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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Το γλωσσικό σύστημα του ανθρώπου απαρτ ίζουν τα επί μέρους όργανα (η 
φωνητική συσκευή) και τα κέντρα της γλώσσας και του λόγου (του 
ενδιάθετου λόγου), που εδράζονται στο ΚΝΣ. Από πλευράς ανατομίας, 
φυσιολογίας και παθολογίας το γλωσσικό σύστημα έχει όλα τα 
χαρακτ ηρι στ ικά γνωρίσματα των λοιπών συστημάτων του αργαν ι ομού του 
ανθρώπου. Το γλωσσικό σύστημα (η συσκευή) του ανθρώπου ανήκει στις 
βιολογικές επιστήμες . Το γεγονός έχει επισημανθε ί ήδη πριν από πολλά 
χρόν ια από ξένους ερευνητές (Schl ei cher, Sρi πge 1, Trende 1 emburg, Vopp, 
Cha i gnet, Regnaul d, Sayce, κά και τον ημέτερο Εμμανουήλ Ροίδη, ( ι) που 
τους αναφέρει. 

Η ενέργε ια του γλωσσικού συστήματος παράγει τη γλώσσα, το πιο τ έλειο 
όργανο του ανθρώπου για την ακριβή διατύπωση των διανοημάτων και των 
συνα ισθημά των του. Είνα ι το όργανο επικο ινωνίας μεταξύ των ατόμων της 
ίδ ιος γλωσσικής κοινότητας. Χάρ ις στο γλωσσικό όργανο τα άτομα 
αναπτύσσουν τις κοινωνικές τους δραστηριότητες. Οι επ ι κο ι νων ι ακές 
απαιτήσεις κάθε μικρής ή μεγάλης κοινότητας αποτελούν το ομόλογο 
ερέθ ισμα της ανάπτυξης κο ι εξέλιξης της γλώσσας, που μιλούν. Γλώσσα 
ατομ ι κή δεν υπάρχει ακριβώς γιατί απουσιάζει αυτό το ερέθισμα. 

Το έργο που παράγει η γλώσσα είναι κυρίως ο προφορικός λόγος και 
οκολουθε i ο γραπτός. Οι γλώσσες εκφράζ ουν την εξωγλωσσ ι κή 
προγματικότητα, υπαρκτή ή φανταστική. Η μελέτη της γλωσσικής παραγωγής 
κάθε λαού και στο σύνολό τους αποτελούν αντ ι κείμενο μελέ της της 
γλωσσολογίας και των λοιπών ιστορικών επιστημών. 

Οι επιστήμες, οι τέχνες και η τεχνολογία απαιτούν ακριβολογία την οποίο 
προσπαθούν να εξοσφολίαουν με την επι λογή των κατάλληλων ονομάτων και 
όρων. Ως εκ τούτου κρ ίνετ αι σκόπιμη η ιστορική αναδρομή στην προσπάθεια 
κατανόησης της παραγωγής ονο μάτων κο ι όρων κο ι στη διερεύνηση των 
ιδιοτήτων τους και του ρόλου τους μέσα στην επιστημονική γλώσσα. 

2. ΚΡΑΤγΛΟΣ 

Ο διάλογος: Πλάτωv, Κρατύλοcf2J 

Τα Πρόσωπα: Σωκράτης 
Ερμογέvης, μαθητής του Σωκράτη, αδελφός του Καλλία αλλά 
φτωχός. 
Κρατύλος, φιλόσοφος της σχολής του Ηράκλειτου τις θεωρίες 
του οποίου μετέδωσε στοv Πλάτωvο. Υπήρξε μαθητής του 
Σωκράτη. 

Η χροvολογία διεξαγωγής: Χωρίς έvδειξη. Πιθαvώς μεταξύ 385 και 379 πχ. 

Το οvτικείμεvο της συζήτησης: Η προέλευση της γλώσσας με επίκεvτρο τα 
'Όvόματο" . Κατά τοv Κρατύλο υπάρχε ι φυσική, "φύσε ι " ορθότητα 
τωv ΟVΟfάτωv για όλους τους Ελληvες και τους βαρβάρους 
(383d}. Ο Κρατύλος πίστευε ότι αρκεί v1 οvακολύψουμε το 

* Ο ι αριθμοί στο κείμενο παραπέμπουν στο πρωτότυπο αρχαίο 



ονόματα των πραγμάτων για να γνωρίσουμε στην εντέλεια τα 
κατονομαζόμενα στοιχεία της εξωγλωσσικής πραγματικότητας. 
Αυτό έχει διατυπωθεί και από τον Ηράκλειτο, τον Ηρόδοτο, τον 
Αντισθένη και από όσους την εποχή του Περικλή επιδίδονταν σε 
αλληγορικές ερμηνείες του Ομήρου στηρ ι ζόμενοι σε 
"ετυμολογικές φαντασιώσεις· (3 ) Αντίθετα ο Ερμογένης πίστευε 
στην αυθαίρετη , συμβατική, "νόμω• επιβολή τους και στην 
"ομολογία", δηλαδή στη συναίνεση. 

Στην πορεία του δι αλόγου εξετάζονται κυρίως οι ιδιότητες των 
ονομάτων, η χρήση και οι λειτουργίες τουςf-31 . 

Μέγα μέρος του διαλόγου κατέχουν οι ετυμολογικές ερμηνείες 
του Σωκράτη, ο οποίος διακατέχεται , όπως ομολογεί ο ίδιος, 
από "μανία" και οι οποίες μάλλον παριστούν διακωμώδηση των 
"ετυμολόγων" της εποχήςf-3J. 

