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Η έ λ ό- Η έννοια της περιληπτικότητας 
- Οι Κανόνες Κατασκευής Λεξημάτων (ΚΚΛ)



1 Βιβλιογραφική ανασκόπηση1. Βιβλιογραφική ανασκόπηση
Ν λλ ή ή ( δ ή ) (1941)• Νεοελληνική γραμματική (της δημοτικής) (1941) 

• Νεοελληνική γραμματική (1994)
• Γραμματική της νέας ελληνικής Δομολειτουργική• Γραμματική της νέας ελληνικής – Δομολειτουργική -

Επικοινωνιακή (1996) 

• -μα: επίθημα παραγωγής μεταρηματικών ουδ. ουσ. που 
σημαίνουνημ

• α) την ενέργεια π.χ. κλάδεμα, 
• β) το αποτέλεσμα της ενέργειας, π.χ. ίδρυμα, 
• γ) ενέργεια ή αποτέλεσμα της ενέργειας ανάλογα με τα 

συμφραζόμενα, π.χ. άνοιγμα



1 Βιβλιογραφική ανασκόπηση1. Βιβλιογραφική ανασκόπηση

• Λεξικό της κοινής νεοελληνικής (1998): 
• α) -μα: παράγει μεταρηματικά ουδ ουσα) μα: παράγει μεταρηματικά ουδ. ουσ. 
που δηλώνουν την ενέργεια ή το 
αποτέλεσμα π χ διάβασμα βίδωμααποτέλεσμα, π.χ. διάβασμα, βίδωμα 

• β) -ωμα: παράγει στην ιατρική ορολογία 
μετονοματικά ουδ. ουσ. που δηλώνουν 
παθολογική κατάσταση, π.χ.παθολογική κατάσταση, π.χ. 
λίπωμα, σάρκωμα - αδένωμα, λέμφωμα



1 Βιβλιογραφική ανασκόπηση1. Βιβλιογραφική ανασκόπηση
Λ ξ ό έ λλ ή λώ (2002)• Λεξικό της νέας ελληνικής γλώσσας (2002)

• -ωμα: επίθημα με δύο χρήσεις:
• α) σε ουδ ουσ από ρ σε -ώνω που δηλώνουν την• α) σε ουδ. ουσ. από ρ. σε -ώνω, που δηλώνουν την 
ενέργεια ή το αποτέλεσμα της ενέργειας, π.χ.    

καρφώνω κάρφωμα, οργώνω όργωμα
β) ύ ό δ λώ θ λ ή• β) σε ιατρικούς όρους που δηλώνουν παθολογική 
κατάσταση ή σημείο που πάσχει, π.χ. λίπωμα, σάρκωμα, 

αδένωμα, λέμφωμα

• Πρόταση. Ξεχωριστά λήμματα: ρ η χ ρ ήμμ
α) -μα (-εμα, -ωμα κτλ.) 
β) -ωμα (ιατρική ορολογία). 



1 Βιβλιογραφική ανασκόπηση1. Βιβλιογραφική ανασκόπηση
Ε λ ό λ ξ ό έ λλ ή• Ετυμολογικό λεξικό της νέας ελληνική 
γλώσσας – Ιστορία των λέξεων (2009)

• -ωμα: ιατρικοί όροι από την αρχαιότητα π χωμα: ιατρικοί όροι από την αρχαιότητα, π.χ. 
ΑΕ καρκίν-ωμα,
ελληνιστικό σάρκ-ωμα, που μέσω του λατιν. -oma
πέρασε σε σύγχρονους επιστημονικούς όρους, π.χ. 
αγγλ. melan-oma, lip-oma.

Παρατήρηση
• Δεν αναλύεται η σημασιακή συνεισφορά του -ωμα.
• Τα παραδείγματα ανήκουν σε τρεις ομάδες: 

α) ενέργεια ή αποτέλεσμα της ενέργειας, π.χ. δικαίωμα
β) σύνολο, π.χ. φύλλωμα
γ) ιατρικοί όροι, π.χ. σάρκωμα.



