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Δηζαγσγή

Σν παξόλ άξζξν απνηειεί κέξνο ηεο ύιεο ηνπ καζήκαηνο «Αξρέο Οξνινγίαο – Οξνγξαθίαο»
πνπ δηδάζθεηαη ζην δηαπαλεπηζηεκηαθό Πξόγξακκα Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ «Σερλνγισζζία»
(ΔΚΠΑ – ΔΜΠ), όπσο απηό έρεη αλαπηπρζεί–δηακνξθσζεί από ηνλ γξάθνληα, πνπ είλαη θαη ν
δηδάζθσλ. Οη «πξσηαγσληζηέο ηεο γλώζεο» – θαηά ηνλ γξάθνληα – δελ είλαη παξά νη πέληε
βαζηθέο έλλνηεο ηεο Οξνινγίαο (επηζηήκεο ησλ όξσλ), νη νπνίεο αλαδεηθλύνληαη θαηά ηελ
δεκηνπξγία ηεο γλώζεο κέζα ζηνλ αλζξώπηλν λνπ, ηελ πεξηγξαθή ηεο θαη ηελ κεηαθνξά ηεο
από ηνλ έλαλ αλζξώπηλν λνπ ζηνλ άιιν. Οη νξηζκνί ησλ ελλνηώλ απηώλ είλαη νη δηεζλώο
ζπκθσλεκέλνη/ηππνπνηεκέλνη

ζην

πιαίζην

ησλ

εξγαζηώλ

ηνπ

Γηεζλνύο

Οξγαληζκνύ

Σππνπνίεζεο (ISO) θαη δεκνζηεπκέλνη ζην Γηεζλέο Πξόηππν ISO 1087:2000 “Terminology work
– Vocabulary – Part 1: Theory and application” [1], ην νπνίν έρεη κεηαθεξζεί ζηα ειιεληθά από
ηελ

Σερληθή

Δπηηξνπή

ΔΛΟΣ/ΣΔ21

«Αξρέο

Οξνινγίαο»,

σο

Διιεληθό

Πξόηππν

ΔΛΟΣ 561-1:2006 «Οξνινγηθή εξγαζία – Λεμηιόγην – Μέξνο 1: Θεωξία θαη εθαξκνγή» [2].
Δίλαη ζεκαληηθή ε ζπλεηδεηνπνίεζε ηνπ ζεκειηαθνύ ξόινπ ησλ ελλνηώλ απηώλ ζηελ δεκηνπξγία
θαη αλάπηπμε ηνπ ζπλνιηθνύ ζπζηήκαηνο ελλνηώλ θάζε ζεκαηηθνύ πεδίνπ, πάλσ ζην νπνίν
«πξνζαξηώληαη» νη λέεο έλλνηεο ηνπ πεδίνπ αλαπηύζζνληάο ην.
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Πέληε βαζηθέο έλλνηεο ηεο Οξνινγίαο: «αληηθείκελν»,
«ραξαθηεξηζηηθά», «έλλνηα», «νξηζκόο» θαη «θαηαζήκαλζε»

ύκθσλα κε ηηο ηξέρνπζεο αληηιήςεηο ηεο Οξνινγίαο, θάζε ζηηγκή, ν θόζκνο γύξσ καο θαη
κέζα καο, νηηδήπνηε δειαδή αηζζαλόκαζηε κε ηηο αηζζήζεηο καο (αληηιακβαλόκαζηε) θαη
νηηδήπνηε ζπιιακβάλνπκε κε ην λνπ καο (δηαλννύκαζηε), απνηειείηαη από ανηικείμενα.
Δίκαζηε, δειαδή, εκείο θαη ηα αληηθείκελα. Ο όξνο ανηικείμενο εδώ δηαθέξεη ιίγν από ηελ θνηλή
ηνπ ζεκαζία· δελ αθνξά κόλν πιηθά ζώκαηα, αιιά θαη ζσκαηηθά θαη δηαλνεηηθά ζπκβάληα θαη
θαηαζηάζεηο. O δηεζλώο ηππνπνηεκελνο νξηζκόο ηνπ αληηθεηκέλνπ, ζηελ Οξνινγία, είλαη,
ινηπόλ: «θάζε ηη αληηιεπηό κέζω ηωλ αηζζήζεωλ ή ζπιιεπηό κέζω ηνπ λνπ», π.ρ. έλα
ζπγθεθξηκέλν πιηθό ζώκα πνπ ην βιέπνπκε (εθείλε ηε ζηηγκή πνπ ην βιέπνπκε), έλα
αθεξεκέλν κέγεζνο πνπ ζθεπηόκαζηε (εθείλε ηε ζηηγκή πνπ ην ζθεπηόκαζηε), έλα ζσκαηηθό
ζπκβάλ πνπ αηζζαλόκαζηε (εθείλε ηε ζηηγκή πνπ ην αηζζαλόκαζηε), έλα εμσπξαγκαηηθό όλ πνπ
θαληαδόκαζηε (εθείλε ηε ζηηγκή πνπ ην θαληαδόκαζηε). Η θύξηα ηδηόηεηα ελόο αληηθεηκέλνπ είλαη
ε αηομικόηεηά ηνπ· ην θάζε αληηθείκελν είλαη κνλαδηθό.
Σα αληηθείκελα δειαδή είλαη νη βαζηθέο ςεθίδεο ηνπ ππαξθηνύ θόζκνπ, ηα ηδηαίηεξα θαηλόκελα
ηεο πξαγκαηηθόηεηαο, είηε απηήο πνπ καο πεξηβάιιεη, ηεο αληηιεπηήο εμσηεξηθήο ή ζσκαηηθήο
πξαγκαηηθόηεηαο, είηε απηήο πνπ ππάξρεη κέζα ζην λνπ καο, ηεο λνεηήο εζσηεξηθήο
πξαγκαηηθόηεηαο.
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Σα αληηθείκελα έρνπλ/εκθαλίδνπλ ηδηόηεηεο, είηε ελδνγελείο (δει. από ηελ θύζε ηνπο) είηε
εμσγελείο (δειαδή από ηελ ζρέζε ηνπο – κέζα ζηνλ λνπ καο – κε άιια αληηθείκελα). Αο
ζεσξήζνπκε έλα πιηθό αληηθείκελν: ην κνιύβη κνπ, κε ην νπνίν γξάθσ απηή ηε ζηηγκή. Απηό έρεη
θάπνηα ηδηόηεηα πνπ ηελ αληηιακβάλνκαη κε ηα κάηηα κνπ σο θόθθηλν ρξώκα θαη ηελ έρσ
θαηαρσξήζεη ζηνλ λνπ κνπ σο έλα ραξαθηεξηζηηθό ηνπ κνιπβηνύ κνπ: ην ραξαθηεξηζηηθό είλαη
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θόθθηλν . Άιια ραξαθηεξηζηηθά ηνπ κνιπβηνύ κνπ: έρεη ππξήλα από γξαθίηε, έρεη μύιηλν
θπιηλδξηθό πεξίβιεκα, κνπ ην έθαλε δώξν ν ζπλάδειθνο Α, ην μύλσ κε ηελ μύζηξα πνπ έρσ
ζην γξαθείν κνπ όηαλ θζαξεί ε κύηε ηνπ, ην έραζα πξνρηέο θαη ην έςαρλα γηα πνιιή ώξα. Σν
ραξαθηεξηζηηθό δειαδή είλαη λνεηηθό θαηαζθεύαζκα θαη – ζύκθσλα κε ηνλ δηεζλώο
ηππνπνηεκελν νξηζκό ηνπ – είλαη «λνεηηθή αθαίξεζε κηαο ηδηόηεηαο ελόο αληηθεηκέλνπ ή ελόο
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ζπλόινπ αληηθεηκέλωλ». ην παξαπάλσ παξάδεηγκα είρα έλα αληηθείκελν, ην κνιύβη κνπ.
Ξέξσ, όκσο, έρσ δεη, έρσ ρξεζηκνπνηήζεη, έρσ δεη λα ρξεζηκνπνηνύληαη θαη άιια αληηθείκελα
ζαλ ην κνιύβη κνπ. Γηα όια απηά έρσ ζηνλ λνπ κνπ αληίζηνηρα θνηλά ραξαθηεξηζηηθά, όπσο:
έρνπλ ππξήλα από γξαθίηε, έρνπλ μύιηλν πεξίβιεκα, ρξεζηκνπνηνύληαη γηα γξάςηκν ή γηα
ζρεδίαζε. Σα ραξαθηεξηζηηθά απηά είλαη θνηλά, αθνξνύλ θάζε αληηθείκελν ηεο νκάδαο.
Μέζα ζηνλ λνπ κνπ, όκσο, νπνηαδήπνηε ζηηγκή (θαη όρη κόλν όηαλ ην βιέπσ ή όηαλ γξάθσ κε
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απηό) έρσ ηελ έλλνηα «ην κνιύβη κνπ» . Μπνξώ λα κηιάσ γη’ απηό νπνηεδήπνηε· αθόκα θαη
όηαλ δελ ην έρσ πηα, γηαηί ην έραζα ή γηαηί κνπ ηέιεησζε. Ση είλαη ε έλλνηα; Η έλλνηα «ην κνιύβη
κνπ» είλαη ν κνλαδηθόο ζπλδπαζκόο ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ πνπ έρσ ζην λνπ κνπ γηα ην
ζπγθεθξηκέλν αληηθείκελν. Ο δηεζλώο ηππνπνηεκελνο νξηζκόο ηεο έλλνηαο είλαη «κνλάδα
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γλώζεο πνπ δεκηνπξγείηαη από έλαλ κνλαδηθό ζπλδπαζκό ραξαθηεξηζηηθώλ». Γηα ηελ νκάδα
αληηθεηκέλσλ πνπ αλαθέξζεθε παξαπάλσ έρεη δεκηνπξγεζεί ζηνλ λνπ κνπ κηα άιιε έλλνηα: ε
έλλνηα «κνιύβη». Μπνξώ λα κηιάσ γηα νπνηνδήπνηε «κνιύβη», νπνηεδήπνηε, ρσξίο λα έρσ
κπξνζηά κνπ – εθείλε ηε ζηηγκή – θαλέλα ηδηαίηεξν από ηα αληηθείκελα ηεο νκάδαο λα εξεζίδεη
ηηο αηζζήζεηο κνπ, νύηε θαη ηελ ζθέςε κνπ. Η έλλνηα, δειαδή, είλαη λνεηηθόο αληηπξόζωπνο ελόο
κεκνλσκέλνπ αληηθεηκέλνπ (αηνκηθή έλλνηα) ή κηαο νκάδαο αληηθεηκέλσλ (γεληθή έλλνηα).
Ώζηε, όηαλ ζπδεηώ γηα ην κνιύβη κνπ ή γηα νπνηνδήπνηε κνιύβη, ρσξίο λα ηα έρσ κπξνζηά κνπ
θαη λα εξεζίδνπλ ηηο αηζζήζεηο κνπ, αλαθέξνκαη ζ’ απηά θαη ηα πεξηγξάθσ, ηα ζρνιηάδσ,
ρξεζηκνπνηώληαο ηε γλώζε κνπ γη’ απηά. Γηα θάζε έλα από απηά ππάξρεη απνζεθεπκέλνο ζηνλ
λνπ κνπ έλαο κνλαδηθόο ζπλδπαζκόο (έλα ζύλνιν αιιεινζπλδεόκελσλ) ραξαθηεξηζηηθώλ πνπ
όια καδί αληηπξνζσπεύνπλ ζην λνπ κνπ ην ηδηαίηεξν αληηθείκελν. Απηόο ν ζπλδπαζκόο έρεη
δεκηνπξγήζεη ζην λνπ κνπ κηα αληίζηνηρε κνλάδα γλώζεο: ηελ έλλνηα «ην κνιύβη κνπ», ηελ
έλλνηα «κνιύβη», ...
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Σα ραξαθηεξηζηηθά ζπκβνιίδνληαη κε ππνγξάκκηζε

