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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Οpίζονιαι τα αντικειjJενα, οι έννοιες, οι ορισμοί και οι όροι. Ορίζεται και αναλύεται η μορφή των όρων 

και η σχέση της με τη σημασία τους και γίνεται μορφολογική tαξινόμηση των όρων. Περιγράφονται οι 

κύριοι μη)(ανισμοi σχηματισμού νέων όρων σε μια γλώσσα πηγής για την ονοματοδότηση νέων 

εννοιών. Δίνονται παραδείγματα για κάθε μηχανισμό χωριστά. Εξετάζονται οι φόποι εύρεσης/σχη

ματισμού ελληνικών όρων για την απόδοση εισαγόμενων νέων ξενόγλωσσων όρων με θεώρηση της 

Ελληνικής Γλώσσας ως γλώσσας στόχου. Δίνεται και αναλύεται σχηματικό διάγραμμα ονοματοδοσίας 

vtωv εννοιών στη γλώσσα πηγής και στη γλώσσα στόχου. Διατυπώνεται γενικά ο ''Αναλογικός 

Κανόνας" για το σχηματισμό σύγχρονων όρων σε μια γλώσσα στόχου. Διερευνάται η αναγκαιότητα 

προσκόλλησης στο μηχανισμό σχηματισμού του όρου της γλώσσας πηγής μέσω μιας σειράς 

παραδειγμάτων εφαρμογής και προβλημάτων από τη μη εφαρμογή του "Αναλογικού Κανόνα" με 

γλώσσα στόχου την Ελληνική, από την ορολογική πρακtική στις ΤηλεmκοΙνωνίες και στην 

Τεχνολογία Πληροφοριών. Συνοψίζονται τα βασικά συμπεράσματα ως ένας "Δεκάλογος του Ελληνα 

Ομολόγου". 

SUMMARY 

Objects, concepts, definitions and terms are defined. The fοππ of a term as well as its relation to the 

term's meaning are defined and analyzed. Α morphological classification of terms is giνen. The main 

formation mechanisms of new terms in a source /anguage for naming new concepts are described. 

Examples for each mechanism are separately giνen. Ways of finding/forming greek terms to render 

imported new foreign terms are examined considering the Hellenic Langυage as target language. Α block 

diagram for naming new concepts is giνen and analyzed for both the soυrce and target languages. The 

'Άnalogue Rule" for forming contemporary terms in a target language is generally formυlated. The 

necessity of adhering to the formation mechanisms of the source language is inνestigated νίa a number of 

application examples and problems resuJting from non-application of the Analogue Rule from the 

terminological practice in Telecommunicatίons and Jnfoπnatίon Technology with the Hellenic 

Language as target language. Basic conclusions are summarized as a ''Greek Terminologist's 

Decalogue". 
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1 Ο ΟΡΟΣ ΩΣ ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ 

Οι βασικές ψηφίδες του υπαρκωύ κόσμου, τα συγκεκριμένα φαινόμενα της 

πραγμαrικότητας είτε αυτής που μας περιβάλλει, της ανrιληπτής εξωτερικής 

πραγμαrικότητας, είτε αυτής που υπάρχει μέσα μας, της νοητής εσωτερικής 

πραγμαrικότητας, εfναι τα ανrικεiμενd' 1 . Δηλαδή αντικεiμενο (object) είναι κάθε στοιχείο 

της ανrιληπτής ή της νοητής πραγμαrικότητας, μπορεί δε να είναι υλικό (π.χ. ένα 

συγκεκριμένο πράγμα ή κατασκεύασμα όπως το μολύβι μου) ή άυλο (π.χ. ένα 

συγκεκριμένο μαγνηrικό πεδfο όπως το μαγνητικό τιεδίο της Γης). 

Οι νοητικοί αντιπρόσωποι μεμονωμένων ανrικειμένων ή συνόλων αντικειμένων με κοινά 

χαρακτηρισrικά είναι οι έννοιες (conceρts). Οι έννοιες εfναι βασικές μονάδες σκέψης που 

συγκροτούνται με αφαίρεση βάσει ορισμένων ιδιοτήτων. Η έννοια ιώδιο, για παράδειγμα, 

εfναι εκεfνο το χημικό στοιχεfο (αλογόνο) με rις καθορισμένες φυσικές και χημικές ιδιότητες 

και όχι το συγκεκριμένο μπουκαλάκι με το υγρό που έχουμε στο κουτί του 

φαρμακείου μας {το τελευταίο είναι το ιώδιο που έχουμε σπίτι μας και είναι ένα 

αντικεiμενο). 

Οι έννοιες είναι τα βασικά σ10ιχεία της οργανωμένης πραγμαιικότητας, όπως Jην 

κατανοούμε, όπως τη διανοούμαστε και όπως την περιγράφουμε ως λογικά όντα που 

αποτελούμε μέρος της. Χωρίς τις έννοιες ο κόσμος μας θα έμενε στο επίπεδο της 

αντίληψης και θα ήταν μια ασύνδετη -σε χρόνο και σε τόπο- και aσυνάρτητη διαδοχή 

εικόνων, ήχων, αισθημάτων και καταστάσεων και όχι μια οργανωμένη σύλληψη και 

επεξεργασία αυγκροτημένων στοιχείων σκέψης. 

Κάθε αντικείμενο μπορεί να προσδιορίζεται με μια γλωσσική έκφραση, με ένα όνομα 

(name) αποκλειστικά δικό του, το όνομά του (ο Γιώργος ο φίλος μου, η Ελλάδα, ο Αζώp ο 

σκύλος μου, το Ηρώδειο, το ΝΑΤΟ, η Γη, το σύμπαν). 

Κάθε έννοια μπορεf να περιγράφεται γλωσσικά με μια πρόταση, τον ορισμό (definition) 

της, και να προσδιορίζεται με μια γλωσσική έκφραση, τον αντίστοιχο όρο (term). 

Ενας όρος μπορεf να αποτελείται από ένα ή περισσότερα θέματα (slems) με ή χωρίς 
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άλλα πρόσθετα μορφήματα (morphemes) όπως προσφύματα (affixes) ή καταλήξεις 

(endings). Μπορεί, δηλαδή, να εlναι: 

απλός όρος (simple term), όπως π. χ. οι όροι: 

δίκτυ-ο 

δικτυ-ακ-6ς 

μονάδ-α 
μοναδ-ιαf-ος 

κερ-αf-α 

βίντεο, 

ή σύuπλοκος όpος (complex term) όπως π. χ. οι όροι: 

και 

δια-δfκτυ-ο 

δια-δικτυ-ακ-ός 

βfντεο κατ' αfτ-ησ-η 
οιοvεf κοpυφ-ο-τιμ-ή 

κεραι-ο-συ-στοιχ-1-α 

Β-κανάλ-Ι 

Α-στάθμ-ισ-η 

ψηφι-ακ-6 δiκτυ-ο ενο-ποι-η-μtv-ων υπηρεσ-ι-ών 

χαρακτηρ-ι-στ-ικ-ή ακουστ-ικ-ή εμ-πέδ-ησ-η. 

Ο σύμπλοκος όρος μπορεl να αποτελεlται από στοιχεlα ποu συνδέονται μορφολογικά 

μεταξύ τοuς και αποτελούν μfα λέξη (μονολεκτικός) -όπως στα πέντε πρώτα 

παραδεiγματα παραπάνω- η να αποτελείται από στοιχεία που δεν σuνδέονtαι 

μορφολογικά αλλά έχοuν σταθερές θέσεις μεταξύ τοuς και αποτελούν μια φράση 

(πεpιφpαστικός) -όπως στα τέσσερα τελεuταiα παραδεlγματα παραπάνω-. Ο 

περιφραστικός σύμπλοκος όρος λέγεται και σύνθετος όρος (compound term). 

