
    

 

Αριθ. Πρωτ. 496 / 22.11.2022 
 
ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ «ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΕΞΙΚΟΥ» ΠΡΟΣ ΤΟ «ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 
ΓΛΩΣΣΑΣ» ΚΑΙ Η ΕΙΣΗΓΗΣΗ – ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ Τ.Ε.Γ. (22/11/2022) 
 
ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 528 
Το Τμήμα Λεξικού προβληματίζεται σχετικά με τον σχηματισμό των τύπων της γενικής 
πληθυντικού, τη γραμματική τους ορθότητα και κατ’ επέκταση την αποδοχή τους στο 
ελληνικό αγωνιστικό σκραμπλ, κάποιων λαϊκότροπων απόλυτων αριθμητικών, τα οποία 
είναι πολλαπλάσια του 100 (200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900). Πρόκειται για τα 
εξής τριγενή αριθμητικά: διακόσοι -ες -α, τριακόσοι -ες -α, τρακόσοι -ες -α, τετρακόσοι -
ες -α, πεντακόσοι -ες -α, εξακόσοι -ες -α, εφτακόσοι -ες -α, οχτακόσοι -ες -α, εννιακόσοι 
-ες -α. Ας πάμε τώρα να δούμε αναλυτικά τι ακριβώς λεξικογραφείται στα αποδεκτά μας 
βοηθήματα. 
 
Στο ΛΚΝ λημματογραφούνται δίπλα ακριβώς στα λογιότερα αντίστοιχα αριθμητικά 
(διακόσιοι -ες -α, τριακόσιοι -ες -α, τρακόσιοι, -ες -α κλπ.), δίδεται το κλιτικό υπόδειγμα 
Ε4 (ωραίος -α -ο) και ακολουθεί η επισήμανση «γεν. διακοσίων, τριακοσίων κλπ. (φωτ. 
1). 
 



 
 
Στο ΛΝΕΓ οι λαϊκότροποι τύποι δεν λημματογραφούνται καν στο σώμα των λημμάτων 
(φωτ. 2). 
 

 
 
Ωστόσο, λημματογραφούνται σε άλλο σημείο του ΛΝΕΓ, στον πίνακα 1 του λ. αριθμός, 
χωρίς όμως να δίδεται καθόλου η γεν. πληθ. (φωτ. 3). 
 



 
 
Στο ΛΑΑ λημματογραφούνται δίπλα ακριβώς στα λογιότερα αντίστοιχα αριθμητικά και 
συνοδεύονται από την επισήμανση «προφ.» ή «λαϊκό» ή «σπάν.-προφ.», χωρίς όμως 
να δίδεται καθόλου (ούτε και να αποκλείεται) η γεν. πληθ. (φωτ. 4). 
 



 
 
Στο ΛΣΓ ομοίως με το ΛΝΕΓ (του ιδίου λεξικογράφου). 
 



Θεωρείτε ότι στο ελληνικό αγωνιστικό σκραμπλ πρέπει να είναι αποδεκτοί οι τύποι 
ΔΙΑΚΟΣΩΝ, ΤΡΙΑΚΟΣΩΝ, ΤΡΑΚΟΣΩΝ, ΤΕΤΡΑΚΟΣΩΝ, ΠΕΝΤΑΚΟΣΩΝ, ΕΞΑΚΟΣΩΝ, 
ΕΦΤΑΚΟΣΩΝ, ΟΧΤΑΚΟΣΩΝ, ΕΝΝΙΑΚΟΣΩΝ; 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: Όχι 
 
ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 529 
Στο λημματολόγιο του ΛΝΕΓ (Μπαμπινιώτη), Ε΄ έκδοση 2019, συμπεριλαμβάνεται και 
το ρ. αλληλοαποκλείομαι, συνοδευόμενο μεταξύ άλλων και από την επισήμανση «μόνο 
στο β΄ και γ΄ πληθ.» (φωτ. 1). 
 

 
 
Το Τμήμα Λεξικού θεωρεί ότι η διατύπωση αυτή είναι ασαφής, οπότε – αν μη τι άλλο – 
προκαλείται και σύγχυση στον αναγνώστη. Τι να συμπεράνει ο αναγνώστης όταν 
διαβάζει «αλληλοαποκλείομαι, αλληλοαποκλείστηκα, λόγ. -θηκα» και αμέσως μετά 
«μόνο στο β΄ και γ΄ πληθ.»; 
 
Θεωρείτε ότι στο ελληνικό αγωνιστικό σκραμπλ πρέπει να είναι αποδεκτή η 
προστακτική παθ. ενεστώτα στο β΄ ενικ. πρόσ. ΑΛΛΗΛΟΑΠΟΚΛΕΙΟΥ; 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: Όχι 
 
ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 530 
Στο λημματολόγιο του ΛΝΕΓ (Μπαμπινιώτη), Ε΄ έκδοση 2019, συμπεριλαμβάνεται και 
το ρ. κτώμαι, στο οποίο δίδονται και οι τύποι κτάσαι, κτήθηκα, κεκτημένος, κτάται, 
κτώνται (φωτ. 1). 
 

