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Γλωσσικά λάθη στην Ορθοπαιδική 

 

 

Ιωάννης Στ. Μπισχινιώτης 

 

 

Οι ποικίλες επιδράσεις κάτω από τις οποίες τελεί η Ιατρική 

διαμέσου των αιώνων έχουν δημιουργήσει γλωσσικές επιλογές που 

μπορεί να αναζητηθούν στη διαρκή εξέλιξη των γλωσσών. Οι γλωσσικές 

επιλογές στην Ορθοπαιδική έχουν υποστεί παραφθορές, οι οποίες, 

παρόλο που περιφρονούν τους γλωσσικούς κανόνες, έχουν τύχει γενικής 

αποδοχής, ακριβώς λόγω του ότι κατέστησαν δημοφιλείς. Μια 

ενημέρωση πάνω στις εσκεμμένες αυτές παραφθορές μπορεί να είναι 

χρήσιμη, τόσο για την περιεκτικότητα και την ακρίβεια της επικοινωνίας, 

πράγμα απολύτως ζητούμενο, ιδιαίτερα στις ημέρες μας, όσο και για 

λόγους ιστορικούς, οι οποίοι πρέπει να μας ενδιαφέρουν ως Έλληνες. Η 

γλώσσα, άλλωστε, αποτελεί το πιο ζωντανό ιστορικό μνημείο.  

Εγκλιτικό σύστημα  

 Τόσο τα Ελληνικά όσο και τα Λατινικά είναι γλώσσες με 

πλούσιο εγκλιτικό σύστημα. Η διαφορά τους είναι ότι τα μεν Ελληνικά 

εξελίσσονται αδιατάρακτα (Χριστίδης Α-Φ 1996, Liddell H και Scott R, 

1989), στα δε Λατινικά, η εξέλιξή τους ως Νεολατινικών σταμάτησε στα 

χρόνια μετά τη Γαλλική Επανάσταση, όταν με το Ναπολεόντειο 

Πανεπιστήμιο αλλά και το Πανεπιστήμιο του Humboldt σταμάτησε η 

χρήση τους ως γλώσσας της Επιστήμης στα προηγμένα Δυτικά Έθνη, σε 

όφελος των εθνικών γλωσσών (Βεργόπουλος Κ 1998). Στις δύο αυτές 

ιστορικές γλώσσες υπάρχουν καταλήξεις που χαρακτηρίζουν τα 

ουσιαστικά και τα ρήματα προκειμένου να δηλωθούν διαφορετικές 

έννοιες. Τα ουσιαστικά ανήκουν σε κλίσεις και κλίνονται, τα ρήματα 

ανήκουν σε χρόνους και κλίνονται επίσης. Αυτό που στα Ελληνικά και τα 

Λατινικά επιτυγχάνεται με το εγκλιτικό σύστημα, στα Αγγλικά 

επιτυγχάνεται με τη σειρά των λέξεων μέσα στο λόγο και με τη χρήση 

των προθέσεων. Τόσο στα Ελληνικά όσο και στα Λατινικά οι καταλήξεις 

των ουσιαστικών διαφέρουν κατά γένος, αριθμό και πτώση. Το γένος 

μπορεί να είναι αρσενικό, θηλυκό ή ουδέτερο. Ο αριθμός μπορεί να είναι 

ενικός ή πληθυντικός. (Υπήρχε και στις δύο ιστορικές γλώσσες και 

αριθμός που αναφέρεται στη δυάδα επιφυλασσόμενος για ουσιαστικά και 

ρήματα που απαντούν κατά ζεύγη, ο δυικός αριθμός, αλλά αυτό δεν 
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απαντά στην Ορθοπαιδική ορολογία). Οι πτώσεις είναι η ονομαστική, 

που δεικνύει ευθέως το υποκείμενο, η γενική, που δηλώνει συνήθως 

κτήση και η αιτιατική, που δηλώνει το αντικείμενο. Υπήρχαν/υπάρχουν 

και άλλες πτώσεις, όπως είναι η δοτική, η οργανική, η αφαιρετική, η 

κλητική κ.ά., αλλά αυτές δεν αφορούν στην ορολογία.  