2

Με ηνλ όξν ζύλνιν ελλννύκε: «ζπιινγή», «νκάδα», «καζεκαηηθό ζύλνιν»·· απνθεύγνπκε ηε ρξήζε ηεο ιέμεο κε
ηε ζεκαζία «νιόηεηα», «όια», ρξεζηκνπνηώληαο γηα εθείλεο ηηο πεξηπηώζεηο ηνλ όξν ηο ζύνολο όλφν.
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Οη έλλνηεο ζπκβνιίδνληαη κε ηελ πεξηγξαθή ηνπο κέζα ζε εηζαγσγηθά («»).
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Με ηνλ όξν ζπλδπαζκόο ραξαθηεξηζηηθώλ εδώ ελλνείηαη έλα «ζύλνιν ραξαθηεξηζηηθώλ ζπλδεόκελσλ κεηαμύ
ηνπο»
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Όηαλ επηθνηλσλνύκε θαη αλαθνηλώλνπκε ζηνλ άιινλ νηηδήπνηε αθνινπζνύκε ηελ θαηεύζπλζε:
αληηθείκελα  έλλνηεο  επηθνηλωλία. Πξηλ δειαδή από ην ζηάδην ηεο όπνηαο αλαθνίλσζήο καο
ζηνλ άιιν έρεη κεζνιαβήζεη έλα ζηάδην ελλνηνπνίεζεο θαη ε επηθνηλσλία γίλεηαη ζε ζηάζκε
ελλνηώλ.
Οη έλλνηεο, σο λνεηηθά θαηαζθεπάζκαηα, δελ είλαη αληηθείκελα, αηζζεηά, αληηιεπηά· δελ είλαη
θσηεηλέο/νξαηέο εηθόλεο, δελ είλαη ήρνη, δελ είλαη άιινπ είδνπο εξεζίζκαηα πνπ ηα
αληηιακβαλόκαζηε κε θάπνηα άιιε αίζζεζή καο. Γηα λα αλαθεξζνύκε ζ’ απηέο ρξεηαδόκαζηε ηε
βνήζεηα ηεο γιώζζαο γηα λα ηηο πεξηγξάςνπκε/παξαζηήζνπκε, θαηαξρήλ ζε λνεηηθό επίπεδν
θαη, ζηε ζπλέρεηα, λα εμσηεξηθεύζνπκε ηελ πεξηγξαθή/παξάζηαζε απηήλ κε θάπνηνλ από ηνπο
ηξόπνπο ρξήζεο ηεο γιώζζαο ζηελ επηθνηλσλία (πξνθνξηθά, γξαπηά, λνεκαηηθά, ...). Μηα από
ηηο παξαζηάζεηο απηέο είλαη ν νξηζκόο ηεο έλλνηαο. Ο δηεζλώο ηππνπνηεκελνο νξηζκόο ηνπ
νξηζκνύ είλαη: «παξάζηαζε κηαο έννοιας κέζω κηαο πεξηγξαθηθήο δήιωζεο πνπ εμππεξεηεί ηε
δηαθνξνπνίεζή ηεο από ζπλαθείο (= ζρεηηδόκελεο) έλλνηεο».
Με ηνλ «νξηζκό» ορίδεηαι (= οριοζεηείηαη, πεξηορίδεηαι) κηα έλλνηα· θαζνξίδνληαη δειαδή ηα
5

όριά ηεο, ηα ζύλορά ηεο, από ηηο γεηηνληθέο έλλνηεο. Ο «νξηζκόο» παριζηάνει ηελ έλλνηα κε
πεξηγξαθηθό ηξόπν (γξαπηό, πξνθνξηθό ή άιινλ ηξόπν επηθνηλσλίαο)· ηελ ανηιπροζφπεύει
πιήξσο. Μέζσ απηνύ δελ αθήλεηαη θακηά ακθηβνιία γηα ην πνηα αθξηβώο είλαη ε έλλνηα.
Δπεηδή, όκσο, ζεκαληηθή απαίηεζε ηεο επηθνηλσλίαο είλαη ε ζπληνκία, όηαλ επηθνηλσλνύκε θαη
αλαθεξόκαζηε ζε έλλνηεο δελ ρξεζηκνπνηνύκε ηνλ πιήξε νξηζκό ηνπο, αιιά κηα άιιε
ηζνδύλακε γισζζηθή ή κε γισζζηθή παξάζηαζε: ηελ θαηαζήκαλζε. Η θαηαζήκαλζε είλαη κηα
ιέμε ή κηα ζύληνκε θξάζε (από κεξηθέο ιέμεηο) ή έλα ζύκβνιν (γξαθηθό ή άιιν) πνπ
παξηζηάλεη ηελ έλλνηα ηζνδύλακα κε ηνλ νξηζκό. Ο δηεζλώο ηππνπνηεκελνο νξηζκόο ηεο
θαηαζήκαλζεο είλαη: «παξάζηαζε κηαο έννοιας κε έλα ζεκείν (= ζεκάδη) πνπ ηελ ππνδειώλεη».
Η ηζνδπλακία ηεο θαηαζήκαλζεο θαη ηνπ νξηζκνύ σο παξαζηάζεσλ ηεο έλλνηαο θαίλεηαη θαη
από ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν απηά απνδίδνληαη, πξνθνξηθά ή γξαπηά: σο δύν κέιε κηαο
ηζόηεηαο, από ηα νπνία, ζπλήζσο, ην πξώην είλαη ε θαηαζήκαλζε θαη ην δεύηεξν είλαη ν
νξηζκόο.
Παξάδεηγκα:
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κνιύβη : όξγαλν γξαθήο ζην νπνίν ην πιηθό γξαθήο είλαη γξαθίηεο, ή
κνιύβη = όξγαλν γξαθήο ζην νπνίν ην πιηθό γξαθήο είλαη γξαθίηεο
πνπ θαη νη δύν δηαηππώζεηο ηζνδπλακνύλ κε ηηο πξνηάζεηο:
Μνιύβη είλαη όξγαλν γξαθήο ζην νπνίν ην πιηθό γξαθήο είλαη γξαθίηεο
Μνιύβη ζεμαίνει όξγαλν γξαθήο ζην νπνίν ην πιηθό γξαθήο είλαη γξαθίηεο
νη νπνίεο κε ηε ζεηξά ηνπο ιέλε ην εμήο:
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Σν αξραηνειιεληθό όξηνλ είλαη ππνθνξηζηηθό ηνπ όξνο (= ζύλνξν).