Η πρώτη εκτενής φιλοσοφική ΟV(ΙφΟρά για την προέλευση και τη "δύναμη" 
των ονομάτων (σημερ ι νών όρων) απαντάται στον Πλατωνικό Κρατύλο . Η 
ελληνική σκέψη πρώτη στον τότε γνωστό κόσμο επιχειρεί να διεισδήσει στο 
μυστήριο της γλώσσας του ανθρώπου με ειδική αναφορά στα "ονόματα" των 
οντοτήτων (θεών , φυσικών σωμάτων και φαινομένων , ηθικών εννοιών, 
αισθήσεων και αισθημάτων). Αφορμή του διαλόγου υπήρξε η ~ντ i θεση του 
Ερμογένη στη θέση του Κρατύλου, ότι η ορθότητα του ονόματος "είναι 
εκάστω των όντων φύσει πεφυκυiον", δηλαδή εκ φύσεως. Η αντiθετη άποψη 
του Ερμογένη είναι σοφής : ''ο υ δύνομο ι πει σθήνο ι ως άλλη τι ς ορθότης 
ονόματος ή συνθήκη κα ι ομολογία". Ο Σωκράτης , ο κατά Πλάτωνα, σ' όλη τη 
δ ιάρκεια του διαλόγου μάταια πασχiζει με αλλεπάλληλους συλλογισμούς, που 
ο ίδιος στη συνέχεια απορρiπτει, να εξιχνιάσει την προέλευση των 
ονομάτων, των ορθών ονομάτων. 

Ο διάλογος, αν και ξεκiνησε οπό δύο σαφείς και αντικρουόμενες απόψεις , 
στην ουσία εξελίχθηκε σε δ ι άλογο μηδενικής βάσης. Μεθσδ ι κά κα ι με 
επιστημον ική αμεροληψία και τόλμη ο Σωκράτης ερευνά όλες τις απόψεις, 
θείες κο ι ανθρώπινες Ελληνικές κο ι βαρβαρικές (μη Ελληνικές) . Δεν 
απορρίπτει και δεν αποδέχεται τ ί ποτα πριν το περάσει από τη διαλεκτική 
του βάσανο. Ο δρόμος ε iναι ανηφορικός , σκολιός και δύσβατος, ήδη από το 
προοίμιο του δ ιαλόγου προειδοποι εί τους δύο συνομιλητές του ότ ι: "χαλεπά 
τα καλά εστ ί ν όπως έχε ι μοθε i ν και δη και το περί των ονομάτων ου 
σμ ι κρόν τυγχάνει μάθημα " , όπως αναφέρει πολ ι ά πορο ι μία . Και μετά την 
μακρά περιπλάνηση στην οντολογία του λόγου και των ονομάτων, ο Σωκράτης 
κλείνει τη σχετική συζήτηση με αποφθεγματική πρόταση, που αφορά τη 
μεθοδολογ i α της έρευνας: "Ισως μεν ουν δη, ω Κρατύλε, ούτως έχε ι , ίσως 
δε και συ . Σκοπεί σθα ι ουν χρη ονδρε i ως τε και συ και μη ραδ ί ως 
αποδέχεσθα ι ". Πρόκε ιται γ ι α το απόλυτο, το θεμελιώδες αξίωμα της 
φιλοσοφικής και της επιστημονικής σκέψης που συνέλαβε και διατύπωσε το 
ελληνικό πνεύμα και που παραμ ένει σε ισχύ αναλλο ί ωτσ στους αιώνες. 
"Σκοπε ίσθαι ανδρείως" η ανατροπή , η δ ιάψευση της χθεσινής αλήθειας και 
η μεταγωγή της στη χωρεία της σημερινής πλάνης απαιτε ί "σκοπείσθα ι εύ", 
αλλά και "ανδρείως". Κάτι επώδυνο όταν η ακυρωθείσα αλήθεια καταργείτα ι 
απ'τσν ίδιο τον εμπνευστή της ή από μαθητή του. 
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Ο φιλοσοφικός ανάπλους, που επ ι χει ρε ί ο Πλάτων, προς τις πηγές της 
γλώσσας και των ονομάτων δεν ολοκλήρωσε το σκοπό του μέσα στον διάλογο, 
δεν αποφάνθηκε τελεσίδικα για το "φύσει" ή "νόμιJ• των ονομάτων, δεν 
υπήρξε όμως άγονος. Η μαιευτική του Σωκράτη έφερε στο φως χρήσιμες 
πληροφορίες , πολύτιμα σπέρματα για τους επερχόμενους ερευνητές της 
γλώσσας, των ονομάτων κο ι των όρων. Αν δεν έχουμε λόγου ς 
ν'αμφισβητήσουμε την ειλικρίνεια του Πλάτωνα, τότ ε ο Σωκράτης παίρνει 
σαφή θέση κατά της άποψης του Αντ ι σθένη, σύμφωνα με την οποία •αρχή 
σοφίας οvομότωv επίσκεψις". Δηλαδή , ότι ορκεί να γνωρίσουμε τα ονόματα 
των πραγμάτων για να κατανοήσουμε τη φύση τους, άποψη που πρέσβευαν 
επίσης ο Δημόκριτος, ο Ηράκλειτος και ο ι σοφιστές Πρόδικος και 
Πρωταγόρας . Ο Σωκράτης με έμφαση και κατηγορηματικότητα υποστηρίζει ότι 
''ουκ εξ οvομότωv αλλά πολύ μόλλοv αυτό εξ αυτώv και μαθητέοv και 
ζηrητέοv ή εκ rωv οvομότωv". Ενσυνείδητα ή μη ο Πλατωνικός Σωκράτης 
αποδέχεται την εμπειρία των αισθήσεων ως μέσον της έρευνας "ζητητέοv και 
μοθητέοv" . Αν και δεν το διατυπώνει στο κείμενο τάσσετα ι με την άποψη 
ότι η πραγματικότητα, "το όvτα", βρίσκονται στην εξωγλωσσική 
πραγματικότητα κrι μόνο. 