Στα Λατινικά, τα ουσιαστικά ομαδοποιούνται σε πέντε κλίσεις. Η 

υπερβολική απόκλιση προς τη μέση γραμμή της διάφυσης σε σχέση προς 

τον αυχένα του μηριαίου οστού, δηλαδή του “os femoris”, ονομάζεται 

coxa vara. Αντιθέτως, ο λατινικός όρος για τη βράχυνση του αυχένα 

είναι coxa brevis και όχι “coxa breva”, που επιτάσσει η επιδίωξη της 

μεγαλύτερης μελωδικότητας. Τα επίθετα που περιγράφουν το ισχίο 

ανήκουν σε διαφορετικές πτώσεις. Στη Nomina Anatomica (1989), το 

μηριαίο οστούν περιγράφεται ως femur. Στα λατινικά, η λέξη femur 

σημαίνει «μηρός». Το «οστούν του μηρού» αναφέρεται ως “os femoris”, 

από τη λέξη os που σημαίνει οστούν και τη λέξη “femoris” που είναι η 

γενική του ενικού του μηρού. Αυτό είναι βέβαια λάθος στην πτώση. Ίσως 

η πιο πιθανή πηγή αυτού του τύπου λάθους να είναι ο τύπος για τον 

πληθυντικό: το λατινικό pelvis που γίνεται pelves, το λατινικό 

“acetabulum” με πληθυντικό “acetabula” αλλά και το ελληνικό 

σάρκωμα (“sarcoma”) με πληθυντικό σαρκώματα (“sarcomata”). 

Ο όρος “musculus psoas” για τον ψοΐτη μυ - όρος που εισάγεται 

από το Γάλλο ανατόμο Riolanus (1610) - αναφέρεται στον ένα από τους 

δύο μύες, που δηλώνονται ως major (μείζων = μεγαλύτερος) και minor 

(ελάσσων = μικρότερος), σε αυτόν που εκφύεται από τη σπονδυλική 

στήλη και καταφύεται στο “os femoris” και στην “pelvis” αντίστοιχα. Ο 

όρος, ο οποίος στην ονομαστική είναι «ψόα», είναι ο μυς των βουβώνων 

κατά τον Ιπποκράτη. Στον πληθυντικό είναι «ψόαι» και στην αιτιατική 

τους «ψόας» ή «psoas». Έτσι, η σωστή ονομασία για το μυ είναι psoa 

musculus με τη λέξη psoas να αποτελεί λάθος ως προς τη δήλωση του 

αριθμού αλλά και της πτώσης. 

Σύνθεση 

 Ενώ ο σχηματισμός συνθέτων ή λεκτικών υβριδίων είναι 

συνηθισμένος σε γλώσσες όπως τα Αγγλικά και ιδιαίτερα τα Γερμανικά, 

είναι πιο ακριβές να επιφυλάσσονται τα Ελληνικά για τις ελληνικές 

λέξεις και τα Λατινικά για τις λατινικές λέξεις. Έτσι, ο όρος 

«τετραπληγία» από το Ελληνικό τετρα- (για το τέσσερα) και πληγή 

(stroke – πλήξη) είναι πιο ακριβής από τη λέξη “quadriplegia” από το 

λατινικό “quadri-” (τέσσερα) ως πρώτο συνθετικό της λέξης. Άλλωστε, 
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και η λέξη “peri- arthric” από το ελληνικό περί (γύρω) και άρθροι 

(άρθρωση) είναι πιο ακριβής από τη λέξη “peri – articular” από το 

λατινικό articulus (άρθρωση). Η απόκλιση από αυτόν τον κανόνα 

ακολουθεί τη γενική αρχή ότι η Λατινική επιφυλάσσεται για την 

ανατομική ενώ η Ελληνική για τη νόσο. Έτσι, το “os pubis” από το 

λατινικό os (οστούν) και pubis (ηβικό) χρησιμοποιείται για το «οστούν 

της ηβικής περιοχής» αλλά το “osteitis pubis” από το Ελληνικό οστεο- 

(μόρφημα της λέξης οστούν και την κατάληξη –ιτις (που σημαίνει νόσο ή 

φλεγμονή) χρησιμοποιείται για τη φλεγμονή του οστού της ηβικής 

περιοχής. 

 Η ολίσθηση του σπονδύλου σε σχέση προς ένα παρακείμενο 

σπόνδυλο, όπως είναι η ολίσθηση του Ο5 σε σχέση προς τον Ι1 σπόνδυλο 

είναι γνωστή ως σπονδυλολίσθηση (spondylolisthesis). Ο όρος 

προέρχεται από τον ελληνικό σπόνδυλος (“vertebra” = το οστούν που 

συντάσσεται προς σχηματισμό των αρθρώσεων της σπονδυλικής στήλης) 

