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ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 

Α. Σοφtα Σ. Μαρμαρtδου 

Στόχος τη ς ερ γασtας αυτή ς εί ναι 

σχετικά μ ε τη γλωσσολογική προσέγ γ ιση 
μεταφοράς ορολογtας μεταξύ γλωσσών, και 

απόψεις για την ε πtλυσή τ ους. 

να θ έσει μ ερ ικά ερωτήματα 

προβλημάτων τυποπο ί ησης και 
νQ διατυπώσει τεκμηριωμένες 

Τα ζητήματα που τtθενται αφορούν το θεωρητικό διαχωρισμό 

μ εταξύ ορολογίας και του λοιπού λεξιλογtου μ ιας γλώσσας , τον 
προσδιορ ισμ ό των παραγ όντων που ε πηρεάζου ν τη διαμόρφωση το υ 
π εριεχομένου ενός όρου , τη ν ε π ιλογή ενός κατάλληλου μοντ έλο υ 

σημασιολογικής ανάλυση ς, κα.,ι τη λειτουργ(α του κατά τ η διαδικασ(α 

της τυποποίησης και μ εταφορά~ . των όρων . Υποστηρίζεται η άποψη ότι 
το προτ ε ι νόμενο μοντ έλο σημασtολογ ική ς ανάλυσης σκηνών-κα ι-πλαισίων 
( 1 ) , (2) , (3), επιτρ έ π ει την ενσωμάτωση της γλωσσικής, εννο ι ολογι κ ής, 
ε πιστημον ική ς και πολ ιτιστικής πλ ηροφόρηση ς πο υ καθορίζουν το 
περιεχόμενο ενός όρου , κα ι ε πομ ένως προσφέρ ε ται για το σκοπό τ ης 
τυποποtησης και μ εταφοράς ορολογίας. 

Α LINGUISTIC APPROACH ΤΟ PROBLEKS OF STANDARDIZATION AND 
TRANSFER OF TERMINOLOGY 

Α. Sophi a S. Marmaridou 

The aim o f t hi s work is to raise pertinent questions in 
relation to a linguis t ic a pproach to problems o f standardization 
and transfer o f t e rminology between l anguages, and also to offer 
some justified views t owards the solution o f such probl e ms. 

The issue addressed in this paper concerns the theore tica l 
dist inc ti o n between termino l ogy and the rest o f the lexicon of a 
l anguage, the d e f in i tion o f those factors t ha t affect t he 
f ormul ation of the content o f a term, t he sel ec tion of an 
appropriat e model o f semanti c a nalysis. and t he operation of s uc h a 
mod e l in the proc ess of standardization and c ross-linguistic 
transfer. It is arsUed t hat t he proposed model of semantic analysis 
known as scenes -and- frames semantics (1) , (2),(3), a ll ows t he 
incorporati on of linguis tic-semantic , ep i s t e mological and c ultural 
types of informati on, whi c h delimit the content of a term, into 
processes o f s tandardizat ion a nd tra nsfer, a nd hence l e nds itself 
t o the s uccesful r ealizat i on o f this task. 
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1 . Εισαγωγή 

Όπως συμβαίνε ι κατά τη διαδ ικασία της μετάφρασης 

κειμένων, έ τσι και κατά τη μεταφορά ορολογίας από μ ι α γλώσσα σε μια 

άλλ η , ανακύ πτουν προβλήματα τα οπο( α τις περισσότερες φορές 

καλ εtτα ι να επ ιλ ύσ ει ο (δ ι ος ο μεταφραστή ς, βασιζόμενος συνήθως 

στις γνώσεις του και ακόμη συχνότερα στην εμπειρία του. Στόχος μου 

στ ην ε ργασ(α αυτή ε(ναι να δείξω πώς η επιστήμη τη ς γλωσσολογ(ας 

μπορε( να συμβάλλει στην επο ι κοδομητική προσέγγιση αυτών των 

προβλημάτων θέτοντας μια σειρά ερωτημάτων που σκοπό έ χ ουν να 

φωτ(σουν π ερ ισσότ ερο την ουσ(α των πρ οβλημάτων αυτώ ν κα ι επομένως 

να οδηγήσουν σταδιακά στην αντιμετώπισή τους. 

2. Λέ ξ ε ι ς και όροι 

Το πρώτο ερώτημα αφορά τη διαχωρ ιστική γραμμή μεταξ ύ της 

έννοιας της οοολογ(ας και 

λ έ ξεων) μιας γλώσσας. 

τ ου υπόλο ιπο υ λεΕι κ ού (π.χ . 

Πι ο συγκεκριμένα, πότε και 

των άλλων 

σε ποιές 

π ε ρι πτώσεις θ εωρούμ ε οτι μια ~ αποτελε( .Q.Q..Q. σε μια γλώσσα; Ποιός 

αποφασ(ζει για τ ο θ έμα αυτό; Το ερώτημα αυτό προκύπτει μ ε ταξ ύ άλλων 

και από τ η γ ενι κότ ερα αποδεκτή σήμ ερα θ έση στ η γλωσσολογ(α οτι η 

σημασια μιας λέξ η ς κατά ένα πολύ μ εγάλο ποσοστό προσδιορίζ ε ται α πό 

το γλωσσικό και εξωγλωσσικό περιβάλλον στο οπο(ο εντάσσεται και το 

οποίο ταυτοχρόνως διαμορφώνε ι εννο ι ολογικά ( 3) ,(4) ,(5 ) ,(6). Εαν 

λοιπόν το γλωσσ ικ ό και ε ξ ωγλωσσικό περιβάλλον γενικότερα δεν 

συνισ τ ούν την ε ιδοποι ό δ ιαφορά μ ε ταξύ λ..t..EJ1s. και .Q.ιι.Q...\ι, μήπως αυτή θα 

