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Ινδοκινέζα→
Ινδοκινέζος
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µαµά

µαµά
µαµαζέλ/µαµζέλ
µαµαλίγκα

µαµαλίγκα
Μαµελούκος
µαµµή
µαµµωνάς
µαµµόθρεφτος
µάµµος
µαµούδι
µαµούθ
µαµούνι

µαµή
µάµµη
µαµµόθρεφτος
µάµος
µαµούδι/µαµούνι
µαµούθ
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µαµ
µαµά/µαµµά
µαµαζέλ/µαµζέλ
µαµαλίγκα
Μαµελούκος/
Μαµαλούκος
µαµµή
µάµµη
µαµµωνάς→ µαµωνάς
µαµµόθρεφτος

µαµ
µαµά

µάνα

µαµούθ
µαµούνι/µαµούδι
µάµπα
µάµπο
Μαµωνάς/Μαµµωνάς
µάνα→ µάννα

µανάβης
µαναβική
µανάβικο

µανάβης
µαναβική
µανάβικο

µανάρι
µανατζάρω
µάνατζερ
µάνατζµεντ
µανδαρινάτο
µανδαρινέα→
µανταρινιά
µανδαρινισµός
µανδαρίνος
µανδήλιον→ µαντίλι
µάνδρα→ µάντρα
µανδραγόρας

µανάρι
µανατζάρω
µάνατζερ
µάνατζµεντ
µανδαρινάτο
µανδαρινέα→
µανταρινιά
µανδαρίνος
µανδήλι→ µαντίλι
µάνδρα→ µάντρα
µανδραγόρας

µανδύας/µαντύας
µανεκέν

µανδύας/µαντύας
µανεκέν

µανδρίλος
µανδύας
µανεκέν

µανέστρα

µανέστρα

µάνητα

µάνητα
µανθάνω→ µαθαίνω

µάµπο
µάνα

µαναβάκι→ µανάβης
µαναβέλα→ µανιβέλα
µανάβης
µαναβική
µανάβικο
µανάβισσα→ µανάβης
µαναβόπουλο→
µανάβης
µανάλι→ µανουάλι
µανάρι
µάνατζερ
µάνατζµεντ

µανδαρινισµός
µανδαρίνος

µανδραγόρας/
µαντραγόρας

µανέστρα
Μάνη
-µανής
µάνητα
µανθάνω→ µαθαίνω
-µάνι
-µανία

µαµή
µαµµωνάς
µαµόθρεφτος
µάµος
µαµούδι → µαµούνι
µαµούθ
µαµούνι/µαµούδι
µάµπο
µάνα
µανά
-µάνα
µαναβέλα→ µανιβέλα
µανάβης
µαναβική
µανάβικο

µανάλι
µανάρι
µάνατζερ
µάνατζµεντ

µανδαρίνος

µανδραγόρας
µανδύας
µανεκέν
µανέλα
µανέστρα
-µανής
µάνητα
-µάνι
-µανία
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µανία
µανιάζω
µανιακός
µάνιασµα

µανιβέλα/µαναβέλα
µανιέρα
µανιερισµός
µανιεριστής
µανιερίστικος
µάνικα
µανικέτι
µανικετόκουµπο
µανίκι
µανικιούρ
µανικιουρίστα
µάνι µάνι

µανία
µανιάζω
µανιακός
µάνιασµα

µανία
µανιάζω
µανιακός
χωρίς ερµην. στο λ.
µανιάζω

µανιάτικος
µανιβέλα
µανιέρα
µανιερισµός
µανιεριστής

µανιάτικος
µανιβέλα
µανιέρα
µανιερισµός
µανιεριστής

µανίζω
µάνικα
µανικέτι
µανικετόκουµπο
µανίκι
µανικιούρ
µανικιουρίστα

µανίζω
µάνικα
µανικέτι
µανικετόκουµπο
µανίκι
µανικιούρ
µανικιουρίστα

µάνι µάνι
µανιοκαταθλιπτικός
µανιοκατάθλιψη
µανιπουλάρισµα

µάνι µάνι
µανιοκαταθλιπτικός
µανιοκατάθλιψη
χωρίς ερµην. στο λ.
µανιπουλάρω
µανιπουλάρω

µανιπουλάρω

µανία
µανιάζω
µανιακός
µάνιασµα
µανιασµένος
µανιάτικος
µανιβέλα/µαναβέλα
µανιέρα
µανιερισµός

