
    

 

Αριθ. Πρωτ. 344 / 17.12.2021 
 
ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ «ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΕΞΙΚΟΥ» ΠΡΟΣ ΤΟ «ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 
ΓΛΩΣΣΑΣ» ΚΑΙ Η ΕΙΣΗΓΗΣΗ – ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ Τ.Ε.Γ. (17/12/2021) 
 
ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 381 
Στο ΛΚΝ, στο ρ. εξαγγέλλω βρίσκουμε το απαρέμφατο εξαγγείλλει (φωτ. 1). 
 

 
 
Το Τμήμα Λεξικού θεωρεί ότι πρόκειται για λάθος εκ παραδρομής και ότι το ορθό είναι 
να / θα εξαγγείλει, αντίστοιχα με τα παρεμφερή εμπρόθετα να / θα αναγγείλει, 
καταγγείλει, παραγγείλει κ.τ.ό. Κατά συνέπεια, δεν έχει καταχωρίσει στην ψηφιακή βάση 
τους τύπους ΕΞΑΓΓΕΙΛΛΩ, ΕΞΑΓΓΕΙΛΛΕΙΣ, ΕΞΑΓΓΕΙΛΛΕΙ κλπ. αλλά μόνον τους 
τύπους ΕΞΑΓΓΕΙΛΩ, ΕΞΑΓΓΕΙΛΕΙΣ, ΕΞΑΓΓΕΙΛΕΙ κλπ. Συμφωνείτε με το ΤΛ; 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: Ναι 
 
ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 382 
Στο ΛΑΑ, μέσα στο ερμήνευμα του επιθέτου φρέσκος, -ια, -ο παρατηρούμε τις φράσεις 
φρέσκ(ι)ες ειδήσεις, φρέσκ(ι)ες αναμηνήσεις, φρέσκ(ι)ες ιδέες (φωτ. 1). 
 



 
 
Θεωρείτε αποδεκτή τη γενική πληθυντικού του θηλυκού ΦΡΕΣΚΙΩΝ; 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: Όχι 
 
ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 383 
Στο ΛΚΝ, μέσα στο ερμήνευμα του ρ. χρωστώ & -άω παρατηρούμε τη φράση «Φοιτάει 
στο δεύτερο έτος αλλά χρωστάει μαθήματα του πρώτου» (φωτ. 1). 
 

 
 



Βάσει του ότι εδώ εμφανίζεται ασυναίρετο το ρ. φοιτάω (φοιτάει), θεωρείτε ότι θα πρέπει 
να είναι αποδεκτοί και οι κλιτικοί τύποι του παρατατικού ΦΟΙΤΑΓΑ, ΦΟΙΤΑΓΕΣ, 
ΦΟΙΤΑΓΕ κλπ.; 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: Ναι 
 
ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 384 
Στο ΛΑΑ, στο ρ. αποσχίζομαι, ο συντάκτης γράφει «σπάν. στην ενεργ. φωνή» (φωτ. 1). 
 

 
 
Σας παρακαλούμε να απαντήσετε στα τρία παρακάτω υποερωτήματα: 
 
Α. Θεωρείτε αποδεκτούς τους τύπους του ενεργητικού ενεστώτα ΑΠΟΣΧΙΖΩ, 
ΑΠΟΣΧΙΖΕΙΣ κλπ.; 
 
Β. Θεωρείτε αποδεκτούς τους τύπους του ενεργητικού παρατατικού με εσωτερική 
αύξηση ΑΠΕΣΧΙΖΑ, ΑΠΕΣΧΙΖΕΣ κλπ.; 
 
Γ. Θεωρείτε αποδεκτούς τους αναύξητους τύπους του σπάνιου ενεργητικού 
παρατατικού ΑΠΟΣΧΙΖΑ, ΑΠΟΣΧΙΖΕΣ κλπ.; 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: Α: ναι – Β: όχι – Γ: ναι 
 
ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 385 
Στο ΛΑΑ, στο ρ. στοιχίζω, λημματογραφείται και το (λόγ.) ρ. στοιχώ, το οποίο 
συνοδεύεται από την επισήμανση «μόνο στους τ. στοιχήθηκε, στοιχηθεί», ενώ δίδεται 
και η προστακτική αορίστου στοιχηθείτε (φωτ. 1). 
 



 
 
Το Τμήμα Λεξικού θεωρεί ότι τεκμαίρονται οι τύποι στοιχώ, στοιχήθηκ-α, -ες, -ε, -αμε, -
ατε, -αν(ε), στοιχηθ-ώ, -είς, -εί, -ούμε, -είτε, -ούν(ε). 
 
Σας παρακαλούμε να απαντήσετε στα δέκα παρακάτω υποερωτήματα: 
 
Α. Συμφωνείτε με το Τμήμα Λεξικού; 
 
Β.  Θεωρείτε αποδεκτούς τους τύπους του ενεργητικού ενεστώτα ΣΤΟΙΧΕΙΣ, ΣΤΟΙΧΕΙ 
κλπ.; 
 
Γ. Θεωρείτε αποδεκτούς τους τύπους του ενεργητικού ενεστώτα ΣΤΟΙΧΑΣ, ΣΤΟΙΧΑ 
κλπ.; 
 
Δ. Θεωρείτε αποδεκτό τον τύπο της μετοχής του ενεργητικού ενεστώτα ΣΤΟΙΧΩΝΤΑΣ; 
 
Ε. Θεωρείτε αποδεκτούς τους τύπους του ενεργητικού παρατατικού ΣΤΟΙΧΟΥΣΑ, 
ΣΤΟΙΧΟΥΣΕΣ κλπ.; 
 
Ζ. Θεωρείτε αποδεκτούς τους τύπους του παθητικού ενεστώτα ΣΤΟΙΧΟΥΜΑΙ, 
ΣΤΟΙΧΕΙΣΑΙ κλπ.; 
 
Η. Θεωρείτε αποδεκτούς τους τύπους του παθητικού ενεστώτα ΣΤΟΙΧΙΕΜΑΙ, 
ΣΤΟΙΧΙΕΣΑΙ κλπ.; 
 
Θ. Θεωρείτε αποδεκτούς τους τύπους του παθητικού παρατατικού ΣΤΟΙΧΟΥΜΟΥΝ, 
ΣΤΟΙΧΟΥΣΟΥΝ κλπ.; 
 
Ι. Θεωρείτε αποδεκτούς τους τύπους του παθητικού παρατατικού ΣΤΟΙΧΙΟΜΟΥΝ, 
ΣΤΟΙΧΙΟΣΟΥΝ κλπ.; 



 
Κ. Θεωρείτε αποδεκτό τον τύπο του β΄ ενικού προσώπου της προστακτικής του 
παθητικού αορίστου ΣΤΟΙΧΗΣΟΥ; 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: Α: ναι – Β: όχι – Γ: όχι – Δ: όχι – Ε: όχι – Ζ: όχι – Η: όχι – Θ: 
όχι – Ι: όχι – Κ: ναι 
 
ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 386 
Στο ΛΑΑ λεξικογραφείται το λ. βαράκι με δύο σημασίες. Η πρώτη είναι το μικρό βάρος. 
Η δεύτερη είναι «πολύ λεπτό φύλλο χρυσού που χρησιμοποιείται για επικάλυψη ή 
διακόσμηση αντικειμένων» και ετυμολογικά ανάγεται στο αραβικό varak (φωτ. 1). 
 