Η έννοια (concept) ποu αντιπροσωπεύει ένας όρος λέγεται και σημασία (meaning) τοu 

όροu. Ενας όρος μπορεl να αντιπροσωπεύει περισσότερες της μιας έννοιες στο Ιδιο ή σε 

διάφορα θεματικά πεδfα (subject fields). Η πρωταρχική σημασία ( original meaning) 

ενός όροu λέγεται και κύρια σημασία (primary meaning) ή βασική σημασία (basic 

meaning) τοu όροu. 

Η εικόνα με την οποία απεικονlζεται ένας όρος λέγεται μορφή (form) τοu όροu. Η εικόνα 

αuτή μπορεί να έχει φυσική (uλική) uπόσταση ή νοητική uπόσταση (νοητική εικόνα). 

Στην πρώτη περlπτωση η μορφή λέγεται εξωτερική μορφή (external form) ενώ στη 

δεύτερη εσωτερική μορφή (internal form). 

Η εξωτερική μορφή ενός όροu εiναι η διάταξη των φθόγγων ή φωνημάτων ή των 

αντlστοιχων προς αuτά γραμμάτων ποu αποτελούν τον όρο. Η εξωτερική μορφή ενός 

όροu όπως αρθρώνεται με φθόγγοuς ή φωνήματα λέγεται φωνητική μορφή (phonetic 

form) τοu όροu, ενώ η εξωτερική μορφή τοu όροu όπως παριστάνεται με γράμματα 

λέγεται γραπτή μορφή (written form) τοu όροu (βλέπε Σχήμα 1 ). 

Η εσωτερική μορφή απλού όρου ταuτlζεται με την κύρια σημασία (κυριολεξία) τοu, ενώ 

η εσωτερική μορφή σύμπλοκου όρου εlναι η παράθεση των κύριων σημασιών των 
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συστατικών του χωρίς αναφορά στην tννοια που αντιπροσωπεύει ο όρος, δηλαδή στη 

σημασfα του. 

μορφή 

εσωτερική μορφή 

~ 
φωνηττκή μορφή γραπτή μορφή εσωτερική μορφή εσωτερική μορφή 

απλού όρου σύμπλοκου όρου 

Σχήμα 1. Η μορφή ενός όρου και τα εlδη της 

Η συντόμευση της εξωτερικής μορφής ενός πλήρους όρου με παράλειψη οποιουδήποτε 

μέρους του, χωρfς μεταβολή στην tvvoισ που ο πλήρης όρος αντιπροσωπεύει, 

παρέχει ένα συντετμημένο όρο (abbreνiated term) ταυτόσημο με τον πλήρη όρο. Αν το 

παραλειπόμενο μέρος του πλήρους όρου εfναι αυτοδύναμο έχουμε ένα συνοπτικό όρο. 

Παρσδεfγuατα: 

• ευθεfα 

• δυναμό 
• αναγνώριση 

= ευθεlα γραμμή 

= δυναμοηλεκτρική μηχανή 

= αναγνώριση τσuτ6τητας. 

Αν παραλεfπονται μερικά γράμματα ενός πλήρους απλού όρου τότε έχουμε μια 

συντομογραφfα (abbreνiation). Το αρκτικόλεξο (inftialism) εlναι συντετμημένος 

σύμπλοκος όρος, ή συντετμημένο όνομα, στο οποfο διατηρούνται τα αρχικά γράμματα 

των λέξεων του πλήρους αύμπλοκου όρου, ή του πλήρους ονόματος, και ο οποίος 

προφέρεται εfτε συλλαβικά ως μΙα λέξη εfτε με χωριστά γράμματα εfτε και με τους δύο 

τρόπους. 

Παeαδεfνuστα: 

ΑΕ = Ανώνυμη Εταφεfα 
/Χ • Ιδιωτικής Χρήσης, 

ιτυ = lntematlonal Telecommunlcation Union 
ΟΤΕ = Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος 
ΔΕΗ = Δημόσια ΕπιχεΙρηση Ηλεκτρισμού. 

Το ακρώνυμο (acronym) εΙναι συντετμημένος σύμπλοκος όρος, ο οποfος σχηματίζεται 

ως σειρά γραμμάτων λαμβανόμενων από τις λέξεις του πλήρους σύμπλοκου όρου και ο 

οποfος προφέρεται πάντοτε συλλαβικά ως μία λέξη. 

Παeαδεfγματα: 
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διαποδιαμορφωτής 
πετροδολάριο 
δυφlο 
b/1 

= διαμορφωτής-σποδιαμορφωτής 
= πετpελαιοδολάριο 
= δυαδικό ψηφlο, 
= blnary d/g/1, 



FORTRAN 
translstor 

= formula translatlon, 
= transfer resfstor. 

Στο Σχήμα 2 φαίνεται η μορφολογική ταξινόμηση των όρων. 

πλήρης όρος 

Λ 
απλός όρος 
(ριζική λέξη ή 

παράγωγη λέξη) 

σύ μ π λοκος όρος 

όρος 

συντετμημένος όρος 

συντομογραφfα 
(σuvtεtμημένος 

απλός όρος) 

συντετμημένος 

σύμπλοκος όρος 

Λ μονολεκτικός 

σύμπλοκος όρος 
(σύνθετη λέξη) 

περιφραστι κός 

σύμπλοκος όρος 

ή 

σύνθετος όρος 

αρκτικόλεξο ακρώνυμο 

Σχήμα 2. Η μορφολογική ταξινόμηση των όρων 

Κάθε μορφολογικό μέρος ενός όρου το οποίο είναι φορέας σημασίας ή έχει σημασιολογικά 

διαφοροποιητική αξία λέγεται οροσrοιχεiο (lerm e/ement). Το οροστοιχεiο μπορεί να 

είναι μια λέξη (word) (που μπορεί να υπάρξει ως αυθύπαρκτη χωριστή μονάδα σε μια 

πρότααη), μια ολόκληρη φράση (phrase) (σύνταξη λέξεων που αποτελεί η ίδια από μόνη 

της έναν όρο ή έναν προσδιορισμό), μια ρ/ζα (root) (που αποτελεί την ετυμολογική βάση 

για ολόκληρη οικογένεια λέξεων), ένα θέμα (stem) (που μπορεί να είναι όρος από μόνο 

του ή να αποτελέσει τη βάση ενός παραγώγου) ή τέλος ένα μόρφημα (morpheme) (που 

αποτελεί την ελάχιστη σημασιολογική μονάδα μιας γλώσσας και διακρίνεται σε πρόαφυμα 

(affix) - πρόθημα (prefix) ή επfθημα (suffix), που προηγείται ή έπεται αντίστοιχα ενός 

θέματος- και κατάληξη (ending)). Στο Σχήμα 3 απεικονίζονται τα είδη των οροστοιχείων. 
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οροστοιχεfο 

λέξη φράση ρfζα θέμα μόρφημα 

πρόσφυμα κατάληξη 

~ 
πρόθημα επfθημα 

Σχήμα 3. Το οροστοιχεlο και τα εlδη του 

2 KYPIOI ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΣΧΗΜΑτΙΣΜΟΥ ΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΝΟΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 

ΝΕΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ 

Συνοψίζουμε εδώ τους κύριους μηχανισμούς σχηματισμού όρων για την 

οvοματοδότηση, σε ένα θεματικό πεδfο, vtωv εννοιών aι οποfες συλλαμβάνονται και 

πρωτοονοματοδοτούνται σε δεδομένη γλώσσα πηγής (π.χ. την Αγγλική). Βασική 

προΟπόθεση για κάθε μηχανισμό είναι ο ορισμός της υπό ονοματοδότηση νέας έννοιας 

με γνωστούς όρους της γλώσσας πηγής: 

2.1 Μηχανισμός α- Σύνθετος όρος από γνωστούς όρους: 

Σχηματισμός περιφραστικού αύμπλοκου όρου (σύνθετου όρου) από γνωστούς 

όρους της γλώσσας πηγής, σε συντακτική σχέση μεταξύ τους η οποfα αντανακλά τη 

λεκτική περιγραφή του ορισμού. 