µάνικα
µανικέτι
µανικετόκουµπο
µανίκι
µανικιούρ
µανικιουρίστας
µανικοκόλληση
µάνι µάνι
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Σύγκριση και αξιολόγηση των λεξικών
της Άννας Ιορδανίδου*
Νεοελληνικά λεξικά κυκλοφορούν δυσανάλογα πολλά σε σχέση µε τη διάδοση της νεοελληνικής
γλώσσας διεθνώς καθώς και σε σχέση µε τον αριθµό των οµιλητών-χρηστών της νεοελληνικής. Η
ποσότητα δεν µπορεί παρά να είναι αντιστρόφως ανάλογη προς την ποιότητα, µε δεδοµένο ότι η
λεξικογραφική εργασία είναι από τις δυσκολότερες και απαιτητικότερες συγγραφικές εργασίες (για να
µην πούµε η δυσκολότερη και απαιτητικότερη), προϊόν πολύχρονης και επίπονης µελέτης και έρευνας
από πολυπληθή ειδικευµένη οµάδα. Παρ’ όλ’ αυτά, η εξέλιξη της λεξικογραφίας διεθνώς, η ανάπτυξη
της γλωσσολογίας στην Ελλάδα και οι αυξηµένες ανάγκες διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας ως
µητρικής και ως δεύτερης/ξένης φαίνεται ότι άσκησαν ευεργετική επίδραση στη νεοελληνική
λεξικογραφία και τα τελευταία χρόνια έγιναν σηµαντικές προσπάθειες αναβάθµισης, ορατές στα
τέσσερα πλέον σύγχρονα λεξικά: Κριαρά (1995), Μείζον (1997), Μπαµπινιώτη (1998) και Ιδρύµατος
Μανόλη Τριανταφυλλίδη-Α.Π.Θ. (1998).
Για να µπορεί να διαµορφώσει ο χρήστης µια σαφή εικόνα για το «προφίλ» καθενός από τα λεξικά
αυτά, παραθέτουµε έναν Πίνακα µε τις βασικές πληροφορίες που είθισται να παρέχει ένα µονόγλωσσο
ερµηνευτικό λεξικό.
Ληµµατολόγιο
Το πρώτο ζήτηµα που πρέπει να εξετάσει κανείς είναι η συγκρότηση του ληµµατολογίου, δηλαδή µε
ποιον τρόπο έχουν επιλεγεί τα λήµµατα (οι ερµηνευόµενες λέξεις) του λεξικού. Στη σύγχρονη
ηλεκτρονική (πλέον) λεξικογραφία, τα κριτήρια επιλογής καθορίζονται, σε µεγάλο βαθµό, από τη
συχνότητα εµφάνισης των λέξεων αυτών σε σώµα κειµένων (corpus) της περιγραφόµενης γλώσσας. Η
µέθοδος συλλογής του σώµατος κειµένων είναι αυστηρά επιστηµονική - υπάρχει και κλάδος corpus
linguistics: βασισµένη σε σώµα κειµένων γλωσσολογία - και η καταγραφή-καταχώριση γίνεται σε
ηλεκτρονική µορφή, ώστε να ευκολύνεται τα µέγιστα η επεξεργασία. Ένα υποδειγµατικό σώµα
κειµένων της αγγλικής γλώσσας, µε εκατοµµύρια λέξεις, είναι το COBUILD, στο οποίο βασίζεται η