 
 
Το Τμήμα Λεξικού θεωρώντας ότι η λέξη βαράκι με τη δεύτερη σημασία της δεν 
αποτελεί υποκοριστικό, έχει καταχωρίσει στην ψηφιακή βάση αποδεκτών λέξεων 2 – 15 
γραμμάτων του ελληνικού αγωνιστικού σκραμπλ και τις γενικές ενικού και πληθυντικού. 
Συμφωνείτε με το ΤΛ; Θεωρείτε αποδεκτούς τους τύπους ΒΑΡΑΚΙΟΥ, ΒΑΡΑΚΙΩΝ; 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: Όχι 
 
ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 387 
Στο ΛΑΑ λημματογραφείται και το άκλιτο επίθετο δαλάι (με πεζό το πρώτο γράμμα), το 
οποίο συνοδεύεται από την επισήμανση «μόνο στο σύμπλεγμα Δαλάι Λάμα» (φωτ. 1). 
 

 
 



Θεωρείτε ορθή και αποδεκτή τη λέξη ΔΑΛΑΙ; 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: Όχι 
 
ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 388 
Το ουδέτερο ουσιαστικό έπακρο λεξικογραφείται σε όλα τα αποδεκτά μας βοηθήματα. 
Στο ΛΚΝ δίδεται το κλιτικό υπόδειγμα Ο40 (πρόσωπο, προσώπου, πρόσωπα, 
προσώπων) και η επισήμανση «μόνο στην έκφραση στο έπακρο». Στο ΛΑΑ δεν 
δίδονται μορφολογικοί περιορισμοί, αλλά εμφανίζεται η επισήμανση «μόνο στη φράση 
στο έπακρο & (λόγ.) εις το έπακρον». Στο ΛΝΕΓ παρατηρούμε τον περιορισμό 
απουσίας πτώσεων «χωρ. πληθ.» και την επισήμανση «συνήθως στη φράση στο 
έπακρο / (λόγ.) εις το έπακρον». Στο ΛΣΓ δίδεται το κλιτικό υπόδειγμα Ο26 (ξέφωτο, 
ξέφωτου, ξέφωτα, ξέφωτων) και η επισήμανση «συνήθως στη φράση στο έπακρο». 
Όλα αυτά μαζί μπορείτε να τα δείτε στην παρακάτω φωτ. 1. 
 

 
 



Σας παρακαλούμε να απαντήσετε στα δύο παρακάτω υποερωτήματα: 
 
Α. Θεωρείτε ορθή και αποδεκτή τη γενική ενικού ΕΠΑΚΡΟΥ; 
 
Β. Θεωρείτε αποδεκτούς τους τύπους του πληθυντικού ΕΠΑΚΡΑ, ΕΠΑΚΡΩΝ; 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: Α: όχι – Β: όχι 
 
ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 389 
Η νηπιακή και ηχομιμητική λέξη νιανιά λεξικογραφείται σε όλα τα αποδεκτά μας 
βοηθήματα. Στο ΛΚΝ γράφει «άκλιτο». Στο ΛΑΑ γράφει «άκλιτο». Στο ΛΝΕΓ δεν 
εμφανίζεται κανένας μορφολογικός περιορισμός απουσίας πτώσεων. Στο ΛΣΓ γράφει 
«μόνο ονομ. κ. αιτ. πληθ.». Όλα αυτά μαζί μπορείτε να τα δείτε στην παρακάτω φωτ. 1. 
 

 
 
Θεωρείτε ορθή και αποδεκτή τη γενική ΝΙΑΝΙΩΝ; 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: Όχι 
 
ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 390 



Στο ΛΚΝ, στο λ. πάχος δίδεται και η λαϊκότροπη ονομ. πληθ. πάχητα (φωτ. 1). 
 

 
 
Θεωρείτε ορθή και αποδεκτή τη γενική ΠΑΧΗΤΩΝ; 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: Όχι 
 
ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 391 
Είχαμε εξετάσει παλαιότερα (στο ερώτημα Νο 88 Γ) την ορθότητα των σύνθετων 
ρημάτων με β΄ συνθετικό το επίθημα -αρίζω, π.χ. τριαρίζω, πενταρίζω, εξαρίζω, 
οκταρίζω, δεκαρίζω, δωδεκαρίζω, τριανταρίζω, σαρανταρίζω, εξηνταρίζω κλπ., τα 
οποία προκύπτουν από τον πίνακα «αριθμός» στο ΛΝΕΓ. 
 
Σύμφωνα με τη γνωμοδότησή σας, αποδεκτά θεωρούνται όλες οι δεκάδες (δεκαρίζω, 
εικοσαρίζω, τριανταρίζω, σαρανταρίζω, πενηνταρίζω κλπ.) και μη αποδεκτά όλα τα 
υπόλοιπα. 
 
Σύμφωνα με τους όρους αποδοχής λέξεων, παράγραφος Δ9 «τα λιγοστά ρήματα στα 
οποία δεν δίνεται αόριστος από τα βοηθήματα, ούτε γίνεται κάποιο σχόλιο (λ.χ. χέω), 
είναι δεκτά μόνο με το ενεστωτικό τους θέμα (ενεστώτα και παρατατικό)». 
 
Σε όλα τα ανωτέρω ρ. 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. 
 
Θεωρείτε ορθούς και αποδεκτούς τους τύπους του αοριστικού θέματος του ρ. δεκαρίζω, 
δηλαδή οριστική ΔΕΚΑΡΙΣ-Α, -ΕΣ, -Ε κλπ., υποτακτική ΔΕΚΑΡΙΣ-Ω, -ΕΙΣ, -ΕΙ κλπ., 
προστακτική ΔΕΚΑΡΙΣ-Ε, -ΤΕ; 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: Ναι 
 
ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 392  
Είχατε γνωμοδοτήσει θετικά και είχατε εγκρίνει παλαιότερα (στο ερώτημα Νο 171) την 
ορθότητα των τύπων ΑΝΕΔΙΝ-Α, -ΕΣ, -Ε, -ΑΝ του ρ. αναδίνω, το οποίο 
λημματογραφείται ως ενδολήμμα στο ρ. αναδίδω του ΛΑΑ (φωτ. 1). 



 

 
 
Στο σημερινό ερώτημα θα εξετάσουμε μία παρεμφερή περίπτωση. Στο ΛΑΑ, στο ρ. 
αποδίδω, λημματογραφείται ως ενδολήμμα και το ρ. αποδίνω (φωτ. 2). 
 

 
 
Θεωρείτε ορθούς και αποδεκτούς τους τύπους του παρατατικού με εσωτερική αύξηση 
ΑΠΕΔΙΝ-Α, -ΕΣ, -Ε, -ΑΝ; 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: Ναι 
 
ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 393 
Στο ΛΝΕΓ λεξικογραφείται και το ρ. αποκάμνω, στο οποίο δίδεται διπλός αόριστος, 
απόκαμα κ. (λόγ.) απέκαμα (φωτ. 1). 
 



