
ΚΛΗΤΙΚΗ ΑΡΣΕΝΙΚΩΝ ΣΕ -Α 

 

Απόσπασμα από το «λεξικό για το σχολείο και το γραφείο» (ΛΣΓ), σελ. Π156: 
 

 
 

Ακολουθεί λίστα ουσιαστικών με σήμανση Ο11 και Ο12 από το λημματολόγιο του ΛΣΓ. Κλητική 
σε -ά ή σε -α δίδεται από τον λεξικογράφο μόνο στα κίτρινα. Τεκμαίρονται επίσης από άλλα 
αποδεκτά λεξικά όσα είναι στα πράσινα. Αποδεκτή είναι η κλητική σε -α και κάποιων ακόμη 
λημμάτων εκτός ΛΣΓ, π.χ. καναλάρχης, λεσχιάρχης, μιντιάρχης, πλανητάρχης, υπενωμοτάρχης, 
φροντιστηριάρχης κ.ά.. Να σημειωθεί ακόμη ότι – πέραν της κάτωθι λίστας του ΛΣΓ – στις 
αποδεκτές λέξεις συμπεριλαμβάνονται αρκετά ακόμη αρσενικά ουσιαστικά (είτε οξύτονα 
ισοσύλλαβα σε -ής, είτε παροξύτονα σε -ης), π.χ. εκατοντάρχης, εκκλησιάρχης, ενωματάρχης, 
κλινικάρχης, κοινοβιάρχης, λιμενοσταθμάρχης, ολιγάρχης, πρωθιεράρχης, σκασιάρχης, 
στασιάρχης, συμποσιάρχης, συσσιτιάρχης, ταξιάρχης, τετράρχης, τοπάρχης, υπολιμενάρχης, 
φαλαγγάρχης, φεουδάρχης κ.ά., των οποίων όμως δεν τεκμαίρεται η κλητική σε -ά ή -α. 

 

Πηγές, βοηθήματα, γνωμοδοτήσεις: 
Λεξικό της Κοινής Νεοελληνικής, Ίδρυμα Νεοελληνικών Σπουδών (Μανόλη Τριανταφυλλίδη) 
Λεξικό της Νέας Ελληνικής Γλώσσας, Γ. Μπαμπινιώτης 

Λεξικό για το σχολείο και το γραφείο, Γ. Μπαμπινιώτης 

Χρηστικό Λεξικό της Νεοελληνικής Γλώσσας, Ακαδημία Αθηνών 

Γνωμοδότηση Τμήματος Ελληνικής Γλώσσας της Π.Ε.Σ., αρ. πρωτ. 311 / 11.11.2021, ερώτ. 356 

 

ΛΙΣΤΑ ΑΠΟ ΤΟ «ΛΕΞΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ» 

 

Ο11 αγοραστής, αγορητής, αεροελεγκτής, αεροσυμπιεστής, αθλητής, 
ακροατής, αλεξιπτωτιστής, αλτρουιστής, αλωνιστής, αμμοβολιστής, αναζητητής, 
αναθεωρητής, ανακριτής, αναλυτής, αναμορφωτής, ανανεωτής, αναπληρωτής, 
αναχωρητής, ανθρωπιστής, ανθυπασπιστής, ανιχνευτής, ανορθωτής, 
ανταγωνιστής, ανταποκριτής, αντεισηγητής, ανυφαντής, απελευθερωτής, 
αποδιαμορφωτής, απολυτρωτής, αποπλανητής, αρχειομαρξιστής, αρχιδικαστής, 
αρχιθερμαστής, αρχιληστής, αρχιλογιστής, ασυρματιστής, ασφαλιστής, αυλητής, 
αυτονομιστής, αφηγητής, αφισοκολλητής, βαδιστής, βαπτιστής, βαφτιστής, 
βασανιστής, βιαστής, βιολιστής, βιοπαλαιστής, βομβητής, βομβιστής, βουδιστής, 
βουλευτής, βουτηχτής, γεμιτζής, γενετιστής, γερουσιαστής, γυμναστής, 
δανειστής, δημευτής, δημοτικιστής, διαβιβαστής, διαγουμιστής, διαδηλωτής, 
διαδρομιστής, διαιτητής, διακινητής, διακομιστής, διακορευτής, διακοσμητής, 
διαμεσολαβητής, διαμορφωτής, διανεμητής, διανοητής, διαπραγματευτής, 
διασκεδαστής, διασκευαστής, διασπαστής, διαφημιστής, διαφωτιστής, 
διαχειριστής, διεκδικητής, διευθυντής, δικαστής, δικτυοπειρατής, δικυκλιστής, 



