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Εισαγωγή 

• NE: άρρωστος, ασθενής, πάσχων, 

καρδιοπαθής, αλκοολικός κ.ά.  

• ΑE: νοσοῦντες, ἀρρωστοῦντες, 

ἀσθενοῦντες, κάμνοντες κ.ά. (Λυπουρλής 

      2001: 828).  

• Σώματα κειμένων  

• Να συμπληρωθούν οι πληροφορίες στα 

λεξικά και στις γραμματικές.  



Εισαγωγή 

• Ειδικά σώματα κειμένων 

• Ιατρική Επιθεώρηση των Ενόπλων Δυνάμεων 
(https://www.jieed.gr/index.php/el/)  

• Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής (τόμος 36, τεύχος 5, 
Σεπτέμβριος - Οκτώβριος 2019, 
http://www.mednet.gr/archives/current-gr.html) 

• 52.000 λέξεις  

• Γενικά σώματα κειμένων  

• ΕΘΕΓ  

• ΣΕΚ (Γούτσος 2003, Goutsos 2010)  

• Σώματα κειμένων του ΚΕΓ. 

https://www.jieed.gr/index.php/el/
http://www.mednet.gr/archives/current-gr.html
http://www.mednet.gr/archives/current-gr.html
http://www.mednet.gr/archives/current-gr.html


Γενικοί όροι 

• άρρωστος-άρρωστοι: Καμία εμφάνιση στα  
    ιατρικά σώματα κειμένων. 

• ασθενείς: 128 εμφανίσεις στα ιατρικά κείμενα 

• ασθενών: 106 εμφανίσεις 

• ασθενής: 7 εμφανίσεις  

• ασθενούς: 1 εμφάνιση.  

• 242 εμφανίσεις για όλο το κλιτικό παράδειγμα.  

• πασχόντων: 9 εμφανίσεις (ψυχικά πασχόντων).  

• ΣΕΚ: 248 εμφανίσεις για τον τύπο ασθενής 

•          434 για τον τύπο ασθενείς 



Γενικοί όροι 

• άρρωστος και ασθενής: διαφοροποιούνται 

ως προς τον βαθμό της εξειδίκευσης:  

• άρρωστος: καθημερινό λεξιλόγιο [±λόγιο]  

• ασθενής: όρος της ιατρικής [+λόγιο]  

 

 



Eυρυζωνικό συνεχές λογιότητας 

 

 
+τυπικό                                         νόρμα                                            -τυπικό  

                                                          [±λόγιο] 

     ---------------λόγια ζώνη--------------------------- 

                                                     -------------------------------μη λόγια ζώνη----------- 

•                    ασθενής                   άρρωστος                     -(ι)άρης 

•       νοσούντες 

•       πάσχοντες 



Γενικοί όροι 

• ασθενής : [+λόγιο] συμφωνικό σύμπλεγμα σθ  

•                 [+λόγια] κατάληξη -ης, -ης, -ες.  

• Αρχή της συμβατότητας: 

• [-λόγιο] επίθημα -(ι)άρ(ης): δεν εφαρμόζεται σε 

      [+λόγια] βάση  

• άρρωστος → αρρωστιάρης,  

• ασθενής → *ασθενιάρης, όμως φιλάσθενος.  

 

 



Γενικοί όροι 

• ἀσθενής (Λυπουρλής 2001): στερητικό α- 

+ ουσ. σθένος ‘σωματική, ψυχική ή/και 

ηθική δύναμη’. 

  

• ἄρρωστος: στερητικό α- + ΑΕ ρ. ῥώννυμι 

‘υγιαίνω’, συγγενικό με το ῥώμη ‘φυσική, 

σωματική δύναμη’. 



Γενικοί όροι 

• νοσούντες: καμία εμφάνιση στα ιατρικά σώματα  
       κειμένων  

• ΣΕΚ: 8 εμφανίσεις  

• ΕΘΕΓ: καμία εμφάνιση 

• νοσούντων: 1 εμφάνιση (ΚΕΓ) 

•                     7 εμφανίσεις (ΕΘΕΓ) 

• νοσούντες: πληθ.  

•                   συνοδεύεται από επιρρηματικό προσδιορισμό 

•                   δεν έχει πάντα συντακτικό συμπλήρωμα 

•                   ανήκει στη [+λόγια] ζώνη. 

 
 



Γενικοί όροι 

• Ουσιαστικοποιημένη μτχ. του νοσώ < ΑΕ 

νοσέω -ῶ.  

• Δεν καταγράφεται στα ΛΝΕΓ και ΛΚΝ. 