πρέπει να αναζητηθεt στην ανάγκη τυποπο(ησης κάποιων εν ν ο ι ών που 

προσδιορίζουν ένα ε πι στ ητ ό; Και εδώ όμως τα πράγματα δεν ε(ναι απλά 

αφού πολύ συχνά μια λέξη χρησιμοnο ι ε( τα ι ως όρος σε π ερ ισσότ ε ρα του 

ενός γνωστικά πεδ (α, όπως n .χ. η λ έ ξη uετασχnu~τισuός στους χώρους 
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της γλωσσολογίας, ηλ εκ τρολογίας και ιστοpίας ή κοινωνιολογίας 

μ εταεύ ίσως και άλλων, ενώ δεν παύει βεβαίως να χρησιμοποιείται και 

γενικότεpα , εκτός συγκεκριμ ένων γνωστικών πλαισίων. Εκτός αυτού, η 

ανάγκη τυποποίησης ε ννοιών έχ&ι ήδη θεωpηθεί στη γλωσσολογία, 

(1) , (7), ως η γενεσιουργός αιτία του λεειλογίου μιας γλώσσας, και 

ε πομένως ού τ ε κα ι αυτή από μόνη της αποτελ εί δ ι ακι;>ιτ ικ ό 

χαι;>ακ τηp ι στ ι κό της ορολογίας. Δεδομένων, λοιπόν, αυτών των 

θεωρητικών αλλά και πρακτικών δυσ κ ολιών να εντοπίσουμε και να 

τεκμηpιώσουμε μεθοδολογικά τη διαφοροποίηση μ ε ταξύ λέΕεω ν και .Ω.ιιs!ιΥ, 

τίθεται τ ο ερώτημα εάν είναι εφικτό να · πει;>ιγρά•ο υμ ε αυτή τη 

διαφοροποίηση ό χι ως αμοιβαία και πλήρη διάσταση των εννοιών που 

εκ φι;>άζ ουν, αλλά μάλλο ν ως έ να άξονα πρωτοτυπ ική ς δομής 

(pr ototypica l structure)*. Στο ένα άκρο τ ου άξονα υποθ έ τ ουμε οτι 

ευρίσκον ται οι λ έ ξει ς των οποίων η χρήση σε διάφορα π ε ριβάλλοντα 

δεν συνιστά τυποποιημένη έκφραση ε ννοίας που προσδιορίζει και 

προσδι ορίζεται από έ να γνωστικό αντ ικ είμενο. Στο άλλο άκρο 

ευρίσκονται οι λ έεεις που κατ ε ξ οχ ή ν χαοακτηρίζονται από το 

εννοιολογικό και πραγματολογ ικ ό βάρος του γνωστικού αντικει μ ένου 

που σ ε μ ε γάλο βαθμό οριοθετεί τη χρήση τους . Οι τελευταίες αυτ ές 

λέξεις είναι τόσο περιορισμένες σημ~σιολογ ικά που λειτουργούν 

περ ίπου όπως τα κύρια ονόματα, είνα ι δηλαδή QQ.QJ... . 'Οπως δηλαδή 

χρησιμοποιούμε το όνομα του Φιλίππου της Μακ εδονίας για να 

αναφερθούμε σε μια ιστορική φυσιογνωμία, έτσι π ερί που 

χρησιμοποιούμε και τον όρο οΕυrόνο για να αναφερθούμε σε ένα 

*Αφετηρία της θεωρίας των πρ ωτοτύπων (prototype t h eory) στη 
γλωσσολογία εί ναι οι έρε υ νες τη ς ψυχολόγου Ε. Rosc h σχετ ικά μ ε 
θέματα κατ ηγορι οποί ηση ς εννοιών και τα πορίσματα της όπως 
διατυπώθηκαν στις δημοσιεύσεις της (8),(9),(10) και ( 11 ). 
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συγκεκριμένο φυσι κ ό στοιχειο. Αυτή η χρήση των ονομάτων και των 

όρων δεν αποκλειει βέβαια χρήσεις λιγότερο συγκεκρι μένες και 

περιορισμένες. Έτσι μπορούμε να αποκαλούμε και άλλα άτομα του 

π ερ ιβάλλοντός μας μ ε τ ο όνομα ΦtλιΙRΟς, όπως επ tσης και να μιλάμε 

για το οΕυrόνο χωρις πλήρη γνώση ή συνε(δηση της φυσικ ής του 

υπόστασης, των χ ημ ικών του ιδι οτή των κλ π· . Μ εταεύ των άκρων του 

άεονα πρωτοτυπ ικ ής δομής της χρήσης των λέεεων μιας γλώσσας και σε 

δ ιαφορετικές α ποστάσεις από αυτά, μπορούμε να υποθέσουμε οτι 

ευρ(σκονται λέεεις που προσι δ ιάζουν π ερ ισσό τ ερο στ η μια ή την άλλη 

κατηγορία, ανάλογα πάντα με τη χρήση τους σε συγκεκριμένο 

π ερι βάλλον. 