διοικητής, διοργανωτής, διορθωτής, δοκιμαστής, δομιστής, δονητής, 
δοσομετρητής, δρομολογητής, δυναμιτιστής, δυτικιστής, δωρητής, εβραϊστής, 
εγγυητής, εγκυκλοπαιδιστής, εγωιστής, εθελοντής, εθνικιστής, ειρηνευτής, 
ειρηνιστής, εισηγητής, εκβιαστής, εκδικητής, εκμαυλιστής, εκμεταλλευτής, 
εκμισθωτής, εκπαιδευτής, εκτελωνιστής, εκτιμητής, εκτυπωτής, εκφορτωτής, 
εκφραστής, εκφωνητής, εκχυμωτής, ελεγκτής, ελευθερωτής, ελιτιστής, 
ελληνιστής, εμπνευστής, εμποδιστής, εμψυχωτής, ενεχυριαστής, 
ενεχυροδανειστής, ενισχυτής, ενοικιαστής, ενορχηστρωτής, εξεταστής, εξισωτής, 
εξολοθρευτής, εξομοιωτής, εξομολογητής, εξορκιστής, εξυπηρετητής, εξωμότης, 
επενδυτής, επεξεργαστής, επιβραδυντής, επιδιαιτητής, επιθεωρητής, 
επικαρπωτής, επικοντιστής, επικριτής, επιμελητής, επιμετρητής, επιμορφωτής, 
επινοητής, επισκευαστής, επιταχυντής, επιτηρητής, επιχρυσωτής, ερανιστής, 
εραστής, ερευνητής, ερμηνευτής, ευρωβουλευτής, ευρωπαϊστής, ευσεβιστής, 
εφοπλιστής, ζηλωτής, ηθικιστής, ηλιαστής, ηλιοσυσσωρευτής, θεμελιωτής, 
θεραπευτής, θεριστής, θερμαστής, θερμιδομετρητής, θερμορρυθμιστής, 
θερμοσυσσωρευτής, θετικιστής, θεωρητής, θηρευτής, θηριοδαμαστής, 
θριαμβευτής, θωπευτής, ιδρυτής, ιεροεξεταστής, ιεροσπουδαστής, ιμπεριαλιστής, 
ινδουιστής, ιοντιστής, ιονιστής, ιρασιοναλιστής, ισλαμιστής, ισορροπιστής, 
ιχνευτής, καβαλιστής, καθηγητής, καθοδηγητής, κακοπληρωτής, καλλιεργητής, 
καλοθελητής, κανονιοβολητής, καπιταλιστής, καρδιοκατακτητής, καρπωτής, 
κατακτητής, καταχτητής, καταμετρητής, καταμηνυτής, καταναλωτής, 
κατανεμητής, καταπατητής, κατασκευαστής, κατασκηνωτής, καταχραστής, 
καταχωριστής, καταχωρητής, κατηχητής, κελευστής, κεραστής, κιθαριστής, 
κλαδευτής, κλασικιστής, κολυμβητής, κομιστής, κομμουνιστής, κομμωτής, 
κομπαστής, κουρσευτής, κριτής, κυβευτής, κυβερνοπειρατής, κυβιστής, 
κυκλοφορητής, κωδικοποιητής, κωμαστής, λαϊκιστής, λατινιστής, λενινιστής, 
ληστής, λιανοπωλητής, λιμπεραλιστής, λιπαντής, λιχνιστής, λογιστής, 
λογοθεραπευτής, λογοκριτής, λυτρωτής, μαζοχιστής, μαθητής, μανιχαϊστής, 
μαξιμαλιστής, μαοϊστής, μαρκονιστής, μαρξιστής, μαστροχαλαστής, 
ματεριαλιστής, μαυλιστής, μεθοδιστής, μελετητής, μεσολαβητής, μεταγλωττιστής, 
μεταμοντερνιστής, μεταμορφωτής, μεταπωλητής, μεταρρυθμιστής, 
μετασχηματιστής, μεταφραστής, μηδενιστής, μηνυτής, μικροπωλητής, 
μιλιταριστής, μιμητής, μονιστής, μονοθεϊστής, μοντελιστής, μοντερνιστής, 
μονωτής, μοτοσικλετιστής, ναζιστής, ναρκαλιευτής, ναρκισσιστής, νατουραλιστής, 
ναυλωτής, νεοελληνιστής, νεοθετικιστής, νεοκλασικιστής, νεομαρξιστής, 
νεοναζιστής, νεοπλατωνιστής, νεορεαλιστής, νεροκουβαλητής, νικητής, 
νιτσεϊστής, νιχιλιστής, νοθευτής, νομιναλιστής, νοσηλευτής, ντανταϊστής, 
ντεϊστής, ντετερμινιστής, ξεμυαλιστής, ξενιστής, οβελιστής, οδηγητής, 
οδοκαθαριστής, οικιστής, ομηριστής, ομιλητής, ομολογητής, οπλοπολυβολητής, 
οραματιστής, οργανιστής, οργιαστής, ορχηστής, ουτοπιστής, οχευτής, 
παγανιστής, παγκρατιστής, παιδεραστής, πανηγυριστής, πανθεϊστής, 
παραθεριστής, παρασκευαστής, παρατηρητής, παρερμηνευτής, παρηγορητής, 
παρνασσιστής, παρονομαστής, παρουσιαστής, πασιφιστής, πατερναλιστής, 