και τον όρο ολίσθηση (γλίστρημα και πτώση ή ολίσθηση πάνω σε ένα 

ολισθηρό έδαφος), που εισήλθε στην Αγγλική γλώσσα ως “olisthy”. Το 

«ο» στην αρχή συνήθως αποβάλλεται. Αυτή η πρακτική καταλήγει στον 

κανόνα, ότι όταν πρόκειται για σύνθετη λέξη που καταλήγει σε σύμφωνο 

συντίθεται με μια λέξη που αρχίζει από σύμφωνο, η πρώτη λέξη 

εμφανίζεται στη μορφηματική της φάση, δηλαδή μόνο το θέμα της, ενώ 

εμφανίζεται και ένα συνδετικό φωνήεν – πιο συχνά ένα “o”, λιγότερο 

συχνά ένα “i” και ακόμη πιο σπάνια ένα “a”. Στην περίπτωση αυτή, το 

“o” δεν είναι σύνθεση αλλά ένα μέρος του μορφήματος της δεύτερης 

λέξης. Περιέργως, το αντίθετο συμβαίνει συνθέτοντας την Ελληνική λέξη 

«στόμα» (άνοιγμα = mouth) με άλλους ανατομικούς όρους για να 

δηλωθεί η επικοινωνία μιας κοιλότητας ή ενός πόρου με τον εξωτερικό 

κόσμο. Έτσι, η επικοινωνία του στομάχου, διά μέσου της οποίας ο 

ασθενής μπορεί να σιτίζεται, είναι γνωστή ως γαστροστομία 

(gastrostomy) από το ελληνικό γαστήρ (στομάχι) και στόμα, όπως 

εκτέθηκε ήδη. Το άνοιγμα μπορεί να αναφέρεται ως στόμα (stoma) και 

όχι “ostomy”, καθόσον το “o” ακολουθεί τη μετατροπή των συνθέτων.  

Επίθετα 

 Στα Λατινικά, τα επίθετα μπορεί να προέρχονται από ένα 

ουσιαστικό ή από την παθητική μετοχή ενός ρήματος. Η παραπάνω 

διαπίστωση υποδεικνύει μια σχέση (συνήθως φυσική) με το ουσιαστικό. 

Το τελευταίο περιγράφει μια λεκτική κατασκευή που συνήθως είναι 

αποτέλεσμα ενός ρήματος. Αυτή η αίσθηση μπορεί να μεταφερθεί σε 
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εκφράσεις όπως «ενδεδυμένο με» ή «με τη μορφή ή το σχήμα του». Η 

αρτηρία που συμβάλλει στο αγγειακό δίκτυο γύρω από το γόνατο μπορεί 

να ορισθεί ως “genual” (από το λατινικό genu = γόνυ) ή “genicular” (μια 

υποκοριστική μορφή, καθώς το αγγείο αυτό είναι μικρό σε σχέση προς 

άλλες και πιο σημαντικές αρτηρίες του γόνατος, όπως είναι η ιγνυακή), 

κατά την πορεία της γύρω από το γόνατο προκειμένου να συμβάλλει 

στην άρδευσή του. Ο όρος “geniculate” θα μπορούσε να υποδηλώνει 

προέλευση από ένα ρήμα που βασίζεται στη λέξη γόνυ (genu), ως εάν η 

αρτηρία να μπορούσε να διαχωριστεί με κάποιο τρόπο από μια οξεία 

κλίση όπως εκείνη που γίνεται στην περιοχή του γόνατος (όπως σε πολλά 

άλλα σημεία του σώματος) και όχι από την εντόπισή της. Η λέξη αυτή 

εμφανίζεται κατά τη σύγκριση που προκύπτει από την αναφορά στα έσω 

και έξω γονατώδη σώματα στο Κεντρικό Νευρικό Σύστημα που  είναι 

κεκαμμένα σε διατομή ως εάν να επρόκειτο για γόνατο κατά την εξέταση 

της περιοχής  

 Στα οστά του καρπού, το οστούν που μοιάζει με ημισέληνο είναι 

γνωστό στα Αγγλικά ως “lunate” (μηνοειδές) και εκείνο που μοιάζει με 

αγκίστρι είναι γνωστό ως “hamate” (αγκιστρωτό). Αυτά τα επίθετα 

σχηματίζονται από την παθητική μετοχή αμάρτυρων ρημάτων που 

προέρχονται από τις λατινικές λέξεις “luna” (ημισέληνος) και “hamus” 

(αγκίστρι) αντιστοίχως. Εάν το μηνοειδές (lunate) σχετιζόταν φυσικώς 

προς τη Σελήνη, τότε η πιο σωστή επιθετική μορφή θα ήταν “lunar” 

(αυτό που έχει σχέση με τη Σελήνη), που προέρχεται απευθείας από τη 

λέξη χωρίς την εισαγωγή του αμάρτυρου μεσολαβητικού ρήματος.  

Μεταγραφή  

  Στα Ελληνικά και τα Λατινικά τα φωνήεντα είναι δυνατό να 

ζευγαρώνουν μεταξύ τους προς σχηματισμό διφθόγγων. Στη σύγχρονη 

νεοελληνική ορθογραφία στην πραγματικότητα οι δίφθογγοι αυτοί 

διατηρούν μόνο την αξία της ιστορικής τους προέλευσης και 

εμφανίζονται ως δίψηφα φωνήεντα. Ενώ οι δίφθογγοι απαντούν στα 

Αγγλικά, όπως π.χ. με στη λέξη “aisle” (διάδρομος), οι ελληνικοί και 

λατινικοί δίφθογγοι εμφανίζονται ως δίψηφα φωνηέντα, δηλαδή όπως 

συμβαίνει στα Νέα Ελληνικά. Αυτή άλλωστε είναι η τυπική 

απλοποιημένη εκφορά των ιστορικών διφθόγγων ακόμη και όταν 

πρόκειται για λέξεις άλλης προέλευσης, π.χ. γερμανογενείς. Έτσι, η λέξη 

“paediatrics”, που είναι σύνθετη από την ελληνική παις (παιδί) και την 

επίσης ελληνική «ιατρός», έχει εξελιχθεί ως “pediatrics” (Παιδιατρική), 

που σημαίνει την Ιατρική που έχει να κάνει με τις νόσους και τις νοσηρές 
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καταστάσεις εν γένει που αναφέρονται στα παιδιά. Η λέξη «παις» (παιδ-