 
 
Το Τμήμα Λεξικού προβληματίζεται σε δύο σημεία: 



α) τα α΄ πληθ. και β΄ πληθ. πρόσωπα του ενεστώτα 
β) όλα τα πρόσωπα ενικ. & πληθ. του παρατατικού 
Ας πάμε τώρα να δούμε αναλυτικά τι ακριβώς μας παρέχουν τα αποδεκτά μας ή μη 
βοηθήματα. 
 
Στην αποδεκτή «Σύγχρονη Σχολική Γραμματική για όλους», 2017, Γ. Μπαμπινιώτη, σελ. 
187 δίδονται οι καταλήξεις του ενεστώτα -ώμαι, -άσαι, -άται, -ώμεθα, -άσθε, -ώνται 
(φωτ. 2). 
 

 
 
Στο ίδιο βοήθημα, αμέσως μετά ακολουθούν μερικές παρατηρήσεις για κάποιες διτυπίες 
(φωτ. 3). 
 



 
 
Στο ΛΚΝ (Τριαντ.), στους πίνακες των κλιτικών υποδειγμάτων υπάρχει το αντίστοιχο 
Ρ11 (φωτ. 4). 
 



 
 
Στην αποδεκτή Γραμματική Τριανταφυλλίδη 2002, σελ. 172, § 245, εμφανίζεται διτυπία 
στο β΄ πληθ. προσ. ενεστ. (φωτ. 5). 
 

 
 
Στο μη αποδεκτό lexigram παρατηρούμε διτυπία στα α΄ πληθ. και β΄ πληθ. πρόσωπα 
του ενεστώτα (φωτ. 6). 
 



 
 
Στο μη αποδεκτό lexigram παρατηρούμε λόγιους τύπους στον παρατατικό, με την 
επισήμανση ότι είναι «εύχρηστα μόνο τα γ΄ ενικ. & γ΄ πληθ. πρόσ.» (φωτ. 7). 
 



 
 
Σας παρακαλούμε να απαντήσετε με τέσσερις διαφορετικές ψήφους στα τέσσερα 
παρακάτω υποερωτήματα: 
 
Α. Θεωρείτε αποδεκτά τα ΚΤΩΜΕΘΑ, ΚΤΑΣΘΕ; 
 
Β. Θεωρείτε αποδεκτά τα ΚΤΟΜΑΣΤΕ, ΚΤΑΣΤΕ; 
 
Γ. Θεωρείτε αποδεκτά τα ΕΚΤΩΜΗΝ, ΕΚΤΑΣΟ, ΕΚΤΩΜΕΘΑ, ΕΚΤΑΣΘΕ; 
 
Δ. Θεωρείτε αποδεκτό το ΕΚΤΩΝΤΟ; 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: Α: ναι – Β: ναι – Γ: όχι – Δ: όχι 
 
ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 531 
Έχουμε ασχοληθεί στο παρελθόν πολλές φορές (ερωτήματα Νο 88, 131, 215, 275, 276, 
391, 466, 500) με τον πίνακα 5 στο λήμμα «αριθμός» του ΛΝΕΓ (φωτ. 1). 
 



 
 
Στην υπό ένταξη Ε΄ έκδοση (2019) του ΛΝΕΓ (Μπαμπινιώτη), στον πίνακα 5 του 
λήμματος «αριθμός» έχει προστεθεί και το παραγωγικό επίθημα (β΄ συνθετικό) -ευρο 
(φωτ. 2). 
 



  
 
Ήδη από προηγούμενα αποδεκτά βοηθήματα (λ.χ. το ΛΑΑ ή/και το ΛΣΓ ή/και το ΛΝΕΓ 
Δ΄ έκδοση) είναι αποδεκτά τα ΜΟΝΟΕΥΡΟ, ΔΙΕΥΡΟ, ΠΕΝΤΑΕΥΡΟ, ΔΕΚΑΕΥΡΟ, 
ΕΙΚΟΣΑΕΥΡΟ, ΠΕΝΗΝΤΑΕΥΡΟ, ΕΚΑΤΟΝΤΑΕΥΡΟ, ΕΚΑΤΟΕΥΡΟ, ΚΑΤΟΣΤΑΕΥΡΟ, 
ΔΙΑΚΟΣΑΕΥΡΟ, ΠΕΝΤΑΚΟΣΑΕΥΡΟ σε όλες τους τις πτώσεις και με διπλή γραφή, 
καθότι ευρό = ευρώ. 
 
Σας παρακαλούμε να παρατηρήσετε προσεκτικά τις φωτ. 1 και φωτ. 2 και ακολούθως 
να απαντήσετε με δύο διαφορετικές ψήφους στα δύο παρακάτω υποερωτήματα: 
 
Α. Θεωρείτε αποδεκτά τα ΜΙΣΟΔΡΑΧΜΟ, -ΟΥ, -Α, -ΩΝ και τα ΜΙΣΟΕΥΡΟ, -ΟΥ, -Α, -
ΩΝ, -Ω; 
 