πειρατής, πελταστής, περιηγητής, περιπατητής, περιφρονητής, περφεξιονιστής, 
πεταλωτής, πιεστής, πιστωτής, πλανευτής, πλατωνιστής, πληροφορητής, 
πληροφοριοδότης, ποδηλατιστής, ποδοσφαιριστής, πολιορκητής, πολιτευτής, 
πολλαπλασιαστής, πολυβολητής, πολυθεϊστής, πολωτής, πορθητής, 
πραματευτής, πρεσβευτής, πριμιτιβιστής, προγραμματιστής, προγυμναστής, 
προμηθευτής, προξενητής, προπαγανδιστής, προπηλακιστής, προπονητής, 
προσκυνητής, προσομοιωτής, προωθητής, πρωταγωνιστής, πρωταθλητής, 
πρωτοκολλητής, πυκνωτής, πυροβολητής, πυροκροτητής, πυρπολητής, 
πωλητής, ρυθμιστής, ρυπαντής, ρωμαϊστής, σαβανωτής, σαγηνευτής, σαδιστής, 
σαιξπηριστής, σαλπιγκτής, σαλπιστής, σανσκριτιστής, σαρωτής, σατανιστής, 
σεκταριστής, σελιδοποιητής, σεξιστής, σιδερωτής, σιτιστής, σκακιστής, 
σκαλιστής, σκοπευτής, σοβινιστής, σοσιαλιστής, σουρεαλιστής, σπινθηριστής, 
σπουδαστής, σταθμιστής, σταλινιστής, σταχωτής, στηλιτευτής, στιλβωτής, 
στραγγαλιστής, στρατολογητής, συγκολλητής, συζητητής, συμβιβαστής, 
συμβολιστής, συμβουλευτής, συμμαθητής, συμμαχητής, συμπαρουσιαστής, 
συμπιεστής, συμπιλητής, συμπολεμιστής, συμποσιαστής, συμπρωταγωνιστής, 
συμφοιτητής, συναγωνιστής, συναθλητής, συναξαριστής, συναρμολογητής, 
συνδικαλιστής, συνδιοικητής, συνδρομητής, συνεγγυητής, συνεπεξεργαστής, 
συνεταιριστής, συνεχιστής, συνιδρυτής, συνομιλητής, συντελεστής, συντηρητής, 
συντονιστής, συσκευαστής, συσσωρευτής, σφαγιαστής, σφαιριστής, 
σφετεριστής, σχεδιαστής, σχετικιστής, σχολιαστής, σωφρονιστής, ταλαντωτής, 
ταλμουδιστής, ταξιδευτής, ταοϊστής, τελεστής, τηλεγραφητής, τηλεθεατής, 
τηλεπαρουσιαστής, τηλεφωνητής, τηρητής, τιθασευτής, τιμητής, τοιχοκολλητής, 
τοκιστής, τοξευτής, τοποτηρητής, τορνευτής, τραγουδιστής, τριταγωνιστής, 
τρομπονιστής, τροτσκιστής, τροχιστής, τρυγητής, τυμπανιστής, τυποποιητής, 
υβριστής, υδρομετρητής, υλιστής, υμνητής, υπασπιστής, υπεκμισθωτής, 
υπενοικιαστής, υπερασπιστής, υπερεθνικιστής, υπερθεματιστής, υπερρεαλιστής, 
υπνωτιστής, υπογραμμιστής, υποδιευθυντής, υποδιοικητής, υποκελευστής, 
υποκινητής, υποκριτής, υπολογιστής, υπομισθωτής, υπομνηματιστής, 
υποστηρικτής, υφαντής, υφηγητής, φαταλιστής, φατριαστής, φεμινιστής, 
φιλοτομαριστής, φοβιστής, φοιτητής, φονταμενταλιστής, φορμαλιστής, φορτιστής, 
φορτοεκφορτωτής, φορτωτής, φουτουριστής, φροϊδιστής, φροντιστής, 
φυλλομετρητής, φυσιογνωμιστής, φυτευτής, φωρατής, χειριστής, χειροκροτητής, 
χιλιαστής, χιλιομετρητής, χλευαστής, χορδιστής, κουρδιστής, κουρντιστής, 
χρυσωτής, χυδαϊστής, ψυχαναλυτής, ψυχαριστής, ψυχοθεραπευτής, 
ωτακουστής, ωτοκαθαριστής 