σειρά λεξικών του εκδοτικού οίκου Collins.
Η έλλειψη στήριξης σε σώµα κειµένων της Ν.Ε. φαίνεται ότι ευθύνεται για την απουσία ορισµένων
λέξεων στα υπό εξέταση λεξικά ή, αντίθετα, για την παρουσία κάποιων άλλων. Με άλλα λόγια, η
συγκρότηση του ληµµατολογίου (αν εξαιρέσουµε ένα βασικό κορµό κοινών, καθηµερινών λέξεων, που
καταγράφονται σε όλα τα λεξικά) δεν µπορεί να υπακούει παρά σε ασαφή κριτήρια, συνήθως
υποκειµενικά του/των λεξικογράφου/ων. Αναφέρουµε χαρακτηριστικά παραδείγµατα:
Σε όλα τα λεξικά υπάρχει ο όρος έκζεµα και το παράγωγο εκζεµατικός. Στα λεξικά Μείζον και Κριαρά
καταγράφεται επιπλέον ο ιατρικός όρος εκζεµατογόνος, στο λεξικό Κριαρά ο όρος εκζεµατοποίηση και
στα λεξικά Τριανταφυλλίδη και Μείζον ο όρος εκζεµατώδης. Με δεδοµένο ότι σε ένα ερµηνευτικό
λεξικό γενικής γλώσσας περιλαµβάνονται µόνο οι βασικότεροι ειδικοί όροι, αναρωτιέται κανείς γιατί
υπάρχουν τόσες εκδοχές σχετικά µε το ποιοι είναι, στην προκειµένη περίπτωση, οι βασικότεροι.
Σε όλα τα λεξικά υπάρχει η λέξη εκζήτηση, αλλά το ρήµα εκζητώ µόνο στο Μείζον και στον
Μπαµπινιώτη. Στο Μείζον δεν παρατίθεται παράδειγµα χρήσης. Το παράδειγµα που παρατίθεται στον
Μπαµπινιώτη δεν παραπέµπει στη σύγχρονη νεοελληνική: «οι εκζητούντες τον Κύριον». Στη
συγκεκριµένη περίπτωση δεν τίθεται µόνο ζήτηµα συχνής ή σπάνιας εµφάνισης της σχετικής λέξης
(ζήτηµα στο οποίο θα µπορούσε να απαντήσει η επεξεργασία σώµατος κειµένων), αλλά και ορισµού
της ίδιας της φυσιογνωµίας της νέας ελληνικής γλώσσας, εφόσον αυτήν ακριβώς τη γλώσσα δηλώνουν
ότι καταγράφουν και τα τέσσερα λεξικά. Στο Μείζον παρατίθεται και η µετοχή εκζητηµένος, και
µάλιστα µε παράδειγµα χρήσης από έργο του Θεοτοκά (γενιά του ’30): «η εκζητηµένη ειρωνεία…».
Προφανώς, ο καθιερωµένος τύπος είναι εξεζητηµένος, και υπάρχει σε όλα τα λεξικά. Ο χρήστης
καλείται να αποφασίσει αν υπάρχει ισοδύναµος τύπος εκζητηµένος, πού απαντά, σε ποιο είδος
κειµένου, σε ποιο ύφος κτλ., όπως καλείται να αποφασίσει αν και πότε θα χρησιµοποιήσει το εκζητώ ή
αν είναι πλέον παρωχηµένο και θα το βρει µόνο σε παλαιότερα κείµενα, σε λόγια µορφή, λόγια
*