ς) δίνει το υποκοριστικό «παιδ-ίον» (μικρό παιδί). Η πρακτική της 

συμβολής των διφθόγγων προς δίψηφα φωνήεντα επιφυλάσσεται για τον 

πολύπαθο όρο Ορθοπαιδική (Orthopaedics), που είναι σύνθετος από την 

ελληνική λέξη «ορθός» (ευθύς, σωστός, διορθωμένος) και την επίσης 

ελληνική λέξη παιδίον. Αυτή η λεκτική κατασκευή άλλωστε είχε γίνει 

αποδεκτή από την AAOS (American Academy of Orthopaedic Surgeons) 

το 1933. Την ίδια περίπου εποχή για άλλους λόγους, όπως θα εξηγήσουμε 

παρακάτω, απεμπολούσαν στην Ελλάδα τον αρχικώς αναδεχθέντα όρο 

από το 1908 (Χρυσοσπάθης) «Ορθοπαιδία, δεχόμενοι τον 

παρετυμολογικό «Ορθοπεδική». Η σύνθεση των ελληνικών όρων, όπως 

είναι γνωστό, είναι πολύ παλιότερη, γαλλικής προέλευσης, και 

επινοήθηκε κατά τη συγγραφή του τίτλου της πραγματείας “L’ 

Orthopaedie” (Orthopaedia), από το Γάλλο ιατρό Nicolas Andry de Bois-

Regard (1741). 

 

Εικόνα 1. – Το εμπροσθόφυλλο της πραγματείας του Nicolas Andry 

de Bois Regard, 1741.   

Η διατήρηση της διφθόγγου διευκολύνει στην αποφυγή της 

παρετυμολογικής γραφής «Ορθοπεδική» (Orthopedics), που εμπεριέχει 

την υπόδειξη ότι η ανθρώπινη αυτή δραστηριότητα αναφέρεται στη 

διόρθωση των παραμορφώσεων του ποδιού (Λατινικά pes και Ελληνικά 

πους = πόδι) (Συμεωνίδης ΠΠ 1996). Ανεξαρτήτως της προέλευσης του 

όρου, οι Ορθοπαιδικοί σήμερα ασχολούνται με τα νοσήματα του 

μυοσκελετικού συστήματος στους ενήλικες αλλά και στα παιδιά. 

Υπάρχουν για τα Νέα Ελληνικά οι υπέρμαχοι της άποψης ότι η λέξη 

https://sarantakos.files.wordpress.com/2014/01/bookandry1.jpg
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Ορθοπαιδική μπορεί να έχει όσον αφορά και στα δύο συνθετικά της 

ελληνική προέλευση, αλλά ως ξένης (γαλλικής) προέλευσης είναι 

αντιδάνεια και επομένως ξένη και άρα πρέπει να γραφεί με τον 

απλούστερο δυνατό τρόπο, δηλαδή με ε (Μαρκέας ΝΓ, 2014). Η άποψη 

αυτή, που ίσχυσε γενικώς για τη μεταφορά ξένων λέξεων στα Ελληνικά, 

είναι σχετικώς νέα (1975) και δεν μπορεί να αφορά στην ορθογραφία του 

όρου  «Ορθοπαιδική» που πρωτογράφτηκε έτσι το 1908, όταν δεν υπήρχε 

αυτός ο κανόνας και τα ξένα ονόματα όχι μόνο μεταφέρονταν αλλά και 

κλίνονταν (Σαίξπηρ, Μαιζώνος, Μολιέρος, Βύρωνος, Θιέρσος κλπ). Η 

συνοχή λοιπόν του κανόνα επιτάσσει ο κλάδος της Ορθοπαιδικής που 

ασχολείται με τα παιδιά να χαρακτηρίζεται ως “paediatric orthopaedics” 

και όχι ως “pediatric orthopaedics” και στα Νέα Ελληνικά ως 

«Ορθοπαιδική Παίδων» ή «Παιδοορθοπαιδική».  

