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ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ 
 

Κλείνουν ήδη οκτώ χρόνια από τον Οκτώβριο του 1997, όταν ξεκίνησε ως πρωτοβουλία της 

Ελληνικής Εταιρείας Ορολογίας (ΕΛΕΤΟ) η σειρά συνεδρίων µε το γενικό τίτλο «Ελληνική 

Γλώσσα και Ορολογία». Ο τίτλος αυτός ενέχει κάποια αµφισηµία, που όµως δεν είναι κακή. 

Μπορεί να εκληφθεί ως «ελληνική γλώσσα» και «ελληνική ορολογία» που στενεύει όµως 

πολύ το πεδίο της όλης προσπάθειας γιατί καλύπτει µόνο την ελληνική γλώσσα και τους 

ελληνικούς όρους. Ευκολότερο όµως είναι να εκληφθεί – και αυτό είναι που ανταποκρίνεται 

καλύτερα στην αρχική σκέψη – ως «ελληνική γλώσσα» και «Ορολογία». ∆ηλαδή, την 

ΕΛΕΤΟ και, εποµένως, και τη σειρά των συνεδρίων της, δεν ενδιαφέρουν µόνο οι ελληνικοί 

όροι, το ελληνικό ορολόγιο, αλλά και όλες οι πτυχές της θεωρίας, της έρευνας και της 

εφαρµογής της Ορολογίας (µε κεφαλαίο /ο/) ως επιστήµης σε σχέση µε την ελληνική 

γλώσσα· δηλαδή στην ελληνική γλώσσα, για την ελληνική γλώσσα, γύρω από την ελληνική 

γλώσσα, µέσω της ελληνικής γλώσσας κτλ. 

Οκτώ χρόνια, πέντε συνέδρια! ∆ηλαδή τέσσερα επιτυχηµένα συνέδρια και το 5ο στο κατώφλι 

της επιτυχίας. Θα ήταν τουλάχιστον άδικο να µην αναφέρουµε ότι ένα µεγάλο µέρος της 

επιτυχίας όλων των συνεδρίων οφείλεται στον µεγάλο απόντα, για σοβαρούς λόγους υγείας, 

Βασίλη Α. Φιλόπουλο, πρόεδρο της ΕΛΕΤΟ και πρόεδρο της Οργανωτικής Επιτροπής 

όλων των συνεδρίων της. Η προεδρία του και στο 5ο, µαζί µε την πολύτιµη εµπειρία που 

αποκτήσαµε εµείς που θητεύσαµε κοντά του στα προηγούµενα, ήταν εγγύηση επιτυχίας. Η 

παρουσία όλων σας εδώ σήµερα το µαρτυρεί. 

Το 5ο Συνέδριο έχει µια ιδιαιτερότητα: γίνεται εκτός Ελλάδος· στην Κύπρο, στη Λευκωσία· τα 

προηγούµενα έγιναν στην Αθήνα. Η πρωτοβουλία του Πανεπιστηµίου Κύπρου να ζητήσει, 

µέσω της καθηγήτριας Μαριάννας Κατσογιάννου, τη διοργάνωση του 5ου Συνεδρίου στην 

Κύπρο εκδηλώθηκε ήδη κατά τη διάρκεια του 4ου Συνεδρίου. ∆ιανεµήθηκε µάλιστα στους 

συνέδρους σχετικό ερωτηµατολόγιο. Εκτιµώντας αφενός το θερµό ενδιαφέρον του 

Πανεπιστηµίου Κύπρου και αφετέρου τη θετική ανταπόκριση των συνέδρων του 4ου 

Συνεδρίου, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της ΕΛΕΤΟ πήρε την απόφαση για τη διοργάνωση του 

5ου Συνεδρίου στην Κύπρο. Έκτοτε προχωρήσαµε στο γνωστό µονοπάτι της διοργάνωσης 

που µας έφερε εδώ σήµερα. Η διαφορά, αυτή τη φορά, ήταν ότι η Οργανωτική Επιτροπή 

είχε δύο τµήµατα: ένα στην Ελλάδα και ένα στην Κύπρο. Ασφαλώς την περισσότερη δουλειά 

την είχε το δεύτερο, το οποίο µε επικεφαλής την Αντιπρόεδρο της Οργανωτικής Επιτροπής 

κα Μαριάννα Κατσογιάννου «τα έβγαλε πέρα» ως τώρα και θα ανταποκριθεί πλήρως ως το 

τέλος µαζί και µε τα άλλα µέλη της Αθήνας που είναι πλέον εδώ. Τους ευχαριστούµε όλους 
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θερµά. 

Εκτός από το Πανεπιστήµιο Κύπρου που είναι κύριος συνδιοργανωτής, συµµετέχουν στη 

διοργάνωση του 5ο Συνεδρίου σχεδόν όλοι οι φορείς που ήταν µαζί µας στο 4ο και στα 

προηγούµενα συνέδρια: το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών, το Εθνικό 

Μετσόβιο Πολυτεχνείο, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, το Πανεπιστήµιο 

Πατρών, το Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδος, ο Ελληνικός Οργανισµός Τυποποίησης, το 

Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου, ο Οργανισµός για τη ∆ιεθνοποίηση της Ελληνικής 

Γλώσσας, ο Πανελλήνιος Σύλλογος Επαγγελµατιών Μεταφραστών, στους οποίους 

προστέθηκε και η Παγκύπρια Ένωση Πτυχιούχων Μεταφραστών και ∆ιερµηνέων. 

Στο 5ο Συνέδριο, η Επιστηµονική Επιτροπή, υπό την προεδρία της καθηγήτριας ΑΠΘ 

Άννας Αναστασιάδη-Συµεωνίδη, ενέκρινε 33 από τις 50 προτάσεις για ανακοίνωση, 

ανεβάζοντας ακόµη ψηλότερα τον πήχη της στάθµης του Συνεδρίου· τους ευχαριστούµε για 

το σοβαρό και κρίσιµο για το συνέδριο έργο τους. Τελικά υποβλήθηκαν κείµενα για τις 28 

εγκεκριµένες ανακοινώσεις, που περιέχονται στον τόµο των ανακοινώσεων και εντάχθηκαν 

στο πρόγραµµα του Συνεδρίου. Αυτή τη φορά εκπροσωπούνται και εκπαιδευτικά ιδρύµατα 

από άλλες χώρες µε τέσσερις από τους οµιλητές. 

Η παράδοση να αφιερώνονται τα Συνέδρια «Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία» σε κάποια 

µεγάλη προσωπικότητα του χώρου των γραµµάτων, τηρήθηκε και σε τούτο το συνέδριο, 

που αφιερώθηκε στον Κύπριο ποιητή Βασίλη Μιχαηλίδη. Το έργο του Βασίλη Μιχαηλίδη 

δέχτηκε να µας παρουσιάσει, µε λεκτικά και παραστατικά µέσα, κατά την πανηγυρική 

εναρκτήρια συνεδρίαση, ο καθηγητής του Πανεπιστηµίου Κύπρου Μιχάλης Πιερής. 

Τελειώνοντας, θέλω να ευχαριστήσω, εκ µέρους του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ΕΛΕΤΟ, 

όλους όσοι συνέβαλαν στην επιτυχία τούτου του Συνεδρίου. Πρώτα-πρώτα τα µέλη των δύο 

Επιτροπών που προανέφερα, αλλά και τους οµιλητές και συγγραφείς των ανακοινώσεων· 

µην ξεχνάµε ότι χωρίς αυτούς δεν θα γινόταν συνέδριο... Τέλος ξεχωριστές ευχαριστίες 

οφείλονται στους λίγους, αλλά εκλεκτούς, φορείς που πιστεύουν στην Ορολογία, πιστεύουν 

στο έργο της ΕΛΕΤΟ και το εκφράζουν εµπράκτως µε την υλική υποστήριξη των συνεδρίων 

της. 

Κώστας Βαλεοντής 

Γενικός Γραµµατέας της ΕΛΕΤΟ 
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1   Πετρ(ο)- και λιθ(ο)- ως στοιχεία της ελληνικής ορολογίας 
   

Άννα Αναστασιάδη-Συµεωνίδη 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Τα πέτρα και λίθος διατρέχουν την ιστορία της ελληνικής, ωστόσο οι σχέσεις τους δεν παρέµειναν 

αναλλοίωτες. Το ΝΕ λεξιλόγιο διακρίνει δύο λεξικά µορφήµατα, αν και προέρχονται από τον ίδιο 

απώτερο πρόδροµο, α) πετρ(ο)- ‘λίθος’, µονάδα του γενικού λεξιλογίου µε το χαρακτηριστικό [+/-λόγιο], 

π.χ. πετροπόλεµος, και β) πετρ(ο)- ‘βράχος, πέτρωµα’, µονάδα της ΝΕ ορολογίας, π.χ. πετρολογία. 

Τέλος στη ΝΕ το λίθος εµφανίζεται ως όρος στα ειδικά λεξιλόγια και χαρακτηρίζεται ως [+λόγιο]. 

 

Les formants de la terminologie grecque petro- et litho- 
Anna Anastassiadis-Syméonidis 

RÉSUMÉ 

Bien que πέτρα et λίθος existent en grec depuis l’antiquité, leurs relations ont bien changé : en nous 

fondant sur le sens, nous considérons que le grec moderne distingue deux formants homonymes, bien 

qu’ils proviennent du même étymon, (i) πετρ(ο)- ‘pierre’, formant [+/-savant] du vocabulaire général et 

(ii) πετρ(ο)- ‘roche, rocher’, formant [+savant] des vocabulaires spécialisés. Par ailleurs, il existe le 

terme λίθος ‘pierre’ [+savant]. 

 

 

 

 

0. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Θα εξετάσω τα µορφήµατα πετρ(ο)- και λιθ(ο)- τόσο στο γενικό όσο και στα ειδικά λεξιλόγια 

της ιατρικής και των θετικών επιστηµών της νέας ελληνικής (ΝΕ), µε στόχο να αναδειχθεί το 

πλέγµα των σχέσεων µορφής και σηµασίας των µορφηµάτων αυτών µε τις λέξεις πέτρα και 

λίθος της αρχαίας ελληνικής (ΑΕ) καθώς και µε τα σχηµατιστικά στοιχεία petr(o)- και lith(o)- 

των ευρωπαϊκών γλωσσών. Τα ερωτήµατα που θέτουµε είναι τα εξής: όσον αφορά τα 

µορφήµατα αυτά, υπάρχει σηµασιολογική αλλαγή από την ΑΕ στη ΝΕ; Αν η απάντηση είναι 

θετική, ποια σηµασία διασώζεται στις ευρωπαϊκές γλώσσες; Είναι, τέλος, η ΝΕ οµοιογενής, 

δηλ. ταυτίζεται το σηµαινόµενο των µορφηµάτων αυτών στο γενικό και στα ειδικά λεξιλόγια; 

Αφού παρουσιάσουµε τις πηγές από όπου αντλήσαµε τα δεδοµένα µας, θα αναφερθούµε σε 
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ετυµολογικά, µορφολογικά, µεταφραστικά και σηµασιολογικά ζητήµατα. Θα κλείσουµε µε την 

εικόνα του νεοελληνικού λεξιλογίου τόσο του γενικού όσο και των ειδικών.  

1. ΤΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ 

Τα δεδοµένα µας αντλήθηκαν κυρίως από τέσσερις πηγές1:  

1) το Αγγλοελληνικόν λεξικόν των ιατρικών όρων [1], που περιέχει 91 όρους µε α΄ συνθετικό 

το lith(o)-, από τους οποίους οι 82 διαθέτουν ελληνικό αντίστοιχο όπου µετέχει το λήµµα 

λίθος.2 Τόσο στην αγγλική όσο και στην ελληνική το στοιχείο lith(o)- λειτουργεί ως α’ ή β΄ 

συνθετικό [2] µε αντίστοιχο τρόπο, π.χ. litharge – λιθάργυρος.  Ενδιαφέρον παρουσιάζει το 

λήµµα lithic, που αντιστοιχεί σε 3 σηµασίες: 1) λιθικός, 2) ο του λιθίου, 3) ουριακός. 

Το ίδιο λεξικό περιλαµβάνει 25 λήµµατα όπου µετέχει το λέξηµα petr(o)- ως α’  συνθ., στα 15 

από τα οποία το αντίστοιχο ελληνικό είναι το λίθος, π.χ. petrogenous ‘λιθογενής’, 

petromastoid ‘λιθοµαστοειδής’, ενώ στα 6 λήµµατα αντίστοιχο ελληνικό είναι το λέξηµα 

πετρέλαιο, π.χ. petrol, petrolization.3 Τέλος αξίζει να σηµειωθεί το λ. petroselinum 

‘πετροσέλινο,4 κ. µαϊντανός', όπου στο α΄ συνθ. πετρ(ο)- διατηρείται η ΑΕ σηµασία ‘βράχος’. 

2) Το Γλωσσάριο γεωλογικών όρων [4], µε 52 όρους όπου µετέχει το λιθ(ο)- και 41 όρους 

όπου µετέχει το πετρ(ο)-. Κάθε όρος συνοδεύεται από τον ισοδύναµο όρο στην αγγλική.  

3) Το Lexicon [5], όπου περιέχονται 32 λήµµατα από lith(o)-, από τα οποία τα 27 

αντιστοιχούν στο λέξηµα της ελληνικής λιθ(ο)-, π.χ. lithiasis = λιθίασις, lithography = 

λιθογραφία, τα 3 αντιστοιχούν στο λέξηµα λίθιο, π.χ. lithium = λίθιο, και τα υπόλοιπα 2 

αντιστοιχούν στην έννοια του πετρώδους κόκκου.5  

Στο ίδιο λεξικό περιέχονται 33 λ. από petr(o)-, τα οποία είτε αντιστοιχούν στο λιθ(ο)-, π.χ. 

petrifaction = απολίθωση, είτε στο πετρ(ο)-, π.χ. petrogenesis  = πετρογένεση, είτε τέλος στο 

πετρέλαιο, π.χ. petrochemistry = πετροχηµεία. 

4) Το Τετράγλωσσο λεξικό γεωλογικών όρων, [6] που περιλαµβάνει 19 όρους µε αρχικό 

λέξηµα το lith(o)- και 10 όρους µε αρχικό λέξηµα το petr(o)-. 

                                                           
1  Συµβουλευτήκαµε επίσης το Αλφαβητάρι γεωλογικών όρων [3] που λόγω του µικρού µεγέθους του 

δεν παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. 
2  Σε 4 λήµµατα το lith(o)- αντιστοιχεί στο ‘ουρικός’, π.χ. lithate, σε 2 λήµµατα το lith(o)- αντιστοιχεί 

στην έννοια της οστεοποίησης/αποτιτάνωσης, π.χ. lithokelyphos. Τέλος στο λήµµα lithicosis 
‘πνευµονοκονίωσις’ εµφανίζεται η έννοια του πετρώδους κόκκου. 

3  To λ. pétrissage είναι δάνειο από τη γαλλική και δε συνδέεται µε το λ. petr(o)-. 
4  Πετροσέλινο < ελληνιστικό πετροσέλινον (ΛΚΝ). 
5  Lithic tuff ‘τάφφος/τόφφος µε θραύσµατα πετρωµάτων’. 
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2. ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΚΑ 

∆ιαπιστώνεται διαρκής ανταλλαγή µορφηµάτων ανάµεσα στην ελληνική και στις µεγάλες 

δυτικοευρωπαϊκές γλώσσες: η ΝΕ είτε κληρονοµεί είτε δανείζεται µε εσωτερικό δανεισµό 

από την ΑΕ, είτε τέλος δανείζεται από ξένες γλώσσες (i) ξένα στοιχεία (άµεσος δανεισµός), 

(ii) στοιχεία που εκείνες δανείστηκαν από την ΑΕ (δάνεια αναγνώρισης), (iii) ξένα στοιχεία σε 

µετάφραση (µεταφραστικά δάνεια). Έτσι στη ΝΕ ορολογία διακρίνουµε ποικίλες πηγές: 

Α) ΑΕ,6 π.χ. λιθάργυρος, πετρόκοιτος,7 και ελληνιστική κοινή, π.χ. πετροβολώ. 

Β) ∆ανεισµός8 από την αγγλική µέσω αναγνώρισης, π.χ. πετρογονία < αγγλ. petrogony,  ή 

τη γαλλική, π.χ. λιθογένεση < lithogenèse, λιθαγωγός < lithagogue (ιατρική), πετρολογία < 

pétrologie, πετρογαλή  < petrogale, ή τη γερµανική, π.χ. λιθόσφαιρα < Lithospha:re [7]. 

Γ) Μεταφραστικός δανεισµός, π.χ. λιθάνθραξ9 < γερµ. Steinkohle, ασβεστόλιθος < γαλλ. 

pierre calcaire. 

∆) Μικτές περιπτώσεις, π.χ. λιθολεϊνη < αγγλ. litholeine,10 όπου το α΄ στοιχείο προκύπτει 

από αναγνώριση και το β΄ από άµεσο δανεισµό. 

 

3.  MΟΡΦΟΛΟΓΙΚΑ11 

Τα µορφολογικά φαινόµενα που παρατηρήσαµε στο υλικό µας είναι κυρίως τα ακόλουθα: 

1) Παραγωγή, π.χ. λιθικός, λιθογραφικός, πετρογραφικός. 

2) Σύνθεση, π.χ. λιθοµετέωρο, λιθόσφαιρα, λιθότοπος, πετρογένεση. 

                                                           
6  Η ΑΕ δάνεισε και σε ευρωπαϊκές γλώσσες, π.χ. ΑΕ λιθογόνος (ιατρική) > γαλλ. lithogène. 
7  Στα δύο αυτά παραδείγµατα το α΄ συνθετικό είναι το ΑΕ πέτρα, η ‘βράχος’. 
8  Τόσο ο δανεισµός µέσω αναγνώρισης όσο και ο µεταφραστικός ανήκουν [8] στον έµµεσο δανεισµό. 

Θεωρούµε ότι η περιορισµένη παρουσία άµεσων δανείων οφείλεται στο ότι η επιστηµονική 
ορολογία σπάνια καταφεύγει στον άµεσο δανεισµό. 

9  Αντίθετα η λ. γαιάνθρακας είναι µεταφραστικό δάνειο από το γαλλικό charbon de terre. 
10  Για την αγγλική πρόκειται για υβρίδιο. 
11  Θεωρούµε ότι στη βιβλιογραφία υπάρχει γενικά σύγχυση ανάµεσα στην ετυµολογική και στη 

µορφολογική ανάλυση. Αντίθετα εµείς προτείνουµε ότι πρόκειται για δύο αναλύσεις διαφορετικής 
τάξης: η πρώτη είναι διαχρονικής φύσης και η δεύτερη συγχρονικής. Έτσι δεν είναι αντιφατικό µια 
µονάδα να περιγραφεί τόσο από την ετυµολογική όσο και από τη µορφολογική άποψη, λ.χ. η λ. 
λιθόσφαιρα από ετυµολογική άποψη είναι δάνεια από τη γερµανική (Lithospha(trema)re, αλλά από 
συγχρονική άποψη είναι σύνθετο. 
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3) Aπλολογία,12 που έχει ήδη συµβεί στην ξένη γλώσσα, π.χ. λιθολεϊνη (όπου λιθο- < 
λιθάνθραξ), λιθοχρωµία (από γαλλ. lithochromie < litho(graphie)-chromie),  
πετροχηµεία.13 

 

4.  ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΑ 

Ως προς τη σχέση πρωτοτύπου και µεταφρασµένου στη ΝΕ όρου παρατηρούµε τα εξής: 

1. Υπάρχει σε µεγάλο βαθµό συνέπεια ως προς τη µετάφραση: το δάνειο µόρφηµα lith(o)- 

αποδίδεται µε το ελληνικό λιθ(ο)- στο πλαίσιο µονολεκτικών όρων, παράγωγων ή 

σύνθετων,14 π.χ. lithic = λιθικός, λιθοτριψία < γαλλ. lithotrities, ενώ στην περίπτωση των 

πολυλεκτικών συνθέτων στην αγγλική αντιστοιχεί στο stone, π.χ. λιθολωρίδες = stone 

stripes, λιθοµετεωρίτης = stony-meteorite. Επίσης το δάνειο µόρφηµα petr(o)- αποδίδεται µε 

το ελληνικό πετρο- στο πλαίσιο µονολεκτικών όρων, π.χ. πετρογονία < αγγλ. petrogony,15 

ενώ στην περίπτωση των πολυλεκτικών συνθέτων αντιστοιχεί στην αγγλική στο rock, π.χ. 

πέτρινο (σκληρό) σκαλοπάτι = rock step,16 πετρογενετικά υλικά = rock forming minerals. 

Θεωρούµε ορθή την επιλογή αυτή, στο βαθµό που τα λιθ(ο)- και πετρ(ο)- διαφοροποιούνται 

σηµασιολογικά, όπως θα δούµε παρακάτω.  

2. Ωστόσο υπάρχουν περιπτώσεις όπου το petr(o)- αποδίδεται, µάλλον λαθεµένα, µε το 

λιθ(ο)-, π.χ. λιθοτυµπανικός < αγγλ. petrotympanic, όπου στο α΄ µόρφηµα petr(o)- 

διατηρείται ίχνος της ΑΕ σηµασίας ‘βράχος’: ‘που έχει σχήµα πυραµιδοειδές, όπως ο 

πρωτοτυπικός βράχος’ (µεταφορά). Παρόµοια το επίθετο λιθοφαρυγγικός (ιατρική) είναι 

µεταφραστικό δάνειο του γαλλικού pétropharyngien. Ακόµη υπάρχει και η αντίθετη 

περίπτωση, δηλ. το lith(o)- να αποδίδεται µε το πετρ(ο)-, π.χ. lithofracteur > πετρορρήκτης, ή 

ακόµη και εναλλακτικά π.χ. lithostratigraphy = λιθοστρωµατογραφία και 

πετροστρωµατογραφία. Αξίζει τέλος να σηµειωθεί η περίπτωση του petrify, που αντιστοιχεί 

                                                           
12  Θεωρούµε την απλολογία µορφολογική διαδικασία [9]. Κατά την Corbin [10] µε τη διαδικασία αυτή, 

που συµβαίνει µετά τη διαδικασία της παραγωγής ή της σύνθεσης, αφαιρείται για φωνολογικούς 
λόγους από την προβλεπτή επιφανειακή δοµή ένα τεµάχιο που είναι παρόν στη δοµή βάθους, π.χ. 
λιθοχρωµία < γαλλ. lithochromie, όπου το α΄ συστατικό στη βαθιά δοµή έχει τη µορφή lithographie.  

13  Το Lexicon στο λήµµα P1214 petrochemistry δίνει ως εναλλακτικό τον τύπο χωρίς απλολογία 
πετρελαιοχηµεία. Η απλολογία έχει ήδη συµβεί στην αγγλική. Επίσης το Τετράγλωσσο λεξικό 
γεωλογικών όρων αποδίδει τον όρο petroleum geology (λ. 5375) µε τον όρο χωρίς απλολογία 
πετρελαιογεωλογία. 

14  Αυτό δεν αφορά τις περιπτώσεις του λιθώνας, που αποδίδει το moraine  και του απολίθωµα, που 
αποδίδει το fossil. 

15  Αυτό δεν αφορά βέβαια την περίπτωση της συµµετοχής του πετρ(ο)- στον όρο πετρέλαιο, γιατί εδώ 
συνολικά αποδίδεται στην αγγλική µε το oil.  

16  Τετράγλωσσο λεξικό γεωλογικών όρων Χριστοδούλου λ. 6170. 
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οµαλά, σύµφωνα µε όσα είπαµε, µε το πετρώνω, αλλά στα petrifaction = απολίθωση17 και 

petrified forest = απολιθωµένο δάσος το petr(o)- αντιστοιχεί στο λιθ(ο)-. 

 

5.  ΣΗΜΑΣΙΟΛΟΓΙΚΑ 

∆ιακρίνουµε 3 σηµαντικά στο πλέγµα των σηµασιών: 

Α) Αφετηρία µας αποτελούν οι ΑΕ λέξεις πέτρα (θηλ.) ‘βράχος, πέτρωµα’ και πέτρος (αρσ.) 

‘λίθος, ιδίως που ρίχνεται’, λέξη του ΑΕ ποιητικού λεξιλογίου. Η λ. πέτρα ως α΄ συνθετικό 

χρησιµοποιήθηκε18 για να δηλώσει ζώα και φυτά που αναπτύσσονται σε βραχώδεις 

περιοχές, π.χ. πετροκόραξ, πετροκόσσυφος, πετροσέλινον. Επίσης αναπτύσσει και 

µεταφορική σηµασία: ‘ιδιότητα του στερεού ή του στείρου’.  Η κατάσταση αυτή διατηρείται 

και στην ελληνιστική εποχή.19 Παράλληλα η ΑΕ λ. λίθος σηµαίνει όπως και σήµερα ‘πέτρα’, 

π.χ. λιθογλύφος, λιθοδόµος, ‘πολύτιµος λίθος’, π.χ. λιθολαµπής, και ‘πέτρα’ (ιατρική), π.χ. 

λιθολάβος, λιθουρία, και αποτελεί συνώνυµο στον πεζό λόγο της λ. πέτρος.  

Στη µεσαιωνική ελληνική η λ. πέτρα εµφανίζει τη σηµασία ‘λίθος’, η οποία διατηρείται και στη 

ΝΕ. Πώς συνέβη αυτή η σηµασιακή αλλαγή; Θεωρούµε ότι ο τύπος του πληθυντικού πέτρες 

‘βράχια’ έπαιξε σηµαντικό ρόλο όσον αφορά το πέρασµα της σηµασίας από ένα µη αριθµητό 

ουσιαστικό στη δήλωση διακριτών τεµαχίων του πέτρες ‘λίθοι’: η εικόνα που αναδύεται από 

κάποια συµφραζόµενα όπου πέτρα σηµαίνει ‘βράχος’ προβάλλει στην ουσία κοµµάτια 

βράχου, π.χ. αι πέτραι εσχίσθησαν, πράγµα που οδηγεί στη δηµιουργία λίθων. β) Στη 

συνέχεια, πέτρα σηµαίνει ‘τεµάχιο βράχου, λίθος’, και συνεπώς η λέξη γίνεται συνώνυµη µε 

τη λ. λίθος. Αυτή η σηµασιακή αλλαγή έχει εφαρµογή σε ουσιαστικά που παραπέµπουν σε 

ουσίες των οποίων τα τµήµατα έχουν αυτόνοµο σχήµα (στερεά σώµατα). Επίσης θεωρώ 

σηµαντική τη διαπίστωσή µας ότι σε κάθε διαχρονική φάση η εκάστοτε ‘µεταφορική’ σηµασία 

συνδέεται µε διαφορετική ‘κυριολεκτική’ σηµασία: το ΑΕ πέτρα ‘βράχος’ συνδέεται µε τη 

σηµασία ‘στερεός’, ενώ το νεότερο πέτρα ‘λίθος’ συνδέεται µε τη σηµασία ‘σκληρός’ [11]. 

                                                           
17  Το Τετράγλωσσο λεξικό γεωλογικών όρων δίνει ως δεύτερο εναλλακτικό τύπο τον όρο αποπέτρωση 

(λ. 5367). 
18  Και χρησιµοποιείται και σήµερα, π.χ. πετροκάλαµο µε τη σηµασία του µη καλλιεργηµένου, του 

άγριου, του κοινού. 
19  Είναι πολυάριθµα τα κείµενα στην Καινή ∆ιαθήκη που µαρτυρούν τη σηµασία ‘βράχος’, π.χ. 

ωκοδόµησε […] επί την πέτραν (Ματθαίος 7,24), ελατόµησεν εν τη πέτρα (Μάρκος 15,46), έθηκε 
θεµέλιον επί την πέτραν (Λουκάς 6,48), εν µνηµείω, ό ην λελατοµηµένον εκ πέτρας, και προσεκύλισε 
λίθον επί την θύραν του µνηµείου (Μάρκος 15,46), το καταπέτασµα του ναού εσχίσθη εις δύο […] και 
η γη εσείσθη και αι πέτραι εσχίσθησαν (Ματθαίος 27,51), της πίστεως εν πέτρα µε στερεώσας (ωδή). 
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Β) Είναι γνωστή η επίδραση της ΑΕ στην ορολογία των γλωσσών της ∆ύσης. Έτσι οι ΑΕ λ. 

πέτρα ‘βράχος, πέτρωµα’ και λίθος αποτέλεσαν αντικείµενο δανεισµού για τη δηµιουργία 

συνθέτων, π.χ. από την αγγλική,  τη γαλλική ή τη γερµανική (βλ. 2Β).  

Γ) Τέλος στη ΝΕ ορολογία διακρίνουµε δύο πηγές, την ΑΕ, π.χ. πετρογενής, λιθόδµητος,   

και τις δυτικές γλώσσες. Ωστόσο η κατάσταση περιπλέκεται µε την εµφάνιση του τύπου 

πετρ(ο)- τόσο σε ειδικά λεξιλόγια όσο και στο γενικό, όπου εκτός από τη σηµασία ‘λίθος’ 

αναπτύσσει και τη µεταφορική σηµασία ‘ιδιότητα του σκληρού’, π.χ. καρδιά από πέτρα.  

Έτσι µια λ. όπως πετροβολώ, η οποία υπάρχει ήδη στη µεταγενέστερη ελληνική αλλά 

χρησιµοποιείται µε την ίδια σηµασία στη ΝΕ, δηλ. ‘λιθοβολώ’, κατά τη γνώµη µας 

παρουσιάζει εξαιρετικό ενδιαφέρον, αφού επιδέχεται δύο διαφορετικές αναλύσεις. Πιο 

συγκεκριµένα προτείνουµε ότι ετυµολογικά η λ. πετροβολώ προέρχεται µε τη διαδικασία της 

µετατροπής από το σύνθετο επίθετο πετροβόλος, στο οποίο µετέχουν τα συνθετικά πέτρος20 

και –βόλ(ος) < βάλλω. Συγχρονικά στη θέση του πέτρος θα µπορούσε να προταθεί το πέτρα.  

 

6.  ΤΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ 

Το ΝΕ λεξιλόγιο βρίσκεται σε διαρκή ανανέωση, όπως άλλωστε συµβαίνει στα λεξιλόγια των 

ζωντανών γλωσσών, κυρίως λόγω της ενγένει επιστηµονικής, καλλιτεχνικής κτλ. προόδου. 

Με βάση τη σηµασία, στην οποία, όπως είναι γνωστό, στηρίζεται η ταυτοποίηση των 

µορφηµάτων, κατά τη γνώµη µας στη ΝΕ η κατάσταση µπορεί να περιγραφεί ως εξής: 

Α) Στο γενικό λεξιλόγιο η γλωσσική κοινότητα αναγνωρίζει τη λ. πέτρα ‘λίθος’, που κατέχει 

κεντρική θέση και µετέχει σε σύνθετα και παράγωγα, π.χ. πετροπόλεµος, πετρόµυλος – 

πέτρινος, πετραδάκι. Επίσης η λ. πέτρα αναπτύσσει και άλλες σηµασίες (βλ. αµέσως 

παρακάτω). Αντίθετα η λ. λίθος δεν έχει γενικά παρουσία στο γενικό λεξιλόγιο. Μετέχει µόνο 

σε παράγωγα σε περιορισµένο αριθµό, π.χ. λιθαράκι ‘µικρή πέτρα’, ξερολιθιά. Η διαφορά 

ανάµεσα στα λιθ(ο)- και πετρ(ο)- είναι πραγµατολογική, στο βαθµό που παραπέµπει σε 

διαφορετική χρήση: [+λόγιο] – [-λόγιο] [13], π.χ. λιθοβολώ – πετροβολώ, λιθάνθραξ – 

πετροκάρβουνο. 

Β) Στα ειδικά λεξιλόγια για τις κοινότητες λόγου21 η κατάσταση είναι πολύ διαφορετική από 

                                                           
20  Το Λεξικό Μπαµπινιώτη [12] ορθώς ετυµολογεί το πετροβολώ από το πετροβόλος, για το οποίο 

ωστόσο δίνονται ως συνθετικά τα πετρο- και –βόλος. ∆ηλ. ο τύπος πετρο- δεν επιτρέπει να διαφανεί 
αν πρόκειται για το πέτρα ή το πέτρος, όπως υποστηρίζουµε. 

21  Αποδίδουµε τον όρο discourse community [14], δηλ. το σύνολο ατόµων µε κοινά ενδιαφέροντα και 
πρακτικές που διαβάζουν και γράφουν κείµενα µε κοινή θεµατική. 
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ό,τι στο γενικό λεξιλόγιο: ο όρος πέτρα ‘βράχος, πέτρωµα’ κατέχει σηµαντική θέση στα ειδικά 

λεξιλόγια της ορυκτολογίας και γεωλογίας, π.χ. πετρογονία, πετρογραφία, πετρολογία, της 

ζωολογίας, π.χ. πετροκότσυφας, πετροπέρδικα, πετροχελίδονο, πετρόψαρο, της 

φυτολογίας, π.χ. πετροκέρασο, πετροσέλινο, πετροφυής. Επίσης ο όρος λίθος (αρσ.) ως 

λόγιο συνώνυµο του ‘πέτρα’ κατέχει επίσης σηµαντική θέση στο ειδικό λεξιλόγιο 

κατασκευών, π.χ. λιθόστρωτος, λιθόκτιστος, λιθοδοµή, ακρογωνιαίος λίθος, της γλυπτικής, 

π.χ. λιθοξόος, της τυπογραφίας, π.χ. λιθογραφείο, λιθογραφία, λιθογράφος, λιθοχρωµία, της 

ανόργανης χηµείας, γεωλογίας και ορυκτολογίας, π.χ. λίθιο, λιθάνθρακας, λιθάργυρος, 

λιθοκλάστες, λιθότοπος, λιθότυπος, λιθοφάση, λιθογραφικός, λιθολογία, λιθοµορφικός, 

λιθόσφαιρα, λιθοστρωµατογραφία, λιθοποίηση, λιθοφυσαλίδες, της βιοχηµείας και ιατρικής, 

π.χ. λιθοχολικός, λιθοτοµία, λιθοτριψία. Επίσης ο όρος αυτός εµφανίζεται µε θηλυκό γένος 

στο φιλοσοφικό λεξιλόγιο, π.χ. λυδία λίθος, φιλοσοφική λίθος. 

Οι διαφορές τόσο ανάµεσα στη λ. πέτρα, µονάδα του γενικού λεξιλογίου, και στον οµώνυµο 

όρο,22 µονάδα ειδικών λεξιλογίων, όσο και ανάµεσα στα πέτρα και λίθος, οφείλονται κατά τη 

γνώµη µας σε δύο παράγοντες: (i) στη διαφορετική κατανοµή του χαρακτηριστικού [+/-λόγιο] 

και (ii) στη διαφορά στο σηµασιολογικό επίπεδο.  

(i) Όσον αφορά την κατανοµή του χαρακτηριστικού [+/-λόγιο], υποστηρίζουµε ότι η λ. πέτρα 

είναι [+/-λόγια] (και όχι [+λόγια] ή [-λόγια]) µε βάση τα εξής επιχειρήµατα: α) µετέχει σε 

παροιµίες, π.χ. πέτρα που κυλά δε βρυάζει, β) συνυπάρχει σε σύνθετο µε δάνειο από την 

τουρκική, π.χ. τσακµακόπετρα, και γ) αποτελεί µέλος ζεύγους συνωνύµων, όπου το ένα 

µέλος ανήκει στο γενικό λεξιλόγιο και το άλλο µέλος σε επιστηµονικό λεξιλόγιο, π.χ. πέτρα 

στη χολή – χολολιθίαση, πετράδια – (ηµι)πολύτιµοι λίθοι.23  

Ειδικότερα η λ. πέτρα και ο όρος λίθος µοιράζονται βέβαια την ίδια αναφορική σηµασία, 

διαφοροποιούνται όµως ως προς το χρηστικό επίπεδο: η λ. λίθος χρησιµοποιείται πια µόνο 

σε επίσηµο, λόγιο επίπεδο, γι’ αυτό τη συναντούµε µόνο στην επιστηµονική ορολογία και σε 

στερεότυπες εκφράσεις. Αντίθετα η λ. πέτρα, που διατήρησε τη µορφή που είχε στην ΑΕ 

αλλά όχι και τη σηµασία της, χρησιµοποιείται κυρίως στον προφορικό λόγο, στο γενικό 

λεξιλόγιο, στο λόγο όπου υπάρχει οικειότητα µεταξύ των οµιλητών. Ωστόσο όταν µετέχει σε 

λόγιες κατασκευές, διατηρεί την ΑΕ σηµασία ‘βράχος’, π.χ. πετρέλαιο, Πετραία Αραβία. 