Ο ποιητικός λόγος το έχει διατυπώσει με "υπαινικτική σαφήνεια ." : 
"Μπορείς όμως vα κόψεις έvο τριοvτόφυλλο από τη λέξη τριαvτοφυλλιό; "· 
Παραθέτουμε στη συνέχεια επιγραμματικά και κατά ενότητες το όσα 
διατυπώθηκαν στο διάλογο για τα ονόματα και τη γλώσσα. 

2.1 . ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΟΝΟΜΑΤΩΝ 

Προϊόντα σύμβασης (νόμω 384e)** 
Η "ομολογία", η αποδοχή τα νομιμοποιεί 
"έθει των εθισάντων τε και καλούντων" (384d-e). 
Αποτελούν δηλώσεις (385a-c). Υπάρχουν ονόματα μονολεκτικά, αρχικά , 
"πρώτα" και σύνθετα, "εκ πρότερων συγκείμενα" (433d). 
Είναι όργανα επ ικο ινωνίας (385c). 
"Διδοσκολ ικόν" (διδοκτ ι κόν, μεταδίδουν πληροφορ ίες ) (388 b-c). 
Το "Διδοσκολικόν" αποτελεί την "δύνομην" και το "καλόν" που 
απεργάζονται το ονόματα (435d) . 
"Διακριτικόν της ουσίας" των πραγμάτων (388 b-c ) . 
Υπάρχουν "συvώvυμα", πχ "Πολέμαρχος", 'Έυπόλεμος" κο ι 'Άγης" 
"Ιοτροκλής" και Άκεσίμβροτος" (394 b-c). 
Κάθε γλώσσα για το ίδιο πράγμα διαθέτει δικό της όρο (385 e, 390a) 
(μεταξύ ελληνικών πόλεων ••Χ Δίας και Ζήνας, αλλά και βαρβάρων . 
Κριτής ορθότητας ονομάτων ο χρήστης, " Νομοθέτου δε γε, ως έοικεν, 
όνομα επιστάτην έχοντα διαλεκτικόν άνδρα, ει μέλλει καλώς ονόματα 
θήσεσθαι" (390d) . Η ίδια αρχή επικρατεί και σήμερα με την έννοια του 
ειδικού στο αντικείμενο . 
Το όμοιο είδη των όντων του ζωϊκού και φυτικού βασιλείου φέρουν το 
ίδια ονόματα . Το κάθε ον όμως μπορε ί να φέρει και ατομικό διακριτικό , 
"nοικίλλειν δε έξεστε τοις συλλαβοίς, ώστε δόξοι ον τω ιδιοτικής 
έχοντι έτερο είναι αλλήλων τα αυτά όντα" (394a). 

* Καρούσος Ν.: Νεολιθική νυχτοδία στην Κροστάνδη. 
** Οι αριθμοί στο κείμενο ποροπέuπουν στο πρωτότυπο αρχαίο. 



Τα παραφΩση όντα πρέπει να φέρουν το όνομα του "γένους" (394d}. 
Πρόταση η οποία ανοίγει τη δυνατότητα λογικής κατάταξης , κατά τον 
Αριστοτέλη, υπερονυμικά (με το προσεχές γένος και την ειδοποιό 
διαφορά}. ΝΩξη για τη δυνατότητα των ονομάτων να μετέχουν σε λογικές 
δομές φυσικής ή τεχνιτής τάξης. 
Τα ονόματα μεταβόλλονται από κάθε άποψη "πανταχή στρέφεσθαι τα 
ονόματα" (42ld}. 
Η ετυμολογία βοηθό μόνο μέχρι ενός ορίου τον καθορισμό της 
προέλευσης των ονομάτων. 
Η εκφορά ονομάτων αποτελεί μέρος της ομιλίας "διονομόζοντες γαρ 
που λέγουσι τους λόγους" (387c} . 

Σήμερα κανείς δεν αμφισβητεί το συμβατικό χαρακτήρα τω~ .. " οvομάτωv" ! είτε 
πρόκειτα για τα "είδεα•, είτε για τα "πράγματα•, προιοντα της φυσης ή 
της δραστηριότητας του ανθρώπου. Η διατΩπωση του Ερμογένη στον Πλατωνικό 
διάλογο, ότι η επιλογή των ονομάτων είναι αυθαίρετη, αρκεί να δ ιαθέτουν 
την κοινή αποδοχή, την εποχή που εκφράστηκε, ηχοΩσε επαναστατική. Στον 
ίδιο διάλογο ο Σωκράτης δείχνει να ενδ ιαφέρετα ι περισσότερο για τη χρήση 
της γλώσσας και λιγότερο για την προέλευση των ονομάτων. ΑποφεΩγοντας να 
πάρει θέση στο δίλημμα "φύση" ή "vόμω" γλιστρά στη διατΩπωση, ότι η 
γλώσσα της οποίας τα ονόματα αποτελοΩν σοβαρό "στοιχεία", είνα ι όργανο 
επικοινωνίας με κοινωνική διάσταση. Ο σκεπτικισμός του Σωκράτη οδηγεί 
έτσι στο ουσιαστικό αξίωμα ότι δεν υπόρχε ι θέση για κάποια καθαρά 
ιδιωτική γλώσσα. Η κάθε γλώσσα, περισσότερο ή λιγότερο ατελής για τον 
τρίτο , είναι επαρκής για την κοινότητα των ατόμων που μποροΩν να 
επικοινωνοΩν και ν'αλληλοκατανοοΩνται. 