Ο προκύπτων σύνθετος όρος αποτελεl κατ' ουσlαv μια, μικρή ή μεγάλη, συντόμευση του 

ορισμού. Κατά κανόνα, στη γλώσσα πηγής, μ' αυτόν το μηχανισμό ονοματοδοτούνται 

νέες εfδιες έννοιες από γνωστές γtνιες έννοιες και άλλες γνωστές έννοιες. 
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Σε πολλές περιπτώσεις ακολουθεί και συντόμευση της εξωτερικής μορφής του 

σύμπλοκου όρου. Ο προκύπτων συντετμημένος σύμπλοκος όρος αποτελεί μια 

παραπερα συντόμευση του ορισμού 

ηαραδείγψιτα· 

Γένια έννοια 
(Εvιιοια-γέvος) 

digit 

stream 

string 

grade 

rate 

transfer rate 

serνices 

ηetwork 

digital network 

web 

access 

point 

set~up 

call set~up 

Εiδια έννοια 

ιΈ vνοια-είδος) 

Περιφραστικός 

σύυπλοκοc όρος (πλήρης) 

binary dίgit 

bϊt stream ι== stream of bits) 

character string (== string of characters) 

grade of serνice 

rate of transfer 

character transfer rate 

integrated servίces 

digital network 

integrated servιces digital network 

world~widc web 

serνice access 

serνice access point 

call set~up {= set~up of a call) 

off-air call-set-up 

Συντετunuένοc 
σUuπλοκοc όρος 

bit 

bit~stream 

transfer rate 

ISDN 

www 

SAP 

OACSU 

2.2 Μ ηχαvισμός β - Νεολογισμός με μεταφορά από άλλο θεματικό πεδίο: 

Δημιουργία ενός vεολογισμού1 με μεταφορά όρου από άλλο θεματικό πεδίο. Αυτό 

σημαίνει πρόσδοση σε ήδη υπάρχοντα όρο μιας ακόμα σημασίας (μεταφορικής 

σημασίας}, δηλαδή της νέας έννοιας. 

Ετσι έχουμε ένα μεταφορικό όρο στο υπό εξέταση θεματικό πεδίο του οποίου η κύρια 

σημασία ανήκει σε άλλο θεματικό πεδίο ή και στην κοινή γλώσσα. 

Παράδεινuα 1: 

Ορισμός της 
νέας έννοιας: 

Οpος: 

Στις Τηλεπικοινωνfες και σrηv Τεχvολογfα Πληροφοριών, κεντρικό σημείο 
όπου πραγματοποιείται διασύνδεση καναλιών επικοινωνίαςι21• 

hub 

Σι 1οι'ιτη την ανακοίνωση ως νεολογισμό (neologism) δεχόμαστε τον οριζόμενο από τη Διεθνι'ι Οργάνωση 
Τuποποiησης (IS0)11

J, δηλαδή "νεόκοπο όρο ή πρόσφατα δσvcισμtνο όρο απ6 ξένη γλώσσα ή από άλλο 
ΘεμαrικC πcδfο". 
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Παοάδcιvuα 2: 

Ορισμός της 
νέας έννοιας: 

Ορος: 

Η κυριολεξία του όρου hub είναι ακριβώς η έννοια του αρχαιοελληνικού όρου 
πλήμνη που χρησιμοποιείται και σήμερα. Η έννοια αυτή φαίνεται καθαρά στο 
Σχήμα 4 και βρίσκει εφαρμογή σε τροχούς, σε έλικες κ.ά.τ. 

Σχήμα 4. Η κύρια σημασία του όρου hub 

ακτfνες 

(Αρχ.:κνήμσι) 

Δηλαδή, στους τομείς, των Τηλεπικοινωνιών και της Τcχνολογfας Πληροφοριών 

και σε γλώσσα πηγής την Αγγλική, προσδόθηκε στον ήδη υπάρχοντα όρο hub 
άλλη μία σημασία, εκείνη του προαναφερόμενου ορισμού. 

Στην Τuποποfηση και στις συναφεfς δρασrηρι6τητες, διαδικασία με την οποία 

ένας αρμόδιος οργανισμός παρέχει επiσημη αναγνώριση ότι ένας 
οργανισμός ή ένα πρόσωπο έχει την ικανότητα να πραγματοποιεί ειδικά 
έργα. (ΕΛΟΤ ΕΝ 45020"1

). 

accreditation 

Δηλαδή, στον τομέα της Τυποποίησης και σε γλώσσα πηγής την Αγγλική, στον 
λατινικής προέλευσης διπλωματικό (κυρίως) όρο accreditation (= παροχή 
εμmσrοσιJνης, διαπίστευση) προσδόθηκε άλλη μiα σημασία, εκείνη του 

προαναφερόμενου ορισμού. 

2.3 Μηχανισμός γ- Νεολογισμός με δημιουργία νεόκοπου απλού όρου: 

Δημιουργία ενός νεολογισμού με δημιουργία μιας νέας λέξης που δεν είχε 

χρησιμοποιηθεί ως τώρα στην υπόψη γλώσσα πηγής. 
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Παοάδειvuα: 

Ορισμός της 
νέας έννοιας: 

Ορος: 

Στις Τηλεπικοινωνfες, η συνθήκη που επιτυγχάνεται ανάμεσα σε 

επικοινωνιακά-ηλεκτρονικά συστήματα ή συσκευές όταν είναι δυνατή, 
μεταξύ τους και/ή μεταξύ των χρηστών τους, η άμεση ανταλλαγή 
πληροφοριών ή υπηρεσιώι)21 • 

interσperability 
(inter Μ oper-ate, MabMie- -abil-i-ty) 



Δηλαδή, στον tομέα tων Τηλεπικοιvωνιών και σε γλώσσα-πηγής tην Αγγλική, 
έγινε χρήση tou λαrινικής προέλευσης inter (= μεταξύ), rης επίσης λαrινικής 
προέλευσης ρίζας oper- του αγγλικού ρήματος operate (= λειτουργώ) της 
αγγλικής επιθετικής παραγωγικής κατάληξης -able (= -abilis σtα Λατινικά) που 
εκφράζει ικαv6τητα ή δυvατότητσ και, από αυτήν, tης παραγωγικής κατάληξης 

-ability (= -abilitas σtα Λατινικά) ιου ανιίστοιχου ουσιαστικού οπότε προέκυψαν 
ιο επίθετο interoperable και ιο ανιίσιοιχο ουσιαστικό interoperability. 

2.4 Μηχανισμός δ- Νεολογισμός με δανεισμό όρου από άλλη γλώσσα: 

Δημιουργία ενός νεολογισμού με δανεισμό όρου από άλλη γλώσσα, δηλαδή 

προσαρμογή ή μεταγραφή της εξωτερικής μορφής του όρου αυτού στο σύστημα της 

υπό εξέταση γλώσσας. 