Β. Θεωρείτε αποδεκτά τα ΤΡΙΕΥΡΟ, ΤΕΤΡΑΕΥΡΟ, ΕΞΑΕΥΡΟ, ΕΠΤΑΕΥΡΟ, 
ΕΦΤΑΕΥΡΟ, ΟΚΤΑΕΥΡΟ, ΟΧΤΑΕΥΡΟ, ΕΝΝΙΑΕΥΡΟ, ΕΝΝΕΑΕΥΡΟ, ΕΝΔΕΚΑΕΥΡΟ, 
ΕΝΤΕΚΑΕΥΡΟ, ΔΩΔΕΚΑΕΥΡΟ, ΔΕΚΑΤΡΙΑΕΥΡΟ, ΔΕΚΑΤΕΤΡΑΕΥΡΟ, 
ΔΕΚΑΤΕΣΣΑΕΥΡΟ, ΔΕΚΑΠΕΝΤΑΕΥΡΟ, ΕΙΚΟΣΙΕΝΑΕΥΡΟ, ΕΙΚΟΣΙΔΥΑΥΕΡΟ, 
ΤΡΙΑΝΤΑΕΥΡΟ, ΤΡΙΑΚΟΝΤΑΕΥΡΟ, ΣΑΡΑΝΤΑΕΥΡΟ, ΕΚΑΤΟΣΤΑΕΥΡΟ, ΧΙΛΙΟΕΥΡΟ, 
με όλες τους τις πτώσεις και με διπλή γραφή, καθότι ευρό = ευρώ; 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: Α: όχι – Β: όχι 
 
ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 532 
Είχαμε ξαναπεί πρόσφατα, εν προκειμένω στο ερώτημα Νο 524, ότι στα αποδεκτά μας 
βοηθήματα (ΛΚΝ, ΛΝΕΓ, ΛΑΑ, ΛΣΓ) λεξικογραφούνται περίπου 80 ρήματα ξενικής 
προέλευσης με κατάληξη -άρω (-άρομαι), λ.χ. λιμάρω, πικάρω, σοκάρω, φιξάρω κ.ά. 
Λαμβάνοντας υπόψη ότι σε αμφότερες τις αποδεκτές μας Γραμματικές (ήτοι στη 
«Γραμματική Τριανταφυλλίδη» και στη «Σύγχρονη Σχολική Γραμματική για όλους» του 
Γ. Μπαμπινιώτη) ουδεμία αναφορά γίνεται στην κλίση αυτών των ρημάτων, το Τμήμα 
Λεξικού βασίζεται υποχρεωτικά στα κλιτικά υποδείγματα του ΛΚΝ (Τριανταφυλλίδη) και 
του ΛΣΓ (Μπαμπινιώτη).  



 
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, όπως π.χ. το ρ. κοκετάρομαι). Επειδή στο ερώτημα αυτό θα μας 
απασχολήσει μόνον η παθητική φωνή, μπορείτε να δείτε το κλιτικό υπόδειγμα Ρ6β στην 
παρακάτω φωτ. 1. 
 

 
 
Στο ΛΣΓ όλα αυτά τα ρ. 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 παθητική φωνή, μπορείτε να δείτε το κλιτικό υπόδειγμα Ρ22β στην παρακάτω 
φωτ. 2. 
 



 
 
Παρατηρώντας προσεκτικά τις φωτ. 1 και φωτ. 2, θα διαπιστώσετε ότι υπάρχουν επτά 
(7) διαφορές: στο ΛΚΝ υπάρχει στην προστακτική ενεστώτα το β΄ ενικ. -ΑΡΟΥ, στην 
οριστική ενεστώτα το β΄ πληθ. -ΑΡΟΜΑΣΤΕ και στον παρατατικό το γ΄ πληθ. -
ΑΡΙΖΟΝΤΑΝ(Ε), ενώ στο ΛΣΓ υπάρχουν σε ενεστώτα και παρατατικό τα β΄ πληθ. -
ΑΡΙΖΟΜΑΣΤΕ και γ΄ πληθ. -ΑΡΙΖΟΣΑΣΤΕ και στον παρατατικό τα γ΄ πληθ. -ΑΡΟΝΤΑΝ 
και γ΄ πληθ. -ΑΡΙΖΟΝΤΟΥΣΑΝ.  
 
Το Τμήμα Λεξικού βασίζεται και στα δύο κλιτικά υποδείγματα (και του ΛΚΝ και του ΛΣΓ) 
και κατά συνέπεια ενσωματώνει στην ψηφιακή βάση αποδεκτών λέξεων όλους τους 
κλιτικούς τους τύπους. Συμφωνείτε με το ΤΛ; 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: Ναι 
 
ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 533 
Στην υπό ένταξη Ε΄ έκδοση (2019) του ΛΝΕΓ (Μπαμπινιώτη), λημματογραφείται και το 
λήμμα ίλεως, το οποίο ο λεξικογράφος μάς λέει ότι είναι αρχαιοπρεπές εκκλησιαστικό 
επίθετο, το οποίο χρησιμοποιείται «κυρίως στη φράση ίλεως γενού / γίνου» (φωτ. 1). 



 

 
 
Σύμφωνα με τους όρους αποδοχής λέξεων, στα αποδεκτά βοηθήματα 
συμπεριλαμβάνεται και η σχολική «Γραμματική της Αρχαίας Ελληνικής» του Μιχ. 
Οικονόμου «αποκλειστικά για αρχαιόκλιτα λήμματα και μόνον εάν για την κλίση τέτοιων 
λημμάτων δεν βοηθά η νεοελληνική γραμματική». 
 
Στη Γραμματική αυτή, σελ. 100, § 166, Αττικόκλιτα επίθετα, δίδεται η κλίση του 
τριγενούς επιθέτου ο ίλεως, η ίλεως, το ίλεων (φωτ. 2). 
 