Ταυτόσημη άποψη με κείνη του Ερμογένη για τα ονόματα έχει διατυπώσει κα ι 
ο Ιπποκράτης για τα "ονόματα" με τα οποία διακρίνουμε τα "είδεα". 'Όίμαι 
δ' έγωγε και τα οvόματα δια τα είδεα λαβείv άλογοv γαρ από τωv οvομάτωv 
τα είδεα ηγήσθαι βαλστάvειv, και αδύvατοv τα μεv γαρ οvόματα ~yσιος 
vομοθετήματά εστί, τα δε είδεσ ου vομοθετήματα αλλά βλαστήματα" 4 

• θα 
μποροΩσε να πει κανείς ότι ο επιστήμων Ιπποκράτης έδωσε την ορθή 
απάντηση στο σκεπτικισμό των φιλοσόφων και των σοφιστών για την 
προέλευση των ονομάτων . 

2.2. ΑΠΟΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΝΟΜΑΤΟΥΡΓΟ 

Οχι ο οποιοσδήποτε (386d -389a} . 
Σπάνιο είδος (389a}. 
Γνώστης των γλωσσικών "στοιχείων" (389 d-e, 424c}. 
Υπάρχουν "αγαθοί" και "κακοί" (43le} , όπως και σήμερα . 
Ο ονοματουργός κάθε λαοΩ "τον τε ενθάδε ". Κα ι τον εν βαρβόροις" 
αν είναι εΩστοχος είναι ισοδΩναμος, είναι αποδεκτός (390a}. 

2.3. ΕΠΙθΕΤΑ ΤΟΥ ΟΝΟΜΑΤΟθΕΤΗ (ΟΝΟΜΑΣΤΗ) 

"Ονοματου ργός" (389a) 

"Νομοθέτης" (390b) 
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"Ονομότων θέτης" (389e) 

Παθήματα όμως έμελε να έχε ι και ο ορισμός, το ερμήνευμα του ί διου του 
"ονόματος" και του σχεδόν συνώνυμου "όρου" ( term), όπως επικρότησε 
σήμερα. Ο ΡοντόπουλοςΤ5) στην ε ισαγωγή του, στο λεξικό ιατρικών όρων 
παραθέτει δεκόδα ορισμών περί του "όρου" που συνόντησε κατό την ανόγνωση 
συγγραμμότων της κλασικής και μετακλασικής εποχής, μεταξύ των οποίων του 
Αριστοτ έλη και του Γαληνού. Σύντομος μη ταυτολογικός είναι ο ορισμός του 
Λαμπ ί κι ου, που παραθέτει στην εισαγωγή του ο Ροντόπουλος: 'Όρος εστ ί 
λόγος, σύντομος δηλωτικός της φύσεως του υποκειμένου πράγματος". Η 
συντομία και η δηλωτ ι κότητο (σαφήνεια) αποτελούν βασικές προϋποθέσει ς 
ορθής επ ιλογής των όρων. 

Εργαζόμενοι με τους συναδέλφους μου, στην Ομόδα Ορολογίας του ΙΑΤΡΟΤΕΚ, 
σχεδόν επί δώδεκα συνεχή χρόνια, είχαμε την ευκαιρία νο παρακολουθήσουμε 
το 11 παθήματα" των ονομότων, των όρων, ολλό και των ορολόγων το 
οτοπήμοτο. Δείγματα οπό την πλούσιο συλλογή μας κοτοχωρούντσι στο τέλος 
της εργασίας και αφορούν ονόματα και όρους των επιστημών υγείας , που στη 
διόρκεισ της ζωής τους όλλοξον μορφ~ ή μόνο μορφολογία, πχ το όνομό μας 
ως θεραπόντων της υγείας, πρωτοεμφανίστηκε ως 11 πολυφάρμακος11 (Ομηρος) 
κα ι ως 11 ιατήρ1 , 11 ιητρός11 , "ιατρός", "γιατρός" και όγνωστο τί του 
επιφυλόσσει το μέλλον. 

Ο "όρος" το ίδιο το οντ ι κείμενο της μελέ1ης μας έχει τα δι κό του 
παθήματα ( 1. Στμ.) 11 όρος•, 11 ό'ρος", 11 Jρος11 , 11 ούρος• . 

Οι όροι αποτελούν συστατικό της γλώσσας. Ως γλώσσα νοούμε πόντο όχ ι το 
ποροχθέν, ολλό το οενόως πορογώμενο γλωσσικό υλικό. Η εξέλιξη της 
γλώσσας επομένως σποτελε 1 γεγονός σνσμφ ι σβήτητο. Εντούτοις το ερώτημα , 
αν οι όροι 11 πρέπει11 να σλλόζουν ολοσχερώς ή μορφολογ ι κώς, όταν η χρήση 
το απαιτεί, πχ 11 οφθαλμός - μάτι", 11 ούς - αυτί 11 , 11λέων - λεοντάρι 11 κτλ , 
επσνέρχετσ ι συχνό στις επιτροπές ορολογίας, ως κατ όλοι πο της σύγχρονης 
δ ι γλωσσίας μας. 