Το θεωρητικό αυτό υπόβαθρο της πρωτοτυπική ς δομής βεβαιως δεν 

φα( νεται να επιλύε ι από μόνο τ ου προβλήματα τυποποιησης ορολογ(ας 

ή, ακόμη περισσότερο, προβλήματα μ εταφορά ς ορολογιας. Επιτρέπει 

όμως μια θεωρητικοποιηση των προβλημάτων αυτών που ανταποκρ(νεται 

στη βιωμ έν η πραγματικότητα : Για να προχωρήσουμε στην τυποποιηση και 

μεταφορά ενός όρου , ε(ναι απαρα(τητο να μ πορούμε να τον εντοπ(ζουμε 

μεν, αλλά και ταυτόχρονα να αναγνωρ(ζουμε και τη σχετικότητα του 

π ερ ι εχομ ένου του στο συγκεκριμένο γνωστικό και γλωσσικό περιβάλλον. 

Επομένως το επόμενο ερώτημα που τιθεται στο σημε(ο αυτό ειναι πώς 

μπορούμε να εντοπtσουμ ε τους παράγοντες ε κ ε (νους οι οπο(οι 

επηρεάζουν τη σχετ ικότητα του περιεχομ έ νου ενός όρου, και οι οπο(οι 

συνιστούν ένα μ ε γάλο μ έρος του προβλήματος της τυποπο(ησης και της 

·Η σχέση της έννοιας μιας λέξης και της αναφοράς της σε 

συγκεκριμένο αντικείμ ε νο έχει απασχολήσει φιλοσόφους και 
γλωσσολόγους πάνω από εκατ& χρόνια . Ιδιαίτερα ο Kripk e (12) έ χ ει 

διερευνήσει εάν και σε ποι ο βαθμό η έννο ια μιας λέεης όπως 
συλλαμβάνεται α πό το φυσικό ομιλητή μι ας γλώσσας απηχ ει και 

ουσιαστική γνώση του αντικειμένου στο οποιο αναφέρεται. 
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μεταφοράς του από μια γλώσσα σε μια άλλη. 

3. Πpοσδιοpισμός του •εpιεχομtνου των όpων 

θεωpώ οτι, μεταξύ ίσως άλλων, τρεις ειναι οι παράγοντες αυτοι. 

Πpώτον, είνα ι η δυναμική της ίδιας της γλώσσας στην οποία 

χρησιμοποιείται ένας όρος, ό πως εκφράζετα ι μέσα από λειτουργικές 

διαδικασιες σε επίπεδο φωνολογικό, μορφολογικό και συντακτικό . Η 

δυναμική αυτή ε(ναι υπεύθυνη τόσο για την παραγωγή και διαμόρφωση 

όρων σε μια γλώσσα, όσο και για την αφομο (ωση όρων που προέρχοντα ι 

από άλλες γλώσσες. Για παράδ ε ιγμα , η χρήση του όρου κοuπιούτερ, η 

οπο(α γίνεται παράλληλα μ ε αυτή του αντ(στοιχου ελληνικού όρου 

υπολοχιστής, αποτελε( παράδε~γμα φωνολογικής αφομοιωσης του 

γλωσσικού αυτού δανείου , αφού την πpοφέρουμε σύμφωνα με το ελλ ηνικ ό 

φωνολογικό σύστημα και όχι το αγγλικό ή αμερικανικό. Μορφολογική 

αφομοίωση του ίδιου όρου δηλώνει και το υποκοριστικό του, δηλαδή 

κοuπιουτεράκι, που ταυτοχρόνως αποτελεί παράδειγμα μετακ(νησης του 

όρου στην κλ(μακα πρωτοτυπικής δομής πpος την κατεύθυνση του μη 

εξειδικευμένου λεξιλογίου·, και χρησιμοποιε(ται και αυτός 

παράλληλα προ ς το ελληνικ ό σύνθετο uικοοϋπολοrιστής. Τέλος, 

συντακτική αναδιάρθρωση απαιτε( και η απόδοση του όρου 

user-friendly ως Φιλιδός προς το χρήστη αφού η διαδικασία της 

μορφολογικής/λ ε ξικής σύνθεσης στην Αγγλική αντικαθ(σταται από μια 

έκφραση που περιέχει εμπρόθετο προσδιορισμό ως συμπλήρωμα του 

*Η χρήση της έκφραση ς εΕειδικευuένο λεΕιλόχιο στο σημείο αυτό 
αποτελεί υπεραπλούστευση της πραγματικότητας που επιχ ε ιρ εί να 
περιγρά,ει. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να ερμηνευθει 
προθεωρητικά. 
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επιθέτου·. 

Ένας άλλος παράγοντα ς που επηρεάζει την τυποποίηση και 

μ ε ταφορά ενός όρου από μ ια γλώσσα σε μια άλλη ε(ναι τ ο γνωστικό 

πεδίο στο οποίο χρησιμοποι είται, και η μ εθοδολογ(α της επιστήμης η 

οποία το οριοθετεί. Όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως, μια λέξη 