 
 



Θεωρείτε ότι θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται στις αποδεκτές λέξεις του ελληνικού 
αγωνιστικού σκραμπλ και οι κλιτικοί τύποι ΙΛΕΩ, ΙΛΕΩΝ, ΙΛΕΑ; Παρακαλούμε να 
επιλέξετε μόνο μία από τις τρεις παρακάτω απαντήσεις: 
 
Α. Θεωρώ ότι θα πρέπει να κλίνεται και στα τρία γένη και κατά συνέπεια να είναι 
αποδεκτά και τα ΙΛΕΩ, ΙΛΕΩΝ, ΙΛΕΑ. 
 
Β. Θεωρώ ότι θα πρέπει να κλίνεται μόνο στο αρσενικό / θηλυκό και κατά συνέπεια να 
είναι αποδεκτά μόνον τα ΙΛΕΩ, ΙΛΕΩΝ. 
 
Γ. Θεωρώ ότι δεν θα πρέπει να κλίνεται και κατά συνέπεια να παραμείνει αποδεκτό 
μόνον το ΙΛΕΩΣ. 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: το Γ 
 
ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 534 
Είχαμε ασχοληθεί παλαιότερα (στο ερώτημα Νο 71) με την ανωμαλία που παρουσιάζει 
η κλίση του ρ. μειγνύω στον πίνακα ανωμάλων ρημάτων της Β΄ έκδοσης του ΛΝΕΓ 
(Μπαμπ.). Σύμφωνα με τη γνωμοδότηση του ΤΕΓ, αποδεκτά πρέπει να θεωρούνται ο 
ενεργητικός αόριστος (οριστική έμειξα, υποτακτική να μείξω, προστακτική μείξε – 
μείξτε), ο παθητικός ενεστώτας (οριστική μειγνύομαι, προστακτική μειγνύου), ο 
παθητικός παρατατικός (μειγνυόμουν) και ο παθητικός αόριστος (οριστική μίχθηκα, 
υποτακτική να μιχθώ, προστακτική μείξου – μιχθείτε), καθώς σύμφωνα με τη Γραμμ. 
Τριανταφυλλίδη (υποσημείωση § 861) «ο τύπος του β΄ ενικού της προστακτικής του 
παθητικού αορίστου σχηματίζεται από το αοριστικό θέμα της ενεργητικής φωνής». 
 
Ωστόσο, στην υπό ένταξη Ε΄ έκδοση (2019) του ΛΝΕΓ (Μπαμπ.), στον πίνακα 
ανωμάλων ρημάτων εμφανίζεται διαφορετική ορθογραφία στον ενεργητικό αόριστο. 
Μπορείτε να παρατηρήσετε το σχετικό απόσπασμα του εν λόγω πίνακα, τόσο της Β΄ 
έκδοσης, όσο και της Ε΄ έκδοσης, στην παρακάτω φωτ. 1. 
 



 
 
Κατόπιν τούτου, το Τμήμα Λεξικού θεωρεί ότι αφού δίνεται αυτούσια η υποτακτική 
αορίστου ΜΙΞΩ, ΜΙΞΕΙΣ, ΜΙΞΕΙ κλπ. θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται στην 
ηλεκτρονική βάση αποδεκτών λέξεων και οι τύποι της οριστικής του ενεργητικού 
αορίστου ΕΜΙΞΑ, ΕΜΙΞΕΣ, ΕΜΙΞΕ κλπ., οι τύποι της προστακτικής αορίστου ΜΙΞΕ, 
ΜΙΞΤΕ και ο τύπος του β΄ ενικού της προστακτικής του παθητικού αορίστου ΜΙΞΟΥ 
(αφού σύμφωνα με τη Γραμμ. Τριανταφυλλίδη, υποσημείωση § 861, «ο τύπος του β΄ 
ενικού της προστακτικής του παθητικού αορίστου σχηματίζεται από το αοριστικό θέμα 
της ενεργητικής φωνής»). Συμφωνείτε με το ΤΛ; 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: Ναι 
 
ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 535 
Είχαμε εξετάσει πρόσφατα (στο ερώτημα Νο 530), το ρ. κτώμαι, το οποίο 
συμπεριλαμβάνεται στο λημματολόγιο του υπό ένταξη ΛΝΕΓ (Μπαμπινιώτη), Ε΄ έκδοση 
2019.  
 
Είχατε απορρίψει ως μη αποδεκτούς τους κλιτικούς τύπους του παρατατικού 
ΕΚΤΩΜΗΝ, ΕΚΤΑΣΟ, ΕΚΤΩΜΕΘΑ, ΕΚΤΑΣΘΕ, ΕΚΤΩΝΤΟ. 
 
