
'ΙΌ <FΟΛα'ΊΚΟ ΖΗ'ΒΜΑ. L"l'(W F.ΛΛΗ'αΚΟ χα'Ο 

(Απει κόνιση χ~υ - Γλωσσικά προβλήματα - Προτάσεις) 

κ. Παπαδανασίου 

Προκειμένου να δ ιερευνηl')ε ί η φύση και η έκταση των προβλημάτων ορολογίας 

στον F.λληνικό χ~. απεστάλη ε ιδικό προς τούτο ερωτηματολόγιο σε διάφορους επι
λεγμένους φορείς κατανεμημένους σε διάχριτες ορολογικές ζώνες . 

Η έρευνα πραγματοπο ι ή'δηκε στα πλαίσια σχετικής εργασίας που εκπόνησε η ομά
δα ΤΕ-21 του ΕΛαr. 

Το ειαγόμεvο συμπέρασμα ε ίναι ότι στο παρόν στάδιο τίθεται ζήτημα 

α) ευρείας ευαισθητοποίησης και κινητοποίησης για θέματα ορολογίας και γε

νικά για προβλήματα γλώσσας 
β) συστηματοποίησης και τυποποίησης γλωσσολογιl<ών αρχών προσανατολισμένων 

στα προβλήματα ορολογ ίας 
γ) βεληστοποίησης έργου υπαρχόvrων οργάνων εκπόνησης ορολογίας και υλο

ποίησης εποπτικού σuvrονιστιχού φορέα. 
Προς επίτευιη των παραπάνω στόχων δίδεται αρχικά μία συνοπτική εικόνα του 

χ~υ ορολογίας , αvαλύοvrαι ιδιαιτέρως τα βασικά γλωσσικά προβλήματα και δια
τuπώvοvrαι τελικά προτάσεις για την αντιμετώπιση των ορολογιl<ών προβλημάτων. 

GREECE AND ΤΗΕ ΊΈR~OLOGY QUES"ΠON 

(Description of the present situation - Linguistic problems - Proposals) 

Κ. Papathan.asiou 

SUMMARY 

Wίth the objectiνe to study the nature and the extension of tenninological 

problems in Greece, a questionnaire has been sent to different terminology committees 

in specific areas. The research took place within the frame of related work done by the 

Technical Comrnίttee ΕLΟΤ-ΊΈΕ/ΊΈ-21. 

Conclusions: 

a) lnform the public opinion about terminology matters and language problems. 

b) Systematize and standarize Terminology princίples. 

c) Better the work: of existing termίnologycommittees and to create a superνisίng 

coordinating Body. 

We giνe a descrίption of the present situatίon of Terminology, an analysis of the 

buic linguistίc problems and we offer solutions to the terminology problems. 
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ο. ΕΙΣΑΠΣ1i 

Στην αναχοίνωση αυτή η οποία είναι απόρροια σχετικής εργασίας ποu εκπόνησε 

η ομάδα ΤΕ-21 τοu F.λf:lr, παι:χ>υσιάζεται η υπάρχουσα κατάσταση του χώρου της Ελλη

νικης ορολογίας όπως αυτή προκύπτει από επεξεργασία στοιχείων ΟJγχεντρωμένων 

βάσει ερωτηματολογίου που απεστάλη προς συμπλήρωση σε διάφορους ενδιαφερόμενους 

φορείς. Ειδικότερα επιχειρείται: 

α) να δο{)εί μια ΟJνοπτιχή εικόνα των πεδίων ορολογίας στον Ελληνικό χώρο, 

να διαχριδούν περιοχές ή ζώνες χωριστού' ενδιαφέροντος και να καταταχοούν ως πρ:>ς 

το μέγεοος του πρ:>βλήματος. 

β) να καταγραφούν οι δραστηριότητες στο χώρο της ελληνικής ορολογίας καδώς 

και τα προβλήματα που ενδεχομένως αvrιμετωπίζονται. 

γ) να αναλυοούν ιδιαιτέρως τα βασικά γλωσσικά προβλήματα. 

δ) με βάσει τα παραπάνω να πρ:>ταόεί η υλοποίηση ενός Προγράμματος Ανάπτυξης 

Καόιέρωσης και ΤΙ.ιποποίησης Ελληνικής Ορολογίας. 

ι.ι. Σ)(ημ.ατική απεικόνιcη 

Το μέγεοος του προβλήματος σε ένα ορολογ ιχό χώρο γίνεται αντιληπτό απ ' την 

ειοροή όρων ξενικής προέλευσης και την αδυναμία απόδοσής τους ή γενικότερα από 

το αποτέλεσμα της επίδρασης μιας ξένης γλωσσικής δομής πάνω στη γλωσσι κή δομή 

του σuγκειφιμένου χώρου . 

. 'δρα • • λ' ( . )(l) Το φαινομενο της επι σης αυτης καλειται παρεμβο η interference και 

τα αίτια εμφανίσεώς του είναι: 

α) Η επιμειξία ( intercoιιrse ) <2> όρος ο οποίος χαρακτηρίζε ι τη δύναμη της 
ανάγκης του ανόρώπου για επικοινωνία (συνεργασία, αμσιβαίες συναλλαγές , κοινω

νικές σχέσεις) και το βαόμό στον οποίο αυτή αναπτύσσεται κατά τις εκφάνσεις του 

ιδιαίτερου βίου του (εμπορι κές δραστηριότητες, μετανάστευση, απομόνωση κοινωνι

κών ομάδων κ.λ.π.). 

β) Η εγγενής δυσκολία της αμφιμονοσήμαντης αντιστοίχησης δύο γλωσσικών 

συστημάτων λόγω των βασικών δομικών - σημασιολογικών διαφορών τους (δηλαδή της 
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διαφορετικής όεώρησης του χόσι.ιοv από τους λαούς) . 

γ} Το υψηλό αντί.ημο ή το κόστος της συνεχούς φροντί.δας και προσπά

όειας που αnαιτεί.ται προκειμένου ο χρήστης δύο ή περισσοτέρων γλωσσιΗών συ-. 

στημάτων να διατηρήσει ανέπαφες ης γλωσσικές δομές που χρησιμοποι εί. εναλ

λαχηκά. 

Με γνώμονα τα παραπάνω βασικά γνωρί.σματα του προβλήματος απεικονί.ζουμε 

το χώί;,ο της ορολογί.ας σαν μί.α ομάδα ομόκεντρων κύχ.λων διαγεγραμμένων κατά 

σειρά φδί.νουσα αχηνικά ξενικής επί.δρασης (την οποί.α περιγράφουμε με τους 

όρους επιμειξί.α και παρεμβολή) κινούμενοι από το χώρο της καόομιλουμένης ή 

"Κοινής Ορολογί.ας" (εξωτερ ι κή περιφέρεια) για να καταλήξουμε σε ένα αμιγές 

ιδεατό κέντρο. 

Διαχρί.νουμε έτσι έξι κύριες περιοχές ορολογί.ας ή ορολογικές ζώνες κατά 

το σχήμα . 

-· - ·- -

Σχήμα 1. θΕΏΡΗΤ.D<Η ΕΙΚΟΟΑ ΑΜΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΎ - ΞΕΝJΥ ΧΩΡΟΥ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 
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ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:: i) Στην χοιvή ορολογία σωρεύονται προβλήματα από όλες τις 

ειδικές γλώσσες, το φαινόμενο της παρεμβολής α.ιχvά ενισχύεται από τη διάδοση ξέ

νων όρων δια μέσοu των μέα.ιν μαζιχής ενημέρωσης χαι τελιχά υπονομεύεται χαι αλ

λοιώνεται η γλωσσιχή - ε"'1ιχή μας ταυτότητα . 

i1) Οι χύχλοι δεν έχουν επάλληλη σχέση χαδώς η "χοι vή ορολογία" δεν περιέχει 

όλες ΤLς ειδιχές γλώσσες (παρ' ότι μπορεί να περιλαμβάνει όρους 

απ' όλα τα α.ιναφή πεδία), η Τεχνική Οιχ>λογία δεν επιχαλύπτει την Ιατρική χ.λ.π •• 

Εχείνο δηλαδή ποu συμβαίνει είναι μία διάχυση ορολογίας στο βα"μό που η χά

"ε ζώνη έρχεται σε επαφή με τις υπόλοιπες, ενώ χάτω από άλλες σuνθήχες έχουμε 

α.ιγχέντpωση ορολογίας φαι vόμενο που έγχει ται στη α.ισσώρεuση ορολογίας από δύο ή 

περισσότερες ζώνες σε ένα μόνο ολιστικό επιστημονιχό πεδίο (π.χ. οιχολογία) ή σε 

ένα μόνο φορέα με πολλαπλά μεταφραστιχά χαθήχοντα (απόδοση εννοιών από δύο και 

περισσότερα πεδία ορολογίας σε &:.ιο χαι περισσότερες γλώσσες π.χ. μεταφρασηκό 

τμήμα ED<). 

iii) θα πρέπει να τονιστεί ότι το 11ιψιγές κέντρο" αποτελεί ένα:v ιδεατό μη εφι

χτό και μη επιδιωκόμενο στόχο . 