3. ΜΕΡΙΚΟΙ ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 

Οι σποδεκτο ί σήμερα ορισμοί γι ο τους όρους, την ορολογ ίο κσ ι τους 
ορολόγους μπορούν σύντομα να διατυπωθούν ως εξής: 

Ο όρος σύμφωνα με το δεδομένα της σύγχρονης γλωσοολογ ί ας παρ ι στ ό 
γλώσσ ι κό σημείο*. Το γλωσσικό σημείο έχει σημσ ί νον πχ /όνθρωπος/ κσ ι 
σημσ ι νόμενο, πχ "όνθρωπος". Το γλωσσικό σημ ε ίο που χρησιμοποιεί η 
επ ι στή μη και η τεχνολογία, δηλαδή οι όροι, παραπέμπουν πόντο στο ί δι ο 
σντ ι κείμενο σνσφορός. Εχουν μονοσήμαντη κσ ι ασυνεχή τιμή γι ' αυτό κσ ι 
προσδιορίζουν με ακρίβεια κα ι σαφήνεια το αντικείμενο ανσφορός τους . Το 
σύνολο των όρων ενός κλόδου της επιστήμης ή τεχνολογ ί ας που βρίσκοντα ι 
σε χρήση , συνθέτουν το σημασιολογικό πεδίο τους . 

Σύμφωνα με τα δεδομ ένα αυτό της γλωσσολογίας προτε ί νεται η ακόλουθη 
περιγραφή του τι ακριβώς παριστό ο "όρος ", απαλλαγμένη από ταυτολογ ί ες: 

* Γλωσσικό σημείο • λέξη ή σύνταγματα λέξεων, πχ: "κύτταρο", "φονικό 
κύτταρο". 



ΟΡΟΣ Γλωσσικό σημείο που α~ήκει σε συγκεκριμένο σημασιολογικό πεδίο 
με μονοσήμαντο αντικειμενο αναφοράς , ασυνεχές*, με δυνατότητα 
ένταξης σε δομές φυσικής ή λογικής τάξης . 

3.1. ΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΕΠΕΙ: 

Να είναι απλοί και σύντομοι . 
Να είναι γραμματικά ορθοί. 
Να είναι σαφείς με μονοσήμαντο σημα ι νόμενο , ασυνεχές. 
Να είναι ευρύτατα αποδεκτοί . 
Να αντιστοιχούν απόλυτα με τ η σημασία των ξένων όρων σε 
περίπτωση μετάφρασης. 

3.2. ΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΔΙΟΡΙzογΝ: 

Οντότητες (οργανισμούς, ουσίες, όργανα, νοσήματα , κτλ.) . 
Γεωγραφικά ονόματα . 
Ομάδες ονοματ ι σμένες ατόμων ή οντοτήτων. 
Ανθρώπινες δραστηριότητες. 
Ψυχικές καταστάσεις . 
Αφηρημένες έννοιες. 
Τίτλους και πατέντες ευρεσιτεχνίας . 
Χρονικά ορόσημα. 
Ακαδημαϊκές βαθμίδες. 
Κράτη, κά . 

Σημαντική είναι κα ι η παρατήρηση του Κουμονούδη(~ σύμφωνο με την οποίο 
ΗΕις ποίησιν όρου δεν αρκεί μόνο η γνι.ίσις, είναι χρεία και ευρυϊσς 
καθόλου και φσντσσίσςΗ. Ο ίδ ι ος αναφέρει κα ι τη φράση του Οράτ ι ου: 

"Πολλοί νεκροί θ'σνσστηθούν και άλλοι θ'σποθόνουν 
λέξεις τα νυν τ ι μι.ίμενσι , αν το θελήσ' η χρήσις, 
παρ' η εστί το δίκαιον και ο κσνι.ίν του λέγειν" . 

Γιο τη σημασία της αποδοχής οπό τους χρήστες των όρων, "νόμω και έθειο 
των εθ ι σόντων κσ ι καλούντων", όπως θα ' λεγε κa ι ο Ερμογένης ( 384d) . 

3.3. Ως ορολογία νοούμε το άθροισμα των όρων που χρησιμοποιούνται σε 
συγκεκριμένο γνωστικό πεδίο . Η πρώτη εμφάνιση έγινε στο τέλος 
του 18ου αιώνα στη Γερμανία και αντικατέστησε την ονοματολογία . 

Η ανάγκη ορολογίας και η αντιστοιχία τους σε περισσότερες γλώσσες 
καθορίζεται σήμερα οπό : Την αύξηση του καταμερισμού (την 
εξιδείκευση της επ ι στήμης και τεχνολογ ί ας). Την ανάγκη μεταβίβασης 
και διάδοσης των πληροφοριών (επιστημονικών-τεχνολογικών) . Την 
εφαρμογή της προτυποπο ί ησης (γιο κατοχύρωση ή και ακριβολογία) . 

* Μ'ουτή rην έννοια δεν θεωρούνται όροι πχ τα: μισός άνθρωπος, 
δεκστριόμιση, οκτι.ί τοις εκατό, τα τελεστικό ρήματα , πχ: ορκίζομαι , 
λόγω τιμής . Επίσης οι επικλήσεις πχ : άνθρωπε, θεέ μου , αμήν και 
τ έλος τα διάφορα γλωσσικά μόρια όπως τα: και, αν , δηλαδή, κά. 
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3.4. Ο ορολόγος επιστημονικών όρων πρέπει να είναι ειδικός στο αντικεί
μενο. Στο θέμα αυτό υπάρχε ι απόλυτη ομοφωνία οσων ασχολούνται με το 
θέμα, μεταξύ των οποίων κα ι ο ι γλωσσολόγοι. Ο φ ι λόλογος είναι 
απαραίτητος σύμβουλος για θέματα γλώσσας. Προκειμένου γιο τη μετά
φραση όρων , το προτεινόμενο σχήμα είναι: Ειδικός στο αντικείμενο, 
ειδικός στη γλώσσα πηγή, ειδικός στη γλώσσα στόχο. Ε ί ναι αυτονόητο 
ότι το τριοδικό σχήμα μπορεί να μετασχηματιστεί σε διοδικό ή και 
σπάν ι ο σε μοναδιαίο, αν κάποιος επιστήμονας συγκεντρώνε ι περισσό
τερες της μιας ιδιότητες. 