Θεωρείτε αποδεκτά τα (Ε)ΚΤΟΜΟΥΝ(Α), (Ε)ΚΤΟΣΟΥΝ(Α), (Ε)ΚΤΟΤΑΝ(Ε), 
(Ε)ΚΤΟΜΑΣΤΑΝ, ΕΚΤΟΜΑΣΤΕ, (Ε)ΚΤΟΣΑΣΤΑΝ, ΕΚΤΟΣΑΣΤΕ, (Ε)ΚΤΟΝΤΑΝ(Ε) ; 
 



ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: Όχι 
 
ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 536 
Στο ΛΝΕΓ (Μπαμπ.) Β΄ έκδοση, στο λήμμα μνημοτεχνική παρατηρούμε και το 
υπολήμμα μνημοντεχνικός, -ή, -ό. Στο ίδιο λεξικό, στο λήμμα λιθανθρακοφόρος, -ος, -ο 
παρατηρούμε τη φράση λινθρακοφόρος περίοδος. Όλα αυτά μαζί μπορείτε να τα 
παρατηρήσετε στην παρακάτω φωτ. 1. 
 

 
 
Το Τμήμα Λεξικού θεωρεί ότι πρόκειται για τυπογραφικά λάθη και κατά συνέπεια δεν 
έχει καταχωρήσει στην ηλεκτρονική βάση αποδεκτών λέξεων ούτε τους τύπους 
μνημοντεχνικός, -ή, -ό ούτε και τους τύπους λινθρακοφόρος, -ος, -ο. Συμφωνείτε με το 
ΤΛ; 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: Ναι 
 
ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 537 
Στα αποδεκτά μας λεξικά λημματογραφούνται πολλά λόγια ή αρχαιοπρεπή, τριγενή και 
δικατάληκτα, ισοσύλλαβα επίθετα, είτε βαρύτονα σε -ος, -ος, -ο (παροξύτονα και 
προπαροξύτονα) είτε οξύτονα σε -ός, -ός, -ό. Ο προβληματισμός των μελών του 
Τμήματος Λεξικού εστιάζεται στο σχηματισμό της ονομαστικής πληθυντικού του 
θηλυκού σε -ες (ή -ές). 
 
Ας εξετάσουμε όμως τα δεδομένα μας με τη σειρά. Στις αποδεκτές μας Γραμματικές της 
Νέας Ελληνικής (Τριανταφυλλίδη και Μπαμπινιώτη) δεν γίνεται καμία αναφορά στον 
τρόπο κλίσης αυτών των επιθέτων. Μέχρι και τις 1/6/2021, οπότε και τέθηκαν σε ισχύ 
τρία νέα βοηθήματα, δηλαδή το ΛΑΑ (Λεξικό της Ακαδημίας Αθηνών), το ΛΣΓ (Λεξικό 
για το σχολείο και το γραφείο του Γ. Μπαμπινιώτη) και η Σχολική Γραμματική για όλους 
του Γ. Μπαμπινιώτη, αποδεκτά ήταν μόνο το ΛΚΝ (Λεξικό «Τριανταφυλλίδη»), το ΛΝΕΓ 
(Λεξικό «Μπαμπινιώτη» Β΄ έκδοση και Δ΄ έκδοση) και η Γραμματική Τριανταφυλλίδη 
(2002 και 1996). Ως γνωστόν το ΛΚΝ έχει παράρτημα με κλιτικά υποδείγματα, ενώ το 
ΛΝΕΓ όχι. Κατά συνέπεια, το Τμήμα Λεξικού ακολουθούσε μέχρι τότε μία συγκεκριμένη 
τακτική για την κλίση τους: τόσο εκείνα που λημματογραφούνταν στο ΛΚΝ, όσο και 
εκείνα που λημματογραφούνταν στο ΛΝΕΓ, κλίνονταν σύμφωνα με τις υποδείξεις των 
κλιτικών υποδειγμάτων του ΛΚΝ. Μπορείτε να παρατηρήσετε αυτά τα υποδείγματα του 
ΛΚΝ στις παρακάτω φωτ. 1 και 2. 
 



 
 

 
 
Όπως θα παρατηρήσατε, το λεξικό αυτό δίνει δύο τύπους στα θηλυκά. Αλλά ονομαστική 
πληθυντικού σε -ες (ή -ές) δίνει μόνον όταν η ονομαστική ενικού είναι σε -α (-ά) ή -η (-ή). 
Ωστόσο, στο σώμα των λημμάτων, ο ίδιος ο λεξικογράφος σε αρκετές περιπτώσεις μάς 
δίνει ονομαστική ενικού στο θηλυκό μόνο σε -ος και ταυτόχρονα ονομαστική 
πληθυντικού σε -ες. Έχει ήδη ερωτηθεί επ’ αυτού ο διευθυντής του ΙΝΣ κ. 
Παπαναστασίου (γνωμοδότηση, αρ. πρωτ. 180 / 29.06.2020, ερώτημα Νο 10). 
Μπορείτε να παρατηρήσετε μερικά τέτοια παραδείγματα και το ερώτημα που ετέθη στον 
λεξικογράφο και την απάντησή του στην παρακάτω φωτ. 3. 
 



 
 
Συμπερασματικά, έως 1/6/2021 το ΤΛ, που επιμελείται την ηλεκτρονική βάση 
αποδεκτών λέξεων, ενσωμάτωνε σε αυτήν τους τύπους σε -ες (-ές) από τα ΛΚΝ και 
ΛΝΕΓ (Β΄ έκδοση και Δ΄ έκδοση) μόνον εάν εμφανιζόταν διτυπία στην ονομαστική 
ενικού. 
 