Παράδειγuα: 

Ορισμός της 
νέας έννοιας: 

Ο ρο ς: 

Σnς Τηλεπικοιvωvfες, μετατρέπω την απλή γλώσσα σε ακατάληπτο 

κωδικοποιημένο σήμd-21 • 

encrypt 
(Ελληνικό: εγκρύπτ-ω) 

Δηλαδή, σιον τομέα των Τηλεπικοινωνιών και σε γλώσσα πηγής ιην Αγγλική, 
έγινε δανεισμός, με κατάλληλη μεταγραφή, του ελληνικού ρήματος εγκρύπτ-ω, 
του προσδόθηκε η σημασία του προαναφερόμενου ορισμού και δημιουργήθηκε 
στη συνέχεια ολόκληρη οικογένεια όρων όπως: encryption, encrypted speech, 
decrypt, decryption, decrypted message κ.ά. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ- Συχνά η γλώσσα από την οποία λαμβάνεται ο δάνειος όρος είναι η Ελληνική ή η Λατινική. 

2.5 Μηχανισμός ε- Η συνεκδοχή ως δυνατότητα οριζόντιας εφαρμογής: 

Χρήση, σε μια έννοια, προσδιορισμού που προσιδιάζει σε άλλη έννοια συναφή με 

την πρώτη και βασικής σπουδαιότητας για εκείνη. 

Η συνεκδοχή (που ως σχήμα λόγου της Γραμματικής εξειδικεύεται ως η υποδήλωση του 6λου με το 

μtρος και αvτfστpοφσ, του εfδους με το γένος και αvτfστροφσ, του εv6ς με τα πολλά και αντfστροφα, του 

πράγματος με το uλικ6 του και σντfστροφσ) δεν αποτελεί χωριστό μηχανισμό σχηματισμού 

αλλά έχει ευρεία εφαρμογή σε όλους ωυς προαναφερόμενους μηχανισμούς και συχνά 

εξασφαλίζει γλωσσική οικονομία στην ορολογία tou ανtίσιοιχου πεδίου. 
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Παραδclγυατα 

Βασική tvνοια 
{με τον προσιδιό
ζοντα χαρακτηρι

σμό) 

mobile terminal 
κΙνητό τερματικό 
ΠερματΙκό πcu 

μπορει να με.τακι

νεirαι είτε ως φc

ρr: rή συc-κε.υή εiτε 

πάνω σε όχημαJ 

mobile telephone 
κινητό τηλέφωνο 

digital sit]nal 
ψηφιακό σήμα 

(Σήμα με ασυνεχή 

χpονΙΙ<.η μετ.:χβολή 

σε ένα χαρακτηpι

σηκό μέγεθος rou. 
ro οποίο λαμβάνει 

τψές από ένα 

=ύνολο διάκριτων 
τιμών) 

χρησιμοποιοιίμεvοι;. όρος 
(με συνεκδοχr'ι) 

mobile communication 
κινητή επικοινωνία 

mobile network 
κινητό δίκτυο 

mobile service 
κινητή υπηρεσία 

mobίle telephony 
κινητή τηλεφωνία 

mobιle telephony antenna 
κcραίσ κινητής τηλεφωνίας 

digital input 
ψηφιακή είσοδος 

digital telephone 
ψηφιακό τηλέφωνο 

digital electronics 
ψηφιακή ηλεκτρονΙκή 

digital network 
ψηφΙακό δίκτυο 

dίgital connection 
ψηφιακή σύνδεση 

digital radio link 
ψηφιακή ραδιοζεύξη 

Αντί του όρου 

(χωρίς συνεκδοχή) 

mobile terminai communication 
επικοινωνία με κινητά τερματικά 

mobile terminal communication 
network 
δίκτυο επικοινωνίας με κινητά τερ

ματικά 

mobile terminal communίcation net
work service 
υπηρεσία παρεχόμενη μέσω δίκτυ

ου επικοινωνίας με κινητά τερματικά 

mobile telephone telephony 
τηλεφωνία με κινητά τηλέφωνα 

mobile telephone telephony antenna 
κεραία τηλεφωνίας με κινητά τηλέ

φωνα 

digιtal signal input 
είσοδος ψηφιακων σημάτων 

digital signal telephone 
τηλέφωνο ψηφιακών σημάτων 

dίgital signal electronics 
ηλεκτρονική ψηφιακών σημάrων 

digital signal network 
δίκτυο ψηφιακών σημάτων 

dίCJίlal signal network connection 
σύνδεση δικτύου ψηφιακών ση. 
ματων 

dίgital $ίgnal radio link 
ραδιοζεύξη ψηφιακών σημάτων. 

2.6 Μηχανισμοί σχηματισμού όρων και Αρχές Ονοματοδοσίας 

Οι μηχανισμοί σχηματισμού όρων που προαναφέραμε δεν πρέπει να συγχέονται με τις 

31 Αρχές Ονοματσδσσίας που είχε κωδικοποιήσει η Διεθνής Οργάνωση Τυποποίησης 

(ISO) σιη Σύσταση /SO!R 704 "Naming Princιples", τις οποίες όμως εγκαιέλειψε, σι η 

συνέχεια, αντικαθιστώντας τη Σύσταση αυτή με ro Διεθνές Πρότυπο ISO 70414J και 



παρασύροντας και τον ΕΛΟΤ στην αναθεώρηση του Ελληνικού Προτύπου ΕΛΟΤ 402 

"Αρχές Ονοματοδοσίας" (που ήταν προσαρμογή των διαγλωσσικών αρχών ονομα:ο

δοσίας της ISOΙR 704 στην Ελληνική Γλώσσα) με το νέο ΕΛΟΤ 402151. Για κάθε έναν 

από ιους προαναφερόμενους μηχανισμούς σχηματισμού όρων εξακολουθούν να ισχύουν 

01 αρχές ονοματοδοαίας που τον αφορούν. Π .χ. σε όλους έχουν εφαρμογή 01 αρχές της 

γλωσσικής οικονομίας και της γλωσσικής καταλληλότητας'''· 

3 ΤΡΟΠΟΙ ΕΥΡΕΣΗΣ/ΣΧΗΜΑτΙΣΜΟΥ ΕΜΗΝΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ 

ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΩΝ ΝΕΩΝ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΩΝ ΟΡΩΝ 

Ολα όσα αναφέρθηκαν στο προηγούμενο Κεφάλαιο με παράδειγμα γλώσσας πηγής την 

Αγγλική, ισχύουν και για οποιαδήποτε άλλη γλώσσα, επομένως και για tην Ελληνική. 

όταν αυτή παίζει το ρόλο της γλώσσας πηγής. Οταν δηλαδή μια νέα έννοια ενός 

θεμαtικού πεδίου οvοματοδοτείται πρώτα στη γλώσσα αυτή και ύσrερα στις άλλες 

γλώσσες. 

Σήμερα όμως το πρόβλημα της ορολογίας στην Ελληνική Γλώσσα εμφανίζεται οξu:ατο 

στην εισαγωγή ξενόγλωσσων όρων, που γίνεται μάλιστα με payδaiouς ρυθμούς, ώστε 

να αποκτούν χαρακτήρα κινητοποίησης οι απαιτούμενες προσπάθειες απόδοσής τους 

με ελληνικούς ισοδύναμους όρους. 