 
 
Σύμφωνα με τους επίσημους όρους αποδοχής λέξεων, παράγραφος Δ2 «ο παρατατικός 
ακολουθεί τον αόριστο, δηλ. εάν το ρήμα παίρνει εσωτερική εμφανή αύξηση στον 
αόριστο, τότε παίρνει υποχρεωτικά και στον παρατατικό». 
 
Πώς ακριβώς σχηματίζεται ο παρατατικός; Ποιους τύπους θεωρείτε αποδεκτούς; 
 
Α. ΑΠΟΚΑΜΝ-Α, -ΕΣ, -Ε, -ΑΝ 
Β. ΑΠΕΚΑΜΝ-Α, -ΕΣ, -Ε, -ΑΝ 
Γ. όλα μαζί τα ανωτέρω 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: όλα μαζί τα ανωτέρω 
 
ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 394 
Στο ΛΑΑ λημματογραφείται και το θηλυκό ουσιαστικό δείξη (φωτ. 1). 
 

 
 
Σας παρακαλούμε να απαντήσετε στα τρία παρακάτω υποερωτήματα. 
 
Α. Γενική ενικού. Θεωρείτε ορθό και αποδεκτό τον τύπο ΔΕΙΞΗΣ, τον τύπο ΔΕΙΞΕΩΣ ή 
και τα δύο μαζί; 
 
Β. Ονομαστική πληθυντικού. Θεωρείτε ορθό και αποδεκτό τον τύπο ΔΕΙΞΕΙΣ, τον τύπο 
ΔΕΙΞΕΣ ή και τα δύο μαζί; 
 



Γ. Γενική πληθυντικού. Θεωρείτε ορθό και αποδεκτό τον τύπο ΔΕΙΞΕΩΝ, τον τύπο 
ΔΕΙΞΩΝ ή και τα δύο μαζί; 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: Α: και τα δύο μαζί – Β: ΔΕΙΞΕΙΣ – Γ: ΔΕΙΞΕΩΝ 
 
ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 395 
Στο ΛΑΑ λημματογραφείται και το θηλυκό ουσιαστικό δηθενιά (φωτ. 1). 
 

 
 
Θεωρείτε ορθούς και αποδεκτούς τους τύπους ΔΗΘΕΝΙΑΣ, ΔΗΘΕΝΙΕΣ, ΔΗΘΕΝΙΩΝ; 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: όχι σε όλα 
 
ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 396 
Στο ΛΑΑ λημματογραφείται και το ουδέτερο ουσιαστικό διένια. Το λ. διένια συντάσσεται 
ως ενδολήμμα στο ταυτόσημο ουσιαστικό αλκαδιένια, στο οποίο εμφανίζεται και η 
επισήμανση «σπανιότ. στον εν. αλκαδιένιο» (φωτ. 1). 
 

 
 
Θεωρείτε ορθούς και αποδεκτούς τους τύπους του ενικού ΔΙΕΝΙΟ, ΔΙΕΝΙΟΥ; 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: Όχι 
 
ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 397 
Στο ΛΚΝ λημματογραφείται το ρ. διαφαίνομαι, που συνοδεύεται από τις επισημάνσεις 
«βλ. φαίνομαι» και «κυρ. στο γ΄ προσ.». Κατά συνέπεια, σύμφωνα με το ΛΚΝ 
υφίστανται όλα τα πρόσωπα. Αντιθέτως, στα ΛΑΑ, ΛΝΕΓ, ΛΣΓ το ρ. αυτό συντάσσεται 
ως τριτοπρόσωπο. Στα τρία αυτά λεξικά εμφανίζεται και ο λόγιος αόριστος ΔΙΕΦΑΝΗ / 
ΔΙΕΦΑΝΗΣΑΝ (φωτ. 1). 
 



 
 
Θεωρείτε ορθούς και αποδεκτούς τους τύπους του λόγιου αορίστου και στα υπόλοιπα 
πρόσωπα, ήτοι ΔΙΕΦΑΝΗΝ, ΔΙΕΦΑΝΗΣ, ΔΙΕΦΑΝΗΜΕΝ, ΔΙΕΦΑΝΗΤΕ; 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: Ναι 
 
ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 398 



Είχατε πρόσφατα γνωμοδοτήσει αρνητικά και είχατε απορρίψει (στο ερώτημα Νο 387) 
την ορθότητα του τύπου δαλάι, ο οποίος παρότι λεξικογραφείται με πεζό, συνοδεύεται 
από την επισήμανση «μόνο στο σύμπλεγμα Δαλάι Λάμα». 
 
Στο σημερινό ερώτημα θα εξετάσουμε μία παρεμφερή περίπτωση. Στα ΛΚΝ, ΛΑΑ, ΛΣΓ 
λεξικογραφείται το λ. Μαδιάμ (με κεφαλαίο). Στο ΛΝΕΓ το ίδιο λ. συντάσσεται με πεζό, 
αλλά συνοδεύεται από την επισήμανση «στη φράση Γης Μαδιάμ» με κεφαλαίο (φωτ. 1). 
 

 
 
Θεωρείτε ορθή και αποδεκτή τη λέξη ΜΑΔΙΑΜ; 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: Όχι 
 
ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 399 



Στο ΛΚΝ λημματογραφείται το θηλυκό ουσιαστικό μαζόχα (Ο25α = πείνα, πείνας, 
πείνες, χωρίς γεν. πληθ.) και το αρσενικό ουσιαστικό μαζόχας (Ο3 = ταμίας, ταμία, 
ταμίες, ταμιών) χωρίς γεν. πληθ. Στο ΛΑΑ λεξικογραφούνται η μαζόχα και ο μαζόχας 
χωρίς κανέναν μορφολογικό περιορισμό. Στο ΛΝΕΓ, στο λ. μαζοχισμός συντάσσονται 
ως υπολήμματα τα μαζόχας (ο) και μαζόχα (η) χωρίς κλιτικές πληροφορίες και χωρίς 
μορφολογικούς περιορισμούς. Όλα αυτά μαζί μπορείτε να τα δείτε στην παρακάτω φωτ. 
1. 
 

 
 
Θεωρείτε ορθή και αποδεκτή τη γενική πληθυντικού ΜΑΖΟΧΩΝ; 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: Ναι 
 
ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 400 
Σε όλα τα αποδεκτά μας βοηθήματα λεξικογραφείται το επίθετο νέος, -α, -ο. Το αυτό 
ακριβώς παρατηρείται και με το συγκριτικό νεότερος. Στο ΛΚΝ βρίσκουμε και το 
υπερθετικό νεότατος. Στο ΛΑΑ λεξικογραφείται το συγκριτικό νεώτερος με την 
παλαιότερη ορθογραφία. Όλα αυτά μαζί μπορείτε να τα δείτε στην παρακάτω φωτ. 1. 
 



 
 
Ωστόσο, στο ΛΣΓ, Ορθογραφικό Παράρτημα, σελ. Π72, § 172, Κ52 εμφανίζεται και το 
υπερθετικό νεώτατος με την παλαιότερη ορθογραφία (φωτ. 2). 
 

