
ΠΕΡιΛΗΨΗ 

Η ΓΡΑΜΜΑτΙΚΗ ΕΝΟΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΥ, 

εφαρμογή στο ειδικό λεξιλόγιο του τένις 

Έλσα Σκλαβούνου 

Η φτωχή λεξικογραφική παραγωγή σε ότι αφορά λεξικά ειδικών λεξικογίων ή ορολογίας επιβάλλει τη 

συλλογή όρων μετά από αποδελτίωση ειδικών κειμένων για tην κατάρτιση του λημματολογίου. 

Παρουσιάζουμε τα σtάδια τα οποία ακολουθήσαμε για τη σύσταση ενός τρίγλωσσου λεξικού (ελληνικά, 

γαλλικά, αγγλικά) του τένις το οποίο περιλαμβάνει 2.500 λήμμαtα για κάθε γλώσσα, και την επεξεργασία 

σtην οποία προχωρήσαμε με τη μέθοδο του Λεξικού.Γραμματικής (Μ. Gross, 1975) (1) η οποία επέτρεψε 

τη σύσταση μιας γραμμαtικής των προτάσεων μέσα σπς οποίες εμφανίζονται οι όροι που συλλέξαμε μετά 

από αποδελτίωση ειδικών περιοδικών και λεξικών. 

Η μελέτη αυtή είναι το αποτέλεσμα της σύνtαξης και μελέτης ενός τρίγλωσσου λεξικού-γραμματικής 

σύνθετων ονομάτων τοu ειδικού λεξιλογίου του τένις Sklaνounou Elsa. 1993 (2), 1995 (3). 

RESUME 

LA GRAMMAIRE D'UN LEXIQUE SPECIALISE 

apρlication au vocabulaire spιcialisι du tennis 

Elsa Sklavounou 

La pauνre production leχicographique en matiθre des dictionnaires spιcialisιs impose la coHecte des termes 

aprθs un dιpouillement des textes spιcialisιs pour la construction des dictionnaires terminologiques. 

Nous prιsentons la dιmarche que nous aνons suiνie pour construire un dictionnaire trilingue (grec-franηais, 

anglais) du tennis qui comprend 2.500 entnes pour chaque langue et ι·ιιaboration que nous aνons entamιe 

suiνant la mιthode du Leχique-Grammaire (Μ. Gross, 1975) (1) pour ιtablir la grammaire des phrases dans 

lesquelles Ιes termes apparaissent. 

Cette ιtude est le rιsultat de la construction d·un Leχique-Grammaire trilingue de noms composιs du 

νocabulaire spιcialisι du tennis Sklavounou, Elsa. 1993 (2), 1995 (3). 
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Ο ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Παρουσιάζουμε μια μεθοδολογική προσέγγιση περιγραφής και επεξεργασίας των λεξικών 

μονάδων ενός ειδικού λεξιλογίου με στόχο την αυrόματη αναγνώρισή τους από τον 

Ηλεκτρονικό Υπολογιστή (Η/Υ). 

Η μελέτη αυτή παρουσιάζει ενδιαφέρον επίσης ως προς τη μεθοδολογία που ακολουθείται 

για την σύσταση και επεξεργασία ειδικών λεξιλογίων. Η μικρότερη συχνότητα στην 

παραγωγικότητα νέων λέξεων στα ειδικά λεξιλόγια συμβάλλει στην εξαντλητικότητα της 

συλλογής του υλικού και καtά συνέπεια σtην επJJυχή επεξεργασία ωυς από τον Η/Υ. 

Είναι γνωστό ότι το μόνο κριτήριο αναγνώρισης λεξικών μονάδων για tον Η/Υ παραμένει το 

κενό μπροστά και πίσω από τη λεξική μονάδα. Καιά συνέπεια, η αuτόμαtη αναγνώριση 

πολυλεκτικών λεξικών μονάδων δεν είναι εφικτή καθώς η σημασία τους δεν μπορεί να 

εξαχθεί από ro άθροισμα των σημασιών rωv συσταστικών τους. Τα γλωσσικά δεδομένα 

της εργασίας μας αποτελούνται από ονομαΗκές πολυλεκτικές μονάδες, που αποκαλούνtαι 

σ'αυτό το θεωρητικό πλαίσιο σύνθετα ονόματα (ΣΟ). Ειδικότερα πρόκειται για μελέτη των 

σύνθετων ονομάτων του ειδικού λεξιλογίου του τένις, στην ελληνική, τη γαλλική και την 

αγγλική. 