 
                                                           
22  Στο πλαίσιο λεξικογραφικής προοπτικής περισσότερο φιλικής προς το χρήστη. Κατά την άποψή µας 

οι σχέσεις οµωνυµίας-πολυσηµίας εξαρτώνται άµεσα από το θεωρητικό πλαίσιο, η επιλογή του 
οποίου συχνά συνδέεται µε ρητή ή υπόρρητη πρακτική εφαρµογή. 

23  Η ποικιλία αυτή δεν εµφανίζεται στην αγγλική ή γαλλική. 
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Γενικό λεξιλόγιο (Λέξεις) Ειδικά λεξιλόγια (Όροι) 

 Σηµασία [+/-λόγιο] Σηµασία [+/-λόγιο] 

Πέτρα   ‘λίθος’ [+/-λόγιο] ‘βράχος, πέτρωµα’ [+λόγιο] 

Λίθος -  ‘πέτρα’ [+λόγιο] 

 

 (ii) Στο γενικό λεξιλόγιο η λ. πέτρα λειτουργεί ως ουσαιαστικό ύλης, σε ανάγνωση/ερµηνεία 

κατ’ έκταση [15] π.χ. σπίτι από πέτρα, αλλά και ως ουσιαστικό ποιότητας, σε 

ανάγνωση/ερµηνεία κατ’ ένταση, π.χ. καρδιά από πέτρα, η καρδιά του είναι/έγινε πέτρα. Η 

διπλή ανάγνωση/ερµηνεία ανιχνεύεται και στο παράγωγο επίθετο πέτρινος, π.χ. πέτρινο 

σπίτι (κατ’ έκταση), πέτρινη καρδιά (κατ’ ένταση) (Αναστασιάδη-Συµεωνίδη 2005). Η σχέση 

ανάµεσα στις δύο σηµασίες ερµηνεύεται στη βιβλιογραφία µε το σχήµα της µεταφοράς.  

Υπάρχουν πολλά θεωρητικά πλαίσια, µοντέλα και προσεγγίσεις αµιγώς γλωσσολογικής 

προέλευσης αλλά και ψυχογλωσσολογικής ή που προέρχονται από τη γνωσιακή 

γλωσσολογία και ασχολούνται µε το ακανθώδες ζήτηµα της µεταφοράς.  Η µεταφορά αφορά 

τόσο την πραγµάτωση όσο και το σύστηµα [16]: η σηµασία ‘σκληρός’ της λ. πέτρα είναι 

εγγεγραµµένη στο σύστηµα, εφόσον υπάρχει συναίνεση µεταξύ των φυσικών οµιλητών. 

Επιπρόσθετα πρόκειται για σηµασιακή επέκταση που θεωρώ ότι είναι προβλεπτή.  

Η µεταφορά, σύµφωνα άλλωστε µε την ετυµολογία της, είναι όσον αφορά τη σηµασία µια 

αλλαγή πεδίου λόγω αναλογίας, οµοιότητας ή σύγκρισης ανάµεσα σε διαφορετικά 

αναφορικά πεδία [17] και [18]. Για το ουσ. πέτρα και το επίθετο πέτρινος δε θα υποστήριζα 

ότι πρόκειται για λέξεις µε δύο σηµασίες, αλλά ότι υπάρχει µια αναλογία ανάµεσα στην 

πέτρα ως υλικό και τη σκληρότητα, πράγµα που εξασφαλίζει οικονοµία στην αναπαράσταση 

του γλωσσικού συστήµατος. Η ανάλυση που προτείνω ενοποιεί την κυριολεκτική και τη 

µεταφορική σηµασία, αφού κάθε ερµηνεία θεωρώ ότι αναπαριστάνει µία ζώνη πάνω στην 

επιφάνεια µιας σφαίρας. Έτσι κατά την κατάκτηση του συστήµατος αλλά και κατά την 

εκµάθηση, οι οµιλητές συµπεραίνουν µε παραγωγικό τρόπο τις ποικίλες χρήσεις ενός 

ουσιαστικού ύλης καθώς και τη χρήση ουσιαστικού ύλης για δήλωση ποιότητας [11]. Στο 

παράδειγµα η καρδιά του είναι/έγινε πέτρα η µεταφορά γίνεται κατανοητή, όταν ο ακροατής 

ανακαλύψει το σηµείο στο οποίο µια καρδιά µοιάζει µε πέτρα, δηλ. το υποσύνολο των 

ιδιοτήτων πάνω στο οποίο εδράζεται η οµοιότητα ανάµεσα στην πέτρα και την καρδιά, 

στηριζόµενος στα κατάλληλα συµφραζόµενα, γλωσσικά και εξωγλωσσικά (περίσταση 
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επικοινωνίας και γνώση του κόσµου). Αξίζει να σηµειωθεί η παρατήρησή µας ότι µεγάλος 

αριθµός ουσ. ύλης µε κατ’ έκταση ερµηνεία, π.χ. αέρας, αλάβαστρος, γρανίτης, κρύσταλλο, 

µάρµαρο, σίδερο, χάλυβας, αναπτύσσουν µε συστηµατικό τρόπο µια άλλη σηµασία (κατ’ 

ένταση ερµηνεία) λειτουργώντας ως ουσ. ποιότητας. 

 

ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

Τα πέτρα και λίθος διατρέχουν την ιστορία της ελληνικής από την αρχαιότητα µέχρι σήµερα, 

ωστόσο οι σχέσεις τους δεν παρέµειναν αναλλοίωτες. Με βάση τη σηµασία το ΝΕ λεξιλόγιο 

διακρίνει δύο οµώνυµα λεξικά µορφήµατα, αν και προέρχονται από τον ίδιο απώτερο 

πρόδροµο, α) πετρ(ο)- ‘λίθος’, µονάδα του γενικού λεξιλογίου, π.χ. πετροπόλεµος, και β) 

πετρ(ο)- ‘βράχος, πέτρωµα’, µονάδα της ΝΕ ορολογίας, π.χ. πετρογένεση. 

Για µια ορθή ερµηνεία του εκφωνήµατος ο ακροατής διαθέτει καταρχήν το χρηστικό επίπεδο, 

τα γλωσσικά συµφραζόµενα, αλλά και τα εξωγλωσσικά, που πηγάζουν από τις 

εγκυκλοπαιδικές γνώσεις του καθώς και από τις πληροφορίες που αντλεί εξωγλωσσικά από 

την  περίσταση επικοινωνίας.  
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2   Μορφές οργάνωσης των όρων στην επιστήµη της πληροφόρησης 
   

∆ιονύσιος Γιαννίµπας 
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Στην πορεία της µέχρι σήµερα, η επιστήµη της πληροφόρησης χρησιµοποίησε και χρησιµοποιεί σύνολα 

όρων για τη θεµατική περιγραφή των τεκµηρίων και τη διευκόλυνση της ανάκτησης της πληροφορίας. 

Τα λεξιλόγια αυτά χαρακτηρίζονται από διαφορετικούς τύπους και βαθµούς οργάνωσης, ως απόρροια 

της ανάπτυξης και χρήσης τους σε διαφορετικά πλαίσια απαιτήσεων. 

Προσδιορίζονται τα είδη των λεξιλογίων, αποσαφηνίζονται σχετικές έννοιες και στοιχειοθετούνται 

κρίσιµες λεπτές διακρίσεις. Κωδικοποιούνται οι βασικές παράµετροι που καθορίζουν τη φυσιογνωµία 

των λεξιλογίων, παρουσιάζονται τυπικές περιπτώσεις χρήσης τους και περιγράφεται αντίστοιχα η 

συµπεριφορά τους. Αναδεικνύονται τα ισχυρά και αδύνατα σηµεία τους, καθώς και οι µεταξύ τους 

οµοιότητες και διαφορές. 

Τέλος, ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται αφενός στον έλεγχο του λεξιλογίου ως µια ειδική περίπτωση 

τυποποίησης ορολογίας, και αφετέρου στη δοµή του λεξιλογίου ως τον πλέον καθοριστικό παράγοντα 

για την απόδοσή του στο πλαίσιο ενός συστήµατος πληροφόρησης. 

 

Types of term organization in LIS 
Dionyssios Giannibas 

SUMMARY 
Library and Information Science has used over the years term groups for the subject description of 

documents and the facilitation of information retrieval. These vocabularies are characterized by various 

kinds and degrees of organization, as a result of their development and use in different contexts. 

The paper determines the different types of vocabularies, explains relevant notions and outlines critical, 

subtle distinctions. It encodes the basic parameters defining the character of the vocabularies and 

presents typical cases of their use, describing their behaviour. It also highlights their pros and cons, as 

well as the similarities and differences between them. 

Especially, it discusses at length both vocabulary control as a specific case of terminology 

standardization and vocabulary structure as the factor contributing most decisively to their efficiency in 

the context of an information system. 
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1 Η ΓΛΩΣΣΑ, ΚΛΕΙ∆Ι ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 

Ο θαυµαστός σύγχρονος κόσµος της πληροφόρησης, µε τον ασύλληπτο όγκο δεδοµένων, 

τις αστρονοµικές ταχύτητες µετάδοσης, τα δαιδαλώδη δίκτυα υπολογιστών, θυµίζει έναν 

πανίσχυρο εγκέφαλο, που αντιµετωπίζει όµως τεράστιες δυσκολίες στη διαχείριση των 

πληροφοριών. 

Ο ανθρώπινος εγκέφαλος χρησιµοποιεί τη γλώσσα, αυτό το µοναδικό εργαλείο 

επικοινωνίας, για να βρίσκει τον δρόµο του στον κόσµο της σκέψης, σε έναν κόσµο που έχει 

σµιλευτεί µε το ίδιο αυτό εργαλείο. Ο άνθρωπος ορίζει, ονοµατίζει και συσχετίζει έννοιες 

διαρκώς, δηµιουργώντας έναν νοηµατικό «χάρτη» που προσδίδει µορφή και συνοχή στον 

κόσµο γύρω του. Οι συνάψεις των νευρώνων χαράσσουν τις διαδροµές και εξυπηρετούν 

τους συνειρµούς ανάµεσα σε πλήθος λέξεων και φράσεων µε σύνθετο σηµασιολογικό 

περιεχόµενο. 

Όταν ο εγκέφαλος διαχειρίζεται πληροφορίες, προϊόντα εξωτερικών ερεθισµάτων, αξιοποιεί 

αυτόν τον «χάρτη» τόσο για την καταγραφή και αποθήκευσή τους όσο και για την 

επεξεργασία και ανάκτησή τους. Στη θαυµαστή αυτή οργανωτική ικανότητα του ανθρώπινου 

νου στηρίζεται όλο το γνωστικό οικοδόµηµα· αντίληψη, µνήµη, επικοινωνία, µάθηση, αλλά 

και η ίδια η συνείδηση, δεν µπορούν να υπάρξουν χωρίς αυτήν. ∆εν είναι λοιπόν τόσο 

παράδοξο που οι πανίσχυροι επεξεργαστές και τα ταχύτατα δίκτυα αδυνατούν έστω να 

συλλάβουν ό,τι εµείς κατανοούµε σχεδόν «διαισθητικά». 

Καθώς σήµερα, περισσότερο από ποτέ, ζητούµενο είναι η συλλογική διαχείριση των 

αναρίθµητων πληροφοριακών πόρων που παράγει καθηµερινά ο ανθρώπινος πολιτισµός, 

απαιτούνται «τεχνητοί» µηχανισµοί θεµατικής περιγραφής και ανάκτησης που να µιµούνται 

στοιχεία του αντίστοιχου «φυσικού» µηχανισµού της νόησης, ώστε η σκέψη να ακολουθεί 

αβίαστα γνωστές διαδροµές σε κάθε αναζήτηση πληροφορίας. Προϋπόθεση είναι η 

συγκρότηση του ανάλογου νοηµατικού «χάρτη», µε τη βοήθεια γλωσσικών και άλλων 

συµβάσεων, σε µορφή τέτοια που να µπορεί να αξιοποιηθεί αφενός από τον συλλογικό 

ανθρώπινο νου ως κοινό σύστηµα αναφοράς και αφετέρου από το σύστηµα πληροφόρησης 

ως µέσο διαχείρισης της «επικοινωνίας» ανθρώπου και αποθηκευµένης πληροφορίας. Τα 

λεξιλόγια που η επιστήµη της πληροφόρησης –ή η βιβλιοθηκονοµία, αν προτιµάτε– 

χρησιµοποίησε και χρησιµοποιεί για τη θεµατική περιγραφή των τεκµηρίων και την 

υποστήριξη της πρόσβασης σε αυτά, είναι αυτός ακριβώς ο ενδιάµεσος κρίκος στην 

ανάκτηση της πληροφορίας. 
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2 Ο ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΥ 

Το πρώτο βήµα σε ένα τέτοιο λεξιλόγιο είναι η εφαρµογή των συµβάσεων εκείνων που 

διασφαλίζουν την τυποποίησή του κατά τρόπον ώστε να δηλώνεται ρητά η αντιστοιχία κάθε 

έννοιας µε συγκεκριµένους όρους και κάθε όρου µε συγκεκριµένη έννοια. Η τυποποίηση, ή 

αλλιώς έλεγχος, του λεξιλογίου έρχεται να αντιµετωπίσει το «πρόβληµα» της µεγάλης 

ποικιλοµορφίας του ανθρώπινου λόγου, η οποία δυσχεραίνει την ταύτιση του όρου 

αναζήτησης µε τον όρο ευρετηρίασης.  

Τονίζεται ότι αυτό που τυποποιείται εδώ είναι η ισοδυναµία των όρων που 

αντιπροσωπεύουν την ίδια έννοια και όχι ο διαχωρισµός ενός από τους όρους αυτούς µε 

παράλληλη απόρριψη των υπολοίπων. Κάτι τέτοιο θα είχε κατά την ανάκτηση το ακριβώς 

αντίθετο αποτέλεσµα από το επιθυµητό, αφού θα αφαιρούσε τη δυνατότητα για πολλαπλούς 

όρους εισόδου στο λεξιλόγιο και αντίστοιχα σηµεία πρόσβασης στην πληροφορία. Ο 

χαρακτηρισµός του «προτιµώµενου» όρου που χρησιµοποιείται σε ορισµένα ελεγχόµενα 

λεξιλόγια είναι περισσότερο µια υπόδειξη ευρετηρίασης και δεν έχει ουσιαστικές 

προεκτάσεις. 

Χωρίς τον έλεγχο του λεξιλογίου, η αναζήτηση βασίζεται σε µη καθιερωµένες λέξεις-κλειδιά ή 

σε όρους ελεύθερου κειµένου. Ειδικά ο ταχύτατος εντοπισµός των όρων αναζήτησης σε 

µηχαναγνώσιµο κείµενο, εφικτός χάρη στην πρόοδο της πληροφορικής, δηµιούργησε 

ελπίδες για επαρκή θεµατική πρόσβαση δίχως την ανάγκη µιας συστηµατικής και 

απαιτητικής εργασίας υποδοµής όπως η ευρετηρίαση. ∆εν άργησε, ωστόσο, να φανεί ότι η 

συγκεκριµένη τεχνική έχει περιορισµένες δυνατότητες ως προς την ποιότητα των 

αποτελεσµάτων. Είναι βέβαια γεγονός ότι τη χρήση της αναζήτησης ελεύθερου κειµένου 

εξακολουθούν να ευνοούν διάφοροι παράγοντες, µε κυριότερο τον ρυθµό αύξησης του 

όγκου του περιεχοµένου. Ακόµη και έτσι όµως, η ποιότητα της ανάκτησης βελτιώνεται 

σηµαντικά όταν γίνεται χρήση ελεγχόµενου –πόσω µάλλον δοµηµένου, όπως θα δούµε στη 

συνέχεια– λεξιλογίου για την επιλογή του όρου αναζήτησης. Είναι χαρακτηριστικό ότι συχνά 

εφαρµόζεται από τα συστήµατα η τεχνική των δακτυλίων συνωνύµων (synonym rings) για 

τον εντοπισµό των διαφόρων όρων που αντιπροσωπεύουν την ίδια έννοια, χωρίς µάλιστα 

να προαπαιτείται σχετική επιλογή από τον χρήστη. 

Την απλούστερη µορφή ελεγχόµενου λεξιλογίου (ή αλλιώς γλώσσας ευρετηρίασης) 

συναντάµε στον κατάλογο καθιερωµένων όρων, ο οποίος, στην κλασική έντυπη µορφή του, 

περιλαµβάνει παραποµπές του τύπου «βλέπε» (π.χ. «πουλιά, βλέπε πτηνά»). Εντούτοις, τα 
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οφέλη από τη χρήση ενός τέτοιου λεξιλογίου σε ένα σύστηµα πληροφόρησης εξαντλούνται 

εν πολλοίς στην άρση της πολυσηµίας και της συνωνυµίας που χαρακτηρίζουν τη φυσική 

γλώσσα. Για την καθοδήγηση του χρήστη στην επιλογή του κατάλληλου όρου αναζήτησης, 

µέσα από τη παροχή ενός φάσµατος εναλλακτικών θεωρήσεων του θέµατος που τον 

ενδιαφέρει, προϋπόθεση είναι η διασύνδεση των εννοιών µε επαρκώς και σαφώς 

καθορισµένες σχέσεις. Με άλλα λόγια, το λεξιλόγιο είναι απαραίτητο να διαθέτει δοµή. 

 

3 Η ∆ΟΜΗ ΤΟΥ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΥ 

Τα λεξιλόγια µε την απλούστερη δοµή είναι οι διαδεδοµένες στο ∆ιαδίκτυο «ταξινοµίες», 

όρος πρόσφατος γύρω από τον όποιο ακόµη υπάρχει κάποια σύγχυση, καθώς απουσιάζει 

από την βασική βιβλιογραφία του τοµέα. Οι ταξινοµίες, που αναπτύχθηκαν παράλληλα µε 

τους «εµπορικούς» ιστότοπους και τις διαδικτυακές πύλες, επιβλήθηκαν στην ειδική 

ορολογία της πληροφόρησης έχοντας κάνει πρώτα την εµφάνισή τους στον χώρο της 

πληροφορικής τεχνολογίας και της ανάπτυξης συστηµάτων. Ένα πολύ γνωστό σε όλους 

παράδειγµα είναι το λεξιλόγιο που χρησιµοποιεί το περίφηµο «Yahoo!». 

Οι ταξινοµίες έχουν ιεραρχική δοµή: οι σχέσεις µεταξύ των εννοιών αναπτύσσονται κάθετα 

και χρησιµοποιούνται κυρίως για την οµαδοποίηση των όρων σε κατηγορίες (π.χ. ο όρος 

«πτηνά» έχει ως πλατύτερο τον όρο «ζώα» και ως ειδικότερο τον όρο «περιστέρια»). Η 

συγκεκριµένη δοµή καθιστά εφικτή, εκτός των άλλων, τη διεύρυνση ή εξειδίκευση της 

αναζήτησης, αλλά και τη λεγόµενη επέκταση ερωτήµατος που συνήθως αναφέρεται στην 

αξιοποίηση, κατά την αναζήτηση, και των όρων εκείνων που είναι ειδικότεροι του όρου που 

επέλεξε ο χρήστης (αν και η τελευταία αυτή δυνατότητα δεν θεωρείται συνήθως απαραίτητη 

στα «περιβάλλοντα» πληροφόρησης που χρησιµοποιούν ταξινοµίες). 

Η δυνατότητα πρόσβασης που παρέχεται στον χρήστη περιορίζεται κατά κανόνα στην 

πλοήγηση από το γενικότερο στο ειδικότερο, ιδίως όταν η κάθετη ανάπτυξη της ταξινοµίας 

δεν έχει µεγάλο βάθος. Αυτός είναι και ο λόγος που έλεγχος του λεξιλογίου στις ταξινοµίες 

δεν σηµαίνει συνήθως τίποτε παραπάνω από τη χρήση συγκεκριµένου όρου για κάθε θέµα, 

καθώς απουσιάζουν οι σχέσεις ισοδυναµίας και οι αντίστοιχοι όροι εισόδου στο λεξιλόγιο. 

Ανάλογη δοµή έχουν και τα ταξινοµικά συστήµατα, αλλά, επειδή αυτά αναπτύχθηκαν για να 

εξυπηρετήσουν τις ανάγκες της βιβλιογραφικής ταξινόµησης, αφενός χρησιµοποιούν για τη 

θεµατική περιγραφή σύµβολα (αριθµούς ή γράµµατα ή και τα δύο), τα οποία βεβαίως 

συνδέονται µε συγκεκριµένα θέµατα µέσω πινάκων και ευρετηρίων, και αφετέρου 

εφαρµόζουν ως επί το πλείστον διάφορες τεχνικές συνδυασµού των θεµάτων. Τα πλέον 
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διαδεδοµένα ταξινοµικά συστήµατα, που χρησιµοποιούνται διεθνώς ως πρότυπα εργαλεία 

και καλύπτουν θεµατικά όλο το φάσµα του επιστητού, είναι το DDC (Dewey Decimal 

Classification), το UDC (Universal Decimal Classification) και το LCC (Library of Congress 

Classification). Τα συστήµατα αυτά συντηρούνται και εµπλουτίζονται από µεγάλους 

πληροφοριακούς οργανισµούς, ενώ η «γλώσσα» των συµβόλων βοηθά την εφαρµογή τους 

σε πολύγλωσσο περιβάλλον. Επειδή ακριβώς η «γλώσσα» τους δεν βασίζεται στη φυσική 

γλώσσα του ανθρώπου, δεν θα αναπτύξουµε εδώ περισσότερο τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 

τους. 

3.1 ΘΗΣΑΥΡΟΙ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΚΕΦΑΛΙ∆ΕΣ 

Το στοιχείο όµως που προσδίδει στη δοµή του λεξιλογίου τη µορφή δικτύου σχέσεων και 

παρέχει στον χρήστη τη δυνατότητα να ξεφύγει από την οµαδοποίηση των όρων και να 

κινηθεί σε εναλλακτικές διαδροµές είναι η «οριζόντια» διασύνδεση των εννοιών µε µη 

ιεραρχικές σχέσεις (π.χ. ο όρος «πτηνά» έχει ως σχετικό τον όρο «ορνιθολογία»· 

ακολουθώντας τη διαδροµή αυτή, ο χρήστης περνά από την οµάδα ή κατηγορία των 

«έµβιων όντων» σε εκείνη των «επιστηµών»). Αυτές οι σχέσεις είναι που διασυνδέουν τις 

έννοιες µε τρόπο που παρακάµπτει τις λογικές κατηγοριοποιήσεις και αξιοποιεί λιγότερο 

προφανείς και, γι’ αυτό, πολύτιµες «συνάφειες». Το όχηµα για την αναζήτηση της 

πληροφορίας δεν είναι πλέον ένας ανελκυστήρας µεταξύ ορόφων ενός κτηρίου, αλλά ένας 

υπόγειος σιδηρόδροµος που µας µεταφέρει γρήγορα και αποτελεσµατικά σε άλλο σηµείο 

της ίδιας περιοχής ή και στην άλλη άκρη της πόλης. 

Τέτοια δοµή διαθέτουν οι κατάλογοι θεµατικών επικεφαλίδων και οι θησαυροί, δύο τύποι 

γλώσσας ευρετηρίασης που χρησιµοποιούνται ευρέως σε συστηµατικά τεκµηριωµένες 

συλλογές. Η µεταξύ τους διάκριση δυσχεραίνεται από αυτήν ακριβώς την δοµική συγγένειά 

τους, η οποία εντούτοις είναι σε µεγάλο βαθµό επιφανειακή. 

Στην πραγµατικότητα, µεγάλες είναι οι διαφορές τους τόσο στο θεωρητικό υπόβαθρο όσο 

και στην πρακτική εφαρµογή τους, και αυτό οφείλεται κατ’ αρχήν στο γεγονός ότι 

εκπροσωπούν δύο διαφορετικές προσεγγίσεις στο δίπτυχο ευρετηρίαση-αναζήτηση. 

Πιο συγκεκριµένα: 

 Οι θεµατικές επικεφαλίδες 

• δοµούνται µε βάση τη θεµατική περιγραφή συγκεκριµένων τεκµηρίων, 

• συχνά αποτελούνται από συνδυασµούς όρων που δηλώνουν µια ευκαιριακή, 

ή αλλιώς συντακτική, σχέση µεταξύ των εννοιών, η οποία δεν έχει νόηµα 
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παρά στο πλαίσιο της ευρετηρίασης του εκάστοτε τεκµηρίου, 

• χρησιµοποιούνται στην προσυνδυασµένη ευρετηρίαση. 

Ο τυχαίος τρόπος µε τον οποίο προστίθενται νέες επικεφαλίδες στον κατάλογο, βάσει των 

αναγκών της ευρετηρίασης, αφήνει µεγάλα περιθώρια για θεµατικά «κενά» ή «επικαλύψεις». 

 Στους θησαυρούς, οι όροι  

• εκφράζουν αυτόνοµες έννοιες που από κοινού καλύπτουν θεµατικά 

συγκεκριµένο εύρος και βάθος, 

• διασυνδέονται µε σταθερές σηµασιολογικές σχέσεις που απορρέουν από τις 

ίδιες τις έννοιες και δεν εξαρτώνται από κανένα συγκεκριµένο τεκµήριο, 

• χρησιµοποιούνται στην υστεροσυνδυασµένη ευρετηρίαση, όπου σε κάθε 

τεκµήριο αποδίδεται ένας αριθµός ξεχωριστών θεµατικών όρων, και µόνο στη 

φάση της αναζήτησης µπορεί να γίνει συνδυασµός των όρων αυτών. 

Ο συγκροτηµένος τρόπος µε τον οποίο δοµούνται εξαρχής οι θησαυροί διευκολύνει την 

πληρότητα και τη σαφήνεια εννοιών και σχέσεων στο θεµατικό τους πλαίσιο. 

Η φιλοσοφία των θησαυρών ενισχύει την «οικονοµία» της γλώσσας ευρετηρίασης. 

Σχηµατικά, θα λέγαµε ότι η δοµική µονάδα στους θησαυρούς είναι η «λέξη», ενώ στους 

καταλόγους θεµατικών επικεφαλίδων είναι η «φράση». Οι επικεφαλίδες αυξάνονται συνεχώς 

και µε τυχαίο τρόπο προκειµένου να περιγραφούν νέα τεκµήρια· αντίθετα, αλλαγές στο 

περιεχόµενο θησαυρών γίνονται µόνο στον βαθµό που εµφανίζονται νέες έννοιες ή 

επέρχονται τροποποιήσεις στις ήδη υπάρχουσες, πάντοτε στο πλαίσιο της θεµατικής τους 

κάλυψης.  

Η φαινοµενική οµοιότητα των δύο αυτών γλωσσών ευρετηρίασης ως προς τη δοµή του 

πλέγµατος των σχέσεων οφείλεται περισσότερο στο γεγονός ότι ορισµένοι κατάλογοι 

θεµατικών επικεφαλίδων (όπως της Βιβλιοθήκης του Κογκρέσου, από τον οποίο 

προέρχονται και τα παραδείγµατα που ακολουθούν) υιοθέτησαν τα τελευταία χρόνια τη 

σηµειογραφία που αναπτύχθηκε για την περιγραφή της δοµής των θησαυρών. Παλαιότερα 

χρησιµοποιούσαν (και πολλοί χρησιµοποιούν ακόµη και σήµερα) τις παραποµπές του 

τύπου «βλέπε επίσης» για να αποτυπώσουν αδιακρίτως τόσο τις κάθετες όσο και τις 

οριζόντιες σχέσεις µεταξύ των όρων. Η αλλαγή αποφασίστηκε ακριβώς επειδή 

διαπιστώθηκε η αδυναµία των συγκεκριµένων παραποµπών να αποδώσουν αυτήν τη 

θεµελιώδη δοµική διάκριση. Ωστόσο, σε µεγάλο βαθµό το εγχείρηµα απέτυχε: το σύστηµα 
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παραποµπών µεταξύ των επικεφαλίδων, παρά τη χρήση της σηµειογραφίας των θησαυρών 

(‘BT-NT’, ‘RT’), εξακολουθεί να µη διαχωρίζει σαφώς τις κατηγορίες σχέσεων και να µην 

ακολουθεί τις κατευθυντήριες οδηγίες για τους θησαυρούς [1].  

Ο λόγος της αποτυχίας είναι απλός: από τη στιγµή που κάθε επικεφαλίδα δύναται να 

απαρτίζεται από περισσότερες της µίας έννοιες, η εφαρµογή της δοµής των θησαυρών είναι 

ουσιαστικά ανέφικτη. H επικεφαλίδα «Automobiles – Pollution control devices» εµφανίζεται 

ως ειδικότερος όρος (‘NT’) της επικεφαλίδας «Air – Pollution»… Είναι φανερό ότι, µε τους 

συνδυασµούς των εννοιών, ο καθορισµός µιας ιεραρχικής σχέσης δεν µπορεί παρά να είναι 

αυθαίρετος. 

Αλλά ακόµη και στις σχέσεις µεταξύ απλών εννοιών, επικρατεί ανάλογη σύγχυση: η 

επικεφαλίδα «Automobiles» εµφανίζεται ως ‘NT’ της επικεφαλίδας «Transportation, 

Automotive», η οποία µε τη σειρά της δεν εµφανίζεται ως ‘NT’ της επικεφαλίδας 

«Transportation». Ή, πάλι, η επικεφαλίδα «Marriage» εµφανίζεται ως ‘NT’ της επικεφαλίδας 

«Love»! Ο θεµελιώδης κανόνας που θέλει τις έννοιες που συνδέονται µε ιεραρχική σχέση να 

ανήκουν στην ίδια γενική κατηγορία, στον ίδιο «βασικό τύπο εννοιών» (π.χ. «πράγµατα», 

«ενέργειες» ή «ιδιότητες», βλ. [1] § 8.3.2), αγνοείται συστηµατικά. Το αποτέλεσµα είναι ότι 

συνολικά η δοµή του καταλόγου θεµατικών επικεφαλίδων χαρακτηρίζεται από έλλειψη 

συνοχής και τελείως υποκειµενική οργάνωση. 

Είναι σηµαντικό πάντως να πούµε ότι οι θεµατικές επικεφαλίδες πήραν τη µορφή τους 

υπηρετώντας τις ανάγκες θεµατικής πρόσβασης στις κλασικές συλλογές των βιβλιοθηκών 

και καλύπτοντας αντίστοιχα µε ανοικτό τρόπο όλο το φάσµα της γνώσης, ενώ οι θησαυροί 

εµφανίστηκαν από την αρχή ως εργαλείο ανάκτησης της πληροφορίας στο πλαίσιο 

προηγµένων συστηµάτων πληροφόρησης και οι περισσότεροι από αυτούς αποτελούν το 

λεξιλόγιο πρόσβασης σε µεγάλες βάσεις δεδοµένων επιστηµονικού και τεχνικού 

περιεχοµένου. Και είναι χαρακτηριστικό ότι η µετεξέλιξη των λεξιλογίων µέσα από µια διαρκή 

διερεύνηση των εφαρµογών και της απόδοσής τους είναι σήµερα περισσότερο από ποτέ 

στο προσκήνιο της επιστήµης της πληροφόρησης. 

 

3.2 ΟΝΤΟΛΟΓΙΕΣ, Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΜΕΡΑ 

Κεντρική θέση στη σκηνή αυτή έχουν πάρει τα τελευταία χρόνια οι οντολογίες. Πρόκειται για 

έναν ακόµη «ξενόφερτο» στην οικογένεια των λεξιλογίων που µας απασχολούν. Οι 

οντολογίες προέρχονται από τον χώρο της τεχνητής νοηµοσύνης και της αναπαράστασης 

της γνώσης: βασικός σκοπός τους είναι να δώσουν στις µηχανές και τα συστήµατα τη 
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δυνατότητα να χειριστούν αποτελεσµατικά την πληροφορία, και όχι να προσφέρουν στον 

χρήστη το λεξιλόγιο που θα τον καθοδηγήσει στην επιλογή του κατάλληλου όρου 

αναζήτησης. Αντλούν την ισχύ τους από το γεγονός ότι πρόκειται για ανοικτές γλώσσες, υπό 

την έννοια ότι η δοµή τους δεν περιορίζεται σε συγκεκριµένες σχέσεις και κατηγορίες 

εννοιών αλλά περιλαµβάνει «ιδιότητες», που αφήνουν κάθε ευχέρεια για επέκταση και 

εµβάθυνση. Γνωστό παράδειγµα οντολογίας είναι το Wordnet. 

Θα µπορούσε να πει κανείς ότι είναι ένα είδος εξελιγµένου θησαυρού, που έχει την αφετηρία 

του στη φιλόδοξη προσπάθεια περιγραφής ενός κοµµατιού του κόσµου µας µε τρόπο 

τέτοιον ώστε η συγκεκριµένη γνώση να δύναται να «επικοινωνηθεί» από υπολογιστή σε 

υπολογιστή. Σηµαντικό ρόλο παίζουν εδώ η σαφήνεια και η λεπτοµέρεια µε την οποία 

ορίζονται και αποτυπώνονται οι έννοιες και οι κανόνες που τις πλαισιώνουν. Στην 

κατεύθυνση αυτή, χαρακτηριστική είναι η συστηµατική εξειδίκευση των πλέον «χαλαρών» 

σχέσεων των θησαυρών, των σχέσεων συσχέτισης. 

Οι οντολογίες µπορεί να έχουν ένα ευρύ φάσµα εφαρµογών, αλλά στο πλαίσιο της 

επιστήµης της πληροφόρησης επιστρατεύονται και αυτές στη µάχη της ανάκτησης της 

πληροφορίας. Και αν τα χαρακτηριστικά των λεξιλογίων διαφέρουν, µε συγκεκριµένες 

πρακτικές συνέπειες στη χρήση και απόδοση των συστηµάτων, η κοινή τους αποστολή 

παραµένει το στοιχείο που τα φέρνει κοντά. 

Αυτός είναι και ο λόγος που πρόσφατα έχει αναπτυχθεί και ένα πεδίο έρευνας που αφορά 

τους τρόπους µε τους οποίους µπορεί να διασυνδεθεί ή να αντιστοιχιστεί το περιεχόµενό 

τους. Υπάρχει µια µακρά παράδοση στον τοµέα, η οποία έχει αποφέρει πολλά µέχρι 

σήµερα, και ο πλούτος αυτός οφείλει να αξιοποιείται µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο. 

Μόνον έτσι θα µπορούν τα συστήµατα πληροφόρησης να «τροφοδοτούν» τον καθένα από 

εµάς µε δεδοµένα που δεν θα αποτελούν απλά «κοµµάτια» πληροφορίας αλλά θα δίνουν 

ουσιαστικό νόηµα στις όλο και πιο δηµοφιλείς αναφορές σε «συστήµατα διαχείρισης 

περιεχοµένου», ή γενικότερα στη λεγόµενη «διαχείριση της γνώσης». Είναι ένα στοίχηµα 

που θα κερδηθεί όταν εµπεδωθεί η πεποίθηση ότι το µέλλον της σχετικής τεχνολογίας δεν 

εξαρτάται τόσο από την πρόοδο της πληροφορικής όσο από την επανάσταση που θα φέρει 

η προσαρµογή της ανθρώπινης γλώσσας σε εργαλείο επικοινωνίας για τις µηχανές.  
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3   Η «διπλή» γλώσσα της επικοινωνίας 
   

Γιώργος Ι. Ξυδόπουλος 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ∗ 

Στην εργασία αυτή αναλύω, από γλωσσολογική άποψη, τους τρόπους δηµιουργίας στοιχείων «διπλής 

γλώσσας». Τα στοιχεία αυτά εξυπηρετούν τις ανάγκες της επικοινωνίας απόψεων και ιδεών καθώς και 

προώθησης προϊόντων µέσω της πρόκλησης σύγχυσης, της απάµβλυνσης ή και όξυνσης των 

αρνητικών συναισθηµάτων που συνδέονται µε αυτό που πρόκειται να επικοινωνηθεί στο ευρύ κοινό. 