Αληδής στόχος είναι η ενίσχυση των α.ιναγωνιστιχών, αφομοιωτιχών χαι παρα

-γωγιχών μηχανισμών της γλώσσας ώστε να ιψιλλάται χαι όχι να εχδιώχει τις γλωσσι

κές δομές με τις οποίες έρχεται σε επαφή . 

iν) Οι διαχριvόμενες ορολογιχές ζώνες ε ίναι: 

α) θεωρητιχή Ορολογία Ονομάζουμε έτσι την ευρύτερη ορολογιχή ζώνη που κα

λύπτει διάφορους τομείς "εωρητιχής επιστημονιχής σχέφης (όπως Φιλοσοφία, Κοινω

νιολογία, Οιχονομία, Αρχαιολογία, Γλωσσολογία χ.λ.π.). Επίσης α.ιμπεριλαμβάvεται 

εδώ λόγω της χοιvής επιστημονιχής βάσης χαι το πεδίο της Νομιχής Ορολογίας, παρ• 

ότι παροuσιάζει χάποια ιδιαιτερότητα χαι αποτελεί σαφώς διαχριvόμενη περιοχή 

γνώσεων. 

β) Ιατρική Ορολογία Ειιρύτατο χαι πολλαπλώς χατιψεριζόμενο πεδίο, 

περιγράφει την "τέχνη "εραπείας ασθενειών" οπότε α.ιγχαταλέγεται εδώ χαι το πεδίο 

της Ψυχιατριχής - Ψυχανάλυσης παρ' ότι (όπως και η Νομική στο χώρο της δεωρητι

κής ορολογίας) αποτελεί σαφώς ξεχωριστό γνωστικό α:vτιχείμενο. 

γ) Τεχνική Ορολογία Είναι πεδίο της πρακτιχής εφαρμογής χαι της τεχνολο

γίας χαι χαλύπτει την ευρύτερη τεχνιχή επαγγελματιχή εχπαίδεuση σε όλες της τις 

βα"μίδες. 

δ) Καλλιτεχνιχή Ορολ~ Περιλαμβάνει τομείς 11τέρφεως της ανδΡώπινης 
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φvχής" δηλαδή τομείς αLσόητικής αντίληφης καL δραστηρLότητας που εκδηλ.ώνονrαL 

με ένα ίιφος, μLα τεχνLκή, ένα "επLτi)δευμα'' όm.ις: Καλές τέχνες (ΑρχLτεκτονLκή, 

Μ:>υοLκή, l.ωγραφLκή, Ποίηση, Γλυπτική, θέατρο, Χορός (μπαλέτο (μψόρχημα), καλ

λLτεχνικό πατινάζ (παγοδρομία)), μελόδραμα (οπερέτα, λψπρέτο), Λογοτεχνι:α (με

ταφραστές, συγγραφείς, κριτικοί), Κινηματογράφος. 

Εδώ ο χώδικας επικοινωνίας είναι κυρίως αισθητικός και ο κίνδυνος που 

εwπάρχει είναι αυτός της αισθητικής ευτέλειας (ή του 11ειιχuδαΊ.'σμού11 : του χύδην 

ωραtΌμού καL του εκχυδαϊσμού του ωραίου, του κοινότοπου, ευτελούς, φτιασιδωμέ

νου και φερόμενου ως 11ωραίον" ίιφους, του αισθητικού λαϊκισμού και της "φτηνιά

ρικης" τέχνης, με μια λέξη του Kitsch). 

ε) Συναλλακτική Ορολογι:α Εδώ οριοδετούνrαι ετερόκλητοι τομείς υποκει:μενοι 

σε ένrονη "σύμμειξη" (εσωτερικές - εδvικές, εξωτερικές - διεδvικές ανταλλαγές ή 

συνεργασίες μεταξύ μεγάλων κοιvωνιΗών ομάδων) επLβαλλόμενη κυρίως από το εμπό

ριο, την φvχαγωγία, τις κοLvωνικές σχέσεις. 

Κατ' αυτόν τον τρόπο περιλαμβάvονrαι πεδία ορολογίας όπως Εμπορική Ναυτι

λία, Τουρισμός, ΜΚχχ, Αδλητισμός, Ελαφρό Τραγούδι, Βιομηχανία, Εμπόριο, Τεχνικά 

σuνεργει:α, Ιππόδρομος, Χρηματιστήριο κλπ. 

στ) Κοινή Ορολογία Είναι ο ευρύς χώρος του καθημερινού βίου στον οποίο 

μετέχουν όλα τα είδη ανδρώπων, περLλαμβάνει δε μια "μεικτή ορολογία" που την 

απαρτίζουν κuρι:ως ονομασίες ειδών διαβίωσης ή πρώτης ανάγκης και στο βαδμό που 

η ανάγκη αυτή άrπεται εξειδικευμένων δεμάτων (π.χ. οικοσ.ισκευές, μαστορέμα

τα κλπ.). 

Ενrάσσεται στην ουσία στο χώρο της φvσικής γλώσσας διαχωριζόμενη συχνά σε 

επι: μέρους γλώσσες κοιvωνιΗών ομάδων (μεικτές γλώσσες, κοιvωνιόλεκτα, ιδιόλεκτοι 

κλπ.), είναι δΤ}>..αδή αντικείμενο μελέτης της διαλεκτολογίας. 

1.2. Διερεύνηση χΨΟU Ελληνικής ~ίας 

Προχεψέvοu να διακρίνουμε τα γενιχά χαι επί μέροuςχφαχτηριστικά του χωροu 

της Ελληνιχής Ορολογίας, αποστείλαμε προς συμπλήρωση ειδικό ερωτηματαλόγιο σε 

έναν ικανό αριδμό φορέων (ΙδιωτιΗών και Δημοσίων) επιλεγμένων με κριτήριο την 

κατανομή τους σε όλες τις ορολογιχές Cώνες χαδώς καL την εικαζόμενη ή δεδομένη 

εμπλοχή τους σε δέματα ορολογίας. 

Σκοπός του ερωτηματολογίου ήταν 

- Η έρευνα και η καταγραφή του Ελληνικού χώρου σε δέματα ορολογίας (ενδια

φερόμενοι φορείς, όργανα εκπόνησης ορολογίας (αν υπάρχουν), δραστηριότητες, 
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γλωσσάρια Ηλπ.). 

- Επισήμανση σχεηχών σ:νσ:γχών κατά ΎVΟΟΤιιώ αντικείμενο, φορέα και γλώσσα. 

- Διατύπωση προτάσεων για τον τρόπο κάλuφης των σ:νσ:γχών. 

Το δείγμα των ερωτηματολογίων mυ μας αnαντήοηκαν κάλ.UΦε μετά βίας το 15" 

τοv αρχικού πλ.η()vσμού - στόχου (σαράντα πέντε απαντήσεις έναντι μεγίστου αναμε

νόμενοv αριδμ.ού τριακοσίων) οπότε οι λοιποί : 

α) Είτε δεν είχαν - παρ' ότι δα όφειλαν - ιχνος ενδιαφέροντος για το ζήτημα 

β) Είτε δεν ήταν σε δέση να αnαντήοοvν (έλλ.ειφη χρόνου, αδυναμία να εχφέ

ροvν γνώμη γLα το δέμα, τήρηση nαδτrηκής στάσης) 

γ) Είτε - εν γένει - υτιήριαν καχώς επιλεγμένοι σrόχοι. 

Στην (α) και (β) περίπτωση το άμεσο ο.Jμττέρασμα είναL όη βολLδοσκοττήσαμε 

ένα τεράστLο κενό, δηλαδή ότL υnάρχεL γενLκή αδιαφορία ή άγνc>Lα γLα τα προβλή

ματα ορολογίας, δLασπώμενη αιτό σnί"ες εντόνου ενδLαφέροντος χωρίς το αναμενό

μενο πvρ . 