4. ΤΑ ΠΑθΗ ΤΩΝ ΟΝΟΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΡΩΝ 

Ο όρος υφίσταται μεταβολές, αλλαγές και αποβολές από γλωσσολογ ι κό αίτ ι α 
και οπό επ ι στημονικό. Το γεγονός έχει ήδη επισημανθεί οπό το Σωκράτη 
στον Πλατωνικό Κροτύλο: "Παντοχή οτρέφεοθοι το ονόματα" (42Jd). Το αμιγή 
γλωσσολογικό αίτιο είναι η προσαρμογή στη μορφολογία και τη σύνταξη που 
οκολουθε ί η γλώσσα (πχ "σκλήρυνση κστά πλάκες" οντ ί του ,, σκλήρυνσις κατά 
πλάκας", "λέων" "λ εοντάρι " ή και "λιοντάρι", "νόσος μακρών αλυσίδων" 
αντί "μακρών αλύσεων" , "μύτη" αντ ί "ρίς" , "αυτί" αντί 'Όύς", " ο βήχας" 
αvτ ί " η βήξ"). Καταργημένες κο ι "ξεχασμένες λέξεις" παύουν νο 
σχηματίζουν όρους (πχ "αεραντλία" αvτί "πνευματική αντλ ία", "λεμφικός" 
αντί "λεμφατικός", "αρτηρία του πέους" αvτί "καυλική αρτηρ ί α", 
"τεvόvτιος" αvτί " τένιος", "τρίχα" αvτί "θρίξ", "απύρετος" αντί 
"ληξιπύρετος", κτλ). 

Σημοντ ι κό είναι κο ι το καθαρώς επιστημονικό ο ί τι σ που οδηγούν σε 
μεταβολές και ανανέωση των όρων και των ονομάτων των οντοτήτων. Οι π ι ο 
συχνές μεταβολές ε ί ναι: 

ο . Η κατάργηση όρου γιατί δεν εξυπηρετε ί την επιστήμη (δεν μεταδίδει 
πλέον χρήσιμη πληροφορ ίο, πχ Όμουιχ.π ι κός πυρετός" , "χο ι ρόδωση" , 
" έκλει γμσ" ). 

β. Η οντικοτόστοση δόκιμου όρου οπό αντιδάνειο και αδόκ ι μο, που 
επ ιβάλλουν διάφορο ισχυρό κέντρο, (πχ φορμοκοβιομηχονίο, όπως 
στην περίπτωση "αντιβιοτικό" σε οντικοτόστοση του δόκιμου 
"βιοθεροπευτικό" , Ιωοκειμόγλου) . 

γ. Αποβολή ή οντ ι κατάσταση όρου ως μη δόκιμου (πχ "φθίσι ς" , "υγίαvσι ς"). 
δ. Κατάργηση όρου επειδή η νόσος που δήλωνε απεδείχθη ψευδής (πχ 

χρόνιο σκωλικοειδίτης, νευροπίεση) ή άλλαξε η έκβασή της (πχ 
κακοήθης ανοιμ!α μετά _ τη θεραπεία της με τη Βιταμίνη B1z έγινε 
μεγαλοκυτταρικη ονοιμιο. 

ε. Συχνή είναι κα ι η διατήρηση του σημαίνοντος με αλλαγή όμως του 
σημαινόμενου, επειδή το απαιτούν οι νεότερες επιστημονικές εξελ ί ξει ς 
(πχ "δυσπεψ ί α" δεν δηλώνει πλέον δυσαπορρόφηση θρεπτικών ουσ ι ών, 
αλλά "αίσθημα γαστρικού φόρτου" . Η κατάργηση μόνο του πόνου με 
φάρμακα δεν καλείται πλέον "ανοισθησίο", ολλό "αναλγησία") . 

ζ . Γ ι α δ ι άφορους και συχνό τελείως απροσδιόριστους λόγους, αδόκιμοι 
όροι οπό χρόνιο παραμένουν σε χρήση, χωρίς να δυσχα ι ρένουν τη 
συνεννόηση μεταξύ των ειδικών (πχ "υπέρταση" αντί "υπερπίεση", 
"παθολογική φυσιολογία" -s ic- αντί "λε ιτουργική παθολογία " , "φυσιο 
λογικός ορός" αντ ί " ισότονος χλωριονοτρ ι ούχος ορόc") 



Δεν υπάρχ ε ι αμφιβολία ότι: " η συνθήκη και ομολογία" και το "έθει των 
εθ ι σόντων κο ι καλούντων" (384d) , που επ ι κολε i το ι ο Ερμογένης στον 
nλοτων ι κό Κροτύλο, καθώς και η μεταγενέστερη ρήση του Ορότ ι ου, που 
επικαλείτα ι και ο Κουμονούδης(6) H ••• av το θελήσ' η χρήσις, πορ' η εστί το 
δίκοιοv και ο κοvώv του λέγε ι vΗ αποτ ελούν την ανέκαθεν και μέχρι σήμερα 
ισχυρή συνθήκη γιο τη μακροβ ιότητα των όρων. 