Καταρχάς, προτείνω την κατάταξη των στοιχείων αυτών σε τέσσερις κατηγορίες: τους ευφηµισµούς, 

τους τεχνικούς – επιστηµονικούς όρους, τα στοιχεία ξύλινης γλώσσας και τα βερµπαλισµού – 

ρητορισµού.  Στη συνέχεια, αναφέροµαι αναλυτικά στους σηµασιολογικούς µηχανισµούς που διατίθενται 

από τη γλώσσα και οι οποίοι εξυπηρετούν τη δηµιουργία των στοιχείων «διπλής γλώσσας».  Από την 

εξέταση ενός ευρέως σώµατος δεδοµένων από διάφορες γλώσσες, προκύπτει ότι τα στοιχεία «διπλής 

γλώσσας» συγκροτούνται από σηµασιολογικά χαρακτηριστικά όπως η ασάφεια, η συνωνυµία, η 

υπερώνυµα, η πολυσηµία, η συνδήλωση και η αλληγορία. 

 

“Double” language in communication 
George J. Xydopoulos 

SUMMARY 

In this paper I propose a linguistic analysis of the way “double” language elements are formed. These 

elements serve the purposes of communicating beliefs and ideas as well as of promoting trade 

products, through the creation of confusion, the mitigation or the aggravation of negative feelings 

associated to what is communicated to the public. First, I propose the categorisation of these elements 

in four distinct classes: euphemisms, technical language, bureaucratese and inflated language. 

Furthermore, I refer to the semantic mechanisms of language that can support the formation of “double” 

language elements. Having examined a large corpus of data from different languages, I show that the 

elements of “double” language can have various semantic properties, namely: vagueness synonymy, 

hypernymy, polysemy, connotation and allegory. 

 

1.  ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ «∆ΙΠΛΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ» 

Ο όρος «διπλή γλώσσα» (doublespeak) καλείται να αποδώσει στις µέρες µας την έννοια της 

«νεόγλωσσας» (newspeak) που εισήγαγε ο Τζορτζ Όργουελ τη δεκαετία του 1950 µε το 

                                                           
∗  Η ανακοίνωση αυτή αποτελεί συµπτυγµένη εκδοχή του οµότιτλου άρθρου µου που πρόκειται να 

δηµοσιευθεί στο συλλογικό τόµο Φραγκονικολόπουλος, Χ. (επιµ.) ΜΜΕ, Κοινωνία και Πολιτική: 
Ρόλος και Λειτουργία στη Σύγχρονη Ελλάδα. Αθήνα: Σιδέρης. 
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ουτοπικό αλλά κατά τ’άλλα «προφητικό» έργο του 1984 [12]. Είναι η γλώσσα η οποία 

παρουσιάζει το κακό ως καλό, το αρνητικό ως θετικό, το δυσάρεστο ως ευχάριστο ή 

τουλάχιστον ως ανεκτό. Επιπρόσθετα, η χρήση «διπλής γλώσσας» διευκολύνει όποιον 

επιθυµεί να απαλλαγεί από τις ευθύνες του ή όποιον επιθυµεί να διαστρεβλώσει την ορθή 

σηµασία των πραγµάτων [7], [8]. Η «διπλή γλώσσα» επιλέγεται από τους κυβερνητικούς 

φορείς, τις στρατιωτικές αρχές και τις επιχειρήσεις σε ολόκληρο τον κόσµο για να 

«επικοινωνήσουν» µε το κοινό στο οποίο απευθύνονται, δηλαδή να το 

παραπληροφορήσουν. 

2.  ΤΑ ΕΙ∆Η ΤΗΣ «∆ΙΠΛΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ» 

Η «διπλή γλώσσα» συντίθεται από: (α) ευφηµισµούς, (β) τεχνικούς ή επιστηµονικούς όρους, 

(γ) στοιχεία «ξύλινης γλώσσας», και (δ) στοιχεία βερµπαλισµού ή ρητορισµού [7].  

2.1  ΕΥΦΗΜΙΣΜΟΙ 

Πρώτο είδος «διπλής γλώσσας» είναι οι ευφηµισµοί. Αυτοί είναι λέξεις ή φράσεις που 

δηµιουργούνται µε σκοπό να αντικαταστήσουν λέξεις, οι οποίες είτε θεωρούνται µη 

αποδεκτές (π.χ. λέξεις αργκό) είτε αναφέρονται σε δυσάρεστα γεγονότα ή καταστάσεις. 

Γενικά, η χρήση των ευφηµισµών εντάσσεται στα πλαίσια επίτευξης της πολιτικής ορθότητας 

στη χρήση της γλώσσας σε διάφορα περιβάλλοντα [5], [14], όπως στο (1):  

(1)  Αρχική Λέξη  Ευφηµισµός  

(α) πεθαίνω   εκδηµώ, κοιµάµαι, αναχωρώ 

 (β) νεκροθάφτης  υπάλληλος γραφείου τελετών 

 (γ) τυφλός   άτοµο µε προβλήµατα όρασης 

Οι ευφηµισµοί αποτελούν δυστυχώς και ένα από τα κυριότερα, αν όχι το κυριότερο 

συστατικό της «διπλής γλώσσας». Στην περίπτωση αυτή, ο απώτερος σκοπός αυτού που 

χρησιµοποιεί έναν ευφηµισµό είναι να αποκρύψει την αλήθεια ή να παραπληροφορήσει και 

σίγουρα να προκαλέσει επικοινωνιακή σύγχυση, ώστε να µετριάσει ή να αποτρέψει την 

όποια αντίδραση από την κοινή γνώµη για κάποιο (συνήθως αρνητικό) γεγονός. Ένα από τα 

γνωστότερα και χαρακτηριστικότερα παραδείγµατα τέτοιων ευφηµισµών σήµερα είναι ο: 

(2) παράπλευρες απώλειες / collateral damage 

Ο όρος δηµιουργήθηκε από το αµερικανικό Πεντάγωνο µε σκοπό να αντικαταστήσει τον 

κυριολεκτικό όρο «θάνατοι αµάχων» και έτσι να εξαλείψει τις αντιδράσεις της κοινής γνώµης, 

αναφορικά µε τις απώλειες αµάχου πληθυσµού κατά τη διάρκεια του πολέµου στη Σερβία 
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και το Ιράκ, προκαλώντας σύγχυση λόγω της ασάφειας του συγκεκριµένου ευφηµισµού [20]. 

2.2  ΤΕΧΝΙΚΟΙ Η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΌΡΟΙ 
∆εύτερο είδος «διπλής γλώσσας» είναι η τεχνική ή επιστηµονική ορολογία. Αυτή αποτελεί 

αναπόσπαστο µέρος του λεξικού κάθε γλώσσας, παρά το γεγονός ότι οι λέξεις που 

περιλαµβάνονται σ’αυτό δεν είναι κατανοητές ούτε χρησιµοποιούνται από όλους τους 

οµιλητές της γλώσσας. Όλες οι επαγγελµατικές ή επιστηµονικές δραστηριότητες των 

ανθρώπων συνδέονται µε µια συγκεκριµένη ποικιλία της γλώσσας, στην οποία 

περιλαµβάνεται ειδική ορολογία, που είναι απαραίτητη για την επικοινωνία µεταξύ των 

ατόµων που εµπλέκονται στην ίδια δραστηριότητα [5], [3]. Στα παραδείγµατα στο (3) 

βλέπουµε νοµικούς όρους στα ελληνικά που αναφέρονται στην ενοικίαση ακινήτων: 

(3)  Τεχνικός Όρος Γενικός Όρος 

 (α) εκµισθωτής ιδιοκτήτης   

 (β) µισθωτής ενοικιαστής 

(γ) µίσθωµα  ενοίκιο 

(δ) µίσθιο  ακίνητο 

(ε) µίσθωση  ενοικίαση 

Η χρήση τεχνικής ή επιστηµονικής ορολογίας, µε σκοπό τη δηµιουργία «τεχνητής 

συναίνεσης» ή την παραπληροφόρηση αποτελεί χαρακτηριστική περίπτωση «διπλής 

γλώσσας». Παραδείγµατα αυτού του τύπου «διπλής γλώσσας» συναντά κανείς καθηµερινά, 

ιδίως κατά τις συναλλαγές του µε τραπεζικά ή ασφαλιστικά ιδρύµατα, όπου καλείται πολλές 

φορές να συναινέσει σε µια συµφωνία χωρίς να αντιλαµβάνεται όλες τις λεπτοµέρειές της, µε 

απρόβλεπτες γι’ αυτόν συνέπειες. Χαρακτηριστικό παράδειγµα χρήσης οιονεί νοµικής 

ορολογίας µε σκοπό την παραπληροφόρηση του κοινού είναι η χρήση του όρου: 

(4) (Ανοικτός) Πιστωτικός Λογαριασµός 

σε διαφηµιστικά έντυπα τραπεζών, αντί του γενικού όρου (ανοικτό) δάνειο. Σκοπός της 

χρήσης του τεχνικού αυτού όρου, εδώ, είναι η αποφυγή των αρνητικών συνδηλώσεων του 

όρου δάνειο και, συνεπώς, η προσέλκυση πελατών για το συγκεκριµένο τραπεζικό προϊόν, 

οι οποίοι λόγω του ότι δεν είναι εξοικειωµένοι µε την ειδική ορολογία ενδέχεται να µην 

αντιλαµβάνονται επακριβώς περί τίνος πρόκειται. Επιπρόσθετα, ο προτροποποιητής 

ανοικτός υποκρύπτει το γεγονός ότι πρόκειται για δάνειο το οποίο ανανεώνεται συνεχώς και 

έτσι δεν µπορεί να εξοφληθεί µε άνεση.  
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2.3  ΣΤΟΙΧΕΙΑ «ΞΥΛΙΝΗΣ» ΓΛΩΣΣΑΣ 

Τρίτο είδος «διπλής γλώσσας» είναι η λεγόµενη «ξύλινη γλώσσα». Ο όρος αναφέρεται σε 

«έναν άκαµπτο, ξηρό, απαρέγκλιτο και υποταγµένο λόγο», ένα γλωσσικό ύφος το οποίο 

δηµιουργείται από το ίδιο το περιεχόµενο του πολιτικού λόγου, παρά από αυτή καθ’αυτή τη 

µορφή της γλώσσας [17]. Ο ελληνικός όρος «ξύλινη γλώσσα» αντιστοιχεί στους αγγλικούς 

όρους «gobbledygook» ή «bureaucratese» ή «officialese» Πρόκειται για λόγο γεµάτο 

τυποποιηµένα σχήµατα χωρίς φυσικότητα που σκοπεύει στο να κατακλύσει τον ακροατή µε 

πολλές και ευµεγέθεις λέξεις και εκφράσεις καθώς και µεγάλες προτάσεις. Χρησιµοποιείται 

κατά κύριο λόγο από τις κρατικές αρχές και σε πολλές περιπτώσεις έχει τη µορφή 

επιστηµονικής ή τεχνικής γλώσσας, τις περισσότερες φορές είναι όµως απλά δυσνόητη 

γλώσσα «διακοσµηµένη» µε επιστηµονικούς ή τεχνικούς όρους [7].  

Χαρακτηριστική περίπτωση «ξύλινης γλώσσας» στη διατύπωση ενός νόµου, όπως 

βλέπουµε στο παράδειγµα (5), είναι η χρήση αλλεπάλληλων ονοµάτων στη γενική πτώση, η 

παρεµβολή εµπρόθετου προσδιορισµού µεταξύ άρθρου και ονόµατος ή η µικτή χρήση 

αναφορικών προτάσεων και µετοχών: 

(5) (α) πλήρωση ιδρυοµένων ή υφισταµένων θέσεων 

(β) η κατά την περίπτωση α’ της παρ. 2 του άρθρου 1 της κυρούµενης 
απόφασης προθεσµία 

 (γ) κώδικας που θα εκδοθεί µε προεδρικό διάταγµα εκδιδόµενο µε   
  πρόταση του ΥΠΠΚ 

Είναι προφανές ότι οι παραπάνω εκφράσεις «ξύλινης γλώσσας» στα Ελληνικά είναι προϊόν 

διγλωσσίας. Αυτές προέρχονται από τη µεταφορά δοµών της καθαρεύουσας στη δηµοτική 

µε σκοπό την παραγωγή νοµικιστικού, εντυπωσιακού και πληθωρικού λόγου [15], [16], [19]. 

Ο λόγος αυτός στερείται σαφήνειας και ακρίβειας, αρετών που χαρακτηρίζουν γενικά το 

επίπεδο ύφους της νοµικής επιστήµης [3].  

2.4  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΕΡΜΠΑΛΙΣΜΟΥ  Ή ΡΗΤΟΡΙΣΜΟΥ 

Το τέταρτο είδος «διπλής γλώσσας» είναι τα στοιχεία βερµπαλισµού ή ρητορισµού. Αυτά 

αποτελούνται από λέξεις ή εκφραστικά σχήµατα που δεν προσδίδουν γενικά καµία σαφήνεια 

ή ουσία σε όσα λέγονται. Οι λέξεις αυτές για να επιλεγούν πρέπει να είναι όσο γίνεται 

περισσότερο ηχηρές και εντυπωσιακές ώστε να προσδώσουν µεγαλύτερη αξία και 

σοβαρότητα στην οντότητα στην οποία αναφέρονται [18]. Συνήθως βέβαια, η χρήση τέτοιων 

στοιχείων παράγει µάλλον ένα αστείο αποτέλεσµα. Φερ’ειπείν, αν επιχειρήσουµε να 

αναβαθµίσουµε το ρόλο ενός επαγγελµατία ή ακόµη ενός αντικειµένου αντικαθιστώντας την 

πραγµατική του ονοµασία µε ένα βερµπαλισµό, µάλλον τα υποβιβάζουµε ακόµη 
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περισσότερο [7], [2], όπως φαίνεται από τα αγγλικά παραδείγµατα στο (6): 

(6) Πραγµατική ονοµασία Βερµπαλισµός 

(α) toothbrush home plaque removal instrument 

οδοντόβουρτσα οικιακό εργαλείο αφαίρεσης οδοντικής πλάκας 

(β) pencil portable handheld communication inscriber 

 µολύβι φορητός επικοινωνιακός εγγραφέας χειρός 

(γ) black-and-white television television with non-multicolor capability 

 µαυρόασπρη τηλεόραση τηλεόραση µε δυνατότητα µη έγχρωµης  

  εικόνας 

Προφανώς, τα στοιχεία βερµπαλισµού δεν ταυτίζονται µε τα στοιχεία ευφηµισµού που 

είδαµε νωρίτερα. Ένας βερµπαλισµός δεν στοχεύει να µετατρέψει κάτι το αρνητικό σε θετικό 

ή κάτι το µη αποδεκτό σε αποδεκτό ή κάτι το δυσάρεστο σε ευχάριστο, όπως συµβαίνει µε 

τους ευφηµισµούς. Αντίθετα, η αποστολή ενός βερµπαλισµού είναι κατά βάση να προβάλλει 

ως εξαιρετικό ή εντυπωσιακό κάθε τι το κοινότοπο.  

Η δηµιουργία βερµπαλισµών µπορεί άνετα να συγκροτήσει περιπτώσεις «διπλής γλώσσας» 

µε στόχο την παραπληροφόρηση και παραπλάνηση του κοινού. Η διαδικασία δηµιουργίας 

βερµπαλισµών για την ονοµατοδοσία προϊόντων ή των στοιχείων που περιέχονται σε αυτά 

πάντοτε στοχεύουν στην προσέλκυση πελατών µέσω της ελλιπούς πληροφόρησης ή της 

παραπληροφόρησης των καταναλωτών, άρα πρόκειται για περίπτωση «διπλής γλώσσας». 

Αν παρατηρήσουµε προσεκτικά τα παραδείγµατα, που είδαµε στο (6), θα δούµε ότι αν 

χρησιµοποιηθούν ως µετονοµασίες των προϊόντων στα οποία αναφέρονται, τότε µπορούν 

να προσδώσουν υπεραξία στα προϊόντα αυτά και να οδηγήσουν στην πώλησή τους σε 

υψηλότερες τιµές. Ας φανταστούµε δηλαδή πως µια οδοντόβουρτσα αν µετονοµαστεί σε 

οικιακή συσκευή αφαίρεσης οδοντικής πλάκας και προωθηθεί µε αυτό το όνοµα αποκτά 

βαρύτητα και πολύ µεγαλύτερη αξία και συνεπώς µπορεί να πουληθεί πολύ πιο ακριβά, 

παρά το γεγονός ότι πρόκειται για µια κοινή οδοντόβουρτσα. Σε τέτοια περίπτωση ο 

βερµπαλισµός καθίσταται αναµφισβήτητα περίπτωση «διπλής γλώσσας». 

Στον τοµέα του εµπορίου και των επιχειρήσεων παρατηρείται κατά κόρον η µετονοµασία 

προϊόντων ή συστατικών προϊόντων µε τη χρήση στοιχείων βερµπαλισµού για την καλύτερη 

προώθηση ενός προϊόντος, όπως φαίνεται στο (7): 
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(7)  Αρχική ονοµασία  Μετονοµασία 

(α) κατεψυγµένο   προϊόν βαθείας κατάψυξης 

(β) πλυντήριο   σύστηµα οικιακής πλύσης 

(γ) σακούλα µε παγάκια  σύστηµα θερµικής θεραπείας 

3.  ΠΕΡΙΦΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΕΣ: ΟΙ ΒΑΣΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 
«∆ΙΠΛΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ» 

Οι λέξεις ή εκφράσεις που συνιστούν τη «διπλή γλώσσα», όπως τις είδαµε, εντάσσονται 

καταρχάς σε δυο κύριες κατηγορίες, τις εκφράσεις που παράγονται µε «περίφραση» και τις 

εκφράσεις που παράγονται µε «µετονοµασία».  

Στα πλαίσια της µελέτης των συγκεκριµένων δεδοµένων, µε τον όρο περίφραση 

(periphrasis, circumlocution) αναφέροµαι σε ένα συντακτικό µηχανισµό, µε τον οποίο 

παράγονται µη µονολεκτικές λεξικές εκφράσεις και οι οποίες αντικαθιστούν σηµασιακά 

ανάλογες µονολεκτικές εκφράσεις [14]. Αντίθετα, µε τον όρο µετονοµασία αναφέροµαι στην 

αλλαγή της λέξης (σηµαίνον) µε την οποία συµβολίζεται µια συγκεκριµένη ή αφηρηµένη 

οντότητα (σηµαινόµενο) [8]. Οι δυο αυτές κατηγορίες συνιστούν τους βασικούς 

λεξικολογικούς µηχανισµούς παραγωγής «διπλής γλώσσας», οι οποίοι µπορούν να 

χωριστούν σε σηµασιολογικές υποκατηγορίες, ανάλογα µε το σηµασιολογικό αποτέλεσµα 

που προκαλούν, σε συνάρτηση µε την αρχική σηµασία, την οποία καλούνται να 

συµβολίσουν διαφορετικά. Κατά συνέπεια, η «διπλή γλώσσα» αποτελείται από στοιχεία 

ασάφειας, από σχήµατα υπερβολής ή κυριολεξίας, από αρνητικοποιηµένα αντώνυµα, από 

συνώνυµα, από υπερώνυµα ή υπώνυµα, από µεταφορικές εκφράσεις και από στοιχεία µε 

θετική ή αρνητική συνδήλωση. 

3.1  ΑΣΑΦΕΙΑ ΚΑΙ «∆ΙΠΛΗ ΓΛΩΣΣΑ» 

3.1.1  ΠΕΡΙΦΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΕΣ ΜΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΣΑΦΕΙΑΣ 

Η περίπτωση της περίφρασης ή µετονοµασίας µε χρήση στοιχείων που χαρακτηρίζονται 

από ασάφεια είναι η πιο συχνά απαντώµενη στη «διπλή γλώσσα» και εντοπίζεται και στις 

τέσσερις κατηγορίες «διπλής γλώσσας» που διέκρινα νωρίτερα [8]. 

Αναφορικά προς τους ευφηµισµούς, στις περιφράσεις ή µετονοµασίες µε ασάφεια 

χρησιµοποιούνται λέξεις που θεωρούνται ότι αναπαριστούν µια ευρεία σηµασιακή 

κατηγορία, η οποία διαθέτει έναν αµετάβλητο πυρήνα καθώς και ένα ασαφές όριο. Χάρη σε 

αυτά τα χαρακτηριστικά, µπορεί να εφαρµόζεται σε ένα ευρύ φάσµα οντοτήτων [6], όπως 

βλέπουµε µε το ακόλουθο παράδειγµα : 
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(8) αυστηρή εισοδηµατική πολιτική < λιτότητα 

Ο τεχνικός οικονοµικός όρος, αυστηρή εισοδηµατική πολιτική αποτελεί ασαφή περίφραση 

«διπλής γλώσσας» για τη λέξη λιτότητα, η οποία έχει αρνητικές συνδηλώσεις. Εδώ, η 

περίφραση απαµβλύνει τις αρνητικές συνδηλώσεις λόγω της ασάφειας των συστατικών της. 

∆ηλαδή, ενώ ο όρος εισοδηµατική αναφέρεται σαφέστατα σε εισοδήµατα δεν είναι δυνατόν 

να διασαφηνιστεί ως προς το σε ποια εισοδήµατα αναφέρεται (πρβλ. των 

φορολογουµένων). Στη συνέχεια, ο όρος πολιτική εµπεριέχει µεγάλη ασάφεια ως προς το σε 

τι αναφέρεται, παρασύροντας σε ασάφεια και τη φράση εισοδηµατική πολιτική, µε τον όρο 

αυστηρή απλά να προσδιορίζει επιθετικά τη φράση. Στο σύνολό της η περίφραση, λόγω της 

ασάφειάς της, δεν παραπέµπει σε αυτά που κατανοεί κανείς µε τη λέξη λιτότητα. 

3.2  ΕΝΝΟΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ «∆ΙΠΛΗ ΓΛΩΣΣΑ» 

3.2.1  ΠΕΡΙΦΡΑΣΕΙΣ ΜΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΤΩΝΥΜΙΑΣ 

Στη δηµιουργία «διπλής γλώσσας» έχουµε σε ορισµένες περιπτώσεις προσφυγή στην 

αντωνυµία ή στη µετασχηµατισµένη αντωνυµία [9]. Τέτοιο παράδειγµα από την κατηγορία 

των βερµπαλισµών από τη «διπλή γλώσσας» των επιχειρήσεων, βλέπουµε στο (9): 

(9) television with non-multicolor capability < black-and-white television 

τηλεόραση µε δυνατότητα µη έγχρωµης εικόνας < ασπρόµαυρη τηλεόραση 

Στην περίπτωση αυτή, χρησιµοποιείται ο θετικότερος όρος multicolor, ως αντώνυµος του 

µάλλον αρνητικότερου όρου black-and-white αφού έχει υποστεί αρνητικοποίηση µε την 

πρόσθεση του µορίου non. Με τον τρόπο αυτόν, κανείς αντιδρά θετικά στο γεγονός ότι 

πρόκειται για µια τηλεόραση µε δυνατότητα µη έγχρωµης εικόνας και όχι απλά για µια 

ασπρόµαυρη τηλεόραση, που θεωρείται παρωχηµένης τεχνολογίας. Συνεπώς η χρήση του 

µετασχηµατισµένου αντωνύµου εδώ επιτυγχάνει να δηµιουργήσει µια θετική εντύπωση, 

συγκροτώντας ταυτολογία, µε τη χρήση αντωνυµίας. 

3.2.2  ΠΕΡΙΦΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΕΣ ΜΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΩΝΥΜΙΑΣ 

Στα πλαίσια της «διπλής γλώσσας», έχουµε και αρκετές περιπτώσεις συνωνύµων 

εκφράσεων και µάλιστα των λεγόµενων συνωνύµων επιπέδου ύφους (cross-register 

synonymy) [13], [4]. Οι δηµιουργοί «διπλής γλώσσας» καταφεύγουν στην αναζήτηση ή 

δηµιουργία συνωνύµων περιφράσεων µε σκοπό να αποφύγουν να χρησιµοποιήσουν έναν 

όρο που συνήθως ανήκει στο γενικό λεξιλόγιο µιας γλώσσας και είναι κατανοητός από το 

ευρύ κοινό. Η συνωνυµία εντοπίζεται συνήθως στις περιπτώσεις βερµπαλισµών και τεχνικής 
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ορολογίας, όπως φαίνεται στο (10):  

(10) µη ανανέωση της σύµβασης < απόλυση 

Εδώ, χρησιµοποιείται ο θετικότερος συνώνυµος περιφραστικός όρος µη ανανέωση της 

σύµβασης αντί του αρνητικού όρου απόλυση. Στην περίπτωση αυτή προβάλλεται ένα από 

τα σηµασιακά χαρακτηριστικά της απόλυσης, δηλαδή όταν ένας εργαζόµενος µε σύµβαση 

ορισµένου χρόνου δεν επαναπροσλαµβάνεται, άρα µε άλλα λόγια απολύεται. Η 

συγκεκριµένη περίφραση προέρχεται από τη νοµική ορολογία και χρησιµοποιείται κατά 

κόρον σήµερα από τις επιχειρήσεις, λόγω των θετικότερων συνδηλώσεών της, σε σύγκριση 

µε τον πραγµατικό όρο. 

3.2.3 ΠΕΡΙΦΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΕΣ ΜΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΕΡΩΝΥΜΙΑΣ / ΥΠΩΝΥΜΙΑΣ 

Ένα άλλο είδος εννοιακής σχέσης που εντοπίζεται στις περιφράσεις της «διπλής γλώσσας» 

είναι εκείνο της «υπερωνυµίας / υπωνυµίας» [9], [13]. Περιφράσεις µε στοιχεία υπερωνυµίας 

/ υπωνυµίας απαντούν και στα τέσσερα είδη «διπλής γλώσσας», όπου η χρήση ενός 

γενικού όρου στη θέση ενός ειδικού όρου εξυπηρετεί κάθε είδους ανάγκες για πρόκληση 

επικοινωνιακής σύγχυσης στο ευρύ κοινό. Ας δούµε το παράδειγµα στο (11): 

(11) οικονοµικός µετανάστης < ξένος εργάτης 

Ο ευφηµισµός οικονοµικός µετανάστης χρησιµοποιείται για να µετονοµάσει τον υπώνυµο 

όρο ξένος εργάτης. Με τη χρήση υπερωνύµου επιτυγχάνεται η γενίκευση της σηµασίας και η 

απαλλαγή από τις αρνητικές συνδηλώσεις του αρχικού όρου. Με άλλα λόγια, ο ξένος 

εργάτης αποτελεί υποκείµενο όρο του οικονοµικού µετανάστη, και τα άτοµα που φέρουν 

αυτή τη νέα ονοµασία, καθίσταται περισσότερο κοινωνικά αποδεκτά. 

3.2.4  ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΕΣ ΜΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΛΥΣΗΜΙΑΣ 

Στη δηµιουργία «διπλής γλώσσας», γίνεται επίσης χρήση της πολυσηµίας µε σκοπό την 

αντικατάσταση µονόσηµων όρων [10]. Η διεργασία αυτή διευκολύνει  στο να συνδεθεί η 

σηµασία µιας µονόσηµης λέξης µε οποιαδήποτε από τις έννοιες µιας πολύσηµης λέξης, 

επιφέροντας έτσι την επιθυµητή σηµασιολογική απάµβλυνση. Ας δούµε ένα χαρακτηριστικό 

παράδειγµα στο (12): 

(12) δηµοκρατικός  < οπαδός του ΚΚΕ, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΝ 

Στην περίπτωση αυτή, χρησιµοποιείται ο πολύσηµος όρος δηµοκρατικός µε προβολή 

εκείνης της σηµασίας που αναφέρεται στον «οπαδό ενός κόµµατος που πιστεύει στις αρχές 

της δηµοκρατίας». Ο νέος όρος αντικαθιστά επάξια τον αρχικό όρο: «οπαδός του Χ 
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κόµµατος», χάρη στο γεγονός ότι η συγκεκριµένη σηµασία συνδέεται παραδοσιακά µε τα 

κόµµατα της αριστεράς στην Ελλάδα, τα οποία ευαγγελίζονται τη δηµοκρατία, µέσω του 

κοµουνισµού, του σοσιαλισµού ή του δηµοκρατικού σοσιαλισµού. Παράλληλα, ο όρος 

αντιδιαστέλλεται προς τον όρο «συντηρητικό» (κόµµα) που παραδοσιακά συνδέεται µε 

πολιτικούς σχηµατισµούς που έχουν «παλιές αντιλήψεις» (π.χ. έθνος, ορθοδοξία, 

οικογένεια, µοναρχία κ.τ.λ.) και συνδέονται µε τη «δεξιά». 

3.2.5  ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΕΣ ΛΟΓΩ ΣΥΝ∆ΗΛΩΣΗΣ 

Η τελευταία περίπτωση µετονοµασίας µε βάση τις εννοιακές σχέσεις µεταξύ δυο όρων είναι 

εκείνη η οποία συνδέει µε χαλαρότερους δεσµούς δυο λεξήµατα τα οποία και εναλλάσσονται 

µεταξύ τους για να ρυθµίσουν θετικά ή αρνητικά µια συνδήλωση [9], [13], όπως στο (13):  

(13) αναπτυσσόµενος κόσµος < υπανάπτυκτος κόσµος 

Ο θετικότερος όρος αναπτυσσόµενος κόσµος αντικαθιστά τον αρνητικότερο όρο 

υπανάπτυκτος κόσµος, διευθετώντας έτσι θετικά τις αντίστοιχες συνδηλώσεις. Οι αρνητικές 

συνδηλώσεις του υπανάπτυκτος, προφανώς κινητοποιούνται και από το αρνητικό πρόθηµα 

υπό-. Ωστόσο, οι δυο όροι δεν έχουν αντωνυµική σχέση µεταξύ τους, αφού το αντώνυµο του 

υπανάπτυκτος είναι αναπτυγµένος και όχι αναπτυσσόµενος. Εδώ θα µπορούσαµε να πούµε 

ότι διαφαίνεται µια κάποιου είδους συνωνυµική σχέση µεταξύ τους, αν στηριχθούµε στις 

κοινές τους συµφράσεις [11]. 

3.3  ΑΛΛΗΓΟΡΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ «∆ΙΠΛΗ ΓΛΩΣΣΑ» 

3.3.1  ΠΕΡΙΦΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΕΣ ΜΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 

Η χρήση της µεταφοράς, κατά τη δηµιουργία «διπλής γλώσσας», εντάσσεται κι εκείνη στα 

πλαίσια της χρήσης αλληγορικής γλώσσας, όπως στην περίπτωση των σχηµάτων 

υπερβολής [13], [11], [6].  

Στη «διπλή γλώσσα» εντοπίζονται αρκετές περιπτώσεις στις οποίες λέξεις ή εκφράσεις µε 

κυριολεκτική σηµασία αντικαθίστανται από άλλες λέξεις ή εκφράσεις που µεταφορικά έχουν 

παρόµοια σηµασία. Αυτά τα στοιχεία µεταφοράς έχουν είτε τη µορφή περιφράσεων είτε τη 

µορφή απλών µετονοµασιών. Ας δούµε το παράδειγµα στο (14): 

(14) Operation Iraqi Freedom < Iraqi War 

 Επιχείρηση Απελευθέρωσης   Πόλεµος του Ιράκ 

 του Ιράκ 

Με τη χρήση της µεταφορικής περίφρασης Operation Iraqi Freedom αντικαθίσταται η φράση 
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Iraqi War, λόγω της αρνητικής συνδήλωσής της. Συνήθως, οι φράσεις που αναφέρονται σε 

πολεµικές, αστυνοµικές ή πολιτικές επιχειρήσεις, λαµβάνουν µια µεταφορική ονοµασία, είτε 

για λόγους µη εύκολης αναγνώρισης είτε για παραπληροφόρηση του κοινού, όπως στα 

παραδείγµατα στο (15):  

(15) (α) Επιχείρηση «Σκούπα» = σύλληψη και απέλαση µεταναστών 

(β) Επιχείρηση «Σοκ και ∆έος» = απαλλαγή της ηγεσίας του ΠΑΣΟΚ από του 

   κοµµατικούς µηχανισµούς 

(γ) Επιχείρηση «Μπαρµπαρόσα» = ναζιστική εισβολή στην ΕΣΣ∆ 

(δ) Επιχείρηση «Αλεπού της Ερήµου» = καταστροφή της    

  δυνατότητας του Ιράκ για παραγωγή χηµικών όπλων 

(ε) Επιχείρηση «Μέρες Μεταµέλειας» = καταστολή της    

  παλαιστινιακής αντίστασης στη Λωρίδα της Γάζας 

Η χρήση αλληγορικής γλώσσας στη συγκεκριµένη περίπτωση, πέραν των άλλων, προσδίδει 

και ειδικότερο κύρος στην πράξη στην οποία αναφέρεται, αφού οι λέξεις ή φράσεις που 

επιλέγονται φέρουν σηµασιακά στοιχεία που µπορεί να έχουν εθνικές, θρησκευτικές, 

πολιτικές ή άλλες προεκτάσεις. 

3.3.2  ΠΕΡΙΦΡΑΣΕΙΣ ΜΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΕΡΒΟΛΗΣ 

Ο όρος «υπερβολή» προέρχεται από τη ρητορική και χρησιµοποιείται για να ονοµάσει 

σχήµατα που εκφράζουν µεγαλοποιηµένα νοήµατα, µε σκοπό τη δηµιουργία έντονων 

εντυπώσεων και συναισθηµάτων [1].  

Είναι προφανές ότι τα σχήµατα υπερβολής είναι ιδιαίτερα χρήσιµα στη δηµιουργία «διπλής 

γλώσσας», αφού µέσω αυτών παράγονται ιδίως βερµπαλισµοί, οι οποίοι στοχεύουν 

ακριβώς σε ό,τι και οι υπερβολές, δηλαδή στο να προκαλέσουν εντύπωση. Για το λόγο 

αυτόν, οι περιφράσεις µε χρήση σχηµάτων υπερβολής αντιστοιχούν στη «διπλή γλώσσα» 

σε στοιχεία βερµπαλισµού. Ας δούµε το παράδειγµα στο (16): 

(16) pure mechanically separated meat < salvaged meat 

 αγνό µηχανικά διαχωρισµένο κρέας < υπόλειµµα κρέατος 

Το υπόλειµµα κρέατος µετονοµάζεται, καθ’ υπερβολή, µε την περίφραση µηχανικά 

διαχωρισµένο κρέας και µάλιστα αγνό (!), ενώ δεν είναι τίποτε άλλο παρά «αλεσµένα 

υπολείµµατα κρέατος», από διάφορα µέρη ενός ζωικού οργανισµού τα οποία στη φυσική 

τους µορφή και κατάσταση δεν είναι βρώσιµα (π.χ. χόνδροι, δέρµα, οστά κτλ.). Με άλλα 
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λόγια, η απλή «άλεση των υπολειµµάτων» µετατρέπεται σε «µηχανικό διαχωρισµό», ενώ το 

αποτέλεσµα της άλεσης θεωρείται «αγνό», ίσως επειδή δεν περιέχει τίποτε άλλο εκτός από 

υπολείµµατα.  

3.3.3  ΠΕΡΙΦΡΑΣΕΙΣ ΜΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΥΡΙΟΛΕΞΙΑΣ 

Όπως ανέφερα προηγουµένως, κατά τη δηµιουργία «διπλής γλώσσας», είναι σύνηθες οι 

υπερβολές να αντικαθιστούν τις κυριολεξίες και όχι το αντίστροφο. Ωστόσο, εντοπίζονται 

ορισµένες περιπτώσεις στις οποίες χρησιµοποιούνται περιγραφικές φράσεις που 

κυριολεκτούν ως προς την έννοια στην οποία αναφέρονται [9]. Σκοπός χρήσης της 

κυριολεξίας είναι συνήθως να επιφέρει βελτίωση στη σηµασία του αρχικού όρου οπότε και 

απαντά µε τη µορφή περιφράσεων, όπως βλέπουµε στο (17): 

(17) στρατιωτικό καθεστώς <  δικτατορία, χούντα 

Εδώ, οι αρνητικοί όροι δικτατορία και χούντα έχουν αντικατασταθεί από την κυριολεκτική 

περιγραφική φράση στρατιωτικό καθεστώς, η οποία, ενώ περιγράφει µε σαφήνεια ότι 

πρόκειται για ένα µη δηµοκρατικό καθεστώς που ελέγχεται από το στρατό, αποκτά, αν όχι 

θετική, τουλάχιστον ουδέτερη συνδήλωση, χάρη στο γεγονός ότι κυριολεκτεί. 
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4   Η χρήση της µετοχής των ρηµάτων της νεοελληνικής στην 
οροδοσία/ονοµατοδοσία των ειδικών θεµατικών πεδίων 

   
Κώστας Βαλεοντής, Στέλιος Φραγκόπουλος 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Εξετάζεται, ως σύστηµα εννοιών, η συντακτική κατηγοριοποίηση των µετοχών στην Αρχαία Ελληνική 

(ΑΕ) και η αντίστοιχη κατηγοριοποίηση στη Νέα Ελληνική (ΝΕ) και επισηµαίνονται οι οµοιότητες/ 

διαφορές καθώς και τα είδη µετοχής που είναι απαραίτητα και χρησιµοποιούνται κατά την 

οροδότηση/ονοµατοδότηση1 νέων εννοιών στα ειδικά θεµατικά πεδία. 