Η (γ) περίπτωση δα nρέπεL να κρLδεί ως άτοπη δLότι δα πρέπει να αnοδεχδού

με ότL δLανύοvμε ένα αρχιιώ μεταβατιιώ στάδLο οργανωμένης εκστρατείας για την 

αντLμετώπLση του ορολογLκού προβλήματος τοv onoίov η φύση καL η έκταση είναL 

επόμενο να μην έχουν γίνει ευρέως αντιληπτά. ΤίδεταL όμως εδώ δuνηηχώς για 

να δε.Lχ"εί η χρεία επαναλήφεως - εν ευ"έτω χρόνω - ενός ερευνητικού προγράμματος 

γLα "έματα ορολογίας σε μεγαλύτερη Ηλίμακα (π. χ. από φορείς όπως ΕΙΕ, Ε1<ΚΕ, ΕΣΥ) . 

Το μLκρό στατιστLκό δείγμα δεν επιτρέπεL τη ο.Jναγωγή ποοοτLχών, αλλά είναL 

υπεραρκετό γLα την εξαγωγή ποιοτLχών ο.Jμπερασμάτων, τα οποία είναι : 

ί) Υπάρχουν προβλήματα γλώσσας τα οποία αναπτίισσονταL βάσε L των απαντήσεων 

καL της δLκής μας εμπεLρίας σε LδLαίτερο ΚεφάλαLο. 

ίί) ΥπάρχεL έλλ.εLφη .εγκύρων λεξLχών καL γενLκά κα"Lερωμένης ορολογίας. 

ίίί) ΔημιοvργείταL ciιγχvση αιτό τη βαβυλωνία που επικρατεί στα Ελληνικά 

σvγγράμματα(διαφορετικές αποδόσεLς για τον ίδLο όρο, χρήση ενός όρου γLα απόδοση 

δύο διάφορων ξένων όρων, αυτούσιοι ξένοι όροι). 

ίν) Εξαιτίας των ίt ) ><aL ίίt) προκύπτει μεγάλο πρόβλημα κατά τη διδασκαλία . 

ν) Ως επικvρίαρχη γλώσσα - πηγή "εωρούνταL- τα αγγλικά και ακολουδούν σε 

μεγάλη απόσταση τα γαλλLκά - γερμανLκά (με μικρή μεταξύ τους δLαφορά), τα ιτα

λικά, τα Lσπανικά, τα ρώσικα καL στη ο.JνέχεLα τουλάχιστον όλες οι υπόλοLπες Ευ

ρωπαϊκές γλώσσες γLα την Υπηρεσία Ορολογίας της Εχ:>Κ και όλες σχεδόν οι απομένου

σες γλώσσες για το μεταφραστικό τμήμα του Υπουργείου Εξ,ωτεοιχών (το οποίο 
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βεβαίως χάνεL - κυρίως - χρήση ορολογίας καL οχL εχπόνηση), ciιμφωνα πάντα με τις 

απαντήσεLς του ερωτηματολογίου . 

νi) Υπάρχουν ελάχLστα Όργανα ή Επιτροπές εχπόνησης ορολογίας και αντιμε

τωπίζα.ιν τα χάτωδL προβλήματα : 

- ΕλλείφεLς ανδρώπLνοu δυναμLχοίι (γραμματεLαχή· υποστήρLξη, ειδιχοί επLστήμο

νες - ορολόγοι) χαι τεχνολσγιχοίι εξ.οπλισμού (Αρχειοοέτηση, λεξLχογραφία, βLβλLο

δηχονομία μέσω Η/Υ) 

- Εξ.είιρεcιη πόρων (χρηματοδοτήdεις, χορηγίες, επιχορηγήσεLς, δωρεές χλπ.) για 

χρηματιχή αμοL βή ανδρώπινοu δυναμιχοίι, διεξαγωγή ερευνών γLα ορολογLχά "έματα, 

ανανέωση και βελτίωση υλLχοίι, εχπόνηση εργασιών, έχδοcιη συγγραμμάτων χλπ. 

- Προβλήματα α.ιντονLσμοίι καL τυποποίηcιης (ζητήματα αλληλοχάλυφης επιτροπών, 

διάστασης απόφεων για τους ίδLους όρους, ευρύτερης ωτοδοχής νεολογLσμών και γε

νιχά κα"ιέρωσης όρων, χρήσης αδόχψ.ων όρων, καταστρατήγησης "εμελιωδών αρχών 

ορολογίας) 

Αvάγχη διατίιnωσης γλωσσολογιχών αρχών για την Ελληνιχή Ορολογία . 

νί Ο Οι λόγοL μη λειτουργίας επι τροrιών ορολογίας στα επί μέρους πεδία 

είναι : 

- Αδράνεια (η κυριότερη αιτία) (Απαντήσεις: Δεν υπήρξε ενδιαφέρον / Δεν χρί

δηκε αναγκαίο / Υπάρχουν άλλες προτεραιότητες / Δεν προτάδηκε μέχρι σήμερα) 

- Εμμεcιη κάλυφη (συνεργάζονταL με άλλους φορείς, χρησLμοποιοίιν κα"ιερωμένη 

ορολογία, συμμετέχουν σε άλλες επιτροπές) 

- Δεν προβλέπεται από το φορέα (Περίπτωση Υπουργείων οπου λειτουργούν μόνο 

μεταφραστικά τμήματα) 

Είναι μελλοντικός στόχος (αντικείμενο υπο εξέταση, έλλειφη χρόνου) 

Δυσπιστούν ως προς την αξ.ία των επιτροπών (Απ.: Είναι ευρύ το αντικείμενο/ 

προσπά"ειες επιτροπών, οργάνων ή ομάδων Ορολογίας έχουν αποτύχει στο παρελ-όόν / 

ανάγχη αντιμετωπίσεως του προβλήματος σε Ε1'νιχό - Πανελλαδικό επίπεδο) 

Ελλειφη ειδιχών επιστημόνων (σε "έματα ορολογίας, στο γνωστικό αντικείμενο ), 

νίίί) Στη συντριπτική πλειοφηφία των απαντήσεων <-80%) "εωρείται απαραί
τητη η σίισταcιη οργάνων εκπόνησης ορολογίας (ομάδων, επιτροπών, γραφείων, υπη

ρεσιών χλπ.) καδώς και η υλοποίηcιη ενός φορέα που "α συντονίζει τις δραστηριό

τητές τους. 
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2.1. Η επιμε ιξία 

Η ανά-γκη της γλωσσ ι κής επικοινωνίας η ενέχουσα ισοπεδωτικές διαθέσεις ανα

πτύσσεται εδώ ως δύναμη "συνεπαφής" ή επιμειξία. 

Το φαινόμενο της σημειολογικής σύμπτυξης του λόγου, πιχ>κειμένου να επιτα

χυνδε ί η διάδοσή του και να πιχ>αχθεί η επικοινωνία, καλείται "σύντμηση", ενώ η 

επιρι:ΧJή και ο εττηρεασμ.ός της γλώσσας σε σχέση με τα άλλα γλωσσικά συστήματα με 

τα οπ1'ία έρχεται σε επαφή ονομάζεται "παρεμβολή" . 

Πριν όμως ασχοληθούμε ιδιαιτέρως με τα τελευταία δύο φαινόμενα, θα πρέπει 

να παρατηρήσουμε ότι 

ί) Σε εόνι κό επίπεδο η επιμειξία οδηγεί στην επέκταση και συνοχή μιας 

γλώσσας (διάδοση ή κατάργηση φωνητιχών νεωτερισμών , διασπορά ιδιωμάτων κλπ.), 

ενισχύοντας παράλληλα την ιδέα της εόνι κής ταυτότητας . 

Το πρόβλημα πιχ>καλείται από τη στιγμή που κάποια κοινωνική διάλεκτος αποκτά 

μεγάλη ισχύ , θεμελιώνεται ως επίσημη γλώσσα και πιχ>τείνεται ως το μόνο ορθό πρό

τυπο δρώντας καταπιεστικά πιχ>ς τις υπόλοιπες κο ινωνιολέκτους και αποκλείοντας 

οποιαδήποτε ευεργετική επίδραση από επιμειξία. 

Τότε, η μη εκδήλωση της ελεύθερης α.ιναλλαγής - συνεπαφής οδηγεί σε πόλωση 

και αποκτά διαστάσεις καταλήγοντας σε γλωσσικό διχασμό ή 11διφασία11* (diglossia), 

πλήρη δηλαδή διάσταση μεταξύ της φερόμενης ως επίσημης γλώσσας του έθνους ( ή του 

γραπτού κατά βάση λόγου) και της πραγματικά ομιλούμενης γλώσσας (δηλαδή του πιχ>

φορικού λόγου). 