μπορεί να χρησιμοποι ε ίται ως ό ρος σε π ερ ι σσότερα του ενός γνωστικά 

πεδία και επ ομ ένως το π ερ ι ε χόμενό του μεταβάλλετα ι κάθ ε φορά 

ανάλογα μ ε τη χρήση του στο συγκ εκριμ ένο π εδ ίο . Τα π ράγματα όμως 

περ ιπλ έ κ ο νται όταν ο ίδιος όρος χρη σ ιμ ο ποιείται στο ίδιο γνωστικό 

πεδίο μ ε διαφορ ετικό περι εχόμ ενο ανάλογα μ ε τις μ ε θοδολ ογικές 

επιλογ ές και το φιλοσοφικό υπόβαθρο που διέπουν κατά καιρούς τη ν 

έρευνα στο πεδίο αυτό. Οnως ε ίναι αναμ ε ν όμ ε νο, τα προβλήματα που 

ανακύπτουν στις περι πτώσεις αυτ ές πολλαπλασιάζ οντα ι κατ ά τη 

μ εταφορά των όρων αυτών μεταεύ γλωσσών. Από τα πολλά παραδ εί γματα 

που έχω εντοπίσει στο χώρο της γλωσσολ ογ tας θα αναφέρω μόνο ένα: 

Τ ο ν όρο contexι της Αγγλικής, τον οποίο σχεδόν πλ έον αποφεύγουν οι 

σύγχρονοι γλωσσολόγο ι, και την προσπάθεια αποσαφήνιση ς του 

περ ιεχομ ένο υ του κατά τη μ εταφορά του στην Ελληνική ως γλωσσικό 

περιβάλλον, εΕωγλωσσικό περιβάλλο ν , κειu ενιs ό περιβάλλον, 

συγsειuεγιsό περιβάλλον, κ .ά .• ανάλογα μ ε το μ ε θοδολογικό 

προσανατολισμό του κ ε ιμένο υ στο οποίο χρησιμοποι εί τα ι-· . 

-rια τη σημασιολογική μ εταφορά του όρου αυτού στην Ελληνική 

βλ. παρακάτω. 
·-Βεβαίως συχνά επίση ς συμβαtν ε ι περισότεροι του ε νός όρο ι της 
Αγγλικής να έ χ ουν μόνο μια λ ε κτική απόδοση στην Ελληνική. Π . χ . οι 

γλωσσολογικο( όρο ι menιion, refere nce , anaphora μεταφέρονται στην 
Ελληνική ως αναφορά. Οι δυο πρώτοι αφορούν σ ε θ έματα φιλ οσοφtας 

της γλώσσας κυρίως, ενώ ο τρ(τος σε γραμματικές σχέσεις μ ε ταξ ύ 
των όρων μιας πρόταση ς. Επομ έ νως ιδιαίτερα προβληματική ε (ναι η 
απόδοση των δυο πρώτων αφού και οι δυο χρησιμοποιούνται στον tδιο 

γνωστικό χώρο. 
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Μ ε το παοάδειγμα αυτ ό πεονάμ ε στον τοίτο και ίσως 

ουσιασ τικότεοο παοάγοντα που επηοεάζει τη μεταφορά όοων διαγλωσσικό 

και που είναι ο χαρακτήοας της ίδιας της μεταφοοάς ως 

α ντιπαραβολικού και διαλεκτικού σχήματος παραγωγής γλωσσικής 

εν ν οίας και ε πομ ένως και ε π ικοινωνίας. Η αντιπαραβολική διαδικασία 

καταρχή ν ποοϋποθ έτει ένα κοιν ό τ όπο σύγκοισης στοιχείων με βάση τ ον 

οποίο καθορίζονται ομοιότη τες και διαφοοές μεταεύ αυτών των 

στοιχ είων . Ο κ οινός τόπος δ ηλαδή εγ γυάται την ίδια τη δυνατ ότ η τα 

διαγλωσσικής μεταφοοάς και για το λόγο αυτό 

~α αντιπαοαβαλόμεν α στοι χ εία. Παράλληλα 

επηρεάζ ε ι τη διαδικασία τη ς αντιπαραβολή ς 

είναι ανεεάρτητος από 

όμως, ο κοινός τόπος 

αφού μ έσω αυτού μόνο 

μπορεί να 

π εν τάδας, 

πραγματοποιηθεί η ίδια. Για παράδειγμα, η έννοια της 

όπως εκφοάζε ται μ ε τον αραβικό αριθ μ ό ~. αποτελεί τον 

κοινό τ όπο σύγκρισης των λέξ εων ε κ ε ίνων που σε διαφοοε τικές γλώσσες 

εκφράζουν αυτή την έ νν ο ια (δ ηλ. π έντε, fiνe, c inque , κλπ.). Η 

έ ννοια εί ναι ανε ξάοτητη από τη συγ κ εκο ι μ έ νη γλωσσική της έκφραση, 

αλλά και αντιστοιχεί σε κάθ ε μι α από αυτ ές τις ε κφοάσει ς , έτ σ ι ώστε 

να μποοούμ ε να πούμ ε ότ ι αυτ ές ισοδυναμούν δ ιαγλωσσικό και ε πομένως 

να θ εωοήσουμε τη μια ως μ εταφοοά της άλλης. 

Όπως όμ ως αναφέοθηκε και προηγουμ ένως , ελ άχιστ ες θεωρητικές ή 

τ ε χνικ ές έ ννοιες εί ναι τόσο ξεκάθαρα μονοσήμαντες όσο έ νας απόλυτος 

αρι θμός - και ίσως ένας μαθηματικός να μας π ε ι ό τι ούτε ο ι απόλυτοι 

αρ ιθμ οί είν αι μονοσήμαντοι. Εδώ όμως τίθ ετ αι ένα άλλο ερώτ ημα με 

βαρύτατ ες θ εωρητικ ές 

έ ννοια ενός όρου κ αι 

αλλά 

πώς 

κα ι πρακτικ ές 

μπορούμ ε 

συν έ π ε ι ες : ε (ναι η 

να την ποοσδιορίσουμε ; 