  

Ο12 αβδηρίτης, αγαμέτης, αγιογδύτης, αγιοταφίτης, αγρότης, αγύρτης, 
αγωγιάτης, αδολέσχης, αεροδίκης, αεροεπιβάτης, αεροφράκτης, αθλοθέτης, 
αιθουσάρχης, αιματίτης, αιματοκρίτης, αιμοδότης, αιμομείκτης, αιρεσιάρχης, 
ακροβάτης, ακροδέκτης, αλεξανδρίτης, αλιεργάτης, αλμπάνης, άλτης, αλυτάρχης, 

αλφαμίτης, αμαξηλάτης, αμμουδίτης, αμυλοπλάστης, αναβάτης, αναγνώστης, 



αναμεταδότης, ανεμοδείκτης, ανεμοδείχτης, ανθοδέτης, ανθοπώλης, ανθρακίτης, 
αντάρτης, αντικαταστάτης, αντινομάρχης, αντισημίτης, αντιστάτης, ανυδρίτης, 
ανωμερίτης, απελάτης, απεργοσπάστης, αποστάτης, αρτεργάτης, αρτοπώλης, 
αρχειοθέτης, αρχηγέτης, αρχιεργάτης, αρχικλέφτης, αρχιμανδρίτης, 
αρχιπυροσβέστης, αρχισυντάκτης, αρχιτεχνίτης, αρχιψεύτης, ασβεστίτης, 
αστρίτης, αστροναύτης, ασφαλίτης, αυθέντης, αυλάρχης, αυτοδύτης, αφαιρέτης, 
αφέντης, αφέτης, αχάτης, βακελίτης, βαλκανιονίκης, βαρυποινίτης, βασάλτης, 
βενζινοπώλης, βηματοδότης, βιβλιοστάτης, βιβλιοσυλλέκτης, βιοκαταλύτης, 
βιοτέχνης, βοξίτης, βυρσοδέψης, βωξίτης, γαϊδουρολάτης, γαλακτοπώλης, 
γαμέτης, γδάρτης, γενάρχης, γευσιγνώστης, γλείφτης, γλύπτης, γλωσσοδέτης, 
γλωσσοπλάστης, γνωμοδότης, γραμμοσύρτης, γραφειοκράτης, γραφίτης, 
γυμνασιάρχης, γυναικωνίτης, δανειολήπτης, δασάρχης, δασοπυροσβέστης, 
δείκτης, δείχτης, δενδρίτης, δεσμώτης, δεσπότης, δημεγέρτης, δημοκράτης, 
δημοπράτης, δημοσιοσχεσίτης, δημότης, διαβάτης, διαβήτης, διαθέτης, διαιρέτης, 
διακόπτης, διαρρήκτης, διασώστης, διεγέρτης, διμοιρίτης, διπλοθεσίτης, 
διπλωμάτης, διπυρίτης, διώκτης, δολομίτης, δραγάτης, δραπέτης, δράστης, 
δρυΐδης, δρυοκολάπτης, δυναμίτης, δυνάστης, δύτης, δωροθέτης, δωρολήπτης, 
εβαπορίτης, εβονίτης, εγγυοδότης, εγωλάτρης, εθνάρχης, ειδωλολάτρης, 
εικονοκλάστης, εικονολήπτης, ειρηνοδίκης, εκατοντούτης, ελληνολάτρης, 
εμπειροτέχνης, εμπορομεσίτης, εναερίτης, ενορίτης, εντολοδότης, ενωμοτάρχης, 