Έκτοτε, τα δεδομένα έχουν ελαφρώς μεταβληθεί, καθώς έχουν τεθεί σε ισχύ το ΛΑΑ 
(Λεξικό της Ακαδημίας Αθηνών), το ΛΣΓ (Λεξικό για το σχολείο και το γραφείο του Γ. 
Μπαμπινιώτη) και η Σχολική Γραμματική για όλους του Γ. Μπαμπινιώτη. Επιπλέον, 
αναμένεται σύντομα να τεθεί σε ισχύ και η υπερψηφισθείσα Ε΄ έκδοση του ΛΝΕΓ 
(Μπαμπινιώτη). 
 
Τι μας δίνουν επιπροσθέτως αυτά τα νέα βοηθήματα; Όπως είπαμε και παραπάνω, στη 
Γραμματική Μπαμπινιώτη ουδεμία αναφορά γίνεται στη μορφολογία αυτών των 
επιθέτων. Ομοίως, στην υπό ένταξη Ε΄ έκδοση του ΛΝΕΓ, όπου λημματογραφούνται για 
πρώτη φορά τρία καινούργια επίθετα (ηχογόνος, -ος, -ο, κρυογόνος, -ος, -ο, 
οπισθενεργός, -ός, -ό) δεν δίδεται καμία πληροφορία στον αναγνώστη, σχετικά με την 
ονομαστική πληθυντικού των θηλυκών. Στο ΛΑΑ υπάρχουν αρκετές περιπτώσεις, στις 
οποίες η ονομαστική ενικού των θηλυκών είναι μόνο σε -ος, αλλά η ονομαστική 
πληθυντικού είναι σε -ες (φωτ. 4). 
 



 



 
Στο ΛΣΓ υπάρχει ένα εξαιρετικά χρήσιμο παράρτημα με 218 σελίδες, στο οποίο μεταξύ 
άλλων συμπεριλαμβάνονται εκτεταμένες γραμματικές πληροφορίες καθώς και πίνακες 
κλίσεως για όλα τα ουσιαστικά, τα επίθετα, τις μετοχές και τα ρήματα. Τα επίθετα που 
εξετάζουμε σ’ αυτό το ερώτημα, συνοδεύονται από τις σημάνσεις Ε17, Ε18, Ε19, Ε20, 
παραπέμποντας τον αναγνώστη στα αντίστοιχα κλιτικά υποδείγματα (φωτ. 5). 
 

 



 
Όπως θα παρατηρήσατε, στα Ε17, Ε19, Ε20 ο πληθυντικός είναι πάντα σε -ες (-ές) 
ανεξαρτήτως του αν στον ενικό υφίσταται ή όχι διτυπία. Ενδιαφέρον έχουν επίσης και 
κάποιες γραμματικής φύσεως παρατηρήσεις του λεξικογράφου, τις οποίες μπορείτε να 
διαβάσετε στην παρακάτω φωτ. 6. 
 

 
 
Στο σημείο αυτό, θα πρέπει να υπογραμμίσουμε ότι τα λημματολόγια του ΛΣΓ και του 
ΛΝΕΓ, παρότι εκδίδονται από τον ίδιο λεξικογράφο – εκδότη, δεν ταυτίζονται. Το ΛΣΓ 
έχει πολύ μικρότερο σε έκταση λημματολόγιο από εκείνο του ΛΝΕΓ. Χιλιάδες λήμματα 
ενώ λεξικογραφούνται στο ΛΝΕΓ, εντούτοις απουσιάζουν παντελώς από το ΛΣΓ. 
Υπάρχουν εκατοντάδες τέτοια επίθετα που λεξικογραφούνται μόνο στο ΛΝΕΓ (Μπαμπ.) 
αλλά σε κανένα άλλο αποδεκτό μας λεξικό. Κατά συνέπεια, το Τμήμα Λεξικού θεωρεί ότι 
θα πρέπει να διασαφηθεί το ζήτημα αυτό και για τον λόγο αυτόν ζητά την πολύτιμη 
αρωγή του Τμήματος Ελληνικής Γλώσσας. 
 
Πάμε τώρα να τα δούμε όλα μαζί ομαδοποιημένα, ανάλογα με τη συλλαβή στην οποία 
τονίζονται, ανάλογα με την κατάληξη και ανάλογα με το λεξικό. Οι αποδεκτοί τύποι σε -
ες ή -ές τεκμαίρονται άμεσα είτε στο ΛΝΕΓ, είτε στο ΛΚΝ, είτε στο ΛΑΑ, είτε στο ΛΣΓ. 
 
Παροξύτονα σε -ούχος. Αποδεκτοί οι τύποι σε -ες των επιθέτων του ΛΝΕΓ που βλέπετε 
στις παρακάτω φωτ. 7 και 8. 
 



 

 



 
Αποδεκτοί και οι τύποι σε -ες του ΛΚΝ που βλέπετε στην παρακάτω φωτ. 9. 
 

 
 
Και πάμε τώρα να δούμε άλλα 14 επίθετα (10 στο ΛΝΕΓ, 3 στο ΛΑΑ και 1 στο ΛΚΝ), 
στα οποία το ΤΛ προς το παρόν δεν έχει ενσωματώσει τους τύπους σε -ες. Μπορείτε να 
τα δείτε όλα μαζί στην παρακάτω φωτ. 10. 
 



