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ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ «ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΕΞΙΚΟΥ» ΠΡΟΣ ΤΟ «ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ
ΓΛΩΣΣΑΣ» ΚΑΙ Η ΕΙΣΗΓΗΣΗ – ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ Τ.Ε.Γ. (21/07/2022)
ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 516
Στα αποδεκτά μας βοηθήματα λεξικογραφούνται και τα λήμματα «σέα» και «μέα». Στο
ΛΚΝ αμφότερα σημαίνονται ως άκλιτα. Στο ΛΝΕΓ, το σέα δεν σημαίνεται ως άκλιτο, το
δε μέα παραπέμπει στο σέα. Στο ΛΑΑ, το σέα δεν σημαίνεται ως άκλιτο, ενώ αντιθέτως
το μέα σημαίνεται ως άκλιτο. Στο ΛΣΓ δεν υπάρχει καθόλου το μέα, ενώ στο σέα γράφει
«μόνο ονομ. κ. αιτ. πληθ.». Όλα αυτά μπορείτε να τα παρατηρήσετε στην παρακάτω
φωτ. 1.

Θεωρείτε ότι στο ελληνικό αγωνιστικό σκραμπλ πρέπει να είναι αποδεκτή η γενική
πληθυντικού ΣΕΩΝ;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: Όχι

ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 517
Στα αποδεκτά μας βοηθήματα (ΛΚΝ, ΛΝΕΓ, ΛΑΑ, ΛΣΓ) υπάρχει ένα ρήμα που
λεξικογραφείται μόνο στον αόριστο. Πρόκειται για το ρ. εδέησα / να δεήσω. Σε όλα τα
λεξικά η οριστική αορίστου λημματογραφείται με άτονη συλλαβική αύξηση (φωτ. 1).

Θεωρείτε ότι στο ελληνικό αγωνιστικό σκραμπλ πρέπει να είναι αποδεκτοί και οι
αναύξητοι τύποι της οριστικής αορίστου (δηλαδή χωρίς την άτονη συλλαβική αύξηση)
ΔΕΗΣΑ, ΔΕΗΣΕΣ, ΔΕΗΣΕ, ΔΕΗΣΑΜΕ, ΔΕΗΣΑΤΕ, ΔΕΗΣΑΝ(Ε) ;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: Όχι
ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 518

Είχαμε εξετάσει στο ερώτημα Νο 104 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.
Είχαμε επίσης εξετάσει στο ερώτημα Νο 492 την προστακτική του παθητικού αορίστου
βγάλσου, την οποία επίσης απορρίψατε.
Σύμφωνα με πρόσφατη γνωμοδότηση του Ιδρύματος Τριανταφυλλίδη (αρ. πρωτ. 429 /
27.06.2022), καθίστανται εφεξής αποδεκτοί στο scrabble οι κλιτικοί τύποι της
προστακτικής του παθητικού αορίστου σύρσου, ανασύρσου, αποσύρσου, διασύρσου,
επισύρσου, παρασύρσου, συμπαρασύρσου, σούρσου, εγέρσου, ανεγέρσου, διεγέρσου,
εξεγέρσου, συνεγέρσου.
Θα εξετάσουμε τώρα στο ερώτημα αυτό κάποιες ακόμη προστακτικές παθητικού
αορίστου. Ως γνωστόν, στα αποδεκτά μας βοηθήματα λεξικογραφούνται πολλά ρήματα,
στα οποία δεν τεκμαίρεται άμεσα (δηλαδή δεν καταγράφεται ρητώς) ο τύπος της
προστακτικής παθητικού αορίστου. Ωστόσο, υπάρχουν κάποιες προστακτικές, όπως και
τόσοι άλλοι σπάνιοι και «εν υπνώσει» τύποι 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, αλλά στο γεγονός 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.
Α. Τεκμαίρονται και είναι αποδεκτά τα σύρσου (σύρομαι κ. σέρνομαι, σύρθηκα),
σούρσου (σούρνομαι, σούρθηκα), ανασύρσου (ανασύρομαι κ. ανασέρνομαι,
ανασύρθηκα), αποσύρσου (αποσύρομαι, αποσύρθηκα), διασύρσου (διασύρομαι,
διασύρθηκα), επισύρσου (επισύρομαι, επισύρθηκα), διασύρσου (διασύρομαι,
διασύρθηκα), παρασύρσου (παρασύρομαι κ. παρασέρνομαι, παρασύρθηκα),
συμπαρασύρσου (συμπαρασύρομαι, συμπαρασύρθηκα).
Α1. Θεωρείτε αποδεκτό το φ(ε)ιδοσύρσου (φ(ε)ιδοσέρνομαι, φ(ε)ιδοσύρθηκα) ;
Α2. Θεωρείτε αποδεκτό το χαμοσύρσου (χαμοσέρνομαι, χαμοσύρθηκα) ;
Β. Τεκμαίρεται και είναι αποδεκτό το μωράνσου (μωραίνομαι, μωράνθηκα).
Β1. Θεωρείτε αποδεκτό το απομωράνσου (απομωραίνομαι, απομωράνθηκα) ;
Β2. Θεωρείτε αποδεκτό το ξεμωράσου (ξεμωραίνομαι, ξεμωράθηκα) ;
Γ. Τεκμαίρονται και είναι αποδεκτά τα νοιάσου (νοιάζομαι, νοιάστηκα, αλλά νοιάζει,
ένοιαξε), γνοιάσου (γνοιάζομαι, γνοιάστηκα, αλλά γνοιάζει, έγνοιαξε).
Γ1. Θεωρείτε αποδεκτό το νοιάξου;
Γ2. Θεωρείτε αποδεκτό το γνοιάξου;