Η Άννα Ιορδανίδου είναι καθηγήτρια γλωσσολογίας στο Πανεπιστήµιο Πατρών.
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συµφραζόµενα κτλ. Ο χρήστης που θα µπορούσε να απαντήσει σ’ αυτά τα ερωτήµατα θα έπρεπε να
είναι ο ίδιος µέλος λεξικογραφικής οµάδας.
Ο όρος ιµπρεσιονισµός (ιµπρεσιονιστής κτλ.) στα λεξικά Κριαρά, Μείζον και Μπαµπινιώτη
παραπέµπεται στο εµπρεσιονισµός, ενώ στο λεξικό Τριανταφυλλίδη αναφέρεται ως µοναδική µορφή,
χωρίς να υπάρχει καν λήµµα εµπρεσιονισµός. Η αίσθησή µας είναι ότι η τελευταία επιλογή είναι η
ορθότερη και αναρωτιόµαστε πού βρέθηκαν οι τύποι εµπρεσιονισµός κτλ., σε ποια σύγχρονα κείµενα;
Το τοπίο είναι ακόµη πιο οµιχλώδες στην περιοχή των όρων που µόλις τα τελευταία χρόνια έχουν
εισαχθεί στη νεοελληνική γλώσσα. Κυρίως στο Μείζον και στο λεξικό Μπαµπινιώτη καταγράφονται
αρκετοί τέτοιοι όροι, αλλά τα κριτήρια επιλογής είναι αδιαφανή, σε σηµείο που να φαίνεται λογικό να
υποθέσουµε ότι δεν έχει γίνει συστηµατική αλλά περιστασιακή καταγραφή. Παραδείγµατα: Οι λέξεις
γιάπης, γιάπικος υπάρχουν σε όλα τα λεξικά εκτός του Κριαρά. Η εικονική πραγµατικότητα εµφανίζεται
µόνο στα λεξικά Μείζον και Μπαµπινιώτη. Η λέξη ιν, που αποτελεί σύγχρονο δάνειο από τα αγγλικά,
αναφέρεται µόνο στο λεξικό Μπαµπινιώτη. Ενώ οι λέξεις µάνατζερ και µάνατζµεντ υπάρχουν σε όλα
τα λεξικά, το ρήµα µανατζάρω εµφανίζεται µόνο στα λεξικά Μείζον και Μπαµπινιώτη (το ίδιο και για
το ρήµα µανιπουλάρω). Η παγκοσµιοποίηση αναφέρεται µόνο στο λεξικό Μπαµπινιώτη. Από τους
όρους της σύγχρονης νεανικής µουσικής, η ραπ αναφέρεται µόνο στα λεξικά Μείζον και
Μπαµπινιώτη, η ροκαµπίλι µόνο στο λεξικό Μπαµπινιώτη και η τέκνο (techno) µόνο στο Μείζον (µε
µελαγχολία ανακαλύπτει κανείς ότι λείπει από όλα το νιου γουέιβ…). Η σαϊεντολογία απαντά µόνο στο
Μείζον. Το σνακ και το σνακ µπαρ υπάρχουν µόνο στα λεξικά Μείζον και Μπαµπινιώτη. (Αναρωτιέται
κανείς αν το σνιφάρω, που αναφέρεται στο λεξικό Τριανταφυλλίδη, έχει περισσότερους λόγους
ύπαρξης…) Το σκέιτµπορντ καταγράφεται µόνο στο λεξικό Μπαµπινιώτη (αλλά λείπει το
σνόουµπορντ, για το οποίο µάλιστα έχει προταθεί η µετάφραση χιονοσανίδα). Το ταµπλόιντ βρίσκει
θέση µόνο στα λεξικά Μείζον και Μπαµπινιώτη.
Ας δούµε ενδεικτικά ορισµένους σύγχρονους όρους από φύλλα εφηµερίδας του 1999 (µετά τη
δηµοσίευση και των τεσσάρων λεξικών):
αποϋλοποίηση (τίτλων) [«Τα Νέα», 7/4/99] = σε κανένα λεξικό.
δικαιοπαροχή (ως απόδοση του franchising) [«Τα Νέα», 28/4/99] = σε κανένα λεξικό.
εικονοτηλέφωνο [«Τα Νέα», 13/5/99] = µόνο στα λεξικά Μείζον και Μπαµπινιώτη.
ηχοπέτασµα [«Τα Νέα», 11/11/99] = σε κανένα λεξικό.
κρας τεστ [«Τα Νέα», 5/10/99] = σε κανένα λεξικό.
λίµιτ απ [«Τα Νέα», 3/3/99] = σε κανένα λεξικό.
µίντι µπας [«Τα Νέα», 12/6/99] = σε κανένα λεξικό.
πόιντ σίστεµ/σύστεµ [«Τα Νέα», 28/1/99] = µόνο στο λεξικό Μπαµπινιώτη.