Νέος ξενόγλωσσος όρος, σε δεδομένο θεματικό πεδίο1 σημαίνει νέα έννοια στο υπόψη 

θεμα11κό πεδίο για την οποία δεν υπάρχεΙ ακόμα ελληνικός όρος, δηλαδή ισοδύναμος (με 

τοv ξενόγλωσσο) ελληνικός όρος. Αφού, όμως, πρόκεηαι για μια νέα έννοια δεν 

πρόκεηαΙ ασφαλώς να βρούμε σε κανένα λεξΙκό της Ελληνικής (ως γλώσσας στόχου) 

έτοιμο τον ελληνικό όρο. Πρέπει, λοιπόν, οι ονοματοθέτες του υπόψη θεματικού πεδίου 

(στα πλαfσια των εργασιών του κατάλληλου συλλογικού οργάνου ορολογιίrς), να 

δημιουργήσουν πραγματικά τον ισοδύναμο ελληνικό όρο. Ποιον μηχανισμό θα 

επΙλέξουν, όμως, από αυτούς που προαναφέραμε; Στο Σχήμα 5 δίνεταΙ ένα σχημα11κό 

διάγραμμα της ονοματοδοσίας μιας νέας έννοιας στη γλώσσα πηγής και από αυτήν στη 

γλώσσα στόχου. 

Είναι φανερό ό11 το πρόβλημα της ονοματοδότησης μιας νέας έννοιας στη γλώσσα 

στόχου δεν έχει ως μόνο δεδομένο τον ορισμό της έννοιας~ αλλά έχει επιπλέον 

δεδομένα τον όρο της γλώσσας πηγής και το μηχανισμό σχηματισμού του. Γεννιέται 
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λοιπόν αμέσως το ερώτημα: Σε ποιο βαθμό σ ονοματοθέτης της γλώσσας στόχου θα 

ακολουθήσει ανάλογη πορεία με εκείνη που ακολούθησε σ ονοματοθέτης της γλώσσας 

πηγής; Δηλαδή ανάλογο μηχανισμό σχηματισμού της γλώσσας στόχου; Η απάντηση 

είναι UNa εφαρμόσει ων Αναλογικό Κανόνα όπως αυτός διατυπώνεται ευθύς αμέσως". 

Γλώσσα πηγής 

έννοια 
Οριζόμενη με γνωστούς 
όρους της γλώσσας πηγής 
που έχουν ήδη αποδοθεί με 

γνωστούς όρους της γλώσ-

σας στόχου 

11 

Μηχανισμός 

Σχηματισμού 
στη 

Γλώσσα Πηγής 

! 
όρος 
στη 

Γλώσσα Πηγής 

Γλώσσα στόχου 
(Ελληνικά) 

"11 
Μηχανισμός 

Σχηματισμού 
στη 

Γλώσσα Στόχου 

! 
όρος 
στη 

Γλώσσα Στόχου 

Σχήμα 5. Σχηματικό διάγραμμα σνσματσδσσίας νέων εννοιών 

στn νλώσσα πnvrlc και στη νλώσσα σrόνου 

4 ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΤΟΥ 'ΆΝΑΛΟΓIΚΟΥ ΚΑΝΟΝΑ" ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ 

Αυτό που εδώ ονομάζουμε "Αναλογικό Κανόνα" δεν είναι παρά ένα βασικό συμπέρασμα 

ύστερα από ορολογική πράξη και εμπειρία πολλών ετών. 
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Ο •'Αναλογικός Κανόνας" της Ονοματοδοσίας: 

Κατά το σχηματισμό ενός όρου σε μια γλώσσα (γλώσσα στόχου} για την 

ονοματοδότηση μιας νέας έννοιας που έχει ονοματοδοτηθεί πρωτογενώς σε 

μια άλλη γλώσσα (γλώσσα πηγής) ως πρώτη επιλογή του ονοματοθέτη 

πρέπει να είναι: η εφαρμογή μηχανισμού σχηματισμού ανάλογου προς το 

μηχανισμό σχηματισμού του όρου της γλώσσας πηγής. 

Ο ''Αναλογικός Κανόνας" δεν επιβάλλει, αλλά απλώς δίνει προτεραιότητα στην εξέταση 

του ανάλογου μηχανισμού της γλώσσας στόχου και μ' αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζει: 

• την αξιοποίηση της εργασίας η οποία έγινε στη γλώσσα πηγής, όπου δημιουργήθηκε η 

νέα γνώση (νέα έννοια), και η οποία θα ήταν aσύνετο να αγνοηθεί. 

• τον περιορισμό της αυθαιρεσίας στην επιλογή μηχανισμών σχηματισμού άσχετων 

ενδεχομένως ή ασύμβατων προς τους μηχανισμούς σχηματισμού και των άλλων 

εννοιών του Ιδιου συστήματος εννοιών όπου εντάσσεται η υπό ονομαrοδόrηση νέα 

έννοια. 

• την ελαχιστοποίηση των προβλημάτων από μελλοντικές τροποποιήσεις ή 

αναθεωρήσεις, οι οποίες προφανώς (εφόσον πρόκειται για εισαγόμενη γνώση) θα 

ξεκινήσουν από τη γλώσσα πηγής. 

Δίνουμε παρακάτω μια σειρά παραδειγμάτων εφαρμογής και προβλημάτων από τη μη 

εφαρμογή του ''Αναλογικού Κανόνα" με γλώσσα στόχου την Ελληνική: 

Παραδείγματα εφαρμογής του ''Αναλογικού Κανόνα": 

Παράδειγμα 1. hub = πλήμνη (Βλέπε ορισμό σ1ην Παρ.2β Παράδειγμα 1} 

Οι δύο ειδικές Ομάδες Τυποποί~σης/Ορολογίας στου~ 1ομείς των Τηλεπικοινωνιών και της 
Τεχνολογίας Πληροφοριών, ΜΟΤΟ και ΕΛΟΤΠΕ4Β/ΟΕ1 , αφιέρωσαν πολύ χρόνο σε μελέτη και 
συζήτηση για την επιλογή ισοδύναμου ελληνικού όρου και συμφώνησαν να ακολουθήσουν 
ανάλογο μηχανισμό με εκείνον που ακολούθησε ο ονομωcιθέτης της Αγγλικής γλώσσας. Δηλαδή, 
μετέφεραν στους υπόψη tομεiς τον όρο πλήμνη και του προσέδωσαν άλλη μία σημασία, εκείνη του 

2 ΜΟΤΟ: Μόνιμη Ομάδα Τηλεπικοινωνιακής Ορολογίας, Ομάδα Εργασίας tης Τεχνικής Επιτροπής "Τηλεπικοινωνίες" 
(ΥΕ-η, Ιδρυτικό Συλλογικό Μέλος της ΕΛΕΤΟ (Ελληνικής Εταιρείας Ορολογίας). Λειτουργεί μι: την ιυθύνη και 

υποστήριξη του Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος (ΟΤΕ), στα πλαίσια επίσημης συνεργασίας μι: τον Ελληνικό 
Οργαvιι1μό Τυποποίησης (ΕΛΟΥ). 

3ΕΛΟΤΠΕ48/ΟΕ1: Ομάδα Εργασίας 1 "Ορολογία Πληροφορικής" της Τι:χνικής Επιφοπής ΤΕ4Β: "Ηλεκτρονική 
Επεξεργασία nληροφοριών" του ΕΛΟΤ, Ιδρυτικό Συλλογικό Μέλος της ΕΛΕΤΟ. 
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προαναφερόμενου ορισμού {Μηχανισμός σχηματισμού β). Συγκεκριμένα: 

hub {οuσιασηκό} 

hub {επιθετ. προσδ.} 

Και αποδόθηκαν, έτσι, μια σειρά όρων όπως: 

telegraph hub 

full duplex telegraph hub 

half-duplex telegraph hub = 

telegraph receiνe hub 

hub operation 

hub polling 

πλήμνη 

πλημναίος. 

