
παθητικού αορίστου, κατά το «φθαρείς, φθαρείσα, φθαρέν». 
 
Θα εξετάσουμε ευθύς αμέσως ένα προς ένα αυτά τα 125 ρήματα. Θα δούμε την 
οριστική του λόγιου παθητικού αορίστου, αλλά θα δούμε επίσης και ότι σε μερικά 
ρήματα εμφανίζεται διτυπία στην υποτακτική του λόγιου αυτού παθητικού αορίστου. Το 
υπογραμμίζουμε αυτό, διότι έχουμε την εντύπωση ότι η λόγια μετοχή του παθητικού 
αορίστου συντίθεται από το θέμα της υποτακτικής. 
 
Στα ρήματα αυτά ανήκουν και τα εξής (εντός παρενθέσεως οι κλιτικοί τύποι που 
δίδονται στο λεξικό) : 
 
ανακαλώ (ανακλήθηκα κ. λόγ. ανεκλήθην Ρ39, να ανακληθώ) 
ανασύρω (ανασύρθηκα κ. λόγ. ανεσύρθην Ρ39, να ανασυρθώ) 
αναφαίνομαι (αναφάνηκα κ. λόγ. ανεφάνην Ρ39, να αναφανώ) 
αναφύομαι (Ρ1β = ιδρύομαι κ. λόγ. ανεφύην Ρ39) 
ανευρίσκω (ανευρέθηκα κ. λόγ. ανευρέθην Ρ39, να ανευρεθώ) 
αντεπιτίθεμαι (Ρ34β = τίθεμαι κ. αόρ. αντεπετέθην Ρ39) 



αντιγράφω (Ρ4, Ρ41 = βάφτηκα κ. λόγ. αντεγράφην Ρ39) 
αντιλαμβάνομαι (αντιλήφθηκα κ. λόγ. αντελήφθην Ρ39, να αντιληφθώ) 
αντιστρέφω (αντιστράφηκα κ. λόγ. αντεστράφην Ρ39, να αντιστραφώ) 
απαγγέλλω (απαγγέλθηκα κ. λόγ. απηγγέλθην Ρ39, να απαγγελθώ) 
απαλλάσσω (Ρ9 = κηρύχτ(θ)ηκα κ. λόγ. απηλλάγην Ρ39) 
απελαύνω (απελάθηκα κ. λόγ. απελάθην Ρ39, να απελαθώ) 
απεμπλέκω (Ρ7, Ρ42 = διδάχτ(θ)ηκα κ. λόγ. απενεπλάκην Ρ39, να απεμπλακώ) 
αποβαίνω (Ρ17α, Ρ41α = απέβαινα, απέβην Ρ39, να αποβώ) 
αποθέτω (Ρ34 = θέτω, τίθεμαι κ. λόγ. απετέθην Ρ39) 
αποκαλύπτω (Ρ4 = βάφτηκα κ. αποκαλύφθηκα κ. λόγ. απεκαλύφθην Ρ39, να 
αποκαλυφθώ) 
αποσείω (Ρ2, Ρ41 = σείστηκα κ. λόγ. απεσείσθην Ρ39) 
αποστέλλω (αποστάλθηκα κ. λόγ. απεστάλην Ρ39, να αποσταλώ) 
 
Σας παρακαλούμε να εξετάσετε προσεκτικά και ξεχωριστά μία προς μία τις παρακάτω 
μετοχές παθητικού αορίστου και να μας απαντήσετε αν θα πρέπει να θεωρούνται ή όχι 
αποδεκτές στο ελληνικό αγωνιστικό σκραμπλ, σύμφωνα πάντα και με τις ανωτέρω 
υποδείξεις του ΛΣΓ. Σας παρακαλούμε επίσης να εξετάσετε και κάποιες υποτακτικές 
που δεν μας δίδονται ρητώς. Σημ.: υπογραμμίζεται όμως ότι αρκετοί από τους κάτωθι 
υπό έγκριση τύπους τεκμαίρονται ρητώς σε άλλα λεξικά. Κατά συνέπεια, ζητείται να 
αποφανθείτε μόνον για όσους τύπους δεν τεκμαίρονται σε άλλα βοηθήματα. 
 
ανακληθείς, ανακληθείσα, ανακληθέν (τεκμαίρονται στα ΛΝΕΓ & ΛΑΑ) 
ανασυρθείς, ανασυρθείσα, ανασυρθέν (τεκμαίρονται στα ΛΝΕΓ & ΛΑΑ) 
αναφανείς, αναφανείσα, αναφανέν 
αναφυείς, αναφυείσα, αναφυέν (τεκμαίρονται στο ΛΝΕΓ) 
ανευρεθείς, ανευρεθείσα, ανευρεθέν (τεκμαίρονται στα ΛΝΕΓ & ΛΑΑ) 
αντεπιτεθείς, αντεπιτεθείσα, αντεπιτεθέν 
αντιγραφείς, αντιγραφείσα, αντιγραφέν (τεκμαίρονται στο ΛΝΕΓ) 
αντιληφθείς, αντιληφθείσα, αντιληφθέν (τεκμαίρονται στο ΛΑΑ) 
αντιστραφείς, αντιστραφείσα, αντιστραφέν 
απαγγελθείς, απαγγελθείσα, απαγγελθέν (τεκμαίρονται στα ΛΝΕΓ & ΛΑΑ) 
απαλλαγείς, απαλλαγείσα, απαλλαγέν (τεκμαίρεται στη Γραμμ. Μπαμπινιώτη, σελ. 368) 
απαλλαχθείς, απαλλαχθείσα, απαλλαχθέν 
απαλλαχτείς, απαλλαχτείσα, απαλλαχτέν 
απελαθείς, απελαθείσα, απελαθέν (τεκμαίρονται στο ΛΑΑ) 
απεμπλακείς, απεμπλακείσα, απεμπλακέν 
αποβείς, αποβείσα, αποβέν 
αποβάς, αποβάσα, αποβάν 
αποτεθείς, αποτεθείσα, αποτεθέν (τεκμαίρονται στο ΛΝΕΓ) 
αποκαλυφθείς, αποκαλυφθείσα, αποκαλυφθέν (τεκμαίρονται στα ΛΝΕΓ & ΛΑΑ) 
αποσεισθείς, αποσεισθείσα, αποσεισθέν 
αποσταλείς, αποσταλείσα, αποσταλέν 
αποσταλθείς, αποσταλθείσα, αποσταλθέν 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: Όχι σε όλα. 