6

Η θαηαζήκαλζε γξάθεηαη εληνλόηππα.

5

πκθσλνύκε ή έρεη ζπκθσλεζεί (παιηόηεξα) όηη ηελ έλλνηα
πνπ πεξηγξάθεη αλαιπηηθά ν νξηζκόο (δειαδή: όξγαλν
γξαθήο ζην νπνίν ην πιηθό γξαθήο είλαη γξαθίηεο) ηελ ιέκε
κνιύβη.
Άιια παξαδείγκαηα νξηζκώλ:
κεραληθό κνιύβη: κνιύβη πνπ απνηειείηαη από έλα (κόληκν) πεξίβιεκα, κηα κύηε από γξαθίηε
θαη έλαλ κεραληζκό πξνώζεζεο ηεο κύηεο
νξζνγώλην: παξαιιειόγξακκν πνπ έρεη όιεο ηηο γωλίεο ηνπ νξζέο
Κνύθε: ζθπιίηζα, ξάηζαο θαλίο-γθξηθόλ, άζπξε κε δίρξσκν πξόζσπν, πνπ αλήθεη ζηνλ θίιν
κνπ ηνλ Μηράιε
έλα, 1: ν πξώηνο ζηε ζεηξά θπζηθόο αξηζκόο
€¸ euro, επξώ: ην θνηλό λόκηζκα ηωλ ρωξώλ: Απζηξία, Βέιγην, Γαιιία, Γεξκαλία, Διιάδα,
Δζζνλία, Ιξιαλδία, Ιζπαλία, Ιηαιία, Κύπξνο, Λνπμεκβνύξγν, Μάιηα, Οιιαλδία, Πνξηνγαιία,
Σινβαθία, Σινβελία, Φηλιαλδία

Η θαηαζήκαλζε κπνξεί λα είλαη ιεθηηθή (κε ιέμεηο) ή κε ιεθηηθή. Η ιεθηηθή θαηαζήκαλζε κηαο
αηνκηθήο έλλνηαο ιέγεηαη όλνκα ή θαηνλνκαζία, ελώ ε ιεθηηθή θαηαζήκαλζε κηα γεληθήο
έλλνηαο ιέγεηαη όξνο. πρλή κε ιεθηηθή θαηαζήκαλζε είλαη ην ζύκβνιν. Γειαδή:
–

κε όροσς θαηαζεκαίλνληαη γεληθέο έλλνηεο,

–

κε ονόμαηα θαηαζεκαίλνληαη αηνκηθέο έλλνηεο,

–

ελώ κε ζύμβολα θαηαζεκαίλνληαη ηόζν γεληθέο όζν θαη αηνκηθέο έλλνηεο.

Ο όρος θαη ην όνομα είλαη, ινηπόλ, ιεθηηθέο θαηαζεκάλζεηο, ελώ ην ζύμβολο είλαη κε ιεθηηθή
θαηαζήκαλζε. Από ηα πξνεγνύκελα παξαδείγκαηα, νη θαηαζεκάλζεηο κνιύβη, κεραληθό
κνιύβη, νξζνγώλην, euro, επξώ είλαη όξνη, νη θαηαζεκάλζεηο Κνύθε, έλα είλαη νλόκαηα, ελώ
νη θαηαζεκάλζεηο 1, € είλαη ζύκβνια. πρλά κε ηνλ όξν όξνο θαιύπηνληαη θαη ηα νλόκαηα ή
αθόκα θαη ηα ζύκβνια.
Όπσο ν νξηζκόο έηζη θαη ε θαηαζήκαλζε απνηειεί παξάζηαζε ηεο έλλνηαο θαη ζηελ πξάμε
είλαη ζπκπύθλσζε ηνπ νξηζκνύ. Η δηαθνξά ηεο από ηνλ νξηζκό είλαη όηη ν νξηζκόο δειώλεη
πεξηγξαθηθά ηελ έλλνηα θαη ηελ πξνζδηνξίδεη πιήξσο θαζνξίδνληαο ηα όξηά ηεο από ηηο
γεηηνληθέο θαη ζπλαθείο έλλνηεο, ελώ ε θαηαζήκαλζε ελέρεη ην ζηνηρείν ηεο ζύκβαζεο: ε
θαηαζήκαλζε είλαη κηα – ιεθηηθή ή κε ιεθηηθή – παξάζηαζε, έλα ζεκείν (= ζεκάδη), πνπ
ζπκθωλνύκε όηη ζα αληηπξνζσπεύεη ηελ έλλνηα, ηεο νπνίαο πάληα ε νπζία γίλεηαη αληηιεπηή
κόλν κέζσ ηνπ νξηζκνύ. Με άιια ιόγηα, ελώ ν νξηζκόο παξηζηάλεη πεξηγξαθηθά ηελ έλλνηα, ε
θαηαζήκαλζε ηελ παξηζηάλεη ζπκβαηηθά. ηε ζύκβαζε απηή ηεο θαηαζήκαλζεο εκπιέθνληαη νη
εκπεηξνγλώκνλεο ηνπ ζρεηηθνύ ζεκαηηθνύ πεδίνπ. θπξειάηεκα ηέηνησλ ζπκβάζεσλ απνηειεί ε
νξνδνηηθή εξγαζία ησλ νξγάλσλ Οξνινγίαο (επηηξνπώλ, νκάδσλ, ...).
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Σν εξώηεκα πόζν «απζαίξεην» είλαη απηό ην «ζεκάδη» ηεο θαηαζήκαλζεο – πνπ καο
παξαπέκπεη άκεζα ζηελ πεξίθεκε ζπδήηεζε ηνπ σθξάηε ζηνλ δηάινγν «Κξαηύιν» ηνπ
Πιάησλα [3] – επηβάιιεη ηελ αλάγθε θαζνξηζκνύ «αξρώλ» θαηαζήκαλζεο (ή νλνκαηνδνζίαο ή
νξνδνζίαο) νη νπνίεο κπνξεί κελ λα έρνπλ δηαγισζζηθό ραξαθηήξα (θαη λα απνηεινύλ
αληηθείκελν ελόο Γηεζλνύο Πξνηύπνπ), ζπλδένληαη όκσο πνιύ ζηελά θαη κε ηα ραξαθηεξηζηηθά
ηνπ γισζζηθνύ ζπζηήκαηνο ηεο ζπγθεθξηκέλεο γιώζζαο. Οη αξρέο πνπ δηαηππώλνληαη από ηνλ
ISO [4, 5] θαη βαζίδνληαη ζηε δηαγισζζηθή εξγαζία ηνπ, δελ εμαληινύλ ην ζέκα γηα ηελ Διιεληθή.
Η Διιεληθή Γιώζζα είλαη γιώζζα θιηηή κε εμαηξεηηθά δπλαηή παξαγσγηθή θαη ζπλζεηηθή
ηθαλόηεηα θαη ρξεηάδεηαη πνιύ κεγάιε πξνζνρή ζηε δηαρείξηζε απηήο ηεο «απζαηξεζίαο». Οη
νηθνγέλεηεο ιέμεωλ ηεο ειιεληθήο είλαη ηόζν πνιπκειείο θαη πινύζηεο πνπ αλ θαλέλαο
ρξεζηκνπνηήζεη σο ιεθηηθή θαηαζήκαλζε κηαο λέαο έλλνηαο κηα απιή ιέμε, ε νηθνγέλεηα πνπ ήδε
ππάξρεη πίζσ από απηήλ ηελ απιή ιέμε ή πνπ κπνξεί λα πξνθύςεη από απηήλ είλαη νιόθιεξν
πλέγμα ιεθηηθώλ θαηαζεκάλζεωλ (δει. όξωλ θαη νλνκάηωλ) πνπ απνξξένπλ απηόκαηα θαη πνπ
είλαη ζηε δηάζεζε ηνπ νξνζέηε/νλνκαηνζέηε λα ηηο ρξεζηκνπνηήζεη όπνηε ηηο ρξεηαζηεί.
Με ηελ ζπζηεκαηηθή πεξηγξαθή θαη ηε κεηάδνζε ηεο γλώζεο κέζσ ησλ όξωλ αζρνιείηαη ε
Οξνινγία. Η Οξνινγία κειεηά, νξγαλώλεη, εκπινπηίδεη θαη αλαπηύζζεη ηηο εηδηθέο γιώζζεο ησλ
δηάθνξσλ ζεκαηηθώλ πεδίσλ ώζηε λα πεξηγξάθνπλ θαη λα κεηαθέξνπλ ζσζηά ηηο αληίζηνηρεο
γλώζεηο.
Σν ζρήκα 1 δείρλεη ζρεκαηηθά ηε κεηάδνζε ηεο γλώζεο από έλαλ άλζξσπν (απνζηνιέα) Α ζε
έλαλ άιινλ άλζξσπν (παξαιήπηε) Π. Η γλώζε δηαηππώλεηαη γισζζηθά (κεηαηξέπεηαη ζε
γιώζζα), από ηνλ απνζηνιέα, κε ηε ρξήζε ησλ θαηάιιεισλ όξσλ (ή γεληθόηεξα
θαηαζεκάλζεσλ) θαη δηαβηβάδεηαη κέζσ ηνπ θαλαιηνύ κεηάδνζεο (είηε πξνθνξηθήο νκηιίαο
κέζσ ηνπ αηκνζθαηξηθνύ αέξα ή κέζσ ηειεθώλνπ ή ξαδηνπνκπνύ είηε γξαπηνύ θεηκέλνπ
ηππσκέλνπ ζε ραξηί ή ειεθηξνληθνύ θεηκέλνπ ζε δηζθέηα ή κέζσ ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ
είηε κε άιινλ ηξόπν (κε θαηάιιειε ελδηάκεζε θσδίθεπζε/απνθσδίθεπζε) σο γιώζζα ζηνλ
παξαιήπηε, ν νπνίνο – κέζσ ηεο αληίζηξνθεο κεηαηξνπήο – απνθηά ηε γλώζε. Δίλαη θαλεξό
όηη γηα λα γίλεη απηή ε «αληίζηξνθε κεηαηξνπή» ν παξαιήπηεο Π πξέπεη λα γλωξίδεη – ε αλ σο
ηόηε δελ γλώξηδε πξέπεη λα κάζεη – όινπο ηνπο απαξαίηεηνπο όξνπο (δελ ελλννύκε βέβαηα
«παπαγαιία ηνπο όξνπο» αιιά θαη ηηο αληίζηνηρεο έλλνηεο!).