Ορθογραφία  

 Στα Λατινικά, ο όρος “anulus fibrosus” αναφέρεται σε ένα μικρό 

δακτύλιο από ινώδη ιστό που περιβάλλει ένα σαρκώδες κέντρο ή εν 

προκειμένω τον πηκτοειδή πυρήνα (nucleus pulposus) του 

μεσοσπονδυλίου δίσκου. “Anulus” με ένα n είναι το υποκοριστικό για τη 

λέξη anus (δακτύλιος). Πιο συχνά από ποτέ η λέξη γράφεται με δυο n ως 

εάν να προέρχεται από τη λέξη “annulus”, δηλαδή το υποκοριστικό του 

annus που σημαίνει έτος. Με τον τρόπο αυτόν η λέξη annulus fibrosus 

σημαίνει στα λατινικά το μικρό ινώδες έτος. Η επιμονή στην αναγραφή 

ως annulus μπορεί να προέρχεται από την ανάγκη μιας πιο 

παρατεταμένης δήλωσης του n ή από την επιθυμία να κρατηθεί απόσταση 

από το τελικό σημείο του γαστρεντερικού σωλήνα, δεδομένου ότι το 

“anus” σημαίνει πρωκτός.  

 Το άνω μέρος της κεφαλής που περιλαμβάνει τον εγκέφαλο και 

που περιβάλλεται από οστά διαφορετικά από αυτά του προσώπου και την 

κάτω γνάθο είναι γνωστό στα λατινικά ως calvaria. Ο τύπος αυτός 

αντιστοιχεί στην ονομαστική του ενικού αριθμού ενός ουσιαστικού που 

ανήκει στην πρώτη κλίση. Ο πληθυντικός είναι calvariae. Η χρήση του 

calvarium για να δηλωθεί ο σχηματισμός αυτός δεν είναι ορθή, καθόσον 

υποδηλώνει ότι η λέξη είναι ένα δευτερόκλιτο ουσιαστικό ουδετέρου 

γένους στον ενικό αριθμό, του οποίου “calvaria” θα ήταν ο πληθυντικός. 

Η χρήση του αναμφίβολα προέρχεται από το μεσαιωνικό λατινικό 

cranium, που με τη σειρά του προέρχεται από το ελληνικό κρανίον, λέξη 

η οποία είναι συνώνυμη στα ελληνικά με το calvarium.  

 Ο Γερμανός χειρουργός F. König (1887) εισήγαγε τον όρο 
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“osteochondritis dissecans”, δηλαδή διαχωριστική οστεοχονδρίτιδα, για 

να περιγράψει το διαχωρισμό του οστού από το χόνδρο μέσα σε μια 

αρθρική κοιλότητα. Ο όρος προέρχεται από το λατινικό ρήμα “seco” 

(κόπτω) και το λατινικό διαχωριστικό dis- (μακριά, χωριστά). Ένα 

αγγειακό επεισόδιο σε συνδυασμό με κάκωση βρίσκονται στην 

αιτιοπαθογένεια της κατάστασης. Δεν υπάρχει ένδειξη ότι η κατάσταση 

προκαλείται από ξήρανση (desiccation) του οστού ή του χόνδρου, όπως 

δηλώνει ο όρος στα λατινικά “osteochondritis dissecans” στα Λατινικά. Ο 

όρος προέρχεται από το λατινικό ρήμα sicco (ξεραίνω), όπως ο όρος 

“sicca syndrome”, που περιγράφει την ξήρανση των βλεννογόνων με την 

πρόθεση de (στέρηση).  

Εκφράσεις καθ’ υπερβολή  

 Ο όρος “bursa” προέρχεται από την αρχαία ελληνική λέξη 

«βύρσα» (=σάκος, τσέπη) και εξαιτίας τούτου η αγγλική λέξη γι’ αυτά 

είναι “purse”. Έτσι, ο θύλακος που σχηματίζεται από τον αρθρικό υμένα 

σε μια διάρθρωση είναι γνωστός ως “bursa synovialis” και στα Νέα 

Ελληνικά αρθρικός θύλακος και ο ορογόνος με τον οποίον υπαλείφεται 

αρθρικός καλείται αρθρικός υμένας. Αυτή η οντότητα στα Αγγλικά 

αναφέρεται ως ‘bursa sac”.  

 Ο Αρχαίος Έλληνας ιατρός Φιλάγριος (4ος αι. μ. Χ.) 

χρησιμοποίησε τον όρο γάγγλιο για να περιγράψει έναν «εγκυστωμένο 

όγκο κάτω από το δέρμα που περιέχει υγρό». Η κυστική φύση της μάζας 

αποσιωπάται, έτσι ο όρος γαγγλιακή κύστη είναι περιττός. Ο Γαληνός 

(2ος αι. μ. Χ) συνέκρινε τον όγκο με έναν νευρικό κόμβο, ιδιαίτερα 

εκείνους τους «νευρικούς κόμβους» που εξορμώνται από την οπίσθιους 

κλάδους των νωτιαίων νεύρων κατά την έκφυσή τους από το νωτιαίο 

μυελό (Galen 1964). Έτσι, ο όρος «γαγγλιακή κύστη» αναπτύχθηκε για 

τη διάκριση του μυξοειδούς ή του αρθρικού γαγγλίου από το νευρικό 

γάγγλιο - μια διάκριση που συχνά γίνεται από τα συμφραζόμενα.  