Δ. Θεωρείτε αποδεκτό το σκληρύνσου (σκληραίνομαι, σκληρύνθηκα) ;
Ε. Θεωρείτε αποδεκτό το βασκάνσου (βασκαίνομαι, βασκάνθηκα) ;
Ζ. Θεωρείτε αποδεκτό το ερυθράνσου (ερυθραίνομαι, ερυθράνθηκα) ;
Η. Θεωρείτε αποδεκτό το ισχνάνσου (ισχναίνομαι, ισχνάνθηκα) ;
Θ. Θεωρείτε αποδεκτό το ποικίλσου (ποικίλλομαι, ποικίλθηκα) ;
Ι. Θεωρείτε αποδεκτό το βρέσου (βρίσκομαι, βρέθηκα) ;
Κ. Θεωρείτε αποδεκτό το ντρέψου (ντρέπομαι, ντράπηκα) ;
Λ. Θεωρείτε αποδεκτό το άρσου (αίρομαι, άρθηκα κ. ήρθην) ;
Μ. Θεωρείτε αποδεκτό το εξάρσου (εξαίρομαι, εξάρθηκα κ. εξήρθην) ;
Ν. Θεωρείτε αποδεκτό το επάρσου (επαίρομαι, επήρθην) ;
Ξ. Θεωρείτε αποδεκτό το καθάρσου (καθαίρομαι, καθάρθηκα) ;
Ο. Θεωρείτε αποδεκτό το επαφέσου (επαφίεμαι, επαφέθηκα) ;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: Α1: ναι – Α2: ναι – Β1: ναι – Β2: όχι – Γ1: ναι – Γ2: ναι – Δ: ναι
– Ε: όχι – Ζ: όχι – Η: όχι – Θ: όχι – Ι: όχι – Κ: όχι – Λ: ναι – Μ: ναι – Ν: όχι – Ξ: όχι
– Ο: όχι
ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 519
Στα ΛΚΝ, ΛΝΕΓ, ΛΑΑ το ρ. αντιφάσκω λημματογραφείται μόνο στο ενεστωτικό θέμα,
δηλαδή χωρίς αόριστο (φωτ. 1).

Αντιθέτως, στο ΛΣΓ (Μπαμπ.) ο λεξικογράφος παραπέμπει τον αναγνώστη στα κλιτικά
υποδείγματα Ρ7α (διδάσκω, δίδαξα) και Ρ41α (σύνθετα του ρ. βάλλω με εσωτερική
αύξηση: κατέβαλα). Ουδεμία αναφορά γίνεται στο ότι δεν υπάρχει αόριστος. Κατά
συνέπεια, ο αναγνώστης συμπεραίνει ότι υφίστανται και οι τύποι αντέφαξα, αντιφάξω,
αντιφάξτε κλπ. (φωτ. 2).