Α
Γλώζε
(έλλνηεο)

Π
Γιώζζα
(όξνη)

Καλάιη κεηάδνζεο

Γιώζζα
(όξνη)

Γλώζε
(έλλνηεο)

ρήκα 1 Η γλώζε κεηαηξέπεηαη από ηνλ Απνζηνιέα ζε γιώζζα κε ηε ρξήζε ησλ όξωλ,
κεηαδίδεηαη σο γιώζζα κέζσ ηνπ εθάζηνηε θαλαιηνύ κεηάδνζεο θαη ζηε ιήςε
κέζσ ηεο αληίζηξνθεο κεηαηξνπήο – πάιη κε ηε ρξήζε ησλ όξωλ – απνθηάηαη από
ηνλ Παξαιήπηε σο γλώζε
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2

Οη πέληε έλλνηεο σο «πξσηαγσληζηέο ηεο γλώζεο»

Από ηηο έλλνηεο ηεο Οξνινγίαο, γλσξίζακε παξαπάλσ, ηηο πέληε πην βαζηθέο· απηέο πνπ πάλσ
ηνπο ζηεξίδεηαη όιε ε νξνινγηθή εξγαζία, γηαηί απνηεινύλ ηνπο «πξσηαγσληζηέο ηεο γλώζεο» –
αθνύ ε νπζία ηνπ ζθνπνύ ηεο Οξνινγίαο είλαη ε πεξηγξαθή θαη κεηάδνζε ηεο γλώζεο. Οη
έλλνηεο

απηέο

είλαη:

«αληηθείκελν/-α»,

«ραξαθηεξηζηηθά»,

«έλλνηα»,

«νξηζκόο»

θαη

«θαηαζήκαλζε», κε θεληξηθό πξσηαγσληζηή ηελ «έλλνηα».
Οη έλλνηεο απηέο θαη νη ζρέζεηο πνπ ηηο δηέπνπλ πξέπεη λα θαηαλνεζνύλ πιήξσο. Η θαζεκεξηλή
γιώζζα δελ απαηηεί απζηεξόηεηα ζε πάξα πνιιά πξάγκαηα· ππάξρεη κηα ειεπζεξία θαη πνηθηιία
«εθπνκπήο» (έθθξαζεο) ηνπ ίδηνπ κελύκαηόο καο πξνο ηνπο άιινπο· θαη από ηελ άιιε πιεπξά
ππάξρεη κηα ειεπζεξία θαη πνηθηιία «ιήςεο» θαη «εξκελείαο», ώζηε δελ παξνπζηάδνληαη
νπζηαζηηθά πξνβιήκαηα ζηελ απιή θαζεκεξηλή επηθνηλσλία, δεδνκέλνπ όηη πνιιέο θνξέο
«ρνληξηθά» ιέκε ζηνλ άιιν απηό πνπ ζέινπκε θη απηόο «ρνληξηθά» θαηαιαβαίλεη· θη αο κελ είλαη
απόιπηα ζσζηή ε έθθξαζή καο, θη αο κελ δειώλνπκε κε απζηεξή νξζόηεηα ηηο ζρεηηθέο
έλλνηεο· πνιιέο θνξέο αθόκα θαη αλ θάλνπκε «ζαξδάκ» ν άιινο θαηαιαβαίλεη – ή πεξίπνπ
θαηαιαβαίλεη – απηό πνπ ζέινπκε λα ηνπ πνύκε θη αο κελ ην έρνπκε νπζηαζηηθά δηαηππώζεη.
Όηαλ όκσο θύγνπκε από ην πεξηβάιινλ ηεο απιήο θαζεκεξηλήο επηθνηλσλίαο θαη πάκε ζην
ρώξν πνπ καο απαζρνιεί, δειαδή ζηελ πεξηγξαθή θαη κεηάδνζε ηεο γλώζεο, ηόηε ράλεηαη
πνιιή από απηήλ ηελ ειεπζεξία. Σόηε πξέπεη λα ζηαζκίδνπκε ην ηη ιέκε· ην πώο ην
δηαηππώλνπκε. Μεηαμύ ησλ «πξσηαγσληζηώλ ηεο γλώζεο» ρξεζηκνπνηνύκε δηάθνξεο
εθθξάζεηο πνπ πξέπεη λα θαηνπηξίδνπλ ηηο πξαγκαηηθέο ζρέζεηο ηνπο. ην ζρήκα 2 δίλεηαη ην
δηάγξακκα απηώλ ησλ 5 «πξσηαγσληζηώλ» θαη κεξηθέο από ηηο ξεκαηηθέο εθθξάζεηο πνπ
κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηνύληαη κεηαμύ ηνπο, γηαηί βαζίδνληαη ζηηο κεηαμύ ηνπο ζρέζεηο. Αζθαιώο
ηεο ίδηαο θύζεσο εθθξάζεηο κπνξεί λα ππάξρνπλ θαη άιιεο.
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αληηθείκελν/-α

ραξαθηεξηζηηθά

έλλνηα

θαηαζήκαλζε

ρήκα 2

νξηζκόο

Σν δηάγξακκα ησλ «πξσηαγσληζηώλ ηεο γλώζεο», κε ηελ «έλλνηα» ζε θεληξηθό
ξόιν θαη κε θαηάιιειεο ελδεηθηηθέο ξεκαηηθέο εθθξάζεηο πνπ εθθξάδνπλ ηηο
ζρέζεηο αλάκεζά ηνπο

πλνπηηθά, ζσζηέο είλαη νη αθόινπζεο ξεκαηηθέο εθθξάζεηο ή νη ηζνδύλακέο ηνπο:
Σν αληηθείκελν παξνπζηάδεη/εκθαλίδεη ραξαθηεξηζηηθά (ραξαθηεξίδεηαη από
απηά ζηνλ αλζξώπηλν λνπ)· αληίζηξνθα: ηα ραξαθηεξηζηηθά παξνπζηάδνληαη/
εκθαλίδνληαη από ην αληηθείκελν (ην ραξαθηεξίδνπλ ζηνλ αλζξώπηλν λνπ)
Η έλλνηα αληηπξνζσπεύεη/θαιύπηεη ην/ηα αληηθείκελν/-α (ζηνλ αλζξώπηλν
λνπ)· αληίζηξνθα: ην/ηα αληηθείκελν/-α αληηπξνζσπεύεηαη/-νληαη ή
θαιύπηνληαη από ηελ έλλνηα (ζηνλ αλζξώπηλν λνπ)
Χαξαθηεξηζηηθά (έλαο κνλαδηθόο ζπλδπαζκόο από απηά) απνηεινύλ/
ζρεκαηίδνπλ/ζπλζέηνπλ ηελ έλλνηα, πεξηιακβάλνληαη ζ’ απηήλ· αληίζηξνθα:
ε έλλνηα απνηειείηαη/ζρεκαηίδεηαη/ζπληίζεηαη από ραξαθηεξηζηηθά,
πεξηιακβάλεη ραξαθηεξηζηηθά.
Ο νξηζκόο παξηζηάλεη/δειώλεη πεξηγξαθηθά ηελ έλλνηα (ηελ νξίδεη, ηελ
θαηαδειώλεη)· αληίζηξνθα: ε έλλνηα παξηζηάλεηαη/δειώλεηαη πεξηγξαθηθά
από ηνλ νξηζκό (νξίδεηαη/θαηαδειώλεηαη από απηόλ)
Η θαηαζήκαλζε παξηζηάλεη/δειώλεη ζπκβαηηθά ηελ έλλνηα (ηελ
(θαηά)ζεκαίλεη, ηελ ππνδειώλεη)· αληίζηξνθα: ε έλλνηα παξηζηάλεηαη/
δειώλεηαη ζπκβαηηθά από ηελ θαηαζήκαλζε (θαηά)ζεκαίλεηαη/
ππνδειώλεηαη από απηήλ).
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Η θαηαζήκαλζε αληηζηνηρεί ζηνλ νξηζκό, ηζνδπλακεί κε απηόλ ή εξκελεύεηαη
από απηόλ· αληίζηξνθα: ν νξηζκόο αληηζηνηρεί ζηελ θαηαζήκαλζε, ηζνδπλακεί
κε απηήλ ή ηελ εξκελεύεη.