 
ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 507 
Στο λημματολόγιο του ΛΣΓ (Μπαμπ.) συμπεριλαμβάνονται 125 (εμπρόθετα ως επί το 
πλείστον) ρήματα, στα οποία (σύμφωνα με τον συντάκτη) εμφανίζεται διτυπία στον 
αόριστο της παθητικής φωνής, καθώς δίπλα ακριβώς στον πρώτο τύπο του αορίστου 
εμφανίζεται και δεύτερος (λόγιος), ο οποίος σημαίνεται με το κλιτικό υπόδειγμα Ρ39 
εφθάρην, να φθαρώ, φθαρείς, φθαρείσα, φθαρέν, φθαρμένος, -η, -ο (βλ. φωτ. 1 στο 
ερώτ. Νο 506). 
 
Το Τμήμα Λεξικού θεωρεί ότι από την ανάγνωση του πίνακα Ρ39 προκύπτει ασάφεια 
και προβληματίζεται γύρω από το αν υφίσταται σε όλα αυτά τα ρ. και η λόγια μετοχή του 
παθητικού αορίστου, κατά το «φθαρείς, φθαρείσα, φθαρέν». 
 
Θα εξετάσουμε ευθύς αμέσως ένα προς ένα αυτά τα 125 ρήματα. Θα δούμε την 
οριστική του λόγιου παθητικού αορίστου, αλλά θα δούμε επίσης και ότι σε μερικά 
ρήματα εμφανίζεται διτυπία στην υποτακτική του λόγιου αυτού παθητικού αορίστου. Το 
υπογραμμίζουμε αυτό, διότι έχουμε την εντύπωση ότι η λόγια μετοχή του παθητικού 
αορίστου συντίθεται από το θέμα της υποτακτικής. 
 
Στα ρήματα αυτά ανήκουν και τα εξής (εντός παρενθέσεως οι κλιτικοί τύποι που 
δίδονται στο λεξικό) : 
 
αποτρέπω (Ρ4, Ρ41, αποτράπηκα κ. λόγ. απετράπην Ρ39, να αποτραπώ) 
αποφεύγω (Ρ7α, Ρ41α, αποφεύχθηκα κ. λόγ. απεφεύχθην Ρ39, να αποφευχθώ) 
αφικνούμαι (αφίχθην Ρ39) 
βάλλω (βλήθηκα κ. λόγ. εβλήθην Ρ39, βληθείς, να βληθώ) 
δέομαι (δεήθηκα κ. λόγ. εδεήθην Ρ39, να δεηθώ) 
δέρνω (δάρθηκα κ. λόγ. εδάρην Ρ39, να δαρθώ) 
διαβαίνω (διάβηκα κ. λόγ. διέβην Ρ39, να διαβώ) 
διαβάλλω (Ρ41 = διαβλήθηκα κ. λόγ. διεβλήθην Ρ39) 
διαγιγνώσκω (διαγνώσθηκα κ. λόγ. διεγνώσθην Ρ39, να διαγνωσθώ) 
διαγράφω (Ρ4, Ρ41 = βάφτηκα κ. λόγ. διεγράφην Ρ39) 
διακόπτω (διακόπηκα κ. λόγ. διεκόπην Ρ39, να διακοπώ) 
διαμηνύω (διαμηνύθηκα κ. διεμηνύθην Ρ39) 
διαπλέκω (Ρ7 = διδάχτ(θ)ηκα κ. λόγ. διεπλάκην Ρ39) 
διαρρηγνύω (Ρ1, Ρ41 = ιδρύθηκα, διερρήχθην Ρ39 κ. διερράγην Ρ39, να διαρρηχθώ / 
να διαρραγώ) 
διασπείρω (διασπάρθηκα κ. λόγ. διεσπάρην Ρ39, να διασπαρώ)  
διαστέλλω (διαστάλθηκα κ. λόγ. διεστάλην Ρ39, να διασταλθώ) 
διαφθείρω (Ρ14, Ρ41 = κρίθηκα, διεφθάρην Ρ39, να διαφθαρώ) 
 
Σας παρακαλούμε να εξετάσετε προσεκτικά και ξεχωριστά μία προς μία τις παρακάτω 
μετοχές παθητικού αορίστου και να μας απαντήσετε αν θα πρέπει να θεωρούνται ή όχι 
αποδεκτές στο ελληνικό αγωνιστικό σκραμπλ, σύμφωνα πάντα και με τις ανωτέρω 
υποδείξεις του ΛΣΓ. Σας παρακαλούμε επίσης να εξετάσετε και κάποιες υποτακτικές 
που δεν μας δίδονται ρητώς. Σημ.: υπογραμμίζεται όμως ότι αρκετοί από τους κάτωθι 



υπό έγκριση τύπους τεκμαίρονται ρητώς σε άλλα λεξικά. Κατά συνέπεια, ζητείται να 
αποφανθείτε μόνον για όσους τύπους δεν τεκμαίρονται σε άλλα βοηθήματα. 
 
αποτραπείς, αποτραπείσα, αποτραπέν (τεκμαίρονται στο ΛΝΕΓ) 
αποφευχθείς, αποφευχθείσα, αποφευχθέν (τεκμαίρονται στο ΛΝΕΓ) 
αφιχθείς, αφιχθείσα, αφιχθέν (τεκμαίρονται στα ΛΝΕΓ & ΛΑΑ) 
βληθείς, βληθείσα, βληθέν (τεκμαίρονται στα ΛΣΓ, ΛΝΕΓ & ΛΑΑ) 
δεηθείς, δεηθείσα, δεηθέν 
δαρθείς, δαρθείσα, δαρθέν 
δαρείς, δαρείσα, δαρέν 
υποτακτική να δαρώ, να δαρείς, να δαρεί κλπ. 
διαβείς, διαβείσα, διαβέν 
διαβάς, διαβάσα, διαβάν (τεκμαίρονται στο ΛΝΕΓ) 
διαβληθείς, διαβληθείσα, διαβληθέν (τεκμαίρονται στα ΛΝΕΓ & ΛΑΑ) 
διαγνωσθείς, διαγνωσθείσα, διαγνωσθέν (τεκμαίρονται στα ΛΝΕΓ & ΛΑΑ) 
διαγραφείς, διαγραφείσα, διαγραφέν (τεκμαίρονται στα ΛΝΕΓ & ΛΑΑ) 
διακοπείς, διακοπείσα, διακοπέν 
διαμηνυθείς, διαμηνυθείσα, διαμηνυθέν 
διαπλακείς, διαπλακείσα, διαπλακέν 
διαρρηχθείς, διαρρηχθείσα, διαρρηχθέν 
διαρραγείς, διαρραγείσα, διαρραγέν 
διασπαρείς, διασπαρείσα, διασπαρέν 
διασπαρθείς, διασπαρθείσα, διασπαρθέν 
διασταλθείς, διασταλθείσα, διασταλθέν 
διασταλείς, διασταλείσα, διασταλέν 
διαφθαρείς, διαφθαρείσα, διαφθαρέν (τεκμαίρονται στο ΛΝΕΓ) 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: Όχι σε όλα. 
 
ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 508 
Στο λημματολόγιο του ΛΣΓ (Μπαμπ.) συμπεριλαμβάνονται 125 (εμπρόθετα ως επί το 
πλείστον) ρήματα, στα οποία (σύμφωνα με τον συντάκτη) εμφανίζεται διτυπία στον 
αόριστο της παθητικής φωνής, καθώς δίπλα ακριβώς στον πρώτο τύπο του αορίστου 
εμφανίζεται και δεύτερος (λόγιος), ο οποίος σημαίνεται με το κλιτικό υπόδειγμα Ρ39 
εφθάρην, να φθαρώ, φθαρείς, φθαρείσα, φθαρέν, φθαρμένος, -η, -ο (βλ. φωτ. 1 στο 
ερώτ. Νο 506). 
 
Το Τμήμα Λεξικού θεωρεί ότι από την ανάγνωση του πίνακα Ρ39 προκύπτει ασάφεια 
και προβληματίζεται γύρω από το αν υφίσταται σε όλα αυτά τα ρ. και η λόγια μετοχή του 
παθητικού αορίστου, κατά το «φθαρείς, φθαρείσα, φθαρέν». 
 
Θα εξετάσουμε ευθύς αμέσως ένα προς ένα αυτά τα 125 ρήματα. Θα δούμε την 
οριστική του λόγιου παθητικού αορίστου, αλλά θα δούμε επίσης και ότι σε μερικά 
ρήματα εμφανίζεται διτυπία στην υποτακτική του λόγιου αυτού παθητικού αορίστου. Το 
υπογραμμίζουμε αυτό, διότι έχουμε την εντύπωση ότι η λόγια μετοχή του παθητικού 
αορίστου συντίθεται από το θέμα της υποτακτικής. 



 
Στα ρήματα αυτά ανήκουν και τα εξής (εντός παρενθέσεως οι κλιτικοί τύποι που 
δίδονται στο λεξικό) : 
 
εγγράφω (Ρ4, Ρ42 = βάφτηκα κ. ενεγράφην Ρ39) 
εγείρω (Ρ14 = κρίθηκα, ηγέρθην Ρ39, να εγερθώ) 
εκλαμβάνω (Ρ19, Ρ14β, Ρ42, εξελήφθην Ρ39, να εκληφθώ) 
εκλέγω (Ρ7, Ρ42 = εκλέχτ(θ)ηκα κ. λόγ. εξελέγην Ρ39) 
εκπέμπω (Ρ4α, Ρ42α = βάφτηκα κ. λόγ. εξεπέμφθην Ρ39) 
εκπλήσσω (Ρ9, Ρ42, λόγ. εξεπλάγην Ρ39, να εκπλαγώ) 
εκτείνω (εκτάθηκα κ. λόγ. εξετάθην Ρ39, να εκταθώ) 
εκτελώ (Ρ32 = τελέστηκα κ. λόγ. εκτελέσθηκα κ. λογιότ. εξετελέσθην Ρ39) 
εκτρέπω (εκτράπηκα κ. λόγ. εξετράπην Ρ39, να εκτραπώ) 
εκτρέφω (εκτράφηκα κ. λόγ. εξετράφην Ρ39, να εκτραφώ) 
εμβάλλω (Ρ42 = εμβλήθηκα κ. λόγ. ενεβλήθην Ρ39) 
εμπλέκω (Ρ7, Ρ42 = διδάχτ(θ)ηκα, λόγ. ενεπλάκην Ρ39, να εμπλακώ) 
εμφανίζω (Ρ11 = ζυγίστηκα κ. λόγ. ενεφανίσθην Ρ39) 
ενθέτω (Ρ34 = θέτω, τίθεμαι κ. λόγ. ενετέθην Ρ39) 
εξαίρω (Ρ14, λόγ. εξήρθην Ρ39, να εξαρθώ) 
εξευρίσκω (Ρ7, εξευρέθην Ρ39, να εξευρεθώ) 
επαίρομαι (Ρ14β, επήρθην Ρ39, να επαρθώ) 
επιγράφω (Ρ4, Ρ41 = βάφτηκα κ. λόγ. επεγράφην Ρ39) 
 
Σας παρακαλούμε να εξετάσετε προσεκτικά και ξεχωριστά μία προς μία τις παρακάτω 
μετοχές παθητικού αορίστου και να μας απαντήσετε αν θα πρέπει να θεωρούνται ή όχι 
αποδεκτές στο ελληνικό αγωνιστικό σκραμπλ, σύμφωνα πάντα και με τις ανωτέρω 
υποδείξεις του ΛΣΓ. Σας παρακαλούμε επίσης να εξετάσετε και κάποιες υποτακτικές 
που δεν μας δίδονται ρητώς. Σημ.: υπογραμμίζεται όμως ότι αρκετοί από τους κάτωθι 
υπό έγκριση τύπους τεκμαίρονται ρητώς σε άλλα λεξικά. Κατά συνέπεια, ζητείται να 
αποφανθείτε μόνον για όσους τύπους δεν τεκμαίρονται σε άλλα βοηθήματα. 
 
εγγραφείς, εγγραφείσα, εγγραφέν (τεκμαίρονται στα ΛΝΕΓ & ΛΑΑ) 
εγερθείς, εγερθείσα, εγερθέν (τεκμαίρονται στα ΛΝΕΓ & ΛΑΑ) 
εκληφθείς, εκληφθείσα, εκληφθέν (τεκμαίρονται στο ΛΝΕΓ) 
εκλεγείς, εκλεγείσα, εκλεγέν (τεκμαίρονται στα ΛΝΕΓ & ΛΑΑ) 
εκπεμφθείς, εκπεμφθείσα, εκπεμφθέν (τεκμαίρονται στο ΛΝΕΓ) 
εκπλαγείς, εκπλαγείσα, εκπλαγέν (τεκμαίρονται στα ΛΝΕΓ & ΛΑΑ) 
εκταθείς, εκταθείσα, εκταθέν (τεκμαίρονται στα ΛΝΕΓ & ΛΑΑ) 
εκτελεσθείς, εκτελεσθείσα, εκτελεσθέν (τεκμαίρονται στα ΛΝΕΓ & ΛΑΑ) 
εκτραπείς, εκτραπείσα, εκτραπέν (τεκμαίρονται στα ΛΝΕΓ & ΛΑΑ) 
εκτραφείς, εκτραφείσα, εκτραφέν 
εμβληθείς, εμβληθείσα, εμβληθέν  
εμπλακείς, εμπλακείσα, εμπλακέν 
εμφανισθείς, εμφανισθείσα, εμφανισθέν 
εντεθείς, εντεθείσα, εντεθέν 
εξαρθείς, εξαρθείσα, εξαρθέν  



εξευρεθείς, εξευρεθείσα, εξευρεθέν (τεκμαίρονται στο ΛΝΕΓ) 
επαρθείς, επαρθείσα, επαρθέν  
επιγραφείς, επιγραφείσα, επιγραφέν  
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: Όχι σε όλα. 
 
ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 509 
Στο λημματολόγιο του ΛΣΓ (Μπαμπ.) συμπεριλαμβάνονται 125 (εμπρόθετα ως επί το 
πλείστον) ρήματα, στα οποία (σύμφωνα με τον συντάκτη) εμφανίζεται διτυπία στον 
αόριστο της παθητικής φωνής, καθώς δίπλα ακριβώς στον πρώτο τύπο του αορίστου 
εμφανίζεται και δεύτερος (λόγιος), ο οποίος σημαίνεται με το κλιτικό υπόδειγμα Ρ39 
εφθάρην, να φθαρώ, φθαρείς, φθαρείσα, φθαρέν, φθαρμένος, -η, -ο (βλ. φωτ. 1 στο 
ερώτ. Νο 506). 
 
Το Τμήμα Λεξικού θεωρεί ότι από την ανάγνωση του πίνακα Ρ39 προκύπτει ασάφεια 
και προβληματίζεται γύρω από το αν υφίσταται σε όλα αυτά τα ρ. και η λόγια μετοχή του 
παθητικού αορίστου, κατά το «φθαρείς, φθαρείσα, φθαρέν». 
 
Θα εξετάσουμε ευθύς αμέσως ένα προς ένα αυτά τα 125 ρήματα. Θα δούμε την 
οριστική του λόγιου παθητικού αορίστου, αλλά θα δούμε επίσης και ότι σε μερικά 
ρήματα εμφανίζεται διτυπία στην υποτακτική του λόγιου αυτού παθητικού αορίστου. Το 
υπογραμμίζουμε αυτό, διότι έχουμε την εντύπωση ότι η λόγια μετοχή του παθητικού 
αορίστου συντίθεται από το θέμα της υποτακτικής. 
 
Στα ρήματα αυτά ανήκουν και τα εξής (εντός παρενθέσεως οι κλιτικοί τύποι που 
δίδονται στο λεξικό) : 
 
επιδεικνύω (επιδείχθηκα κ. λόγ. επεδείχθην Ρ39) 
επιλαμβάνομαι (επιλήφθηκα κ. λόγ. επελήφθην Ρ39, να επιληφθώ) 
επιλέγω (επιλέχθηκα κ. λόγ. επελέγην Ρ39 κ. επελέχθην Ρ39) 
επιρρίπτω (επιρρίφθηκα κ. λόγ. επερρίφθην Ρ39, να επιρριφθώ) 
επιτρέπω (επιτράπηκα κ. λόγ. επετράπην Ρ39, να επιτραπώ) 
επιτυγχάνω (επιτεύχθηκα κ. λόγ. επετεύχθην Ρ39, να επιτευχθώ) 
θάβω (θάφτηκα κ. λόγ. ετάφην Ρ39) 
θεώμαι (θεάθηκα κ. εθεάθην Ρ39, να θεαθώ) 
θίγω (θίχτηκα κ. εθίγην Ρ39) 
θλίβω (Ρ4 = βάφτηκα, εθλίβην Ρ39, να θλιβώ) 
καταγράφω (καταγράφηκα κ. κατεγράφην Ρ39, να καταγραφώ) 
καταδεικνύω (καταδείχθηκα κ. κατεδείχθην Ρ39, να καταδειχθώ) 
καταθέτω (Ρ34 = θέτω, τίθεμαι κ. λόγ. κατετέθην Ρ39) 
καταλαμβάνω (καταλήφθηκα κ. λόγ. κατελήφθην Ρ39, να καταληφθώ) 
καταπλήσσω (Ρ9, Ρ41, κατεπλάγην Ρ39, να καταπλαγώ) 
καταρρίπτω (καταρρίφθηκα κ. λόγ. κατερρίφθην Ρ39, να καταρριφθώ) 
κατασβήνω κ. λόγ. κατασβένω (Ρ8, Ρ41 = πείστ(θ)ηκα κ. κατεσβέσθην Ρ39) 
 



Σας παρακαλούμε να εξετάσετε προσεκτικά και ξεχωριστά μία προς μία τις παρακάτω 
μετοχές παθητικού αορίστου και να μας απαντήσετε αν θα πρέπει να θεωρούνται ή όχι 
αποδεκτές στο ελληνικό αγωνιστικό σκραμπλ, σύμφωνα πάντα και με τις ανωτέρω 
υποδείξεις του ΛΣΓ. Σας παρακαλούμε επίσης να εξετάσετε και κάποιες υποτακτικές 
που δεν μας δίδονται ρητώς. Σημ.: υπογραμμίζεται όμως ότι αρκετοί από τους κάτωθι 
υπό έγκριση τύπους τεκμαίρονται ρητώς σε άλλα λεξικά. Κατά συνέπεια, ζητείται να 
αποφανθείτε μόνον για όσους τύπους δεν τεκμαίρονται σε άλλα βοηθήματα. 
 
επιδειχθείς, επιδειχθείσα, επιδειχθέν 
επιληφθείς, επιληφθείσα, επιληφθέν 
επιλεγείς, επιλεγείσα, επιλεγέν (τεκμαίρονται στα ΛΝΕΓ & ΛΑΑ) 
επιλεχθείς, επιλεχθείσα, επιλεχθέν (τεκμαίρονται στο ΛΝΕΓ) 
επιρριφθείς, επιρριφθείσα, επιρριφθέν 
επιτραπείς, επιτραπείσα, επιτραπέν 
επιτευχθείς, επιτευχθείσα, επιτευχθέν (τεκμαίρονται στα ΛΝΕΓ & ΛΑΑ) 
ταφείς, ταφείσα, ταφέν (τεκμαίρονται στα ΛΝΕΓ & ΛΑΑ) 
θεαθείς, θεαθείσα, θεαθέν (τεκμαίρονται στο ΛΝΕΓ) 
θιγείς, θιγείσα, θιγέν (τεκμαίρονται στα ΛΝΕΓ & ΛΑΑ) 
θλιβείς, θλιβείσα, θλιβέν  
καταγραφείς, καταγραφείσα, καταγραφέν (τεκμαίρονται στο ΛΑΑ) 
καταδειχθείς, καταδειχθείσα, καταδειχθέν (τεκμαίρονται στο ΛΝΕΓ) 
κατατεθείς, κατατεθείσα, κατατεθέν (τεκμαίρονται στα ΛΝΕΓ & ΛΑΑ) 
καταληφθείς, καταληφθείσα, καταληφθέν (τεκμαίρονται στα ΛΝΕΓ & ΛΑΑ) 
καταπλαγείς, καταπλαγείσα, καταπλαγέν  
καταρριφθείς, καταρριφθείσα, καταρριφθέν (τεκμαίρονται στο ΛΝΕΓ) 
κατασβεσθείς, κατασβεσθείσα, κατασβεσθέν (τεκμαίρονται στο ΛΝΕΓ) 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: Ναι στα επιληφθείς, επιληφθείσα, επιληφθέν. Όχι σε όλα τα 
υπόλοιπα. 
 
ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 510 
Στο λημματολόγιο του ΛΣΓ (Μπαμπ.) συμπεριλαμβάνονται 125 (εμπρόθετα ως επί το 
πλείστον) ρήματα, στα οποία (σύμφωνα με τον συντάκτη) εμφανίζεται διτυπία στον 
αόριστο της παθητικής φωνής, καθώς δίπλα ακριβώς στον πρώτο τύπο του αορίστου 
εμφανίζεται και δεύτερος (λόγιος), ο οποίος σημαίνεται με το κλιτικό υπόδειγμα Ρ39 
εφθάρην, να φθαρώ, φθαρείς, φθαρείσα, φθαρέν, φθαρμένος, -η, -ο (βλ. φωτ. 1 στο 
ερώτ. Νο 506). 
 
Το Τμήμα Λεξικού θεωρεί ότι από την ανάγνωση του πίνακα Ρ39 προκύπτει ασάφεια 
και προβληματίζεται γύρω από το αν υφίσταται σε όλα αυτά τα ρ. και η λόγια μετοχή του 
παθητικού αορίστου, κατά το «φθαρείς, φθαρείσα, φθαρέν». 
 
Θα εξετάσουμε ευθύς αμέσως ένα προς ένα αυτά τα 125 ρήματα. Θα δούμε την 
οριστική του λόγιου παθητικού αορίστου, αλλά θα δούμε επίσης και ότι σε μερικά 
ρήματα εμφανίζεται διτυπία στην υποτακτική του λόγιου αυτού παθητικού αορίστου. Το 



υπογραμμίζουμε αυτό, διότι έχουμε την εντύπωση ότι η λόγια μετοχή του παθητικού 
αορίστου συντίθεται από το θέμα της υποτακτικής. 
 
Στα ρήματα αυτά ανήκουν και τα εξής (εντός παρενθέσεως οι κλιτικοί τύποι που 
δίδονται στο λεξικό) : 
 
κατατάσσω (Ρ9, Ρ41 = κηρύχτ(θ)ηκα κ. κατετάγην Ρ39, να καταταγώ) 
κατατέμνω (Ρ14, Ρ41 = κρίθηκα, κατετμήθην Ρ39, να κατατμηθώ) 
κείρω (Ρ14, εκάρην Ρ39, να καρώ) 
κλέβω (Ρ4 = βάφτηκα κ. λόγ. εκλάπην Ρ39) 
λαμβάνω (Ρ19 = προλαβαίνω, λαμβανόμουν, λόγ. ελήφθην Ρ39, να ληφθώ) 
μαίνομαι (Ρ14β κ. λόγ. εμάνην Ρ39) 
μέμφομαι (μέμφθηκα κ. λόγ. εμέμφθην Ρ39, να μεμφθώ) 
μεταβαίνω (Ρ14α, Ρ41α, μετέβην Ρ39, να μεταβώ) 
μεταστρέφω (μεταστράφηκα κ. λόγ. μετεστράφην Ρ39, να μεταστραφώ) 
μετεγγράφω (Ρ4, Ρ42, μετενεγράφην Ρ39, να μετεγγραφώ) 
μηκύνω (Ρ15 = αποθαρρύνθηκα κ. λόγ. εμηκύνθην Ρ39) 
παραβαίνω (Ρ14α, Ρ41α, παρέβην Ρ39, να παραβώ) 
παραλαμβάνω (παραλήφθηκα κ. λόγ. παρελήφθην Ρ39, να παραληφθώ) 
παραλείπω (παραλείφθηκα κ. λόγ. παρελείφθην Ρ39, να παραλειφθώ) 
παρεκβαίνω (Ρ14α, λόγ. παρεξέβην Ρ39, να παρεκβώ/παρέκβω) 
παρεκτρέπομαι (παρεκτράπηκα κ. λόγ. παρεξετράπην Ρ39, να παρεκτραπώ) 
παρεμβαίνω (Ρ14α, Ρ42α παρενέβην Ρ39, να παρέμβω) 
παρευρίσκομαι (παρευρέθηκα κ. λόγ. παρευρέθην Ρ39, να παρευρεθώ) 
 
Σας παρακαλούμε να εξετάσετε προσεκτικά και ξεχωριστά μία προς μία τις παρακάτω 
μετοχές παθητικού αορίστου και να μας απαντήσετε αν θα πρέπει να θεωρούνται ή όχι 
αποδεκτές στο ελληνικό αγωνιστικό σκραμπλ, σύμφωνα πάντα και με τις ανωτέρω 
υποδείξεις του ΛΣΓ. Σας παρακαλούμε επίσης να εξετάσετε και κάποιες υποτακτικές 
που δεν μας δίδονται ρητώς. Σημ.: υπογραμμίζεται όμως ότι αρκετοί από τους κάτωθι 
υπό έγκριση τύπους τεκμαίρονται ρητώς σε άλλα λεξικά. Κατά συνέπεια, ζητείται να 
αποφανθείτε μόνον για όσους τύπους δεν τεκμαίρονται σε άλλα βοηθήματα. 
 
καταταγείς, καταταγείσα, καταταγέν  
κατατμηθείς, κατατμηθείσα, κατατμηθέν (τεκμαίρονται στο ΛΝΕΓ) 
καρείς, καρείσα, καρέν  
κλαπείς, κλαπείσα, κλαπέν (τεκμαίρονται στο ΛΑΑ) 
ληφθείς, ληφθείσα, ληφθέν (τεκμαίρονται στα ΛΝΕΓ & ΛΑΑ) 
μανείς, μανείσα, μανέν  
μεμφθείς, μεμφθείσα, μεμφθέν  
μεταβείς, μεταβείσα, μεταβέν 
μεταβάς, μεταβάσα, μεταβάν  
μεταστραφείς, μεταστραφείσα, μεταστραφέν  
μετεγγραφείς, μετεγγραφείσα, μετεγγραφέν (τεκμαίρονται στα ΛΝΕΓ & ΛΑΑ) 
μηκυνθείς, μηκυνθείσα, μηκυνθέν 
παραβείς, παραβείσα, παραβέν 



παραβάς, παραβάσα, παραβάν  
παραληφθείς, παραληφθείσα, παραληφθέν (τεκμαίρονται στα ΛΝΕΓ & ΛΑΑ) 
παραλειφθείς, παραλειφθείσα, παραλειφθέν (τεκμαίρονται στα ΛΝΕΓ & ΛΑΑ) 
παρεκβείς, παρεκβείσα, παρεκβέν 
παρεκβάς, παρεκβάσα, παρεκβάν  
παρεκτραπείς, παρεκτραπείσα, παρεκτραπέν (τεκμαίρονται στα ΛΝΕΓ & ΛΑΑ) 
παρεμβείς, παρεμβείσα, παρεμβέν 
παρεμβάς, παρεμβάσα, παρεμβάν  
παρευρεθείς, παρευρεθείσα, παρευρεθέν (τεκμαίρονται στο ΛΑΑ) 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: Όχι σε όλα. 
 
ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 511 
Στο λημματολόγιο του ΛΣΓ (Μπαμπ.) συμπεριλαμβάνονται 125 (εμπρόθετα ως επί το 
πλείστον) ρήματα, στα οποία (σύμφωνα με τον συντάκτη) εμφανίζεται διτυπία στον 
αόριστο της παθητικής φωνής, καθώς δίπλα ακριβώς στον πρώτο τύπο του αορίστου 
εμφανίζεται και δεύτερος (λόγιος), ο οποίος σημαίνεται με το κλιτικό υπόδειγμα Ρ39 
εφθάρην, να φθαρώ, φθαρείς, φθαρείσα, φθαρέν, φθαρμένος, -η, -ο (βλ. φωτ. 1 στο 
ερώτ. Νο 506). 
 
Το Τμήμα Λεξικού θεωρεί ότι από την ανάγνωση του πίνακα Ρ39 προκύπτει ασάφεια 
και προβληματίζεται γύρω από το αν υφίσταται σε όλα αυτά τα ρ. και η λόγια μετοχή του 
παθητικού αορίστου, κατά το «φθαρείς, φθαρείσα, φθαρέν». 
 
Θα εξετάσουμε ευθύς αμέσως ένα προς ένα αυτά τα 125 ρήματα. Θα δούμε την 
οριστική του λόγιου παθητικού αορίστου, αλλά θα δούμε επίσης και ότι σε μερικά 
ρήματα εμφανίζεται διτυπία στην υποτακτική του λόγιου αυτού παθητικού αορίστου. Το 
υπογραμμίζουμε αυτό, διότι έχουμε την εντύπωση ότι η λόγια μετοχή του παθητικού 
αορίστου συντίθεται από το θέμα της υποτακτικής. 
 
Στα ρήματα αυτά ανήκουν και τα εξής (εντός παρενθέσεως οι κλιτικοί τύποι που 
δίδονται στο λεξικό) : 
 
περιπλέκω (περιπλέχθηκα κ. λόγ. περιεπλάκην Ρ39, να περιπλεχθώ / να περιπλακώ) 
περιστέλλω (Ρ14, Ρ40, περιεστάλην Ρ39, να περισταλώ)  
περιστρέφω (περιστράφηκα κ. λόγ. περιεστράφην Ρ39, να περιστραφώ) 
περισυλλέγω (Ρ7, Ρ42, περισυνελέγην Ρ39, να περισυλλεγώ) 
πλήττω (Ρ9 λόγ. επλήγην Ρ39, να πληγώ) 
προβαίνω (Ρ14α, Ρ41α, προέβην Ρ39, να προβώ) 
προδιαγράφω (προδιαγράφ(τ)ηκα κ. λόγ. προδιεγράφην Ρ39, να προδιαγραφώ) 
προλέγω (προλέχθηκα / προειπώθηκα, λόγ. προελέχθην Ρ39, να προλεχθώ, να 
προειπωθώ) 
προσάπτω (Ρ4, προσήφθην Ρ39, να προσαφθώ) 
προσκαλώ (προσκλήθηκα κ. λόγ. προσεκλήθην Ρ39, να προσκληθώ) 
προσλαμβάνω (Ρ14, Ρ40, λόγ. προσελήφθην Ρ39, να προσληφθώ) 



προσυπογράφω (προσυπογράφ(θ)ηκα, κ. λόγ. προσυπεγράφην Ρ39, να 
προσυπογραφ(θ)ώ) 
προσφέρω (προσφέρθηκα κ. λόγ. προσεφέρθην Ρ39, να προσφερθώ) 
ρίπτω (Ρ4, ερρίφθην Ρ39, να ριφθώ) 
στέλνω (στάλθηκα κ. λόγ. εστάλην Ρ39, να σταλθώ) 
συγγράφω (συγγράφηκα κ. λόγ. συνεγράφην Ρ39, να συγγραφώ) 
συγκαλώ (συγκλήθηκα, συνεκλήθην Ρ39, να συγκληθώ)  
συγκαταβαίνω (Ρ, βλ. κατεβαίνω κ. αόρ. συγκατέβην Ρ39) 
 
Σας παρακαλούμε να εξετάσετε προσεκτικά και ξεχωριστά μία προς μία τις παρακάτω 
μετοχές παθητικού αορίστου και να μας απαντήσετε αν θα πρέπει να θεωρούνται ή όχι 
αποδεκτές στο ελληνικό αγωνιστικό σκραμπλ, σύμφωνα πάντα και με τις ανωτέρω 
υποδείξεις του ΛΣΓ. Σας παρακαλούμε επίσης να εξετάσετε και κάποιες υποτακτικές 
που δεν μας δίδονται ρητώς. Σημ.: υπογραμμίζεται όμως ότι αρκετοί από τους κάτωθι 
υπό έγκριση τύπους τεκμαίρονται ρητώς σε άλλα λεξικά. Κατά συνέπεια, ζητείται να 
αποφανθείτε μόνον για όσους τύπους δεν τεκμαίρονται σε άλλα βοηθήματα. 
 