Γίνεται ανασκόπηση της χρήσης της µετοχής στο σχηµατισµό σύµπλοκων όρων, µε πολλά 

συγκεκριµένα παραδείγµατα όρων από τους τοµείς των τηλεπικοινωνιών και της πληροφορικής. 

Μελετάται η συχνότητα χρήσης των µετοχών ενεργητικού και παθητικού ενεστώτα, ενεργητικού και 

παθητικού αορίστου και παθητικού παρακειµένου στις τηλεπικοινωνίες, στην πληροφορική, στην 

ηλεκτρονική και στη χηµεία. 

∆ιατυπώνονται συµπεράµατα και προτάσεις σχετικά µε τη βελτίωση της διδασκαλίας της κλίσης και 

χρήσης όλων των µετοχών που χρησιµοποιούνται στην Ορολογία. 

Use of the participle of Modern Greek verbs for naming 
in special subject fields 

 
Kostas Valeontis, Stelios Frangopoulos 

SUMMARY 
The syntactic categorization of participles is examined as a concept system, both in Ancient Greek (ΑΕ) 

and in Modern Greek (NE), noting the similarities / differences as well as the kinds of participles which 

are needed and used in naming new concepts in special subject fields. 

A review of the participle’s participation in the formation of complex terms is done, with many specific 

examples from the fields of telecommunications and information technology.  

The frequency of use of participles in the terminology of telecommunications, computer science, 

electronics, and chemistry is considered, the relevant participles being of present tense (both active and 

passive voice) and aorist (both voices) and of present perfect (passive voice). 

Conclusions and proposals are formulated concerning an enhancement of teaching the correct 

declination and use of all participles used in terminology. 

                                                           
1  Ως «οροδοσία/ονοµατοδοσία» εννοούµε το πεδίο που ασχολείται µε την απόδοση (κατασήµανση) 

των εννοιών µε «όρους» ή «ονόµατα», ανάλογα µε το αν πρόκειται για «γενικές» ή «ατοµικές» 
έννοιες. Για την ίδια την ενέργεια της απόδοσης χρησιµοποιούµε τους όρους «οροδότηση/ 
ονοµατοδότηση». 
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0 Εισαγωγή 

Σε τούτη την εργασία δεν θα µας απασχολήσει η µετοχή ως προς τη χρήση της στη 

σηµερινή γενική νεοελληνική γλώσσα (ΓΝΕ)· έχουν ήδη ασχοληθεί [1] [2] [3] [4] και 

ασχολούνται άλλοι πιο ειδικοί για το θέµα αυτό. Η µελέτη µας εστιάζει στις ειδικές γλώσσες 

(ΕΓ) των επιστηµονικών θεµατικών πεδίων (ΘΠ) και µάλιστα όχι στη λειτουργική χρήση της 

µετοχής στον επιστηµονικό λόγο αυτών των ΘΠ, αλλά στην ορολογική· δηλαδή στη 

συµµετοχή της µετοχής στο σχηµατισµό ειδικών όρων. Μας απασχόλησαν τα ΘΠ 

τηλεπικοινωνίες, πληροφορική, ηλεκτρονική και χηµεία – όχι πάντως στην ίδια έκταση και µε 

την ίδια εµβάθυνση λόγω της ανοµοιοµορφίας του διαθέσιµου υλικού: βάσεις όρων [5] [6], 

βιβλία [7] [8] [9] [10] και ορολογικό λεξικό [11]. Αυτή η ορολογική πλευρά της χρήσης της 

µετοχής έχει γίνει ήδη αντικείµενο µελέτης µας στο γενικότερο πλαίσιο της εξέτασης του 

ελληνικού σύµπλοκου όρου από το 2ο Συνέδριο «Ελληνική γλώσσα και Ορολογία» [12] [13] 

και ασφαλώς τα σχετικά στοιχεία και συµπεράσµατα για τη µετοχή εξακολουθούν να ισχύουν 

και ενσωµατώθηκαν στην παρούσα2 εργασία. 

1 Η µετοχή και οι γραµµατικές της ΝΕ 

Τόσο η σχολική [14] [15] όσο και άλλες σύγχρονες γραµµατικές [16] [17] της νεοελληνικής 

γλώσσας, κατά τη γνώµη µας, πραγµατεύονται το ζήτηµα της µετοχής µε τρόπο που δεν 

καλύπτει τις σηµερινές ΕΓ των επιστηµονικών ΘΠ. Πραγµατεύονται, δηλαδή, τη µετοχή του 

ενεργητικού ενεστώτα σε -οντας/-ώντας και τη µετοχή του παθητικού παρακειµένου σε 

-µένος,-η,-ο, αναφέρουν ακροθιγώς και πληµµελώς τη µετοχή του παθητικού ενεστώτα σε 

-µενος,-η,-ο και θεωρούν ανύπαρκτες τις µετοχές του ενεργητικού ενεστώτα σε 

-ων,-ουσα,-ον και σε -ών,-ούσα,-ούν ή –ών, του ενεργητικού αορίστου πρώτου σε 

-ας,-ασα,-αν και δεύτερου σε -ών,-ούσα,-όν καθώς και του παθητικού αορίστου σε 

-είς,-είσα,-έν. Και όταν φτάνουν [14] σε µερικές ουσιαστικοποιηµένες, όπως παρόν, προϊόν, 

ενδιαφέρον, συµφέρον, τις θεωρούν ουσιαστικά – χωρίς καµιά συνάρτηση µε το αντίστοιχο 

ρήµα – που τα εντάσσουν σε ιδιαίτερη κλίση (ιδιόκλιτα) για να καλύψουν την κλίση τους. 

Αλλά οι περιπτώσεις χρήσης – όπως θα φανεί πιο κάτω – των περισσότερων από τις 

παραπάνω γραµµατικές κατηγορίες µετοχών στα ορολόγια, και εποµένως στις ΕΓ, των ΘΠ 

δεν είναι λίγες. Μια γραµµατική, εποµένως, της νέας ελληνικής (ΝΕ), ως γένους, πρέπει να 

καλύπτει ικανοποιητικά και όλα τα είδη της δηλαδή όχι µόνο τη ΓΝΕ, αλλά και τις ΕΓ όλων 

                                                           
2  Σκόπιµα αποφεύχθηκε εδώ η λειτουργική χρήση της δεικτικής αντωνυµίας «τούτη» που θα ήταν το 

«σωστό» για τη ΓΝΕ, όπως κάναµε στην αρχή της παραγράφου, και έγινε ορολογική χρήση της 
επιθετοποιηµένης µετοχής «παρών, -ούσα, -όν» γιατί ακριβώς αποτελεί καίριο παράδειγµα του 
θέµατός µας. 
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των ΘΠ, ώστε να µην παρατηρείται σήµερα το λυπηρό φαινόµενο νεαροί επιστήµονες 

(απόφοιτοι ΑΕΙ) να µην ξέρουν να κλίνουν σωστά έναν επιστηµονικό όρο του ΘΠ τους, 

επειδή αυτός ο όρος περιέχει ως συνθετικό µια από τις παραπάνω µετοχές, γιατί αφενός δεν 

διδάχτηκαν την κλίση αυτής ως στοιχείο – αρχαϊκό έστω – του τυπικού της σηµερινής 

γλώσσας και αφετέρου διδάχτηκαν ελλιπέστατα και τα αρχαία ελληνικά (ΑΕ) η εκµάθηση 

των οποίων – έστω και µε τη µέτρια απόδοση µε την οποία γινόταν – αποτελούσε γέφυρα 

τροφοδοσίας της γνώσης της σηµερινής γλώσσας µας.  

2 Συντακτική κατηγοριοποίηση της µετοχής της ΑΕ όσο και της ΝΕ – Σχετικά 
εννοιοδιαγράµµατα 

Η οντολογική-εννοιολογική ανασκόπηση της χρήσης της µετοχής (οποιουδήποτε χρόνου και 

οποιασδήποτε φωνής) και η αναζήτηση του υποκείµενου ειδογονικού συστήµατος εννοιών 

της τόσο στην ΑΕ [18] [19] [2] όσο και στη ΝΕ [20] [2] ως προς τη σύνταξή της και τη 

συµµετοχή της στον αρχαιοελληνικό και νεοελληνικό λόγο, αντίστοιχα, έδωσε µερικά 

χρήσιµα συµπεράσµατα που απορρέουν άµεσα τόσο από τα εννοιοδιαγράµµατα (1α) και 

(1β) του Σχήµατος 1, όσο και από τα συγκριτικά στοιχεία και παραδείγµατα του Πίνακα 1: 

α.  Η πρώτη υποδιαίρεση της µετοχής τόσο της ΑΕ όσο και της ΝΕ γίνεται µε κριτήριο τη 

χρήση και είναι σε «µετοχή επιθετικής χρήσης», η οποία στην ΑΕ δεν αποδίδεται µε 

ειδικό όρο ενώ στη ΝΕ αποδίδεται µε τον όρο επιθετική µετοχή, και «µετοχή 

επιρρηµατικής χρήσης» που αποδίδεται τόσο στην ΑΕ όσο και στη ΝΕ µε τον όρο 

επιρρηµατική µετοχή. 

β. Όλα τα είδη της «µετοχής επιθετικής χρήσης» της ΑΕ έχουν αντίστοιχά τους στη ΝΕ, 

έστω και αν το δέντρο των εννοιών ενδιάµεσα διαφοροποιείται (βλέπε παραδείγµατα). 

γ. Όλα τα είδη της επιρρηµατικής µετοχής της ΑΕ έχουν αντίστοιχά τους στη ΝΕ, εκτός 

από την τελική για την οποία δεν βρήκαµε αναφορά ή παράδειγµα. 

Με βάση την παραπάνω ανασκόπηση, από τη µελέτη των όρων και κειµένων των πηγών 

που αναφέρουµε στην Εισαγωγή, προκύπτει ότι σήµερα χρησιµοποιούνται στην Ορολογία 

και οι τρεις κατηγορίες (είδη) της επιθετικής µετοχής της ΝΕ: 

ΕΠΙΘ.: επιθετική µετοχή ως επιθετικός προσδιορισµός 

ΟΥΣ.: επιθετική µετοχή ως ουσιαστικό 

ΚΑΤΗΓ.: επιθετική µετοχή ως κατηγορούµενο ή ως κατηγορηµατικός προσδιορισµός. 

Στα επόµενα, θα τηρήσουµε αυτόν το συµβολισµό για να χαρακτηρίσουµε το είδος της 

µετοχής που χρησιµοποιείται σε κάθε περίπτωση χρήσης της σε όρο ή όνοµα.  
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 (1α) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (1β) 
 

Σχήµα 1 – Το εννοιοδιάγραµµα της µετοχής και των ειδών της 
τόσο στην Αρχαία Ελληνική (1α) όσο και στη Νέα Ελληνική (1β) 

επιρρηµατική µετοχή 
(µετοχή επιρρηµατικής χρήσης) 

µετοχή 
(ΑΕ) 

συνηµµένη
επ. µετοχή 

αναφορική  
µετοχή 

(µετοχή επιθετικής 
χρήσης) 

παραχωρητική, 
ενδοτική 

κατηγ. µετοχή 
αναφερόµενη 
στο υποκείµενο 

επιθετική 
µετοχή ως 
ουσιαστικό 

κατηγ. µετοχή
αναφερόµενη 

 στο αντικείµενο

επιθετική µετοχή κατηγορηµατική 
µετοχή 

απόλυτος
επ. µετοχή 

αιτιολογική

τελική 

τροπική 

υποθετική 

χρονική 

επιρρηµατική µετοχή 
(µετοχή επιρρηµατικής χρήσης) 

µετοχή 
(ΝΕ) 

συνηµµένη
επιρρ. µετ. 

επιθετική µετοχή 
(µετοχή επιθετικής χρήσης) 

εναντιωµατική

(ως κατηγορούµενο ) 

(ως ουσια-
στικό) 
(ΟΥΣ.) 

(ως κατηγορηµατικός 
προσδιορισµός) 

(ως επιθετι-
κός προσ-
διορισµός) 

(ΕΠΙΘ.) 

(ως κατηγορού-
µενο ή ως 

κατηγορηµατικός 
προσδιορισµός) 

(ΚΑΤΗΓ.) 

απόλυτη 
επιρρ. µετ. 

αιτιολογική

τελική 

τροπική 

υποθετική 

χρονική 
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Πίνακας 1 – Συγκριτικός πίνακας της χρήσης της µετοχής στην ΑΕ και τη ΝΕ 
Είδος µετοχής 
(της Αρχαίας 
Ελληνικής) 

Αρχαιοελληνικά 
παραδείγµατα 

Νεοελληνικά 
αντίστοιχα 

Είδος µετοχής 
(της Νέας 
Ελληνικής) 

αναφορική µετοχή 
(επιθετική µετοχή ως 
επιθετικός 
προσδιορισµός) 

οι υπέρ 
Ελλήσποντον 
οικούντες Θράκες (= 
οι Θράκες οι ώκουν 
υπέρ Ελλήσποντον) 

Χωρίστηκαν σε δύο αντιµαχόµενα 
στρατόπεδα (= .. που αντιµάχονται...). 
Ο τρεχούµενος λογαριασµός ενός 
πελάτη. 
Η ακτινοβολούµενη ισχύς ενός 
ραδιοποµπού (= η ισχύς που 
ακτινοβολείται, η ισχύς η οποία 
ακτινοβολείται). 
Ο αύξων αριθµός. 
Η φθίνουσα συνάρτηση. 
Το προσπίπτον κύµα. 
Το ανακλώµενο φως.
Ο διευθύνων σύµβουλος. 

επιθετική µετοχή3 
(ως επιθετικός 
προσδιορισµός) 
 
 

(ΕΠΙΘ.) 

επιθετική µετοχή ως 
ουσιαστικό 

ο φεύγων πόνους 
φεύγει τιµάς (όστις 
φεύγει ...) 

Τα δικαιώµατα των εργαζοµένων. 
ο καλών, ο καλούµενος, η 
συνιστώσα, η συνισταµένη 

επιθετική µετοχή 
(ως ουσιαστικό) 

(ΟΥΣ.) 
κατηγορηµατική µετοχή 
αναφερόµενη στο 
υποκείµενο 

Το στράτευµα 
ελάνθανε 
τρεφόµενον. 
Ραδίως ελεγχθήσεται 
ψευδόµενος 

Βρέθηκε σκοτωµένος.  
 
 
Ο δράστης φοβισµένος απεκάλυψε 
και τους συνεργάτες του 

επιθετική µετοχή 
(ως κατηγορούµενο) 
 
επιθετική µετοχή 
(ως κατηγορηµατικός 
προσδιορισµός) 

(ΚΑΤΗΓ.) 
κατηγορηµατική µετοχή 
αναφερόµενη στο 
αντικείµενο 

Ορώ σε 
φυλαττόµενον.  
Επιδείξω τούτον 
µάρτυρας ψευδείς 
παρεχόµενον 

Τον συνάντησαν µεθυσµένο στο 
δρόµο. 
 
Έχοντας ένα δικαστή χαρούµενο 
γιατί µόλις έµαθε ότι πήρε προαγωγή 
πώς να µην αθωωθεί; 

επιθετική µετοχή 
(ως κατηγορούµενο). 
 
επιθετική µετοχή 
(ως κατηγορηµατικός 
προσδιορισµός) 

(ΚΑΤΗΓ.) 
αιτιολογική 
επιρρηµατική  µετοχή 

ενταύθα δη, ως εύ 
ειπόντος του 
Αγασίου, 
ανεθορύβησαν (Α4) 

Θέλοντας να φανεί καλός χάιδεψε το 
σκύλο (Σ5).  

αιτιολογική 
επιρρηµατική  µετοχή 

τελική επιρρηµατική 
µετοχή 

έπεµψέ τινα ερούντα 
(Σ) 

∆εν υπάρχει αντίστοιχο µε µετοχή της 
ΝΕ 

– 

χρονική επιρρηµατική 
µετοχή  

µολών λαβέ (Σ). 
δρυός πεσούσης πας 
ανήρ ξυλεύεται (Α). 

∆ιασχίζοντας το δρόµο τον είδα 
απέναντι (=ενώ διέσχιζα ...) (Σ) 
Ξηµερώνοντας τ’ Αηγιαννιού λάβαµε 
διαταγή να κινήσουµε πάλι µπροστά 
(= ενώ ξηµέρωνε...) (Α). 
Ερχόµενος φέρε και µια εφηµερίδα 
(Σ). 

χρονική επιρρηµατική 
µετοχή  

υποθετική επιρρηµατική 
µετοχή 

θεού θέλοντος κάν 
επί ριπάς πλέοις (Α) 

Τρέχοντας µπορεί να προλάβεις το 
λεωφορείο (Σ). 
Ο Φώτιος έγινε από λαϊκός 
πατριάρχης σε πέντε µέρες. 
Τηρουµένων των αναλογιών (= αν 
τηρηθούν οι αναλογίες) ένας 
νεοδιορισµένος υπάλληλος µπορεί να 
γίνει σε µια εβδοµάδα γενικός 
διευθυντής (Α). 

υποθετική 
επιρρηµατική µετοχή 

                                                           
3  Το σχολικό συντακτικό [20] προβλέπει ως επιθετική µετοχή µόνο την παθητική µετοχή (ενεστώτα ή 

παρακειµένου)· την ενεργητική µετοχή του ενεστώτα (σε -οντας, -ώντας) θεωρεί αποκλεισιτκά 
επιρρηµατική µετοχή, ενώ ενεργητικές µετοχές σε -ων, ουσα, -ον κτλ. δεν προβλέπει καθόλου.  

4  Α = Απόλυτος (στα ΑΕ) /Απόλυτη (στα ΝΕ): δεν έχει το ίδιο υποκείµενο µε εκείνο του ρήµατος 
5  Σ = Συνηµµένη (τόσο στα ΑΕ όσο και στα ΝΕ): έχει το ίδιο υποκείµενο µε εκείνο του ρήµατος 
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παραχωρητική 
επιρρηµατική µετοχή, 
ενδοτική επιρρηµατική 
µετοχή 

προσεκύνησαν, 
καίπερ ειδότες ότι 
επί θάνατον άγοιντο 
(Σ). 
Εαυτόν ου τρέφων, 
κύνας τρέφεις; (Σ) 

Προσπαθώντας ξανά και ξανά δεν 
µπόρεσε τελικά να ανοίξει την πόρτα 
(= αν και προσπάθησε ...) (Σ) 
Τριάντα χρόνια εργαζόµενος και δεν 
έγινα πλούσιος (αν και εργάστηκα ...) 
(Σ) 

εναντιωµατική 
επιρρηµατική µετοχή 

τροπική επιρρηµατική 
µετοχή 

Άρχεσθαι µαθών 
άρχειν επιστήσει (Σ). 
Γηράσκω αεί πολλά 
διδασκόµενος (Σ) 

Ήρθε τρέχοντας (Σ). 
Ζει ζητιανεύοντας (Σ) 
Τρώγοντας έρχεται η όρεξη (Α) 

τροπική 
επιρρηµατική µετοχή 

 

3 Η µετοχή στην οροδότηση/ονοµατοδότηση εννοιών των ΘΠ 

Οι µετοχές που χρησιµοποιούνται ως απλά ή σύµπλοκα µονόλεκτα είναι όλες της 

κατηγορίας ΟΥΣ. Παραδείγµατα: 
<Τηλεπικοινωνίες> απλά: καλών, καλούµενος, σύµπλοκα: κατ-ειληµµένο, συµ-βάν 

<Τεχνολογία Πληροφοριών> απλό: δεδοµένα, σύµπλοκο: περι-βάλλον 

<Μαθηµατικά> απλό: τέµνουσα, σύµπλοκο: συν-ιστώσα 

<Χηµεία> απλό: ιόν, σύµπλοκα: αν-ιόν, κατ-ιόν, προ-ϊόν 

Οι µετοχές που χρησιµοποιούνται ως (σύµπλοκα) πολύλεκτα υπάγονται και στις τρεις  

κατηγορίες ΟΥΣ., ΕΠΙΘ. και ΚΑΤΗΓ. Στον Πίνακα 2 δίνονται οι τρόποι σχηµατισµού (τρόποι 

συµπλοκής) διλεκτικών σύµπλοκων όρων (διλέκτων) που περιλαµβάνουν µετοχή µε 

αντίστοιχα παραδείγµατα από τη Βάση TELETERM [5]. Οι Πίνακες 3 και 4 είναι αντίστοιχοι 

πίνακες για το σχηµατισµό τριλέκτων και τετραλέκτων που περιλαµβάνουν µετοχή. 

 

Πίνακας 2 – Τρόποι συµπλοκής διλεκτικών σύµπλοκων όρων (διλέκτων) που 
περιλαµβάνουν µετοχή 

Συµβο-
λισµός 

 

Πρώτο άµεσο 
συνθετικό – 

Προσδιοριζόµενο (Π)  ή 
προσδιοριστικό (π) 

∆εύτερο άµεσο 
συνθετικό – 

Προσδιοριζόµενο (Π) ή 
προσδιοριστικό (π) 

Το δίλεκτο 
έχει  

σηµασία  
 

Παραδείγµατα  
 

ΜΟ-ΟΑ 
 

Μετοχή (ρήµατος ενερ-
γητικής διαθέσεως, µετα-
βατικού)  σε πτώση 
Ονοµαστική 

(ΟΥΣ.) 

Ουσιαστικό σε πτώση 
Αιτιατική  
 

Ουσιαστικού 
(Ππ) 

• αιτών αξιολόγηση 
• επικαλούµενος 
απόκριση 

ε-ΜΟ 
 

επίρρηµα Μετοχή σε πτώση 
Ονοµαστική  

(ΕΠΙΘ., ΚΑΤΗΓ.) 

Μετοχής 
(πΠ) 

• αφανώς 
αναγνωριζόµενος 

• πλήρως 
υλοποιηµένος 

µόρ-ΜΟ µόριο Μετοχή σε πτώση 
Ονοµαστική 

(ΕΠΙΘ., ΚΑΤΗΓ.) 

Μετοχής 
(πΠ) 

• µη συνιστώµενος 
• µη συµµορφούµενος 

ΜΟ-ΟΟ 
ΜΟ-αΟ 
ΜΟ-
Ι(ΟΟ) 
 

Μετοχή (ενεργητική ή 
παθητική, ενεστώτα, 
αορίστου ή παρακειµε-
νου) σε πτώση Ονο-
µαστική  

(ΕΠΙΘ.) 

Ουσιαστικό σε πτώση 
Ονοµαστική  
ή 
αρκτικόλεξο/ακρώνυµο ή 
Ιδιώνυµο ή 
Σύµβολο 
(ως υπονοούµενα 
ουσιαστικά σε πτώση 
Ονοµαστική) 

Ουσιαστικού 
(πΠ) 

• καλών συνδροµητής 
• αδειοδοτούµενη 
υπηρεσία 

• ενεργοποιηµένη 
κατάσταση 
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Πίνακας 3 – Τρόποι συµπλοκής τριλεκτικών σύµπλοκων όρων (τριλέκτων) που 
περιλαµβάνουν µετοχή 

Συµβο-
λισµός 

 

Πρώτο άµεσο 
συνθετικό – 

Προσδιοριζόµενο (Π)  ή 
προσδιοριστικό (π) 

∆εύτερο άµεσο 
συνθετικό – 

Προσδιοριζόµενο (Π) ή 
προσδιοριστικό (π) 

Το τρίλεκτο 
έχει  

σηµασία  
 

 

Παραδείγµατα 
 

ΜΟ-∆ΟΟ 
 

Μετοχή σε πτώση 
Ονοµαστική 

(ΕΠΙΘ.) 

∆ίλεκτο (µε σηµασία 
Ουσιαστικού σε πτώση 
Ονοµαστική) 

Ουσιαστικού 
(πΠ) 

• αναγγελλόµενη 
επανεκλογή κυψέλης 

ΜΟ-∆ε Μετοχή σε πτώση 
Ονοµαστική 

(ΕΠΙΘ., ΚΑΤΗΓ.) 

∆ίλεκτο (µε σηµασία 
επιρρήµατος) 

Επιθέτου 
(Ππ) 

• υλοποιηµένος όχι 
ορθά 

 
∆ΜΟ-ΟΟ 
 
 
 
∆ΜΟ-αΟ 

∆ίλεκτο (µε σηµασία 
Μετοχής σε πτώση 
Ονοµαστική) 

(ΕΠΙΘ.) 
 

Ουσιαστικό σε πτώση 
Ονοµαστική  
ή 
αρκτικόλεξο/ακρώνυµο 
(ως ουσιαστικό σε 
υπονοούµενη πτώση 
Ονοµαστική) 

Ουσιαστικού 
(πΠ) 

• ακατάλληλα 
τερµατισµένη σύνδεση 

• µη ιοντίζουσα 
ακτινοβολία 

• εξερχόµενο µόνο LC 

∆ε-ΜΟ ∆ίλεκτο (µε σηµασία 
επιρρήµατος) 

Μετοχή σε πτώση 
Ονοµαστική 

(ΕΠΙΘ., ΚΑΤΗΓ.) 

Επιθέτου 
(Ππ) 

• όχι ορθά 
υλοποιηµένος  

 
 
Πίνακας 4 – Τρόποι συµπλοκής τετραλεκτικών σύµπλοκων όρων (τετραλέκτων) που 

περιλαµβάνουν µετοχή 
Συµβο-
λισµός 

 

Πρώτο άµεσο 
συνθετικό – 

Προσδιοριζόµενο (Π)  ή 
προσδιοριστικό (π) 

∆εύτερο άµεσο 
συνθετικό – 

Προσδιοριζόµενο (Π) ή 
προσδιοριστικό (π) 

Το τετράλεκτο 
έχει  

σηµασία  

Παραδείγµατα  
 

ΟΟ-ΤΜΟ 
 

Ουσιαστικό σε πτώση 
Ονοµαστική  

 

Τριλεκτική Μετοχή σε 
πτώση Ονοµαστική 

(ΕΠΙΘ.) 

Ουσιαστικού 
(Ππ) 

• εξοπλισµός 
διαµορφωµένος κατά 
γωνία 

ΜΟ-ΤΟΟ 
 

Μετοχή σε πτώση 
Ονοµαστική 

(ΕΠΙΘ.) 

Τρίλεκτο (µε σηµασία 
Ουσιαστικού σε πτώση 
Ονοµαστική) 

Ουσιαστικού 
(πΠ) 

• αναγνωρισµένος 
ιδιωτικός φορέας 
εκµετάλλευσης 

• παραµένουσα ισχύς 
θορύβου RF 

ΜΟ-Τε Μετοχή σε πτώση 
Ονοµαστική 

(ΕΠΙΘ., ΚΑΤΗΓ.) 

∆ίλεκτο (µε σηµασία 
επιρρήµατος) 

Επιθέτου 
(Ππ) 

• συνιστώµενος από τη 
CCITT 

∆ΟΟ-
∆ΜΟ 
 

∆ίλεκτο (µε σηµασία 
Ουσιαστικού σε πτώση 
Ονοµαστική) 

∆ίλεκτο (µε σηµασία 
Μετοχής σε πτώση 
Ονοµαστική) 

(ΕΠΙΘ.) 

 
Ουσιαστικού 

(Ππ) 

• τύπος καναλιού µη 
υλοποιηµένος 

 

∆ΜΟ-
∆ΟΟ 
 

∆ίλεκτο (µε σηµασία 
Μετοχής σε πτώση 
Ονοµαστική) 
 

(ΕΠΙΘ.) 

∆ίλεκτο (µε σηµασία 
Ουσιαστικού σε πτώση 
Ονοµαστική) 

 

Ουσιαστικού 
(πΠ) 

• αµοιβαία 
εµπιστευµένο τρίτο 
µέρος 

• µη αναγγελλόµενη 
επανεκλογή κυψέλης 

 

Πρέπει να σηµειωθεί ότι τα ποσοστά εµφάνισης των µονολέκτων, διλέκτων, τριλέκτων και 

τετραλέκτων στη Βάση TELETERM [12] είναι της τάξης των 12 %, 44 %, 27 % και 10 % 

αντίστοιχα, ενώ το υπόλοιπο 7 % των όρων είναι πολύλεκτα µε περισσότερες από 4 λέξεις. 

Από καθεµιά από τις τρεις κατηγορίες πολυλεκτικών σύµπλοκων όρων, ποσοστό 3,9 %, 

6,9 % και 6,2 %, αντίστοιχα, έχουν προσδιοριστικό συνθετικό που περιλαµβάνει µετοχή). 

∆ηλαδή, αθροιστικά, τουλάχιστον το 4 % των πολυλεκτικών όρων (που αποτελούν το 88 % 
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του συνόλου των όρων) της Βάσης περιέχουν µετοχή στο προσδιοριστικό άµεσο συνθετικό 

τους. Και η µετοχή αυτή δεν είναι µόνο η προβλεπόµενη γενικά από τις γραµµατικές µετοχή 

του παθητικού παρακειµένου, αλλά και του ενεργητικού ενεστώτα (και σπανιότερα αορίστου) 

και του παθητικού ενεστώτα (και σπανιότερα αορίστου).  

4 Η συχνότητα χρήσης όρων που περιέχουν µετοχές 
Μελετήσαµε εξαντλητικά την περίπτωση (Στιγµιότυπο της Βάσης TELETERM: 114.000 

λήµµατα – Νοέµ.2004) της χρήσης όρων που περιέχουν συνθετικό µετοχή ενεργητικού 

ενεστώτα – και σε όλες τις πτώσεις – των κλασικά «βαρύτονων» ρηµάτων σε -ων,-ουσα,-ον 

(σήµερα τα ρήµατα αυτά λέγονται ρήµατα της α΄ συζυγίας). Στον Πίνακα 5 δίνεται ο αριθµός 

εµφανίσεων (εκφάνσεων) κάθε τύπου, καθώς και η ανάλυση/κατανοµή των εκφάνσεων στις 

διάφορες κατηγορίες, ενώ στον Πίνακα 6 δίνεται ένα παράδειγµα όρου από κάθε τύπο και 

κατηγορία. Από τις συνολικές 1.404 εκφάνσεις του Πίνακα 5 η µετοχή: στις 580 επέχει θέση 

ουσιαστικού (ΟΥΣ.), στις 819 είναι επιθετικός προσδιορισµός (ΕΠΙΘ.), σε 2 κατηγορηµατικός 

προσδιορισµός (ΚΑΤΗΓ.) και σε 3 είναι απόλυτη επιρρηµατική µετοχή (ΑΠΟΛ.)6. 

Πίνακας 5 – Έµφάνιση όρων που περιλαµβάνουν την κλασική µετοχή ενεργητικού 
ενεστώτα βαρύτονων ρηµάτων (ρηµάτων α΄συζυγίας) 

Α/Α Κατάληξη 
τύπου 

Αριθµός 
όρων 

ΟΥΣ. ΕΠΙΘ. ΚΑΤΗΓ. ΑΠΟΛ. 

1 -ων 134 8 124 2  
2 -οντος 72 10 62   
3 -οντα 2 – 2   
4 -οντες 8 4 4   
5 -όντων 3 3 –   
  219 25 192 2  

6 -ουσα 370 77 293   
7 -ουσας 181 121 60   
8 -ουσες 54 7 47   
9 -ουσών 17 11 6   
  622 216 406   

10 -ον 378 206 172   
11 -οντος 148 123 22  3 
12 -οντα 39 14 25   
13 -όντων 8 6 2   

  573 349 221  3 
 Σύνολα: 1.404 580 819 2 3 

 

                                                           
6  Είναι αξιοσηµείωτη η εµφάνιση περιπτώσεων χρήσης της κλασικής «απόλυτης» επιρρηµατικής 

µετοχής, π.χ. στον όρο: απρόσηµος ακέραιος πρωτεύοντος του περισσότερο σηµαντικού 
δυφίου (αγγλ. unsigned integer, most significant bit first). 
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Πίνακας 6 – Παραδείγµατα όρων που περιλαµβάνουν διάφορους τύπους της 
κλασικής µετοχής ενεργητικού ενεστώτα βαρύτονων ρηµάτων (ρηµάτων α΄συζυγίας) 
Α/Α Κατάληξη 

τύπου 
Παραδείγµατα όρων από τη Βάση TELETERM [5] 

1 -ων ο αναπτύσσων προϊόν, διαλείπων τόνος, τείνων στο µηδέν 
2 -οντος ιδιοχαρακτηριστικά υπογράφοντος, πρόσβαση πρωτεύοντος ρυθµού 
3 -οντα κοινός έλεγχος µε πλεονάζοντα υπολογιστή 
4 -οντες δυνητικοί συνυπογράφοντες, ισαπέχοντες παλµοί 
5 -όντων (αγοραστικό) περιβάλλον πολλών προσφερόντων (πωλητών) 
   

6 -ουσα περιβάλλουσα, ιοντίζουσα ακτινοβολία 
7 -ουσας διακοπή φέρουσας, ISDN πρωτεύουσας πρόσβασης 
8 -ουσες αρµονικά σχετιζόµενες φέρουσες, γειτνιάζουσες ζώνες 
9 -ουσών µεταγωγέας περιβαλλουσών, δείκτης εισφερουσών µονάδων 
   

10 -ον περιβάλλον ασφάλειας, ολισθαίνον παράθυρο 
11 -οντος δοκιµή παραµένοντος φέροντος, δυφιοσειρά πρωτεύοντος του αριστερού 

δυφίου 
12 -οντα ετερογενή περιβάλλοντα δικτύου, ισαπέχοντα δείγµατα 
13 -όντων διαχωρισµός καθηκόντων, λόγος παραµενόντων σφαλµάτων 

 
Ο αριθµός των διαφορετικών τύπων των οποίων οι 1.404 εκφάνσεις κατανέµονται στον 
πίνακα 5 είναι 252 και είναι µετοχές των ακόλουθων 114 διαφορετικών «βαρύτονων» 
ρηµάτων: 

αναµένω, αναπτύσσω, αντιστρέφω, απέχω, αποδίδω, αποκλίνω, απολύω, αποµένω, 
αποστέλλω, αποφασίζω, (αύξω), γειτνιάζω, (δέω), δεσπόζω, δευτερεύω, διαβαίνω, διακόπτω, 
διακρίνω, διαλείπω, διαµορφώνω, διαπέχω, διαταράσσω, διαφέρω, διεγείρω, διευθύνω, 
εγκοιτάζω, εγκρίνω, εισβάλλω, εισφέρω, εκπέµπω, εκτρέπω, ελέγχω, έλκω, ελλείπω, εµµένω, 
εναποµένω, ενδιαφέρω, ενθυλακώνω, ενυπάρχω, εξαναγκάζω, εξέχω, επαληθεύω, επείγω, 
επιστρέφω, επιτρέπω, εστιάζω, ζω, ιδιάζω, ιοντίζω, ισαπέχω, ισοδιαπέχω, ισχύω, (καθήκω), 
καταπίπτω, λαµβάνω, λανθάνω, µέλλω, µολύνω, ν-εύω (προφ.: [νιοστεύω]), οδεύω, όζω, 
ολισθαίνω, οπισθεκπέµπω, παραλλάσσω, παραµένω, παραπέµπω, παρεµβαίνω, 
παρεµβάλλω, παρεµπίπτω, παρέχω, περιβάλλω, περιέχω, πλεονάζω, προέχω, προκύπτω, 
προσδιορίζω, προσήκω, προσθέτω, προσπίπτω, προστατεύω, προσφέρω, προϋπάρχω, 
πρωτεύω, ρέω, σαρώνω, σηµαίνω, συγκλίνω, συγχρονίζω, συµβάλλω, συµµετέχω, συµπίπτω, 
συµφέρω, συναθροίζω, συνοδεύω, συντέµνω, συντονίζω, συντρέχω, συνυπογράφω, 
σχεδιάζω, σχηµατίζω, ταιριάζω, τείνω, τερµατίζω, τρεµολάµπω, τρέχω, τριτεύω, υπάρχω, 
υπερβάλλω, υπνώττω, υπογράφω, φέρω, φθίνω, χαράσσω, χειροτερεύω. 