ίί) Σε διεόνικό επίπεδο η επιμε ιξία των λαών α.ινδuαζόμενη με την για ο

ποιοδήποτε λόγο αδρανοποίηση των εγγενών αφομοιωτιχών και παραγωγιχών μηχανισμών 

της γλώσσας, οδηγεί στην αύξηση γλωσσιχών παρεμβολών (χρήση δανείων όρων), δη

μιουργε ί μεικτές γλώσσες και επιφέρει καταστάσεις "αμφιλαλίας" (υβριδική κατά

σταση διγλωσσίας που έγκειται στη συγχρονική χρήση αυτούσιων όρων από δύο δια

φορετικές γλώσσες) με τελική επίπτωση την επιχράτηση του ισχυρότερου γλωσσικά 

συστήματος και την εξαφάνιση της γλωσσικής ταυτότητας του ασθενέστερου. 

ί ί ί) Και τα δύο φαινόμενα μπορούν να οδηγήσουν τόσο σε α-φασία όσο και σε 

α-λαλία. 

* (< δις+φάσκω, δις+φάσι ς) . Καθώς το φαινόμενο εντοπίζεται στην ταυτόχρονη ύπαρ
ξη δύο χρονιχών φάσεων ή μορφών της γλώσσας, ή ακόμη στη διάσταση δύο διαφορετι
χών κοινωνιχών τάξεων (λαού - "γραμματιζούμενων") ονομάζεται και γλωσσική διμορ
φία/διuφία/διφutα ή κοινωνική διγλωσσία. 
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2.2. Η παρεμβολή (Κατηγορί ες δανείων όρων) 

α) Μεταιpραστικό δάνειο. π .χ . Sky scrapper : ουρανοξύστης 

β) Σημασιακό δάνειο. Χρήση μίας ξένης ονομασίας επεκτείνοντας ή αλλάζοντας εντελώς 
τη σημασία ενός οικείου όρου (π . χ. Switching : μεταγωγή) 

γ) Φωvηματικό 

Ηλιτική προσαρμογή π.χ.stator = στάτορας 
τιροσαρμοσμένο(παραφδορά π .χ. κοuβούΗλιο (<λατ . cubiculum) 

~ παρετυμολογία π.χ . pil otis = πυλωτή 
δάνειο"' αναφομοίωτο π.χ . κάμπινγκ (< αγγλ. camping) 

αυτούσ ιο ( αμφιλαλία ή "διγλωσσία" ) π.χ . χρήση του πληθυ
ντικού της αγγλικής: modems, penalties . Χρήση 

αγγλικής προφοράς : SOS = ες όου ες 
δ) Πλαστό δάνειο. Χρήση ξένων παραγωγιΗών στοιχείων για δημιουργία νέων όρων π . χ. 

διαvοοuμενέ (Φεuδογαλλική κατάληξη), κολλάρω (ιταλική ρηματική 

κατάληξη ) Ηλπ . 

Ειδικά στην Ελληνική γλώσσα παρατηρούνται σuχνά και οι ιδιαίτερες περιπτώσεις : 

~) Σημασιακά αντιδάνεια: Χρήση υπάρχοντος οικείου όρου με· τη σημασία που πήρε σε 
ξένο γλωσσικό σύστημα το οποίο τον χρησιμοποίησε ως δά
νειο π .χ . Fantastic : Φανταστικός (αντί απίθανος, κατα
πληχτικός), pneumatic : πνευματικός (αντί -ίσως- πvευστικός) 

στ) 

αφομοιωμένα π.χ . μπόρα<Βενετ. bοra<λατιν. boreas<Eλλ . Βορέας 

/
γαλότσα<Βενετ . galozze<μσv . λατ . calopia<λατ. calopius<ελλ . 
καλόπους 

Φωvηματικά\καΗώς ΠfΧ?σαpμοσμένα Με τραγελαφικές καταστάσε ις τύπου Axisymme
tric = 11αξισuμμετριχός11 αντί αξονοσuμμετρικός ή Anoxic = ανοξε~
χός/ανοξι κός αντί ανοξuγονικός 

Παρατήρηση 

μερικώς αφομοιωμένα π .χ . σινεμά (ακλ.)-(νεωτ.) "σινεμαδάχι" 
αναφομοίωτα π.χ. ντισκοτέκ (< γαλλ. discotheque) 

Τόσο τα μεταφραστικά (ή εννοιολογικά) δάνεια που συνιστούν επιτυχείς νεολο

γισμούς όσο και τα αφομοιωμένα δάνεια ποu έχουν προσαρμοστεί στο οικείο γλωσσικό 

σύστημα , εμπλουτίζουν τελι κά και προάγουν τη γλώσσα . 

Στις περισσότερες όμως περιπτώσει ς ο δανεισμός οδηγεί σε γλωσσική υποτέλεια 

και αλλοτρίωση. Καθώς μάλιστα οι αφομοιωτικές γλωσσικές ικανότητες τείνουν να 

. :... -~- . ' δο . (4) • 
χαδοuν με την u vvuv τοu μορφωτικου επιπε υ και της γλωσσομαθειας , ως κuριο 

μέσο άμ.υνας απομένει - εν τέλει - ο νεολογισμός . 

2. 3. Οι αιντμήσεις (γαλλ. abregement) 

Το φαινόμενρ της συντμήσεως προκύπτει από την ανάγκη ταχύτερης επ ι κοιvω-

νιας και αφορά έναν δυσπρόφερτο ή σχοινοτενή όρο του οπο ίου η αιχνότητα χρήσης 

(η επαναληπτικότητα) αυξάνει. Διακρίνουμε τις εξής περιπτώσεις 
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α) Βραχυλογία ή λαχωνισμ.ός με αφαίρεση αυτοδύναμου μέρους από τον πλήρη όρο οπότε 
ο συντετμημένος όρος είναι όρος με κατ' επέκτασιν έννοια 
Παράδειγμα: (στη) διαπασών (<η διαπασών των χορδών συμφωνία) 
(στο) μέγιστο της ηχητικής εντάσεως 

Με χρήση του μέρους αντί του όλου 

/π.χ. (γερή) μύτη= οσφρητική ικανότητα 

/
Συνεκδοχή --Με χρήση ττ>υ όλου αντί του μέρους π.χ. 

Παναθηναϊκός = οπαδός του Παναθηναϊκού (ή παίκτης) 
β) Μεταφορά\Αττλή μεταφορά π.χ. "σπίρτο (= που παίρνει αμέσως φωτιά το μυαλό 

του) = ο έξυπνος 
Με χρήση ενός γνωρίσματος του συνόλου 

Μετωνυμία< π .χ. ~αλάθι = επ~τuχία τέ~ματ~ς στην. καλ~θοσφαίριση 
Με χρηση εμπορικης επωνυμιας η γενικα ονοματος προ

ciJπου , πράγματος ή γεγονότος (φερωνυμία) 

π.χ. κλάρκ = περονοφόρο (αννφωτικό όχημα) 

γ) Αντιστάθμιση ή ισοοτάθμιση της συχνότητας χρήσης ενός όρου και του κόστους του 
(δηλαδή του ποσού της ενέργειας που καταναλώνει κάθε φορά που χρη

σιμοποιείται ο όρος αυτός) με αντικατάσταση του πολυσύλλαβου όρου 
από ένσ:v ολιγοσύλλαβο συνώwμο 
Παράδειγμα: σιδηρόδρομος, αμαξοστοιχία - τρένο 

δ) Περικοπή, με αναγωγή του όpχ>υ σε ένα ελάχιστο διαιφιτικό και εξειδικευμένο 

τμήμα του (σχοινοτενούς) όρου 

Παράδειγμα: prefabricated house - prefab, προκάτ 

ε) Απλολογία, με αποβολή συλλαβής (ή συλλαβών) ή φωνήεντος ή διφδόγyων (μεταξύ δUο 
ομοίων συνήθως συμφώνων προς αποφυγή χασμωδίας) 
Παράδειγμα: (φωτογραμμομετρία) - φωτογραμμετρία 

στ) Συμφυρμός, με δημιουργία ενός 'όρου από στοιχεία δUο άλλων 
Παράδειγμα : σκαλώνω + καρφώνω = σκαρφαλώνω 

ζ) Αχροσημίες (ή αρκτικόλεξα) με αναγωγή του όρου στα αρχικά γράι.ιματα (ή τμήματα) 
των λέξεων από τις οποίες αποτελείται ο όρος αυτός, π.χ. ASCII 
(American Standard Code for Information and Interchange). 