Στόχος μας είναι η μελέτη των προτάσεων με υποβοηθητικά ρήματα μέσα στα πλαίσια της 

σύνταξης ενός τρίγλωσσου Λεξικού-Γραμματικής, όπου θα μελετηθεί η συντακτική 

συμπεριφορά tων σύνθετων αυτών ονομάτων μέσα σε απλές προtάσεις με δύο ορfσμα10 

και δομή ΝΟ ν Ν1. 

Με τον όρο υποβοηθητικά ρήματα (νerbes sυpρorts) εννοούμε ρήματα όπως το κάνω, 

πετώ, έχω κ.ά. χωρίς σημασιολογικό βάρος τα οποία στηρίζουν μια πρόταση δίνοντας 

πληροφορίες για ω χρόνο, το πρόσωπο και τον αριθμό, και μαρκάρονται σημασιολογικά 

από τα ορίσμαια της πρότασης. 

Με τον όρο Λεξικό-Γραμμαπκή (Lexique-Grammaire) εννοούμε ένα σημασιο-συντακtικό 

λεξικό, ιου οποίου ια λήμμαω είναι απλές προτάσεις με υποβοηθηιικά ρήματα, όπου 

αποδίδεται σημασία σια σύνθεtα ονόματα μέσα από τις βασικές συντακτικές σχέσεις που 

αποδεικνύουν και τις διαφορετικές τους χρήσεις Το Λεξικό-Γραμματική έχει τη μορφή 

πινάκων, που διαβάζονται από αριστερά προς τα δεξιά, με σημείο αφετηρίας την πρόταση 

στην ελληνική. 

Αποδελιιώσαμε ελληνικά, γαλλικά και αγγλικά περιοδικά τένις και ειδικά εγχειρίδια για tην 

αποδελτίωση tων ανtίστοιχων όρων σrις τρεις γλώσσες σε ίδια συμφραζόμενα. Καrά τη 

διάρκεια της συλλογής του υλικού, κάναμε παρατηρήσεις για τις ιδιαιτερότητες των 
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Σχ. 2 Ποσοστά aντιπροσωπευτικότητας ανά δομή σε κάθε γλώσσα, {ελληνικά (Α), 

γαλλικά(Β}, αγγλικά(c)} 

1 ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΜΕΛΕτΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 

Στο πρώτο στάδιο, επιλέξαμε τα υποβοηθητικά ρήματα με τη μεγαλΟτερη συχνότητα στο 

λεξιλογίο ι ων σπορ, και ειδικότερα Jau τένις, όπως τα κάνω, χτυπώ, πα/ζω, παίρνω, πετώ, 

χάνω, αφοΟ συμβουλευτήκαμε τηλεοπτικές μεταδόσεις αγώνων από τη μία, και από την 

άλλη τις μελέτες των Laurent Piνaut (1989) (4) και Jacqueline Giry-Schneider (1978, 1987) 

(5) (6). Στη συνέχεια, καταρτfσαμε πfνακες όπου εξετάζονται και επιβεβαιώνονται ατην 

πράξη οι συντακτικές ιδιότητες των προτάσεων με τα υποβοηθητικά ρήματα που επιλέξαμε. 

Στο τρίτο και τελευταίο στάδιο, καταρτίσαμε τους πίνακες του Λεξικού-Γραμματικής, όπου 

τα αΟνθετα ονόματα εντάσσονται σε απλές προτάσεις με δΟο ορ/σματα. Πρόκειται για 

προτάσεις με ένα συμπλήρωμα, η δομή των οποίων είναι του τΟπου: 

Νο VΝι 

Τα κατηγορηματικά ονόματα (noms prιdicatifs), δηλαδή τα αΌρίσματα των υποβοηθητικών 

ρημάτων, των οποfων ο ρόλος είναι να μαρκάρουν σημασιολογικά τα ρήματα αυτά, έχουν 

καταταχθεί μέσα σε ταξινομικές προτάσεις με βάση κατηγορfες ονομάτων όπως κτύπημα

μπαλιά, αρρώστια, τακτική, δοκιμασία κ.ά. 