Είναι προφανές ότι µια λεξικογραφική οµάδα που δουλεύει σε συγκεκριµένα χρονικά περιθώρια και
χωρίς υποστήριξη από οµάδα συλλογής κειµένων και καταγραφής (κατά προτίµηση σε ηλεκτρονική
µορφή) λέξεων, φράσεων και προτάσεων δεν µπορεί να καλύψει επαρκώς τους σύγχρονους όρους. Η
ύλη αναγκαστικά «κλείνει» κάποια στιγµή, αλλά η γλώσσα εξελίσσεται, αλλάζει, εµπλουτίζεται. Το
έργο των λεξικογράφων πρέπει να συνεχίζεται, ώστε να προετοιµάζεται η επόµενη, συµπληρωµένη και
αναθεωρηµένη έκδοση. Αλλιώς, ακόµα και το πιο σύγχρονο λεξικό θα εµφανίζει ελλείψεις µετά από
δύο χρόνια.
Φωνητική µεταγραφή
Η φωνητική µεταγραφή, η οποία περιλαµβάνεται µόνο στο λεξικό Τριανταφυλλίδη, είναι η απόδοση
της προφοράς των λέξεων µε βάση διεθνώς καθιερωµένα σύµβολα (∆ιεθνές Φωνητικό Αλφάβητο).
Αποτελεί σηµαντική πληροφορία, ιδιαίτερα για τους µη φυσικούς οµιλητές. Ακόµα όµως και για το
φυσικό οµιλητή, είναι πολύ χρήσιµη η διάκριση, για παράδειγµα, µεταξύ συνιζηµένης και ασυνίζητης
προφοράς (διαφορά vjázome – viázome: βιάστηκε να απαντήσει και έκανε λάθος – βιάστηκε από έναν
κακοποιό) και µεταξύ έρρινης και άρρινης προφοράς των µπ/ντ/γκ (b/mb, d/nd, g/ng). Στο λεξικό
Κριαρά δίνονται επιλεκτικά κάποιες πληροφορίες, όπως εντυπωσιάζω (έρρ., ασυνίζ.), χωρίς µεταγραφή
στο φωνητικό αλφάβητο. Στο λεξικό Μπαµπινιώτη κάποιες πληροφορίες για την προφορά έχουν
περιληφθεί στα «σχόλια», π.χ. βεντέτα (προφ. µε ν: βενdέτα= αντεκδίκηση και προφ. χωρίς ν: βεdέτα=
διασηµότητα).
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Ορθογραφία
Η επίσηµη (σχολική) ορθογραφία, βασισµένη στις ρυθµίσεις της Γραµµατικής Τριανταφυλλίδη,
ακολουθείται σχεδόν πιστά από το Μείζον και από το λεξικό Τριανταφυλλίδη, ενώ το λεξικό Κριαρά
εµφανίζει αρκετές αποκλίσεις και του Μπαµπινιώτη ακόµα περισσότερες. Αποτελεί συνήθη διεθνή
πρακτική τα λεξικά να βασίζονται στις ορθογραφικές ρυθµίσεις της τυποποιηµένης, επίσηµης γλώσσας
(προφανώς αυτής που διδάσκεται στην εκπαίδευση) και να παρουσιάζουν τη µέγιστη δυνατή
ορθογραφική οµοιοµορφία. Για να κατανοηθεί η σκοπιµότητα του πράγµατος, αρκεί να φανταστεί
κανείς την αµηχανία ενός µαθητή µπροστά σε ποικιλία γραφών της ίδιας λέξης, αµηχανία που µπορεί
να φτάσει µέχρι την απόγνωση προκειµένου για αλλόγλωσσο που µαθαίνει νέα ελληνικά.
Αναφέρουµε ενδεικτικά παραδείγµατα λέξεων ευρείας χρήσεως: βούλα – βούλλα (Κριαρά και
Μπαµπ.), βουλώνω – βουλλώνω (Κριαρά και Μπαµπ.), βουνίσιος – βουνήσιος (Μπαµπ.), γαρίφαλο –
γαρύφαλλο (Μπαµπ.), γλύκισµα – γλύκυσµα (Μπαµπ.), γόµα – γόµµα (Μπαµπ.), γρασίδι – γρασσίδι
(Μπαµπ.), κανέλα – καννέλα (Μπαµπ.), κουλός – κουλλός (Μπαµπ.), κουλούρι – κουλλούρι (Μπαµπ.),
λιανός – λειανός (Κριαρά και Μπαµπ.), λιχούδης – λειχούδης (Κριαρά και Μπαµπ.), λιώνω – λειώνω
(Κριαρά και Μπαµπ.), (η) µάνα – µάννα (Μπαµπ.), µαυριδερός – µαυρειδερός (Μπαµπ.), µητριά –