2. Μορφολογική ανάλυση 
των όρων σε -ωμα

• -μα
• ΚΚΛ για την κατασκευή μεταρηματικών ουδ. 
ουσ που δηλώνουν την ενέργεια ή τοουσ. που δηλώνουν την ενέργεια ή το 
αποτέλεσμα της ενέργειας : 
[[Χ]Ρ (-μα)επίθημα]Ο[[Χ]Ρ ( μα)επίθημα]Ο

κλαδεύω κλάδεμα, τελειώνω τελείωμακλαδεύω κλάδεμα, τελειώνω τελείωμα

Αν το ρήμα-βάση λήγει σε -ώνω,
το παράγωγο ουσ. λήγει σε -ωμα, αυξάνοντας την 

αμφισημία του τέρματος -ωμα. 



2. Μορφολογική ανάλυση 
των όρων σε -ωμα

• -ωμα (ιατρική ορολογία) 
Σχηματίστηκε στην ΑΕ με αλλαγή των δομικών ορίων (ρ. σε -όω και 
επίθημα -μα), λ.χ. στέφαν(ος) στεφαν(όω) στεφάν-ω-μα, αλλά 

σκύφ(ος) σκύφ ωμασκύφ(ος) σκύφ-ωμα 
• Εφαρμόζεται σε βάση επίθετο ή ουσιαστικό, π.χ. μελαν(ός) μελάν-ωμα  

καρκίν(ος) καρκίν-ωμα
ΚΚΛ: [[Χ]Ο/Ε (-ωμα) ίθ ]ΟΚΚΛ: [[Χ]Ο/Ε (-ωμα)επίθημα]Ο

• Στη ΝΕ το -ωμα είναι επιστημονικό επίθημα (στην ιατρική οι όροι 
δηλώνουν παθολογική κατάσταση)δηλώνουν παθολογική κατάσταση) 

• Οι όροι προέρχονται: 
α) από την ΑΕ π.χ. καρκίν-ω-μα, σάρκ-ω-μα, αθήρ-ωμα
β) ως δάνεια από αναγνώριση από ευρωπαϊκές γλώσσες όπουβ) ως δάνεια από αναγνώριση από ευρωπαϊκές γλώσσες όπου 

δημιουργήθηκαν, π.χ. αγγλ. adenoma, γαλλ. adénome > ΝΕ αδένωμα
γ) ως μεταφραστικά δάνεια, π.χ. αγγλ. fibroma, γαλλ. fibrome > ΝΕ ίνωμα. 



2. Μορφολογική ανάλυση 
των όρων σε -ωμα

• -ωμα (ιατρική ορολογία)
• Εφαρμόζεται σε ονοματική βάση (επίθετο ή ουσιαστικό): 
• α) επίθετο (χρωματικός όρος), π.χ. μελαν(ός) μελάνωμα,α) επίθετο (χρωματικός όρος), π.χ. μελαν(ός) μελάνωμα, 

γλαυκ(ός) γλαύκωμα 
• β) ουσιαστικό που αναφέρεται σε χαρακτηριστικό χρώμα, σχήμα, 

μέγεθος, σύσταση, π.χ. κόνδυλ(ος) κονδύλ-ωμα, μ γ ς η χ ( ς) μ
λίπ(ος) λίπωμα

• γ) ουσιαστικό που αναφέρεται σε μέρος του σώματος όπου 
εκδηλώνεται η παθολογική κατάσταση, π.χ. αδέν(ας) αδένωμα, ( ς)

οστ(ό) οστέωμα
• δ) ουσιαστικό που αναφέρεται σε ασθένεια, π.χ. 

γάγγραιν(α) γαγγραίνωμα, καρκίν(ος) καρκίνωμα. 
• ΄Εχει [+λόγιο] χαρακτήρα και επιλέγει βάσεις με όμοιο χαρακτήρα, 

π.χ. οστέ-ωμα αλλά *κοκάλ-ωμα.