 Μια έκφραση που συχνά ανευρίσκεται σε εισαγωγικές δηλώσεις 

ή χειρόγραφα είναι ο όρος retrospective view. Η έκφραση αυτή 

προέρχεται από το λατινικό retro (προς τα πίσω) και το ρήμα specto 

(βλέπω) και από το λατινικό re που θα πει (ξανά) και το ρήμα video που 

θα πει βλέπω, επίσης. Αυτό σημαίνει ότι ο συγγραφέας ή οι συγγραφείς 

ψάχνουν προς τα πίσω για να τα δουν ξανά. Θα ήταν προτιμότερο να 

μιλάμε για retrospective study (αναδρομική μελέτη) ή απλώς να 

δείχνουμε ότι η ανασκόπηση έχει διεξαχθεί.  

Αντωνυμίες 
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 Το “Patella alta” αναφέρεται σε μια κατάσταση κατά την οποία η 

επιγονατίδα είναι υψηλά. Στα Λατινικά “alta” είναι το θηλυκό επίθετο 

ενικού αριθμού που δηλώνει την αύξηση κατά μέγεθος, από όπου ένα 

αντικείμενο οράται από κάτω προς τα πάνω. Αυτός ο όρος περιγράφει 

την παθολογική κεντρική θέση της επιγονατίδας σε σχέση προς το 

περιφερικό πέρας του μηρού. Στα λατινικά, το αντίθετο του altus είναι 

humilis (= ταπεινός, σε σχέση με το έδαφος που είναι χαμηλά κατά 

συνθήκη και προέρχεται από το Humus (χώμα), που σηματοδοτεί τη 

χαμηλή θέση). Έτσι, η “Patella alta” έρχεται σε αντίθεη με την «patella 

humilis», που σημαίνει χαμηλή θέση αυτού του οστού. Εναλλακτικά, η 

Patella alta” θα μπορούσε να αναφέρεται ως patella supera από το 

λατινικό superus που σημαίνει επάνω στην κορυφή και είναι το αντίθετο 

του inferus (κάτω), από κάτω. Στην περίπτωση αυτή (μιας επιγονατίδας 

που κινείται προς τα κάτω) θα έπρεπε να καλείται patella inferα. Ο όρος 

baja είναι από τα λατινικά και τα ισπανικά.  

Άλλα λάθη  

Μερικά λάθη απαιτούν περαιτέρω ταξινόμηση. Η έξω κεφαλή 

του γαστροκνημίου σε ποικίλλοντα βαθμό φιλοξενεί ένα σησαμοειδές 

οστούν. Αυτό το οστούν έρχεται προς σύνταξη με τον έξω μηριαίο 

κόνδυλο και μάλιστα προς οπίσθιο χείλος του. Ο Άγγλος ανατόμος και 

παλαιοντολόγος Sir Richard Owen (1849) εισήγαγε τον όρο fabella 

προκειμένου να περιγράψει αυτόν τον σχηματισμό, λόγω της ομοιότητάς 

του προς μικρό φασόλι. Στα Λατινικά, ο όρος “fabella” μικρή ιστορία. 

Αυτό αποτελεί υποκοριστικό της λέξης “fabula” που σημαίνει το 

υποκείμενο μιας κοινής ομιλίας, ιστορίας, διήγησης, απολογισμού, 

μύθου, παραμυθιού, διαλόγου θεατρικού έργου κλπ. Από εκεί άλλωστε 

προέρχεται ο όρος fable για το μύθο. Ο ορθός λατινικός όρος για το 

φασόλι είναι faba. Έτσι, ο Σουηδός φυσιοδίφης Λινναίος (1707-1778) 

ονόμασε το κουκί ως Vicia Faba (φαύλο φασόλι), που είναι ο ελληνικός 

κύαμος. Το κουκί είναι υπεύθυνο για μια οξεία αιμολυτική κατάσταση σε 

άτομα κυρίως μεσογειακής καταγωγής που παρουσιάζουν ανεπάρκεια 

της λειτουργίας των ενζύμων των κυττάρων της ερυθράς σειράς, τα οποία 

είναι προστατευτικά έναντι οξειδωτικών καταστάσεων και ιδιαίτερα της 

αφυδρογονάσης της 6 φωσφορικής γλυκόζης (Beutler E, 1983). Η 

κατάσταση αυτή ονομάστηκε “fabismus” (= κυαμισμός, η κατάσταση 

που προκαλείται από βρώση κουκιών). Το υποκοριστικό για το faba είναι 

fabulus, τη σημασία του οποίου μάλλον δεν θα ήθελε να υποδείξει  ο Sir 

Richard Owen. Έμεινε για τον ελληνικό όρο κύαμος να χαρακτηρίσει το 
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άλλο πιο σπάνιο σησαμοειδές οστούν της περιοχής κατά την έξω γωνία 

του γόνατος, που πήρε το όνομα cyamella – κυαμέλλα (Khann V 

και Maldjian C, 2014).  