 
 
Θεωρείτε ορθούς και αποδεκτούς τους τύπους ΝΕΩΤΑΤΟΣ, -Η, -Ο;  
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: Όχι 
 
ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 401 
Το ρ. συμπίνω (συνήπια) λημματογραφείται μόνο στο ΛΝΕΓ (φωτ. 1). 
 



 
 
Το Τμήμα Λεξικού προβληματίζεται σχετικά με την ορθότητα της προστακτικής αορίστου 
στο β΄ ενικό πρόσωπο «συμπιές». Σημειωτέον ότι παρεμφερές ερώτημα για το ρ. 
προπίνω και την προστακτική «προπιές» εστάλη στα τέλη του 2017 τόσο προς το 
Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών (Ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη) όσο και προς το 
Κέντρο Λεξικολογίας (Γ. Μπαμπινιώτη). Τις απαντήσεις τους, που ήρθαν στην ΠΕΣ 
αντιστοίχως στις 24/1/2018 και στις 14/2/2018, μπορείτε να τις δείτε στην παρακάτω 
φωτ. 2.  
 

 
 
Θεωρείτε ορθό και αποδεκτό τον τύπο ΣΥΜΠΙΕΣ; 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: Όχι 
 
ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 402 
Στο ΛΚΝ το αρσενικό ουσιαστικό τρελάρας συνοδεύεται από την υπόδειξη «χωρίς γεν. 
πληθ.» και το θηλυκό ουσιαστικό τρελάρα συνοδεύεται από την ένδειξη Ο25α (πείνα, 
πείνας, πείνες, χωρίς γεν. πληθ.). Στο ΛΝΕΓ ομοίως, αμφότερα τα ουσιαστικά 
συνοδεύονται από την επισήμανση «χωρ. γεν. πληθ.». Επιπλέον, από την ετυμολογία 
συμπεραίνει κανείς ότι πρόκειται για μεγεθυντικά σε -άρα(ς). Σύμφωνα με τους όρους 
αποδοχής λέξεων τα μεγεθυντικά σε -άρα(ς) δεν σχηματίζουν γενική πληθυντικού. Στο 
ΛΑΑ όμως, στα ουσιαστικά αυτά ούτε υπόδειξη απουσίας πτώσεως υπάρχει, ούτε 
χαρακτηρισμός τους ως μεγεθυντικά. Όλα αυτά μαζί μπορείτε να τα δείτε στην 
παρακάτω φωτ. 1. 
 



 
 
Θεωρείτε ορθό και αποδεκτό τον τύπο ΤΡΕΛΑΡΩΝ; 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: Όχι 
 
ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 403 
Στο ΛΑΑ λεξικογραφείται το θηλυκό ουσιαστικό η μάντις, δηλαδή το αλογάκι της 
Παναγίας (φωτ. 1). 
 

 
 
Για την κλίση του λήμματος δεν βοηθά η Νεοελληνική Γραμματική, οπότε – σύμφωνα με 
όσα επιτάσσουν οι όροι αποδοχής λέξεων – ανατρέχουμε στην αποδεκτή Γραμματική 
Οικονόμου. 
 
Στη σελ. 61 παρατηρούμε την κλίση των καταληκτικών διπλόθεμων αρσ. και θηλ. σε -ις, 
π.χ. πόλις (φωτ. 2). 
 



 
 
Στη σελ. 62 παρατηρούμε ότι «κατά το πόλις κλίνονται η κόνις, ο μάντις, ο όφις, η 
γεύσις, η όψις, η πτώσις κ.ά.» (φωτ. 3). 
 



 
 
Στη σελ. 70 παρατηρούμε οδηγίες για την κλίση των βαρύτονων οδοντικόληκτων σε -ις 
(γεν. -ιδος, -ιτος, -ιθος), π.χ. χάρις, έρις, όρνις (φωτ. 4). 
 

 
 



Α. Θεωρείτε ορθούς και αποδεκτούς μόνον τους τύπους ΜΑΝΤΙΣ, ΜΑΝΤΕΩΣ, ΜΑΝΤΙΝ, 
ΜΑΝΤΙ, ΜΑΝΤΕΙΣ, ΜΑΝΤΕΩΝ; 
 
Β. Θεωρείτε ορθούς και αποδεκτούς μόνον τους τύπους ΜΑΝΤΙΣ, ΜΑΝΤΙΔΟΣ, 
ΜΑΝΤΙΝ, ΜΑΝΤΙ, ΜΑΝΤΙΔΕΣ, ΜΑΝΤΙΔΩΝ; 
 
Γ. Θεωρείτε ορθά και αποδεκτά όλα μαζί τα ανωτέρω; 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: το Α 
 
ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 404 
Στο ΛΑΑ, στο ρ. κλέβω λεξικογραφείται και η λόγια μετοχή ενεργητικού αορίστου 
κλέψας. Επίσης, στο ίδιο λεξικό το λ. αυτό συντάσσεται και αυτόνομα, με την 
επισήμανση «στη φράση ο κλέψας του κλέψαντος». Ομοίως, στο ΛΝΕΓ το λ. κλέψας 
συντάσσεται και πάλι αυτόνομα, με την επισήμανση «στη φράση ο κλέψας του 
κλέψαντος». Όλα αυτά μαζί μπορείτε να τα δείτε στην παρακάτω φωτ. 1. 
 

 
 



Σύμφωνα με τη Γραμματική, πέραν των προφανώς αποδεκτών ΚΛΕΨΑΣ και 
ΚΛΕΨΑΝΤΟΣ, οι υπόλοιποι κλιτικοί τύποι του αρσενικού είναι ΚΛΕΨΑΝΤΑ, 
ΚΛΕΨΑΝΤΕΣ, ΚΛΕΨΑΝΤΩΝ. 
 
Α. Θεωρείτε ορθούς και αποδεκτούς τους τρεις ανωτέρω τύπους; 
 
Β. Θεωρείτε ορθούς και αποδεκτούς τους τύπους του θηλυκού ΚΛΕΨΑΣΑ, ΚΛΕΨΑΣΑΣ, 
ΚΛΕΨΑΣΗΣ, ΚΛΕΨΑΣΕΣ, ΚΛΕΨΑΣΩΝ; 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: Α: όχι – Β: όχι 
 
ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 405 
Στο ΛΛΑ ο λεξικογράφος σε πάρα πολλά ρήματα παραλείπει την καταγραφή του 
θηλυκού και του ουδετέρου γένους μιας μετοχής. Αυτό, πολύ πιθανόν το κάνει όχι διότι 
τα θεωρεί αδόκιμα, αλλά μάλλον για οικονομία χώρου. Για παράδειγμα, παρατηρήστε το 
ρ. σπανίζω: στη δεύτερη σειρά λεξικογραφείται η λόγια μετοχή σπανίζων μόνο στο 
αρσενικό γένος, ενώ μέσα στο ερμήνευμα εμφανίζεται και το ουδέτερο με τη φράση 
«σπανίζον είδος» (φωτ. 1). 
 

 
 
Στο ΛΑΑ, στο ρ. κλέβω λεξικογραφείται και η λόγια μετοχή ενεργητικού ενεστώτα 
κλέπτων (φωτ. 2). 
 