Το Τμήμα Λεξικού θεωρεί ότι πρόκειται για λάθος εκ παραδρομής και ως εκ τούτου δεν
έχει συμπεριλάβει τους ανωτέρω τύπους στην ψηφιακή βάση αποδεκτών λέξεων.
Συμφωνείτε με το ΤΛ;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: Ναι
ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 520
Στα ΛΚΝ, ΛΝΕΓ, ΛΑΑ, στο ρ. απεύχομαι δίδεται ο αόριστος απευχήθηκα / απευχηθώ
(φωτ. 1).

Αντιθέτως, στο ΛΣΓ (Μπαμπ.) ο λεξικογράφος παραπέμπει τον αναγνώστη στο κλιτικό
υπόδειγμα Ρ7α (διδάσκομαι, διδάχτ(θ)ηκα, διδαγμένος). Όπως σε πλείστες άλλες
περιπτώσεις στο λεξικό αυτό, έτσι και στο ρ. αυτό θα έπρεπε να δίδεται επιτούτου ο
αόριστος (απευχήθηκα). Αυτό όμως δεν συμβαίνει, οπότε ο αναγνώστης συμπεραίνει
ότι υφίστανται και οι τύποι απεύχτ(θ)ηκα, απευχτ(θ)ώ, απε(υ)γμένος (φωτ. 2).

Το Τμήμα Λεξικού θεωρεί ότι πρόκειται για λάθος εκ παραδρομής και ως εκ τούτου δεν
έχει συμπεριλάβει τους ανωτέρω τύπους στην ψηφιακή βάση αποδεκτών λέξεων.
Συμφωνείτε με το ΤΛ;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: Ναι
ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 521
Στα ΛΚΝ, ΛΝΕΓ, ΛΑΑ το αμετάβατο ρ. κατασκηνώνω λημματογραφείται μόνο στην
ενεργητική φωνή (φωτ. 1).

Αντιθέτως, στο ΛΣΓ (Μπαμπ.) ο λεξικογράφος παραπέμπει τον αναγνώστη στο κλιτικό
υπόδειγμα Ρ12 (ντύνω, ντύνομαι). Θα έπρεπε να γράφει Ρ12α και όχι Ρ12. Κατά
συνέπεια, ο αναγνώστης συμπεραίνει ότι υφίστανται και οι τύποι κατασκηνώνομαι,
κατασκηνωνόμουν, κατασκηνώθηκα, κατασκηνωθώ, κατασκηνώσου (φωτ. 2).

Το Τμήμα Λεξικού θεωρεί ότι πρόκειται για λάθος εκ παραδρομής και ως εκ τούτου δεν
έχει συμπεριλάβει τους ανωτέρω τύπους στην ψηφιακή βάση αποδεκτών λέξεων.
Συμφωνείτε με το ΤΛ;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: Ναι
ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 522
Στα ΛΚΝ, ΛΝΕΓ, ΛΑΑ το αμετάβατο ρ. κατασταλάζω λημματογραφείται μόνο στην
ενεργητική φωνή (φωτ. 1).

Αντιθέτως, στο ΛΣΓ (Μπαμπ.) ο λεξικογράφος παραπέμπει τον αναγνώστη στο κλιτικό
υπόδειγμα Ρ10 (ταράζω, ταράζομαι). Θα έπρεπε να γράφει Ρ10α και όχι Ρ10. Κατά
συνέπεια, ο αναγνώστης συμπεραίνει ότι υφίστανται και οι τύποι κατασταλάζομαι,
κατασταλαζόμενος,
κατασταλαζόμουν,
κατασταλάχτ(θ)ηκα,
κατασταλαχτ(θ)ώ,
κατασταλάξου (φωτ. 2).