εξηκοντούτης, εξώστης, επαίτης, επαναστάτης, επαρχιώτης, επενδύτης, 
επιβάτης, επιπλοπώλης, επισκέπτης, επιστάτης, επιτελάρχης, επόπτης, 

ερασιτέχνης, εργάτης, εργατοτεχνίτης, εργοδότης, εργολήπτης, εργοστασιάρχης, 

ερέτης, ερημίτης, ερημοσπίτης, ερυθροσταυρίτης, ετεροδημότης, ευεργέτης, 
ευπατρίδης, ευρεσιτέχνης, ευχέτης, εφέντης, εφέτης, εφευρέτης, 
εφημεριδοπώλης, εφιάλτης, ζαχαροδιαβήτης, σακχαροδιαβήτης, ζαχαροπλάστης, 
ζευγίτης, ζευγολάτης, ζυθοπώλης, ζωοδότης, ζωοκλέφτης, ζωολάτρης, 
ζωοτέχνης, ηγέτης, ηλεκτρολύτης, ηλεκτρομαγνήτης, ηλεκτροτεχνίτης, 
ημεροδείκτης, ηχολήπτης, θαλαμάρχης, θαλασσοπνίχτης, θανατοποινίτης, 
θεατρώνης, θεομπαίχτης, θερμοστάτης, θεσμοθέτης, θιασάρχης, θιασώτης, 
θολίτης, θυσανοσωρ(ε)ίτης, θύτης, ιδιώτης, ιεράρχης, ιεροδίκης, ιερομάντης, 
ιερορράπτης, ιεροφάντης, ιεροψάλτης, ικέτης, ιππότης, ισθμιονίκης, ισοβίτης, 
ισοκράτης, ιστοριοδίφης, ιχθυοπώλης, ιχνηλάτης, καθρέφτης, καθρέπτης, 
καλλιτέχνης, καμπανίτης, καπνεργάτης, καπνοπώλης, καρδιοκλέφτης, 
καρποσυλλέκτης, καρτοδέκτης, καταδότης, καταθέτης, καταλύτης, καταπέλτης, 
καταρράκτης, καταρράχτης, καταστηματάρχης, κατασχέτης, καταψύκτης, 
κατεργάρης, κατοικοδημότης, κατσικοκλέφτης, καφεπότης, καφεπώλης, 
κελιώτης, κελουλοΐτης, κερματοδέκτης, κηροπλάστης, κηροστάτης, κιμπάρης, 
κληροδότης, κλώστης, κοινοτάρχης, κοκίτης, κομήτης, κομματάρχης, 
κομπογιανίτης, κομψοτέχνης, κοπρίτης, κόπτης, κοπτορράπτης, 
κοσμηματοπώλης, κοσμοναύτης, κοσμοπολίτης, κουκλοπαίκτης, κουπολάτης, 
κράχτης, κρεοπώλης, κτηματομεσίτης, κτηνοβάτης, κυβερνήτης, 
κυματοθραύστης, κυπελλοστάτης, κυπρίτης, κωδωνοκρούστης, λαζουρίτης, 