5. ΟΡΟΛΟΓΩΝ ATOnHMATA 

Οι ανά τους οι ώνες "ονομοτουργο ί", "νομοθέτες" , 'Όνομοτοθέτ ες", 
"ονομαστές" και 'Όρολόγο ι" συνεχώς ποσχ ί ζουν όχι μονο για νεολογισμούς, 
αλλά και γιο ομάλυνση των κακώς κειμένων. Ο Ροϊδης ΟJ αναφέρει στο Είδωλο 
την π ερ ί πτωση του γραμματ ι κού Αρίσταρχου, που έκλ ιν ε ο Ζεύς του Ζεός 
στην προσπάθειά του να το μετατρέψει από ανώμαλο σε ομαλό. Και ο Ροϊδης 
σχολ ι όζε ι : 'Όυδ ' έτυχε ποτέ ν 'aποδε ι χθε ί συντελεστ ι κώτερο της βουλήσεως 
του ενός, η προς τούτο συμφωνία πολλών". 

5. 1. ΑΤΟΜΙΚΕΣ nΡΟΣnΑΘΕΙΕΣ nΑΡΑΓΩΓΗΣ ΟΡΩΝ 

Στ η συνέχεια αναφέρονται ενδεικτικό ποροδείγμοτο ατομικών προσπα
θειών ιατρικής ορολογίας, που είδαν το φως της δημοσιότητος οπό το 
1887 μέχρι το 1953 . Κοινό γνώρισμα των προσπαθε ι ών είνσι ο γλωσσι
κός, τυφλός φανατισμός "καθαρών" και "μαλλιαρών" και η τόση "δ ιόρ 
θωσης" της ορολογίας μ ε προτάσεις κατασκευασμένες in studio. Η 
"περιγεννητική" θνησιμότητα αυτών των όρων υπήρξε 100%. Αγνόησαν 
τους κανόνες της σύγχρονής τους γλωσσολογίας γιο την καθιέρωση των 
όρων και τιμωρήθηκαν με την αγνόησή τους οπό τους χρήστες . Τους 
μόνους αρμόδιους να κρίνουν γ ιο την ορθότητα, αλλά και τη χρηστι 
κότητα των όρων. 

Α. Σ. Ν . Χωματ ι ανός , Ιοτρικόv Λεξιλόγιοv Ελληvο- λοτιvικόv. Αθήνα 
1887 , Κολλαρόκης- Τριονταφύλλου . 

Από το μικρό λεξικό του Υπιάτρου Σ.Ν.Χωματιονού σταχυολογούμε 
ενδε ι κτικούς όρους της εποχής. 

Καταστρεπτικοί ποθήσεις 
Ακροδοκτύλ ιοv 
Αvουδίο 
Αρτηριοστέωσι ς 
Αρθρικός μύκης 
Αρχοκήλη 

Βραδυπεψία 
Βλεvορριvίο 
Γλυκύφθογγος 
Διaσεισμός 
Πvεύμο (αέριο) 
nτεγχύτης 

Β . Μερικοί ι ατρικοί όροι σε ακραίο δημοτ ική (μαλλιαρή), κατά τον 
Φωτιάδη και την nαπαμόσκου, δείγματα γλωσσικού φανατισμού, αλλά 
και ασυμφωνίας, ακόμα και μεταξύ των ομόγλωσσων. Αληθινό "πάθη" 
ορολόγων. 
1. Φ. Φωτιάδης, Το έμφυτοv θερμόv. Αθήνα, 1935. 
2. Α. nοπομόσκου, Αvθρώπιvος μηχοvισμός . Μετάφρασμα (sic) 

Αθήνα , 1906 . 
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Καθιερωμένος όρος 

Ανθρακικό οξύ 
nεπτικός σωλήνας 
Σπόνδυλος 
Μυς 
Μυϊκή ίνα 
Μυϊκή σύσπαση 
Ανω κοίλη •λέβα 
Βλεννογόνος υμένας 
θερμίδα 
Κόκκυγας 

Κατά Φωτιάδη 

Ανθροκόξινο 
Χωνευτικός σωλήνας 

Κατά nαπαμόσκου 

Καρβουνικό ξ ινό 
θρεπτικό αυλάκι 
r,ονδύλι 
nοντ ίκι 
nοντικέν ιο κλωστή 
nοντικοτός μοζεμός 

Απάνω κού,ιο •λέβα 
Ηυξένιο μεμβράνη 

Ζεστίδο 
Κωλοκούκουρο 

Γ . Γ.Δ . Χοϊδόπουλος και Feely Bros. Ο πρόχειρος ιατρός του Ελληνος 
εν Αμερική. San Francisco Call . 1915 , Χρόνος . Κε,. Ονομοσί α ι 
Φαρμάκων της κοινής χρήσης εις την Ελλην ι κήν, Κοθομιλουμένην (sic) 
και Αγγλικήν γλώσσαν, δηλαδή σε τρεις γλώσσες. nαραθέτουμε μικρό 
δείγμα όρων Έλληνι στίΗ_κσι στην ΗΚσθομιλουμένηΗ: 

αβδέλα βδέλα εξόγκωσις πρήσμο 
βενζ ίν (sic) - βενζίνη κοριόλιο (σημ . μ ετ . οξυτενή κονδυλώματα) 
σύριγξ κλύσμα 

Δ. n. Ροντόπουλος, Λεξικόν των Ιατρικών Ορων, Αθήνα 1940. 
Κυκλοφόρησε μόνο ο πρώτος τόμος (Α-Δ). Μετά τον πόλεμο 
κυκλο,όρησε ολ ιγοσέλιδο μόνο τεύχος (Ε) και η έκδοση δι εκόπη 
ξανά, αυτή τη ,ορά γι ο λόγους οικονομικούς .151 