Στα λατινικά, ο όρος valgus (βλαισός) σημαίνει απόκλιση επί τα 

εκτός της μέσης γραμμής, κυρίως των γονάτων. Από εκεί προκύπτει και ο 

όρος bow legs. Αντιθέτως, ο όρος varus (ραιβός) σημαίνει την απόκλιση 

επί τα εντός της μέσης γραμμής (κυρτά σκέλη). Αυτή η σύμβαση έχει 

αναστραφεί. Έτσι, ως genu valgum (βλαισό γόνυ) καλούμε την 

παραμόρφωση του γόνατος κατά την οποία η σχηματιζόμενη γωνία 

στρέφει το κυρτό της προς τα έσω, και genu varum (ραιβό γόνυ) την 

παραμόρφωση κατά την οποία η σχηματιζόμενη γωνία στρέφει το κοίλο 

της επί τα εντός. Η σύγχυση αυτή φαίνεται να προέρχεται από την 

προφανή διαπίστωση ότι τη ραιβότητα ή τη βλαισότητα την καθορίζει η 

απόκλιση του περιφερικού τμήματος της παραμόρφωσης, που είναι η 

κνήμη. Κατά την αρχική σύλληψη, η λέξη valgus (βλαισός) σήμαινε την 

αλλαγή της κατεύθυνσης μιας άρθρωσης μακριά από τη μέση γραμμή, 

ενώ το varus (ραιβός) την παραμόρφωση της άρθρωσης προς τη μέση 

γραμμή, με το προηγούμενο να έχει να καθορίσει την επί τα εκτός 

κατεύθυνση και το τελευταίο την επί τα εντός κατεύθυνση του 

αρθρουμένου στοιχείου (Riddle J και Arnold TK, 1859).  

Επίκριση 

 Τα γλωσσικά λάθη μπορεί να ιδωθούν από πραγματολογική 

άποψη, καθώς οι όροι είναι οικείοι και γι’ αυτόν το λόγο βολικοί στη 

χρήση και μπορούν να διατηρηθούν στο βαθμό που μπορούν να 

μεταφέρουν μια πληροφορία που χρειάζεται. Χρησιμεύουν επίσης ως 

ιστορικά ορόσημα.  

 Εναλλακτικώς, μια πιο κριτική θέση μπορεί να υιοθετηθεί 

προκειμένου να αναγνωρισθούν τα γλωσσικά λάθη. Ίσως το καλύτερο 

παράδειγμα από τη χρήση που έχει επιβάλει η παράδοση αλλά δεν έχει 

πιο ευρέως και πιο βίαια απορριφθεί είναι αυτός του ανθρώπου (ατόμου) 

ως γενοσήμου ονομασίας για κάθε μια ή όλες τις φυλές ανεξάρτητα από 

το γένος. Η απόρριψή της πηγάζει από την αναγνώριση ότι μπορεί να 

είναι επιβοηθητική στο διαχωρισμό, να είναι αποκλειστική και απλώς 

ανακριβής, καθώς οι γυναίκες ούτως ή άλλως αποτελούν την πλειονότητα 

του ανθρώπινου είδους και διαδραματίζουν ρόλους που κατά το 

παρελθόν θεωρούνταν πιο αρμόζοντες σε άνδρες. Επίσης απορρίπτεται 

επειδή λέξεις όπως, για παράδειγμα, πρόσωπα και άνθρωποι είναι πολύ 

πιο περιεκτικές σε σημασία, καθώς περιλαμβάνουν και τα παιδιά. 
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Επιπροσθέτως, ενώ σε άλλους κλάδους της γλωσσολογίας,  όπως και στο 

μυθιστόρημα, η ασάφεια μπορεί να επιδιωχθεί με μεγαλύτερη ελευθερία 

προκειμένου να απελευθερωθεί η φαντασία και η απροσεξία μπορεί να 

θεωρηθεί ως δημιουργικότητα και αυτό που αποτελεί μια νουβέλα μπορεί 

να θεωρηθεί επίκαιρο και συναρπαστικό, αυτά τα χαρακτηριστικά δεν 

είναι επιθυμητά στη γλώσσα της επιστήμης. 