λαθραναγνώστης, λαθρεπιβάτης, λαθρομετανάστης, λαιμοδέτης, λαχειοπώλης, 
λεβέντης, λεπτοδείκτης, λευίτης, λευκοπλάστης, λεχρίτης, λήπτης, 
ληστοσυμμορίτης, λιγνίτης, λιθογλύπτης, λιμενάρχης, λιμενεργάτης, λινοτύπης, 
λιποτάκτης, λογοθέτης, λογοτέχνης, λυκειάρχης, λυχνίτης, λυχνοστάτης, 
λωποδύτης, μαγγανίτης, μαγνησίτης, μαγνήτης, μαγνητίτης, μακαρίτης, 
μαλαχίτης, μαργαρίτης, μαρκόνης, μαρωνίτης, μαυραγορίτης, μαχαιροβγάλτης, 
μεγαλοϊδεάτης, μειοδότης, μεσίτης, μεταλλεργάτης, μετανάστης, μεταπράτης, 
μετεωρίτης, μηλίτης, μητροπολίτης, μηχανοτεχνίτης, μικροτεχνίτης, μοιρολάτρης, 
μονάρχης, μονοτύπης, μόρτης, μουσικοσυνθέτης, μυθοπλάστης, μυροβλήτης, 
μυροπώλης, μύστης, ναρκοσυλλέκτης, ναυαγοσώστης, ναυλομεσίτης, 
ναυτεργάτης, ναυτοδίκης, νεκροθάφτης, νεκρομάντης, νεροχύτης, νευρίτης, 
νεφρίτης, νησιώτης, νομάρχης, νομισματοδέκτης, νομισματοπώλης, νομοθέτης, 
νυκτοβάτης, νυχοκόπτης, νωματάρχης, οδοδείκτης, οδοντοτεχνίτης, 
οδοστρωτήρας, οικογενειάρχης, οικοδεσπότης, οινογνώστης, οινοπότης, 
οινοπώλης, ομαδάρχης, ομοϊδεάτης, ονειροκρίτης, ονειρομάντης, ονηλάτης, 
οπλοπώλης, οπωροπώλης, οργανοπαίκτης, οργανοπαίχτης, ορθοστάτης, 
οστίτης, οσφυοκάμπτης, ουνίτης, ουρανοξύστης, ουροσυλλέκτης, οφειλέτης, 
παγοθραύστης, παιδοτρίβης, παλαιοελλαδίτης, παλιοελλαδίτης, παλαιοπώλης, 
παλουκοκαύτης, πανδέκτης, πανελληνιονίκης, πανηγυριώτης, παντογνώστης, 
παντοπώλης, παραβάτης, παραγγελιοδότης, παρακαταθέτης, παραλήπτης, 
παρασάγγης, παραστάτης, πατριάρχης, πατριώτης, πεζοναύτης, πελάτης, 
περιπολάρχης, περλίτης, πετρίτης, πηλοπλάστης, πιλοπώλης, πλανήτης, 
πλειοδότης, πλεονέκτης, πλευρίτης, πλοιοκτήτης, πλουτοκράτης, πλωτάρχης, 

ποδηγέτης, ποιμενάρχης, πολιτάρχης, πολίτης, πολυθεσίτης, πολυνίκης, 
πολυσακχαρίτης, πολυτεχνίτης, πομποδέκτης, πορφυρίτης, ποσοδείκτης, 
προδότης, προικοδότης, προστάτης, προσωπάρχης, προσωπολάτρης, 
προτεστάντης, προφήτης, πρωτεργάτης, πρωτοστάτης, πρωτοψάλτης, 
πταισματοδίκης, πυθιονίκης, πυργοδεσπότης, πυρίτης, πυροβάτης, 
πυροσβέστης, ριζοσπάστης, ροδίτης, ρεοστάτης, ροοστάτης, σανοπώλης, 
σηματοδότης, σιδερίτης, σιδηρίτης, σιδηροπυρίτης, σιδηροπώλης, σκηνίτης, 
σκηνοθέτης, σμηνίτης, σοσιαλδημοκράτης, σουνίτης, σπερματοδότης, 
σπερμοδότης, σπορίτης, σπουδάρχης, σπουδαρχίδης, σπουργίτης, σταβλάρχης, 
σταβλίτης, σταυλίτης, σταθμάρχης, σταλαγμίτης, σταλακτίτης, σταχανοβίτης, 
στεατίτης, στηλοθέτης, στοιχειοθέτης, στρατάρχης, στρατηλάτης, στρατιώτης, 
στρατοδίκης, στρατοκράτης, στρατοπεδάρχης, στυλίτης, στυλοβάτης, 
συγκεντρωσιάρχης, συγκυβερνήτης, συκοφάντης, συλλέκτης, συμμορίτης, 
συμπαίκτης, συμπαίχτης, συμπαραστάτης, συμπατριώτης, συμπλέκτης, 
συμπλοιοκτήτης, συμπότης, συνδημότης, συνεπιβάτης, συνεργάτης, συνθέτης, 
συνιδιοκτήτης, συνταγματάρχης, συντάκτης, συνταξιδιώτης, συντοπίτης, 
συνωμότης, σύρτης, συστρατιώτης, σφαλερίτης, σχολάρχης, σωματάρχης, 