πλήμνη τηλεγραφίας 

πλήμνη αμφίδρομης τηλεγραφίας 

πλήμνη ημιαμφίδρομης τηλεγραφίας 

πλήμνη τηλεγραφικής λήψης 

πλημναία λειτουργία 

πλημνσία σταθμοσκόπηση. 

Παράδειγμα 2. accreditation = διαπίστευση (Βλέπε. ορισμό στην Παρ.2β Παράδειγμα 2) 

Ο ΕΛΟΤ για την απόδοση του όρου accreditation του προαναφερόμενου ορισμού μετέφερε το 
διπλωματικό όρο διαπίστευση και του προσέδωσε. άλλη μία σημασία, εκείνη του υπόψη ορισμού 

(Μηχανισμός σχηματισμού β) και έδωσε. μάχη(12 ι για tην καθιέρωση του όρου. Ετσι: 

accreditation 

testing laboratory accreditation 

accredited testing laboratory 

διαπίστευση 

διαπίστευση εργαστηρίου δοκιμών 

διαπιστευμένο εργαστήριο δοκιμών. 

Παράδειγμα 3. bit = δυφiο 
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Οι δύο προαναφερόμενες Ομάδες, ΜΟΤΟ και ΕΛΟΤJτΕ48/ΟΕ1, εξέτασαν, προέκριναν, και έθεσαν 
σε δημόσια ψηφοφορία υποψήφιους ελληνικούς όρους για την απόδοση του ακρωνύμου bit. Ετσι, 
υπερψηφiσtηκε, εγκρίθηκε και έχει ήδη καθιερωθεί ως ελληνικός ισοδύναμος όρος το ελληνικό 

ακρώvuμο δυφiο. Σ1ην πε.ρίπτωση αυτή εφαρμόστηκε σύντμηση (ιου αντίστοιχου πλήρους 

σύμπλοκου όρου) ανάλογη με ε.κείvη του αγγλικού όρου (Συνδυασμός Μηχανισμών σχηματισμού α 
και γ).· 

~inary dig{ji) ~ bit 

Θσδικό ψrΘ ~ δuφ/ο. 
Η καθιέρωση ιου δυφίου ήταν πραγματική ανακούφιση στην Τηλεπικοινωνιακή ορολογία, 

δεδομένου ότι συvετέλεσε σιηv εξορθολογιστική αναθεώρηση μερικών εκατοντάδων ελληνικών 

σύμπλοκων όρων που περιε.iχαv τον πλήρη όρο δυαδικό ψηφίο ως απόδοση rou όρου bit της 
γλώσσας πηγής. Ει σι: 

bit {ουσιαστικό} 

bit {επιθετ. προσδ.} 

Μ {επίρρημα} 

bit error 

bit error ratio test 

= δυφίο 

δυφιακός, δυφισ., ~δύφιος {ανάλογα με ιην περίπτωση) 

δυφιακά, δυφιο~ 

= δυφιακό σφάλμα 

δοκιμή λόγου δυφιακώv σφαλμάτων 



bit-oriented protocol 

bit-orientation 

8-bιt codιng 

8-bit coded character set 

8-bit byte, octet 

Παράδειγμα 4. chip = πλινθίο 

δυφιοστρεφiς πρωτόκολλο 

δυφΙDσrρiφcια 

οκrαδυφισκή κωδικοποίηση 

οκτσδυφιακά κωδιιωποιημέvο σύνολο χαρακτήρων 

οκτσδύφια δυφιοσυλλαβή, δυφιοοκτάδα. 

Ο αγγλικός όρος chίp σχηματίστηκε στη γλώσσα πηγής με μεταφορά, στον τομέα των ημιαγωγών, 

tου κοινού όρου chip που σημαίνει πελεκούδι {Μηχανισμός σχηματισμού β) για να υποδηλώσεΙ 
ολοκληρωμένο κύκλωμα με τη μορφή λεmής ορθογώνιας φέτας ημιαγωγού. Στα Γαλλικά ο 
ισοδύναμος όρος σχηματίστηκε με αvιiλογο μηχανισμό με. πρόσδοση μιας επιπλέον σημασίας στον 
κοινό όρο puce (= ψύλλος). Σtα Ελληνικά, η ΜΟΤΟ εφάρμοσε αvιiλογο μηχανισμό με πρόσδοση 
μιας επιπλέον σημασίας στον κοινό αρχαιοελληνικό όρο πλινθίο (= τουβλακι}. Ο νεολογισμός 
αυτός έδωσε τη δυνατότητα να αποδοθούν με επιτυχία όροι όπως 

one-chίp {επίθ.} 

chίp-carrier {ουσ.} 

multichip {ουσ.} 

multίchίp {επίθ.} 

multichip module 

multichip technology 

on-chip processing 

Παράδειγμα 5. software {ουσ.} =λογισμικό 

sottware {επίθ.} = λογισμικός 

μονοπλίvθιος 

πλινθιοβιiση 

πολυπλινθίο 

πολυπλίvθιος, πολυπλινθιακός 

πολυπλίνθιο δομοστοιχείο 

πολυπλινθιακή τεχνολογία 

επιπλίνθια cπεξεργασiα. 

hardware {ουσ.} = υλισμικό 

hardware {επίθ.} = υλισμικός 

Στην περίπτωση του software η ΕΠΥ (Ελληνική Εταιρία Επιστημόνων Ηλεκτρονικών Υπολογισιών 
και Πληροφορικής), to 1985, βασιζομενη στο Διεθνές Πρότυπο ISO 2382, ως γλώσσα πηγής δεν 
χρησιμοποίησε rην Αγγλική αλλά τη Γαλλική (όπου ο νεολογισμός logiciel από την ελληνη<ή ρiζα 
λογικ-) και δημιούργησε το νεολογισμό λογισμικό ο οποίος έγινε ευρέως αποδεκτός}. Η πρότασή 

της υλικό για τον όρο hardware (materιel). όμως. δεν είχε την ίδια επιτυχiα. Πρόσφατα με 
πρωτοβουλία των ΜΟΤΟ και ΕΛΟΤΠΕ48!0Ε1 και δημόσια ψηφοφορία που διενέργησε η ΕΛΕΤΟ 

(Ελληνική Εταιρεία Ορολογίας) καθιερώθηκε ο νε.ολογισμος υλισμικό κατ αναλογίαν προς ΥΌ 
λογΙσμικό, διωκολύνονως έσ1! tnν απόδοση πλΓιθους απλών 1\αι σύμπλοκων όρων που 

περιλαμβόνουν 1ον όρο hardware . 