µητρυιά (Μπαµπ.), µουλωχτός – µουλλωχτός (Μπαµπ.), µπαλώνω – µπαλλώνω (Μπαµπ.), νονός –
νοννός (Μπαµπ.), ξενιτιά – ξενιτειά (Κριαρά και Μπαµπ.), ξεφτίζω – ξεφτύζω (Μπαµπ.), ξίγκι – ξίγγι
(Κριαρά και Μπαµπ.), ξιπασµένος – ξιππασµένος (Κριαρά) – ξυπασµένος (Μπαµπ.), παπάς – παππάς
(Μπαµπ.), πασαλείφω – πασσαλείφω (Κριαρά και Μπαµπ.), πιτσιλάω – πιτσυλάω (Κριαρά και
Μπαµπ.), πλυσταριό – πλυσταρειό (Μπαµπ.), ροδάκινο – ρωδάκινο (Κριαρά και Μπαµπ.), στιφάδο –
στυφάδο (Μπαµπ.), στριµώχνω – στρυµώχνω (Κριαρά και Μπαµπ.), στύβω – στείβω (Μπαµπ.).
Φαίνεται ότι οι διαφορετικές γραφές οφείλονται σε διαφωνία για τις εξής ρυθµίσεις της Γραµµατικής
Τριανταφυλλίδη: α) γράφονται µε τον απλούστερο τρόπο οι λέξεις που η µορφή τους έχει
αποµακρυνθεί σηµαντικά από την αρχαία, π.χ. εκσυσπάζω – ξιπάζοµαι, β) µεταγράφονται µε τον
απλούστερο τρόπο (φωνητικά) οι λατινικής προέλευσης λέξεις, ως ξένες λέξεις, ακόµα και αν έχουν
εισαχθεί πολύ παλαιά στην ελληνική γλώσσα, π.χ. βούλα. Επίσης, όσον αφορά τα αντιδάνεια, δηλαδή
λέξεις που δανειζόµαστε από ξένη γλώσσα η οποία, µε τη σειρά της, τις έχει δανειστεί από τα αρχαία
ελληνικά, φαίνεται ότι προκρίνεται η ορθογράφηση µε βάση την ελληνική προέλευση και όχι την
ξενική (στη δεύτερη περίπτωση θα έπρεπε να γραφτούν απλοποιηµένα, όπως όλα τα άλλα δάνεια από
ξένες γλώσσες), π.χ. γαρύφαλλο<garofolo (βενετική λέξη) < καρυόφυλλον, αντί για γαρίφαλο.
Βασική αρχή αποτελεί, εποµένως, (κυρίως για το λεξικό Μπαµπινιώτη, που παρουσιάζει και τη
µεγαλύτερη απόκλιση) η ορθογραφική συσχέτιση µε παλαιότερους τύπους της ελληνικής γλώσσας, εις
βάρος της απλοποίησης, και µε σηµαντική επιβάρυνση της ορθογραφικής µνήµης. Οι απόψεις αυτές
δεν έχουν τύχει ευρύτερης αποδοχής και εξακολουθεί µέχρι σήµερα να ισχύει η επίσηµη σχολική
ορθογραφία, µε κάποιες (ελαφρές) διαφορές, κυρίως όσον αφορά προβληµατικές περιπτώσεις, του
τύπου αυγό-αβγό, αυτί-αφτί ή εφορεία-εφορία.
Μορφολογικές πληροφορίες (κλίση-παραγωγή-σύνθεση)
Εκτός από τις βασικές πληροφορίες που περιέχουν όλα τα λεξικά (όπως το µέρος του λόγου, τα τρία
γένη των επιθέτων, τους αρχικούς χρόνους των ρηµάτων), η κλίση των ονοµάτων (ουσιαστικών και
επιθέτων) και ρηµάτων καλύπτεται αναλυτικότερα από το λεξικό Τριανταφυλλίδη µε παραποµπή σε
κλιτικούς Πίνακες στο Παράρτηµα (π.χ. φιλόλογος Ο20α, που παραπέµπει στο κλιτικό υπόδειγµα
020α) και µε κάποιες πληροφορίες στο εσωτερικό του λήµµατος. Στο λεξικό Μπαµπινιώτη ορισµένες
πληροφορίες για το σχηµατισµό των κλιτικών τύπων περιέχονται στο λήµµα, όπως αν υπάρχει γενική
ενικού ή πληθυντικού, αν παρατηρείται µετακίνηση τόνου στα προπαροξύτονα (π.χ. κάθοδος,
καθόδου), αν ένα ρήµα σε –ώ κλίνεται σε –άς ή –είς κτλ. Στο λεξικό Κριαρά παρατίθενται επιλεκτικά