 
 
Παροξύτονα σε -γόνος. Αποδεκτοί οι τύποι σε -ες των επιθέτων του ΛΝΕΓ που βλέπετε 
στην παρακάτω φωτ. 11. 
 



 
 
Αποδεκτοί και οι τύποι σε -ες του ΛΚΝ που βλέπετε στην παρακάτω φωτ. 12. 
 



 
 
Αποδεκτοί και οι τύποι σε -ες του ΛΑΑ που βλέπετε στην παρακάτω φωτ. 13. 
 



 
 
Και πάμε τώρα να δούμε άλλα 18 επίθετα (16 στο ΛΝΕΓ και 2 στην Ε΄ έκδοση), στα 
οποία το ΤΛ προς το παρόν δεν έχει ενσωματώσει τους τύπους σε -ες. Μπορείτε να τα 
δείτε όλα μαζί στην παρακάτω φωτ. 14. 
 



 
 
Παροξύτονα σε -φόρος. Αποδεκτοί οι τύποι σε -ες των επιθέτων του ΛΝΕΓ που βλέπετε 
στις παρακάτω φωτ. 15 και 16.  
 



 
 



 
 
Αποδεκτοί και οι τύποι σε -ες του ΛΚΝ που βλέπετε στην παρακάτω φωτ. 17. 
 



 
 
Και πάμε τώρα να δούμε άλλα 24 επίθετα (20 στο ΛΝΕΓ, 3 στο ΛΚΝ και 1 στο ΛΑΑ), 
στα οποία το ΤΛ προς το παρόν δεν έχει ενσωματώσει τους τύπους σε -ες. Μπορείτε να 
τα δείτε όλα μαζί στην παρακάτω φωτ. 18. 
 



 
 
Παροξύτονα σε -βόλος και -βόρος. Αποδεκτοί οι τύποι σε -ες των επιθέτων του ΛΝΕΓ 
και του ΛΚΝ που βλέπετε στην παρακάτω φωτ. 19.  
 



 
 
Και πάμε τώρα να δούμε άλλα 6 επίθετα (3 στο ΛΝΕΓ, 2 στο ΛΚΝ και 1 στο ΛΑΑ), στα 
οποία το ΤΛ προς το παρόν δεν έχει ενσωματώσει τους τύπους σε -ες. Μπορείτε να τα 
δείτε όλα μαζί στην παρακάτω φωτ. 20. 
 



 
 
Παροξύτονα σε -κτόνος. Αποδεκτοί οι τύποι σε -ες των επιθέτων του ΛΝΕΓ που βλέπετε 
στην παρακάτω φωτ. 21.  
 

 
 
Αποδεκτοί και οι τύποι σε -ες του ΛΚΝ και του ΛΑΑ που βλέπετε στην παρακάτω φωτ. 
22. 
 



 
 
Και πάμε τώρα να δούμε άλλα 7 επίθετα (4 στο ΛΝΕΓ, 1 στο ΛΚΝ και 2 στο ΛΑΑ), στα 
οποία το ΤΛ προς το παρόν δεν έχει ενσωματώσει τους τύπους σε -ες. Μπορείτε να τα 
δείτε όλα μαζί στην παρακάτω φωτ. 23. 
 



 
 
Παροξύτονα σε -φάγος. Αποδεκτοί οι τύποι σε -ες των επιθέτων του ΛΝΕΓ και του ΛΚΝ 
και του ΛΑΑ που βλέπετε στην παρακάτω φωτ. 24.  
 



 
 
Και πάμε τώρα να δούμε άλλα 14 επίθετα (12 στο ΛΝΕΓ, 1 στο ΛΚΝ και 1 στο ΛΑΑ), 
στα οποία το ΤΛ προς το παρόν δεν έχει ενσωματώσει τους τύπους σε -ες. Μπορείτε να 
τα δείτε όλα μαζί στην παρακάτω φωτ. 25. 
 



 
 
Παροξύτονα σε -δόχος και -τόκος. Αποδεκτοί οι τύποι σε -ες των επιθέτων του ΛΝΕΓ 
και του ΛΚΝ που βλέπετε στην παρακάτω φωτ. 26.  
 



 
 
Και πάμε τώρα να δούμε άλλα 5 επίθετα (3 στο ΛΝΕΓ και 2 στο ΛΚΝ), στα οποία το ΤΛ 
προς το παρόν δεν έχει ενσωματώσει τους τύπους σε -ες. Μπορείτε να τα δείτε όλα μαζί 
στην παρακάτω φωτ. 27. 
 

 
 
Παροξύτονα σε -λόγος, -τόμος, -μόλος, -γράφος, -πόρος, -τρόπος και -πλόκος. 
Αποδεκτοί οι τύποι σε -ες των επιθέτων του ΛΝΕΓ και του ΛΚΝ που βλέπετε στην 
παρακάτω φωτ. 28.  



 

 
 
Και πάμε τώρα να δούμε άλλα 8 επίθετα (5 στο ΛΝΕΓ, 2 στο ΛΚΝ και 1 στο ΛΑΑ), στα 
οποία το ΤΛ προς το παρόν δεν έχει ενσωματώσει τους τύπους σε -ες. Μπορείτε να τα 
δείτε όλα μαζί στην παρακάτω φωτ. 29. 
 