Σχετικά µε τη χρήση όρων που περιέχουν συνθετικό µετοχή ενεργητικού ενεστώτα των 

κλασικά «συνηρηµένων» ρηµάτων σε –ών, -ούσα, -ούν ή -ών (σήµερα τα ρήµατα αυτά 

λέγονται ρήµατα της β΄ συζυγίας) παραθέτουµε τον συγκεντρωτικό Πίνακα 7, ενώ στον 

Πίνακα 8 δίνονται αντίστοιχα παραδείγµατα όρων από τη Βάση TELETERM.  

Ο αριθµός των διαφορετικών τύπων των οποίων οι 766 εκφάνσεις κατανέµονται στον 

πίνακα 7 είναι 91 και είναι µετοχές των ακόλουθων 40 διαφορετικών «συνηρηµένων» 

ρηµάτων (β΄συζυγίας): 
αιτώ, ακολουθώ, ακτινοβολώ, αναλογώ, αντιδρώ, απενεργοποιώ, αυτοεκκινώ, δηλώ, διαδρώ, 
διαλειτουργώ, διαρκώ, διενεργώ, διχοτοµώ, δρώ, εκκινώ, εκκρεµώ, ενδηµώ, ενεργοποιώ, 
εξουσιοδοτώ, εξυπηρετώ, επανακτινοβολώ, επικοινωνώ, επικρατώ, επιτελώ, ερωτώ, καλώ, 
κυκλοφορώ, λειτουργώ, µεσολαβώ, οµιλώ, παρακολουθώ, πιστοποιώ, προωθώ, σιγώ, 
συνακολοθώ, συνιστώ, ταξινοµώ, τηλεεκκινώ, φιλοξενώ, χρησιµοποιώ. 
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Πίνακας 7 – Έµφάνιση όρων που περιλαµβάνουν την κλασική µετοχή ενεργητικού 
ενεστώτα συνηρηµένων ρηµάτων (ρηµάτων β΄συζυγίας) 

Α/Α Καταλήξεις τύπων Αριθµός 
όρων 

Αριθµός 
µετοχών 

ΟΥΣ. ΕΠΙΘ. 

1 
(αρσ.) 

-ών (-έω, -άω, 
-όω) 

59 19 14 45 

2 
(αρσ.) 

-ούντος, -ούντα, 
-ούντες, -ούντων 

107 13 66 41 

3 
(αρσ.) 

-ώντος, -ώντα, 
-ώντες, -ώντων 

5 4 2 3 

4 
(θηλ.) 

-ούσα, -ούσας, 
-ούσες, -ουσών 

195 36 11 184 

5 
(θηλ.) 

-ώσα, -ώσας, 
-ώσες, -ωσών 

337 3 334 3 

6 
(ουδ.) 

-ούν, -ούντος, 
-ούντα, -ούντων 

45 14 – 45 

7 
(ουδ.) 

-ών, -ώντος, 
-ώντα, -ώντων 

4 2 – 4 

 Σύνολα: 752 91 427 325 
 

Πίνακας 8 – Παραδείγµατα όρων που περιλαµβάνουν µετοχές του Πίνακα 7 

Α/Α Παραδείγµατα όρων από τη Βάση TELETERM [5] 
1 

(αρσ.) 
καλών, καλών χρήστης, µεσολαβών ξενιστής, επιτελών ενέργεια δοκιµής, ερωτών 
κόµβος, δηλών ως χρήστης UPT 

2 
(αρσ.) 

ένδειξη εξουσιοδοτούντος χρήστη, εξουσιοδότηση χορηγούµενη στον καλούντα, 
επικοινωνούντες τοµείς, οπτική παρουσίαση καλούντων συνδροµητών 

3 
(αρσ.) 

δρώντες, διαδρώντες τοµείς διαχείρισης 

4 
(θηλ.) 

ενδηµούσα λειτουργία, ταυτότητα καλούσας γραµµής, επικοινωνούσες οντότητες, 
φίλτρο σύνθεσης σχηµατιζουσών 

5 
(θηλ.) 

δρώσα IDL, αναγνωριστικό συνιστώσας υπηρεσίας,  

6 
(ουδ.) 

αιτούν τερµατικό, αναγνώριση εξυπηρετούντος δικτύου, λογισµός επικοινωνούντων 
συστηµάτων  

7 
(ουδ.) 

ερωτών δίκτυο, διαδρώντα µέρη, συνιστώντα σήµατα, οµάδα δρώντων µερών 

 

Στη Βάση INFORTERM (στιγµιότυπο 6.942 λήµµατα) [6] καταµετρήθηκαν συνολικά 44 όροι 

που περιέχουν συνθετικό µετοχή ενεργητικού ενεστώτα και των δύο συζυγιών. 

Η µελέτη της µετοχής του παθητικού ενεστώτα, ανάγεται σε µελέτη εµφάνισης και χρήσης 

αφενός των παθητικών µετοχών που λήγουν σε: –µενος, -µενη, -µενο µε προηγούµενο 

τονιζόµενο φωνήεν, οι οποίες δηλαδή µπορεί να είναι είτε µετοχές των κλασικά 

«βαρύτονων» ρηµάτων (σε –όµενος, -όµενη, -όµενο), είτε µετοχές των κλασικά 

«συνηρηµένων» ρηµάτων (σε: -ούµενος, -ούµενη, -ούµενο ή σε -ώµενος, -ώµενη, 
-ώµενο), είτε µετοχές άλλων ρηµάτων, π.χ. ρηµάτων που στην ΑΕ υπάγονταν στα «εις –µι» 
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ρήµατα (σε: -άµενος, -άµενη, -άµενο ή -έµενος, -έµενη, -έµενο ή -ίµενος, -ίµενη, -ίµενο). 

Στον Πίνακα 9 δίνονται τα αποτελέσµατα καταµέτρησης των εκφάνσεων των διάφορων 

τύπων των παραπάνω µετοχών στη Βάση TELETERM [5] και κατανοµή τους στις δύο 

κατηγορίες ΟΥΣ. και ΕΠΙΘ., ενώ στον Πίνακα 10 δίνονται αντίστοιχα χαρακτηριστικά 

παραδείγµατα όρων.  

Πίνακας 9 – Έµφάνιση όρων που περιλαµβάνουν την κλασική µετοχή παθητικού 
ενεστώτα βαρύτονων, συνηρηµένων και «εις –µι» ρηµάτων 

Α/Α Κατάληξη τύπου Αριθµός 
όρων 

ΟΥΣ. ΕΠΙΘ. 

1 -όµενος, -όµενου, -όµενο, -όµενοι, -όµενους 1.125 – 1.125 
2 -ώµενος, -ώµενου, -ώµενο, -ώµενοι, -ώµενους 107 – 107 
3 -ούµενος, -ούµενου, -ούµενο, -ούµενοι, -ούµενους 409 – 409 
4 -άµενος, -άµενου, -άµενο, -άµενοι, -άµενους 19 7 12 
5 -έµενος, -έµενου, -έµενο, -έµενοι, -έµενους 17 1 16 
6 -είµενος, -είµενου, -είµενο, -είµενοι, -είµενους 556 81 475 
7 -όµενων, -ώµενων, -ούµενων, -άµενων, -είµενων 153 – 153 
8 -οµένου, -εµένου,  -ειµένου -ωµένου, -ουµένου, -αµένου  619 619 – 
9 -οµένων, -εµένων -ειµένων -ωµένων, -ουµένων, -αµένων 50 50 – 

10 -όµενη, -όµενης 959 – 959 
11 -ούµενη, -ούµενης 332 – 332 
12 -ώµενη, -ώµενης 83 – 83 
13 -έµενη, -έµενης, -είµενη, -είµενης, -άµενη, -άµενης 80 – 80 
14 -όµενες, -ούµενες, -ώµενες, -έµενες, --είµενες, -άµενες 172 – 172 
15 -όµενα, -ούµενα, -ώµενα, -έµενα, -είµενα, -άµενα 217 – 217 

 Σύνολα: 4.898 758 4.140 
 

Πίνακας 10 – Παραδείγµατα όρων που περιλαµβάνουν µετοχές του Πίνακα 9 
Α/Α Παραδείγµατα όρων από τη Βάση TELETERM [5] 

1 ελεγχόµενος τρόπος, ενδείκτης εισερχόµενου δικτύου, αίτηση κλήσης µε παρεχόµενο 
αριθµό, απολυόµενο µέρος, αλληλοαποκλειόµενοι µηχανισµοί 

2 αυτοϊώµενος δακτύλιος, περιγραφέας εκτιµώµενου χρόνου καταφόρτωσης, ανακλώµενο 
κύµα, προτιµώµενο δυφίο 

3 εµβυσµατούµενος παλµογράφος, εφαρµογή καλούµενου χρήστη, απαιτούµενο εύρος 
ζώνης, πόροι εκχωρούµενοι στις NRA, ακτινοβολούµενο κύµα 

4 προϊστάµενος δοκιµών πελάτη, υφιστάµενος εταιρισµός, υφιστάµενος πελάτης, 
υφιστάµενο δίκτυο, κρεµάµενο εδάφιο 

5 αντιτιθέµενο εθνικό πρότυπο, υπερτιθέµενο δίκτυο, δηµόσια διατιθέµενος, 
προστιθέµενο δυφίο, τιµή παρατιθέµενου δείκτη, υποτιθέµενο πλαίσιο, παρεντιθέµενος 

6 εξωκείµενος σταθµός, επιλεκτικότητα παρακείµενου καναλιού, ακουστικό αντικείµενο, 
άκρυπτο κείµενο, ισχύς ποµπού στο παρακείµενο κανάλι 

7 ακολουθία εκπεµπόµενων δεδοµένων, λόγος σηµατοδοτούµενων σφαλµάτων, εξαίρεση 
υφιστάµενων δικτύων, δεξαµενή παρακείµενων φερουσών 

8 αναγνωριστικό περιεχοµένου, αναµετάδοση αντικειµένου, αποδοχή συγκειµένου, 
συντακτήρας απλού κειµένου, απόλυση καλουµένου 

9 ακολουθία µετάδοσης αντικειµένων, γεννήτρια αντικειµένων MHEG, µετάδοση κειµένων 
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10 αγόµενη εκποµπή, αίτηση εκπεµπόµενης ισχύος RF κινητού σταθµού 
11 ραδιοφακός οδηγούµενης διάδοσης, ραδιοφακός οδηγούµενης διάδοσης 
12 συχνοεξαρτώµενη ευαισθησία, προβλεπόµενο µέγεθος συνιστώµενης µήτρας στιγµών 
13 αντιτιθέµενη συνθήκη, εξυπηρετητής υπηρεσιών προστιθέµενης αξίας, εξωκείµενη 

συνδροµητική γραµµή, υφιστάµενη τεχνολογία,  
14 αναµεταδιδόµενες δυφιοοκτάδες, αλληλοεξαρτώµενες δραστηριότητες, παρακείµενες 

ακίδες 
15 ανταγωνιζόµενα γνωρίσµατα, ακτινοβολούµενα πεδία, προτιµώµενα περιεχόµενα, 

αντιτιθέµενα εθνικά πρότυπα, γραφικά υπερκείµενα µερικής οθόνης 
 

Στις 15 κατηγορίες τύπων του Πίνακα 9 καταµετρήθηκαν, στη Βάση TELETERM 

(στιγµιότυπο 114.000 λήµµατα) 4.898 όροι· στους 758 από αυτούς η µετοχή είναι της 

κατηγορίας ΟΥΣ. ενώ στους υπόλοιπους, που είναι πολύ περισσότεροι (4.140), η µετοχή 

είναι της κατηγορίας ΕΠΙΘ.  

Η σύνταξη ανάλογου πίνακα για τη Βάση INFORTERM (στιγµιότυπο 6.942 λήµµατα) [6] 

έδωσε, αντίστοιχα, σύνολο 162 όρων, στους 58 από τους οποίους η µετοχή είναι της 

κατηγορίας ΟΥΣ., ενώ στους υπόλοιπους 104 η µετοχή είναι της κατηγορίας ΕΠΙΘ.  

Εξετάστηκε η χρήση της µετοχής του ενεργητικού και του παθητικού αορίστου. Τα 

συγκεντρωτικά αποτελέσµατα δίνονται στον Πίνακα 11.  

Πίνακας 11 – Έµφάνιση όρων που περιλαµβάνουν την κλασική µετοχή ενεργητικού ή 
παθητικού αορίστου 

Α/Α Κατάληξη τύπου Αριθµός 
όρων 

ΟΥΣ. ΕΠΙΘ. 

1  -άν, -άντος, -άντα, -άντων (όλα της λέξης «συµβάν») 287 287 – 
2 -είς, -είσα, -είσας, είσες, -έν, -έντος, -έντα, -έντων 58 – 58 

 

Η µόνη περίπτωση χρήσης της µετοχής ενεργητικού αορίστου είναι της 

ουσιαστικοποιηµένης µετοχής «συµβάν» που χρησιµοποιείται σε 287 όρους, ενώ η χρήση 

της µετοχής παθητικού αορίστου είναι σχετικά σπάνια· βρέθηκαν συνολικά 58 εκφάνσεις των 

τύπων της σε αντίστοιχους όρους. Μερικά παραδείγµατα: 
συµβάν δοκιµής, εγγραφή συµβάντος κλήσης, πληροφορία συµβάντος συντήρησης 

ανασταλείς από πελάτη, διακοπείσα κλήση, χρονοµετρητής δήλωσης απωλεσθέντος κυττάρου. 

Η µελέτη της µετοχής του παθητικού παρακειµένου δεν έγινε σε εξαντλητικό βαθµό όπως 

έγινε για τη µετοχή του ενεργητικού και παθητικού ενεστώτα· εξάλλου η µετοχή αυτή 

χρησιµοποιείται σε µεγάλη έκταση στη ΓΝΕ και καλύπτεται σε γενικές γραµµές από όλες τις 

σύγχρονες γραµµατικές. Θα δώσουµε, όµως, συγκεντρωτικούς αριθµούς. Η µετοχή του 

παθητικού παρακειµένου έχει καταλήξεις ονοµαστικής ενικού: –µένος, -µένη, -µένο. Πριν 

από το <µ> προηγείται φωνήεν ή σύµφωνο, που εξαρτάται από το χαρακτήρα του θέµατος 

του σχετικού ρήµατος. Το σύνολο αυτών των φωνηέντων ή συµφώνων είναι πολυπληθές· 
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περιλαµβάνει όλα τα φωνήεντα και πέντε σύµφωνα: {α, ε, η, ι, ο, υ, ω, γ, λ, µ, ρ, σ} όπως 

φαίνεται και από τα ακόλουθα παραδείγµατα: εκτεταµένος, συνδεδεµένος, κωδικοποιηµένος, 

τεθειµένος, δεδοµένος, δεσµευµένος, διαµορφωµένος, συντεταγµένος, συστολοδιε-

σταλµένος, κατειληµµένος, διεσπαρµένος, θωρακισµένος.  

Το σύνολο των όρων µε µετοχή παθητικού παρακειµένου που καταµετρήθηκαν στη Βάση 

TELETERM ήταν 8.586. Στους 2.888 από αυτούς η µετοχή είναι ΟΥΣ. (εδώ 

συγκαταλέγονται κυρίως όροι µε τα «δεδοµένα» σε όλες τις πτώσεις τους, το 

«κατειληµµένο» και τις «συντεταγµένες»). Στους υπόλοιπους 5.696 η µετοχή είναι ΕΠΙΘ. 

Το σύνολο των όρων µε µετοχή παθητικού παρακειµένου που καταµετρήθηκαν στη Βάση 

INFORTERM ήταν 494. Στους 268 από αυτούς η µετοχή είναι ΟΥΣ., ενώ στους υπόλοιπους 

226 η µετοχή είναι ΕΠΙΘ. 

Εξετάστηκε η ορολογική χρήση της µετοχής στα κείµενα των βιβλιογραφικών πηγών [7] [8] 

[9] και [10] που είναι συγγράµµατα ηλεκτρονικής και πληροφορικών εφαρµογών. Βρέθηκαν 

συνολικά 169 όροι µε µετοχές· όλες οι µετοχές είναι επιθετικής χρήσης και χρησιµο-

ποιούνται ως επιθετικοί προσδιορισµοί (ΕΠΙΘ.). Ως προς το χρόνο των µετοχών, η 

κατανοµή είναι: 

Ε.Ενεστ. (ενεργητικού ενεστώτα): 10 
Π.Ενεστ. (παθητικού ενεστώτα): 47 
Π.Παρ. (παθητικού παρακειµένου): 112 

 
Εξετάστηκε, επίσης, η ορολογική χρήση της µετοχής σε ένα σύγχρονο λεξικό χηµικών και 

σχετικών µε τη χηµεία όρων [11]. Έγινε δειγµατοληπτικός ερανισµός όλων των όρων που 

περιλαµβάνουν µετοχή στο κείµενο 27 σελίδων (10%) από τις 266 σελίδες του 

αγγλοελληνικού µέρους του λεξικού, µε τα ακόλουθα αποτελέσµατα: 

Σύνολο: 111 όροι µε µετοχές, 107 διαφορετικοί όροι, 77 µε τη µετοχή ως επιθετικό 

προσδιορισµό (ΕΠΙΘ.) και 30 µε τη µετοχή ως ουσιαστικοποιηµένο επίθετο (ΟΥΣ.). Ως προς 

το χρόνο των µετοχών, η κατανοµή είναι: 

Ε.Ενεστ. (ενεργητικού ενεστώτα): 30 ΟΥΣ. : 21 ΕΠΙΘ. : 9 
Π.Ενεστ. (παθητικού ενεστώτα): 41 ΟΥΣ. : 7 ΕΠΙΘ. : 34 
Π.Αορ. (παθητικού αορίστου)7: 2 ΟΥΣ. : – ΕΠΙΘ. : 2 
Π.Παρ. (παθητικού παρακειµένου): 34 ΟΥΣ. : 2 ΕΠΙΘ. : 32 

Εφόσον εξετάστηκε πλήρως το 1/10 του κειµένου του λεξικού, µπορούµε να θεωρήσουµε ότι 
                                                           
7  Είναι χαρακτηριστική η περίπτωση της χρήσης µετοχής του παθητικού αορίστου και συγκεκριµένα 

στον όρο προβλεφθέν στοιχείο (του Περιοδικού Συστήµατος), που βέβαια δεν µπορεί να 
αντικατασταθεί µε µετοχή παθητικού παρακειµένου, γιατί τα σύνθετα του βλέπω (προβλέπω, 
διαβλέπω, παραβλέπω) δεν έχουν σήµερα µετοχή παθητικού παρακειµένου και δύσκολα θα 
µπορούσε να χρησιµοποιήσει κανένας το αρχαίο βεβλεµµένος (και να πει «προβεβλεµµένος»), 
αλλά ούτε και το ιδωµένος της ΓΝΕ µπορεί να χρησιµοποιήσει (και να πει «προϊδωµένο στοιχείο»). 
Τέτοιες περιπτώσεις είναι ευάριθµες αλλά σηµαντικές για την Ορολογία.  
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σε όλο το λεξικό όλοι οι παραπάνω αριθµοί πολλαπλασιάζονται περίπου επί 10. 

Στον Πίνακα 11 δίνονται παραδείγµατα όρων µε µετοχή τόσο από τα συγγράµµατα [7] [8] [9] 

και [10] όσο και από το λεξικό [11]. 

5 Συµπεράσµατα και προτάσεις 

Και µόνοι τους οι αριθµοί που εκτέθηκαν παραπάνω µιλούν για τη σπουδαιότητα της 

µετοχής στην οροδοσία των ειδικών ΘΠ· της µετοχής, όµως, όχι µόνο του παθητικού 

παρακειµένου, της οποίας διδάσκεται η ύπαρξη και κλίση σύµφωνα µε τις σύγχρονες 

γραµµατικές, αλλά και του ενεργητικού και του παθητικού ενεστώτα· και του ενεργητικού και 

του παθητικού αορίστου.  

Αυτό το γεγονός δεν µπορεί να αγνοείται στη σηµερινή διδασκαλία των νέων ελληνικών. ∆εν 

είναι µόνο οι λέξεις, οι φράσεις και οι εκφράσεις της ΓΝΕ που χρειάζεται να µάθουν οι 

Έλληνες µαθητές. ∆εν είναι µόνο η γλωσσική χρήση (γραµµατική, συντακτικό κτλ.) για τα 

κοινά και τετριµµένα, τα καθηµερινά, στα οποία «σκοτίστηκε» κανένας να χρησιµοποιήσει 

µετοχές. Ένα πολύ µεγάλο µέρος (πολλές χιλιάδες) από αυτούς τους µαθητές η ελληνική 

οικογένεια τους στέλνει κάθε χρόνο στα πανεπιστήµια· αυτοί θα σπουδάσουν σε ειδικά ΘΠ· 

θα χρειαστούν άµεσα να χρησιµοποιήσουν τους ειδικούς όρους του ΘΠ τους και δεν θα 

ξέρουν (όπως ήδη σήµερα πολλοί δεν ξέρουν) «πώς είναι» η γενική ή ο πληθυντικός τους. 

Ο επιστηµονικός λόγος έχει απόλυτη ανάγκη τη µετοχή. Ούτε αυτή µπορεί να καταργηθεί και 

να αντικατασταθεί µε αναφορικό προσδιορισµό. Και µόνο το εξής χαρακτηριστικό 

παράδειγµα αρκεί: Υπάρχουν οι όροι: τερµατικό καλούντος χρήστη και καλούν τερµατικό 

χρήστη. Στον πρώτο όρο αυτός που «καλεί» είναι ο χρήστης, ενώ στο δεύτερο είναι το 

τερµατικό. Αν αντί της µετοχής «καλούντος»/«καλούν» χρησιµοποιήσουµε αναφορική 

πρόταση, οι δύο παραπάνω όροι θα γίνουν ένας: τερµατικό χρήστη που καλεί. Και τι γίνεται 

µε τις έννοιες που αυτοί αντιπροσώπευαν; τώρα ποιος καλεί; 

Κάνουµε έκκληση προς τους επιστήµονες της γλώσσας και προς τους «αρµοδίους» της 

πολιτείας. Καθήστε όλοι µαζί σε ένα κοινό τραπέζι, ένα κοινό όργανο, γενικής ανασκόπησης 

της σηµερινής ελληνικής γλώσσας. Καλέστε και εκπροσώπους των ειδικών ΘΠ και της 

Ορολογίας. Συνενώστε όλα τα κοµµάτια των ΕΓ µε τη ΓΝΕ. Θεωρείστε το υπερσύνολο. 

Επισηµάνετε τις ανάγκες και σχεδιάστε τη σηµερινή ελληνική γλωσσική πολιτική. Μέσα σ’ 

αυτήν την πολιτική θα έχει τη θέση που της αρµόζει η ελληνική µετοχή.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
 

Κατάλογος επιλεγµένων όρων ηλεκτρονικής, πληροφορικής και χηµείας από τις 
αντίστοιχες πηγές ([7] [8] [9] [10] [11]) 

Α/Α Όρος που περιλαµβάνει µετοχή Χρόνος 
µετοχής 

Είδος 
µετοχής 

Πηγή 

1.  εισρέουσα ισχύς Ε.Ενεστ. ΕΠΙΘ. [7] 
2.  οδεύον κύµα Ε.Ενεστ. ΕΠΙΘ. [7] 
3.  παραµένων µαγνητισµός Ε.Ενεστ. ΕΠΙΘ. [7] 
4.  φέρον κύµα Ε.Ενεστ. ΕΠΙΘ. [9] 
5.  πρωτεύον κλειδί Ε.Ενεστ. ΕΠΙΘ. [10] 
6.  παρεκκλίνουσα οπτική δέσµη Ε.Ενεστ. ΕΠΙΘ. [11] 
7.  προσπίπτουσα ακτίνα Π.Ενεστ. ΕΠΙΘ. [10] 
8.  απορροφούσα ουσία Ε.Ενεστ. ΕΠΙΘ. [11] 
9.  απορροφούν υλικό Ε.Ενεστ. ΕΠΙΘ. [11] 
10.  αντιδρώντα µόρια Ε.Ενεστ. ΕΠΙΘ. [11] 
11.  µεταλλικό ιόν  Ε.Ενεστ. ΟΥΣ. [11] 
12.  φανταστική συνιστώσα Ε.Ενεστ. ΟΥΣ. [11] 
13.  φέρων ηλεκτρολύτης Ε.Ενεστ. ΕΠΙΘ. [11] 
14.  αντιδρώντα αέρια Ε.Ενεστ. ΕΠΙΘ. [11] 
15.  ανιόν Cl- Ε.Ενεστ. ΟΥΣ. [11] 
16.  ιόν Ε.Ενεστ. ΕΠΙΘ. [11] 
17.  άλατα ανιόντος Ν3- Ε.Ενεστ. ΟΥΣ. [11] 
18.  άλατα κατιόντος PH4

+
 Ε.Ενεστ. ΟΥΣ. [11] 

19.  φέρον αέριο Ε.Ενεστ. ΕΠΙΘ. [11] 
20.  αλληλεπιδρώντα συστατικά Ε.Ενεστ. ΕΠΙΘ. [10] 
     
21.  εξασκούµενη δύναµη Π.Ενεστ. ΕΠΙΘ. [7] 
22.  επαγόµενη τάση Π.Ενεστ. ΕΠΙΘ. [7] 
23.  διεγειρόµενος ταλαντωτής Π.Ενεστ. ΕΠΙΘ. [9] 
24.  ελεγχόµενος ανορθωτής Π.Ενεστ. ΕΠΙΘ. [9] 
25.  ανατροφοδοτούµενο σύστηµα Π.Ενεστ. ΕΠΙΘ. [10] 
26.  κρατούµενος αριθµός Π.Ενεστ. ΕΠΙΘ. [10] 
27.  ανακλώµενο φως Π.Ενεστ. ΕΠΙΘ. [10] 
28.  αποστελλόµενα δεδοµένα Π.Ενεστ. ΕΠΙΘ. [10] 
29.  υποτιθέµενη υποδιαστολή Π.Ενεστ. ΕΠΙΘ. [10] 
30.  συνεργαζόµενος υπολογιστής Π.Ενεστ. ΕΠΙΘ. [10] 
31.  απορροφούµενη ουσία Π.Ενεστ. ΕΠΙΘ. [11] 
32.  εύκολα στερεοποιούµενο αέριο Π.Ενεστ. ΕΠΙΘ. [11] 
33.  διασταυρούµενες δεξτράνες Π.Ενεστ. ΕΠΙΘ. [11] 
34.  ηλεκτροπαραγόµενη φωταύγεια Π.Ενεστ. ΕΠΙΘ. [11] 
35.  ελεγχόµενη θερµοκρασία Π.Ενεστ. ΕΠΙΘ. [11] 
36.  επαναφορτιζόµενη µπαταρία Π.Ενεστ. ΕΠΙΘ. [11] 
37.  ταλαντούµενη αντίδραση Π.Ενεστ. ΕΠΙΘ. [11] 
38.  αυτοαναφλεγόµενο αέριο Π.Ενεστ. ΕΠΙΘ. [11] 
39.  εξαχνούµενο W Π.Ενεστ. ΕΠΙΘ. [11] 
40.  αυταναφλεγόµενο στον αέρα Π.Ενεστ. ΕΠΙΘ. [11] 
41.  ελεγχόµενη ουσία Π.Ενεστ. ΕΠΙΘ. [11] 
42.  φλεγόµενο σύρµα Π.Ενεστ. ΕΠΙΘ. [11] 
43.  θερµοσκληρυνόµενο πλαστικό Π.Ενεστ. ΕΠΙΘ. [11] 
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44.  εξαναγκασµένη ταλάντωση Π.Παρακ. ΕΠΙΘ. [7] 
45.  πεπερασµένη τιµή (µεγέθους) Π.Παρακ. ΕΠΙΘ. [7] 
46.  φορτισµένος πυκνωτής  Π.Παρακ. ΕΠΙΘ. [7] 
47.  κατανεµηµένο στοιχείο Π.Παρακ. ΕΠΙΘ. [8] 
48.  συντονισµένο κύκλωµα Π.Παρακ. ΕΠΙΘ. [8] 
49.  αποσβεννυµένη ταλάντωση Π.Παρακ. ΕΠΙΘ. [9] 
50.  ολοκληρωµένο κύκλωµα Π.Παρακ. ΕΠΙΘ. [9] 
51.  αποµακρυσµένο τερµατικό Π.Παρακ. ΕΠΙΘ. [10] 
52.  καταµερισµένα δεδοµένα Π.Παρακ. ΕΠΙΘ. [10] 
53.  συνεστραµµένο ζεύγος καλωδίων Π.Παρακ. ΕΠΙΘ. [10] 
54.  συµπιεσµένο αρχείο Π.Παρακ. ΕΠΙΘ. [10] 
55.  διαλυµένη ουσία Π.Παρακ. ΕΠΙΘ. [11] 
56.  γραµµικά πολωµένο φως Π.Παρακ. ΕΠΙΘ. [11] 
57.  κορεσµένος υδρογονάνθρακας Π.Παρακ. ΕΠΙΘ. [11] 
58.  οξειδωµένη µορφή Π.Παρακ. ΕΠΙΘ. [11] 
59.  υγροποιηµένο φυσικό αέριο Π.Παρακ. ΕΠΙΘ. [11] 
60.  ισορροπηµένη γέφυρα Π.Παρακ. ΕΠΙΘ. [7] 
61.  πεπλεγµένη µαγνητική ροή Π.Παρακ. ΕΠΙΘ. [7] 
62.  κανονικοποιηµένη τιµή Π.Παρακ. ΕΠΙΘ. [8] 
63.  εξοµαλυµένη κυµατοµορφή Π.Παρακ. ΕΠΙΘ. [9] 
64.  αποκεντρωµένη λειτουργία Π.Παρακ. ΕΠΙΘ. [10] 
65.  µαγνητισµένο σωµατίδιο Π.Παρακ. ΕΠΙΘ. [10] 
66.  ιεραρχηµένη δοµή Π.Παρακ. ΕΠΙΘ. [10] 
67.  συµβεβληµένος κόµβος Π.Παρακ. ΕΠΙΘ. [10] 
68.  µισθωµένη γραµµή Π.Παρακ. ΕΠΙΘ. [10] 
69.  εγκατεστηµένο πρόγραµµα Π.Παρακ. ΕΠΙΘ. [10] 
70.  εντοπισµένη πληροφορία Π.Παρακ. ΕΠΙΘ. [10] 
71.  σαρωµένη εικόνα Π.Παρακ. ΕΠΙΘ. [10] 
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5 L’automatisation de la terminométrie : premiers résultats 
   

Jean Quirion 
 

RÉSUMÉ 
L’usage réel des termes intéresse au premier plan les terminologues et les autres spécialistes de la 

langue. La présente contribution porte sur la mesure de l’implantation terminologique, ou terminométrie. 

Après avoir défini et situé cette dernière, un logiciel terminométrique est présenté, de concert avec la 

méthodologie qui le sous-tend. Il s’agit, à notre connaissance, du premier logiciel du genre à voir le jour. 

Des perspectives sur le développement de la terminométrie closent l’exposé. 

 

 

Automation of terminometry : first results 
Jean Quirion 

SUMMARY 

The real usage of terms is of prime importance for terminologists and other language 

specialists. This contribution deals with the measure of terminology implementation, also 

known as terminometry. First, this concept is defined and situated within the field of 

terminology. Afterwards, a terminometrics software is presented, along with the measure 

protocol on which it is built. It is, to our knowledge, the first software of this kind. The 

discussion ends on ideas of future development. 

 

 

 

LA TERMINOMÉTRIE 

La terminométrie est la mesure de l’implantation terminologique ou, plus largement, de 

l’usage terminologique. 

L’enquête terminométrique est une recherche qui vise à mesurer l'implantation de tous les 

termes désignant une notion ou un ensemble de notions. Généralement menée sur un 

groupement notionnel homogène, tel un sous-domaine, elle est le moyen privilégié d’évaluer 

l’utilisation de terminologies. 

Les enquêtes terminométriques ont jusqu’ici surtout porté sur l’emploi de vocabulaires issus 

du processus de changement planifié que représentent les aménagements linguistique et 

terminologique menés par des organisations d’État à vocation linguistique. Mais la 

terminométrie ne se limite pas à ce contexte, comme nous le verrons plus loin. 



 

 62 

 

SITUATION PAR RAPPORT AUX ÉTAPES DE L’AMÉNAGEMENT TERMINOLOGIQUE 

Le changement terminologique planifié se découpe en plusieurs étapes, selon Pierre Auger 

(1986 : 48) : « […] nous caractériserons l'aménagement terminologique par six fonctions 

fondamentales : a) fonction recherche, b) fonction normalisation, c) fonction diffusion, 

d) fonction implantation, e) fonction évaluation et contrôle et f) fonction mise à jour […]. » 

C’est vers la fin du processus, lors de l’évaluation et du contrôle, que s’insère la 

terminométrie. La nouveauté relative de cette dernière s’explique par le fait qu’avant de 

l’évaluer, il faut laisser passer le temps nécessaire à l’implantation, période dont la durée est 

difficile à évaluer avec exactitude, mais que l’on situe généralement entre sept et cinquante 

ans (Quirion, 2003a). 

Bien que les organisations étatiques aient traditionnellement occupé l’avant-scène du 

changement terminologique, elles n’en ont pas l’apanage. Les organisations publiques et 

parapubliques, les entreprises et les médias sont autant d’institutions susceptibles de 

recourir à la terminométrie. Le but recherché est identique dans tous les cas : s’assurer que 

les communications internes et externes de l’organisation sont efficaces, 

terminologiquement parlant. 

 

UTILITÉ DE LA TERMINOMÉTRIE 

La terminométrie apporte un éclairage nouveau quant au sort des termes diffusés. Elle 

permet de chiffrer l’utilisation relative d’un terme par rapport à ses concurrents, c'est-à-dire 

aux autres termes qui désignent la même notion. Notons que ces concurrents peuvent être 

de langues différentes, dans le cas de langues en contact (le finnois et le suédois en 

Finlande, par exemple, ou encore le catalan et le castillan en Catalogne). 

Les résultats d’une enquête terminométrique fournissent des données chiffrées sur 

l’implantation de chacun des termes étudiés : c’est le coefficient d'implantation. D’une valeur 

comprise entre 0 et 1 (0 signifiant un usage nul et 1 un usage exclusif du terme pour 

désigner la notion), le coefficient chiffre précisément l’usage terminologique. À l’échelle de 

domaines ou de sous-domaines, les coefficients d'implantation tracent le portrait de 

l’utilisation d’une terminologie. Plusieurs facettes peuvent alors être examinées : la 

prédominance des termes dans une langue plutôt qu’une autre; l’utilisation des termes qui 

sont recommandés ou normalisés par rapport à ceux qui sont simplement proposés; la 

variation terminologique en fonction du type de textes, du vecteur de diffusion, du domaine 

ou du sous-domaine, etc. 
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C'est le désir de connaître le succès de l’aménagement terminologique qui a d’abord motivé 

les recherches en mesure de l’implantation. Il est donc naturel que les retombées les plus 

saillantes de la terminométrie à ce jour touchent les usages terminologiques sur un territoire 

donné. Il ne faut cependant pas oublier que l’usage terminologique actuel est le fruit de 

multiples décisions prises précédemment par des terminologues tout au long du travail 

terminologique : choix des termes à retenir et à écarter, et création de néologismes, 

notamment. Il va sans dire que ces multiples décisions fondées sur les méthodes de travail 

courantes en terminologie. À titre d’exemple, les règles généralement mises de l’avant pour 

la création de néologismes font la promotion de termes courts, dérivables, et conformes aux 

règles phonétiques, grammaticales et syntaxiques. Or, bien que ces règles paraissent 

logiques, elles ne sont pas prouvées. Il est en effet difficile de valider entièrement les 

méthodes terminologiques sans connaître clairement leurs conséquences. Or, ce sont 

justement ces effets que met désormais en lumière la terminométrie : une fois connus les 

résultats de l’implantation terminologique, la recherche de leurs causes peut commencer. 

Connaître les coefficients d'implantation est bien, mais en connaître la cause est nettement 

plus utile. On peut observer les caractéristiques des termes bien et mal implantés pour 

dégager les facteurs qui influencent les choix des locuteurs. Cette étude boucle la boucle 

des étapes de l’aménagement terminologique selon Auger (1986) : une fois effectués 

l’évaluation et le contrôle de l’aménagement terminologique, l’ultime phase, celle de la mise 

à jour des terminologies, peut être enclenchée. Ce qui entraîne comme conséquence que 

les critères et méthodes de travail qui président aux travaux terminologiques sont remis en 

question, validés ou remplacés. 