κάποιες πληροφορίες, όπως η κλίση των επιθέτων σε –ής, π.χ. διεθνής, γεν. –ούς, πληθ. –είς. Το ίδιο
και στο Μείζον.
Μια σηµαντική παρατήρηση αφορά την εµφάνιση λόγιων τύπων στα λεξικά. Στο λεξικό Κριαρά
καταγράφονται ορισµένοι, όπως π.χ. ευθύς, -εία, -ύ, αλλά αγνοούνται άλλοι, όπως ευγνώµων. Στο
Μείζον αναφέρονται κάποιοι διπλοί τύποι, π.χ. αλλόφρων και αλλόφρονας, ενώ περιλαµβάνονται και
ορισµένοι τύποι όπως ηδέως, βλαψίφρων, φλεψ, φιλότης που αναρωτιέται κανείς αν ανήκουν στη
σύγχρονη κοινή νεοελληνική. Στο Μείζον ακολουθείται γενικά η πρακτική να περιλαµβάνονται τύποι
µε ένδειξη “καθαρεύουσα”, π.χ. ευγενικός, -ή, -όν, χωρίς να είναι προφανής η χρησιµότητα της
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παράθεσης της συγκεκριµένης πληροφορίας. Ο χρήστης ενδιαφέρεται να ξεκαθαρίσει ποιοι λόγιοι
σχηµατισµοί παραµένουν ζωντανοί στη σύγχρονη γλώσσα και όχι ποιοι υπήρξαν κάποτε οι
σχηµατισµοί της καθαρεύουσας.
Στο λεξικό Μπαµπινιώτη περιλαµβάνονται αρκετοί λόγιοι τύποι, χωρίς να είναι διαφανή τα κριτήρια
επιλογής. Για παράδειγµα, γιατί βασίλειο και βασίλειον; Τότε, γιατί όχι βάση και βάσις; Γιατί
εκτελέστηκα και εξετελέσθην αλλά µόνο µεταδόθηκα χωρίς µετεδόθην; Επίσης, γιατί σκηνοθέτις αλλά
συνεργάτιδα; Γιατί ηγεµόνας και (λόγ.) ηγεµών, αλλά συνδαιτυµόνας και συνδαιτυµών χωρίς
χαρακτηρισµό “λόγιο”; Στο λεξικό Τριανταφυλλίδη φαίνεται ότι επικράτησε η βασική αρχή να
περιλαµβάνονται µόνο οι καθιερωµένοι στη σύγχρονη γλώσσα λόγιοι σχηµατισµοί, αλλά η έλλειψη
στήριξης σε συγκροτηµένο σώµα κειµένων δεν επέτρεψε να καλυφθούν όλες οι περιπτώσεις, όπως π.χ.
πολίτης – θηλ. πολίτης / (λόγ.) πολίτις αλλά συνεργάτης – θηλ. συνεργάτιδα (γιατί όχι και «λόγιο»
συνεργάτις;). Επίσης, γιατί βουλευτής – λόγ. κλητ. «βουλευτά» και όχι αντίστοιχα διευθυντής –
«διευθυντά»;
Στα λεξικά Μπαµπινιώτη και Τριανταφυλλίδη περιέχονται συστηµατικές πληροφορίες για τα πριν και
µετά το θέµα στοιχεία των λέξεων (προθήµατα-επιθήµατα). Ιδιαίτερα πρέπει να τονίσουµε τη
συνεισφορά του λεξικού Τριανταφυλλίδη, το οποίο στον τοµέα αυτό αξιοποιεί τα πορίσµατα
σύγχρονων γλωσσολογικών ερευνών. Πολύ πιο συστηµατική είναι επίσης η καταγραφή των
συνθετικών στοιχείων στο λεξικό αυτό.
Υφολογικές πληροφορίες
Χαρακτηρισµοί όπως «λαϊκότροπο, οικείο, προφορικό, επίσηµο, λογοτεχνικό» κτλ. αφορούν το ύφος
του λόγου σε κάθε συγκεκριµένη περίσταση γλωσσικής επικοινωνίας. Συνιστούν σπουδαιότατες
πληροφορίες για την κατάλληλη χρησιµοποίηση µιας λέξης ή φράσης.
Στο λεξικό Κριαρά απαντούν κυρίως οι χαρακτηρισµοί «λόγιο» και «λαϊκό», π.χ. ανανήφω (λόγ.) –
αναπαµός (λαϊκ.). Οι περισσότερες πληροφορίες περιλαµβάνονται στα λεξικά Μπαµπινιώτη και
Τριανταφυλλίδη και αποτελούν µεγάλη συνεισφορά στην περιγραφή της γλώσσας µας. Όµως και πάλι,
επειδή απουσιάζει η στήριξη σε σώµα κειµένων, δηµιουργούνται σε ορισµένες περιπτώσεις