Ως εμπειρικό κριτήριο χρησιμοποιήθηκε το κριτήριο της αποδεκτότητας των προτάσεων. 

1.1. ΟΡΙΣΜΑΤΑ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 

1.1.1.ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ Νο 

Τα Νο χωρίζονται κατά κατηγορfες σΟμφωνα με τα σημασιολογικά χαρακτηριστικά (traits 

sιmantiques) : 

1) Το Ν ο=: Nhum (ανθρώπινο) που χωρίζεται σε δΟο κατηγορίες: 

α) Nhum που υποδηλώνουν, στην περfπτωση των σπορ και του τένις ειδικότερα, τον 

παfκτη (ερασιτέχνη ή επαγγελματία), τον προπονητή, το διαιτητή και τον οργανωτή, μέσα 

σε ανάλογες προτάσεις με διαφορετικά υποβοηθητικά ρήματα ή ακόμα με διαφορετικές 

χρήσεις του ίδιου υποβοηθητικοΟ ρήματος, οι οποίες μαρκάρονται σημασιολογικά από το 

υποκεfμενο και το αντικεfμενο. 

β) Ειδική κατηγορία των Nhum αποτελοΟν τα Nhum co//ectif (ανθρώπινο, περιληπτικό) 

(Nco/1) που υποδηλώνουν μια ομάδα παικτών, μια οργανωτική επιτροπή, το σώμα της 

διαιτησίας, μια ομοσπονδία, ένα σωματείο, 
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και 

2) N-hum (μη ανθρώπινο) όπως η ρακέτα, τα παπούτσια ή το γήπεδο. 

1.2. ΥΠΟΒΟΗΘΗτιΚΑ ΡΗΜΑΤΑ (Vsup) 

Τα υποβοηθητικά ρήματα που επιλέξαμε χωρίζονται σε φεις μεγάλες κατηγορίες, που 

ορiζονται από τις σχέσεις ανάμεσα στο υποκείμενο και 10 αντικείμενο. Τις σχέσεις αυτές 

μπορούμε να τις συμβολίσουμε με σχέσεις λογικής ως εξής: 

Ε (ε, π)η πρώτη σχέση είναι της εκτέλεσης μιας πράξης, όπου: 

ε=: ο παίκτης ή ο εκτελεστής μιας πράξης 

και 

π=: το αποτέλεσμα της πράξης ή η ίδια η πράξη. 

Αυτή η σχέση αποδίδεται με τα ρήματα: 

παίζω (σε), jouer, to ρ/ay 

παίζω. ρratiquer, to ρractice 

παίζω, disputer, to p/ay 

κάνω, faire, to make ή Ιο do 

και τις λεξικές μεταβλητές του (νarίantes leχίcales) όπως: 

χτυπώ, frapper, to hft 

πετώ, fancer, to throw 

Κ (κ, α) η δεύτερη σχέση εfναι η σχέση της κτήσης, όπου 

κ=: ο κτήτορας που μπορεί να ορίζεωι από ένα υποκείμενο ανθρώπινο και μη ανθρώπινο 

και 

α=: 10 αντικεiμενο ή μέρος του αντικειμένου 

Το ρήμα που εκφράζει τη σχέση αυτή είναι το ρήμα 

έχω, avoir, to haνe 

Α (π, α) η ιελευταία σχέση αφορά στην απόκτηση, όπου 

π=: παfκτης ή μια ομάδα παικτών 

και 

α=: παίκτης, joueur, p/ayer 

αγώνας, match, match 

τουρνουά, tournoι: tournament 

πρωτάθλημα, championnat, championship 

αγώνες, jeux, games 

παιχνlδι, partie, game 
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και εκφράζεωι με τη βοήθεια ρημάτων όπως: 

παίρνω. rempoιter. to carry off και τις λεξικές τους μεταβλητές: 

κερδίζω. gagner. to win 

και 

χάνω, perdre, to lose 

Παρατηρούμε ότι οι σχέσεις αυτές αφορούν σε μεγάλο βαθμό τον ειδικό ιομέα του τένις και 

των αθλημάrων γενικότερα. Υπάρχουν ρήματα ανάμεσά τους που παίζουν και στο γενικό 

λεξιλόγιο τον ίδιο συντακτικό ρόλο με τα κατανεμητικά ρήματα (ρήματα που έχουν 

σημασιολογική αξία) (νerbes dίstrίbutίonnels). Αυτό εξαρτάται κυρίως από τα 

κατηγορηματικά ονόματα. 