περιπλεχθείς, περιπλεχθείσα, περιπλεχθέν 
περιπλακείς, περιπλακείσα, περιπλακέν  
περισταλείς, περισταλείσα, περισταλέν  
περιστραφείς, περιστραφείσα, περιστραφέν 
περισυλλεγείς, περισυλλεγείσα, περισυλλεγέν (τεκμαίρονται στο ΛΝΕΓ) 
πληγείς, πληγείσα, πληγέν (τεκμαίρονται στα ΛΝΕΓ & ΛΑΑ) 
προβείς, προβείσα, προβέν 
προβάς, προβάσα, προβάν  
προδιαγραφείς, προδιαγραφείσα, προδιαγραφέν  
προλεχθείς, προλεχθείσα, προλεχθέν (τεκμαίρονται στο ΛΑΑ) 
προσαφθείς, προσαφθείσα, προσαφθέν  
προσκληθείς, προσκληθείσα, προσκληθέν (τεκμαίρονται στα ΛΝΕΓ & ΛΑΑ) 
προσληφθείς, προσληφθείσα, προσληφθέν (τεκμαίρονται στα ΛΝΕΓ & ΛΑΑ) 
προσυπογραφείς, προσυπογραφείσα, προσυπογραφέν 
προσφερθείς, προσφερθείσα, προσφερθέν (τεκμαίρονται στα ΛΝΕΓ & ΛΑΑ) 
ριφθείς, ριφθείσα, ριφθέν (τεκμαίρονται στο ΛΝΕΓ) 
σταλθείς, σταλθείσα, σταλθέν (τεκμαίρονται στο ΛΑΑ) 
σταλείς, σταλείσα, σταλέν 
υποτακτική να σταλώ, να σταλείς, να σταλεί κλπ. (τεκμαίρονται στα ΛΑΑ & ΛΚΝ)  
συγγραφείς, συγγραφείσα, συγγραφέν  
συγκληθείς, συγκληθείσα, συγκληθέν (τεκμαίρονται στα ΛΝΕΓ & ΛΑΑ) 
συγκαταβείς, συγκαταβείσα, συγκαταβέν 
συγκαταβάς, συγκαταβάσα, συγκαταβάν  
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: Όχι σε όλα. 
 
ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 512 
Στο λημματολόγιο του ΛΣΓ (Μπαμπ.) συμπεριλαμβάνονται 125 (εμπρόθετα ως επί το 
πλείστον) ρήματα, στα οποία (σύμφωνα με τον συντάκτη) εμφανίζεται διτυπία στον 



αόριστο της παθητικής φωνής, καθώς δίπλα ακριβώς στον πρώτο τύπο του αορίστου 
εμφανίζεται και δεύτερος (λόγιος), ο οποίος σημαίνεται με το κλιτικό υπόδειγμα Ρ39 
εφθάρην, να φθαρώ, φθαρείς, φθαρείσα, φθαρέν, φθαρμένος, -η, -ο (βλ. φωτ. 1 στο 
ερώτ. Νο 506). 
 
Το Τμήμα Λεξικού θεωρεί ότι από την ανάγνωση του πίνακα Ρ39 προκύπτει ασάφεια 
και προβληματίζεται γύρω από το αν υφίσταται σε όλα αυτά τα ρ. και η λόγια μετοχή του 
παθητικού αορίστου, κατά το «φθαρείς, φθαρείσα, φθαρέν». 
 
Θα εξετάσουμε ευθύς αμέσως ένα προς ένα αυτά τα 125 ρήματα. Θα δούμε την 
οριστική του λόγιου παθητικού αορίστου, αλλά θα δούμε επίσης και ότι σε μερικά 
ρήματα εμφανίζεται διτυπία στην υποτακτική του λόγιου αυτού παθητικού αορίστου. Το 
υπογραμμίζουμε αυτό, διότι έχουμε την εντύπωση ότι η λόγια μετοχή του παθητικού 
αορίστου συντίθεται από το θέμα της υποτακτικής. 
 
Στα ρήματα αυτά ανήκουν και τα εξής (εντός παρενθέσεως οι κλιτικοί τύποι που 
δίδονται στο λεξικό) : 
 
συγχαίρω (συγχάρηκα κ. λόγ. συνεχάρην Ρ39, να συγχαρώ) 
συλλαμβάνω (λόγ. συνελήφθην Ρ39, να συλληφθώ) 
συλλέγω (Ρ7, Ρ42 = διδάχτ(θ)ηκα, λόγ. συνελέγην Ρ39, να συλλεγώ) 
συμπλέκω (συμπλέχθηκα κ. λόγ. συνεπλάκην Ρ39, να συμπλεχθώ / να συμπλακώ) 
συμφύομαι (Ρ1β, συνεφύην Ρ39, να συμφυώ) 
συνάπτω (συνάφθηκα κ. λόγ. συνήφθην Ρ39, να συναφθώ) 
συνθλίβω (Ρ4, Ρ40 = βάφτηκα, λόγ. συνεθλίβην Ρ39, να συνθλιβώ) 
συντρίβω (συντρίφθηκα κ. λόγ. συνετρίβην Ρ39, να συντριβώ) 
συστρέφω (Ρ4, λόγ. συνεστράφην Ρ39, να συστραφώ) 
τρέπω (τράπηκα κ. λόγ. ετράπην Ρ39, να τραπώ) 
υβρίζω (υβρίσθηκα κ. λόγ. υβρίσθην Ρ39, να υβρισθώ) 
υπερβαίνω (Ρ14α, Ρ40α, υπερέβην Ρ39, να υπερβώ) 
υπογράφω (Ρ4, Ρ41 κ. υπεγράφην Ρ39) 
υπομιμνήσκω (Ρ7, υπεμνήσθην Ρ39, να υπομνησθώ) 
υποστέλλω (Ρ14, Ρ41, υπεστάλην Ρ39, να υποσταλώ) 
χαίρω (Ρ14α, λόγ. εχάρην Ρ39, να χαρώ) 
ψάλλω (ψάλθηκα κ. λόγ. εψάλην Ρ39, να να ψαλθώ / να ψαλώ) 
 
Σας παρακαλούμε να εξετάσετε προσεκτικά και ξεχωριστά μία προς μία τις παρακάτω 
μετοχές παθητικού αορίστου και να μας απαντήσετε αν θα πρέπει να θεωρούνται ή όχι 
αποδεκτές στο ελληνικό αγωνιστικό σκραμπλ, σύμφωνα πάντα και με τις ανωτέρω 
υποδείξεις του ΛΣΓ. Σας παρακαλούμε επίσης να εξετάσετε και κάποιες υποτακτικές 
που δεν μας δίδονται ρητώς. Σημ.: υπογραμμίζεται όμως ότι αρκετοί από τους κάτωθι 
υπό έγκριση τύπους τεκμαίρονται ρητώς σε άλλα λεξικά. Κατά συνέπεια, ζητείται να 
αποφανθείτε μόνον για όσους τύπους δεν τεκμαίρονται σε άλλα βοηθήματα. 
 