• Καταγράφεται στο ΧΛΝΕΓ:  

• λ. νοσώ, μτχ. ενεστ. νοσών, -ούσα, -ούν 

και πρδ. στον πληθ.: νοσούντες από…, 

νοσούντες και φορείς ενός ιού.  



Ειδικοί όροι 

• ΝΕ: εξειδίκευση του είδους της ασθένειας 

• [+λόγια] σύνθετα ουσιαστικοποιημένα επίθετα με 
β΄ συνθετικό το -παθ(ής)=  όροι της ιατρικής: 

• καρδιοπαθής, καρκινοπαθής, νεφροπαθής, 
ελκοπαθής, νευροπαθής, ψυχοπαθής.  

• α΄ συνθετικό: 

• έδρα της ασθένειας: φρενοπαθής,   
   νευροπαθής, ψυχοπαθής 

• πάσχον όργανο: καρδιοπαθής, νεφροπαθής, 
   αδενοπαθής, σπληνοπαθής  

• ασθένεια: τετανοπαθής, καρκινοπαθής.  



Ειδικοί όροι 

• Στα ιατρικά σώματα κειμένων δεν 

εμφανίζεται κανένα σύνθετο με το -παθής  

• β΄ συνθετικό [+λόγια] ζώνη: 

• [+λόγιο] κλιτικό -ής, -ής, -ές.  

 

 



Ειδικοί όροι 

• -παθής < θ. παθ- του β΄ αορ. του ρ. 

πάσχω, από το οποίο προέρχεται και το 

ουσ. πάθος  

• Στην ΑΕ πάθος = η μη φυσιολογική 

κατάσταση του οργανισμού.  

• Συνώνυμα: νόσος, νόσημα, ἀρρωστία, 

ἀσθένεια κ.ά. (Λυπουρλής 2001 : 827). 



Ειδικοί όροι 

• [-λόγιος] τύπος των επιθέτων/ουσιαστικών 

σε -παθ(ής): -παθ(ος)  

• άπαθος, περίπαθος, ωραιόπαθος, 

ιδιόπαθος, αναξιόπαθος, ομοιόπαθος, 

ερωτόπαθος, πρωτόπαθος, ηδύπαθος, 

πολύπαθος, εγώπαθος.  

 



Ειδικοί όροι 

• Επίθετα σε -ικ(ός): καρδιακός, αλκοολικός,  
    φυματικός, συφιλιδικός  

• -ικ(ός): και σε άλλες γλώσσες κατασκευάζει 
επίθετα που ουσιαστικοποιούνται για να 
δηλώσουν τον ασθενή.  

• Καμία εμφάνιση στα εξειδικευμένα σώματα  
      κειμένων  

• Το ουσιαστικό-βάση: 
– πάσχον όργανο (καρδιακός),  

– αιτία (αλκοολικός)  

– ασθένεια (φυματικός, συφιλιδικός).  
 



Ειδικοί όροι 

• Μικτή κατηγορία από την άποψη του 

χαρακτηριστικού [±λόγιο]:  

• αλκοολικός: όρος της ιατρικής 

• καρδιακός: λέξη γενικού λεξιλογίου 

 (καρδιοπαθής: ιατρικός όρος) 

• ασυλικός ασθενής ‘ασθενής που   

    νοσηλεύεται σε άσυλο’  

  πολυλεκτικό σύνθετο (ιατρικός όρος) 



Ειδικοί όροι 

• ΑΕ (Λυπουρλής 2001: 833) το επίθημα      

-(τ)ικός χρησιμοποιούνταν για τη δήλωση 

ασθενών που πάσχουν από ορισμένη 

αρρώστια:  

• ἐπιληπτικός, κυναγχικός, παραπληγικός, 

ὑδρωπικός, φθισικός.  



Ειδικοί όροι 

• Μη λόγια ουσιαστικοποιημένα επίθετα με το επίθημα      
-(ι)άρης: βερέμης/βερεμιάρης ‘φυματικός’, 
λουβιάρης/λωβιάρης < λώβη/λώβα ‘λέπρα’, 
(ευ)βλογιάρης, κονιδιάρης, κασιδιάρης, σκουλαμεντιάρης 
    ‘πάσχων από βλεννόρροια’,  

• Η κυριολεκτική σημασία τους σήμερα παρωχημένη  

• χρησιμοποιούνται με νέα σημασία: χλεμπονιάρης 
(παρωχημένη σημασία) ‘πάσχων από ελονοσία’, 
(σήμερα) ‘κιτρινιάρης’.  

• Παρατσούκλια και μετά επώνυμα:  

 Βερέμης, Βλογιάρης, Κασιδιάρης, Κονιδάρης. 
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