Παράδειγμα 6. interoperabilίty = δΙαλcιτουργικότηrα {Βλέπε Παραδειγμα Μηχανισμού γ) 

interoperabilίty διαλcπουργικότητσ 

(inter- oper-ate, ·ab-le- -il-i-ty) (δια- λειrουργω. -ικό-ς -τητα) 

Σtην περίπτωση αυtήν η ΜΟΤΟ υιοθέτησε ανάλογο μηχανισμό σχημαtισμού χρησιμοποιώντας το 
μόριο δια- (=μεταξύ), τη ρίζα λειτ- του ρήματος λεποuρyώ, την επιθεηκή παραγωγική κατάληξη -
ικος καΙ στη συνέχεια την παραγωγική κατάληξη -τητσ του αντίσΙΟιχου ουσιασιικού οπότε 

προέκυψαν οι νεολογισμοί διαλε11ουργικός (επίθετο) και διαλειτουργΙκότητα (ουσιαστικό.} 
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Προβλήματα από τη μη εφαρμογή του "Αναλογικού Κανόνα: 

Παράδειγμα 1. block = gμiιδιι δεδeμέ"W" (πριν από την αναθεώρηση) 
πλοκάδα (μετά την αναθεώρηση) 

Σtους τομείς των Τηλεπικοινωνιών και tης Τεχνολογίας Πληροφοριών, οι Ομάδες ΜΟΤΟ και 
ΕΛΟΤΠΕ48/ΟΕ1 αναγκάστηκαν να αναθεωρήσουν την αρχική απόδοσή τους ομάδα δεδομένων 
για τον αγγλικό όρο block {=ομάδα δυφίων, δυφιοσυλλαβών, στοιχειοσεφών ή εγγραφών που 
αντιμετωπίζονται ως ενιαίο σύνολο), γιαιί υπήρχε μεγάλη σύγχυση με τον όρο ομάδα(= group) που 
χρησιμοποιείται συχνά στο ίδΙο πλαίσΙο εφαρμογής. Η καθιέρωση του μονολεκτικού νεολογισμού 
πλοκάδσ (μεταφορική χρήση του αρχαιοελληνικού πλακάς), πέρα από την αξιοσημείωrη 
μορφολογική ομοιότητα προς τον όρο block, έδωσε tη δυνατότητα χρήσης και του επιθέτου 
πλοκαδικός καθώς και του επιρρήματος πλοκαδικά και διευκόλυνε σημαντικά την απόδοση 
ολόκληρου υποσυστήματος απλών και σύμπλοκων όρων που περιέχουν τον όρο block. 

Παράδειγμα 2. essential requirements = β&ιι:Ιι'fif &Π&R=~EJE'f (παλαιότερα σε Οδηγίες της 

Ευρωπαϊκής Ενωσης) 

ουσιώδεις απαιτήσεις {σε πρόσφατες Οδηγίες) 

Η έννοια των essential requirements οριζόταν πλήρως στις σχετικές Οδηγίες (τις λεγόμενες 
Οδηγίες της Νέας Προσέγγισης) και ήταν το λιγότερο aτυχής η ελεύθερη απόδοσή τους με τον 
ορο βασικές απαιτήσεις (του οποίου αντίστοιχος όρος της γλώσσας πηγής είναι basic 
requirements που χρησιμοποιείται110 t με άλλο νόημα και αποδίδεται σωστά ως βασικές 
απαιτήσεις). Η ΜΟΤΟ ήταν από ιους πρώιους που επισήμανε το πρόβλημα και είναι ευχάρισιο ιο 
γεγονός ότι σε νεότερα κείμενα ιης Ευρωπαϊκής Ενωσης χρησιμοποιείιαι η απόδοση ουσιώδεις 
απαιτήσεις (σύμφωνα με τον Αναλογικό Κανόνα). 

Παράδειγμα 3. check {ρήμα}= Ελέ~9(&ιιι εξελέγχω 

check {ουσ.} = &IJ:εyxof, εξέλεγχος 

control {ρήμα)= ελέγχω 

control {ουσ .} = έλεγχος 

Στο ίδιο πλαίσιο εφαρμογής, των Τηλεπικοινωνιών και της Τεχνολογίας Πληροφοριών, 
χρησιμοποιούνιαι ιαυτόχρονα οι όροι check και control και η aπόδοση (αρχικά) του πρώτου ως 
ελέγχω (έλεγχος), με σημασία όμως του ερευνώ και επιβεβαιώνω ότι μια παρiιμετρος π.χ. έχει 
την τιμή που πρέπει, δημιουργούσε πλήρη σύγχυση διότι εκλαμβανόtαν ως απόδοση tου control 
δηλαδή παρακολουθώ συνεχώς και αν Μειατεί επεμβαίνω και διορθώνω. Η απόδοση 
εξελέγχω (εξέλεγχος) είναι απόλυτα επιτυχής1 1t και έλυσε το πρόβλημα. 

Παράδειγμα 4. level = επiπεδeι στάθμη 

layer = -σιiιΒμη, στρώμα 
plane = επίπεδο. 
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Τούτοι οι φεις όροι χρησιμοποιούνται ταυτόχρονα στο ίδιο πλαίσιο εφαρμογής των Τηλεπικοινωνιών 
και της Τεχνολογίας Πληροφοριών και ιδιαίτερα στα Ψηφιακά Δiκτυα Ενοποιημένων Υπηρεσιών 
(ISDN) και στη Διασύνδεση Ανοικτών Συστημάτων (OSI) με σαφώς διαφορετικές έννοιες. Μόνο που ο 
τρίτος {plane) εμφανί01ηκε χρονικά rελευταίος. Η ΜΟΤΟ αντιμετώπισε αμέσως το πρόβλημα 
κρίνοντας ως απαράδεκιες τις αρχικές αποδόσεις του level με επίπεδο και του layer με στάθμη και 
εiναι φανερό γιαri. Με εφαρμογή του ανάλογου μηχανισμού (ΜηχανJσμός σχηματισμού β) 
υιοθειήθηκαν οι αναμφfσημοι όροι: στάθμη, στρώμα και επίπεδο. 



ΣΗΜΕιΩΣΗ- Σι τιχνικcilιπιστημονικά κιίμινα η απόδοση του αγγλικού όρου ιeveι μι τον ιλληνικό επίπεδο 

(δηλ. μι ιφαρμογή του Μηχανισμού β σων κοινό όρο επίπεδο) καλό ιίναι να αποφιύγιται, διδομένου ότι ιίναι 
λανθασμένη και η κοινή απόδοση του ιeνeι ως επίπεδο. Θα ήταν σωστή η απόδοση οριζόντιο επίπεδο που 
διν ιίναι άλλη από τη στάθμη. 

Παράδειγμα 5. condition = Κ:Gfό"g::ιι!lsrJl, συνθήκη 
mode = ΙHJJιiΙRGsrF/ι τρόπος 
state = κατάσταση 
status = IEfl1ό"QCJGsrF/ι στάτο 

Τούτοι οι τέσσερις όροι χρησιμοποιούνται ταυτόχρονα στο ίδιο πλαίσιο εφαρμογής των 
Τηλεπικοινωνιών με σαφώς διαφορετικές έννοιες. Δεδομένου ότι οι παραπάνω όροι αποτελούν 

συνθετικά πολλών άλλων όρων η διαtήρηση συνωνυμιών σtην περίπtωση αυtή κρίθηκε ορολογικά 
καταστροφική, έτσι η ΜΟΤΟ καtάργησε την "ισοπεδωτική" απόδοση "κατάσταση" για tους φεις 
και την καθιέρωσε μόνο για tον όρο state tης γλώσσας πηγής. 