Παρατήρηση : Οι αιφοσημίες (< γαλλ. sigle λατ. siglum = μικρό σημάδι) εί-

ναι ο γενικος όρος που προτείνεται για τις διάφορες κατηγορίες 

των γνωστών ως αρκτικολέξ,ων συντμήσεων . · Οι όροι αυτοί αντιμετωπίζονται ιδιαιτέ

ρως σε ειδικό κώδικα ο οποίος ονομάστηκε ΚΡΑΣΙΣ (κώδικας Ρηματικοποίησης Αχρο

σημιών (Αρκτικόλεξων) Σχηματισμός Ιδιωματισμών και Συντμήσεων). 

Χωρίς να αναφερθούμε εκτενέστερα στον κώδικα αυτό, αναφερουμε απλώς ότι με 

την εφαρμογή του θα μπορούσαμε να αποδώσουμε το 

AIDS (= Acquired Immune Deficiency Syndrome) =Βοήθειες , Αρωγές // γαλλ. SIDA (= 
Syndrome Immuno - Deficitaire Acquis) σε ΣΥΜΑ (= Σύνδρομο Μεταδοτικής Ανοσόπενίας 
ή Ανοσοανεπάρκειας) (Συνυποδήλ.ωση : Σήμα κινδύνου - θανάτου) ή ΑΔΙΣ (Ανοσοπενικό 
Δυνητικό Ιολογικό Σύνδρομο) (Συνυποδήλ.ωση: Φόβος θανάτου) αντί να λέμε Ε'ι.'τζ ή 

ΣΕΑΑ (=Σύνδρομο Επίκτητης Ανοσολογικής Ανεπάρκειας ή Ανοσο-ανεπάρκειας). 
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2.4. Ομωνυμία - Συ'\Μ\/Uμία - Πλησιωvuμία 

( : Ομοιότης σημασίας ή τύπου ή ομοιωνυμία) 

Κατά τους γλωσσολόγους ~ ομωνυμία ή συνωνυμία χαι η πλησιωνυμία διχρίνονται 

χατά το σχήμα : 

Ετuμολογιχή 

/Ομοτυπία } Μ 
Απόλυτη / (πολυσημία) S 
μωνυμίαλ "§ 

Μ 
c . . /ομοτυπία) Συμπτω~ατιχή § 

Ομοτυπια ~ · 
(ετεροσημία) Q 

CΜΙΝΥΜΙΑ<------- - - -- - - ΑΝΤΙθΕΣΗ--- - -

~ Απολυτη συνωνυμια 

~ ->ΣΥΝΩΝΥΜΙΑ/( πλήρης, ολιχή & τέλεια) 

~ --t> ""' . . 

\ 
Ετuμολογι χή t1 

ο . εριχή ~ ομοηχία } δ 
ρ· j Μεριχη συνωνυμια 

μογραφια..._ . -r= 

0 
. /Ομωνυμια _g μοφωνια (ομοηχί~Συμπτωματιχή ~. 

Ομοηχία Q 

"?· - . . . ΠΛΗΣΙΩΝΥΜΙΑ η σχεδόν συνωνυμια 

(near Synonymy) 

Παρατηρήσεις 

• ) • (3) . . . • 
ι Οι ορισμοι χαι τα παραδειγματα δεν συμπεριλαμβανονται εδώ για λόγους 

οιχονομίας χώρου. 

ίί) Από τις διακρινόμενες περ ι πτώσε ις η συμπτωματιχή ομοτυπία , η μεριχη 

συνωνυμία χαι η πλησ ιωνυμία οδηγούν σε όμο ιες (συναφείς ή μεταφοριχές) σημασίες 

χαι ειναι αυτές που συνεπάγονται πολυσημία χαι πρόβλημα 

θεσίας . 

2. 5. Δυσερμ.ηνε ία (ή Δυc»ιολία ΑΟΟδοσης) 

ονοματο-

Με τον όρο αυτό χαραχτηρίζουμε όλες τις περιπτώσεις όρων προς απόδοση, 

των οπο ίων το εvνοιολογι χό περιεχόμενο είναι ευρύ , βαθύ, στρυφνό ή ξένο προς 

τα γλωσσι χά μας β ιώματα , εν ολίγοι ς δύσχολο αν όχι αδύνατο να μετασχηματιστεί 

σε ένα γλωσσιχό του ανάλογο (ομώνυμο , συνώνυμο ή πλησιώνυμο) , τόσο στη γλώσσα 

που τον δημιούργησε όσο χαι στη γλώσσα που θέλει να τον ονοματίσει . 

Διακρίνουμε τις χάτωθι περιπτώσεις δυσερμήνευτων όρων : 
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α) Δυσεξήγητους διότι έχουν ευρύ, βαθύ, λεπτό ή αντιφατικό νοημα (: επαμφοτερι
σμός) π . χ . κόσμος , δημιουργία, Kitsch, gauntlet, pigmentation 
(= coloration // discoloration) 

Παραδοσιακούς π.χ. Kelpie , banjo, Αχριτικά (τραγούδια) 
~εθιμικούς π.χ. weekending, fast food (Μαγειρική, καθημερινός βίος) 

β) Εθνολογικούς~όρησκευτικούς π.χ. haloween, Panday, ομοούσιον 
~Εθνικούς - ':°λιτε ιακούς , π.~. coro~er , ~heriff, John-Bull . 

πολιτισμικους π.χ. φιλοσοφια: στωικισμος (= stoicism), τεχνη κλπ 

γ) Ιδιολεκτικούς διότι λαμβάνονται από ιδιολέκτους ή συνιστούν ιδιωτισμό και έ
χουν παραχθεί από κάποιο μη συμβατικό κώδικα επικο ινωνίας π. χ . 
bootstrap (Η/Υ), piggybacking (τηλεπικοινωνίες) 

δ) Αμετάφραστους όροι που ανήκουν σε οποιαδήποτε από τις παραπάνω κατηγορίες και 
ε ίναι αδύνατο τελικά να ονοματιστούν σε άλλη γ~ π.χ. 
cosmos (< ελλ . κόσμος), Karate (<Ιαπ. γυμνά χέρια). 

Σε κάθε τέτοια περίπτωση φαίνεται καθαρά η πλήρης διαφορά των γλωσσικών 

δομών που δεν είναι άλλο παρά η διαφορά της ταυτότητας 1-ων εθνών και η διαφορε

τική όεώρηση και αντίληφη των ανόρώπων για το γuρω τους κόσμο . 

2.6. Δανειακές επϊστροφές (αντιδάνεια) 

Παρ' ότι μας τιμά το γεγονός ότι πολλοί Ελληνογενείς όροι (φορείς μάλιστα 

υφηλών νοημάτων και βαθειάς σκέψης) έχουν υιοθετηθεί και ενταχθεί σε πολλά (Ευ

ρωπαϊκά κυρίως) γλωσσικά συστήματα και συνεχίζουν να χρησιμοποιούνται στην παρα

γuryή νέων όρων, θα πρέπει να παρατηρήσουμε ότι 

ί) Στη πλειονότητά τους , ενταγμένοι στην ξένη γλωσσική δομή, λαμβάνουν πα

ραλλαγμένη ή τελείως διαφορετική σημασιολογική διάσταση διότι ακριβώς καταλαμ

βάνουν ένα "εννοιολογικό κενό" στο ξένο σύστημα με εντελώς νέες μορφολογικές -

σημασιολογικές συντεταγμένες και 

ί ί) ως εκ τουτου κατα την απόδοσή τους και προκειμένου να αποφεύγονται 

σχετικά λάθη θα πρέπει να αντιμετωπίζονται ως ξένοι όροι με οικεία μορφολογικά 

χαρακτηρ ιστικά αλλά αφανή σημασία , δηλαδή ως ψευδο-cικείοι οροι. 

2.7. Αντιτιδέμενες έννοιες (Αντιι.Μ.Ιμίες) 

Συχνά η δuσερμηνεία και η πολυσημία των όρων αιρονται εαν τους διακρίνουμε 

βάσε ι των αντιθέτων τους εννοιών (αντιωwμίες) . Σπανίως όμως οι αντιωννμίες 

αφορούν και την εξέλιξη της σημασίας ενός όρου προς δύο άκρα και οδηγούν σε 

αμφισημία. 