Εξαντλείται η έννοια αυτή στο ση μασιολογικό φορ τ ίο τ η ς ρίζας ενός 

όρο υ ή γ ενικά των μοοφημάτω ν που τ ον αποτελού ν , ή ε π ε κτ ε ίνεται και 

σ τ ο σ ημασιολογι κ ό π εδ ίο συγγενών όρων; Και ποιο( μπορού ν ν α 
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θεωρηθούν συγγενε(ς όροι σε αυτή την περ(πτωση; Τι ρόλο πα(ζει στον 

καθορισμό της εννο(ας ενός όρου το κειμενικό περιβάλλον στο οπο(ο 

συμμετέχει; Μ ε άλλα λόγια, ποιό θ εωρητ ικ ό μοντέλο σημασιολογικής 

ανάλυση ς προσφέρετα ι για την τυποπο(ηση και μεταφορά ορολογ(ας 

διαγλωσσικά; Προτε(νω λοιπόν , μ ε βάση τον προσανατολισμό των 

ερωτημάτων αυτών, ότι ο κοινός τόπος σύγκρισης πρ έπ ει να μετατεθ ε( 

από το ση μασιολογικό ε π t π εδο ανάλυσης των όρων στο μεθοδολογικό 

επίπεδο επιλογής μοντ έλου σημασιολογικής ανάλυσης. 

4. Μοντέλα σημασιολογ ικής ανάλυσης όρων 

Αν και θα ή ταν υπεραπλούστ ευση της πραγματικότητας, και (σως 

και δεοντολογικά ανεπ(τρεπτη, να αποκαλέσω διάφορα μον τέλα 

σημασιολογικής ανάλυσης ( η.χ. αυτό των συνθηκών αληθε(ας, το 

γενετικό, το καταστασιακό, το μοντέλο θεωρίας των συνόλων, το 

μοντ έλο των σ ημασιολογικών πεδίων, κ. ά.) uοyτέλα χραuubκύς 

αναπαοάστασnς (linear represenιation models) , ωστόσο θα τ ο τολμήσω 

προκειμένου να ε πικ εντρώσω την προσοχή σε ένα βασικό τους 

χαρακτηριστικό: Τον πεπερασμένο και σταθερό χαρακτήρα των 

διακριτικών σ τ ο ιχ είων ή σχέσεων που αποτελούν την έννοια μιας 

λέξης. Οποιοδήποτε στοιχείο της έννοιας μιας λέξ η ς δεν εμπίπτ ει στο 

π επ ερασμένο σύνολο αυ τών των στοιχείων ή σχέσεων, σύμφωνα με τα 

προαναφερθέν τα μοντ έλα, θ εωρείται ιδιότητα όχι της λ έξης καθεαυτής 

αλλά των πραγματολογικών, ε ξωγλωσσικών συνθηκών στ ι ς οποtες 

χρησιμοποιείται. Εtναι γνωστό οτι αυτά τα μοντέλα ανάλυσης 

διευκολύνουν την κωδικοποίηση, τυποπο(ηση και διαγλωσσική μεταφορά 

λέξεων μ έσω του ηλ εκτρον ικ ού υπολογιστή. 

να λειτουργούν και ως τροχοπέδη 

Ταυτοχρόνως όμως φα(ν εται 

στην επ(λυση ουσιαστικών 

προβλημάτων που αντιμετωπίζουμε κατά τις διαδικασίες αυτές και που 
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έχουν να κάνουν με τη σχετικότητα και τη μεταβλητότητα του 

περιεχομ ένου ενός όρου ανάλογα με το αντικείμενο της επιστήμης , τη 

μεθοδολογία της, το φιλοσοφικό της προσανατολισμό, τις δυνατότητες 

της ίδιας της γλώσσας και τον αντιπαραβολικό χαρακτήρα της 

διαγλωσσι κ ής μεταφοράς . Πι στεύω οτι όλο ι αυτοί οι παράγοντες, είτε 

τους ονομάσουμε πραγματολογικούς ε(τε όχι, είναι καθοριστικής 

σημασ(ας κα ι απαιτούν ένα άλλου τύπου μοντ έλο ανάλυσης. Επ(σης 

είναι φανερό ότι η τυποποίηση που θα προκύψει από την εφαρμογή 

αυτού του άλλου μοντέλου ανάλυσης θα απαιτήσει συγχpόνως και 

διαφορετική τεχνική υ ποστήριξ η και εφαρμογές στο χώρο τ η ς 

κωδικοποίησης ~έσω ηλεκτpονικού υπολογιστή . 

θεωρώ οτι το μοντέλο ανάλυσης που μπορεί να καλύψει τα 

προβλήματα τυποποίησης και διαγλωσσικής μεταφοράς ορολογίας είναι 

αυτό των σδnνών-δαι-πλαισίων (scenes-and-frames semantics) όπως 

αναπτύχθηκε από τον Fi l lmore (1),(2),(3), με βάση την έρευνα των 

R.Sc hank και R. C.Abelson (13). Σύμφωνα με το μοντέλο αυτό μια λέξη 

ή ένας όρος λειτουργε( ως έ να λεκτικό πλαίσιο το 

ή ενεργοποιεtται από σκηνές εμπειρικού 

οπο(ο ε νεργοποιεt 

χαρακτήρα. Βασικό 

χαρακτηριστικό του μοντέλου αυτού είναι οτι επιτρέπει την 

ε ν σωμάτωση όχ ι μόνο στενά εν ν ο ι ολογικής πληροφόρηση ς σχετικά μ ε το 

περιεχόμενο μιας λέξης αλλά και την ενσωμάτωση οποιωνδήποτε άλλων 

σημασιολογικών ή 

λέξη αυτή κατά 

επικοινωνίας . Η 

πραγματολογικών στοιχ εί ων τα οποία ενεργοποιεί η 

τη χpήση της σε συγκεκριμένες πεpιστάσεις 

σχέση αλληλοεξάρτησης σκηνών και πλαισ ί ων 

καθορίζου ν τ η ν κατανόηση και τ η χρήση τ ου συγ κ εκpιμ ένου γλωσσ ι κού 

όρου. 