 

TRAVAUX À CE JOUR 

D’après nos recherches, une vingtaine d’enquêtes terminométriques ont été menées à ce 

jour, dans quatre États : Israël, la France, la Catalogne et le Québec. On note 

immédiatement qu’elles présentent des caractéristiques qui les rendent difficilement 

comparables. Elles s’attachent à des aspects distincts : aux communications écrites ou 

orales, aux communications institutionnelles ou individuelles, à l’utilisation des termes ou à 

leur connaissance, à l’utilisation réelle ou au comportement déclaré, à la fréquence d’emploi 

relative ou absolue, etc. 

La terminométrie est une activité exigeante en temps et en ressources humaines. Outre la 

création du corpus, plusieurs phases doivent être menées à bien; elles seront exposées 

plus loin. Afin d’accélérer le processus, un logiciel terminométrique a été créé en 
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collaboration avec le Conseil national de recherches du Canada, au sein du Centre de 

recherche en technologies langagières, situé sur le campus de l’Université du Québec en 

Outaouais, au Canada. 

 

BARÇAH, LOGICIEL TERMINOMÉTRIQUE 

Le logiciel terminométrique Barçah a été mis au point en 2005. C’est le premier logiciel du 

genre. Il est fondé sur le protocole terminométrique que nous avons mis au point (Quirion, 

2003a). Ce protocole possède les caractéristiques suivantes : il étudie les communications 

institutionnelles écrites, dans un domaine donné, dans un territoire ou une organisation, à 

une époque donnée. Il s’appuie sur les quatre vecteurs de diffusion de la terminologie 

énoncés par Jean-Claude Corbeil (1980), soit l’Administration, l’économie, l’enseignement 

et les médias.  

 

EXPLICATION DU PROTOCOLE 

Le protocole s’apparente à un sondage, dans la mesure où il est soumis aux mêmes règles 

d’échantillonnage; il est d’ailleurs possible d’en calculer la marge d’erreur. La première 

étape consiste à choisir le domaine. La terminométrie, rappelons-le, étant une activité 

exigeante en temps, il est généralement avisé de choisir un sous-domaine plutôt qu’un 

domaine en entier, afin de limiter le nombre de termes étudiés. Vient ensuite le choix des 

notions, dont l’augmentation du nombre entraîne l’accroissement rapide des termes; notre 

expérience montre qu’une notion est désignée par cinq termes en moyenne, dans le cas de 

deux langues en contact. C’est la raison principale pour laquelle la plupart des enquêtes 

terminométriques menées à ce jour ne dépassent pas une ou deux centaines de notions, ce 

qui peut représenter près d’un millier de termes. 

Une fois les notions déterminées, on fait l’inventaire des termes. Afin de dresser le portrait le 

plus juste du paysage terminologique, on recensera à cette étape l’ensemble des termes qui 

désignent potentiellement chacune des notions à l’étude. Attention : il ne s’agit pas 

d’effectuer des travaux terminologiques en bonne et due forme, mais d’exploiter les travaux 

précédemment effectués dans le domaine. On recourra pour cela à des banques de 

terminologie nationales ou internationales, comme Teleterm (télécommunications), Inforterm 

(technologies de l’information) ou Eurodicautom. En Grèce, les termes recueillis seront, 

sans surprise, grecs, mais on pourra aussi compter des termes concurrents, en anglais par 

exemple. Notons qu’il intéresse tout autant connaître l’implantation de termes grecs 

uniquement, si tant est qu’ils ne souffrent pas de concurrence de la part d’autres langues. 



 

 65 

L’étude subséquente de leurs caractéristiques lèvera le voile sur les facteurs d’implantation. 

À cette étape, l’exploitation des banques de terminologie est automatisable. Des ententes 

conclues avec les responsables de ces banques offrent l’avantage d’un accès aux données 

brutes; ainsi, des ensembles terminologiques (domaine, sous-domaine, année de création, 

statut du terme (officialisé ou non), etc.) peuvent être cernés et versés électroniquement 

dans le logiciel terminométrique. Avantages : nul besoin de saisie, d’où un gain de temps et 

une diminution du risque d’erreurs. 

 
 

Figure 1. Interface du logiciel Barçah, présentant, au centre gauche les notions à l’étude, au 

centre leur définition et, à droite, l’état d’avancement de la désambiguïsation. 

 

 

CRÉATION DU CORPUS 

Une fois les termes connus, le corpus dans lequel ils seront recherchés doit être assemblé. 

Dans le cas de la terminométrie à l’échelle d’une seule organisation, le corpus est formé de 

l’ensemble des textes produits par celle-ci pendant la période visée. Dans un cas 
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d’aménagement linguistique, les documents produits par les acteurs typiques du domaine 

constituent le corpus de la période à l’étude. Les vecteurs de l’Administration, de 

l’économie, de l’enseignement et des médias constituent autant de sous-corpus. Ces 

documents sont idéalement tirés des sites Internet de ces organisations, étape aisément 

automatisable. Sinon, les documents doivent d’abord être obtenus des organisations, puis 

numérisés. 

Une fois le corpus en format électronique, sont retirés les fichiers dans des langues autres 

que celles étudiées, puis le corpus est indexé. 

 

GESTION DES NOTIONS, TERMES ET CONTEXTES 

La suite des opérations tombe en bonne partie sous la coupe du logiciel Barçah. Ce dernier 

effectue la recherche des termes dans tous les corpus. À titre d’exemple, une enquête sur 

l’usage de 750 termes dans quatre sous-corpus signifie près de 3 000 interrogations. Celles-

ci étant automatiquement effectuées par Barçah, l’utilisateur ne perd pas son temps avec 

les termes absents du corpus, qui représentent jusqu’à 80 % des termes recherchés (c’est, 

à tout le moins, le cas dans le domaine des régimes de retraite et rentes et celui des 

transports au Québec). Certes, une fois l’interrogation effectuée, le logiciel Barçah ne 

désambiguïse pas automatiquement les contextes : il revient au seul terminologue de 

déterminer si, par exemple, l’occurrence de carrefour relève du domaine des transports qu’il 

étudie (« lieu où se rencontrent plusieurs voies de communication », et non de la langue 

générale (« lieu où se rencontrent plusieurs idées ». La désambiguïsation s’effectue dans un 

environnement convivial, qui présente jusqu’à trois niveaux de contexte, selon les besoins 

de l’utilisateur : un contexte restreint de deux lignes, un contexte élargi de plusieurs 

paragraphes et le contexte original, c'est-à-dire le document d’origine, avec sa mise en 

page. Dans chacun des cas, le terme traité est mis en surbrillance pour assurer son 

repérage rapide. Le terminologue inscrit, à l’aide de boutons radio, si l’occurrence est valide 

ou invalide par rapport au domaine étudié, ou si elle est ambiguë. 
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Figure 2. Interface du logiciel Barçah. Au centre, le contexte restreint présentant, en gras, le 
terme à l’étude. À droite du contexte, le lien [source] affiche le contexte élargi. À droite 
complètement, les boutons radio utilisés pour valider les contextes. En haut à droite, un 
aperçu des statistiques d’utilisation générées par le logiciel. 
 

Un autre avantage du logiciel réside dans sa capacité à sélectionner aléatoirement des 

contextes, ce qui est utile lorsqu’un terme est fortement présent dans un corpus. Supposons 

que carrefour paraît 1 200 fois dans le corpus. Des tests ont démontré qu’il suffit de 

désambiguïser 100 occurrences choisies aléatoirement pour obtenir le portrait fidèle d’un 

ensemble plus vaste (Quirion, 2003a). Le logiciel présentera 100 occurrences aléatoires à 

l’utilisateur. Supposons maintenant que la désambiguïsation manuelle de ces 

100 occurrences indique que 33 % des contextes concernent carrefour au sens recherché 

du domaine des transports. Alors, Barçah inscrira automatiquement 400 occurrences 

(1 200 X 33 %) au crédit du terme. 

 

GÉNÉRATION DES STATISTIQUES D’IMPLANTATION 

Une fois la désambiguïsation terminée, Barçah génère automatiquement des statistiques 
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sur l’usage terminologique, c’est le coefficient d'implantation. Ces coefficients chiffrent 

l’utilisation de chaque terme pris individuellement. Divers regroupements brosseront tantôt 

le portrait de l’usage par vecteur, par type de termes, par âge du terme, etc., ce qui éclaire 

notamment les questions suivantes : les termes officialisés s’implantent-ils plus facilement 

que les termes ordinaires? L’Administration mène-t-elle le bal quant à l’utilisation des termes 

officialisés? Quel est l’âge moyen des termes les mieux implantés? Évidemment, un intérêt 

prédominant concerne la connaissance des facteurs influençant l’implantation 

terminologique, comme il a été discuté précédemment. 

 
UTILITÉ ET UTILISATEURS POTENTIELS 

L’intérêt de la terminométrie et l’utilité du logiciel Barçah ne font pas de doute. 

L’automatisation partielle de la mesure de l’usage entraîne une réduction importante – de 

l’ordre de 60 % – du temps requis pour un exercice terminométrique. Cette accélération des 

travaux permet d’envisager des mesures rapprochées, afin de suivre l’évolution de 

l’implantation terminologique. Car une mesure terminométrique synchronique n’offre qu’un 

instantané de l’usage terminologique, alors que son évolution, possible par des mesures 

diachroniques, présente un intérêt encore plus grand. À titre d’exemple, nous collaborons 

actuellement avec l’Office québécois de la langue française à suivre l’évolution de la 

terminologie d’un domaine en émergence, celui des nanotechnologies. Par des mesures 

semestrielles, l’évolution de l’usage sera révélée, dévoilant du même coup le processus 

d’implantation terminologique, offrant des éléments de réponses aux questions suivantes : 

quel est le temps requis à un terme pour passer dans l’usage? Quelle est la période critique 

pendant laquelle on doit en faire la promotion, le cas échéant? Quelle est la durée moyenne 

de chacune des phases du cycle de vie d’un terme? 

Le protocole terminométrique offre également la possibilité, inexploitée à ce jour, de 

procéder à des mesures sur l’ensemble d’un domaine. Une telle enquête couvrirait un grand 

nombre de notions, donc de termes.  Afin de réduire la quantité requise de travail, l’intension 

de l’enquête serait diminuée au profit de son extension, générant des coefficients 

d'implantation à la marge d’erreur augmentée. En revanche, le portrait global de l’usage 

terminologique d’une sphère d’activité serait dressé, et non seulement celui d’un sous-

domaine restreint. Il ne faut pas perdre de vue qu’un tel allégement procédural, s’il entraîne 

des gains de rapidité, livre corollairement des résultats moins fiables. 

Il est aisé de déterminer les utilisateurs potentiels d’un logiciel terminométrique. Parmi eux 

figurent, au premier chef, les organismes étatiques à vocation linguistique. La terminométrie 
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offre à ces organismes des résultats valides et fiables de leurs efforts d’aménagement 

terminologique et linguistique. Il va de soi que toute organisation soucieuse de connaître les 

usages terminologiques de ses membres, afin d’améliorer la qualité de sa terminologie et de 

sa communication, trouvera également profit à effectuer une enquête de ce genre. 

Développé par David Nadeau au Centre de recherche en technologies langagières du 

Canada, le logiciel est doté d’une interface Web, ce qui décentralise son utilisation1. Barçah 

a obtenu la mention d’honneur en mars dernier au 7e gala des Mérites du français dans les 

technologies de l’information, organisé par l’Office québécois de la langue française en 

collaboration avec la Fédération de l’informatique du Québec. Les Mérites du français 

couronnent les réalisations exemplaires d’entreprises et d’organismes en matière 

d’utilisation et de promotion du français dans les technologies de l’information. 

 
PERSPECTIVES 

Les perspectives de recherche et de développement sont nombreuses. Des affinements 

doivent constamment être apportés au logiciel, entre autres des améliorations à l’interface et 

des affinements méthodologiques. Mais le véritable défi réside dans la désambiguïsation 

automatique des contextes, jusqu’ici traités manuellement. Pour ce faire, les chercheurs du 

Centre de recherche en technologies langagières bénéficient, grâce à Barçah, d’un bassin 

de dizaines de milliers de contextes désambiguïsés manuellement dans divers domaines : 

régime de retraite et rentes, chaussure, golf, nanotechnologies. Ces contextes constituent 

une matière première nécessaire à l’apprentissage machine. La désambiguïsation 

automatique réduirait considérablement le temps requis pour procéder à la terminométrie, 

favorisant des mesures d’implantation plus fréquentes. Plus largement, le projet fera 

progresser les connaissances en désambiguïsation. 
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6   Τα θηλυκά επαγγελµατικά ουσιαστικά: γλωσσική χρήση και 
τυποποίηση 

   
Άννα Ιορδανίδου, Έλενα Μάντζαρη  

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Στόχος της παρούσας ανακοίνωσης είναι να ερευνήσει τη σηµερινή χρήση των θηλυκών  

επαγγελµατικών ουσιαστικών ως όρων της δηµόσιας διοίκησης και του ονοµατολογίου των 

επαγγελµάτων, να αναγνωρίσει τις τάσεις, τις κανονικότητες και τις αποκλίσεις στη χρήση τους και να 

επιχειρήσει  τη διατύπωση παρατηρήσεων και προτάσεων προς την κατεύθυνση της τυποποίησης και 

προς την κατεύθυνση µιας πιο διευρυµένης αντιµετώπισης της θηλυκοποίησης. 

 

Professional feminine nouns: language use and standardiζation 
 

Anna Iordanidou, Elena Mantzari 
 

SUMMARY 
The paper aims at examining the current use of professional feminine nouns as terms of public 

administration and members of the professions’ nomenclature, at recognizing tendencies, regularities 

and divergences in their use and at formulating observations and proposals to the direction of 

standardization and to the direction of a more extended consideration of feminization.  

 

 

 

 
 
0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ – ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΠΕ∆ΙΟΥ 

Ο όρος «θηλυκά επαγγελµατικά ουσιαστικά» δηλώνει τη θηλυκή εκδοχή µιας ιδιότητας ή 

ενός τίτλου επαγγέλµατος ή αξιώµατος. Το θέµα των επαγγελµατικών θηλυκών αποτέλεσε 

ένα από τα πρώτα και κεντρικά θέµατα στη συζήτηση για τη σχέση γλώσσας και φύλου. Σε 

γλώσσες µε περιορισµένη τη δήλωση του γραµµατικού γένους, όπως η αγγλική, τα θηλυκά 

επαγγελµατικά συζητήθηκαν κυρίως σε σχέση µε την αρνητική υποδήλωση που συνοδεύει 

το θηλυκό τύπο ενός επαγγελµατικού ουσιαστικού.  Σε γλώσσες µε έντονη την παρουσία του 

γένους, όπως η γαλλική, η συζήτηση για τα επαγγελµατικά θηλυκά είχε στόχο την προβολή 

και την κοινωνική καταξίωση των γυναικείων επαγγελµάτων, που θα µπορούσε να 

επιτευχθεί µέσω της γλωσσικής αναβάθµισής τους σε αυτόνοµους µορφολογικούς τύπους.  

Το 1998 η γαλλική κυβέρνηση προώθησε σε όλες τις δηµόσιες υπηρεσίες εγκύκλιο µε τίτλο 

«Γυναίκα, γράφω το όνοµά σου» µε την οποία συνιστάται η χρήση των θηλυκών εκδοχών  
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των επαγγελµατικών ονοµάτων στο πλαίσιο της δηµόσιας διοίκησης. Η εγκύκλιος αυτή 

συνοδεύτηκε από  έναν οδηγό χρήσης των επαγγελµατικών θηλυκών [1], για την εκπόνηση 

του οποίου υπεύθυνοι φορείς ήταν η Γενική Επιτροπή Ορολογίας και Νεολογίας (CGTN) και 

το Εθνικό Ινστιτούτο της Γαλλικής Γλώσσας (INaLF). 

Tο ελληνικό ενδιαφέρον γι’ αυτά τα ουσιαστικά, από τις αρχές της δεκαετίας του ’50 µέχρι και 

την επίσηµη καθιέρωση της δηµοτικής, έχει κυρίως γλωσσικό χαρακτήρα και εντάσσεται 

στην ευρύτερη διαµάχη µεταξύ καθαρεύουσας και δηµοτικής. Τόσο το γνωστό άρθρο του  Μ. 

Τριανταφυλλίδη [6], όσο και µεταγενέστερες µελέτες [7], [8] έχουν ρυθµιστικό χαρακτήρα, 

καθώς επικεντρώνονται στα προβλήµατα θηλυκοποίησης των επίκοινων1 ονοµάτων, π.χ. 

ο/η γλωσσολόγος, ο/η βουλευτής, ο/η δικαστής, ο/η ταµίας κτλ., τα οποία θεωρούνται 

µορφολογικοί τύποι της καθαρεύουσας, και στην εξοµάλυνσή τους µέσω της µορφολογικής 

διαφοροποίησής τους από τους τύπους του αρσενικού µε επιθήµατα της δηµοτικής (π.χ. -

ίνα, -ισσα κτλ.). Επίσης, χαρακτηριστικό αυτών των µελετών, της επίσηµης σχολικής 

γραµµατικής αλλά και των πιο πρόσφατων γραµµατικών, της «Γραµµατικής της Ελληνικής 

Γλώσσας» των Holton, Macridge, Φιλιππάκη-Warburton και της «Γραµµατικής της Νέας 

Ελληνικής» των Κλαίρη, Μπαµπινιώτη, είναι η ελλιπής και αποσπασµατική αντιµετώπιση 

αυτών των ουσιαστικών. Η εργασία της Θ. Παυλίδου [3] και ενδιάµεσες έρευνες που 

δηµοσίευσε η ίδια το 2002 [4], καθώς και η εργασία του Γ. Μπασλή [2], αποτελούν 

ερευνητικές προσεγγίσεις του θέµατος, που στόχο έχουν να περιγράψουν τη χρήση των 

θηλυκών επαγγελµατικών ουσιαστικών ερευνώντας το κοινωνιογλωσσολογικό πλαίσιο 

παραγωγής τους.  

 

1  Το πλαίσιο και ο στόχος της έρευνας 

Στην παρούσα ανακοίνωση, η εξέταση των ουσιαστικών που αναφέρονται σε επαγγέλµατα, 

αξιώµατα ή ιδιότητες των γυναικών γίνεται υπό το πρίσµα µιας νέας διάστασης, που 

αναγνωρίζει ότι τα θηλυκά επαγγελµατικά ονόµατα αποτελούν διαδεδοµένες λέξεις της 

γενικής γλώσσας και, ταυτόχρονα, όρους της υπογλώσσας της δηµόσιας διοίκησης. Σε 

αυτό το πλαίσιο, το ζήτηµα της τυποποίησης ή της µη τυποποίησής τους θα πρέπει να 

επανεξεταστεί µε βάση όχι µόνο τη γενικότερη πολιτική γλωσσικής ρύθµισης, αλλά κυρίως 

                                                           
1  Ο όρος επίκοινα δηλώνει: 1. τα ουσιαστικά που αναφέρονται σε πρόσωπα ή ζώα χωρίς να 

καθορίζουν το φύλο τους αυτά τα ουσιαστικά είναι ασαφή µόνο ως προς το φύλο και όχι ως προς το 
γραµµατικό γένος, που µπορεί να είναι θηλυκό, αρσενικό ή ουδέτερο, π.χ. ο ελέφαντας, η αρκούδα, 
το πρόσωπο 2. τα ουσιαστικά που διατηρούν τον ίδιο τύπο για τη δήλωση των δύο  φύλων· στην 
περίπτωση αυτή το ουσιαστικό είναι ασαφές και ως προς το γραµµατικό γένος, οπότε η 
µορφολογική ασάφεια αίρεται µε την ένδειξη του  φύλου στο άρθρο, το επίθετο ή την αντωνυµία, 
π.χ. ο/ένας ορολόγος, η/µία ορολόγος. Στην παρούσα ανακοίνωση χρησιµοποιούµε τον όρο στη 
δεύτερη σηµασία του. 
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µε βάση την αναγκαιότητα για καθιέρωση της σαφούς δήλωσης επίσηµων θηλυκών 

επαγγελµατικών όρων στο δηµόσιο τοµέα. Το γεγονός ότι πρόκειται για όρους που δε 

χαρακτηρίζονται από µεγάλο βαθµό εξειδίκευσης ή για όρους που απευθύνονται σε µεγάλο 

αριθµό χρηστών επιβάλλει να συνεκτιµηθούν σε οποιαδήποτε προσπάθεια ρύθµισης τόσο 

το γλωσσικό αίσθηµα όσο και η γλωσσική χρήση, παράµετροι που συνήθως δε 

λαµβάνονται υπόψη κατά τις αυστηρά ρυθµιστικές προσεγγίσεις που ακολουθεί η 

τυποποίηση στο πλαίσιο της Ορολογίας.  

Επίσης, επιβάλλεται στο πλαίσιο της τυποποίησης η έννοια της θηλυκοποίησης να 

αντιµετωπιστεί θετικά ως κοινωνική αναβάθµιση του γυναικείου ρόλου στον επαγγελµατικό 

τοµέα, αλλά να ληφθούν  υπόψη και οι εξής γλωσσολογικές παράµετροι: 

• ότι  το φυσικό γένος µπορεί να διακρίνεται όχι µόνο παραγωγικά (π.χ. γυµναστής-

γυµνάστρια), αλλά και λεξικά (κουρέας-κοµµώτρια), µε το αντίστοιχο άρθρο (ο/η 

γλωσσολόγος, ο/η σταρ) αλλά και περιφραστικά µε προσδιορισµούς δηλωτικούς 

του φύλου (π.χ. οι γυναίκες πολιτικοί), και  

• ότι η νέα ελληνική χρησιµοποιεί αρσενικό και θηλυκό (και ουδέτερο γραµµατικό 

γένος) για διακρίσεις φύλου (όπου δεν υπάρχουν γι’ αυτές διαφορετικά λεξήµατα), 

αλλά το αρσενικό γραµµατικό γένος χρησιµοποιείται επιπλέον ως γένιος όρος   

(generic) για τη δήλωση και του αντρικού και του γυναικείου φύλου όταν 

αναφέρεται γενικά σε πρόσωπα ή θέσεις και όχι σε συγκεκριµένα άτοµα (π.χ. Τη 

θέση του γυµναστή κατέλαβε η γυµνάστρια Χ…) 

Με βάση τα παραπάνω, ο στόχος της παρούσας ανακοίνωσης είναι διττός: αφενός να 

ερευνήσει τη σηµερινή χρήση αυτών των ονοµάτων έτσι όπως καταγράφονται στα λεξικά και 

στις γραµµατικές και απαντούν σε σύγχρονα κείµενα της νεοελληνικής, αφετέρου να 

αναγνωρίσει τις τάσεις, τις κανονικότητες και τις αποκλίσεις στη χρήση τους και να 

επιχειρήσει τη διατύπωση παρατηρήσεων και προτάσεων προς την κατεύθυνση της 

τυποποίησης και προς την κατεύθυνση µιας πιο διευρυµένης αντιµετώπισης της 

θηλυκοποίησης. 

 

2 ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ  ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ 
Η έρευνα βασίστηκε στην ηλεκτρονική έκδοση  του Αντίστροφου Λεξικού της  Ά. 

Αναστασιάδη-Συµεωνίδη (ΑΛ), στην ηλεκτρονική έκδοση του Λεξικού της Κοινής 

Νεοελληνικής (ΛΚΝ) (Θεσσαλονίκη: 1998) και στα δεδοµένα που αντλήθηκαν από τα κείµενα 

του Google. Επίσης, για την άντληση πληροφοριών που αφορούν συγκεκριµένα λήµµατα 

χρησιµοποιήθηκε το Λεξικό της Σύγχρονης Ελληνικής ∆ηµοτικής Γλώσσας (ΛΣΕ∆Γ) του 
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Εµµ. Κριαρά (Αθήνα: 2003, 1η έκδοση 1995) και το Λεξικό της Νέας Ελληνικής Γλώσσας 

(ΛΝΕΓ) του Γ. Μπαµπινιώτη (Αθήνα: 1998). 

Από τα ηλεκτρονικά λεξικά αντλήθηκαν περίπου 4000 αρσενικά ουσιαστικά τα οποία 

χρησιµοποιούνται ως επίκοινα και περίπου 3000 θηλυκά ουσιαστικά µε τις καταλήξεις -τρια, 

-ισσα, -ίνα  -ιδα και -ού. Οι αναζητήσεις των αρσενικών ουσιαστικών στηρίχτηκαν σε 

υποκατηγορίες επιθηµάτων των -ος -ας -ης, µε τα οποία σχηµατίζεται ο κορµός των 

αρσενικών επαγγελµατικών ουσιαστικών στα ελληνικά. Έγινε επεξεργασία  των καταλόγων 

των ουσιαστικών που προέκυψαν από τις αναζητήσεις, προκειµένου να εντοπιστούν τα 

ουσιαστικά που δηλώνουν επάγγελµα, αξίωµα ή ιδιότητα. Προέκυψαν 1842 ουσιαστικά στα 

οποία στηρίχτηκε η έρευνα.  

 
2.1 Μονολεκτικά επαγγελµατικά ουσιαστικά 
2.1.1 Θηλυκά επαγγελµατικά από αρσενικά σε -ος και -ός 
Συγκεντρώθηκαν 634 αρσενικά σε -ος και 131 σε -ός και µελετήθηκαν µε λεπτοµέρεια οι 

εξής υποκατηγορίες επιθηµάτων και  β΄ συνθετικών: 

• για τα -ος τα -αρχος, -ίατρος, -κόµος -λόγος, -λογος, -ούχος, -τρόφος, -τροφος, -

νόµος, καθώς και 7 ουσιαστικά σε -ος (δικηγόρος, έµπορος, αεροπόρος, πρόεδρος, 

αντιπρόεδρος, επίτροπος, διδάσκαλος, δάσκαλος) 

• για τα -ός  τα -αγωγός -αγός, -ηγός , -ικός, -ουργός, -ποιός, -ρός 

Παρατηρήσαµε τα εξής:  

Με τα -λόγος (-λογος) και -γράφος (π.χ. αγγειολόγος, αστρολόγος, δερµατολόγος, 

κοινωνιολόγος κτλ.) σχηµατίζεται η πλειοψηφία (περίπου 500) των επαγγελµατικών 

ουσιαστικών σε -ος. Τα περισσότερα ουσιαστικά αυτών των κατηγοριών είναι λόγιας 

προέλευσης µεταφραστικά δάνεια, κυρίως από τα γαλλικά ή τα αγγλικά (πρβλ. διεθνή -logue 

και -graph), και θεωρούνται αρκετά παραγωγικά στον τοµέα της επιστηµονικής 

ονοµατολογίας των επαγγελµατικών. Χρησιµοποιούνται αποκλειστικά ως επίκοινα, εκτός 

από ελάχιστες εξαιρέσεις, όπως τα φιλολογίνα και δηµοσιογραφίνα, τα οποία 

χρησιµοποιούνται σε ανεπίσηµο ύφος και µε πολύ µικρή συχνότητα.  

Σηµείωση: Η πρόταση για σχηµατισµό του θηλυκού µε την κατάληξη -ισσα [7]) ή -ίνα για τα 

ουσιαστικά αυτής της κατηγορίας θεωρούµε ότι δεν είναι συµβατή µε το γλωσσικό αίσθηµα, 

τουλάχιστον για τη χρήση τους σε επίσηµο επαγγελµατικό περιβάλλον, λόγω της έντονης 

αντίθεσης που δηµιουργείται ανάµεσα στο λόγιο λεξικό µόρφηµα και στις λαϊκότερες 

καταλήξεις. 

Με τα -τρόφος, -τροφος, -ίατρος και -νόµος σχηµατίζονται περίπου 100 επαγγελµατικά 

ουσιαστικά (π.χ. ιχθυοτρόφος, κτηνοτρόφος, ορνιθοτρόφος, µελισσοτρόφος, σύντροφος, 
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κτηνίατρος, αστίατρος, αστυνόµος, βιβλιοθηκονόµος, οικονόµος, στρατονόµος κ.ά.) τα οποία 

χρησιµοποιούνται ως επίκοινα.  Για τη σαφή δήλωση του θηλυκού γένους παρατηρήθηκε ότι 

χρησιµοποιείται επιλεκτικά η κατάληξη -ισσα για κάποια ουσιαστικά σε -τρόφος (π.χ. 

κτηνοτρόφισσα, ορνιθοτρόφισσα) και το συντρόφισσα αποκλειστικά ως προσφώνηση των 

γυναικών ανάµεσα στα µέλη αριστερών οργανώσεων και κοµµάτων. ∆ε θεωρούνται 

παραγωγικά στο πλαίσιο της επαγγελµατικής ονοµατολογίας. 
Με τα επιθήµατα -ούχος και -κόµος  σχηµατίζονται 42 περίπου επαγγελµατικά ουσιαστικά 

λόγιας προέλευσης.  Ωστόσο, επειδή τα σε -ούχος περιγράφονται άλλοτε ως επίθετα, 

άλλοτε ως ουσιαστικά κι άλλες φορές ως επιθετοποιηµένα ουσιαστικά, υπάρχει ασάφεια ως 

προς το αν ο τύπος σε -α, που περιγράφεται ως εναλλακτικός τύπος των αντίστοιχων 

επιθέτων (π.χ. στο ΛΚΝ διπλωµατούχος, -ος/α, -ο αλλά εκατοµµυριούχος-α-ο), αποτελεί 

ταυτόχρονα και εναλλακτικό τύπο του θηλυκού ουσιαστικού εκτός από τον επίκοινο.  Η 

συχνότητα της εµφάνισης των θηλυκών µε την κατάληξη -α, όπως παρατηρήθηκε στα 

κείµενα, ποικίλλει ανάλογα µε το επίσηµο βάρος που συνοδεύει το λεξικό µόρφηµα στο 

οποίο αυτή εφαρµόζεται (αξιωµατούχος [0] συµβασιούχα [1], συνταξιούχα [15], 

εκατοµµυριούχα [20]). Από τα -κόµος µόνο το νοσοκόµος και το τραπεζοκόµος 

σχηµατίζουν και τύπο θηλυκού σε -α.  Ο τύπος η νοσοκόµα είναι αισθητά πιο συχνός (226 

εµφανίσεις) από το λόγιο τύπο η νοσοκόµος (56 εµφανίσεις), ωστόσο στο σύνθετο η αδελφή 

νοσοκόµος/νοσοκόµα ο επίκοινος και ο θηλυκός τύπος συναγωνίζονται σε αριθµό 

εµφανίσεων (42 έναντι 32 αντίστοιχα) 2. 
Σηµείωση: Μπορούµε να συµπεράνουµε ότι τα ουσιαστικά της συγκεκριµένης κατηγορίας 

θα µπορούσαν να σχηµατίζουν τύπους θηλυκού γένους σε -α ή να έχουν στον πληθυντικό 

διπλούς τύπους κατά το πρότυπο του έγκυοι-έγκυες (π.χ. συµβασιούχες, εκατοµµυριούχες 

κτλ.).  

Τα σύνθετα σε -αρχος (περίπου 10) αναφέρονται κυρίως σε πρόσωπα που ασκούν εξουσία 

σε διοικητικό τµήµα του κράτους (π.χ. δήµαρχος, έπαρχος) ή σε βαθµούς της στρατιωτικής 

ιεραρχίας (π.χ. ναύαρχος, πτέραρχος, µέραρχος, σµήναρχος, ταξίαρχος, πλοίαρχος).  

Χρησιµοποιούνται αποκλειστικά ως επίκοινα, µε εξαίρεση τη δηµαρχίνα, µε 30 εµφανίσεις  

έναντι 7000 του επίκοινου η δήµαρχος. 

Με το -ικός σχηµατίζονται περίπου 30 ουσιαστικοποιηµένα επίθετα που δηλώνουν το 

πρόσωπο που έχει συγκεκριµένη απασχόληση, επάγγελµα ή ειδίκευση (π.χ. χηµικός, 

φυσικός, βιοχηµικός, µαθηµατικός, ορθοπεδικός, εκπαιδευτικός, δικαστικός, υδραυλικός, 

αστυνοµικός, τραπεζικός) ή βαθµό σε µια ιεραρχία (π.χ. αξιωµατικός, γενικός). 
                                                           
2  Πιθανόν γιατί  αποτελούσε µέχρι πρόσφατα τον επίσηµο προσδιορισµό της ειδικότητας στα 

διπλώµατα των νοσηλευτριών. 
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Χρησιµοποιούνται σχεδόν αποκλειστικά ως επίκοινα (π.χ. ο/η ορθοδοντικός). Εξαιρέσεις 

αποτελούν τα αξιωµατικός και αστυνοµικός, για τα οποία καταγράφηκε και ο θηλυκός 

τύπος σε -ίνα (π.χ. αστυνοµικίνα, αξιωµατικίνα) µε µικρή συχνότητα εµφάνισης. Αντίθετα, 

µεγαλύτερη σαφώς συχνότητα εµφάνισης παρουσίασαν τα σύνθετα γυναίκα αστυνοµικός 

(79) και γυναίκες αστυνοµικοί (39) έναντι του επίκοινου η αστυνοµικός (212). Τα παραπάνω 

επαγγελµατικά ουσιαστικά όταν συµµετέχουν στην πολυλεκτική ονοµασία ενός 

επαγγελµατικού τίτλου έχουν επιθετική χρήση και θηλυκοποιούνται µε την κατάληξη -η, π.χ. 

η γενική γραµµατέας, η εκπαιδευτική λειτουργός, η κωµική ηθοποιός (βλ. επίσης ενότητα 

Πολυλεκτικά σύνθετα επαγγελµατικά). 

Σηµείωση: Η πρόταση για σχηµατισµό της θηλυκής εκδοχής του επαγγέλµατος κατά το 

πρότυπο των επιθέτων (π.χ. η κριτική, η πολιτική, η ορθοπεδική, η οπτική, η νοµική κτλ.) 

φαίνεται να προσκρούει στο γλωσσικό εµπόδιο της συστηµατικής οµωνυµίας που 

δηµιουργείται ανάµεσα στη θηλυκή εκδοχή του επαγγελµατικού και στην ονοµασία της 

αντίστοιχης  επιστήµης ή τέχνης, ή του αντίστοιχου θεµατικού πεδίου που δηλώνει η 

πρωτότυπη λέξη3.  

Με τα -ουργός και -ποιός σχηµατίζονται περίπου 80 επαγγελµατικά ουσιαστικά. Απαντούν 

αποκλειστικά ως επίκοινα. Η καταγραφή του τύπου η χειρούργος ως θηλυκό του χειρούργος 

δεν επιβεβαιώνεται από τη χρήση στα κείµενα (το χειρούργος χρησιµοποιείται ως 

εναλλακτικός τύπος και για τα δύο γένη). Τα θηλυκά πρωθυπουργίνα και υπουργίνα που 

βρέθηκαν στο κέντρο των συζητήσεων και των προτάσεων των δηµοτικιστών παρουσιάζουν 

0 και 5 εµφανίσεις αντίστοιχα. Αντίθετα, η περίφραση γυναίκα πρωθυπουργός είναι αρκετά 

συχνή (93) ακόµα και σε σύγκριση µε τον επίκοινο τύπο η πρωθυπουργός (548). 

Τα εµπόρισσα, προεδρίνα, αεροπορίνα, λοχαγίνα και οδηγίνα παρουσίασαν πολύ µικρή 

συχνότητα εµφάνισης. Αντίθετα, ο τύπος γιατρίνα φαίνεται ότι έχει γίνει αποδεκτός 

τουλάχιστον στο καθηµερινό λεξιλόγιο, µε 100 εµφανίσεις έναντι 1000 του η γιατρός και 300 

του η ιατρός·το δεύτερο χρησιµοποιείται ως παγιωµένος επίσηµος όρος κυρίως σε 

επαγγελµατικές κάρτες, επιγραφές, συνταγολόγιο, ακαδηµαϊκούς τίτλους ιατρικής (βλ. ΛΝΕΓ, 

σχόλιο στο λήµµα γιατρός).  