ερωτηµατικά. Για παράδειγµα, στο λεξικό Μπαµπινιώτη δίνεται ως βασικός τύπος αορίστου του
εµπιστεύοµαι το εµπιστεύτηκα και µε χαρακτηρισµό «λόγιο» το εµπιστεύθηκα, αλλά στο εκµεταλλεύοµαι
βασικός τύπος αναφέρεται το εκµεταλλεύθηκα και «καθηµερινού ύφους» το εκµεταλλεύτηκα. Ποια η
διαφορά µεταξύ των δύο ρηµάτων, που να δικαιολογεί διαφορετικό σχολιασµό; Στο λεξικό
Τριανταφυλλίδη αναφέρεται βουλευτής – θηλ. βουλευτής και βουλευτίνα, χωρίς υφολογικό
χαρακτηρισµό, αλλά δικηγόρος – δικηγορίνα µε χαρακτηρισµό «οικείο ύφος». Ποια η διαφορά; Το ένα
είναι ισοδύναµος τύπος, ενώ το άλλο χρησιµοποιείται µόνο σε καθηµερινό ύφος λόγου;
Συντακτικές πληροφορίες
Συντακτικές πληροφορίες παρέχονται κυρίως για τα ρήµατα, για τα οποία δηλώνεται αν είναι
µεταβατικά (µε αντικείµενο) ή αµετάβατα (χωρίς αντικείµενο), αν συντάσσονται µε κάποιες προθέσεις,
µε εξαρτηµένες (δευτερεύουσες) προτάσεις κτλ. Με εξαίρεση το Μείζον, τα λεξικά περιέχουν αρκετές
τέτοιες πληροφορίες, δυστυχώς όµως η τυπογραφική παρουσίαση (ενιαίο κείµενο, χωρίς χωρισµό
παραγράφων για κάθε ερµήνευµα και χωρίς αξιοποίηση των περιθωρίων, που επιτρέπει, για
παράδειγµα, στο λεξικό Collins να εντάξει εκεί τις συντακτικές πληροφορίες) δυσχεραίνει σηµαντικά
την ανεύρεση και την αξιοποίησή τους από το χρήστη. Για τις υπόλοιπες γραµµατικές κατηγορίες
(προθέσεις, συνδέσµους κλπ.) κανένα λεξικό δεν δίνει επαρκείς πληροφορίες.
Ετυµολογία
Η ετυµολογία των λέξεων κατέχει σηµαντική θέση στα λεξικά Μπαµπινιώτη και Τριανταφυλλίδη, τα
οποία περιλαµβάνουν αναλυτικά στοιχεία για την ιστορία των λέξεων και, σε αρκετά σηµεία,
αναθεωρούν και συµπληρώνουν την κλασική ετυµολογική εργασία του Ανδριώτη, χρησιµοποιώντας
σύγχρονα επιστηµονικά εργαλεία.
Οι περισσότερες διαφορές που παρατηρούνται µεταξύ των δύο λεξικών αφορούν το χαρακτηρισµό
ορισµένων λέξεων ως αντιδανείων, ως λέξεων δηλαδή που προέρχονται από τα αρχαία (κυρίως)
ελληνικά µέσω ξένης γλώσσας· για παράδειγµα, η λέξη γαλότσα αναφέρεται ως βενετικής προέλευσης
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και στα δύο λεξικά, αλλά στο λεξικό Μπαµπινιώτη ανάγεται µέσω της λατινικής στην αρχ. ελληνική
καλίπους. Παρόµοια, συσχετίζονται µε αρχαίες ελληνικές ρίζες από το λεξικό Μπαµπινιώτη αλλά όχι
από το λεξικό Τριανταφυλλίδη λέξεις όπως γκράφιτι < γραφείον, γκροτέσκος < κρύπτη, ζαµπόν και
ζάντα < δωρική καµπά!
Σχόλια-υποδείξεις για ορθή χρήση
Στο λεξικό Μπαµπινιώτη περιλαµβάνονται µέσα σε πλαίσιο σχόλια που αφορούν λέξεις µε
προβλήµατα και δυσκολίες στην ορθογραφία, στη διάκριση σηµασιών, στη χρήση, στο σχηµατισµό
κτλ. Για παράδειγµα, αρχαιοκαπηλία – καπηλεία, ασυνείδητος – υποσυνείδητος – ενσυνείδητος,
αυτοκινητιστικό ή αυτοκινητικό ατύχηµα; αυτός καθ’ αυτόν ή αυτός καθ’ αυτού;
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