Εαν λοιπόν υ~οθέσουμ ε οτι ένας όρος επιστημονικός, τεχνικός, 

κλπ., λειτουργεί ως λεκτικό πλαίσιο, θα πρέπ ε ι να προσδιορtσουμε 
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και να κατηγοριοποιήσουμε το περιεχόμενο των σκηνών τις οπο(ες 

ενεργοποιε(, δηλαδή την πληροφόρηση την οπο(α συνεισφέρει στο 

κε(μενο που τον περιέχει. θα ήθελα να υποστηρ(ξω εδώ την άποψη οτι 

η κάθ ε ενεργοποιούμ ενη σκηνή πρέπει να περι έχε ι πληροφόρηση 

γλωσσ ι κή και εννοιολογική, επιστημολογική και μεθοδολογική, τέλος 

δε και πολιτιστική. Ισχυρίζομαι οτι ο καθορισμός και συνυπολογισμός 

των μεταβλητών αυτών θα οδηγήσει σταδιακά αλλά και σταθερά σε μια 

τυποπο(ηση της ορολογ(ας και διευκόλυνση της μετα φοράς της από μια 

γλώσσα σε μια άλλη. Νομίζω οτι ένα μεγάλο μέρος του προβλήματος της 

τυποnο(ησης τ η ς ορολογ(ας οφε(λεται στο γεγο ν ός οτ ι πολλές φορ ές ο 

χρήστη ς ή ο μ εταφραστής ενός όρου επικεντρώ ν εται σε μια μό ν ο 

μεταβλητή . Πάντως, η έμφαση που . δίνω σε αυτές τι ς μ ε ταβλητές δεν 

έχει σκοπό να μ ειώσει τη σπουδαιότητα άλλων παραγόντων, π .χ . 

κ οινωνικο-ι~τορ ικών ή ψυχογλωσσικών, σύμφωνα μ ε τους οnο{ους η 

σ υντομ {α ενός όρου ή η μη π ε ριφραστική απόδοση μιας εννο(ας 

καθορ(ζει και την επιλογή του. Αντ(θετα, θα ήθελα να τονίσω οτι η 

ανάλ υση όρων σύμφωνα με το μο ντ έλο σκη νών-και-πλαισ(ων αποτελε( 

προ ϋπό θ εση για την τυποπο(ηση και επιτυχή μ ε ταφορά τους. Τον τ ελ ικό 

λόγο της τυποπο(ησης και μεταφοράς καθώς και τη δ ικα(ωση τους φέρει 

η (δια η χρήση των όρων κα τά τ ην επικοινων(α. 

5 . Λειτοuργtα του μοντέλου σκην~ν-και-•λαισ(φν 

θα α ναφ ερθώ εδώ σε δυο παpαδε{γματα μ ε ταφοράς όpων από τ ο χώρο 

των ηλεκτρον ικ ών υπολογιστών τα ο ποία έχουν προβληματ {σει και εμέ να 

και άλλους γλωσσολόγου ς, κα ι θα τα χρησιμοποιήσω για να δε{ξω πώς 

λειτουργε( το μοντέλο ανάλυση ς όρων που προτε{νω αφενός, και 

αφετέρου να δε( ξ ω μ ε ποιες δυναμικ ές (ψυχ ογλωσσολογ ικές, 

κοινωνι ογλωσσ ικ ές κλπ.) τυποποιείται και μ ετα φέρεται ένας όρος ως 
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γλωσσική προτίμ ησ η μάλλον παρά ως νομοτελειακή διαδικασία. 

Πρόκειται για τους αγγλικούς όρους user-friendly και c ursor π ου 

έχουν αποδοθεί στ η ν Ελληνική ως εύχοnστος και Φιλικός ποος το 

χρfiστn ο πρώτος και ως κέρσορας ο δεύτερος. 

Η μ εταφορά του user-friendly προϋποθέτει, σύμφωνα μ ε το 

μοντέλο που προτείνω , τ~ν ανάλυσή του ως λεκτικού πλαισί ου που 

ε νεργοποι ε ί σκηνή εμπειρίας με συγκεκρι μένο περιεχόμ ενο: 

Εννοιολογικά το πρώτο μ έpος του όpου αντιστοιχεί μ ε την έννο ι α της 

ελληνικής λέξ η ς χοήστnς, δηλαδή δηλώνει αυτόν που χρησιμοποιεί 

~άτι , το δε δε ύτ ερο μ έ ρος αντιστοιχεί μ ε την ελληνική λέξη φιλικός . 

Και οι δυο ελληνικές λέξεις ανήκουν γραμματικά στις ίδιες 

κατηγορίες στ ι ς οποίες ανήκουν ο ι αντίστοιχες αγγλικές, δηλαδή 

ουσ ιαστι κό και ε π ίθετο αντίστοιχα. Ως προς το γνωστικό lπεδίο, η 

σκ η νή που ενεργοποιεί το λεκτ ικ ό πλαίσιο user-friendly στο νου του 

ομιλητή/ακροα τ ή περι έχει τ η ν εικόνα του ηλεκτρονικού υπολογιστή. 