2. Μορφολογική ανάλυση 
των όρων σε -ωμα

• ωμα (ορολογία της βοτανικής και της ζωολογίας)• -ωμα (ορολογία της βοτανικής και της ζωολογίας)
• Π.χ. φύλλωμα.
• Στην ελληνιστική εποχή = παράγωγο με το επίθημα -μα του ρ. φυλλόω ‘ντύνω με 

[[Χ]Ρ (-μα)επίθημα]Ο φύλλα’ [[ ]Ρ ( μ )επίθημα]Ο φ

• Στη ΝΕ στη λ. φύλλωμα έχει συντελεστεί μετακίνηση των ορίων των μορφημάτων και 
αλλαγή του ΚΚΛ: 
ΚΚΛ: [[Χ] (-ωμα) ]ΚΚΛ: [[Χ]Ο (-ωμα)επίθημα]Ο

Κατασκευάζει περιληπτικά ουσιαστικά: 
φύλλωμα ‘το σύνολο των φύλλων φυτού δέντρου’φύλλωμα το σύνολο των φύλλων φυτού, δέντρου
τραχέωμα ‘το σύνολο του υδραγωγού συστήματος σε ένα φυτό, που 

αποτελείται από τις τραχείες και τα τραχεοειδή’
πτέρωμα/φτέρωμα ‘το σύνολο των φτερών και των πούπουλων που καλύπτουν το 

σώμα των πτηνών’σώμα των πτηνών
πτίλωμα ‘τα πούπουλα που αποτελούν το φτέρωμα του πτηνού’
τρίχωμα ‘το σύνολο των τριχών που καλύπτουν το σώμα των ζώων και ορισμένα 

τμήματα του ανθρώπινου σώματος εκτός από το κεφάλι και το πρόσωπο’ 



2. Μορφολογική ανάλυση 
των όρων σε -ωμα

• Περιληπτικά ουσιαστικά: δηλώνουν 
σύνολα οντοτήτων ή αντικειμένων ή ή μ

• Η περιληπτική σημασία υπήρχε στην ΑΕ:
ΑΕ λ ῥίζ ( ῥ ζό ) ‘ ύ λ• ΑΕ λ. ῥίζωμα (< ῥιζόω) ‘το σύνολο των 

ριζών ενός δέντρου’ (περιληπτικό)
• Πώς έγινε το πέρασμα από τη σημασία 

‘ενέργεια ή αποτέλεσμα της ενέργειας τουενέργεια ή αποτέλεσμα της ενέργειας του 
ρήματος’ στη σημασία ‘σύνολο’; 



2. Μορφολογική ανάλυση 
των όρων σε -ωμα

• Διαδικασία σημασιακής μεταβολής με αλυσιδωτές μετωνυμίες:• Διαδικασία σημασιακής μεταβολής με αλυσιδωτές μετωνυμίες: 
• Α) η αρχική αφηρημένη σημασία ριζώ(νω) ρίζωμα ‘ενέργεια του 

ριζώνω’ 
• Β) μεταβάλλεται σε πιο συγκεκριμένη ‘αποτέλεσμα της ενέργειας’• Β) μεταβάλλεται σε πιο συγκεκριμένη αποτέλεσμα της ενέργειας , 
• Γ) αυτή μεταβάλλεται στη συγκεκριμένη περιληπτική σημασία 

‘σύνολο ριζών’, που συνιστά το μέσο με το οποίο υλοποιούνται η 
ενέργεια και το αποτέλεσμα που δηλώνει το ρήμαενέργεια και το αποτέλεσμα που δηλώνει το ρήμα, 

• Δ) δημιουργείται από την περιληπτική σημασία η νεότερη 
εξειδικευμένη σημασία ‘υπόγειος βλαστός με ρίζες μέσω του οποίου 
ριζώνουν και πολλαπλασιάζονται ορισμένα πολυετή φυτά’ (δάνειο ρ ζ ζ ρ μ ή φ (
της ΝΕ από ευρωπαϊκές γλώσσες στην ορολογία της βοτανικής)

• ΝΕ ρίζωμα πολύσημο. Η αμφισημία αίρεται από τα συμφραζόμενα 
ή/και την περίσταση επικοινωνίας. 