Αθνύ, βέβαηα, όηαλ αλαθεξόκαζηε ζηελ έλλνηα κεηαρεηξηδόκαζηε ηνπο αληηπξνζώπνπο ηεο
(θαηαζήκαλζε, νξηζκό) είλαη θαλεξό όηη ζα πξέπεη λα μέξνπκε πόηε κηιάκε γηα ηνλ
αληηπξόζωπν σο αληηπξόζσπν θαη πόηε γηα ηνλ αληηπξνζωπεπόκελν. Έηζη ζε έλαλ οριζμό δελ
νξίδνπκε ηελ θαηαζήκαλζε αιιά ηελ έλλνηα πνπ απηή αληηπξνζσπεύεη. Γηα παξάδεηγκα, όληαο
ζην ζεκαηηθό πεδίν Κίλεζε πιηθνύ ζεκείνπ , ζηνλ αθόινπζν νξηζκό (νξζά δηαηππσκέλν ρσξίο
θεθαιαίν αξρηθό γξάκκα θαη ρσξίο ηειεία ζην ηέινο ηνπ):
επηηάρπλζε: ξπζκόο κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο ωο πξνο ηνλ ρξόλν
ε θαηαζήκαλζε (εδώ είλαη όξνο) επηηάρπλζε (α΄ κέινο) αληηπξνζσπεύεη ηελ έλλνηα
«επηηάρπλζε», αιιά θαη ν νξηζκόο ξπζκόο κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο ωο πξνο ηνλ ρξόλν (β’
κέινο) αληηπξνζσπεύεη πάιη ηελ ίδηα έλλνηα.
Αλ αληί γηα ηνλ παξαπάλσ νξηζκό, δηαηππώζνπκε ηελ πξόηαζε (πνπ δελ είλαη νξηζκόο, αιιά
νινθιεξσκέλε θαλνληθή πξόηαζε):
Δπηηάρπλζε ζεκαίλεη ξπζκόο κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο ωο πξνο ηνλ ρξόλν.
ηόηε απηό πνπ ιέκε είλαη: ν όξνο επηηάρπλζε απνδίδεη ηελ έλλνηα «ξπζκόο κεηαβνιήο ηεο
ηαρύηεηαο σο πξνο ηνλ ρξόλν» θαη εθθσλνύκε κηα νινθιεξσκέλε πξόηαζε (ζην ηέινο ηεο
νπνίαο ρξεηάδεηαη ηειεία).
Αληίζηξνθα, όηαλ δηαηππώζνπκε ηελ νινθιεξσκέλε – πάιη – πξόηαζε:
Η επηηάρπλζε νξίδεηαη σο ξπζκόο κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο ωο πξνο ηνλ ρξόλν,
απηό πνπ ιέκε είλαη: ε έλλνηα «επηηάρπλζε» έρεη νξηζκό ξπζκόο κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο ωο
πξνο ηνλ ρξόλν.
Όηαλ γξάθνπκε ηελ πξόηαζε: € ζεκαίλεη επξώ.
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απηό πνπ ιέκε είλαη: ην ζύκβνιν € απνδίδεη ηελ έλλνηα «επξώ» ή ηαπηόζεκα: ηελ έλλνηα «euro»
ή ηαπηόζεκα: ηελ έλλνηα «ην θνηλό λόκηζκα ησλ ρσξώλ: Απζηξία, ..., Φηλιαλδία»
Η θαηαζήκαλζε (όξνο, όλνκα, ζύκβνιν) δελ νξίδεη ηελ έλλνηα νύηε νξίδεηαη από ηνλ νξηζκό· ε
θαηαζήκαλζε καηά ζύμβαζε αληηπξνζσπεύεη (ζεκαίλεη) ηελ έλλνηα θαη αληηζηνηρίδεηαη (ή
ιζοδσναμεί ζηελ αληηπξνζώπεπζε απηή) κε ηνλ νξηζκό.
Αο δνύκε, όκσο, πην αλαιπηηθά ηελ απόθηεζε ηεο γλώζεο θαη ην ξόιν ησλ πξναλαθεξόκελσλ
«πξσηαγσληζηώλ» ηεο. ην ζρήκα 3 κε ηνπο θπθιίζθνπο παξηζηάλνπκε ηνπο ελ ιόγσ
πξσηαγσληζηέο, ελώ κε ην γεσκεηξηθό επίπεδν παξηζηάλνπκε ην γισζζηθό/λνεηηθό επίπεδν
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Όηαλ είλαη γλσζηή ε θαηαζήκαλζε ηεο έλλνηαο κπνξνύκε λα αλαθεξζνύκε ζηελ έλλνηα ηνπνζεηώληαο κέζα ζηα
εηζαγσγηθά ηελ θαηαζήκαλζή ηεο ηζνδύλακα κε ην αλ ηνπνζεηήζνπκε κέζα ζηα εηζαγσγηθά ηνλ νξηζκό ηεο.
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ελόο αλζξώπνπ. Όινη νη θπθιίζθνη εθηόο από ην αληηθείκελν είλαη πάλσ ζ’ απηό ην επίπεδν
(δειαδή κέζα ζηνλ λνπ ηνπ αλζξώπνπ). Έμσ από ην επίπεδν είλαη νιόθιεξνο ν θόζκνο ησλ
αληηιεπηώλ ή ζπιιεπηώλ αληηθεηκέλσλ. Με έλαλ κεγαιύηεξν θύθιν γύξσ από ην αληηθείκελν
ζπκβνιίδνπκε ην ζπγθείκελν ή ην ζεκαηηθό πεδίν.
Θα ιέκε όηη έρνπκε απνθηήζεη ηελ «πιήξε γλώζε» κηαο έννοιας όηαλ μέξνπκε:
–

ηα ανηικείμενα πνπ απηή θαιύπηεη,

–

ηα ταρακηεριζηικά πνπ ηελ απνηεινύλ (ηνπιάρηζηνλ ηα νπζηώδε),

–

ηνλ οριζμό ηεο θαη

–

ηελ καηαζήμανζή ηεο.

ηα ζρήκαηα 4-8 δίλνληαη παξαζηαηηθά δηάθνξνη «δξόκνη» γηα ηελ απόθηεζε ηεο γλώζεο θαζώο
θαη πεξηγξαθή ηνπ ξόινπ θάζε «πξσηαγσληζηή» θαη ηεο ζεηξάο κε ηελ νπνία απηόο ζπκκεηέρεη
ζηνλ θάζε «δξόκν».