Δεν νομίζω οτ ι ένας αγγλόφωνος ομιλ ητή ς θα χρησιμοποιούσε τον όρο 

αυτό για να περιγράψ ε ι την ξυριστ ι κή του μηχανή ή την ηλ ε κτρική του 

σκού πα, αν κα ι η παρατεταμ ένη χρήση αυτού του όρου πιστεύω οτι 

σταδιακά οδηγεί στη μεταφορά του σ ε άλλα γνωστικά πεδία και 

ε πομ ένως και στ η ν πολυσημ ία του. Αξιοσημ είωτο ε ίναι το πολ ι τιστικό 

υπόβαθρο του όρου αυτού. Παραπ έμ πει αναμφισβήτητα στ η νοητική 

σύλληψη του ηλεκτρονικού υπολογιστή, ως αυτοβούλου οντότητας μ ε 

ψυ χολογικές ιδιότητ ες και κοινωνικό ρόλο: Ο υπολογιστής έ χ ε ι φιλικά 

αισθήματα απέναντι στο χρήστη, επομένως τον βοηθά, συνεργάζετα ι 

μαζί του, τον διευκολύνει στη δουλειά του. 

Η συμφωνία ή ασυμφωνία του γνωστικού πεδί ου και του 

πολιτιστικού βάρους του όρου αυτού στην Αγγλική και Ελληνική , καθώς 

επίσης και η προτίμηση μονολ ε κτικών τύπων κατά την τυποποίηση 
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πιστεύω οτι ε(ναι οι κύριες αιτ(ες της έλλει ,ης πλήρους τυποπο(ησης 

κατά τη μεταφορά του όρου στην Ελλην ική . Φα(νεται οτι η σύλληψη των 

μηχανών ως αυτοβούλων όντων δεν ε(να ι πολιτιστικά απόλυτα αποδεκτή 

στον ελληνικό χώρο. Το γλωσσικό αίσθημα του Έλληνα ομι λ η τή, το 

οποίο εκφράζει το πώς συλλαμβάνουμε την πολ ιτιστικά υποκειμ εν ική 

μας πραγματικότητα, δεν δέχεται εύκολα τη μ εταφορά του όρου 

user-friendly ως Φι λ ικ όc- ποοc-το-χοήστn, η οπο(α επιπλέον έχει και 

το "μ ε ιονέκτημα" της περιφραστικής, μη συντομευμένης έκφραση ς. Η 

εναλλακτική λύση του εύχοnστοc, αντ ι στρέφει τη σχέση 

υποκειμένου-αντικειμένου και παρα π έμπ ει στ η σύλληψη του χρήσ τ η ως 

αυτοβούλου όντος και του υπολογ ι στή ως αντικειμένου, δηλαδή 

εργαλείου που το χρησιμοποιεί ο χρήστης. Η αντ ι στροφή αυτή είνα ι 

απόλυτα εναρμονισμέν η προς τις πολιτιστικ έ ς αξίες του Έλληνα 

χρήστη και επομ έ νως και στο γλωσσικό του α ί σθημα . Έχει όμως το 

μειοiέκτημα ως όρος να ενεργοποιεί όχ ι μόνο το 

ηλεκτρονικών υπολογιστών αλλά και πολλά άλλα, 

θεωρείται εξ(σου ακριβής, ή μ ε άλλα λό γι α , 

γνωστικό πεδ(ο των 

κα ι ε πομένως δεν 

πιστή μετάφραση του 

αγγλικού όρου. Πράγματι, η επ ιλογή του όρου εύχpnστοc δεν 

ενεργοποι εί τη σκηνή εμ πειρίας των κατασκευαστών και χρηστών των 

υπολογιστών, σύμφωνα με την οποία ο ίδιος ο υπολογιστής είναι 

προγραμματισμένος να προβα(ν ε ι σε δ ι αδικασίες που διευκολύνουν το 
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χcήστη. Αλλά και να αποκαλε(ται ένας υ πολογιστής Φιλικός •, πράγματι 

ηχ ε( λ(γο περί εργα στην Ελληνική γλώσσα. Δεν είναι γνωστό αν θα 

επικρατήσει ένας από τους δυο όρους και ποιός θα είναι αυτός. Όπως 

έχουν τον(σει πολλοί γλωσσολόγοι, η γλώσσα είνα ι ένας ζωντανός 

οργαν ισμός και αναπτύσσεται δυναμικά σύμφωνα με τις γενετικές 

καταβολές του και τον κοινωνικό του ρόλο . 