• Τα τέσσερα αυτά στάδια σημασιακής αλλαγής δεν υλοποιούνται πια 
συγχρονικά: λ.χ. φύλλ(ο) φύλλωμα, τρίχ(α) τρίχωμα. 



2. Μορφολογική ανάλυση 
των όρων σε -ωμα

Τ ά λ ό ό• Το παράγωγο περιληπτικό ουσιαστικό 
αναφέρεται σε διακριτή οντότητα (λ.χ. τα 

φυλλώματα των δέντρων)φυλλώματα των δέντρων) 
• Το αντιλαμβανόμαστε ως σύνολο που 
αποτελείται από μια τάξη (ΦΥΛΛΑ), από υψηλό ξ ( )
αριθμό (ΦΥΛΛΑ), που είναι μεν διακριτά και 
αριθμητά, αλλά συνεμφανίζονται με τρόπο 
φυσιολογικό αφούφυσιολογικό, αφού 

• το φύλλωμα καλύπτει όλο το δέντρο (εκτός από 
τον κορμό του),τον κορμό του), 

• το τρίχωμα καλύπτει όλο το σώμα ενός ζώου,
• το πτέρωμα όλο το σώμα ενός πτηνού.το πτέρωμα όλο το σώμα ενός πτηνού.



2. Μορφολογική ανάλυση 
των όρων σε -ωμα

• -ωμα στη γονιδιωματική
• Γενετική (Genetics): η επιστήμη που ασχολείται με τα γονίδια (gene)

Γ δ ή / ή (G i ) ή λ ί• Γονιδιωματική / γενωμική (Genomics): η επιστήμη που ασχολείται με 
το γονιδίωμα (genome), αναλύει τη δομή και τη λειτουργία του 
συνόλου του DNA ενός οργανισμού.

• Η λ. γονιδίωμα (genome) είναι σύμμειγμα/συμφυρμός (blend), ένα 
είδος συντομευμένου συνθέτου από τα ουσιαστικά 

γονίδι(ο) και (χρωμόσ)ωμο (gene + chromosome)γονίδι(ο) και (χρωμόσ)ωμο (gene + chromosome). 
• Ωστόσο το σύμμειγμα δεν έχει τη μορφή *γονιδίωμο αλλά γονιδίωμα. 

Αν γονιδίωμα = το σύνολο των γονιδίων, γιατί να μην υποθέσουμε 
ότι ο όρος παράγεται όπως και το φύλλωμα δηλ γονίδιο + ωμαότι ο όρος παράγεται όπως και το φύλλωμα, δηλ. γονίδιο + -ωμα 

(περιληπτική σημασία);
Στη νεότερη ηλεκτρονική έκδοσή του το OED (2013) 
προτείνει: αγγλ genome < gene + ome < γερμ Genomπροτείνει: αγγλ. genome < gene + -ome < γερμ. Genom.



2. Μορφολογική ανάλυση 
των όρων σε -ωμα

• Ο όρος γονιδίωμα αποτελεί τον πυρήνα γύρω 
από τον οποίο δημιουργείται ένας κλάδος πολύ 
δυναμικός και νεολογιογόνος σε επίπεδο 
κατασκευής όρων, 
ωματική (ή ωμική) τεχνολογία 

(omics technology)(omics technology) 



2. Μορφολογική ανάλυση 
των όρων σε -ωμα

ωματική (ή ωμική) λ ί• ωματική (ή ωμική) τεχνολογία
• Ο όρος σχηματίστηκε με απόσπαση του τελικού τεμαχίου από τον 