 

2.1.2 Θηλυκά επαγγελµατικά από αρσενικά σε -ας 

Η θηλυκοποίηση των αρσενικών σε -ας µε καταλήξεις θηλυκού γένους κρίθηκε από τους 

δηµοτικιστές απαραίτητη, καθώς η υιοθέτηση των καθαρά αρσενικών επαγγελµατικών 

                                                           
3 Πάντως, οι εργαζόµενοι στα υπουργεία στην προσπάθειά τους να θηλυκοποιήσουν την ονοµασία της 

διευθύντριας της Γενικής Γραµµατείας στον προφορικό λόγο καταφεύγουν συχνά στον τύπο του 
θηλυκού του επιθέτου «η κα γενική» ή στον πιο λαϊκότροπο τύπο « η κα γενικιά».  
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ουσιαστικών και ως θηλυκών συγκρούεται µε βασικά χαρακτηριστικά του µορφολογικού 

συστήµατος της νέας ελληνικής (ύπαρξη /s/ έναντι της µηδενικής κατάληξης /ø/ στην 

ονοµαστική ενικού των θηλυκών και, αντίστοιχα, µη παρουσία του /s/ στη γενική ενικού των 

θηλυκών, πρβλ. η θάλασσα, της θάλασσας, αλλά η ταµίας, της ταµία/ø/, η εισαγγελέας, της 

εισαγγελέα/ø/ κτλ. Οι λύσεις που προτάθηκαν  –ακραίες, τολµηρές και πιο µετριοπαθείς– για 

το σχηµατισµό των θηλυκών από αρσενικά σε  -έας και  -ίας, κυρίως,  µπορούν να 

συνοψιστούν  στις εξής:  

• Χρήση της κατάληξης -ισσα (ΛΣΕ∆Γ, [7]): π.χ. ο ταµίας -  η ταµίισα, ο συγγραφέας - 

η συγγράφισσα, ο γραµµατέας - η γραµµατέισσα και η γραµµάτισσα. 

• Ουσιαστικοποίηση επιθέτων [6]: π.χ. ο ταµίας - η ταµιακή. Ειδικά για το η ταµίας 

στην ίδια µελέτη προτείνεται ως λύση και η αντικατάσταση της λέξης από την 

περίφραση «υπάλληλος ταµείου»4. 

• ∆ιατήρηση του επίκοινου τύπου [7] (ο/η συγγραφέας, του/της συγγραφέα, ο/η 

ταµίας, του/της ταµία), ως προσωρινή λύση, αλλά µε εναλλακτικό τύπο στον 

πληθυντικό την περίφραση «οι γυναίκες συγγραφείς», «οι γυναίκες ταµίες», 

προκειµένου να επιτευχθεί µε σαφήνεια η διαφοροποίηση ανάµεσα στα δύο γένη .  

• Ειδικά για το σχηµατισµό της γενικής του ενικού των ουσιαστικών σε -έας 

προτάθηκε ως καταλληλότερη η λόγια γενική ενικού -έως για να αποφευχθούν τα 

συχνά λάθη όπως της *εισαγγελέας ([5]: 126). Αυτή η λύση υιοθετήθηκε στο 

ΛΣΕ∆Γ και στο ΛΝΕΓ, και µάλιστα µε επέκταση του λόγιου σχηµατισµού και στην 

ονοµαστική (-εύς), π.χ. η συγγραφεύς5.  
Για τα επαγγελµατικά ουσιαστικά σε -ας µελετήθηκαν οι εξής κατηγορίες επιθηµάτων6 : -έας 

(40), -ίας (100),  -ονας (4), -ορας (10), -τήρας (1), -γας (1), -κας (2) -ίστας (100). Από τα 

180 συνολικά επαγγελµατικά σε -ας  60 χρησιµοποιούνται ως επίκοινα. 

Τα 100 περίπου αρσενικά σε -ίστας σχηµατίζουν µε συστηµατικότητα θηλυκά σε -ίστα (η 

αρτίστα, η καρατερίστα, η µανικιουρίστα, η πατρονίστα) και σε -ίστρια (η σερφίστρια, η 

τενίστρια, η βολεϊµπολίστρια, η γραφίστρια), ενώ τα περισσότερα θηλυκά που δηλώνουν τη 

γυναίκα που παίζει κάποιο µουσικό όργανο σχηµατίζονται και µε τα δύο επιθήµατα (η 

ακορντεονίστα/-στρια, η βιολονίστα/-στρια, η κιθαρίστα/-στρια, η πανίστα/-στρια), µε 
                                                           
4  Η πρόταση αυτή φαίνεται ανεπαρκής για τη χρήση της λέξης ταµίας ως  µέλους διοικητικού 

συµβουλίου. 
5  Με τη διαφορά ότι στο ΛΣΕ∆Γ οι λόγιοι τύποι προτείνονται ως εναλλακτικοί για το θηλυκό τύπο σε -

ισσα, ο οποίος θεωρείται βασικός (η συγγράφισσα και η συγγραφεύς -έως).   
6  ∆εν ερευνήσαµε το επίθηµα -άς, και άρα δε συµπεριλάβαµε στο συνολικό αριθµό τα επαγγελµατικά 

µυλωνάς-µυλωνού, ψωµάς-ψωµού κτλ., επειδή θεωρήσαµε ότι, ως λαϊκότροπα και ανεπίσηµα, δεν 
αφορούν την παρούσα  έρευνα.  
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συχνότερο άλλοτε τον τύπο σε -ίστα και άλλοτε αυτόν σε -ίστρια. Ωστόσο, παρατηρήθηκε ότι 

οι τύποι µε γενική ενικού -ίστριας είναι σε κάθε περίπτωση πιο συχνοί από τους τύπους µε 

γενική -ίστας, γεγονός που µπορεί να αποδοθεί στην ασφάλεια και ευκολία που προσφέρει η 

εδραιωµένη στο γλωσσικό αίσθηµα κλίση των θηλυκών σε -τρια.  

Με το επίθηµα -έας σχηµατίζονται 40 ουσιαστικά, τα οποία σύµφωνα µε το ΑΛ  και το ΛΚΝ 

θα µπορούσαν να σχηµατίσουν το θηλυκό µε βάση τον επίκοινο τύπο. Στα κείµενα, σε 

γυναικεία πρόσωπα αναφέρονται µόνο τα επίκοινα  η γραµµατέας [ως επάγγελµα και ως 

ανώτερη θέση σε υπουργείο ή οργανισµό], η εισαγγελέας και η διερµηνέας. Το θηλυκό 

αυτών των ουσιαστικών δηλώνεται αποκλειστικά µέσω του επίκοινου τύπου.  

Με το -ίας σχηµατίζονται 18 αρσενικά επαγγελµατικά ουσιαστικά 10 από τα οποία είναι 

σύνθετα των ταµίας, λοχίας, επιτηδευµατίας, επαγγελµατίας, επιχειρηµατίας, σµηνίας. Από 

αυτά στα κείµενα βρέθηκαν αναφορές σε γυναικεία πρόσωπα µόνο για τα ταµίας και 

λοχίας. Το θηλυκό γένος αυτών των ουσιαστικών δηλώνεται επίσης αποκλειστικά µέσω του 

επίκοινου τύπου.  

Τα επαγγελµατικά ουσιαστικά µε τα επιθήµατα -ονας (4), -ορας (10), -τήρας (1), -γας (1), 

-κας (2) και ο σχηµατισµός των θηλυκών εκδοχών τους παρέχουν πρόσφορο έδαφος για 

προτάσεις ρύθµισης. Τα θηλυκά η επιστηµόνισσα και η αρχιτεκτόνισσα περιγράφονται ως 
βασικοί τύποι στο λεξικό Κριαρά, ως εναλλακτικοί στο ΛΚΝ (µε το χαρακτηρισµό 

«προφορικό» για το επιστηµόνισσα), ενώ στο ΛΝΕΓ ως λαϊκοί τύποι.  

Για τα -ορας έχουν προταθεί, εκτός από τον επίκοινο, οι θηλυκοί τύποι µε κατάληξη -ισσα 

(π.χ. η εισπρακτόρισσα, η λεκτόρισσα [ΛΚΝ], [ΛΣΕ∆Γ]) αλλά και η λόγια ονοµαστική ο/η  

εισπράκτωρ, ο/η λέκτωρ µε γενική της εισπράκτορος, λέκτορος στο ΛΝΕΓ.  

Όπως φαίνεται και στο Σχήµα 1 ο επικρατέστερος τύπος για το σχηµατισµό της ονοµαστικής  

των θηλυκών από αρσενικά σε -έας είναι ο επίκοινος τύπος σε -έας, ενώ η λογιότερη 

εκδοχή σε -εύς παρουσιάζει πολύ µικρή συχνότητα. Σηµειώνουµε ότι ο τύπος σε -ισσα που 

είχε προταθεί δεν εµφανίστηκε ποτέ στα κείµενα· βρέθηκε όµως µία φορά ο λανθασµένος 

τύπος (µε διαλυτικά) η *γραµµατέϊσσα. Αντίθετα, για τα -ονας και -ορας παρατηρήθηκε ότι η 

δυναµική του λόγιου επιθήµατος -ας και των λογιότερων -ων και -ωρ, καθώς και του -ισσα 

εξαρτάται από το λεξικό µόρφηµα στο οποίο εφαρµόζονται (επικρατέστερο η αρχιτέκτων, 

αρκετά συχνό η λέκτωρ αλλά σπάνιο η επιστήµων). Ωστόσο, είναι αρκετά συχνοί και οι τύποι 

η επιστηµόνισσα και η αρχιτεκτόνισσα, αλλά όχι η λεκτόρισσα.  
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6950
184

715
24
1
150

32
20

319
169
128
180
100

2

η γραµµατέας
η γραµµατεύς
η εισαγγελέας
η εισαγγελεύς
γραµµατέϊσσα
η επιστήµονας

η επιστηµόνισσα
η επιστήµων
η αρχιτέκτων 

η αρχιτέκτονας
η αρχιτεκτόνισσα

η λέκτορας
η λέκτωρ

η λεκτόρισσα
 

Σχήµα 1. ∆ιάγραµµα κατανοµής συχνότητας του τύπου µε τον οποίο εµφανίζεται η ονοµαστική 

των θηλυκών από αρσενικά σε -έας, -ονας, -ορας 

Όσον αφορά τους τύπους που χρησιµοποιούνται στη γενική αυτών των ονοµάτων 

παρατηρήθηκαν τα εξής, σύµφωνα και µε το Σχήµα 2. Για τα -έας, -ορας, -ονας 

επικρατέστερος είναι ο λογιότερος τύπος σε -έως, -ορος και -ονος αντίστοιχα. Όταν η 

λογιότερη κατάληξη ή ο νεοελληνικός τύπος σε -ισσα δε χρησιµοποιείται, επικρατεί 

αµηχανία στο σχηµατισµό της γενικής, που οδηγεί στη συχνή παραγωγή αποκλινόντων 

τύπων της *γραµµατέας, της *αρχιτέκτονας, της *λέκτορας. Ειδικά στο ταµίας, ο τύπος της 

*ταµίας  είναι συχνότερος από αυτόν της ταµία. 

36
15

1
143

23
17

706
70

116
26
32

της λέκτορος

της λέκτορας

της λέκτορας

της αρχιτέκτονος

της αρχιτέκτονα

της αρχιτέκτονας

της γραµµατέως

της γραµµατέα

της γραµµατέας

της ταµίας

της ταµία

 
Σχήµα 2. ∆ιάγραµµα κατανοµής συχνότητας του τύπου µε τον οποίο εµφανίζεται η γενική των 

θηλυκών από -έας, -ίας, -ονας, -ορας 
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2.1.3 Θηλυκά επαγγελµατικά από αρσενικά σε -ης 

Μελετήθηκαν µε λεπτοµέρεια οι εξής υποκατηγορίες επιθηµάτων και  β΄ συνθετικών:   

• για τα -ης (-ης, -ιέρης, -άρης, [-της, -ίτης, -ήτης,- ώτης, -άτης, -στης, -κτης, -πτης, -

χτης], -άρχης, -µέτρης, -πώλης, -βάτης, -δίκης, -δότης, -θέτης -κράτης,-κτήτης, -

σώστης, -τέχνης ),   

• για τα -ής ([-τής, -ητής, -ωτής, -στής, -ιστής, -κτής, -χτής], -τζής). 

Αντίθετα µε ό,τι συµβαίνει στις κατηγορίες των επαγγελµατικών σε -ος και -ας, ο 

σχηµατισµός των θηλυκών επαγγελµατικών από αρσενικά σε -ής και -ής µε σηµαδεµένη ως 

προς το γένος κατάληξη παρουσιάζει κανονικότητα για την πλειοψηφία των ονοµάτων. Έτσι: 

1. τα ουσιαστικά σε -τής και -της που παράγονται από ρήµατα σχηµατίζουν το 

θηλυκό σε -τρια (αθλήτρια, βαθµολογήτρια, γλύπτρια, διευθύντρια, εκδότρια, 

εργάτρια, ερευνήτρια, εκµισθώτρια, εφευρέτρια, καθαρίστρια, καθηγήτρια, µεσίτρια, 

νοµοθέτρια, παίκτρια, ποδοσφαιρίστρια, ποιήτρια, πωλήτρια, χορεύτρια, συντάκτρια, 

ταξιθέτρια, υφηγήτρια, φυσιοθεραπεύτρια, χρηµατίστρια, ψυχοθεραπεύτρια κ.ά.) ή -
στρια (ασφαλίστρια, γυµνάστρια, εξετάστρια, εφοπλίστρια, επικοντίστρια, λογίστρια, 

παρουσιάστρια, προγραµµατίστρια, σπουδάστρια, σχεδιάστρια,  φοιτήτρια κ.ά.).  

2. τα ουσιαστικά σε -της που δεν παράγονται από ρήµατα, τα ουσιαστικά σε -άρης 

και -ιέρης και τα σύνθετα σε -άρχης, -µέτρης, -πώλης, -κράτης  σχηµατίζουν το 

θηλυκό µε την κατάληξη -ισσα (αγρότισσα, ακροβάτισσα, αριστοκράτισσα, 

επιστάτισσα, ζαχαροπλάστισσα, βιβλιοπώλισσα, γκαραζιέρισσα, κοµµατάρχισσα 

κ.ά.). Ωστόσο, στο ΑΛ περίπου 125 σύνθετα σε -άρχης, µέτρης και -πώλης 

περιγράφονται και ως επίκοινα (ο/η εργοστασιάρχης, ο/η βιβλιοπώλης, ο/η 

γεωµέτρης κ.ά.)7. 

3. τα ουσιαστικά σε -τζής σχηµατίζουν το θηλυκό µε την κατάληξη -ού (η καφετζού, η 

ταξιτζού, η λεωφορειατζού κτλ.). 

Από το σύνολο των 800 επαγγελµατικών ονοµάτων σε -ης και -ής µόλις 30 περίπου 

αποκλίνουν από τους κανόνες θηλυκοποίησης που περιγράφηκαν. ∆ιακρίναµε τις εξής δύο 

γενικές κατηγορίες απόκλισης:  

1. αντίσταση στην καθιέρωση του σηµαδεµένου θηλυκού επιθήµατος, και άρα 

επικράτηση του επίκοινου τύπου, λόγω κυρίως της αντίδρασης που προκαλείται από την 

αντίθεση λόγιας ρίζας και λαϊκού επιθήµατος σε παράγωγα που αναφέρονται κυρίως σε 

αξιώµατα, όπως κοσµητόρισσα, νοµάρχισσα και νοµαρχίνα (βλ. [5]: 128), 2. δυνατότητα 

                                                           
7  Τα -άρχης ανθίστανται περισσότερο στη θηλυκοποίηση µε την προσθήκη σηµαδεµένης κατάληξης 

θηλυκού γένους από ό,τι τα σύνθετα σε -πώλης και τα λιγοστά σε αριθµό -µέτρης. 
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σχηµατισµού εναλλακτικών θηλυκών εκδοχών µε ποικίλα επιθήµατα, µε τα λογιότερα -ις, 

-ιδα, τα -τρια και -ισσα, όπως επίσης και µε τον  επίκοινο τύπο σε -ης  (π.χ. η σκηνοθέτιδα, η 

σκηνοθέτις, η σκηνοθέτης, η σκηνοθέτρια, η σκηνοθέτισσα). Οι παραγόµενοι τύποι δε 

διαφοροποιούνται µεταξύ τους υφολογικά, εκτός από την περίπτωση των θηλυκών σε -ις.  

Στην πρώτη κατηγορία, όπως φαίνεται και στον Πίνακα 1, εντάσσονται τα σύνθετα µε τα -

δίκης, -δικαστής και -άρχης, και κάποια συγκεκριµένα οξύτονα και βαρύτονα σε -ης. 

Πρόκειται για όρους που αναφέρονται σε ανώτερες θέσεις και αξιώµατα της πολιτειακής, 

στρατιωτικής, δικαστικής και ακαδηµαϊκής ιεραρχίας.  

Επίκοινα Συχνό- 
τητα  

Θηλυκό Συχνό-
τητα 

σύνθετα σε -δίκης 
η ειρηνοδίκης  
η κακουργιοδίκης 
η ναυτοδίκης 
η πληµµελειοδίκης 
η πρωτοδίκης  
η πταισµατοδίκης 
η στρατοδίκης 
 
 
σύνθετα σε -δικαστής 
η ιατροδικαστής  
η ευρωδικαστής 
 
η δικαστής 

 
50 
 
 
 
256 
 
 
 
 
 
 
 
 
600 

 
η ειρηνοδίκισσα  
η κακουργιοδίκισσα  
… 
 
η  πρωτοδίκισσα 
... 
 
 
 
ιατροδικαστίνα 
ευρωδικαστίνα 
 
 
η δικαστίνα 
η δικάστρια 

 
0 
 
 
 
0 
 
 
 
 
 
0 
0 
 
190 
1 

-άρχης 
η νοµάρχης 
η συνταγµατάρχης(;),  
η γυµνασιάρχης  
 
η λυκειάρχης 
 
η καταστηµατάρχης 

 
280 
 
12 
 
30 
 
18 

 
η νοµάρχισσα 
η νοµαρχίνα 
η γυµνασιάρχισσα 
η γυµνασιαρχίνα 
η λυκειάρχισσα 
 
η καταστηµατάρχισσα 

 
8 
0 
0 
0 
2 
 
5 

η βουλευτής 
η ευρωβουλευτής 
η πρεσβευτής 
 

10.500 
30.400 
 

η βουλευτίνα 
η ευρωβουλευτίνα 

750 
350 

η διπλωµάτης 
η πρέσβης  
 
η εφέτης 
η αρεοπαγίτης  
η (αντι)πρύτανης 

26 
224 

η διπλωµάτισσα 
η πρέσβειρα [ανώτατος 
κρατικός λειτουργός] 

10 
50 

 
Πίνακας 1. Κατηγορίες επαγγελµατικών ουσιαστικών σε -ης που ανθίστανται στη θηλυκοποίηση 

µε την προσθήκη σηµαδεµένης κατάληξης 
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Στη δεύτερη κατηγορία εντάσσονται 8 σύνθετα ουσιαστικά σε -θέτης, -τέχνης, -εργάτης, -

βάτης (σκηνοθέτης, συνθέτης,  καλλιτέχνης, λογοτέχνης, αναβάτης, επιβάτης, συνεπιβάτης) 

καθώς και τα προστάτης και ευεργέτης. Όπως φαίνεται και στο Σχήµα 3, οι τύποι µε τα 

επιθήµατα -ιδα και -ις και οι επίκοινοι σε -ης παρουσιάζουν µεγαλύτερη συχνότητα 

εµφάνισης από τους αντίστοιχους µε τα επιθήµατα -τρια και -ισσα, τα οποία, όπως ήδη 

περιγράφηκε, χρησιµοποιούνται για τη θηλυκοποίηση της πλειοψηφίας των θηλυκών 

επαγγελµατικών από αρσενικά σε -ης. Ωστόσο, ακόµα και στις περιπτώσεις που στην 

ονοµαστική του ενικού επικρατέστερη είναι η λόγια κατάληξη -ις και ο επίκοινος τύπος σε -

ης,8 στη γενική πτώση κυριαρχεί ο τύπος σε -ιδας (της καλλιτέχνιδας, της λογοτέχνιδας, της 

συνεργάτιδας) και όχι οι τύποι σε -ιδος και -η (της καλλιτέχνιδος, της συνεργάτη), όπως θα 

ήταν αναµενόµενο. Η παρατήρηση αυτή µάς επιτρέπει να συµπεράνουµε µε ασφάλεια ότι 

πρόκειται για επικράτηση αυτόνοµων λόγιων καταλήξεων στον ενικό αριθµό και όχι για 

ενιαίο σύστηµα λόγιας κλίσης (-ις , -ιδος).  

648
587

376
240

4
1060

962
660

4
816

680
143

100
10

η σκηνοθέτιδα
η σκηνοθέτις
η σκηνοθέτης
η σκηνοθέτρια

η σκηνοθέτισσα
η καλλιτέχνις
η καλλιτέχνης
η καλλιτέχνιδα

η καλλιτέχνισσα
η συνεργάτιδα
η συνεργάτις

η συνεργάτρια
η συνεργάτης

η συνεργάτισσα
 

Σχήµα 3. ∆ιάγραµµα συχνότητας εναλλακτικών καταλήξεων κατά τη θηλυκοποίηση «ιδιόµορφων» 

επαγγελµατικών σε -ης 

 
2.2 Πολυλεκτικά σύνθετα επαγγελµατικά ουσιαστικά 

Τα πολυλεκτικά σύνθετα επαγγελµατικά ουσιαστικά εµφανίζονται µε τις εξής επιφανειακές 

δοµές:  

• Ο+Ο: το Ο1 και το Ο2 βρίσκονται στην ίδια πτώση, π.χ. αρχιτέκτονας µηχανικός, 

χηµικός µηχανικός, τοπογράφος µηχανικός, προγραµµατιστής-αναλυτής, 

φιλόλογος-ιστορικός, φυσικός-ηλεκτρονικός, εφέτης-ανακριτής κτλ. 

                                                           
8  Πιθανόν οι επίκοινοι τύποι σε -ης σε αυτές τις περιπτώσεις να µην προκύτπουν απευθείας από το 

αρσενικό αλλά από την ορθογραφική παρανόηση της λόγιας κατάληξης -ις. 
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• Ο+Ογεν.: το Ο2 βρίσκεται σε πτώση γενική, π.χ. τεχνολόγος τροφίµων, µηχανικός 

ηλεκτρονικών υπολογιστών,  πρόεδρος εφετών κτλ. 

• Ε+Ο: το επίθετο συµφωνεί στο γένος και την πτώση µε το Ο, π.χ. γενικός 

γραµµατέας, πολιτικός µηχανικός, εκπαιδευτικός λειτουργός, κοινωνικός λειτουργός, 

εµπορικός ακόλουθος, αθλητικός δικαστής, οµοσπονδιακός διαιτητής, καλλιτεχνικός 

διευθυντής, οικονοµικός σύµβουλος, επίκουρος καθηγητής  κτλ. 

Η θηλυκοποίηση των πολυλεκτικών σύνθετων επαγγελµατικών ονοµάτων στις δύο πρώτες 

περιπτώσεις συµφωνεί κατά κανόνα µε τη θηλυκοποίηση, όπως αυτή πραγµατοποιείται και 

στα µονολεκτικά επαγγελµατικά ονόµατα, π.χ. η τοπογράφος µηχανικός, η χηµικός 

µηχανικός, η προγραµµατίστρια-αναλύτρια, η αρχιτέκτονας/ων µηχανικός9, η εφέτης 

ανακρίτρια, η αναπληρώτρια καθηγήτρια. Στην τρίτη περίπτωση το επίθετο συµφωνεί µε το 

γένος του προσδιοριζόµενου θηλυκού ουσιαστικού είτε αυτό είναι επίκοινος τύπος είτε τύπος 

µε θηλυκή κατάληξη. Η έρευνα στα κείµενα έδειξε ότι η θηλυκοποίηση του επιθέτου σε αυτή 

την περίπτωση κυριαρχεί ακόµα και στην επίκοινη χρήση του ουσιαστικού. Είναι µάλιστα 

τόσο εδραιωµένη στο γλωσσικό αίσθηµα η τάση για σαφή δήλωση του γένους στο επίθετο, 

που η θηλυκοποίησή του συµβαίνει ανέλπιστα σε επίσηµους και παγιωµένους 

επαγγελµατικούς τύπους, όπως στην πολιτική µηχανικό, ή αµήχανα, όταν προσδιορίζει 

κάποιον ξεπερασµένο για τα σηµερινά δεδοµένα επίκοινο τύπο, όπως στην καλλιτεχνική 

διευθυντή.  

3  ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

Η λεπτοµερής µελέτη των επαγγελµατικών ουσιαστικών µε βάση τις κατηγορίες αρσενικών  

επιθηµάτων από τα οποία σχηµατίζονται οι θηλυκές εκδοχές µάς οδηγεί στις εξής 

διαπιστώσεις σχετικά µε τη διαδικασία της θηλυκοποίησης στα ελληνικά: 

1. Η θηλυκοποίηση πραγµατοποιείται σε ποσοστό 53% µε την προσθήκη θηλυκής 

κατάληξης και σε ποσοστό 47% µε τη χρήση επίκοινων τύπων10. Στη µέτρηση αυτή έχει 

υπολογιστεί και το ποσοστό των θηλυκών εκδοχών που χρησιµοποιούνται εναλλακτικά µε 

τους επίκοινους τύπους. 

2. Το µεγαλύτερο ποσοστό των επίκοινων ονοµάτων προέρχονται από την κατηγορία των 

-ος και -ός  σε ποσοστό 87%, ενώ ακολουθούν τα σε -ας µε 9% και τα σε -ης και -ής  µε 

4%. 

                                                           
9  Το θηλυκό η αρχιτεκτόνισσα, αν και είναι αρκετά συχνό στη µονολεκτική διατύπωση του 

επαγγέλµατος, δε συναντήθηκε ποτέ στον επίσηµο και παγιωµένο πολυλεκτικό επαγγελµατικό τίτλο 
ως «αρχιτεκτόνισσα µηχανικός». 

10  Ενδιαφέρον παρουσιάζει η διαπίστωση ότι το ποσοστό των επίκοινων ουσιαστικών στον Οδηγό 
Θηλυκοποίησης των Επαγγελµατικών Ονοµάτων για τη γαλλική γλώσσα είναι ανάλογο. 
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Τα ποσοτικά αποτελέσµατα και η ποιοτική αξιολόγησή τους δεν ανατρέπουν τις γενικές 

εντυπώσεις και τα συµπεράσµατα των προηγούµενων µελετών και ερευνών, ότι δηλαδή τα 

επαγγελµατικά σε -ος δύσκολα θηλυκοποιούνται µε την προσθήκη σηµαδεµένης κατάληξης 

θηλυκού γένους [[3],[4],[5]] ενώ τα σε -ας και -ης επιδέχονται µεγαλύτερους πειραµατισµούς 

στην αντικατάστασή τους από θηλυκούς τύπους [4]. Μας επιτρέπουν, όµως, να 

αντιµετωπίσουµε αντικειµενικότερα και χωρίς προκαταλήψεις τη διαδικασία της 

θηλυκοποίησης των επαγγελµατικών ονοµάτων. 

3. Επιβεβαιώθηκε ότι όσον αφορά  την κατηγορία των  επαγγελµατικών σε -ος είναι κυρίως 

γλωσσικοί οι λόγοι για τους οποίους δεν έχουν καθιερωθεί οι σηµαδεµένοι θηλυκοί τύποι. Η 

καθιέρωση αυτών των επαγγελµατικών ως επίκοινων δεν οφείλεται µόνο ή αποκλειστικά στο 

εξοικειωµένο γλωσσικό αίσθηµα µε την προϋπάρχουσα στο υπόστρωµα της ελληνικής 

διγενή κατάληξη -ος [4], αλλά και στην έντονη αντίδραση που δηµιουργείται στο γλωσσικό 

αίσθηµα από την αντίθεση ανάµεσα στα λόγια λεξικά και παραγωγικά µορφήµατα, που 

αποτελούν την πλειοψηφία αυτών των ονοµάτων, και στις λαϊκότερες νεοελληνικές 

καταλήξεις -ισσα και -ίνα µε τις οποίες αυτά µπορούν θεωρητικά να συνδυαστούν. Αυτή η 

παρατήρηση θα πρέπει να συνυπολογιστεί σε οποιαδήποτε περίπτωση τυποποίησης, δε θα 

πρέπει όµως να οδηγήσει σε αποκλεισµό των ελάχιστων εναλλακτικών εκδοχών που 

βρίσκονται ήδη σε χρήση ή να οδηγήσει σε απόρριψη προτάσεων συµβατών µε το 

γλωσσικό αίσθηµα, όπως ήδη αναφέρθηκαν για κάποιες υποκατηγορίες επιθηµάτων. 

4. Αποδείχθηκε ότι η αντίσταση θηλυκοποίησης των ουσιαστικών σε -ης µε θηλυκή 

κατάληξη αφορά ένα πολύ µικρό αριθµό ουσιαστικών και ότι οι καταλήξεις -τρια και -ισσα,  

ακόµα και στις περιπτώσεις που δεν οδηγούν στους επικρατέστερους τύπους σε επίσηµο 

περιβάλλον επικοινωνίας, µπορούν να σχηµατίζουν συµβατές µε το γλωσσικό αίσθηµα 

εναλλακτικές θηλυκές εκδοχές. Επίσης, η χωρίς προκαταλήψεις περιγραφή και 

νοµιµοποίηση των εναλλακτικών εκδοχών σε -ιδα, -τρια και -ισσα ως ισότιµων πιστεύουµε 

ότι θα συνέβαλλε στη σταθεροποίηση της θηλυκοποίησης των συγκεκριµένων 

επαγγελµατικών ουσιαστικών.  

5. Επιβεβαιώθηκε ότι τα -έας, -ίας, -ορας και -ονας αποτελούν την πιο προβληµατική 

κατηγορία στη θηλυκοποίηση των επαγγελµατικών, κυρίως λόγω της µεγάλης αντίδρασης 

που προκαλεί η άσιγµη κατάληξη -ας στη γενική του ενικού, η οποία οδηγεί στη συχνή 

παραγωγή αποκλινόντων τύπων. Η χρήση των λόγιων καταλήξεων -έως, -ορος και -ονος 

φαίνεται ότι συµβάλλει στην αποτροπή αυτών των αποκλίσεων και γι’ αυτό η συστηµατική 

περιγραφή τους είναι απαραίτητη σε οποιαδήποτε  προσπάθεια τυποποίησης. 

Η  έρευνα που παρουσιάστηκε στην παρούσα εργασία πιστεύουµε ότι συντελεί στη 

διευκρίνιση γενικότερων γλωσσολογικών ζητηµάτων σχετικά µε τη διεισδυτικότητα λόγιων 
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στοιχείων στο µορφολογικό σύστηµα της νέας ελληνικής, στο βαθµό που τα θηλυκά 

επαγγελµατικά ουσιαστικά την επηρεάζουν. Όπως φαίνεται, η επικράτηση λόγιων στοιχείων, 

κυρίως στα ουσιαστικά σε -ας και -ης, αφορά «τοπικές» και αυτόνοµες διεισδύσεις, που δεν 

ανατρέπουν την οµαλότητα και την καθαρότητα του µορφολογικού συστήµατος της νέας 

ελληνικής. Η διαπίστωση αυτή µπορεί να συµβάλει σε µια πιο διευρυµένη και ίσως πιο 

αποτελεσµατική αντιµετώπιση της θηλυκοποίησης των επαγγελµατικών ουσιαστικών, που 

θα αποδέχεται ως γλωσσικά νόµιµες κάποιες κατηγορίες επίκοινων τύπων, ως 

λειτουργικές τις περιφραστικές θηλυκές εκδοχές και ως ακίνδυνες ή χρήσιµες κάποιες 

λόγιες µορφολογικές παρεµβολές. 
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7   Η ορολογία στην ελληνική νοηµατική 
   

Αναστασία Ευκλείδη, Ελένη Κασάπη, Χαρίτων Πολάτογλου 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Σκοπός µας είναι να συζητήσουµε θέµατα που συνδέονται µε την παραγωγή ελληνικής [δηλαδή 

τοπικής] βάσης νοηµατικής ορολογίας για  ακαδηµαϊκούς σκοπούς. Με τη βάση ορολογίας της 

νοηµατικής ελληνικής για ακαδηµαϊκούς σκοπούς πιστεύουµε ότι θα δώσουµε διέξοδο στους χρήστες 

[ακούοντες και µη] οι οποίοι δε θα είναι πλέον υποχρεωµένοι να προστρέχουν αποκλειστικά σε 

αντίστοιχες διεθνείς βάσεις και, επίσης, πιστεύουµε ότι µε τον τρόπο αυτό θα αποφευχθεί στην ελληνική 

γλωσσική µειονότητα της νοηµατικής η επιβολή µιας "µητροπολιτικής ποικιλίας" ή κάποιων 

"µητροπολιτικών ποικιλιών" νοηµατικής για ακαδηµαϊκούς σκοπούς. Αυτή τη στιγµή υπάρχει το 

ενδεχόµενο της επιβολής µιας διεθνούς ποικιλίας εξαιτίας απλά και µόνο του γεγονότος ότι αυτές οι 

διεθνείς ποικιλίες της νοηµατικής για ακαδηµαϊκούς σκοπούς προηγούνται χρονολογικά κατα µία ή και 

δύο δεκαετίες συγκριτικά µε το χρόνο έναρξης της δικής µας προσέγγισης στο θέµα της ελληνικής 

ορολογίας νοηµατικής για ακαδηµαϊκούς σκοπούς. Μία τοπική βάση για ακαδηµαϊκούς σκοπούς 

θεσµοποιεί τη νόµιµη ύπαρξη της ελληνικής νοηµατικής για ακαδηµαϊκούς σκοπούς τόσο απο γλωσσική 

όσο και από κοινωνικοπολιτισµική πλευρά. Το κύριο µεθοδολογικό πρόβληµα για την παραγωγή µιας 

βάσης ορολογίας της ελληνικής νοηµατικής για ακαδηµαϊκούς σκοπούς συνδέεται µε: 

1. την ανάγκη αναγνώρισης χαρακτηριστικών και στοιχείων άλλων διεθνών ποικιλιών,  

2. τον καθορισµό των σχέσεων αυτών των ποικιλιών µε τις ειδικές αξίες και ανάγκες του ελληνικού 

πολιτισµού της νοηµατικής µειονότητας στην Ελλάδα. 

 

Terminology in Greek Sign Language 
 

Anastasia Efklides, Eleni Kassapi, Hariton Polatoglou 

SUMMARY 

Our purpose concerning the construction of a Greek [local] sign language terminological  base for 

academic purposes, we believe would offer a way to deal with  

1. the inadequacy of central international bases, as well as  

2. the problems arising from the imposition of only one "metropolitan variety" or a few 

"metropolitan varieties" of sign language for academic purposes, because the production of 

these international sign languages for academic purposes preceded our approach.  

A local base for academic purposes recognizes the legitimate existence of the Greek sign language for 

academic purposes both from a linguistic point of view as well as from a socio-cultural point of view.   
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The main methodological problems for the construction of a Greek sign language terminological base 

for academic purposes regard: 

1. the need to recognize the characteristics and elements of other international varieties, 

2. their definition in relation to the specific values and needs of the Greek sign language culture. 

 

 

0    ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Στην ανακοίνωσή µας αυτή θα επικεντρωθούµε σε ζητήµατα λεξιλογίου και φρασεολογίας σε 

πλαίσιο µετάφρασης/διερµηνείας ελληνικής< >ελληνικής νοηµατικής για ακαδηµαϊκούς 

σκοπούς.   

Πώς θα ορίσουµε τα όρια της ελληνικής ακαδηµαϊκής νοηµατικής και κατά συνέπεια πώς θα 

συλλέξουµε από αυτή τα λεξικογραφικά µας δεδοµένα; 

1    ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ 

Μία δυνατότητα είναι η διεθνής συνεργασία για τη διερεύνηση και τον καθορισµό των 

εθνικών ορίων καθώς και την παραγωγή µονόγλωσσων και στη συνέχεια δίγλωσσων 

ελληνικών [τοπικών] και πολύγλωσσων λεξικών. 1  

Στο πλαίσιο κάθε γλωσσικής κοινότητας υπάρχουν όροι που είναι κατανοητοί τοπικά, όπως 

εκπαιδευτικοί [βαθµίδες εκπαιδευτικές, τίτλοι σπουδών, εκπαιδευτικοί ρόλοι]2 ή νοµικοί  

[ονοµασίες δικαστηρίων, διαδικασιών και πράξεων]3. 