αγχοφρασίο • η δια λόγου έκφρασι ς των λέξεων 
οδαγμός = κνυσμός 
αδέλφ ιξ ις • ομοι ότ ης, στενή συγγένεια 
απερίεργος • απέρ ιττος , απλός 
βάδισμα ο ινοφλυγικόν • βάδ ισμα ο ινοπότου 
βολονίς = πεσσός, υπόθετον 
βορυπεψίο • δυσπεψία 
βοσqφοβίο • πτωσιφοβίο (όρος σφαλερός) 
βοUσμός • κραυγή, υλακή κυνός 
βλοψίφρων • φρενοβλαβής 
γαλαδινός • ο θηλάζων 
γαστρός έκφυσ ι ς • δωδεκαδάκτυλον 
γουσός • ραιβός 
δακνώδης • δηκτικός, ερεθ ι στ ι κός 
δελτισμός • δ ιαμαρτία περ ί την προφορά του δ ε ι ς τ 
δ ι άδυσ ι ς • η δια μέσου δ ι άβασις 
δ ιολιπμάνω = διαλείπω • 
διομυδάω • γίνομαι σπογγώδης 
εγκάθισμο • ημίλουτρον 
εγκοτάληψις = επίσχεσ ι ς (των ούρων) 
εγκυλίωτον = το περιελισσόμενον 
εγχρονία = χρονία φύσ ι ς τινός 



Ε. Δρ Κ. Μητρόπουλος, Ιατρικοί όροι και ορισμοί. Ιστορική των 
ιατρικών όρων εξέλιξις. Νοσοκομειακά Χρονικά , 1955, τεύχη 1,2, 
και 3. Παραθέτουμε το εισαγωγικό σημείωμα του Κ . Μητρόπουλου, 
που ε ίναι παρμένο οπό το "Ατοκτο " του Α . Κοραή και αντ ιπροσωπευ 
τικά δε ίγματα όρων . 

Τεύχος 1 
"Οστις επ ι θυμεί να βάλη εις τον τόπον τον συνειθισμένον νέος 
λέξε ις , χρεωστεί πρώτον να ερευνά μη δεν σώζεται ήδη εις την 
γλώσσαν του, ότι ματαίως ζητε ί , και ον δεν το εύρη να το 
δανε ίζεται οπό το ευρ ι σκόμενο εις τον παλαιόν και ει ς τον 
πaρaκμάζοντο ελληνισμόν, ένθα υπάρχουν πολλά συνώνυμο , δ ι ολέγων 
δε οπό τούτο το ευκολώτερον να νοηθή και οπό τον οποίδευτον 
της παλαιάς γλώσσης". (Κοραής ΑΤΑΚΤΑ , τόμ . Δ, θ}. 

13. ολοίο φθίσ ι ς : η λανθάνουσα φθίσις . Γολ. Ιπ . λεξ . 
14 . ολλοφυής και ολλοιοφυής : η ευμετάβλητος φύσις . 
15. aμορθρίτις : άμα και ορθρίτις, η ταυτόχρονος φλεγμονή 

απασών των αρθρώσεων. 
16 . ομφίθλοσμο και ομφίθλασις : η πανταχόθεν του θώρακος 

κάκωσ ι ς των μαλακών μορίων. 
17 . ονοβήσσε ιν : δια βηχός οποβάλλειν το πτύελον . Ιπ . ΙΙ , 

628. 
18 . ονονδρωθήνο ι : χάνε ι ν τον ονδρισμόν . 

Τεύχος 2 
9. aγευοτίο : επιθ. άγευστος και ουχί αγευσίο. 

10 . ογρευσ ί νοι : δι'ενός - σ. το ουσιοστ. άγρευσις και 
ουχί ογρευσίο. 

11 . οδενεκτομή και ουχ ί οδενοκτομία ή οδενωκτομία, ως 
ο Ροντόπουλος . 

12 . οδενόγκωσ ι ς κα ι ουχ ί οδενογκωσίa. 

Τεύχος 3 
94. χλωρίασις ή χλωρονaιμίο κα ι κακώς χλώρωσι ς εκ του 

ξενικού Chl orose . 
95 . χολαγγειίτις : προκριτώτερος του ογγε ιοχολίτις . 
96. ψυχονόσος κα ι ψυχονοσία : οπό πάσης απόψεως άριστοι 

όρο ι , τους οποίους προτείνομεν ε ι ς αντ ι κατάστασ ι ν του 
ψύχωσις - psychοse. Ο όρος ψύχωσις δηλοί ε ις την ελληνικήν 
την ενδυνάμωσ ι ν της ψυχής, ως τούτο δηλούτοι σαφώς δια 
του όρου ε μ ψ ύ χ ω σ ι ς. 

97 . ψuχονεuρονόσησις : αντί του ψυχονεύρωσι ς, ρ . ψυχονοσέω . 

6. ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

Οι επ ι στημον ι κο ί όροι αποτελούν αναπόσπαστο στοι χεί ο της επιστήμης . 
Γεννιούνται και πεθαίνουν με τον ίδιο ρυθμό που βλέπουν το φως οι νέες 

11 
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ανακαλύψεις, ζουν όσο αυτές, ισχύουν. και χάνονται στην αφάνεια μόλι ς η 
χθεσινή επ ιστημον ι κή αλήθεια καταστει η σημερινή πλάνη. Δεν θα μπορούσε 
να συμβεί διαφορετικά. Κα ι το ερώτημα που μας γεννιέται είναι σε τ ί 
αποβλέπει άραγε η προσπάθεια μερικών που προσπαθούν να συντηρήσουν βίαια 
και αφύσικα όρους ξεχασμένους ή να αναβιώσουν νεκρούς; 

(Σαρωνίδα , 1.10.1992) 
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