συγχαρείς, συγχαρείσα, συγχαρέν  
συλληφθείς, συλληφθείσα, συλληφθέν (τεκμαίρονται στα ΛΚΝ, ΛΝΕΓ & ΛΑΑ) 



συλλεγείς, συλλεγείσα, συλλεγέν  
συλλεχθείς, συλλεχθείσα, συλλεχθέν  
συμπλακείς, συμπλακείσα, συμπλακέν 
συμπλεχθείς, συμπλεχθείσα, συμπλεχθέν  
συμφυείς, συμφυείσα, συμφυέν  
συναφθείς, συναφθείσα, συναφθέν (τεκμαίρονται στα ΛΝΕΓ & ΛΑΑ) 
συνθλιβείς, συνθλιβείσα, συνθλιβέν  
συντριβείς, συντριβείσα, συντριβέν  
συστραφείς, συστραφείσα, συστραφέν  
τραπείς, τραπείσα, τραπέν (τεκμαίρονται στο ΛΝΕΓ) 
υβρισθείς, υβρισθείσα, υβρισθέν (τεκμαίρονται στα ΛΝΕΓ & ΛΑΑ) 
υπερβείς, υπερβείσα, υπερβέν 
υπερβάς, υπερβάσα, υπερβάν (τεκμαίρονται στο ΛΝΕΓ) 
υπογραφείς, υπογραφείσα, υπογραφέν (τεκμαίρονται στα ΛΝΕΓ & ΛΑΑ) 
υπομνησθείς, υπομνησθείσα, υπομνησθέν  
υποσταλείς, υποσταλείσα, υποσταλέν  
χαρείς, χαρείσα, χαρέν  
ψαλθείς, ψαλθείσα, ψαλθέν 
ψαλείς, ψαλείσα, ψαλέν  
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: Όχι σε όλα. 
 
ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 513 
Στο λημματολόγιο του ΛΣΓ περιλαμβάνονται και τα ρ. αγγέλλω, αναγγέλλω, απαγγέλλω, 
εξαγγέλλω, καταγγέλλω, παραγγέλλω, προαγγέλλω, προαναγγέλλω, προεξαγγέλλω. 
Παρατηρώντας τα κλιτικά υποδείγματα με τα οποία συνοδεύει αυτά τα ρ. ο συντάκτης, 
διαπιστώνουμε μια μεθοδολογική ασυνέπεια· άλλα κλίνονται κατά το Ρ1 (ιδρύω -ομαι), 
άλλα κατά το Ρ12 (ντύνω -ομαι) και άλλα κατά το Ρ14 (κρίνω -ομαι). Μπορείτε να τα 
δείτε όλα αυτά μαζί στην παρακάτω φωτ. 1. 
 



 
 
Σας παρακαλούμε τώρα να παρατηρήσετε την παθητική φωνή των τριών αυτών 
κλιτικών υποδειγμάτων στους πίνακες των παρακάτω φωτ. 2, φωτ. 3, φωτ. 4.  
 



 
 



 
 



 
 
Όπως ήδη θα παρατηρήσατε, στα Ρ1β, Ρ12β, Ρ14β υφίσταται και η προστακτική 
αορίστου, ήτοι ιδρύσου, ντύσου, (απο)-κρίσου αντιστοίχως. Σύμφωνα λοιπόν με τις 
υποδείξεις του συγκεκριμένου λεξικού, θα πρέπει ίσως να θεωρήσουμε ορθούς και 
αποδεκτούς τους τύπους της προστακτικής αορίστου της παθητικής φωνής ΑΓΓΕΛΣΟΥ, 
ΑΝΑΓΓΕΛΣΟΥ, ΑΠΑΓΓΕΛΣΟΥ, ΕΞΑΓΓΕΛΣΟΥ, ΚΑΤΑΓΓΕΛΣΟΥ, ΠΑΡΑΓΓΕΛΣΟΥ, 
ΠΡΟΑΓΓΕΛΣΟΥ, ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΣΟΥ, ΠΡΟΕΞΑΓΓΕΛΣΟΥ. Θεωρείτε ότι αυτοί οι τύποι 
πρέπει να είναι αποδεκτοί στο ελληνικό αγωνιστικό σκραμπλ; 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: Όχι 
 
ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 514 
Το ρ. αφήνω -ομαι λεξικογραφείται σε όλα τα αποδεκτά μας βοηθήματα. Τεκμαίρονται οι 
τύποι άφησα, άφηκα κ. αφήκα, άφησε κ. άσε, αφήστε κ. άστε, αφήνοντας, αφέθηκα κ. 
αφήθηκα, αφεθώ κ. αφηθώ, αφημένος, αφεθείς, αφεθείσα, αφεθέν (φωτ. 1). 
 



 
 
Ωστόσο, πουθενά δεν τεκμαίρεται ξεκάθαρα η προστακτική του παθητικού αορίστου. Το 
ΤΛ συμβουλεύθηκε και το – μη αποδεκτό – lexigram, στο οποίο βλέπουμε και το 
ΑΦΗΣΟΥ και το ΑΦΕΣΟΥ (φωτ. 2). 
 



 
 
Συμβουλεύθηκε επίσης και το βιβλίο «Τα ρήματα της Νέας Ελληνικής» της καθηγήτριας 
γλωσσολογίας Άννας Ιορδανίδου, στο οποίο και πάλι βλέπουμε και το ΑΦΗΣΟΥ και το 
ΑΦΕΣΟΥ (φωτ. 3). 
 



 



 
Α. Θεωρείτε ορθό και αποδεκτό τον τύπο ΑΦΗΣΟΥ; 
 
Β. Θεωρείτε ορθό και αποδεκτό τον τύπο ΑΦΕΣΟΥ; 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: Α: όχι – Β: ναι 
 
ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 515 
Το ρ. συμβαίνει λεξικογραφείται σε όλα τα αποδεκτά μας βοηθήματα ως τριτοπρόσωπο 
σε ενικό και πληθυντικό. Δείτε επί παραδείγματι το λ. αυτό στο ΛΚΝ στην παρακάτω 
φωτ. 1. 
 

 
 
Ωστόσο, στο ίδιο το ΛΚΝ, μέσα στο ερμήνευμα των ρ. διαδραματίζω, έπομαι, οφείλω 
και προηγούμαι, εμφανίζεται και ο τύπος του α΄ ενικού προσώπου συμβαίνω (φωτ. 2). 
 



 
 
Κατά συνέπεια, σύμφωνα με τους όρους αποδοχής λέξεων είναι αποδεκτός και ο τύπος 
ΣΥΜΒΑΙΝΩ (και ΞΑΝΑΣΥΜΒΑΙΝΩ). 
 
Θεωρείτε ότι το ρ. αυτό πρέπει να κλίνεται σε όλα πρόσωπα ενικού και πληθυντικού του 
ενεστωτικού θέματος, δηλ. στον ενεστώτα και στον παρατατικό; Θεωρείτε ορθούς και 
αποδεκτούς τους τύπους ΣΥΜΒΑΙΝΕΙΣ, ΣΥΜΒΑΙΝΟΜΕ, ΣΥΜΒΑΙΝΟΥΜΕ, 
ΣΥΜΒΑΙΝΕΤΕ (οριστική ενεστώτα), ΣΥΜΒΑΙΝΕ (προστακτική ενεστώτα), ΣΥΝΕΒΑΙΝΑ, 
ΣΥΝΕΒΑΙΝΕΣ, (Ε)ΣΥΜΒΑΙΝΑΜΕ, (Ε)ΣΥΜΒΑΙΝΑΤΕ (παρατατικός) ; 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: Όχι  