Χρησιμοποιήσαμε επίσης το ρήμα 

είμαι, κtre, to be 

το ρήμα 

προσφέρω, offrir, to offer 

σα λεξική μεταβλητή του ρήματος έχω. avoir. to have 

και το ρήμα 

έχω, aνoir, to haνe σα λεξική μεταβλητή του ρήματος κάνω, faire, to make. 

Οι σημασJΟλογικές και λεξικές προεκτάσεις των ρημάτων αυτών δεν εξαρτώνται μόνο από 

το β' όρισμα ΙΝ1 ), αλλά επίσης και από το υποκείμενο (Ν0). 

1.3 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΠΙΚΑ 

Η επιλογή των προσδιοριστικών δε γίνεται μόνο με βάση τους διαφορετικούς συντακτικούς 

κανόνες που αφορούν κάθε γλώσσα, αλλά επίσης και με βάση το ρήμα και τη 

σημασιολογική του επέκταση (extension lexicale), που εξαρτάται αποκλεισπκά από τα 

συμπληρώματα rου ρήμαtος. Για το λόγο αυτό, μπορεί να ειπωθεί ότι μια συστηματική 

περιγραφή γλωσσικών φαινομένων δεν είναι αξιόπιστη έξω από το πλαίσιο της πρότασης. 

1.3.1 ΟΡΙΗΙΚΟ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΗΙΚΟ (Dιt Dιf) 

Η προσθήκη ενός ελεύθερου τpοποποιητή (ModίfLίbre) είναι απαραίτητη με το οριστικό 

άρθρο, (ο, η, το, οι, τα), για να είναι ολοκληρωμένη η πρόταση. Ο τροποποιητής μπορεί να 

είναι ένα επίθετο, μια δευτερεύουσα αναφορική πρόταση, μια μετοχή ή ακόμα και μια 

επιφωνηματική ή εμφατική χρήση: 

Ο Γιάννης έκανε (+χτύπησε) τη (καταπληκτική αυτήv+Ε) 

βολή περάσματος (που μόλις είδαμε+Ε)! 

Το εκφώνημα αυτό ερμηνεύεται ως: 
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Η βολή περάσματος που έκανε (+χτύπησε) ο Γιάννης ήταν καταπληκτική 

Όταν το κατηγορηματικό όνομα είναι πολύ ειδικό ή μοναδικό, τότε η προσθήκη του 

τροποποιητή δεν είναι απαραίτητη. 

Ο Γιάννης πήρε (+κέρδισε) το Γκραν Σλαμ 

Αυτό συναντάται επίσης με τα ΣΟ που σχηματίζονται με επίθετο που δηλώνει εθνικότητα: 

Ο Γιάννης πήρε (+κέρδισε) το γαλλικό όπεν 

1.3.2 AOPIHO ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣ1ΙΚΟ (Dιt lndιf) 

Το αόριστο άρθρο παρουσιάζει κάποιες ιδιαιτερότητες, επειδή δηλώνει, όπως θα δούμε, 

ρηματικό τρόπο (marqueur d'aspect) δηλώνοντας κάτι που γίνεται την ώρα του 

εκφωνήματος. Η χρήση αυτή του αόριστου άρθρου συναντάται πολύ συχνά κατά τη 

διάρκεια τηλεοπτικών μεταδόσεων αγώνων. Το αόριστο άρθρο στην περίπτωση αuιή 

συμπεριλαμβάνεται στην κατηγορία των τροποποιητών. 