όρο Gen-omics (γονιδι-ωματική ή γεν-ωμική) και χρησιμοποιείται 
για ένα ευρύ φάσμα φυσικών επιστημών και μηχανικής σκοπός τωνγια ένα ευρύ φάσμα φυσικών επιστημών και μηχανικής, σκοπός των 
οποίων είναι η ανάλυση της βιολογικής πληροφορίας σε διαφορετικά 
επίπεδα, όπως το γονιδίωμα (genome), το μεταγράφωμα
(transcriptome), το πρωτεΐνωμα ή πρωτέωμα (proteome), το ( p ), ρ μ ή ρ μ (p ),
μεταβόλωμα (metabolome), το αλληλεπίδρωμα (interactome) κ.ά. 
http://kedek.rc.auth.gr/ και http://www.gonidiakes.gr/home/

• Με βάση τους όρους αυτούς κατασκευάζονται νέοι όροι, για να 
ύ έ άλ λάδκατονομαστούν οι νέοι ανάλογοι κλάδοι, π.χ. 

• Μεταγραφωμική (Transcriptomics): μελετά το μεταγράφωμα,
• Πρωτεϊνωμική ή Πρωτεωμική (Proteomics): μελετά τις πρωτεΐνες με 

ό ό δ ή λ ίσκοπό την κατανόηση της δομής, της λειτουργίας και 
της ρύθμισης των βιολογικών συστημάτων, 

• Αλληλεπιδρωμική (Interactomics) κ.ά.



3. Προτάσεις για τη Γραμματική 
της ΝΕ

Α ό 4 ώ ί έ• Από τις 4 περιπτώσεις είναι καταγραμμένες: 
στις γραμματικές 1 (-μα)
στα λεξικά 2 ( μα ωμα ιατρ )στα λεξικά 2 (-μα, -ωμα, ιατρ.) 

• Στη 2η επαναδιατυπώσαμε τον ΚΚΛ, αφού ως βάση 
μπορεί να τεθεί όχι μόνο ουσιαστικό αλλά και επίθετο.μπορεί να τεθεί όχι μόνο ουσιαστικό αλλά και επίθετο. 

• Η 3η (-ωμα, βοτ./ζωολ.), ενώ έχει διαρκή παρουσία από 
την αρχαιότητα, δεν έχει καταγραφεί, 

• Η 4η (-ωμα, γονιδ.) επίσης, δικαιολογημένα όμως, γιατί 
συνδέεται με το φαινόμενο της νεολογίας:                        
η γονιδιωματική είναι νέος επιστημονικός κλάδος μεη γονιδιωματική είναι νέος επιστημονικός κλάδος με 
πολλούς νεολογικούς όρους και ένα νέο επίθημα (-ωμα) 



3. Προτάσεις για τη Γραμματική 
της ΝΕ

Η έννοια της περιληπτικότητας• Η έννοια της περιληπτικότητας
• Τελικά η ΝΕ διαθέτει ένα ή τρία επιθήματα -ωμα; 
• Κατά τη δομιστική θεωρία αλλά και από την άποψη της 

λ ή λ λ ή άλ όυπολογιστικής γλωσσολογικής ανάλυσης με στόχο την 
(ημι)αυτόματη μετάφραση έχουμε 3 ομώνυμα επιθήματα 

(ταύτιση μόνο στο σημαίνον όχι στη σημασία). 

• Πρόκειται για επιστημονικά επιθήματα (σε ορολογίες 
επιστημών):ημ )

• α) της ιατρικής ‘παθολογική κατάσταση, όγκος’, 
• β) της βοτανικής λ.χ. φύλλωμα ‘το σύνολο των φύλλων ενός 

δέντρου, ενός φυτού’, και της ζωολογίας π.χ. πτέρωμα/φτέρωμα ‘το ρ ς φ ης ζ γ ς χ ρ μ φ ρ μ
σύνολο των φτερών και των πούπουλων των πτηνών’ 

• γ) στην ορολογία της γονιδιωματικής ‘το σύνολο των γονιδίων’ 