Γενι κά τα "αντιώνυμα" (antonyms) διακρίνονται 
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α) ως προς το μέοον ή τον τρόπο (αντίτροπα) 
π.χ. πεί&J - πει'όαναγκάζω, κα'όuποβάλλω // πει'όώ - πει'όανάγκη 

ως προς την ενάντια σχέση δUο ψ?Οώπων ή πραγμάτων 
(ή σχέση ενεργούντος - πάσχοντος, πομπού - δέκτη) (αντίτακτα) 
π.χ. υποδουλωτής - δούλος, επφροή - επηρεασμός , δανείζω - δανείζομαι 

ως προς τις ιδιότητες ή τα -γνωρίσματα π.χ . καλό-κακό, άσπρο-μαύρο 

αντί'δετα~( ~ προς την κατεύ'όuνση/κίνηση/φορά ~αντίf?Ρ<?πα) π.χ. ~ώ.; - έρχομαι. 
\\ Καταχρηστικα: Χρηση αρνητικου η στερητ ι κοu 

Διαφέpc?ντα ως προς το λεξιδίου όπως δεν, μη, όχι, εκτός, χωρίς, 
πρό{)εμα (αντιπρό{)ετα) άνευ, δίχως π.χ. Δεν κάνω, όχι καλός 

Απόλυτα : Χρήση αρνητικού προ()έματος όπως 
α- , αν-, ανα-, αντι-, απο-, εκ-, εξ-, ξε-

π.χ. λέω - ξελέω 

διφορούμενα π .χ . λόγω αμφισημίας προ()έσεως όπως απόφραf.η (= έμφρα
/ ξη ) και ( νεωτ. ) απόφραξη ( π. χ. βό()ρων) = ξεβούλωμα 

δ) αμφίσημα -αντιφράσεις (δηλώσεις διά του αντι'δέτου ονόματος) π. χ . "bad" = πο-

\λύ καλός 
• ( • • • αλώ" • • . )(3) 

επαμφοτεριζοντα ετυμολογικη ομοτυπια επ ι κ η επι κακω π. χ . 

(αρχ . ελλ . ) άγος ή άγος 

2 . 8. Νεολογισιιός 

Όπως έχει ήδη δειχ'δεί η αντιμετώπιση των ουσιαστικών προβλημάτων της ορο

λογίας γίνεται με παραγωγή νέων όρων, δηλαδή Νεολογισμών. Διακρίνουμε : 

α) Ανεπι τuχεί ς : Νεολογισμοί που δημιουργήθηκαν στο εγγύς ή απώτερο πα

ρελ'όόν και απέτυχαν να κα'όιερω()ούν π.χ . κρuσταλλοδίοδος (<:transistor ) . 

Οι όροι αυτοί δα πρέπει να συλλέγονται και να αναλύονται τα αίτια μη κα

θιερώσεώς τους προκειμένου τα λάθη του παρελ'όόντος να μην επαναλαμβάνονται . 

F.ξάλλου θα μπορούσαν συχνά να αποτελούν πηγή έμπνευσης και ιδεών για τον 

ονοματοθέτη ή ακόμη να χρησιμοποιη'δούν αυτούσιο ι προς απόδοση άλλων όρων. 

β ) Ψεuδοδόκιμοι : Νεολογισμοί που κυκλοφορούνε σε ενεστώτα χρόνο προβαλλό

μενοι ως κα'όιερωμένοι ενώ επαυξάνουν αντί να επιλύοοuν (όπως υποτίθεται ότι 

κάνουν) τα σχετικά προβλήματα π. χ . switching = μεταγωγή, default = προτεροτιμή, 
proforma = προμορφή ( = preform). 

Ως κριτήριο αποκαθι έρωσης φευδοδόκιμων όρων 'δεωρούμε τα κάτωθι 

ί) Σημασιολογική αστοχία : Ο ονοματοδότης δεν αποδίδει 

την έννοια του αντίστοιχου ξένου όρου ή (το χειρότερο) προκαλεί νοη

ματική σύγχυση (ακυρολεξίες, λογικά σφάλματα, ομωνυμίες , συνωνυμίες). 

ίί) Λειτουργική αδυναμία : Ο όρος είναι "στε ίρος", δεν μπορεί να δώσει ρήμα 

άμεσα συνδεόμενο με αuτον η να "γεννήσει " παράγωγες λέξεις ( αυτό 
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συμβαίνει με τους σχοινοτενείς όρους και τις περιφραστικές αποδόσεις). 

γ) Επιτυχείς Νεολογισμοί . 

Είναι οι νεολογισμοί οι οποίοι αποδίδουν ορθά τις νεοεισερχόμενες έννοιες 

και τελικά με τη δημιουργία και την εμφάνισή τους εμπλουτίζουν και αναβαθμίζουν 

τη γλώσσα. 

Βάσει του αποτελέσματος μπορούμε να τους διακρίνουμε σε 

ί ) Απολύτως επι τuχείς: Όταν χαρακτηρίζονται από σημασιολογική διαφάνεια 

και δεν έχουν καμμία λειτουργική αδυναμία συνιστώντας στην ουσία ένα ετερό

γλJ.,,σοο απολύτως συvώwμο του αποδιδόμενου όρου ( ~φ~κή, πλήρης και τέλεια συ-

. . (3) • . • • ) 
vωwμια κατα Lyons , μη λαμβαvομενου υπ' οφιν του "τuπου" του οροu . 

ίί) Μερικώς επιτυχείς: Όταν καθιερώνονται διότι είναι ακριβείς, σαφείς 

και γενικά σύμφωνοι με τις αρχές οvοματοδοσίας , αλλά έχουν κάποια λειτουργική 

αδυναμία. 

3.1. ~Ανάπτυξης Καδιέp.χης και '1\mοοοίηcης Ελληνικής 

~ίας (fPAΚTro) 

Το "πρακτέο" για την αvτιuετώπιση των προβλημάτων του χώρου της Ελληνικής 

Ορολογίας, έχει εξ ορισμού δεοντολογική χροιά, οφείλει δε να στηρίζεται στο σύ

νολο των απόψεων των ενδιαφερομένων και να καλύπτει οπωσδήποτε την ανάγκη ενί

σχυσης των αvταγωνιστιΗών, αφομοιωτιΗών και ~ωγιΗών μηχανισμών της γλώσσας. 

Προς τούτο απαιτειται: 

ί) Χάραξη γλωσσικής πολιτικής. 

Η Ελληνική γλώσσα οφείλει να ενισχύσει τη θέση της τόσο στο ε~ερικό και 

ειδικότερα στην Εuρώπη(S) όσο και στο εσωτερικό όπου θα πρέπει να υποθάλπεται 
η συνεχής μέριμνα για την ελληνική γλώσσα και να υποστηρίζεται η προσπάθεια για 

τη διατήρηση της ταυτότητάς της. 

Φορείς υλοποίησης θα μπορούσαν να είναι το Ίδρυμα του Ελληνικού Πολιτισιιού 

(Ι.Ε.Π . ), το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο και το προς υλοποίηση Κέντρο Ελληνικής 

Γλώσσας . 

ίL) Διατύπωση και τυποποίηση γλJ.,,σοολDγιΗών αρχών . 
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Πέραν της τνποποίησης των προαχνατολισμένων στα αναλυδέντα γλωσσικά προ

βλήματα γενικών αρχών δα πρέπει να μελε'ΠΙ"εί ιδιαίτερα η τριπλή σχέση < σημα
σιακή δι(Χφ:)ρΟποίηση αιvωνύμων > - ( διαχρονική και α.ιγχρονιχή αιχνότητα εμφάνι

σης κάδε αιvωνύμου σε ένα γλωσσικό σVστημα) - <προτιμητέα απόδοσή τους>, να 

αJστηματοποιηδεί η αντιμετώπιση των αιφοσημιών ( sigles) και των ιδιωτισμών, κα

eώς επίσης να δοδεί έμφαση στην καταγραφή και μελέτη των αφομοιωμένων ξ.έvων 

όρων προς εξ.αγωγή αρχών προσαρμογής και εισδοχής δανείων όρων (Μια "αρχή προ

σαρμογής" με ιδιαίτερη αξία είναι αuτή της παρετνμολογίας, π.χ. διαφεντεύω (< 

δηφενδεύω < λατ. defendo, επίδραση των διά+αφέντης) η οποία μπορεί να εχδ~ε

ται και εντέχvως ως rταρασχετισμός, π.χ. μυδράλιο (< γαλ. mitraille, ~έτιση 

με το αρχαίο 11μίιδρος11 ). Η "αρχή" δα · μποροVσε να χρησιμοποιηδεί προς λύση άJΟ

ερμηνειών λ.χ. ρεκόρ = 11ωφόριο" ( (άκρον + όριο), αχραία (χαταγραπτέα) επίδοση, 

Zombi = 11αζώβιο" ( < 11άζωον11 + βίος), νεχροζώντανο πλάσμα). 

ίίί) Υλοποίηση διχτίιοu ορολογίας. 