Ο Γιάννης κάνυ μια βολή περάσματος (τώρα) 

Η προσθήκη ενός τροποποιητή είναι επίσης πολύ συχνή: 

Ο Γιάννης κάνυ μια δυνατή βολή περάσματος 

1.3.3 ΜΗΔΕΝΙΚΟ ΠΡΟΣΔIΟΡΙΗΙΚΟ (Dιt ΕJ-ΌΝΟΜΑ ΣτΟΝ ENIKO 

Η χρήση του μηδενικού προσδιοριστικού μέσα σε μια πρόταση στη γαλλική αποτελεί τις 

περισσότερες φορές δείκτη παγίωσης. Οι έρευνες σε αυτόν τον τομέα έδειξαν ότι η χρήση 

του μηδενικού προσδιοριστικού με έναν τροποποιητή δεν είναι πάντα αποδεκτή στη 

γαλλική. 

Αντίθετα στην ελληνική, η χρήση του μηδενικού προσδιοριστικού με ή χωρίς τροποποιητή 

συναντάται συχνά. 

Ο Πάννης παίζει αντσγωνιστικό τένις 

Ο Γιάννης παίζυ (ένα+Ε) καλό ανταγωνιστικό τένις 

1.3.4 ΜΗΔΕΝΙΚΟ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΗΙΚΟ ΟΝΟΜΑ ΣτΟΝ ΠΛΗΘΥΝ1ΙΚΟ (Dιt Ε Plurίel) 

Ο πληθυντικός αριθμός είναι άμεσα συνδεδεμένος με την έννοια της χρονικής επανάληψης. 

Εξυπακούεται ότι για τα μη μετρήσιμα (non-comρtables) Ν1 δεν μπορούμε να έχουμε 

πληθυντικό αριθμό. 

Ο Πάνvης παίζει σε ανοικτά τουρνουά 

Ο Γιάννης παίζει σε γνωστά ανοικτά τουρνουά 

Όπως διαπιστώνουμε, ορισμένοι περιορισμοί υπαγορεύονται από γενικούς συντακιικούς 

κανόνες των ελεύθερων προτάσεων: η χρήση του μηδενικού προσδιοριστικού με το 

β'όρισμα στον πληθυντικό συνοδευόμενο ή όχι από έναν rροποποιητή εfναι πολύ 
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συνηθισμένη στην ελληνική και στην αγγλική. Δεν συμβαίνει το ίδιο με τη γαλλική, όπου η 

χρήση του μηδενικού προσδιοριστικού είναι απαγορευμένη. 

1.3.5 ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΡΟΠΟΙΗΤΗΣ (ModifLibre) 

Ως τροποποιητές μπορούν να θεωρηθούν στοιχεία όπως 

συμπληρώματα και δευτερεύουσες αναφορικές προτάσεις 

επίθετα, ονοματικά 

που μπορούμε να 

προσαρτίσουμε στα ουσιαστικά. Θα ασχοληθούμε μόνο με τους τροποποιητές που παίζουν 

καθαρά συντακτικό ρόλο, που είναι, δηλαδή, απαραίτητοι για την αποδεκτότητα της 

πρότασης. Πρόκειται για ελεύθερους τροποποιητές, δηλαδή, για τροποποιητές που δεν 

σχηματίζουν ΣΟ. 

Η προσθήκη του τροποποιητή εξαρτάται κυρίως από το άρθρο που συνοδεύει το Ν1 

Όταν το Ν1 συνοδεύεται από το αόριστο άρθρο ένας, μΙα, ένα, un, une. a(n), ο 

τροποποιητής είναι υποχρεωτικός, καθώς επίσης και όταν έχουμε στην ελληνική και στην 

αγγλική ένα μηδενικό προσδιοριστικό και το ουσιαστικό στον ενικό ή τον πληθυντικό. 

Ο Γιάννης κάνει (μισ+Ε) δυνατή βολή περάσματος 

Το σχήμα αυτό δεν είναι αποδεκτό για τη γαλλική. 