3. Προτάσεις για τη Γραμματική 
της ΝΕ

Ωστόσο στο γνωσιακό επίπεδο υπάρχει κάτι κοινό:• Ωστόσο στο γνωσιακό επίπεδο υπάρχει κάτι κοινό: 
• η εικόνα όπου πολλές μικρές οντότητες συνιστούν μία 
ενότητα, ένα σύνολο, παρά την πολλαπλότητα. η ρ η η

• Κεντρική η έννοια της περιληπτικότητας: 
• η ανθρώπινη αντίληψη του κόσμου (πλάνη των 
αισθήσεων) θεωρείται βάση για τη δομή τηςαισθήσεων) θεωρείται βάση για τη δομή της 
ανθρώπινης γλώσσας

• Π.χ. η όραση: το μάτι μας δεν διακρίνει αντικείμενα με 
λά δ ά ό δ λ δή ί λύ ά (ελάχιστη διάμετρο, όταν δηλαδή είναι πολύ μικρά (π.χ. 
κόκκοι σκόνης).

• Επίσης, δεν βλέπει ούτε αυτά που είναι σε ελάχιστηΕπίσης, δεν βλέπει ούτε αυτά που είναι σε ελάχιστη 
απόσταση μεταξύ τους, τα θεωρεί σαν ένα όταν είναι 
πολύ κοντά, π.χ. το δάσος: από μακριά δε μπορούμε να 
διακρίνουμε τα δέντρα και τα βλέπουμε σαν ένα ενιαίοδιακρίνουμε τα δέντρα και τα βλέπουμε σαν ένα ενιαίο 
πράγμα.



3. Προτάσεις για τη Γραμματική 
της ΝΕ

2 ί λ ώ λώ• 2 κατηγορίες περιληπτικών μη απλών 
ουσιαστικών:

• α) όσα έχουν αποκλειστικά περιληπτική σημασία και αναφορά ) χ ρ η ή ημ φ ρ
(πρωτογενής), στην οποία συμβάλλει καθοριστικά το επίθημα: 

σκυλο-λόι, γυναικο-μάνι, κλεφτ-ουριά, παπαδ-αριό.
• Η μειωτική σημασία των πρωτογενώς περιληπτικών μη απλών 

ουσιαστικών οφείλεται στην απώλεια της οντολογικής ατομικότητας τωνουσιαστικών οφείλεται στην απώλεια της οντολογικής ατομικότητας των 
[+ανθρώπινων] μελών που απαρτίζουν τα σύνολα αυτά

• β) όσα έχουν μόνο περιληπτική αναφορά (αλλά όχι περιλητική σημασία)β) όσα έχουν μόνο περιληπτική αναφορά (αλλά όχι περιλητική σημασία) 
(δευτερογενής), πβ. ανθρωπότητα (έναντι τρυφερότητα), 

εργατιά (έναντι τσιγκουνιά), κυβέρνηση (έναντι διεύρυνση)
• Στην περίπτωση αυτή δεν ευθύνονται άμεσα τα επιθήματα για την 

λ ή ά ί δέ δ ό ώπεριληπτική αναφορά, η οποία συνδέεται με την ιδιότητα των ουσιαστικών 
αυτών να ανήκουν στις σημασιακές κατηγορίες ιδιότητα, ενέργεια

• Αυτά δεν είναι εγγενώς μειωτικά.Αυτά δεν είναι εγγενώς μειωτικά. 



3. Προτάσεις για τη Γραμματική 
της ΝΕ

• Το επιστημονικό επίθημα -ωμα
κατασκευάζει πρωτογενώς ζ ρ γ ς
περιληπτικά ουσ.: εμφανές στην 
επιστήμη της βοτανικής και ζωολογίαςεπιστήμη της βοτανικής και ζωολογίας 
αλλά και της γονιδιωματικής. Στην 
ιατρική αυτό είναι περισσότερο εμφανέςιατρική αυτό είναι περισσότερο εμφανές 
σε επίπεδο αναφοράς παρά σημασίας. 