Επ' αuτοu απαιτείται να λ~ί σοβαρά uπ' ά\ιιν η διεδνής εμπειρία 

. οδ • . . • ~ι. • εδ .(6) 
και ιwριως οι ηγιες για ενα εδνιχο προγραμμα """""'ογιχοu σχ ιασμα.J • 

Οι παρατηρήσεις ποu αχολοuδούν αφοροίιν τον ελληνικό χώρο και χαλUπτουν το 

παρόν μεταβατικό στάδιο, έχουν δε εξ.αχδεί βάσει των προτάσεων ποu διατvτώδηχαν 
. νδ . • (•) . . • • 

αnο τους ε ιαφερομενους φορει ς χαδώς και αnο την ~πιχη μας εμπειρια ως 

μέλη οργάνων εκπόνησης ορολογίας. 

3.2. Ανάmυξ.η ΔιΧ'tίιου ~ίας 

3.2.1. Δημιουργία βάσεων ορολογίας 

Οι βάσεις ενός διαρ()ρωμένοu χώρου ορολογίας στον οποίο ο αιντονισμός των 

δραστηριοτήτων δα γίνεται από έναν κεντρικό φορέα, δα είναι αναγκαστικά τα υπάρ

χοντα όργανα εκπόνησης ορολογίας. 

Για να χαταστοίιν όμως αuτά τα όργανα οι γερές βάσεις nou δα στηρίξα.ιν τον 

προς υλοποίηση αιντονιστιχό φορέα δα πρέπει να διέπονται από τις χάτωδι βασικές 

αρχές λειτουργίας. 

Ι. Γ!p?ενεeγοποίηση (ατομική εργασία) 

L) Αρχικά δα πρέπει να εντοπίζονται και να διακρίνονται οι δύσκολοι όροι, 

(*) Για λάyους οικονομίας χώρου και πιδανώς αλληλοχάλΙJΦης με άλλους εισηγητές 

ο κατάλογος των αποδεχτών του ερωτηματολογίου και των χαταγεγραμμέvων δραστηριο

τήτων, παρ' ότι αρχειοδετημένος, δεν επιαινάnτεται εδώ. 
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δηλαδή οι όροι που παρουσιάζουν προβλήματα ονοματοθεσίας (ετυμολογική ομοτυπία, 

μερική συνωνυμία, δuσερμηνεία κλπ.). 

ίί) Τα μέλη του εκάστοτε οργάνου εκπόνησης ορολογίας θα πρέπε ι να επεξερ

γάζονται τους όρους αuτούc και να έρχονται με ολοκληρωμένη και τεκμηριωμένη άπο

φη κατά την αμέσως επόμενη τακτική συνέλευσή τους. 

ίίί) Οι δVσκολοι όροι θα πρέπει να εξετάζονται σε τρια επίπεδα 

ίίία) ~πό ά!!~!Lμ~λογ~~ς: ως προς τη δομή και τον τρόπο σχηματισμού 

του όρου (απλός , σUvθετος, παρασUvθετος, χρήση προθέματος και 

παραγωγικής κατάληξης, κλίση, συντακτική θέση κλπ.) 

ί ί ί ) 
γ 

απο άποφη 

ως προς το σημασιολογικό πυρήνα (ρίζα 

. ~όρου, ετιιμολο:ία) 
σημασιολογιας -- ως προς τα ομωννμα , συνώνυμα και τα 

------ \αντίθετα του όρου . 

ως προς τα συμφραζομενα 

ως προς τη συχνότητα χρήσης (συνήθης 

/
ή σπάνιος όρος) και τον πιθανό χρήστη 
(ερμητικός ή κοινός όρος) 

από άποφη λειτουργικότητας-ως προς τα παράγωγα και τη δυνατότητα 

~ηματικοποίησης το~ όρου . 

ως προς τα γλωσσικα του περιβάλλοντα 

ΙΙ . Εκπόνηση Ο{.χ?λογίας (ομαδικό έργο) 

ί) Κατά την τρέχουσα τακτική συνέλευση, το ηγετικό σκέλος του κάθε οργάνου 

προβαίνει σε μία κριτική εξακρίβωση, περιγραφή και καθορισμό των προβλημάτων 

κάθε όρου και τα υπόλοιπα μέλη υποβάλλουν γραπτώς τις προτάσεις τους οι οποίες 

παρουσιάζονται στο σUνολο της ομάδας για χοιτική συζήτηση. 

ί ί) Αιfι::Jύ γίνει η έκθεση των ΠfΧ)σωπιχών απόψεων, το προεδρεUσν μέλος δια

πιστώνει τις επικρατέστερες θέσεις της ομάδας ως αποτέλεσμα της συνολικής διαδι

κασίας και η περισσότερο αρμοστή λύση προωθείται στο στάδιο της κοινής συναίνε

σης ή εκτίθεται σε δημόσια κρίση. 

ίίί) Οι κριθείσες ως λιγότερο αρμοστές λύσεις θα πρέπει να τηρούνται σε 

ιδιαίτερο αρχείο ονοματοθεσίας με στόχο την ομαδοποίησή τους, την ερμηνεία των 

λόγων που τις οδήγησαν στο περιθώριο και τη συναγωγή συμπερασμάτων και εμπειρι

ών, τόσο προς αποφυγή επαναλήψεως ενδεχόμενων σφαλμάτων, όσο · και προς άντληση 

νέων ιδεών, διότι κάθε πρόταση ακόμη και απορριφθείσα δεν παύει να έχει την 
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α.ξ.ία της rτοοοοπικής αντίληψης και συχνά της πλαστικής φαντασίας τοu κάθε μέλοuς. 

ΙΙΙ. Ανάπτuξη κοινής συναίνεσης (uπερομαδικό επίπεδο) 

ί) Στόχος ( και ε ιδικά για όροuς απαντώμενοuς σε περισσότερα από ενα πεδία 

ορολογίας) είναι η συγκέντρωση των διαφόρων ομάδων ποu άμεσα ή έμμεσα επηρεάζο

νται από την uπό εκτίμηση εφαρμογή τοu όροu και η εξαγωγή συμπερασμάτων πανω 

στην αποτελεσματικότητα και καταλληλότητα της προτεινόμενης εφαρμογής. 

ίί) Οι θέσεις των ειδικών, στο θέμα, της κάθε ομάδας προβάλλοuν μία βάση 

πληροφοριών αρχικά και τα uπόλοιπα μέλη σχηματίζοuν μία μορφή επιτροπης για την 

κριτική σύνθεση των παροuσιαζόμενων στοιχείων και την ανάπτuξη μίας λύσης κοινής 

συναίνεσης ως τελικό αποτέλεσμα. 

IV. Αποστολή σε δημόσια χρίση (εθνικό επίπεδο) 

ί) Κάθε εκπονούμενο πρότuπο οοολογίας θα πρέπει να διαχωρίζεται σε ένα 

σώμα όρων ποu δεν παροuσιάζοuν ιδιαίτερη δuσκολία απόδοσης και σε ένα σώμα δύ

σκολων όρων και να αποστέλλεται με τη μορφή αuτή προς τοuς αποδέκτες ορολογ ίας . 

ί ί ) Κατ ' αuτόν τον τροπο οι αποδέκτες θα μπορούν να εση άζοuν απ ' 

εuθείας στοuς όροuς ποu παροuσιάζοuν προβλήματα κατά την απόδοσή τοuς, ανα

πτύσσοντας κατά συνέπεια οuσιαστικότερη (και πιο εποικοδομητική) κριτική. 

ί ί ί.) Σημειώνεται ότι στο στάδιο αuτό δίνεται η δuνατότητα στοuς αποδέκτες 

ποu ειναι και μέλη ομάδων ορολογίας να δεuτερολογήσοuν παροuσιάζοντας νέες 

ιδέες. 

V. Ανακύκλωση - ανασκεuή όρων - επιλογή βέλτιστης λύσης 

ί) Η δημόσια κριτική ανακuκλώνεται για εκπόνηση ορολογίας (Στάδιο ΙΙ) και 

το εκπονούμενο έργο ορολογίας λαμβάνει οριστική μορφή . 

ίί.) Κατά τον ίδιο τρόπο ανασκεuάζονται και οι όροι ποu παρήχθησαν κατα το 

παρελθόν και παροuσιάζοuν (πάντα σύμφωνα με τη Δημόσια κρίση) προβλήματα κατά 

την εφαρμογή τοuς. 

ίί.ί.) Μοναδικό κριτήριο επιλογής της βέλτιστης λύσης είναι να αποδίδει ο 

προτεινόμενος όρος επί το πληρέστερον, ολ ικότερον και τελειότερον τα μορφολογι

κά , σημασιολογικά και λειτοuργικά χαρακτηριστικά τοu αποδιδόμενοu όροu . 