 
 



Σύμφωνα με τη Γραμματική, πέραν του προφανώς αποδεκτού ΚΛΕΠΤΩΝ, οι υπόλοιποι 
κλιτικοί τύποι του αρσενικού είναι ΚΛΕΠΤΟΝΤΟΣ, ΚΛΕΠΤΟΝΤΑ, ΚΛΕΠΤΟΝΤΕΣ, 
ΚΛΕΠΤΟΝΤΩΝ. 
 
Α. Θεωρείτε ορθούς και αποδεκτούς τους τέσσερεις ανωτέρω τύπους; 
 
Β. Θεωρείτε ορθούς και αποδεκτούς τους τύπους του θηλυκού και του ουδετέρου 
ΚΛΕΠΤΟΥΣΑ, ΚΛΕΠΤΟΥΣΑΣ, ΚΛΕΠΤΟΥΣΗΣ, ΚΛΕΠΤΟΥΣΕΣ, ΚΛΕΠΤΟΥΣΩΝ, 
ΚΛΕΠΤΟΝ; 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: Α: ναι – Β: ναι 
 
ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 406 
Στο ΛΑΑ, στο ρ. μετέχω λεξικογραφείται και η λόγια μετοχή μετέχων, μετέχοντες (φωτ. 
1). 
 

 
 
Σύμφωνα με τη Γραμματική, πέραν των προφανώς αποδεκτών ΜΕΤΕΧΩΝ και 
ΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ, οι υπόλοιποι κλιτικοί τύποι του αρσενικού είναι ΜΕΤΕΧΟΝΤΟΣ, 
ΜΕΤΕΧΟΝΤΑ, ΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ. 
 
Α. Θεωρείτε ορθούς και αποδεκτούς τους τρεις ανωτέρω τύπους; 
 



Β. Θεωρείτε ορθούς και αποδεκτούς τους τύπους του θηλυκού και του ουδετέρου 
ΜΕΤΕΧΟΥΣΑ, ΜΕΤΕΧΟΥΣΑΣ, ΜΕΤΕΧΟΥΣΗΣ, ΜΕΤΕΧΟΥΣΕΣ, ΜΕΤΕΧΟΥΣΩΝ, 
ΜΕΤΕΧΟΝ; 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: Α: ναι – Β: ναι 
 
ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 407 
Στο ΛΑΑ, στο ρ. παρέχω λεξικογραφείται και η λόγια μετοχή παρέχων (φωτ. 1). 
 

 
 
Σύμφωνα με τη Γραμματική, πέραν του προφανώς αποδεκτού ΠΑΡΕΧΩΝ, οι υπόλοιποι 
κλιτικοί τύποι του αρσενικού είναι ΠΑΡΕΧΟΝΤΟΣ, ΠΑΡΕΧΟΝΤΑ, ΠΑΡΕΧΟΝΤΕΣ, 
ΠΑΡΕΧΟΝΤΩΝ. 



 
Α. Θεωρείτε ορθούς και αποδεκτούς τους τέσσερεις ανωτέρω τύπους; 
 
Β. Θεωρείτε ορθούς και αποδεκτούς τους τύπους του θηλυκού και του ουδετέρου 
ΠΑΡΕΧΟΥΣΑ, ΠΑΡΕΧΟΥΣΑΣ, ΠΑΡΕΧΟΥΣΗΣ, ΠΑΡΕΧΟΥΣΕΣ, ΠΑΡΕΧΟΥΣΩΝ, 
ΠΑΡΕΧΟΝ; 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: Α: ναι – Β: ναι 
 
ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 408 
Στο ΛΚΝ, μέσα στο ερμήνευμα του λ. μετωνυμία λεξικογραφείται και η λόγια μετοχή 
περιέχον, η οποία συμπεριλαμβάνεται στη φράση «ο δημιουργός με το δημιούργημά 
του, το περιέχον με το περιεχόμενο, το αφηρημένο με το συγκεκριμένο» (φωτ. 1). 
 

 
 
Σύμφωνα με τη Γραμματική, πέραν του προφανώς αποδεκτού ΠΕΡΙΕΧΟΝ, οι 
υπόλοιποι κλιτικοί τύποι του ουδετέρου είναι ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΟΣ, ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑ, 
ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΩΝ. 
 
Α. Θεωρείτε ορθούς και αποδεκτούς τους τρεις ανωτέρω τύπους; 
 
Β. Θεωρείτε ορθούς και αποδεκτούς τους τύπους του αρσενικού και του θηλυκού 
ΠΕΡΙΕΧΩΝ, ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΕΣ, ΠΕΡΙΕΧΟΥΣΑ, ΠΕΡΙΕΧΟΥΣΑΣ, ΠΕΡΙΕΧΟΥΣΗΣ, 
ΠΕΡΙΕΧΟΥΣΕΣ, ΠΕΡΙΕΧΟΥΣΩΝ; 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: Α: ναι – Β: ναι 
 
ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 409 
Στο ΛΝΕΓ, μέσα στο ερμήνευμα του ρ. σίζω λεξικογραφείται και η λόγια μετοχή 
σίζοντες, σίζοντα, η οποία συμπεριλαμβάνεται στη φράση με έντονους χαρακτήρες 
«σίζοντες φθόγγοι / σίζοντα (τα)» (φωτ. 1).  
 



 
 
Σύμφωνα με τη Γραμματική, πέραν των προφανώς αποδεκτών ΣΙΖΟΝΤΕΣ και 
ΣΙΖΟΝΤΑ, οι υπόλοιποι κλιτικοί τύποι του αρσενικού και του ουδετέρου είναι ΣΙΖΩΝ, 
ΣΙΖΟΝΤΟΣ, ΣΙΖΟΝΤΩΝ, ΣΙΖΟΝ. 
 
Α. Θεωρείτε ορθούς και αποδεκτούς τους τέσσερεις ανωτέρω τύπους; 
 
Β. Θεωρείτε ορθούς και αποδεκτούς τους τύπους του θηλυκού ΣΙΖΟΥΣΑ, ΣΙΖΟΥΣΑΣ, 
ΣΙΖΟΥΣΗΣ, ΣΙΖΟΥΣΕΣ, ΣΙΖΟΥΣΩΝ; 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: Α: ναι – Β: όχι 
 
ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 410 
Στο ΛΑΑ, στο ρ. απάδει, ο συντάκτης γράφει και «μτχ. κυρ. θηλ. απάδουσα» (φωτ. 1). 
 

 
 
Σύμφωνα με τη Γραμματική, πέραν του προφανώς αποδεκτού ΑΠΑΔΟΥΣΑ, οι 
υπόλοιποι κλιτικοί τύποι του θηλυκού είναι ΑΠΑΔΟΥΣΑΣ, ΑΠΑΔΟΥΣΗΣ, ΑΠΑΔΟΥΣΕΣ, 
ΑΠΑΔΟΥΣΩΝ. 
 
