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«Αξιότιμε κ. Καθηγητά, καλό καλοκαίρι!
Δεν θα σας κουράσω πολύ. Σας παρακαλώ θερμά να μας βοηθήσετε να διαλευκάνουμε
το ζήτημα κάποιων προστακτικών παθητικού αορίστου.
Αν θυμάμαι καλά, μου είχατε εκμυστηρευθεί κάποτε σε μία δια ζώσης συνομιλία μας ότι
παίζετε κι εσείς scrabble. Υποθέτω λοιπόν ότι - όπως κι εμείς - έτσι κι εσείς θα θέλατε
στο παιχνίδι σας να είναι ξεκάθαρο το ποιοι κλιτικοί τύποι είναι αποδεκτοί και ποιοι όχι.
Ο σκοπός είναι προφανής: κανείς δεν θα ήθελε να καβγαδίζει με τον συμπαίκτη του για
το αν μία λέξη είναι «αποδεκτή» ή όχι. Εμείς (η μεγάλη οικογένεια του ελληνικού
αγωνιστικού σκραμπλ) έχουμε για μπούσουλα συγκεκριμένους όρους αποδοχής
λέξεων, εδώ:
http://greekscrabble.gr/wp-content/uploads/2021/08/oroi-apodoxis-lexewn-2021-0901.pdf
Με βάση τους ως άνω όρους φτιάξαμε κι ένα ηλεκτρονικό εργαλείο που σου δείχνει
άμεσα το αν μία λέξη είναι αποδεκτή ή όχι, εδώ:
https://greekscrabble.com/
Υπάρχουν κάποιες προστακτικές του παθητικού αορίστου, όπως άλλωστε και πληθώρα
άλλων σπάνιων και «εν υπνώσει» τύπων της γλώσσας μας, που σε ορισμένες σπάνιες
περιπτώσεις μπορεί να χρησιμοποιηθούν. Η σπανιότητά τους δεν οφείλεται στην
«περίεργη» προστακτική που ξενίζει, ούτε έχει κάποιο γραμματικό – μορφολογικό
πρόβλημα. Οφείλεται είτε στο ότι ολόκληρη η παθητική φωνή ενός ρήματος μπορεί να
είναι σπάνια στη χρήση, είτε στη σπανιότητα του πραγματολογικού της πεδίου όπως
είναι ο αφηρημένος, ποιητικός, παιγνιώδης, μεταφορικός, αυτοαναφορικός κ.λπ. λόγος.

Επαναλαμβάνω ότι στο παιχνίδι μας χρησιμοποιούμε κλιτικούς τύπους που
τεκμαίρονται ρητώς στα λεξικά αναφοράς, ανεξάρτητα από το εάν αυτοί είναι «δόκιμοι»,
«εν χρήσει» κλπ. Για παράδειγμα, οι λέξεις ΠΑΙΧΤΗΚΑ, ΥΛΟΤΟΜΗΘΩ και
ΧΑΡΤΟΣΗΜΑΙΝΟΜΑΙ είναι αποδεκτές στο scrabble, αλλά μάλλον δεν θα
χρησιμοποιηθούν ποτέ στο α΄ πρόσωπο, πιθανώς δε ούτε και στο β΄ πρόσωπο, ούτε
στον γραπτό, ούτε στον προφορικό λόγο.
Αντιθέτως, δεν είναι αποδεκτές στο scrabble κάποιες προστακτικές, διότι δεν
τεκμαίρονται ρητώς στα αποδεκτά μας λεξικά. Εκτός κι αν εσείς ο ίδιος μας δώσετε το
«πράσινο φως» για να τις δεχόμαστε. Στο ΛΚΝ λεξικογραφούνται αρκετά λήμματα, τα
οποία δεν συνοδεύονται από κάποιο κλιτικό υπόδειγμα. Αυτό συμβαίνει λ.χ. και με τα ρ.
σύρω, σέρνω, σούρνω, ανασύρω, αποσύρω, διασύρω, επισύρω, παρασύρω,
συμπαρασύρω, εγείρω, ανεγείρω, διεγείρω, εξεγείρω, συνεγείρω κ.ά.
Θεωρείτε ότι θα μπορούσαν να είναι αποδεκτοί στο scrabble οι κλιτικοί τύποι της
προστακτικής του παθητικού αορίστου σύρσου, σούρσου, ανασύρσου, αποσύρσου,
διασύρσου, επισύρσου, παρασύρσου, συμπαρασύρσου, εγέρσου, ανεγέρσου,
διεγέρσου, εξεγέρσου, συνεγέρσου;
Σας ευχαριστώ πολύ.
Με εκτίμηση,
Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου
της Πανελλήνιας Ένωσης Σκραμπλ
Ο Πρόεδρος Μυρσίνης Θράσος»
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΩΡΓΟΥ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
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«Αγαπητέ κ. Μυρσίνη, καλησπέρα,
Χαίρομαι που συνεχίζετε, εσείς και τα υπόλοιπα μέλη της Πανελλήνιας Ένωσης
Σκραμπλ, να ασχολείστε με το ωραίο αυτό παιχνίδι, που είναι και για εμένα ένας ωραίος
και χρήσιμος τρόπος δημιουργικής ανάπαυλας.
Απαντώ στο ερώτημά σας: Με τον τρόπο που το θέτετε, ανεξάρτητα δηλαδή από τη
χρήση ή τη συχνότητά τους, η απάντηση είναι «ναι» για αυτούς τους τύπους.
Σχηματίζονται με βάση τους κανόνες, οπότε θα μπορούσατε να τους κάνετε δεκτούς.
Με τις δικές μου ευχές για Καλό καλοκαίρι,
Να είστε καλά,
Γ. Π.»