VI. Στάσεις ποu χρειάζεται να μετασχηματιστούν 

Απαραίτητη προϋπόθεση για την καλή λει τοuργία των οργάνων εκπόνησης ορολο

γίας ειναι η διαμόρφωση κοινής νοοτροπίας. Προς τούτο πρέπει να μετασχηματι

στούν: 

ί.) Η προαι.ιπική - εγωϊστική στάση των ονοματοθετών ποu εμμέvοuν στην 
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υπεράσπιση όρων (ιδίας σuνήδως παραγωγής) που είναι μορφολογικά, σημασιολογικά 

και λειτουργικά ελλιπείς: Προέχει η ικανοποίηση των κανόνων ονοματο-ιtεσίας και 

όχ ι τοu σuvτηρητικοίι πνεύματος (και σuχνά της ματαιοδοξίας) του ονοματο-ιtέτη. 

ί ί) Η συντεχνιακή - αυταρχική δέση των ομάδων που μένουν περιχαραχωμένες 

στα οικεία πεδία ορολογίας δεωρώντας ότι έχουν την αποκλειστί.κότητα των συναφών 

όρων τους οποίους και μπορούν να αποδίδουν όπως δέλουν: Οι όροι διαχέονται στα 

επί μέρους πεδία ορολογίας, τα συμφραζόμενα παύουν να είναι καδοριστικά στα σχη

ματιζόμενα νέα (μεικτά ή ολιστικά) πεδία ορολογίας και συνεπώς η διαφοροποιημένη 

κατά πεδίο απόδοση του ιδίου όρου καταλήγει σε Βαβυλωνία. F.φ' όσον ένας όρος 

δεν υφίσταται σημαντική αλλαγή σημασίας διαχεόμενος στα επί μέρους πεδία, ωται

τεί ται ωτόδοσή του "κοινή συναινέσει ". (Οι ειδικοί δημιουργούν μια κοινή βάση 

ειδικών πληροφοριών και από εκεί και ύστερd. η γνώμη τους βαρύνει όσο και των 

άλλων ονοματοδετών ποu χρησιμοποιούν τα ίδια δεδομένα). 

ίίί) Η εδvοκεντρική - α.ιβινιστική αντίληφη ότι μπορούμε (ή πρέπει) να ανα

βαπτίζουμε τοuς όρους αγνοώντας τα σημασιολογικά, μορφολογικά και λειτουργικά 

χαρακτηριστικά τους , δημιουργώντας έτσι μια τελείως διαφορετική έννοια που προ

σιδιάζει στο γλωσσικό μας "μεγαλε ίο": δα πρέπει να σεβόμαστε τη 11σύλληφη" εκεί

νου που παράγει και γεννά τον όρο. Κατ' ανάγκη η απόδοση δα πρέπε ι να νοε ι ται 

περισσότερο ως πράξη παραγωγής ετερόγλωσσου σuvωvύμου παρά ως πράξη ολικής αλ

λαγής ονόματος (μεταγραφή σημασίας και όχ ι μεταστροφή σημασίας). Η αλλαγή ση

μασίας επιτρέπεται μόνο εάν σuμφωvηθεί σε διεδνές επίπεδο ότι ο αρχικά ονοματο

δοτημένος όρος είναι νοηματικά ατελής οπότε και αναθεωρείται απο όλους . 

VII. Προσανατολισμός και κατάρτιση των μελών 

ί) Αnό και κατά τη λειτουργία των οργάνων εκπόνησης ορολογίας καλό είναι 

να προκύι/ιει ένας επιμερισμός καθηκόντων των μελών αναλόγως της ικανότητας και 

της κλίσης ενός εκάστου (λ .χ . συντονιστής - προεδρεύων , συλλογέας όρων και πλη

ροφοριών . τηρητής αρχείου και πρακτικών, ονοματοθέτης) . 

ίί) Αρχικά θα πρέπει να γίνεται εναλλαγή ρόλων μέχρις οτου προκύψει οοφής 

προσανατολισμός και εξε ιδίκευση των μελών . 

ίίί ) Στο μεταβατικό (μέχρι υλοποιήσεως συντονιστικού φορέα) στάδιο η κα

τάρτιση των μελών θα πρέπει να γίνει - κατά κύριο λόγο - με αuτοεκπαίδευση . 

3 . 2 . 2._Συντ~~~::ικό5~ρέα5 

ί) Το απαραίτητο συντον ιστικό όργανο δα πρέπει vα στηριχθεί σε επώvuμα 

πρόσωπα ποu δα έχουν αποδείξει με το προηγούμενο έργο τους (π.χ. ως μέλη οργάνων 
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εκπόνησης ορολογίας , επLστήμονες ή γλωσσολόγοL) την αρμοδLότητα αλλά καL την 

Lκαvότητά τους να χεLρίζονταL δέματα ορολογίας. 

ίί) Ο φορέας μπορεί να υλοποL~εί είτε από αuτά τα ίδLα πρόσωπα τα οποία 

δα αvαδεLχοούν σε Lδρυnκά μέλη είτε με την προώθηση καL υποστήρLξη των προciιπων 

αυτών από ένα μείζονα συναφή φορέα (π. χ. Υπουργείο ΠαLδείας, ΕΛ.ΟΤ). 

ίίί) Ο προς υλοποίηση φορέας δα πρέπεL να είναL ΝΠΙΔ ώστε να μπορεί να 

σuvδέεταL άμεσα με κρατικούς ή δημόσLους φορείς ( π.χ. Υπουργείο ΠολLησμού, Υ

πουργείο ΠαLδείας) αλλά καL να αναπτύσσεL LδLωτLκή πρωτοβουλία (έκδοση εντύπου 

υλLκού γLα θέματα γλώσσας - ορολογίας, α(.Lοποί.ηση επLδοτήσεων από ΕΟΚ, χορηγLών 

απο LδLώτες κλπ.). 

ίν) Ο σuντονLσηκός φορέας αφού υλοποL~εί ασκεί. εποπηκο - οργαvωτLκό 

έργο. Σuγκεχρψένα: 

ί.ν ) Ιεραρχεί. καL κατατάσσεL τα προβλήματα ορολογίας καL εκλέγεL τη χρονLκή 
α 

προοπτLκή , δηλαδή τα δLαnδέμενα περLδώρLα χρόνου γLα την α(.Lολόγηση καL επίλυση 

των προβλημάτων από τα επί μέρους όργανα τα οποία καL καθοδηγεί. ασκώντας όταν 

χρεLάζεταL εποLκοδομητLκή χρLτL κή . 

ίνβ) ΑποφασίζεL γLα τα απαLτούμενα μέσα προκεLμένου να προωδείταL καL να ανα

πτύσσεταL μεΟΟδLκά η ελληνLκή ορολογία καL η ελληνLκή γλώσσα εν γένεL. 

ί.ν ) Αvαλαμβάvε L το καδήκον της εξεύρεσης καL δLαχεί.ρLσης των αναγκαLούντων 
γ 

πόρων γLα την επίτευξη τουπαραπάvω σκοπού. 

ί.νδ) ΚαλύπτεL την ανάγκη της σuνεχLζόμεvης εκπαίδευσης , κατάρησης καL επLμόρ

φωσης των μελών. 

ί.ν ) ΣυvδέεταL άμεσα με τον αρμόδLο φορέα τυποποίησης (ΕΛαr) μπορεί. δε να επL-
ε . . . . . . (7) 

βο~εLταL απο υπηρεσLακη μοναδα του οργαvLσμου αuτου η οποί.α δα αvαλαμβάνεL: 

α) Τη γραμματεLακή υποστήρLξη του σuντον Lσnκού φορέα καL των οργάνων εκπόνη

σης ορολογίας καL την επLμέλεLα των εκδόσεων σχετLκών δημοσιευμάτων σε σuνεργα

σί.α με τα σuναρμόδLα όργανα. 

β) Την οργάνωση καL λειτουργία ενός μηχανογραφικού κεντρου προς τήρηση αρχειου 

ορολογί.ας ή Τράπεζας Ορολογί.ας και Πληροφόρησης Οvοματοδετώv (ΤΟΠΟ) σε απ' ευ

δείας σύνδεση με Τράπεζες Ορολογίας του Εξωτερικού καL Βάσεις δεδομένων της ΕΟΚ 

(π.χ.CΕLΕΧ, EURODICAUTOM) αλλά και προς εφοδLασμό των οvοματοθετών με τα απαραί

τητα ηλεκτρονLκά λεξικά (Ελληνικής, Αγγλικής, Γαλλικής κλπ . ) μέα.ι των οποίων θα 

εί.ναι ταχύτερο , ευκολότερο και επLτuχέστερο το έργο της επεξεργασίας των όρωv. 
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