 
 
Προπαροξύτονα με διάφορες καταλήξεις. Αποδεκτοί οι τύποι σε -ες των επιθέτων του 
ΛΝΕΓ που βλέπετε στην παρακάτω φωτ. 30. 
 



 
 
Αποδεκτοί και οι τύποι σε -ες του ΛΚΝ που βλέπετε στην παρακάτω φωτ. 31. 
 



 
 
Και πάμε τώρα να δούμε άλλα 22 επίθετα στο ΛΝΕΓ, στα οποία το ΤΛ προς το παρόν 
δεν έχει ενσωματώσει τους τύπους σε -ες. Μπορείτε να τα δείτε όλα μαζί στην 
παρακάτω φωτ. 32. 
 



 
 
Οξύτονα σε -ενεργός, -ουργός, -ηγός, και -αγωγός. Αποδεκτοί οι τύποι σε -ές των 
επιθέτων του ΛΝΕΓ και του ΛΚΝ που βλέπετε στην παρακάτω φωτ. 33.  
 



 
 
Και πάμε τώρα να δούμε άλλα 16 επίθετα (14 στο ΛΝΕΓ, 1 στο ΛΚΝ και 1 στην Ε΄ 
έκδοση), στα οποία το ΤΛ προς το παρόν δεν έχει ενσωματώσει τους τύπους σε -ές. 
Μπορείτε να τα δείτε όλα μαζί στην παρακάτω φωτ. 34. 
 



 
 
Οξύτονα σε -ποιός. Αποδεκτοί οι τύποι σε -ές των επιθέτων του ΛΝΕΓ και του ΛΚΝ που 
βλέπετε στην παρακάτω φωτ. 35.  
 

 
 



Και πάμε τώρα να δούμε άλλα 10 επίθετα (6 στο ΛΝΕΓ και 4 στο ΛΚΝ), στα οποία το 
ΤΛ προς το παρόν δεν έχει ενσωματώσει τους τύπους σε -ές. Μπορείτε να τα δείτε όλα 
μαζί στην παρακάτω φωτ. 36. 
 

 
 
Κλείνοντας, θα θέλαμε να ρίξουμε μια σύντομη ματιά στο κοινό γλωσσικό αισθητήριο 
του μέσου χρήστη της κοινής νεοελληνικής και εν προκειμένω της σύγχρονης 
δημοτικής, όπως αυτό απορρέει από μη αποδεκτές στο σκραμπλ πηγές. Μία από αυτές 
τις πηγές, που χρησιμοποιείται σήμερα ευρέως από όλους τους λεξικογράφους, είναι 
και το διαδίκτυο και πιο συγκεκριμένα η μηχανή αναζήτησης γκουγκλ (Google). Η 
αναζήτηση του σύμπλοκου «καρκινογόνοι ουσίες» επιστρέφει 26 αποτελέσματα, ενώ 
του «καρκινογόνες ουσίες» 183.000. Η αναζήτηση του σύμπλοκου «εμβολοφόροι 
αντλίες» δίνει 20 αποτελέσματα, ενώ του «εμβολοφόρες αντλίες» 104.000. Όπως 
αντιλαμβάνεστε, η διαφορά ανάμεσα σε έναν διψήφιο και έναν εξαψήφιο αριθμό είναι 
χαώδης. Κατά το δικό μας γλωσσικό αισθητήριο, είναι παράδοξο στη σύγχρονη 
δημοτική να είναι π.χ. αποδεκτή μόνον η φράση χαλκούχοι ενώσεις και όχι και η φράση 
χαλκούχες ενώσεις. Είναι παράξενο να είναι αποδεκτή μόνον η φράση ταχυβόλοι 
καραμπίνες και όχι και η φράση ταχυβόλες καραμπίνες. Τέλος, στο μη αποδεκτό στο 
σκραμπλ, αλλά έγκυρο (με κύρος) lexigram, καταγράφονται ουκ ολίγοι τέτοιοι τύποι σε -
ες ή -ές, τους οποίους το Τμήμα Λεξικού δεν έχει προς το παρόν ενσωματώσει στην 
ψηφιακή βάση αποδεκτών λέξεων. Μπορείτε επί παραδείγματι να δείτε ενδεικτικά την 
παρακάτω φωτ. 37. 
 



 
 
Επειδή δεν μπορούμε να αυθαιρετήσουμε και να κάνουμε του κεφαλιού μας και επειδή 
δεν είμαστε φιλόλογοι, σας παρακαλούμε να βοηθήσετε το ΤΛ να διαλευκάνει το εν 
λόγω ζήτημα. 
 



Θεωρείτε ότι οι γραμματικής φύσεως υποδείξεις του ΛΣΓ σχετικά με την κλίση αυτών 
των επιθέτων, θα πρέπει να εφαρμόζονται και στα αντίστοιχα επίθετα που 
λεξικογραφούνται και στα υπόλοιπα αποδεκτά μας λεξικά; Θεωρείτε δηλαδή ότι θα 
πρέπει να είναι αποδεκτοί στο ελληνικό αγωνιστικό σκραμπλ οι τύποι της ονομαστικής 
πληθυντικού του θηλυκού γένους με κατάληξη -ες ή -ές όλων των επιθέτων που 
βλέπετε στις φωτ. 10, 13, 14, 18, 20, 23, 25, 27, 29, 32, 34, 36; 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: Ναι 