1.4. Α' ΌΡΙΣΜΑ Ν1 

Τα Ν1 των προτάσεων του Λεξικού-Γραμματικής ή είναι διμερή σύνθετα ονόματα, δηλαδή, 

με δύο συστατικά στοιχεfα, ή με περισσότερα σuσταηκά σιοιχεiα. Στην τελεuταlα 

περίπτωση, τα σύνθετα αυτά ονόματα τα εντάσσουμε σε διμεpεlς δομές (structures 

binaires) και τα θεωρούμε υπεpσύνθετα (surcomposιs). 

Για να διευκολύνουμε ιην παρουσίαση των σuντακtικών ιδιοτήτων των προτάσεων 

κατατάξαμε τα Ν1 αποδίδοντάς τους σημασιολογικά χαρακτηριστικά με τη βοήθεια των 

ταξινομικών ονομάτων (noms classifieurs). 

Το μεγαλύτερο μέρος των Ν1 ανήκει στην κατηγορία των ονομάτων που υποδηλώνει 

χτύπημα (Νcουρ). Υπάρχει μια τάξη που δηλώνει αθλητική δοΚJμασία (Nιpreuνe sρortiνe) 

και άλλες που αποτελούνται από ονόματα που υποδηλώνουν άθλημα (Nsρort), παlκτη 

(Njoueur), τακτική παιχνιδιού (Ntactique de jeu), μέρη της ρακέτας ή του παπουτσιού 

(Nρartie de raquette ου de chaussure). 

Ανάλογα με τη σημασιολογική τους τάξη, τα ΣΟ συντάσσονται με διαφορετικά 

υποβοηθητικά ρήματα, χωρίς αυτό να απαγορεύει το γεγονός να έχουμε περισσότερα 
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ρηματικά συμπληρώματα που να συντάσαονται με το Ιδιο υποβοηθητικό ρήμα. Συνήθως, 

στην περfπτωση αυτή, υπάρχει μια ποικιλfα στις σημασιολογικές προεκτάσεις του ρήματος. 

2 ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

Διαπιστώνεται ότι οι μελέτες σε θέματα ορολογίας μπορούν να ξεπεράσουν τα 

παραδοσιακά όρια της λεξικολογικής καταγραφής όρων μετά από αποδελτfωση ειδικών 

κειμένων. Η συστηματική και εξαντλητική περιγραφή των συντακτικών ιδιοτήτων των 

προτάσεων όπου εμφανfζονται οι όροι παρέχει απαραlτητες πληροφορlες για την αυτόματη 

επεξεργασlα τεχνικών κειμένων που, λόγω της περιορισμένης έκτασης των 

λεξικογραμματικών τους χαρακτηριστικών, παρουσιάζει λιγότερα προβλήματα. Σε 

πολυγλωσσικό επlπεδο, η κατασκευή πολύγλωσσων λεξικών ορολογlας και η τυπολογlα 

γραμματοσυντακτικών αντιστοιχιών όπως προτεlνει η μεθολογlα του Λεξικού-Γραμματικής 

προετοιμάζει το έδαφος για μια δοκιμαστική επεξεργασlα πολύγλωσσων corpora όπως 

παραδεfγματος χάρη η αυτόματη αναγνώριση όρων και η μετάφραση τεχνικών κειμένων 

όπου το ποσοστό επιτuχfας εfναι μεγαλUιερο από αυτό των κοινών κειμένων. 

Διαπιστώσαμε επfσης τα προβλήματα που θέτει η συστηματική περιγραφή των ειδικών 

λεξιλογlων, αλλά και την αναγκαιότητα της φορμαλιστικής του επεξεργασlας με τη βοήθεια 

των θεμελιωδών συντακτικών σχέσεων που αναπτύσσονται μέσα σε απλές γραμματικές 

προτάσεις του τύπου Νο Vsup Dιt Ν1 . 

Η ποικιλlα των δομών και των συντακτικών ιδιοτήτων που μελετήσαμε μέσα σε ένα 

περιορισμένο και ειδικό corpus αποτελεl δεlγμα του λεξιλογικού αλλά και γραμματικού 

πλούτου των ειδικών λεξιλογlων, που καταδεικνύουν στην πράξη ότι το λεξιλόγιο δεν είναι 

μια δεξαμένη με ορισμούς και πληροφορlες, αλλά ένα οργανωμένο δlκτυο συντακτικών 

σχέσεων. 
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