σωρείτης, ταγματάρχης, ταγματασφαλίτης, ταξιδιώτης, ταξιθέτης, τελετάρχης, 
τελώνης, τερμίτης, τεχνίτης, τεχνοκράτης, τεχνοκρίτης, τζαναμπέτης, 
τηλεσκηνοθέτης, τίγρης, τιμαριώτης, τμηματάρχης, τομεάρχης, τοξότης, 



τουρμάρχης, τραπεζίτης, τρίφτης, τρομοκράτης, τροφοδότης, τροφοσυλλέκτης, 
τροχιοδείκτης, τρυποφράχτης, τρωγλοδύτης, τυπολάτρης, τυροπώλης, 
τυφλοσούρτης, τυχοδιώκτης, υαλοπώλης, υγροστάτης, υδατοφράκτης, υδρίτης, 
υδροδείκτης, υδροφράκτης, υδροφράχτης, υπεξαιρέτης, υπερίτης, 
υπερνομάρχης, υπερόπτης, υπερπατριώτης, υπηρέτης, φαλαγγίτης, 
φαλλοκράτης, φαμελίτης, φανοστάτης, φαρμακοτρίφτης, φαφούτης, φθορίτης, 
φορομπήχτης, φράχτης, φράκτης, φρονιμίτης, φταίχτης, φυσιογνώστης, 
φυσιοδίφης, φυσιολάτρης, φωτοδότης, φωτοσβέστης, χαλίφης, χαράκτης, 
χαρτοβιβλιοπώλης, χαρτοκλέφτης, χαρτοκόπτης, χαρτομάντης, χαρτοπαίκτης, 
χαρτοπαίχτης, χαρτοπώλης, χειρομάντης, χειροπράκτης, χειροτέχνης, 
χλωροπλάστης, χοράρχης, χορδοστάτης, χορτοκόπτης, χρεώστης, 
χρεωφειλέτης, χρεοφειλέτης, χρηματομεσίτης, χρήστης, χρονοδιακόπτης, 
χρονομέτρης, χρωματοπώλης, χρωμίτης, χωροδεσπότης, χωροτάκτης, ψάλτης, 
ψαμμίτης, ψευδοπατριώτης, ψευτοπατριώτης, ψευδοπροφήτης, ψεύτης, ψήστης, 
ψηφιδοθέτης, ψηφοθέτης, ψηφολέκτης, ψιμυθίτης, ψυγειοκαταψύκτης, ψύκτης, 
ψυχοβγάλτης, ψωμοζήτης, ωροδείκτης, ωτίτης 

 

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΚΛΗΤΙΚΕΣ ΣΕ -Α: 
 

ΑΛΥΤΑΡΧΑ, ΑΥΛΑΡΧΑ, ΒΟΥΛΕΥΤΑ, ΓΕΝΑΡΧΑ, ΓΥΜΝΑΣΙΑΡΧΑ, 
ΔΕΣΠΟΤΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΤΑ, ΔΙΚΑΣΤΑ, ΔΙΟΙΚΗΤΑ, ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΑ, 
ΕΝΩΜΟΤΑΡΧΑ, ΕΠΙΤΕΛΑΡΧΑ, ΕΠΟΠΤΑ, ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΡΧΑ, 
ΚΑΘΗΓΗΤΑ, ΚΑΝΑΛΑΡΧΑ, ΛΕΣΧΙΑΡΧΑ, ΛΙΜΕΝΑΡΧΑ, ΛΥΚΕΙΑΡΧΑ, 
ΜΙΝΤΙΑΡΧΑ, ΜΟΝΑΡΧΑ, ΝΟΜΑΡΧΑ, ΟΜΑΔΑΡΧΑ, ΠΑΙΔΟΤΡΙΒΑ, 
ΠΑΤΡΙΑΡΧΑ, ΠΛΑΝΗΤΑΡΧΑ, ΠΛΩΤΑΡΧΑ, ΠΡΕΣΒΕΥΤΑ, ΠΡΟΣΩΠΑΡΧΑ, 
ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΑ, ΣΧΟΛΑΡΧΑ, ΣΩΜΑΤΑΡΧΑ, ΤΑΓΜΑΤΑΡΧΑ, 
ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΑ, ΤΟΜΕΑΡΧΑ, ΥΠΑΣΠΙΣΤΑ, ΥΠΕΝΩΜΟΤΑΡΧΑ, 
ΥΠΕΡΝΟΜΑΡΧΑ, ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΑ, ΥΠΟΔΙΟΙΚΗΤΑ, 
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΡΧΑ 