 Σε κάθε ειδικότητα της ιατρικής σήμερα, η πληροφορία 

διασπείρεται παγκοσμίως σε ελάχιστο χρόνο, τόσο μέσω των διεθνών 

εκδόσεων όσο και διαμέσου των ηλεκτρονικών μέσων και φυσικά του 

διαδικτύου. Όλο και περισσότεροι ιατροί των οποίων η μητρική γλώσσα 

δεν είναι τα Αγγλικά ή άλλη ευρωπαϊκή γλώσσα παρακολουθούν και 

συμμετέχουν κυρίως στην αγγλική βιβλιογραφία, που παραμένει η 

παγκόσμια γλώσσα της επιστήμης. Επειδή μάλιστα χρησιμοποιείται 

ευρύτατα και επηρεάζεται από παντού, εξελίσσεται ανομοίως στις 

διάφορες χώρες. Η πλειονότητα των ιατρικών όρων έχουν τις ρίζες τους 

στα Ελληνικά και τα Λατινικά. Σχολιάσαμε ήδη κατά πόσο και με ποιους 

όρους είναι δυνατό να θεωρηθούν αυτές οι γλώσσες νεκρές. Ακόμη και 

τα Λατινικά δεν είναι απολύτως νεκρά, λόγω του ότι αποτελούν την 

επίσημη γλώσσα της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας και την επίσημη 

γλώσσα του Βατικανού ως κράτους. Το γεγονός όμως ότι η εξέλιξή τους 

έχει σταματήσει τουλάχιστον όσον αφορά στην παραγωγή μορφημάτων 

τις καθιστά ιδεώδεις για περιεκτικότητα και ακρίβεια γλωσσικών 

επιλογών, που αποτελεί ένα στοιχειώδες και αναμφίβολα σημαντικό 

ζητούμενο προκειμένου να καταστεί δυνατή η παγκόσμια επικοινωνία. Ο 

όρος έτσι  η φράση «αποδεκτή χρήση», που τόσο συχνά επίσης 

χρησιμοποιείται ως ευφημισμός για την υποκρυπτόμενη τάση προς 

νεολεξία (jargon). δεν θα πρέπει να αποτελεί άλλοθι ή ακόμη δοκιμασία 

για την επιμονή στη συντήρηση των λαθών.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 71 

 

Βιβλιογραφία  

1. Andry de Bois-Regard N. L: 'Orthopedic, on I 'art de prevenir et de 

corriger dans les enfants, les difformités du corps. Le tout par des 

moyens a laportee desperes et des meres, et despersonnes qui ont des 

enfants a elever. Paris: Lambert and Durand; 1741. 

2. Βεργόπουλος Κ: Προσωπική επικοινωνία. 1998. 

3. Beutler E: Glucose-6-phosphatase dehydrogenase deficiency. In: 

Stanbury J, Wyngaarden JB, Fredrickson DS, Goldstein JL, Brown 

MS, editors. The metabolic basis of inherited disease. New York: 

McGraw-Hill; 1983. 

4. Galen C: Opera omnia. Kiihn CG, editor. Hildesheim: G Olms; 1964. 

5. Khanna Vineet, Maldjian Catherine: The cyamella, a lost 

sesamoid: Normal variant or posterolateral corner anomaly? 

Radiology Case Reports. Volume 9, Issue 1, 2014, Article 907 

6. König F: Uber freie Korper in den Gelenken. Deutsch Zeitschr Chir, 

1887; 27: 90-109. 

7. Lewis C, Short C. A Latin dictionary. Oxford: Oxford University 

Press; 1989. 

8. Liddell H, Scott R: A Greek-English lexicon. Oxford: Oxford 

University Press; 1989. 

9. Linnaeus C: Genera plantarum eorumque characteres naturales 

secundum numerum, flguram, situm, & proportionem omnium 

fructiflcationispartium. Stockholm: C Wishoff; 1737. 

10. Μαρκέας ΝΓ: Η μάχη της διφθόγγου. ΕΕΧΟΤ, 65(2): 53-57, 2014. 

11. Nomina anatomica: 6th ed. Authorized by the Twelfth International 

Congress of Anatomists in London, 1985. With Nomina histologica 

(3rd ed). Revised and prepared by subcommittees of the International 

Anatomical Nomenclature Committee. New York: Churchill 

Livingstone; 1989. 

12. Owen R: On the nature of limbs. London: J van Voorst; 1849. 

13. Philagrius: Frammenti. Masullo R, editor. Naples: Bibliopolis; 1999. 

14. Riddle J, Arnold TK: English-Latin lexicon. Anthon C, editor. New 

York: Harper; 1859. 

15. Riolanus J: Opera omnia. Paris: Hadrianvm Perier; 1610. 

16. Συμεωνίδης ΠΠ: Ορθοπαιδική ή Ορθοπεδική. Ιατρικά Θέματα. Έτος 

ΙΘ΄- τεύχος 31-19, 1996. 

17. Χριστίδης Α-Φ: Η ελληνική γλώσσα. ΥΠΕΠΘ & Κέντρο Ελληνικής 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1930043315300686
http://www.sciencedirect.com/science/journal/19300433
http://www.sciencedirect.com/science/journal/19300433/9/1


 72 

Γλώσσας, Αθήνα, 1996. 