Α.  Θεωρείτε ορθούς και αποδεκτούς τους τέσσερεις ανωτέρω τύπους; 
 



Β. Θεωρείτε ορθούς και αποδεκτούς τους τύπους του αρσενικού και του ουδετέρου 
ΑΠΑΔΩΝ, ΑΠΑΔΟΝΤΟΣ, ΑΠΑΔΟΝΤΑ, ΑΠΑΔΟΝΤΕΣ, ΑΠΑΔΟΝΤΩΝ, ΑΠΑΔΟΝ; 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: Α: ναι – Β: όχι 
 
ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 411 
Στο ΛΝΕΓ λημματογραφούνται δίπλα – δίπλα τα τριτοπρόσωπα ρ. καλοέρχεται, 
καλόρχεται, καλοέρχονται, καλόρχονται. Όπως παρατηρούμε, δεν δίδεται αόριστος (ως 
είθισται σε πλείστα άλλα ρήματα) εντός παρενθέσεως μετά την κεφαλή του λήμματος. 
Ωστόσο, μέσα στο ερμήνευμα παρατηρούμε σε τρία σημεία κλιτικούς τύπους του 
αοριστικού θέματος (φωτ. 1). 
 

 
 
Α. Συμφωνείτε ότι εκ παραδρομής απουσιάζει ο αόριστος; Θεωρείτε ορθούς και 
αποδεκτούς τους τύπους του αοριστικού θέματος ΚΑΛΟΗΡΘΕ, ΚΑΛΟΕΡΘΕΙ, 
(Ε)ΚΑΛΟΡΘΕ, ΚΑΛΟΡΘΕΙ, ΚΑΛΟΗΡΘΑΝ(Ε), ΚΑΛΟΕΡΘΟΥΝ(Ε), (Ε)ΚΑΛΟΡΘΑΝ(Ε), 
ΚΑΛΟΡΘΟΥΝ(Ε); 
 
Β. Θεωρείτε ορθούς και αποδεκτούς τους τύπους του αοριστικού θέματος με -λ- 
ΚΑΛΟΗΛΘΕ, ΚΑΛΟΕΛΘΕΙ, (Ε)ΚΑΛΟΛΘΕ, ΚΑΛΟΛΘΕΙ, ΚΑΛΟΗΛΘΑΝ(Ε), 
ΚΑΛΟΕΛΘΟΥΝ(Ε), (Ε)ΚΑΛΟΛΘΑΝ(Ε), ΚΑΛΟΛΘΟΥΝ(Ε); 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: Α: ναι – Β: όχι 
 
ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 412 
Στα τέλη του 2017 είχαμε στείλει στο Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών (Ίδρυμα 
Μανόλη Τριανταφυλλίδη) μία μικρή λίστα ερωτημάτων προς διασαφήνιση. Στις 
24/1/2018 λάβαμε απάντηση από τον Διευθυντή κ. Γ. Παπαναστασίου (δημοσιευμένη 
στην ιστοσελίδα της ΠΕΣ, μενού γνωμοδοτήσεις, πρακτικό 24/1/2018). 
 
Ένα μέρος εκείνων των ερωτημάτων αφορούσε τα εμπρόθετα ρήματα με β΄ συνθετικό 
το -έρχομαι. Τις ερωτήσεις (με μαύρο χρώμα) και τις απαντήσεις του κ. Παπαναστασίου 
(με κόκκινο) μπορείτε να τις διαβάσετε στην παρακάτω φωτ. 1. 
 



 
 
Έκτοτε, οι προστακτικές ΠΡΟΣΕΡΘΕ και ΠΡΟΕΡΘΕ θεωρούνται αποδεκτές, ενώ οι 
προστακτικές ΕΠΕΡΘΕ και ΕΙΣΕΡΘΕ θεωρούνται μη αποδεκτές. 
 
Σας παρακαλούμε να απαντήσετε για τον καθέναν από τους παρακάτω κλιτικούς 
τύπους ξεχωριστά: 
 
Θεωρείτε ορθές και αποδεκτές τις προστακτικές ΑΝΕΡΘΕ, ΑΝΤΕΠΕΞΕΡΘΕ, 
ΑΝΤΙΠΑΡΕΡΘΕ, ΑΠΕΡΘΕ, ΔΙΕΞΕΡΘΕ, ΔΙΕΡΘΕ, ΕΞΕΡΘΕ, ΕΠΑΝΕΡΘΕ, ΚΑΤΕΡΘΕ, 
ΜΕΤΕΡΘΕ, ΠΑΡΕΡΘΕ, ΠΕΡΙΕΡΘΕ, ΣΥΝΕΡΘΕ, ΥΠΕΙΣΕΡΘΕ; 



 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: όχι σε όλα 
 
ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 413 
Στο ΛΝΕΓ λεξικογραφείται και το ρ. υποκαίω, το οποίο συνοδεύεται από την 
επισήμανση «εύχρ. μόνο σε ενεστ. κ. παρατ.» (φωτ. 1). 
 

 
 
Είχατε αποφανθεί παλαιότερα (στο ερώτημα Νο 22) ότι ο παρατατικός είναι υπέκαια, 
υπέκαιες, υπέκαιε, υποκαίαμε, υποκαίατε, υπέκαιαν / υποκαίαν(ε). 
 
Για το σχηματισμό του ενεστώτα, ας συμβουλευτούμε και το μη αποδεκτό lexigram 
(φωτ. 2). 
 

 
 
Επειδή από την ανάγνωση του ΛΝΕΓ δεν είναι σαφής ο τρόπος σχηματισμού 
παρατατικού και ενεστώτα, σας παρακαλούμε να διασαφήσετε τον τρόπο σχηματισμού 
των τύπων του ενεστώτα, απαντώντας στα έξι παρακάτω υποερωτήματα: 
 
Α. Οριστική ενεστώτα (β΄ ενικό πρόσωπο). Θεωρείτε ορθό και αποδεκτό τον τύπο 
ΥΠΟΚΑΙΕΙΣ, τον τύπο ΥΠΟΚΑΙΣ ή και τα δύο μαζί; 
 



Β. Οριστική ενεστώτα (α΄ πληθυντικό πρόσωπο). Θεωρείτε ορθό και αποδεκτό τον τύπο 
ΥΠΟΚΑΙΟ(Υ)ΜΕ, τον τύπο ΥΠΟΚΑΙΜΕ ή και τα δύο μαζί; 
 
Γ. Οριστική ενεστώτα (β΄ πληθυντικό πρόσωπο). Θεωρείτε ορθό και αποδεκτό τον τύπο 
ΥΠΟΚΑΙΕΤΕ, τον τύπο ΥΠΟΚΑΙΤΕ ή και τα δύο μαζί; 
 
Δ. Οριστική ενεστώτα (γ΄ πληθυντικό πρόσωπο). Θεωρείτε ορθό και αποδεκτό τον τύπο 
ΥΠΟΚΑΙΟΥΝ(Ε), τον τύπο ΥΠΟΚΑΙΝ(Ε) ή και τα δύο μαζί; 
 
Ε. Προστακτική ενεστώτα (β΄ ενικό πρόσωπο). Θεωρείτε ορθό και αποδεκτό τον τύπο 
ΥΠΟΚΑΙΕ, τον τύπο ΥΠΟΚΑΙΓΕ ή και τα δύο μαζί; 
 
Ζ. Προστακτική ενεστώτα (β΄ πληθυντικό πρόσωπο). Θεωρείτε ορθό και αποδεκτό τον 
τύπο ΥΠΟΚΑΙΕΤΕ, τον τύπο ΥΠΟΚΑΙΤΕ, τον τύπο ΥΠΟΚΑΙΓΕΤΕ ή και τα τρία μαζί; 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: Α: και τα δύο μαζί – Β: και τα δύο μαζί – Γ: και τα δύο μαζί – Δ: 
και τα δύο μαζί – Ε: και τα δύο μαζί – Ζ: και τα τρία μαζί 
 
ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 414 
Στο ΛΣΓ (Μπαμπ.), «Ορθογραφικό Παράρτημα», σελ. Π55, § 122, λεξικογραφούνται 
αρκετά τριγενή και δικατάληκτα (σε -ις, -ις, -ι) αφωνόληκτα επίθετα της αρχ. γ΄ κλίσης 
(φωτ. 1). 
 