Ως προς τη μεταφορά του αγγλικού όρου c ursor, παρατ ηρούμ ε οτι 

δεν έχει γίνει προσπάθεια απόδοση ς της εννοίας του στην Ελληνική. Ο 

αγγλικός όρος σημαί νει , σύμφωνα μ ε το λεξικό, δρομέας αλγοριθμικού 

Η γλωσσική επ έμβαση της Ελληνικής κατά τη μεταφορά 

συνίσταται στη φωνολογική απόδοση (δηλαδή δεν προφέρουμε τη λέξη 

αυτή σύμφωνα μ ε το αγγλικό φωνολογικό σύστημα, αλλά σύμφωνα μ ε το 

ελληνικό), και στη μορφολογική του ένταξη , η οποία μέσω τ η ς 

καταληκτικής συλλαβής δ ηλώνει και το γραμματικό γένος. Επομένως ο 

όρος μεταφέρεται ως κέρσορας. Το γνωστικό πεδίο που ενεργοποιεί 

είναι αυτό των ηλεκτρονικών υπολογιστών και είναι σαφές οτι δεν 

υπόκειται σε πολιτιστική φόρτ ι ση. Το ερώτημα που τίθετα ι εδώ είνα ι 

γιατ( δεν επ ικράτ ησε, δηλαδή δεν τυποποιήθηκε κατά τη μεταφορά ο 

ε ννοιολογικά αντίστολχος όρος, δρομέας αλγορ ι θμι κού κανόνα. Η 

ελλ ηνική αυτή έκφραση είναι σύνθετη και μακροσκελής. Οπως επεσήμανα 

και στ η ν αρχή, ένας όρος πρ έ πει να μπορ εί να λειτουργεί περί που 

·Βεβαίως το ε π(θ ε το Φιλικός στην Ελληνική χρησιμοπο ι ε(ται 

για να προσδιορ(σει και ά•υχα αντικείμενα, όπως π.χ. φιλικό 
γράμμα. Ωστόσο κα ι σε αυτές τις περιπτώσ ε ις η ιδιότητα που 
εκφράζει το επίθετο είτε παραπέμπει έμμεσα στον επιστολογράφο 
(δηλαδή τα φιλικά αισθήματα του γράφοντος), είτε χαρακτηρίζει ένα 

είδος γραπτού λόγου (π.χ. φιλικό γράμμα και όχι εμπορική 

επιστολή, κλπ.). Βεβαίως δεν πρέπει να αγνοοόμε οτι, επειδή (σως 
ο επιστολογράφος δεν είνα ι συνήθως παρών κατά τη μετάδοση του 
μηνύματος στον αναγνώστη, πολλές φορές το γράμ μα προσωποποιεί ται 
όπως φαίνεται από τι ς εκφράσεις ''το γράμμα έλεγε/έγραφ ε ... " κ.ά. 
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όπως ένα κύριο όνομα: Με συντομtα και σταθερότητα να αναφέρεται σε 

ένα αντικείμενο, δηλαδή να είναι όσο γίνεται λιγότερο περιγραφικός. 

Η ελληνική έκ φραση δεν φαίνεται να έχει αυτά τα χαρακτηριστικά και 

ίσως για το λόγο αυτό δεν την ε πιλέγει ο χρήστης. Εναλλακτική 

προσέγγιση θα αποτελούσε η συντόμευση του όρου στο πρώτο συνθετικό 

του, δηλαδή δρομέας. Η επανειλ ημμένη χρήση του στα αντίστοιχα 

κειμε νικά περ ιβάλλοντα του συγκεκριμένου γνωστικού πεδίου θα τον 

καθιστούσε μονοσήμαντ ο και συνεπώς ακριβή. Ωστόσο φαίν εται οτι, 

απομονωμένος, πλέον, ο τuπος δρομέας έχει μια γλωσσ ικοπολιτιστική 

φόρτιση που αποπροσανατολίζει τον πιθανό.χρήστη από το συγκεκριμένο 

γνωστικό πεδίο. Στην Ελληνική γλώσσα δρομέας είναι καταρχήν ένας 

αθλητής. Πολιτιστικά η λέξη αυτή παραπέμπει σε Μαραθωνοδρόμ ο υς και 

σε σκηνές εμπειρίας που πάντως δεν συνδέονται με τον ηλ εκ τρονικό 

υπολογιστή. θεωρώ 

γλωσσικό-εννοιολογικό 

μεταφορά του c ursor ως 

κλίνει προς τη δάνεια 

οτι η φόρτιση αυτή σε επίπεδο 

αλλά και πολιτιστικό παρ εμβάλλεται στη 

δρομέα και επομένως η γλωσσική προτίμηση 

λέξη. Και πάλι όμως, επειδή η γλώσσα είναι 

ζωντανός οργανισμός, δεν αποκλείεται η ε παναληπτική χρήση του όρου 

δρομέας να οδηγήσει στη μ εταφορά τη ς ε ννοtας της και σε άλλο 

γνωστικό πεδίο, αυτό των ηλ εκτρονικών υπολογιστών, και επομ ένως και 

στην πολυσημία της. Στην τελευταία αυτή περί πτωση, κάθ ε διαφορετική 

έννοια της λέξης θα φέρει και τον ανάλογο, και διαφορετικό, 

πολ ιτιστικό δεtκτη. 

6. Επ Ο.οyος 

Τελειώνοντας θα ήθελα να επ ισημάνω οτι η επι στήμη της 

γλωοσολογtας εtναι σήμερα σε θέση να συμβάλει στη διαδικασία 

τυποποίησης ορολογtας και της μεταφοράς της από άλλες γλώσσες στην 
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Ελληνική . Η παρούσα εργασία είναι δείγμα μιας προσπάθειας προς αυτή 

την κατεύθυνση. Στόχος της ήταν να διατυπώσει τεκμηριωμένες απόψεις 

σχετικά μ ε τ η μέθοδο προσέγγισης προβλημάτων τυποποί ησης και 

μεταφοράς ορολογίας. Εαν τα ερωτήματα που έθεσε είναι περισσότερα 

από τις απαντήσεις που μπόρεσε να δώσει , έχει ίσως καλύτερα 

εκπληρώσει το στόχο της. 
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