αληηθείκελα
ζπγθείκελν
(ζεκαηηθό πεδίν)

γισζζηθό/λνεηηθό
επίπεδν
ραξαθηεξηζηηθά
νξηζκόο

έλλνηα
θαηαζήκαλζε
(όξνο, όλνκα, ζύκβνιν)

ρήκα 3 Οη «πξσηαγσληζηέο» ηεο γλώζεο ζε έλαλ πξόζθνξν ζπκβνιηζκό γηα ηε
δηεξεύλεζε ησλ «δξόκσλ» (ηξόπσλ) απόθηεζεο ηεο γλώζεο (βιέπε ζρήκαηα
4, 5, 6, 7, 8)

2.1 Δρόμος ηες γνώζες 1 – Με αθεηερία ηα ανηικείμενα
Παξαηεξνύκε, αληηιακβαλόκαζηε κε ηηο αηζζήζεηο καο ή ζπιιακβάλνπκε κε ην λνπ καο, ηα
αληηθείκελα. Από ηηο ηδηόηεηέο ηνπο, ζρεκαηίδνπκε ζηνλ λνπ καο ηα (αηνκηθά ή θνηλά)
ραξαθηεξηζηηθά ηνπο θαη ζπλδπάδνληάο ηα κε κνλαδηθό ηξόπν δεκηνπξγνύκε ηελ έλλνηα πνπ ηα
αληηπξνζσπεύεη ζηνλ λνπ καο. Η έλλνηα πιένλ έρεη δεκηνπξγεζεί θαη αο κελ μέξνπκε αθόκα ηνλ
όξν/όλνκα/ζύκβνιό ηεο, ην νπνίν κπνξνύκε λα πιεξνθνξεζνύκε, ζηε ζπλέρεηα, από άιινλ
άλζξσπν ή πεγή, όπνπ κπνξνύκε λα βξνύκε θαη δηαηππσκέλν νξηζκό ηεο έλλνηαο.
Ο δξόκνο απηόο εθθξάδεηαη κε ηελ εξώηεζε θαη απάληεζε πνπ αθνινπζνύλ:
– Καηαιαβαίλσ ηί θάλεη απηό! (= δηαθξίλσ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ)
Πώο ην ιέλε; (Πώο νξίδεηαη;)
– Σν ιέλε Υ (θαη είλαη …)
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αληηθείκελα
ζπγθείκελν
(ζεκαηηθό πεδίν)

ραξαθηεξηζηηθά
νξηζκόο

έλλνηα
θαηαζήκαλζε
Υ

ρήκα 4

Γξόκνο ηεο γλώζεο 1: Πξώηα ζρεκαηίδνπκε ηελ έλλνηα θαη ύζηεξα
καζαίλνπκε ηελ θαηαζήκαλζε ή θαη ηνλ νξηζκό ηεο
Αθεηεξία:
ηα αληηθείκελα
Γηαδξνκή:
κέζσ ηεο έλλνηαο
Σέξκα:
ε θαηαζήκαλζε (όξνο, όλνκα, ζύκβνιν), ίζσο θαη ν νξηζκόο
Ο δξόκνο απηόο εθθξάδεηαη κε ηελ εξώηεζε θαη απάληεζε πνπ αθνινπζνύλ:
– Καηαιαβαίλσ ηί θάλεη απηό! (= δηαθξίλσ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ)
Πώο ην ιέλε; (Πώο νξίδεηαη;)
– Σν ιέλε Υ (θαη νξίδεηαη…)

2.2 Δρόμος ηες γνώζες 2 – Πρώηε «επαθή» με νέο ή νέα ανηικείμενα
Παξαηεξνύκε, αληηιακβαλόκαζηε κε ηηο αηζζήζεηο καο ή ζπιιακβάλνπκε κε ην λνπ καο, γηα
πξώηε θνξά, έλα λέν (γηα καο) αληηθείκελν. Γελ γλσξίδνπκε αθόκα ηίπνηα γη’ απηό.
Ρσηώληαο/εξεπλώληαο, καζαίλνπκε, κέζσ ελόο νξηζκνύ πνπ καο δίλνπλ, γηα ηα ραξαθηεξηζηηθά
ηνπ θαη ζρεκαηίδνπκε ηελ αληίζηνηρε έλλνηα καζαίλνληαο θαη ηελ θαηαζήκαλζή ηεο (εθόζνλ απηή
ήδε ππάξρεη).
Ο δξόκνο απηόο εθθξάδεηαη κε ηελ εξώηεζε θαη απάληεζε πνπ αθνινπζνύλ:
– Σί είλαη απηό; Σί θάλεη;
Πώο ην ιέλε;
– Δίλαη … (νξηζκόο πνπ κέζσ ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ θάλεη γλσζηή ηελ έλλνηα).
Σν ιέλε Υ.
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ζπγθείκελν
(ζεκαηηθό πεδίν)

αληηθείκελα

γισζζηθό/λνεηηθό
επίπεδν
ραξαθηεξηζηηθά
νξηζκόο

έλλνηα
θαηαζήκαλζε
(Υ)

ρήκα 5

Γξόκνο ηεο γλώζεο 2: Δξρόκαζηε πξώηα ζε «επαθή» κε ηα λέα αληηθείκελα
θαη ύζηεξα από ηνλ νξηζκό πνπ καο ιέλε, καζαίλνπκε ηελ έλλνηα θαη ηελ
θαηαζήκαλζή ηεο
Αθεηεξία:
ηα αληηθείκελα
Γηαδξνκή:
κέζσ ηνπ νξηζκνύ θαη – ελ ζπλερεία – ηεο έλλνηαο
Σέξκα:
ε θαηαζήκαλζε (όξνο, όλνκα, ζύκβνιν)
Ο δξόκνο απηόο εθθξάδεηαη κε ηελ εξώηεζε θαη απάληεζε πνπ αθνινπζνύλ:
– Σί είλαη απηό; Σί θάλεη;
Πώο ην ιέλε;
– Δίλαη … (νξηζκόο πνπ κέζσ ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ θάλεη γλσζηή ηελ έλλνηα).
Σν ιέλε Υ.

2.3 Δρόμος ηες γνώζες 3 – Πρώηε «επαθή» με ηεν καηαζήμανζε
Αθνύκε ή δηαβάδνπκε έλαλ όξν (ή έλα όλνκα) ή βιέπνπκε έλα ζύκβνιν, δειαδή κηα
θαηαζήκαλζε άγλσζηε ζε καο σο ηώξα. Ρσηάκε θαη καο ιέλε, ή αλαδεηνύκε θαη βξίζθνπκε,
έλαλ νξηζκό ηεο άγλσζηεο – σο ηώξα – έλλνηαο, κέζσ ηνπ νπνίνπ καζαίλνπκε ηνλ ζπλδπαζκό
ραξαθηεξηζηηθώλ πνπ ζπλζέηνπλ ηελ έλλνηα, δειαδή καζαίλνπκε ηελ έλλνηα.
Ο δξόκνο απηόο εθθξάδεηαη κε ηελ εξώηεζε θαη απάληεζε πνπ αθνινπζνύλ:
– Σί ζα πεη Υ; ή Ση ζεκαίλεη Υ;
– Υ είλαη … (νξηζκόο πνπ κέζσ ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ θάλεη γλσζηή ηελ έλλνηα).
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ρήκα 6

Γξόκνο ηεο γλώζεο 3: Πξώηα εξρόκαζηε ζε επαθή κε ηελ θαηαζήκαλζε θαη
ζηε ζπλέρεηα κέζσ ηνπ νξηζκνύ καζαίλνπκε ηελ έλλνηα
Αθεηεξία:
ε θαηαζήκαλζε
Γηαδξνκή:
κέζσ ηνπ νξηζκνύ
Σέξκα:
ε έλλνηα
Ο δξόκνο απηόο εθθξάδεηαη κε ηελ εξώηεζε θαη απάληεζε πνπ αθνινπζνύλ:
– Σί ζα πεη Υ; ή Ση ζεκαίλεη Υ;
– Υ είλαη … (νξηζκόο πνπ κέζσ ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ θάλεη γλσζηή ηελ έλλνηα).

2.4 Δρόμος ηες γνώζες 4 – Σύλλευε νέας γνώζες
Έζησ όηη από ηα (αληηιεπηά ή ζπιιεπηά) αληηθείκελα κε ηα νπνία θάπνηνο αζρνιείηαη ζε κηα
γιώζζα (Γιώζζα Πεγήο) ζπιιακβάλεη / εθεπξίζθεη / δεκνπξγεί κηα λέα έλλνηα· έλαλ λέν
ζπλδπαζκό ραξαθηεξηζηηθώλ· κηα λέα κνλάδα γλώζεο. Ωο δεκηνπξγόο ηεο έλλνηαο, κπνξεί λα
δηαηππώζεη θαη έλαλ νξηζκό ηεο· απηόο ζα είλαη ν πξσηόηππνο νξηζκόο ηεο έλλνηαο. Γηα ηελ
επηθνηλσλία, όκσο, ν νξηζκόο είλαη δύζρξεζηνο· ρξεηάδεηαη κηα πην βνιηθή (ζύληνκε)
παξάζηαζε ηεο έλλνηαο· ρξεηάδεηαη έλαο όξνο, έλα όλνκα ή έλα ζύκβνιν, δειαδή κηα
θαηαζήκαλζε. Ο δεκηνπξγόο, ινηπόλ, ηεο έλλνηαο γίλεηαη ζπλήζσο θαη ν πξώηνο νλνκαηνζέηεο
ηεο.
Ο δξόκνο απηόο εθθξάδεηαη κε ηελ εξώηεζε θαη απάληεζε πνπ αθνινπζνύλ:
– Δύξεθα! Να κηα λέα έλλνηα! (πνπ δεκηνπξγείηαη από ζπγθεθξηκέλν ζπλδπαζκό
ραξαθηεξηζηηθώλ)
Πώο ζα ηελ νξίζσ; Πώο ζα ηελ θαηαζεκάλσ (νλνκάζω/ζπκβνιίζω);
– Δίλαη … (ν πξσηόηππνο νξηζκόο). Καη ηελ νλνκάδσ Υ.
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ζπγθείκελν
(ζεκαηηθό πεδίν)