Το Τμήμα Λεξικού θεωρεί ότι πρόκειται για λάθος εκ παραδρομής και ως εκ τούτου δεν
έχει συμπεριλάβει τους ανωτέρω τύπους στην ψηφιακή βάση αποδεκτών λέξεων.
Συμφωνείτε με το ΤΛ;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: Ναι
ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 523
Στα ΛΚΝ, ΛΝΕΓ, ΛΑΑ το ρ. μοσχ(κ)οβολώ λημματογραφείται μόνο στην ενεργητική
φωνή (φωτ. 1).

Αντιθέτως, στο ΛΣΓ (Μπαμπ.) ο λεξικογράφος παραπέμπει τον αναγνώστη στο κλιτικό
υπόδειγμα Ρ24 (αγαπώ, αγαπιέμαι). Θα έπρεπε να γράφει Ρ24α και όχι Ρ24. Κατά
συνέπεια, ο αναγνώστης συμπεραίνει ότι υφίστανται και οι τύποι μοσχ(κ)οβολιέμαι,
μοσχ(κ)οβολιόμουν,
μοσχ(κ)οβολήθηκα,
μοσχ(κ)οβοληθώ,
μοσχ(κ)βολήσου,
μοσχ(κ)βολημένος (φωτ. 2).

Το Τμήμα Λεξικού θεωρεί ότι πρόκειται για λάθος εκ παραδρομής και ως εκ τούτου δεν
έχει συμπεριλάβει τους ανωτέρω τύπους στην ψηφιακή βάση αποδεκτών λέξεων.
Συμφωνείτε με το ΤΛ;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: Ναι
ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 524
Στα αποδεκτά μας βοηθήματα λεξικογραφούνται περίπου 80 ρήματα ξενικής
προέλευσης με κατάληξη -άρω (-άρομαι), λ.χ. λιμάρω, πικάρω, σοκάρω, φιξάρω κ.ά.
Δεδομένου του ότι στη «Σύγχρονη Σχολική Γραμματική για όλους» του Γ. Μπαμπινιώτη
ουδεμία αναφορά γίνεται στην κλίση αυτών των ρημάτων, βασιζόμαστε υποχρεωτικά
στα κλιτικά υποδείγματα του ΛΚΝ και του ΛΣΓ.
Στο ΛΚΝ όλα αυτά τα ρ. συνοδεύονται από την ένδειξη Ρ6 (για όσα έχουν και ενεργητική
και παθητική φωνή) ή Ρ6α (για όσα έχουν μόνο ενεργητική φωνή) ή Ρ6β (για όσα έχουν
μόνο παθητική φωνή, π.χ. κοκετάρομαι). Επειδή στο ερώτημα αυτό θα μας
απασχολήσει μόνον η ενεργητική φωνή, μπορείτε να δείτε το κλιτικό υπόδειγμα Ρ6α
στην παρακάτω φωτ. 1.

Στο ΛΣΓ σχεδόν όλα αυτά τα ρ. (υπάρχει μόνο μία «εξαίρεση»…) συνοδεύονται από την
ένδειξη Ρ22 (για όσα έχουν και ενεργητική και παθητική φωνή) ή Ρ22α (για όσα έχουν
μόνο ενεργητική φωνή) ή Ρ22β (για όσα έχουν μόνο παθητική φωνή). Επειδή στο
ερώτημα αυτό θα μας απασχολήσει μόνον η ενεργητική φωνή, μπορείτε να δείτε το
κλιτικό υπόδειγμα Ρ22α στην παρακάτω φωτ. 2.

Όπως ίσως θα έχετε παρατηρήσει στις φωτ. 1 και φωτ. 2, στην υποτακτική αορίστου (να
τρατάρω, -εις κλπ., να τσεκάρω, -εις κλπ.) δεν υφίστανται τύποι να τραταρίσω,
τραταρίσεις κλπ., να τσεκαρίσω, τσεκαρίσεις κλπ.
Στα ΛΚΝ, ΛΝΕΓ, ΛΑΑ το ρ. μπιζάρω κλίνεται ομαλά, σύμφωνα με όσα είδαμε
παραπάνω (φωτ. 3).