 
 
Τα περισσότερα περιλαμβάνονται ήδη στο λημματολόγιο των αποδεκτών μας λεξικών. 
Δύο από αυτά τα τριγενή επίθετα (άνορχις, ρίψασπις) λημματογραφούνται στο ΛΝΕΓ 
(του ιδίου) ως αρσενικά ουσιαστικά, ενώ ένα τρίτο (αρνησίπατρις) λημματογραφείται στο 
ΛΝΕΓ ως διγενές, αρσενικό και θηλυκό (φωτ. 2).  
 



 
 
Άλλα τέσσερα από αυτά τα τριγενή και δικατάληκτα επίθετα λεξικογραφούνται μόνο στο 
ΛΣΓ (άναλκις, -ις, -ι, άπολις, -ις, -ι, άφροντις, -ις, -ι, φιλόπολις, -ις, -ι). 
 
Προφανώς για την κλίση τους θα πρέπει να ανατρέξουμε στην αποδεκτή Γραμματική 
Οικονόμου, τριτόκλιτα δικατάληκτα, σελ. 105 (φωτ. 3). 
 

 
 



Τέλος, αξίζει τον κόπο να δούμε και μια παλαιότερη γνωμοδότησή σας, αρ. πρωτ. 205, 
05.10.2020, ερώτημα Νο 39 (φωτ. 4). 
 

 
 
Σας παρακαλούμε να επιβεβαιώσετε τους παρακάτω κλιτικούς τύπους: 
 
Α: ΑΝΑΛΚΙΣ, ΑΝΑΛΚΙΔΟΣ, ΑΝΑΛΚΙΝ, ΑΝΑΛΚΙ, ΑΝΑΛΚΙΔΕΣ, ΑΝΑΛΚΙΔΩΝ, 
ΑΝΑΛΚΙΔΑ – ΑΠΟΛΙΣ, ΑΠΟΛΙΔΟΣ, ΑΠΟΛΙΝ, ΑΠΟΛΙ, ΑΠΟΛΙΔΕΣ, ΑΠΟΛΙΔΩΝ, 
ΑΠΟΛΙΔΑ – ΑΦΡΟΝΤΙΣ, ΑΦΡΟΝΤΙΔΟΣ, ΑΦΡΟΝΤΙΝ, ΑΦΡΟΝΤΙ, ΑΦΡΟΝΤΙΔΕΣ, 
ΑΦΡΟΝΤΙΔΩΝ, ΑΦΡΟΝΤΙΔΑ – ΦΙΛΟΠΟΛΙΣ, ΦΙΛΟΠΟΛΙΔΟΣ, ΦΙΛΟΠΟΛΙΝ, 
ΦΙΛΟΠΟΛΙ, ΦΙΛΟΠΟΛΙΔΕΣ, ΦΙΛΟΠΟΛΙΔΩΝ, ΦΙΛΟΠΟΛΙΔΑ. Συμφωνείτε; 
 
Β: ΡΙΨΑΣΠΙΔΑ (τα), ΑΡΝΗΣΙΠΑΤΡΙΔΑ (τα). Συμφωνείτε; 
 
Γ1: ΑΝΟΡΧΙΣ, ΑΝΟΡΧΙΔΟΣ, ΑΝΟΡΧΙΝ, ΑΝΟΡΧΙ, ΑΝΟΡΧΙΔΕΣ, ΑΝΟΡΧΙΔΩΝ, 
ΑΝΟΡΧΙΔΑ (ως τριγενές επίθετο). Συμφωνείτε; 
 
Γ2: ΑΝΟΡΧΙΣ, ΑΝΟΡΧΕΩΣ, ΑΝΟΡΧΙΝ, ΑΝΟΡΧΙ, ΑΝΟΡΧΕΙΣ, ΑΝΟΡΧΕΩΝ (ως 
αρσενικό ουσιαστικό). Συμφωνείτε; 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: Α: ναι – Β: ναι – Γ1: ναι – Γ2: όχι 
 
ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 415 
Στο ΛΣΓ (Μπαμπ.), «Ορθογραφικό Παράρτημα», σελ. Π61, § 142, λεξικογραφούνται 
μεταξύ άλλων και τα ρ. διαγγέλλω και επιστέλλω, χωρίς καμία απολύτως κλιτική 
πληροφορία (φωτ. 1). 
 



 
 
Σας παρακαλούμε να απαντήσετε στα δύο παρακάτω υποερωτήματα: 
 
Α: Ο παρατατικός του ρ. διαγγέλλω σχηματίζεται αναύξητος (ΔΙΑΓΓΕΛΛΑ, ΔΙΑΓΓΕΛΛΕΣ 
κλπ.), με εσωτερική αύξηση (ΔΙΗΓΓΕΛΛΑ, ΔΙΗΓΓΕΛΛΕΣ κλπ.) ή και τα δύο; 
 
Β: Ο παρατατικός του ρ. επιστέλλω σχηματίζεται αναύξητος (ΕΠΙΣΤΕΛΛΑ, 
ΕΠΙΣΤΕΛΛΕΣ κλπ.), με εσωτερική αύξηση (ΕΠΕΣΤΕΛΛΑ, ΕΠΕΣΤΕΛΛΕΣ κλπ.) ή και τα 
δύο; 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: Α: με εσωτερική αύξηση – Β: με εσωτερική αύξηση 
 
ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 416 
Στο ΛΣΓ (Μπαμπ.), «Ορθογραφικό Παράρτημα», σελ. Π64, § 149, λεξικογραφείται και 
το ρ. αποσώζω χωρίς καμία απολύτως κλιτική πληροφορία (φωτ. 1). 
 

 
 
Ο παρατατικός του ρ. αποσώζω σχηματίζεται αναύξητος (ΑΠΟΣΩΖΑ, ΑΠΟΣΩΖΕΣ, 
κλπ.), με εσωτερική αύξηση (ΑΠΕΣΩΖΑ, ΑΠΕΣΩΖΕΣ κλπ.) ή και τα δύο; 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: αναύξητος 
 
ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 417 
Στο ΛΣΓ (Μπαμπ.), «Ορθογραφικό Παράρτημα», σελ. Π64, § 149, λεξικογραφείται και 
το επίθετο αείροος (φωτ. 1). 
 



 
 
Από όλα αυτά τα επίθετα μόνον το παρήκοος είναι δικατάληκτο. Όλα τα υπόλοιπα είναι 
τρικατάληκτα. 
 