3. Προτάσεις για τη Γραμματική 
της ΝΕ

• Απουσία μειωτικής σημασίας στα ουσιαστικά σε ωμα:• Απουσία μειωτικής σημασίας στα ουσιαστικά σε -ωμα:
α) αναφέρονται σε [-ανθρώπινα] και 
β) η υποκειμενικότητα, και συνεπώς και η μειωτική σημασία που συνδέεται με αυτή, 
δε βρίσκουν πρόσφορο έδαφος στον επιστημονικό λόγο. 
Το επίθημα -ωμα, επειδή είναι επιστημονικό, 

δεν εμπεριέχει μειωτική σημασία
• Η ιστορική διαδρομή του -ωμα είναι ενδιαφέρουσα: η ρ ή ρ μή μ φ ρ η

περιληπτικότητα γεννιέται δευτερογενώς με το -μα, αλλά 
δημιουργείται το επίθημα -ωμα πρωτογενώς περιληπτικό

Π ό ί θή ό ίζ( ) ό• Παρόμοια η ιστορία του επιθήματος -μός, π.χ. αφανίζ(ω) αφανισ-μός,
από το οποίο παράγεται το -ισμός, που όμως κατασκευάζει ουσιαστικά με 
δευτερογενή περιληπτική αναφορά, π.χ. ελλην-ισμός, ρουχ-ισμός. 

• Το πέρασμα από το -μα με τη σημασία ‘ενέργεια ή αποτέλεσμα’ και 
τη δευτερογενή περιληπτικότητα στο -ωμα με τη σημασία ‘σύνολο’ 
και την πρωτογενή περιληπτικότητα ισχύει και διαγλωσσικά.



3. Προτάσεις για τη Γραμματική 
της ΝΕ

• Οι Κανόνες Κατασκευής Λεξημάτων
• Το -ωμα με πόσους ΚΚΛ συνδέεται;Το ωμα με πόσους ΚΚΛ συνδέεται; 

• 1) [[Χ]Ρ (-μα)επίθημα]Ο. 
• 2) [[Χ]Ο (-ωμα) θ ]Ο (Βοτανική• 2) [[Χ]Ο (-ωμα)επίθημα]Ο (Βοτανική, 

Ζωολογία, Γονιδιωματική) 
• 3) [[Χ]Ο/Ε (-ωμα)επίθημα]Ο (Ιατρική) 



3. Προτάσεις για τη Γραμματική 
της ΝΕ

• Άμεση ανάγκη να συνταχθεί η Γραμματική της ΝΕ ιδίως η• Άμεση ανάγκη να συνταχθεί η Γραμματική της ΝΕ, ιδίως η 
Γραμματική της επιστημονικής ΝΕ

• Θα συμβάλει στην περιγραφή και ανάλυση των ευρωπαϊκών 
γλωσσών: τα χαρακτηριστικά των επιστημονικών επιθημάτων είναιγλωσσών: τα χαρακτηριστικά των επιστημονικών επιθημάτων είναι 

κοινά στις ευρωπαϊκές γλώσσες. 
• Τα επιθήματα της γενικής γλώσσας φέρουν σημασιακή οδηγία 

ξεχωριστή σε κάθε γλώσσα.ξ χ ρ ή γ
• Τα επιστημονικά επιθήματα = τα γλωσσικά εργαλεία με τα οποία 

οι επιστήμονες προσπαθούν να περιγράψουν και να ταξινομήσουν 
με ακρίβεια και συνέπεια τον κόσμο που τους περιβάλλει.
Φέρουν σημασία κοινή στις ευρωπαϊκές γλώσσες, πβ. 
-ωμα ‘παθολογική κατάσταση, όγκος στην ιατρική’ στη ΝΕ και σε 

άλλες ευρωπαϊκές γλώσσες. 
• Για το λόγο αυτό υπόκεινται πιο εύκολα σε δανεισμό σε σχέση με τα 

επιθήματα της γενικής γλώσσας
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