Αντιθέτως, στο ΛΣΓ (Μπαμπ.) εμφανίζεται η «εξαίρεση» που λέγαμε. Στο λεξικό αυτό,
το ρ. μπιζάρω συνοδεύεται από το κλιτικό υπόδειγμα Ρ11α, δηλαδή ζυγίζω, ζύγισα, να /
θα ζυγίσω (φωτ. 4).

Κατά συνέπεια, ο αναγνώστης συμπεραίνει ότι υφίστανται και οι τύποι μπιζαρίσω,
μπιζαρίσεις κλπ.
Το Τμήμα Λεξικού θεωρεί ότι πρόκειται για λάθος εκ παραδρομής και ως εκ τούτου δεν
έχει συμπεριλάβει τους ανωτέρω τύπους στην ψηφιακή βάση αποδεκτών λέξεων.
Συμφωνείτε με το ΤΛ;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: Ναι
ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 525
Στα ΛΚΝ, ΛΝΕΓ, ΛΑΑ το ρ. ξανανιώνω λημματογραφείται μόνο στην ενεργητική φωνή
(φωτ. 1).

Αντιθέτως, στο ΛΣΓ (Μπαμπ.) ο λεξικογράφος παραπέμπει τον αναγνώστη στο κλιτικό
υπόδειγμα Ρ12 (ντύνω, ντύνομαι). Θα έπρεπε να γράφει Ρ12α και όχι Ρ12. Κατά
συνέπεια, ο αναγνώστης συμπεραίνει ότι υφίστανται και οι τύποι ξανανιώνομαι,
ξανανιωνόμουν, ξανανιώθηκα, ξανανιωθώ, ξανανιώσου (φωτ. 2).

Το Τμήμα Λεξικού θεωρεί ότι πρόκειται για λάθος εκ παραδρομής και ως εκ τούτου δεν
έχει συμπεριλάβει τους ανωτέρω τύπους στην ψηφιακή βάση αποδεκτών λέξεων.
Συμφωνείτε με το ΤΛ;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: Ναι
ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 526
Στα ΛΚΝ, ΛΝΕΓ, ΛΑΑ το ρ. παραδέρνω λημματογραφείται μόνο στην ενεργητική φωνή
(φωτ. 1).

Αντιθέτως, στο ΛΣΓ (Μπαμπ.) ο λεξικογράφος παραπέμπει τον αναγνώστη στο κλιτικό
υπόδειγμα Ρ14 (κρίνω, κρίνομαι). Θα έπρεπε να γράφει Ρ14α και όχι Ρ14. Κατά
συνέπεια, ο αναγνώστης συμπεραίνει ότι υφίστανται και οι τύποι παραδέρνομαι,
παραδερνόμενος, παραδερνόμουν, παραδάρθηκα, παραδαρθώ (φωτ. 2).

Το Τμήμα Λεξικού θεωρεί ότι πρόκειται για λάθος εκ παραδρομής και ως εκ τούτου δεν
έχει συμπεριλάβει τους ανωτέρω τύπους στην ψηφιακή βάση αποδεκτών λέξεων.
Συμφωνείτε με το ΤΛ;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: Ναι
ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 527
Στα ΛΝΕΓ, ΛΑΑ το αμετάβατο ρ. σκυλομετανιώνω λημματογραφείται μόνο στην
ενεργητική φωνή (φωτ. 1).

Αντιθέτως, στο ΛΣΓ (Μπαμπ.) ο λεξικογράφος παραπέμπει τον αναγνώστη στο κλιτικό
υπόδειγμα Ρ12β (ντύνομαι). Θα έπρεπε να γράφει Ρ12α και όχι Ρ12β. Κατά συνέπεια, ο
αναγνώστης συμπεραίνει ότι υφίστανται και οι τύποι σκυλομετανιώνου,
σκυλομετανιωθώ, σκυλομετανιωθεί, σκυλομετανιώσου (φωτ. 2).

Το Τμήμα Λεξικού θεωρεί ότι πρόκειται για λάθος εκ παραδρομής και ως εκ τούτου δεν
έχει συμπεριλάβει τους ανωτέρω τύπους στην ψηφιακή βάση αποδεκτών λέξεων.
Συμφωνείτε με το ΤΛ;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: Ναι