Θεωρείτε ορθούς και αποδεκτούς τους τύπους ΑΕΙΡΟΗ, ΑΕΙΡΟΗΣ, ΑΕΙΡΟΕΣ; 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: Ναι 
 
ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 418 
Στο ΛΣΓ (Μπαμπ.), «Ορθογραφικό Παράρτημα», σελ. Π69, § 163, λεξικογραφείται και 
το επίθετο επίκωπος (φωτ. 1). 
 



 
 
Θεωρείτε ορθούς και αποδεκτούς τους τύπους ΕΠΙΚΩΠΗ, ΕΠΙΚΩΠΗΣ, ΕΠΙΚΩΠΕΣ; 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: Όχι 
 
ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 419 
Στο ΛΣΓ (Μπαμπ.), «Ορθογραφικό Παράρτημα», σελ. Π78, § 182, λεξικογραφείται και 
το ρ. διαπλάττω χωρίς καμία απολύτως κλιτική πληροφορία (φωτ. 1). 
 



 
 
Ο παρατατικός του ρ. διαπλάττω σχηματίζεται αναύξητος (ΔΙΑΠΛΑΤΤΑ, ΔΙΑΠΛΑΤΤΕΣ 
κλπ.), με εσωτερική αύξηση (ΔΙΕΠΛΑΤΤΑ, ΔΙΕΠΛΑΤΤΕΣ κλπ.) ή και τα δύο; 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: με εσωτερική αύξηση 
 
ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 420 
Στο ΛΑΑ, στο ρ. σπανίζω, λεξικογραφείται η λόγια μετοχή σπανίζων μόνο στο αρσενικό 
γένος, ενώ μέσα στο ερμήνευμα εμφανίζεται και το ουδέτερο με τη φράση «σπανίζον 
είδος», καθώς και η ονομαστική πληθυντικού του αρσενικού με τη φράση «σπανίζοντες 
πόροι» (φωτ. 1). 
 

 
 
Σύμφωνα με τη Γραμματική, πέραν των προφανώς αποδεκτών ΣΠΑΝΙΖΩΝ, 
ΣΠΑΝΙΖΟΝΤΕΣ, ΣΠΑΝΙΖΟΝ, οι υπόλοιποι κλιτικοί τύποι του αρσενικού και του 
ουδετέρου είναι ΣΠΑΝΙΖΟΝΤΟΣ, ΣΠΑΝΙΖΟΝΤΑ, ΣΠΑΝΙΖΟΝΤΩΝ. 
 
Α. Θεωρείτε ορθούς και αποδεκτούς τους τρεις ανωτέρω τύπους; 
 
Β. Θεωρείτε ορθούς και αποδεκτούς τους τύπους του θηλυκού ΣΠΑΝΙΖΟΥΣΑ, 
ΣΠΑΝΙΖΟΥΣΑΣ, ΣΠΑΝΙΖΟΥΣΗΣ, ΣΠΑΝΙΖΟΥΣΕΣ, ΣΠΑΝΙΖΟΥΣΩΝ; 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: Α: ναι – Β: ναι 
 



ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 421 
Σύμφωνα με παλαιότερη γνωμοδότησή σας στο ερώτημα Νο 141, είναι αποδεκτή η 
γενική ενικού υπόχρεω του επιθέτου υπόχρεως (φωτ. 1). 
 

 
 
Στο ίδιο λεξικό (ΛΝΕΓ) λεξικογραφείται και το επίθετο αξιόχρεως (φωτ. 2). 
 

 
 
Το Τμήμα Λεξικού θεωρεί ότι η γενική ενικού είναι αξιόχρεω. Συμφωνείτε με το ΤΛ; 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: Όχι 
 
ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 422 
Στο ΛΑΑ, στο ρ. βάλλω, λεξικογραφείται η λόγια μετοχή ενεργητικού ενεστώτα βάλλων 
μόνο στο αρσενικό γένος (φωτ. 1). 
 



 
 
Σύμφωνα με τη Γραμματική, πέραν του προφανώς αποδεκτού ΒΑΛΛΩΝ, οι υπόλοιποι 
κλιτικοί τύποι του αρσενικού είναι ΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΒΑΛΛΟΝΤΑ, ΒΑΛΛΟΝΤΕΣ, 
ΒΑΛΛΟΝΤΩΝ.  
 
Α. Θεωρείτε ορθούς και αποδεκτούς τους τέσσερεις ανωτέρω τύπους; 
 
Β. Θεωρείτε ορθούς και αποδεκτούς τους τύπους του θηλυκού και του ουδετέρου 
ΒΑΛΛΟΥΣΑ, ΒΑΛΛΟΥΣΑΣ, ΒΑΛΛΟΥΣΗΣ, ΒΑΛΛΟΥΣΕΣ, ΒΑΛΛΟΥΣΩΝ, ΒΑΛΛΟΝ;  
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: Α: ναι – Β: όχι 
 
ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 423 
Έχουμε λάβει γνωμοδότηση από το Διευθυντή του Ιδρύματος Τριανταφυλλίδη επί 
κάποιων ερωτημάτων γλωσσικής φύσεως (αρ. πρωτ. 180 / 29.06.2020). Το ερώτημα 
Νο 1 αφορούσε τη διασάφηση των μονολεκτικών παραθετικών κάποιων επιθέτων (φωτ. 
1).  
 



 
 
Στην απάντηση που μας έστειλε, παρατηρούμε ότι μας γράφει τη φράση «δεν θα έλεγα 
ωχρότερος» (φωτ. 2). 
 



 
 
Συμφωνείτε ότι η απάντηση αυτή είναι σαφής και δεν αφήνει περιθώριο παρερμηνείας; 
Συμφωνείτε ότι ο λεξικογράφος μάς λέει ότι τα μονολεκτικά παραθετικά του επιθέτου 
ωχρός δεν είναι αποδεκτά; 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: Ναι 
 
ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 424 
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 δεξής, δήλος, κυφός; 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: Όχι στα δεξήτερος, δεξήτατος, δηλότερος, δηλότατος, 
κυφότερος, κυφότατος. 
 
ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 425 
Στο ΛΣΓ (Μπαμπ.), «Ορθογραφικό Παράρτημα», σελ. Π72, § 171, λημματογραφούνται 
κάποια παραθετικά επιθέτων μόνο στον υπερθετικό βαθμό (φωτ. 1). 
 



 
 
Θεωρείτε ορθούς και αποδεκτούς τους τύπους του συγκριτικού βαθμού 
ΕΛΛΟΓΙΜΟΤΕΡΟΣ, ΕΞΟΧΟΤΕΡΟΣ, ΘΕΙΟΤΕΡΟΣ, ΙΕΡΟΛΟΓΙΟΤΕΡΟΣ, 
ΜΑΚΑΡΙΟΤΕΡΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΟΤΕΡΟΣ, ΠΑΝΙΕΡΟΤΕΡΟΣ, ΠΑΝΟΣΙΟΤΕΡΟΣ, 
ΣΟΦΟΛΟΓΙΟΤΕΡΟΣ, ΑΙΔΕΣΙΜΟΤΕΡΟΣ, ΕΚΛΑΜΠΡΟΤΕΡΟΣ, ΜΕΓΑΛΕΙΟΤΕΡΟΣ; 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: Όχι 
 
 
 
 