αληηθείκελα

γισζζηθό/λνεηηθό
επίπεδν
ραξαθηεξηζηηθά
νξηζκόο

έλλνηα
θαηαζήκαλζε
Υ

ρήκα 7

Γξόκνο ηεο γλώζεο 4 – ύιιεςε λέαο γλώζεο ζηνλ εγθέθαιν ηνπ πξώηνπ
νξνζέηε / νλνκαηνζέηε ζε κηα Γιώζζα Πεγήο:
Αθεηεξία:
ηα αληηθείκελα
Γηαδξνκή:
κέζσ ηεο έλλνηαο θαη ηνπ νξηζκνύ
Σέξκα:
ε θαηαζήκαλζε (όξνο, όλνκα, ζύκβνιν)
Ο δξόκνο απηόο εθθξάδεηαη κε ηελ εξώηεζε θαη ηελ απάληεζε πνπ αθνινπζνύλ:
– Δύξεθα! Να κηα λέα έλλνηα! (πνπ δεκηνπξγείηαη από ζπγθεθξηκέλν
ζπλδπαζκό ραξαθηεξηζηηθώλ)
Πώο νξίδεηαη; Πώο ζα ηελ θαηαζεκάλσ (νλνκάζσ/ζπκβνιίζσ);
– Δίλαη … (ν πξσηόηππνο νξηζκόο). Καη ηελ νλνκάδσ Υ.

Όπσο πξνθύπηεη από ηελ αλάιπζε ησλ ζρεκάησλ 3-7 ε γλώζε κηαο λέαο έλλνηαο δελ
απνθηάηαη πάληα κε ηνλ ίδην ηξόπν, αιιά αθνινπζεί δηάθνξνπο «δξόκνπο», νη νπνίνη είηε έρνπλ
άιιε αθεηεξία, είηε άιιε δηαδξνκή, είηε άιιν ηέξκα.

2.5 Δρόμος ηες γνώζες 5 – Μεηαθορά νέας γνώζες από μία γλώζζα ζε άλλε
Η κεηαθνξά γλώζεο από γιώζζα ζε γιώζζα (ζρήκα 8) γίλεηαη κέζσ κηαο «λνεηηθήο γισζζηθήο
δηεπαθήο» ζηνλ λνπ ηνπ νξνζέηε/νλνκαηνζέηε ηεο γιώζζαο ζηόρνπ, ν νπνίνο πξνθαλώο έρεη
ζηε δηάζεζή ηνπ όια ηα ζηνηρεία γηα ηνπο 5 πξσηαγσληζηέο κέζσ ηεο γιώζζαο πεγήο θαη
κεηαθέξεη απηά πνπ ρξεηάδεηαη λα κεηαθεξζνύλ (νξηζκό θαη θαηαζήκαλζε) ζηε γιώζζα ζηόρνπ.
Η κεηαθνξά όκσο ηνπ νξηζκνύ δελ είλαη ηεο ίδηαο θύζεο κε ηε κεηαθνξά ηεο θαηαζήκαλζεο. Ο
νξηζκόο ζηε γιώζζα ζηόρνπ πξνθύπηεη εύθνια από ηελ μεηάθραζε ηνπ νξηζκνύ ηεο γιώζζαο
πεγήο, εθόζνλ όιεο νη έλλνηεο πνπ εκπιέθνληαη ζηνλ νξηζκό είλαη ήδε γλσζηέο θαη ζηε γιώζζα
ζηόρνπ θαη έρνπλ απνδνζεί κε αληίζηνηρεο θαηαζεκάλζεηο πνπ θαη απηέο είλαη γλσζηέο. Η
θαηαζήκαλζε κηαο λέαο έλλνηαο όκσο δελ κεηαθξάδεηαη. Δθείλν πνπ γίλεηαη είλαη
επηινγή/πηνζέηεζε/δεκηνπξγία κηαο θαηαζήκαλζεο ηεο λέαο έλλνηαο ζηε γιώζζα ζηόρνπ πνπ
ζεσξείηαη ιζοδύναμε κε ηελ θαηαζήκαλζε ηεο γιώζζαο πεγήο. Δδώ βξίζθεηαη νιόθιεξε ε
δξαζηεξηόηεηα ηεο οροδοζίας, ε νπνία βαζίδεηαη ζε αρτές και κανόνες πνπ έρνπλ εθαξκνγή
ζηε γιώζζα ζηόρνπ.
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ρήκα 8

Γξόκνο ηεο γλώζεο 5 – Μεηαθνξά ηεο λέαο γλώζεο από ηε Γιώζζα Πεγήο ζηε
Γιώζζα ηόρνπ κέζσ λνεηηθήο δηαγιωζζηθήο δηεπαθήο ηνπ νξνζέηε/νλνκαηνζέηε
8
ηεο Γιώζζαο Σηόρνπ :
Αθεηεξία: ανηικείμενα, ταρακηεριζηικά, έννοια, οριζμός, καηαζήμανζε
όια γλσζηά ζηε Γιώζζα Πεγήο
Γηαδξνκή: κέζσ ηεο έννοιας θαη ηνπ οριζμού (δηαηππσκέλνπ ήδε ζηε Γιώζζα
ηόρνπ
Σέξκα:
ε καηαζήμανζε (όξνο, όλνκα, ζύκβνιν)
Ο δξόκνο απηόο εθθξάδεηαη κε ηελ εξώηεζε θαη ηελ απάληεζε πνπ αθνινπζνύλ:
– Γλσξίδσ ηελ λέα έλλνηα! (ηα αληηθείκελα πνπ θαιύπηεη, ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ
ηελ απνηεινύλ, ηνλ νξηζκό ηεο θαη ηελ θαηαζήκαλζή ηεο ζηε Γιώζζα Πεγήο)·
έρσ δηαηππώζεη ήδε θαη ηνλ νξηζκό ηεο ζηε Γιώζζα ηόρνπ.
Πώο ζα ηελ θαηαζεκάλσ (νλνκάζω/ζπκβνιίζω);
– Θα ηελ νλνκάζσ Τ.

Ο δξόκνο απηόο (ζρήκα 8) εθθξάδεηαη κε ηελ εξώηεζε θαη απάληεζε πνπ αθνινπζνύλ:

8

Η παξάζηαζε ηνπ ζρήκαηνο 8 είλαη ζθόπηκα απινπνηεηηθή· ε νξηδνληηόηεηα θαη δηαθνξά ζηάζκεο ησλ δύν επηπέδσλ
δελ ππνλννύλ παξά ηελ θαηεύζπλζε από ηε γιώζζα πεγήο ζηε γιώζζα ζηόρνπ, ελώ ε παξαιιειία ηνπο δελ
ππνδειώλεη όηη νη ιεηηνπξγίεο ηηο νπνίεο παξηζηάλνπλ είλαη μέλεο θαη άζρεηεο κεηαμύ ηνπο, αθνύ ήδε ηα ζεκεία
«ραξαθηεξηζηηθά» θαη «έλλνηα» κπνξνύλ λα ζεσξεζνύλ θνηλά ζεκεία ησλ δύν επηπέδσλ.
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– Γλσξίδσ ηελ λέα έλλνηα! (ηα αληηθείκελα πνπ θαιύπηεη, ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ ηελ
απνηεινύλ, ηνλ νξηζκό ηεο θαη ηελ θαηαζήκαλζή ηεο (Υ) ζηε γιώζζα πεγήο)· έρσ
δηαηππώζεη ήδε θαη ηνλ νξηζκό ηεο ζηε γιώζζα ζηόρνπ.
Πώο ζα ηελ θαηαζεκάλσ (νλνκάζω/ζπκβνιίζω) ζηε γιώζζα ζηόρνπ;
– Θα ηελ νλνκάζσ Τ.