ΣΗΜΕιΩΣΗ- Σι ό,τι αφορά την απόδοση σrάτο iχοuμι να παρατηρήσου μι ότι όταν σι κλασικά και έγκυρα 

Λιξικά της Ελληνικής Γλώσσας υπάρχιι ήδη μια καταγραμμένη ελληνική απόδοση ινός ξιvόγλωσσοu όρου 
ανεξάρτητα από το μηχανισμό σχηματισμού της, η χρήση της απόδοσης αυ1ής ιιναι ανσντίρρητα 
προτιμητέα από τη χρήση αυτούσιου του ξινόγλωσσου όρου. Μ' αυτό το σκιπτικό, η ΜΟΤΟ (τουλάχιστο για 

τις Τηλιπικοινωνίι?l χρησιμοποιιί τις αποδόσεις των ακόλουθων (Λατινικής προέλευσης) όρων του 
Δ. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΥ11 : 

Ξενόγλωσσος Ορος (Ενικός-Πληθυντικός) Ελληνικός Ορος (Ενικός-Πληθυντικός) 

consortium - consortia κονσόρτιο- κονσόρτια 

forum - fora φόρο - φόρα 
status - statuses στάτο - στάτα. 

5 Ο "ΔΕΚΑΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΑ ΟΡΟΛΟΓΟΥ" 

Κλείνοντας τούτη Ιην εργασία απευθύνομαι στους ονοματοθέτες κάθε συγκεκρψένου 

τομέα ή θεματικού πεδίου, στα μέλη των Επιτροπών/Ομάδων που καλούνται να 

επιλύσουν 1α προβλήματα της σύγχρονης Ελληνικής Ορολογίας έχοντας πολλές φορές 

όχι μόνο ελάχιστη βοήθεια αλλά και ελάχιστο χρόνο στη διάθεσή τους. Οι ακόλουθες 

διαπιστώσεις/επισημάνσεις θα μπορούσαν να τους φανούν χρήσιμες αποτελώντας το 

Δεκάλογο του Ελληνα Ορολόγου. 

1. Η μία και ενιαία Ελληνική Γλώσσα (από τον Ομηρο μέχρι σήμερα) έχει τον 

πλούτο να περιγράψεΙ λεπτές αποχρώσεις και να καλύψει δΙαστάσεις που ίσως 

είναι αδύνατο να εκφραστούν τέλεια σε άλλες γλώσσες. 

Αυτό που χρειάζεται είναι επίμονη και -πολλές φορές- επίπονη αναζήτηση στις 

υπάρχουσες πηγές με σύγχρονα μέσα και εφαρμογή των σύγχρονων αρχών και 

μεθόδων ορολογίας. 
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2. Το βάθος και 10 πλάτος 1ης αναζήτησης για 1η δημιουργία κατάλληλου 

ελληνικού όρου είναι ευθέως ανάλογο του διατιθέμενου χρόνου που δυστυχώς 

είναι μικρός και μικραίνει όλο και περισσότερο. 

3. Με γλώσσα πηγής 1ην Ελληνική (όων δηλαδή η γλώσσα σ1ην οποία πρόκΕΙJαι να 

ονοματοδaτηθεί μια νέα έννοια για πρώτη φορά στον κόσμο είναι τα Ελληνικά) 

πρέπει να 1εθεί σ1η διάθεσή μας ο ορισμός της έννοιας μέσω άλλων εννοιών 

που είναι ήδη γνωστές. Το έργο μας 1ό1ε είναι η επιλογή κωάλληλου μηχανισμού 

σχηματισμού και η πρωτογενής δημιουργfα ελληνικού όρου. 

4. Με γλώσσα στόχου 1ην Ελληνική (όων δηλαδή επιζη1εί1αι ελληνική απόδοση 

εισαγόμενου όρου με τον οποίο έχει πρωτογενώς ονοματοδοτηθεί μια νέα έννοια 

σε άλλη γλώσσα ως γλώσσα πηγής) 1α πλήρη στοιχεία που μπορούμε να έχουμε 

σ1η διάθεσή μας είναι: 

• ο ορισμός της έννοιας μέσω άλλων εννοιών που είναι ήδη γνωστές, 

ο ο ξενόγλωσσος όρος και 

ο ο μηχανισμός σχηματισμού 1ου ξενόγλωσσου όρου. 

Η χρήση 1ου Αναλογικού Κανόνα έρχεωι 1ό1ε να βοηθήσει 10 έργο μας: Ως 

πρώτο βήμα 1ης αναζή1ησής μας είναι η εφαρμογή ανάλογου μηχανισμού 

σχημωισμού προς εκείνον 1ης γλώσσας πηγής. 

5. Περίπτωση Μηχανισμού α: Σχημα1ίζουμε ελληνικό σύνθετο όρο από γνωσ1ούς 

ελληνικούς όρους σε σωστή συντακτική σχέση μεταξύ τους η οποία αντανακλά τη 

λεκιική περιγραφή 1ου ορισμού. 

6. Περίπτωση Μηχανισμού β: Δημιουργούμε έναν ελληνικό νεολογισμό με1αφέρο

ντας έναν ελληνικό όρο από άλλο θεματικό πεδίο και προσδίδοντας σ' αυτόν μία 

ακόμα σημασία, δηλαδή 1η νέα έννοια. 

7. Περίπτωση Μηχανισμού γ: Δημιουργούμε έναν ελληνικό νεολογισμό σχημα1ίζο

ν1ας μια νέα ελληνική λέξη (με σύνθεση και/ή παραγωγή) που δεν είχε χρησιμο

ποιηθεί ως 1ώρα. 

8. Περίπτωση Μηχανισμού δ: Δημιουργούμε έναν ελληνικό νεολογισμό με δανει

σμό 1ου ξενόγλωσσου όρου ή 1ου ισοδύναμου όρου άλλης γλώσσας ως γλώσσας 

πηγής και προσαρμογή ιοu σιο σύσ1ημα 1ης Ελληνικής Γλώσσας. 
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Σε μερικές περιπ1ώσεις (όπως π. χ. σε ονόμα1α μονάδων μέιpησης) επιιρέπε1αι και 

η απλή μεταγραφή 1ου ξενόγλωσσου όρου σ1ο ελληνικό αλφάβη1ο. 

9. Ελλεfψιι ορισμού- ή έσ1ω και λιγό1ερο αυσ1ηρής πιριγραφιjς- ή ελλιfψει 

χρόνου για ανεύρεση ορισμού/περιγραφής μπορούν: 

ο να χρησιμοποιηθούν 1α 1υχόν υπάρχον1α συμφραζόμενα 

ο να χρησιμοποιηθεl 1υχόν υπάρχουσα αντιατοιχra ισοδύναμων όρων και σε 

άλλες γλώσσες εκ1ός από 1η γλώσσα πηγιjς. 

Σ1ην περΙπ1ωση αυ1ή συχνά διαφαfνεται και ο μηχανισμός σχηματισμού 1ου 

ξενόγλωσσου όρου και επομένως η χρήση 1ου Αναλογικού Κανόνα μπορεl να 

βοηθήσει 10 έργο μας. 

Αν δεν παρέχε1αι καμιά άλλη πληροφορlα, εκ1ός από 1ον ξενόγλωσσο όρο και 10 

σχειικό θεματικό πιδfο, 1ό1ε αν πρέπει να αποδώσουμε 1ον όρο (ενδεχομένως και 

με εφαρμογή 1ου Αναλογικού Κανόνα) θα 10 κάνουμε με πολύ μεγάλη επιφύλαξη 

και με σαφή επlγνωση όιι μι την πρώτη ευκαιρfα θα πρέπει να επανεξετάσουμε 

1ην απόδοση αφού αποκ1ήοουμε 1α απαραl1η1α προαναφερόμενα σ1οιχεΙα. 

10. Τέλος, πρέπει να γlνει πεποfθησιj μας 10 "σύνθημα" 1ης ΜΟΤΟ: Κι tνας 

αδόκιμος ελληνικός όρος εfναι καλύτερος από καθόλου Ελληνικό όρο. 
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