Ώζηε, ν νξνζέηεο/νλνκαηνζέηεο ηεο γιώζζαο ζηόρνπ:
–

κπνξεί, κέζσ ηεο γιώζζαο πεγήο, λα αθνινπζήζεη θαη θαηαλνήζεη ηε λνεηηθή πνξεία ηνπ
νλνκαηνζέηε ηεο γιώζζαο πεγήο (αλάγθε θάιπςεο ησλ λέσλ ανηικειμένφν 
δηαπίζησζε – αθαίξεζε – ησλ ταρακηεριζηικών πνπ απνηεινύλ ηνλ λέν ζσνδσαζμό
δειαδή ηε λέα έννοια  δηαηύπσζε ηνπ οριζμού ηεο έλλνηαο ζηε γιώζζα πεγήο 
ζρεκαηηζκόο ηεο καηαζήμανζής ηεο ζηε γιώζζα πεγήο)·

–

έρνληαο θαηαλνήζεη, κέζσ ηεο γιώζζαο πεγήο, ηόζν ηα ταρακηεριζηικά όζν θαη ηελ
έννοια δελ ρξεηάδεηαη λα «κεηαθέξεη» απηά ηα δύν ζηε γιώζζα ζηόρνπ δεδνκέλνπ όηη
απηά είλαη ζηνηρεία πνπ έρνπλ δηαγιωζζηθό ραξαθηήξα·

–

κπνξεί, όκσο, λα «κεηαθέξεη» ηνλ οριζμό από ηε γιώζζα πεγήο ζηε γιώζζα ζηόρνπ,
εθόζνλ

ν

οριζμός

ζηε

γιώζζα

πεγήο

είλαη

δηαηππσκέλνο

κέζσ

γλσζηώλ

καηαζεμάνζεφν ηεο γιώζζαο πεγήο γηα ηηο νπνίεο ππάξρνπλ ήδε νη ηζνδύλακεο
θαηαζεκάλζεηο ζηε γιώζζα ζηόρνπ (κε απηήλ ηελ πξνϋπόζεζε ν νξηζκόο ζηε γιώζζα
ζηόρνπ απνηειεί κεηάθξαζκα ηνπ νξηζκνύ ζηε γιώζζα πεγήο)·
–

ιακβάλνληαο ππόςε ηνλ οριζμό ηεο έλλνηαο (θαη ζηηο δύν γιώζζεο) θαη ηελ
καηαζήμανζή ηεο ζηε γιώζζα πεγήο, ζρεκαηίδεη ηελ καηαζήμανζή ηεο ζηε γιώζζα
ζηόρνπ, εθαξκόδνληαο αξρέο θαη θαλόλεο θαηαζήκαλζεο πνπ πξνζηδηάδνπλ ζηε
γιώζζα ζηόρνπ. [4, 5, 6, 7, 8, 9, 10]

3

ύλνςε

ην παξόλ άξζξν, αζρνιεζήθακε κε ηηο πέληε πην βαζηθέο έλλνηεο ηεο Οξνινγίαο: είπακε πώο
νξίδεη ηηο έλλνηεο απηέο ε Οξνινγία, πνηεο είλαη νη ζρέζεηο ηνπο κεηαμύ ηνπο θαη πώο
δηαηππώλνληαη γισζζηθά απηέο νη ζρέζεηο· πεξηγξάςακε, ελ ζπληνκία, ηνλ πξσηαγσληζηηθό
ξόιν πνπ παίδνπλ νη έλλνηεο απηέο ζηελ δεκηνπξγία, πεξηγξαθή θαη κεηάδνζε ηεο γλώζεο,
αλαιύνληαο παξαζηαηηθά νξηζκέλνπο «δξόκνπο ηεο γλώζεο» θαη ηελ ζεηξά κε ηελ νπνία
ζπκκεηέρνπλ ζ’ απηνύο νη έλλνηεο απηέο. Η γλώζε ησλ ζηνηρείσλ απηώλ απνηειεί βάζε γηα ηελ
θαηαλόεζε ηνπ επξύηεξνπ αληηθεηκέλνπ ηεο Οξνινγίαο θαη είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ
νπνηαδήπνηε νξνινγηθή εξγαζία.

17

10

Παξαπνκπέο

[ 1]

ISO 1087-1:2000, Terminology work – Vocabulary – Part 1: Theory and application

[ 2]

ΔΛΟΣ 561-1:2006, Οξνινγηθή εξγαζία – Λεμηιόγην – Μέξνο 1: Θεωξία θαη εθαξκνγή

[ 3]

Πιάησλ, Γηάινγνο «Κξαηύινο» ή «Πεξί νξζόηεηνο νλνκάηωλ», Δθδόζεηο ΚΑΚΤΟΣ «Οη
Έιιελεο», Αζήλα 1994

[ 4]

Παπαλνύηζνο Δ. Π., Λνγηθή, Δθδόζεηο «ΓΩΓΩΝΗ» ΑΘΗΝΑ, 1974

[ 5]

ISO 704:2000, Terminology work – Principles and methods

[ 6]

ΔΛΟΣ 402:2010, Οξνινγηθή εξγαζία – Αξρέο θαη κέζνδνη

[ 7]

Βαιενληήο Κ., Αλάιπζε ηωλ βαζηθώλ αξρώλ ηεο Τερληθήο Οξνινγίαο, Διιεληθόο
Οξγαληζκόο Τππνπνίεζεο, Αζήλα, 1988

[ 8]

Βαιενληήο Κ., Ο «Αλαινγηθόο Καλόλαο» ζηελ ππεξεζία ηεο ζύγρξνλεο Διιεληθήο
νπ
Οξνινγίαο, Πξαθηηθά 1 Σπλεδξίνπ «Διιεληθή Γιώζζα θαη Οξνινγία», Αζήλα 1997, ζ.
33-52

[ 9]

Valeontis K., The “analogue rule” a useful terminological tool in interlingual transfer of
nd
knowledge, 2 Terminology Summit, Barcelona, Spain, 26-27 Nov. 2004

[10]

Βαιενληήο Κ., Μάληδαξε Έ. Η γιωζζηθή δηάζηαζε ηεο νξνινγίαο: Αξρέο θαη κέζνδνη
ζρεκαηηζκνύ ηωλ όξωλ, 1st Athens International Conference on Translation and
Interpretation : Between Art and Social Science, Αζήλα 13-14 Οθησβξίνπ 2006
(http://translation.hau.gr/telamon/files/HAU-speechValeontisMantzari_GR.pdf)

[11] Αλαζηαζηάδε-πκεσλίδε, Ά., 2001. «Αλαβαπηηζκόο», Πξαθηηθά 3
Γιώζζα θαη Οξνινγία». Αζήλα, ζ. 63-77.

18

νπ

Σπλεδξίνπ «Διιεληθή

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ
Αιθαβεηηθό
Διιελν-αγγιν-γαιιηθό γισζζάξην όξσλ
Διιεληθόο Οξνο

Αγγιηθόο Οξνο

Γαιιηθόο Οξνο

αληηθείκελν

object

objet

αληηιεπηή νληόηεηα

perceivable entity

entité perceptible

αληηιεπηόο

perceivable

perceptible

αηνκηθή έλλνηα

individual concept

concept unique

αθαίξεζε (λνεηηθή)

abstraction

abstraction

αθαίξεζε ηδηόηεηαο

abstraction of a property

abstraction de propriété

αθεηεξία

starting point

point de départ

γεληθή έλλνηα

general concept

concept général

γλώζε

knowledge

connaissance

Γηεζλέο Πξόηππν

International Standard

Norme Internationale

εηδηθή γιώζζα

special language, language for
special purposes, LSP

langue de specialité, LSP

έλλνηα

concept

concept, notion

ζεκαηηθό πεδίν, ηνκέαο

subject field, domain

domaine

ηδηόηεηα

property

propriété

ηζνδπλακία

equivalence

équivalence

ηζνδύλακν

equivalent

équivalent

θαλόλεο νλνκαηνδνζίαο

naming rules

règles de dénomination

θαηαζεκαίλσ

designate

designer

θαηαζήκαλζε

designation, designator

désignation

θνηλή ηδηόηεηα

common property

propriété commune

ιεθηηθή θαηαζήκαλζε

verbal designation

désignation verbale

ιέμε

word

mot

όλνκα, θαηνλνκαζία

appellation, name

appellation, nom

νξηζκόο

definition

définition

νξνγξαθία

terminography

terminographie

Οξνινγία, επηζηήκε ησλ όξσλ

terminology 2

terminologie 2

νξνινγηθά δεδνκέλα

terminological data

donnée terminologique

νξνινγηθή εξγαζία

terminology work

travail terminologique

νξνιόγην, νξνινγία

terminology 1

terminologie 1

νξνπνίεζε.

terminologization

terminologisation

όξνο

term

terme

νπζηώδεο ραξαθηεξηζηηθό

essential characteristic

caractère essentiel

παξηζηάλσ

represent

représenter

πεδίν

field

domain

ζεκείν (ζεκάδη)

sign

signe

ζπγθείκελν

context

contexte

ζπιιεπηή νληόηεηα

conceivable entity

entité conceptible

ζπιιεπηόο

conceivable

conceptible
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Διιεληθόο Οξνο

Αγγιηθόο Οξνο

Γαιιηθόο Οξνο

ζύκβνιν

symbol

symbole

ζπλαθείο έλλνηεο, ζρεηηδόκελεο
έλλνηεο

related concepts

concepts associés

ζπλδπαζκόο ραξαθηεξηζηηθώλ

combination of characteristics

combinaison de caractères

ζύλνιν

set

ensemble

ζύλνιν αληηθεηκέλσλ

set of objects

ensemble d’objets

ζύλνιν όισλ ησλ αληηθεηκέλσλ

totality of objects

totalité des objets

ζύζηεκα ελλνηώλ

concept system, system of
concepts

système de concepts, système de
notions

ηππνπνίεζε

standardization

normalisation

ηππνπνηεηηθό έγγξαθν

normative document

document normatif

πιηθό αληηθείκελν

material object

objet matériel

ραξαθηεξηζηηθό

characteristic

caractère
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