Στην περίπτωση αυτή θα χρειαστεί να επεξεργαστούµε συγκριτικά δεδοµένα:  

1. της γαλλικής,  

2. της αµερικανικής,  

3. της καναδικής,  

4. της αγγλικής και  
                                                           
1  Louis Fernando Lara p.12-13. Παραπέµπουµε σε εργασία που είναι και η πηγή απο την οποία 

µεταφέρουµε εµπειρία για τις επιλογές λήψης αποφάσεων σχετικά µε την παραγωγή βάσης 
ορολογίας στην ελληνική νοηµατική για ακαδηµαϊκούς σκοπούς. Ο Lara χειρίζεται µε επιτυχία 
προβλήµατα σχετικά µε την παραγωγή τοπικών λεξικών της ισπανικής, γεγονός που παρουσιάζει 
πολλές οµοιότητες µε το ζήτηµα της παραγωγής τοπικών λεξικών ορολογίας της νοηµατικής. 

2  Paul Kussmaul pp.1-14. 
3  Veda Charrow, Jo Ann Crandall and Robert Charrow pp. 175-190. 
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5. της ελληνικής ακαδηµαϊκής νοηµατικής.  

 

Μία άλλη δυνατότητα είναι να δούµε τη νοηµατική για ακαδηµαϊκούς σκοπούς ως διεθνές 

γεγονός µε:  

1. κοινή ιστορία,  

2. κοινό τύπο χρηστών,  

3. κοινούς κανόνες παραγωγής και  

4. κοινό σύστηµα κατανοµής δηλαδή κοινό διεθνές δίκτυο επικοινωνιακών σηµείων  όπου ο 

κάθε εθνικός επικοινωνιακός παραγλωσσικός πολιτισµός ορίζει τα τοπικά χαρακτηριστικά-

του. 

Για παράδειγµα, τα µαθηµατικά είναι ένα σύστηµα από αξιώµατα, ορισµούς, διεργασίες και 

θεωρήµατα και χρησιµοποιούνται από τις θετικές επιστήµες για την περιγραφή της φύσης.  

Περιέχουν σύµβολα και έννοιες από τα ελληνικά, λατινικά, αραβικά κλπ.  Μερικά 

παραδείγµατα από καθαρά µαθηµατικές σχέσεις είναι τα ακόλουθα: 

 

 

 

Από την άλλη µεριά η διατύπωση των εξισώσεων του Einstein έχουν παρόµοια µορφή: 

 

Επίσης πολλές φορές συναντάµε στις επιστήµες να χρησιµοποιούνται συντοµεύσεις για 

συχνά χρησιµοποιούµενες περιγραφές είτε πειραµατικών µεθόδων, είτε σηµαντικών υλικών, 

είτε χηµικών ενώσεων, είτε παθήσεων. Έτσι έχουµε το DNA, HIV, PET, AIDS, RAM, CPU, 

PC, ISO, HACCP κλπ. Οι συντοµεύσεις4 χρησιµοποιούνται οι ίδιες στις διάφορες γλώσσες. 

Θα ήταν καλό να αναφέρουµε ότι η αναγνώριση ότι οι ίδιες έννοιες πρέπει να έχουν την ίδια 

έκφραση στις διάφορες γλώσσες είχε ως αποτέλεσµα να επιλεγούν µέθοδοι και µέρη της 
                                                           
4  John H. Dirckx pp. 85-118. 
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ελληνικής γλώσσας για το σχηµατισµό των επιστηµονικών όρων. Αυτός ο κανόνας 

ακολουθείται σε µεγάλο βαθµό και σήµερα. 

Εποµένως έχουµε εξοικειωθεί µε τοµείς περιγραφής του πραγµατικού κόσµου όπου τα 

σύµβολα και οι τύποι που τον απεικονίζουν έχουν διεθνή αποδοχή και χρησιµοποιούνται 

µέσα από διεθνείς συναινέσεις χωρίς να ανήκουν σε µία µόνο τοπική γλώσσα.  

 

2. ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 

Αποφασίσαµε να υιοθετήσουµε και τις δύο δυνατότητες που αναφέρουµε παραπάνω, 

δηλαδή να δώσουµε προτεραιότητα στην τοπικότητα [εθνική εκδοχή] εξαιτίας ενός κύριου 

παράγοντα, της γλωσσικής παράδοσης που ήδη έστω και άτυπα δηµιουργούν οι ίδιοι οι 

χρήστες της ελληνικής νοηµατικής σε ποικίλα σχολικά περιβάλλοντα σε συνδυασµό µε τον 

δανεισµό διεθνών νευµάτων. 

Η άµεση εισαγωγή αποκλειστικά ακαδηµαϊκών διεθνών νευµάτων θα αποτελούσε επιβολή 

µίας µόνο µητροπολιτικής ακαδηµαϊκής γλωσσικής ποικιλίας αποκλειστικά και µόνο γιατί 

χρονολογικά άλλες γλωσσικές κοινότητες επέλυσαν προβλήµατα µετάφρασης και 

διερµηνείας της ακαδηµαϊκής νοηµατικής πριν απο εµάς.5 

Το προτέρηµα αυτής της προσέγγισης για τη ελληνική νοηµατική γλωσσική κοινότητα 

έγκειται στην αναµενόµενη αποφυγή προβληµάτων που θα προέκυπταν από τη χρήση 

κεντρικών αποκλειστικά λεξικών ή βάσεων ακαδηµαϊκής νοηµατικής όπως χρησιµοποιούνται 

σε άλλες γλωσσικές κοινότητες νοηµατικής.  

 

3. ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 

Θα επιχειρήσουµε να παρουσιάσουµε κάποιες µεθοδολογικές όψεις συναφείς µε τους 

στόχους-µας. Αυτές οι όψεις συνδέονται µε το γενικό πρόβληµα της παραγωγής ενός 

τοπικού ακαδηµαϊκού λεξικού [ελληνικής νοηµατικής] διεθνώς χρησιµοποιούµενων 

νοηµάτων και νευµάτων.  

Σε αντιδιαστολή µε τα παραδοσιακά ειδικά λεξικά ή θησαυρούς τα λεξικά ή οι θησαυροί για 

την επίλυση ακαδηµαϊκών αναγκών ακαδηµαϊκής µετάφρασης/διερµηνείας για τις ανάγκες 

των χρηστών της ελληνικής νοηµατικής και ιδίως φοιτητών σε τριτοβάθµια ιδρύµατα θα 

                                                           
5  Louis Fernando Lara p.11. 
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πρέπει να περιλαµβάνουν:  

1. όλες τις κοινές νεοελληνικές λέξεις,  

2. ειδικούς όρους,  

3. φρασεολογία, και επιπλέον,  

4. αναπαραστάσεις των ισοδύναµων νευµάτων.6 

 

Το corpus όρων και φράσεων για την ακαδηµαϊκή ελληνική νοηµατική θα πρέπει ήδη να 

είναι εκτεταµένο δεδοµένου ότι χρήστες της νοηµατικής επικοινωνούν µεταξύ-τους είτε  

1. ως µαθητές γενικών ή ειδικών σχολείων είτε  

2. ως φοιτητές πολλών και ανοµοιογενών µεταξύ τους προπτυχιακών προγραµµάτων 

σπουδών.  

Η οπτική µετάφραση [sight translation7] και η διερµηνεία8 ελληνικής< >νοηµατικής ελληνικής9 

για ακαδηµαϊκούς σκοπούς έχουν να προσφέρουν πολλά δεδοµένα τόσο για τη θεωρία της 

µετάφρασης10 όσο και για τη λεξικογραφία. Πηγές άντλησης των δεδοµένων είναι:  

                                                           
6  Louis Fernando Lara p.11.  
7  Αναφερόµαστε στην προφορική απευθείας µετάφραση γραπτών κειµένων. Συχνό γεγονός κατά την 

εθελοντική µετάφραση νοηµατικής για ακαδηµαϊκούς σκοπούς. Συνήθως συµβαίνει για την 
συµπυκνωµένη περιγραφή αποσπασµάτων ειδικών κειµένων και κυρίως κατα τη συζήτηση 
οµαδικών εργασιών σε προπτυχιακά µαθήµατα. Για την έννοια "sight translation" βλ. Daniel Gile 
pp.60-65. 

8  Τα ζητήµατα που τίθενται κατα τις πολυσυστηµατικές προσεγγίσεις για τη δηµιουργία 
λεξικογραφικών βάσεων της ελληνικής νοηµατικής συνδέονται µε τη διερµηνεία νοηµατικής και µε 
την εκπαίδευση διερµηνέων νοηµατικής. Eleni Kassapi, Anastasia Efklides, Hariton Polatoglou, 
Maria Myronidou, Maria-Teresa Papaioannou [Meta 50]. 

9  Η ελληνική νοηµατική είναι γλώσσα νέα, η οποία στερείται καθιερωµένων νευµάτων για την 
απόδοση ορολογίας στις διάφορες επιστήµες, µε αποτέλεσµα ο κάθε µεταφραστής/διερµηνέας να 
χρησιµοποιεί δικές-του αποδόσεις που, όµως δέ σταθεροποιούνται λόγω µή καταγραφής και 
συναίνεσης επι των νευµάτων αυτών. Στο Α.Π.Θ., µε πρωτοβουλία της Επιτροπής Κοινωνικής 
Πολιτικής, έχει ξεκινήσει µιά προσπάθεια καταγραφής του προβλήµατος και διασύνδεσης µε βάσεις 
λεξικογραφικών δεδοµένων του εξωτερικού ώστε να αναπτυχθεί η µελέτη και η έρευνα στην 
ελληνική νοηµατική και τη διερµηνεία-της.  

10  Η µετάφραση για ακαδηµαϊκούς ή άλλους ειδικούς σκοπούς, γραπτών και προφορικών ειδικών 
κειµένων προς την ελληνική και το αντίθετο, προϋποθέτει σπουδές των µεταφραστών/διερµηνέων 
σε ειδικά αντικείµενα [γνώση της εννοιολογικής ταυτότητας των κειµένων και των επιµέρους 
συστατικών-τους], αποδοχή σαφών κριτηρίων κατά τη σταθεροποίηση των ισοδυναµιών [γνώσεις 
ιστορικής γλωσσολογίας, εξοικείωση στη διαχείρηση ορολογίας και πρόσβαση σε βάσεις 
λεξικογραφικών δεδοµένων]. Σε αυτό το πλαίσιο ζήτηµα προτεραιότητας είναι η αναζήτηση 
ευρύτερων συναινέσεων για τη σταθεροποίηση ενός ρεαλιστικού σώµατος κειµένων και όρων που 
θα µπορούµε να ανακαλούµε κατά τη διαδικασία µετάφρασης µε στόχο τη βέλτιστη δυνατή 
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1. τα τελικά µεταφραστικά προϊόντα,11 

2. η ενδιάµεση διαγλωσσική12 και ενδογλωσσική13 επικοινωνία, πρίν απο την παραγωγή των 

τελικών προϊόντων σε πλαίσιο ακαδηµαϊκής διεµηνείας [γλωσσικής/παραγλωσσικής14] και τα 

επιµέρους συστατικά τους, 

3. η επικοινωνιακή διαδικασία κατά τη διαδροµή του µεταφραστή γραπτού ή προφορικού 

λόγου από το κείµενο-πηγή µέχρι το κείµενο-στόχος. 

‘Οπως σε κάθε άλλο µεταφραστικό γεγονός, η µετάφραση και η διερµηνεία ελληνικής< > 

νοηµατικής ελληνικής για ακαδηµαϊκούς σκοπούς αναµένεται να φωτίσουν όψεις:  

1. του διαγλωσσικού ζεύγους αυτού,15  

2. των ερµηνευτικών [µε βάση τα κείµενα και τον τρόπο] διαδροµών των συµµετεχόντων, 

3. των προτύπων κατατµήσεων [φρασεολογία],  

4. της κανονιστικής έννοιας της ισοδυναµίας [λεξιλόγιο/ορολογία/φρασεολογία], 

5. των υφολογικών επιλογών των συµµετεχόντων [γλωσσικών-παραγλωσσικών, κινησιακών 

εγγύτητας]16,  

                                                                                                                                                    
επικοινωνία µεταξύ χρηστών της νοηµατικής και της ελληνικής για ακαδηµαϊκούς σκοπούς. 

11  Απο τη στιγµή που παράγονται µέσω µετάφρασης ειδικοί όροι οι οποίοι υιοθετούνται απο τους 
χρήστες της γλώσσας-στόχου, δηµιουργούνται νέα λεξήµατα που εντάσσονται στο λεξιλόγιο της 
γλώσσας-στόχου. Gideon Toury p. 215. 

12  Για τους οµιλητές της ελληνικής νοηµατικής η ελληνική γλώσσα λειτουργεί ως ξένη γλώσσα, η 
επικοινωνία ανάµεσα στις δύο γλωσσικές κοινότητες είναι διαγλωσσική. Για το λόγο αυτό η 
Επιτροπή Κοινωνικής Πολιτικής αναζητά λύσεις ώστε οι φοιτητές-οµιλητές της νοηµατικής να 
µαθαίνουν την ελληνική ως ξένη γλώσσα. Ενα άλλο ζήτηµα που µας απασχολεί είναι η εκµάθηση 
άλλων ξένων γλωσσών αποκλειστικά απο φοιτητές-οµιλητές της νοηµατικής που ενδιαφέρονται να 
πραγµατοποιήσουν ένα µέρος των σπουδών-τους ή άλλες σπουδές στο εξωτερικό.    

13  ∆έν υπάρχει αυτή τη στιγµή στην Ελλάδα κάποιος αρµόδιος οργανισµός που να συγκεντρώνει και 
να εισάγει σε λεξικογραφική βάση νεύµατα γενικής ή ειδικής γλώσσας. Eleni Kassapi, Anastasia 
Efklides, Hariton Polatoglou, Maria Myronidou, Maria-Teresa Papaioannou [Meta 50] 

14  Ο διερµηνέας νοηµατικής χρειάζεται την γνώση σε βάθος της τριπλής δοµής της επικοινωνίας 
[γλωσσική, παραγλωσσική, κινησιακή] και θα πρέπει να εξασκηθεί στον έλεγχο των 
παραγλωσσικών και κινησιακών στοιχείων στην ελληνική και την ελληνική νοηµατική µε στόχο την 
αποφυγή φυγόκεντρων όψεων των κινήσεων-του και  των χειρονοµιών-του. Fernando Pojatos pp. 
361-370 ./ ∆έν έχουν καταγραφεί για την ελληνική και την νοηµατική-της παραγλωσσικά και 
κινησιακά στοιχεία-τους, γεγονός που αφήνει κενά στην διαπολιτισµική εκπαίδευση των 
µεταφραστών/διερµηνέων ελληνικής νοηµατικής και ελληνικής. Τα νεύµατα που θα απεικονίσουν 
όρους πρέπει να είναι προσαρµοσµένα στους γενικούς µορφολογικούς [άρα και κινησιακούς και 
παραγλωσσικούς] κανόνες της ελληνικής νοηµατικής. Juan Sager p.255. 

15  Θα έχουµε έτσι λέξεις και φράσεις  µονόγλωσσης και δίγλωσσης πολυθεµατικής κατεύθυνσης τόσο 
σε επίπεδο όρων όσο και σε επίπεδο εννοιών. Blaise Nkwenti-Azeh pp. 249-251.  

16  Fernando Pojatos pp. 361-370 . 
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6. του τρόπου παράδοσης του τελικού προϊόντος.17 

 

4. ΜΕΣΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ 

Στο σηµείο αυτό είναι αντικειµενικά απαραίτητη η συνεργασία µας τόσο µε φυσικούς χρήστες 

της ελληνικής νοηµατικής µε ακαδηµαϊκή εµπειρία όσο και µε φυσικούς οµιλητές της 

ελληνικής για ακαδηµαϊκούς σκοπούς. 

Για τη σύνθεση αυτού του corpus είναι απαραίτητη η συλλογή video µε οµιλητές νοηµατικής 

για ακαδηµαϊκούς σκοπούς από όλα τα Τµήµατα όπου οι φοιτητές18 αυτοί φοιτούν µε στόχο 

την ψηφιοποίηση19 νευµάτων. Η κεντρική µας ιδέα είναι να βιντεοσκοπηθούν συζητήσεις ή 

αφηγήσεις απο κάθε αξιόλογη για τα ακαδηµαϊκά δεδοµένα περίσταση επικοινωνίας και 

αυτό για διάστηµα ίσο µε τον ελάχιστο χρόνο φοίτησης στις σχολές και τα Τµήµατα του 

Πανεπιστηµίου-µας. 

Αλλη πολυµεσική επιλογή που εξυπηρετεί την υλοποίηση των στόχων µας είναι ο 

λογογράφος µε την υποστήριξη του οποίου µπορούµε να καταγράψουµε και να 

µεταγράψουµε προφορικά κείµενα ακαδηµαϊκού λόγου απο όπου αποδελτιώνονται µε 

ευκολία φράσεις, όροι, λεξιλόγιο. Στην Επιτροπή Κοινωνικής Πολιτικής του Αριστοτέλειου 

Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης έχουµε αρχίσει ένα πρόγραµµα επαφής µε φοιτητές που 

έχουν προβλήµατα ακοής, να προσδιορίσουµε τις ανάγκες τους όσον αφορά τη χρήση των 

υπολογιστών, να αναζητήσουµε τις δυνατότητες που υπάρχουν για να ικανοποιηθούν οι 

απαιτήσεις τους, να δοκιµάσουµε λογισµικό και υλικό κατάλληλο για ανθρώπους µε 

προβλήµατα ακοής, και να προσαρµόσουµε το λογισµικό ώστε να τους είναι χρήσιµο ως 

«διαµεσολαβητής» για την πρόσβασή τους στε προφορικά ακαδηµαϊκά κείµενα. Ένα 

παράδειγµα είναι η χρήση ενός λογισµικού που επιτρέπει την πληκτρολόγηση κειµένου 

µέσω της φωνής. Οι ελάχιστες απαιτήσεις για υλικό είναι ένας υπολογιστής µε Pentium στα 

1GHz, RAM 256 MB και 256 MB ελεύθερο χώρο στον σκληρό δίσκο. Το δοκιµάσαµε σε ένα 

Pentium 2.6 GHz και 256 MB RAM. Αρχικά πρέπει να ηχογραφηθεί η ανάγνωση του 

κειµένου και µετά αρχίζει το στάδιο της αναγνώρισης. Αυτό το στάδιο απαιτεί αρκετή µνήµη 
                                                           
17  Miriam Shlesinger pp. 7-28 
18  Στο Α.Π.Θ. φοιτούν τώρα 25 φοιτητές, φυσικοί οµιλητές της ελληνικής νοηµατικής, οι οποίοι 

παρακολουθούν προπτυχιακά προγράµµατα στα Τµήµατα Κινηµατογράφου, Καλών Τεχνών, 
Ψυχολογίας, Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής, Θεολογίας, Ιατρικής, Οδοντιατρικής, Αρχιτεκτονικής, 
Πολιτικών Μηχανικών, Φυσικής Αγωγής, ∆ασολογίας. Με βάση αυτά τα δεδοµένα εντοπίζουµε και 
τις θεµατικές-µας προτεραιότητες στην προσέγγισή-µας. Eleni Eleni Kassapi, Anastasia Efklides, 
Hariton Polatoglou, Maria Myronidou, Maria-Teresa Papaioannou [Meta 50]. 

19  Christian Galinski and Heribert Picht, pp. 42-62. 
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και παρατηρήσαµε αρκετή χρήση του δίσκου. Συνεπώς, απαιτείται µεγαλύτερη µνήµη για να 

τρέξει το πρόγραµµα σε ένα λογικό χρόνο. ∆ιαπιστώσαµε, συγχρόνως, εύλογη ικανότητα 

αναγνώρισης. Η διεπαφή δε σχεδιάστηκε έχοντας υπόψη ανθρώπους µε προβλήµατα 

ακοής. Για το λόγο αυτό σχεδιάζουµε τώρα µιαν άλλη διεπαφή, η οποία να µπορεί να 

χρησιµοποιηθεί από ανθρώπους µε προβλήµατα ακοής. Επίσης µια ευκολία η οποία µπορεί 

να φανεί χρήσιµη, και η οποία δεν υπάρχει αυτή τη στιγµή, είναι να αναγνωρίζεται η 

φωνητική υπαγόρευση και από άλλες πηγές εκτός από το µικρόφωνο του υπολογιστή.  

Στο στάδιο που διανύουµε τώρα, µας είναι ιδιαίτερα χρήσιµο να είµαστε σε διαρκή επαφή µε 

ξένα πανεπιστήµια µε κύριο, προς το παρόν, στόχο την ανάκτηση ήδη υπαρχόντων 

γλωσσαρίων. 
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8   Προσέγγιση και ερµηνεία βασικών όρων για θέµατα πρόσβασης, 
χρήσης και διαχείρισης του ραδιοφάσµατος 

   
Ιωάννης Χοχλιούρος 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Στο πλαίσιο της ανάπτυξης και εκµετάλλευσης των σύγχρονων δικτυακών υποδοµών, υπηρεσιών και 

εφαρµογών προηγµένων ηλεκτρονικών επικοινωνιών, µεγάλη σηµασία αποδίδεται στην κατάλληλη 

αξιοποίηση του ραδιοφάσµατος (φάσµατος ραδιοσυχνοτήτων) το οποίο συνιστά έναν σύνθετο «εν 

ανεπαρκεία πόρο» µε τεράστια σπουδαιότητα αλλά και θεµελιώδη τεχνολογική, επιχειρηµατική, 

εµπορική και ρυθµιστική σηµασία. Για να καταστεί αποτελεσµατική η οποιαδήποτε επιχειρούµενη 

προσέγγιση, είναι απαραίτητη η πλήρης κατανόηση του συστήµατος εννοιών που σχετίζονται κυρίως 

µε δραστηριότητες πρόσβασης, χρήσης και διαχείρισης των ραδιοσυχνοτήτων. Η συνήθης χρήση των 

αντίστοιχων όρων, µαρτυρεί ότι οι σχέσεις αυτές αγνοούνται ή δεν γίνονται σαφώς αντιληπτές. 

Χαρακτηριστικά δίνεται νοηµατική επεξήγηση και πλήρης ερµηνεία της «καταχώρισης», της 

«απονοµής» και της «εκχώρησης» ραδιοσυχνοτήτων, οι οποίες αφενός µεν συνεπάγονται 

διαφορετικές αντίστοιχες δεσµεύσεις-υποχρεώσεις, αφετέρου δε παρέχουν διαφορετικά πολλαπλά 

πλεονεκτήµατα προς τους εκάστοτε δραστηριοποιούµενους φορείς. Η επιχειρούµενη παράθεση, 

συγκριτική ανάλυση, επεξήγηση και ερµηνεία βασικών θεµατικών όρων  γίνεται σύµφωνα µε τις 

εφαρµοσµένες πρακτικές τυποποίησης οι οποίες υιοθετούνται από τη ∆ιεθνή Ένωση Τηλεπικοινωνιών 

(ITU) και το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Τηλεπικοινωνιακών Προτύπων (ETSI). Παράλληλα, µέσω της 

οντολογικής αποσαφήνισης και διάκρισης των επιµέρους δραστηριοτήτων επισηµαίνεται ο αντίκτυπος 

αυτών σε µια σειρά µέτρων και πολιτικών, που µπορούν να επηρεάσουν σοβαρά περαιτέρω 

επιχειρηµατικές, επενδυτικές ή άλλες πρωτοβουλίες, κυρίως στο πλαίσιο ανάπτυξης και προώθησης 

της Κοινωνίας της Πληροφορίας.   
 

 
 

 

Approach and interpretation of fundamental terms for matters 
relevant to access, use and management of the radio-frequency 

spectrum 
Ioannis Chochliouros 

SUMMARY 

Within the context of the development and the exploitation of modern network infrastructures, services 

and applications for the provision of advanced electronic communications, particular importance is 

given to the appropriate use of the radio frequency spectrum, which constitutes a complex  

”scarce resource” with major impacts on a variety of technological, business, commercial and 

regulatory issues. In order to realize an effective approach, it should be necessary to clarify an 

appropriate set of terms and definitions, mainly relevant to activities for access, use and management 

of the radio frequencies. The common and actual usage of the corresponding terms, usually implies 

that such relations may not be quite “distinct” and/or fully understandable. To this aim, we attempt to 
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explain various concepts as well as the fundamental and “core” differences between separate activities 

such as “frequency allocation”, “frequency allotment” and “frequency assignment”, which entail 

separate obligations for all market players involved. The suggested study is based on the thematic 

context and the approaches adopted both by the International Telecommunication Union (ITU) and the 

European Telecommunications Standards Institute (ETSI). Furthermore, through the distinction and 

the detailed clarification on the related semantics and activities, we focus on possible results and 

consequences on applied measures and policies, able to affect, very seriously, further initiatives for the 

promotion of business developments in the global framework of the Information Society. 

 
 
1 ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΡΑ∆ΙΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Σε πολλές από τις σύγχρονες δράσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) εύστοχα και επίκαιρα 

επισηµαίνεται [1] ο κεντρικός ρόλος που διαδραµατίζει ο ευρύτερος τοµέας των 

τηλεπικοινωνιών στην τεχνολογική, επιχειρηµατική, οικονοµική, κοινωνική και πολιτιστική 

ζωή των πολιτών και των Κρατών Μελών, κυρίως µέσω της απελευθέρωσης των 

σύγχρονων εφαρµογών ηλεκτρονικής επικοινωνίας, της προώθησης νέας θεσµικής 

θεώρησης και της εφαρµογής κατάλληλου ρυθµιστικού πλαισίου, µε στόχο την ανάπτυξη της 

αγοράς, την ενίσχυση του ανταγωνισµού αλλά και τη διασφάλιση στόχων δηµόσιου 

συµφέροντος. Η εξέλιξη της τεχνολογίας, η καινοτοµία στην προσφορά υπηρεσιών, η 

µείωση των τιµών και η βελτίωση της ποιότητας, που επήλθαν µε την εισαγωγή του 

ανταγωνισµού, αποτέλεσαν τη βάση για τη µετάβαση στην κοινωνία της πληροφορίας, µε 

πολλαπλά οφέλη για όλους τους εµπλεκόµενους φορείς αλλά και για τους τελικούς 

(εταιρικούς και οικιακούς) καταναλωτές και/ή χρήστες. Νέες επικοινωνιακές υπηρεσίες και 

ιδίως η ανάπτυξη του Ίντερνετ επιφέρουν νεωτερισµούς στον τρόπο επικοινωνίας των 

πολιτών καθώς και στους τρόπους µε τους οποίους πραγµατοποιούνται διάφορες εµπορικές 

και/ή επιχειρηµατικές συναλλαγές. Η επανάσταση αυτή κατευθύνεται ιδίως από την 

τεχνολογική «σύγκλιση» [2] των τοµέων των τηλεπικοινωνιών, των ραδιοτηλεοπτικών 

εκποµπών, των µέσων ενηµέρωσης και των τεχνολογιών πληροφοριών, ενώ η πολιτική 

απελευθέρωσης και εναρµόνισης των αγορών σε κοινοτική κλίµατα έχει επιταχύνει το εν 

λόγω φαινόµενο.  

Η ως άνω νοούµενη σύγκλιση αναδιαµορφώνει σε βάθος την ευρύτερη αγορά, ενώ οι 

επιδράσεις της είναι ιδιαιτέρως εµφανείς στους βασικούς τοµείς των ασύρµατων, επίγειων, 

κινητών και δορυφορικών εφαρµογών (περιλαµβανοµένων των συστηµάτων επικοινωνιών 

και εντοπισµού), που φαίνεται να πρωτοστατούν τόσο ως προς το βαθµό διείσδυσής τους 

στην αγορά όσο και ως προς την αποδοχή τους από τις διάφορες κατηγορίες των 

καταναλωτών. Οι συναφείς δραστηριότητες µε στόχο τη µετάδοση και λήψη πληροφοριών 
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και άλλων δεδοµένων µέσω ηλεκτροµαγνητικών κυµάτων συνιστούν µια ουσιώδη 

επιχειρηµατική δραστηριότητα, που συγκεντρώνει το άµεσο ενδιαφέρον όλων των 

εµπλεκόµενων φορέων, εµπορικών και µη. Σε κάθε περίπτωση, επιδιώκεται [3] η καθιέρωση 

πλαισίων στρατηγικής και επαρκών κανονιστικών µέτρων για την πολιτική του 

ραδιοφάσµατος, ώστε να εξασφαλίζεται συντονισµός αλλά και «εναρµονισµένες συνθήκες» 

όσον αφορά τη διάθεση και αποδοτική χρήση του, γεγονός που είναι απαραίτητο για την 

καθιέρωση και λειτουργία της εσωτερικής αγοράς σε πεδία δράσεων και πολιτικών, όπως οι 

ηλεκτρονικές επικοινωνίες, οι µεταφορές και η έρευνα και ανάπτυξη [4]. 

2 ΠΑΡΑΘΕΣΗ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩ∆ΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ 

Προκειµένου να καταστεί καταληπτή η ειδική ανάλυση η οποία τυγχάνει αντικείµενο µελέτης 

των επόµενων θεµατικών ενοτήτων, παρατίθεται στη συνέχεια µια σειρά όρων και ορισµών 

των βασικών εννοιών που καλύπτουν µια ευρύτερη θεµατική προσέγγιση του τοµέα  

ραδιοεφαρµογών, µε έµφαση στις τηλεπικοινωνίες και τις οπτικοακουστικές εκποµπές. Οι 

αναφερόµενοι όροι βρίσκονται σε πλήρη συµφωνία µε τα οριζόµενα στους Κανονισµούς 

Ραδιοεπικοινωνιών (Radio Regulations - RR) [5] της ∆ιεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών 

(ITU), που σηµειωτέον τυγχάνουν παγκόσµιας αποδοχής. [Επίσης, παράλληλα µε την 

αναφορά του κάθε ειδικού όρου, παρατίθεται και το αντίστοιχο άρθρο του Κανονισµού 

Ραδιοεπικοινωνιών όπου εντοπίζεται η αντίστοιχη έννοια].  

Ως τηλεπικοινωνία (telecommunications) γενικά νοείται η µετάδοση, εκποµπή ή λήψη 

σηµείων, σηµάτων, γραπτού κειµένου, εικόνων, ήχων ή πληροφοριών κάθε είδους που 

πραγµατοποιείται µε ενσύρµατα, οπτικά, ραδιοηλεκτρικά ή άλλα ηλεκτροµαγνητικά 

συστήµατα (RR S1.3). Το ηλεκτροµαγνητικό (ΗΜ) κύµα (electromagnetic wave - EMW) 

είναι οποιοδήποτε κύµα παραγόµενο από τη διάδοση χρονικά µεταβαλλόµενων ηλεκτρικών 

και µαγνητικών πεδίων. Ως συχνότητα (frequency) ΗΜ κύµατος ορίζεται ο αριθµός των 

«κύκλων µεταβολής» που λαµβάνουν χώρα ανά δευτερόλεπτο, ενός ηλεκτροµαγνητικού 

κύµατος. Ως ηλεκτροµαγνητικό φάσµα (electromagnetic spectrum) νοείται το εύρος των 

συχνοτήτων ηλεκτροµαγνητικών κυµάτων από µηδέν έως το άπειρο. Στην πράξη, για την 

κάλυψη υφιστάµενων αλλά και µελλοντικά προβλεπόµενων απαιτήσεων, το φάσµα έχει 

χωριστεί 26 διακριτές ζώνες-τµήµατα. Η ITU αναγνωρίζει επίσηµα 12 βασικές ζώνες-

περιοχές, από 30 Hz έως 3000 GHz, που συγκροτούν το ραδιοφάσµα (radiospectrum). 

(Νέες ζώνες, π.χ. από 3 THz έως 3000 THz, υπόκεινται σε διαρκή έλεγχο για την αντίστοιχη 

οριστική αναγνώριση και θεσµοθέτησή τους). Συνεπώς το φάσµα δεν είναι ανεξάντλητο, 

αλλά υπόκειται σε συγκεκριµένους περιορισµούς και όρια, προκειµένου να χρησιµοποιείται 

για τη διάθεση συγκεκριµένων εφαρµογών-υπηρεσιών, και ως εκ τούτου συνιστά πόρο «εν 

ανεπαρκεία». Ζώνη συχνοτήτων (frequency band) είναι ένα συνεχές σύνολο συχνοτήτων, 
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ευρισκόµενων µεταξύ δύο σαφώς καθορισµένων περιοριστικών ορίων συχνοτήτων. 
Ραδιοσυχνότητα (radio frequency - RF) είναι κάθε συχνότητα εντός του 

ηλεκτροµαγνητικού φάσµατος που συσχετίζεται µε διάδοση (propagation) ραδιοκυµάτων σε 

κάποιο µέσο (περιλαµβανοµένου του κενού). Το ραδιοκύµα (radio wave) είναι 

ηλεκτροµαγνητικό κύµα συχνότητας µικρότερης από 3 000 GHz, το οποίο δύναται να 

µεταδίδεται στο χώρο χωρίς τεχνητό οδηγό (RR S1.5). Για µια δοθείσα κατηγορία εκποµπής, 

ως αναγκαίο ζωνικό εύρος (necessary bandwidth) χαρακτηρίζεται το εύρος της ζώνης 

συχνοτήτων το οποίο είναι απλώς «επαρκές» ώστε να διασφαλίζει την εκποµπή 

πληροφοριών στον ρυθµό και µε την ποιότητα που απαιτούνται υπό καθορισµένες συνθήκες 

(RR S1.152). Η ραδιοεπικοινωνία (radiocommunication) είναι µορφή τηλεπικοινωνίας 

που λαµβάνει χώρα µέσω ραδιοκυµάτων (RR S1.6). Ραδιοεπικοινωνιακή υπηρεσία 
(radiocommunication service) είναι εκείνη η οποία περιλαµβάνει τη µετάδοση 

(transmission), εκποµπή (emission) και/ή τη λήψη (reception) ραδιοκυµάτων για 

συγκεκριµένους σκοπούς τηλεπικοινωνίας. (RR S1.19) 

Η έννοια του σταθµού (station) περιλαµβάνει έναν ή περισσότερους ποµπούς ή δέκτες ή 

έναν συνδυασµό ποµπών και δεκτών, περιλαµβανοµένων των παρελκόµενων εξοπλισµών, 

αναγκαίο σε µια θέση για την µεταφορά (διεξαγωγή) µιας συγκεκριµένης υπηρεσίας 

ραδιοεπικοινωνίας ή για την υπηρεσία ραδιοαστρονοµίας. Κάθε σταθµός χαρακτηρίζεται 

από το είδος της υπηρεσίας στην οποία συµµετέχει και από το εάν είναι µόνιµος ή 

προσωρινός) (RR S1.61). Ένας σταθµός µπορεί να είναι επίγειος σταθµός (terrestrial 

station) (RR S1.62) ή διαστηµικός σταθµός (satellite station) (RR S1.64). Στο σχήµα που 

ακολουθεί, απεικονίζονται µερικές από τις βασικές έννοιες που προαναφέρθηκαν. 

 

 

3 ∆ΡΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ, ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ 

Η ανάπτυξη που έχει επιτελεστεί στον τοµέα των σύγχρονων ασύρµατων τεχνολογιών, 

συχνά έχει οδηγήσει σε φαινόµενα αυξηµένης ζήτησης αλλά και κορεσµού ορισµένων 
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ζωνών συχνοτήτων, δεδοµένου ότι το ηλεκτροµαγνητικό φάσµα συνιστά πόρο «εν 

ανεπαρκεία», λόγω των συναφών τιθέµενων φυσικών περιορισµών. Σε κάθε περίπτωση, 

επιβάλλεται µια ουσιαστικότερη αλλά και ορθότερη προσέγγιση, για τη βελτιστοποίηση της 

εκάστοτε επιχειρούµενης χρήσης. Οι ραδιοσυχνότητες είναι βασικό στοιχείο για τις 

υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών ραδιοεπικοινωνιακής βάσης και στο µέτρο που 

σχετίζονται µε τις τελευταίες, οι εθνικές κανονιστικές αρχές θα πρέπει να τις κατανέµουν και 

να τις παραχωρούν σύµφωνα µε εναρµονισµένο σύνολο στόχων και αρχών, βάσει 

αντικειµενικών, διαφανών και αµερόληπτων κριτηρίων, λαµβάνοντας υπόψη τα 

δηµοκρατικά, κοινωνικά, γλωσσικά και πολιτισµικά συµφέροντα που συνδέονται µε τη χρήση 

τους, σε συνδυασµό µε αντίστοιχες διεθνείς πρωτοβουλίες και συναφή µέτρα πολιτικής. 

Η ITU έχει προβεί σχετικά στη σύσταση των RR οι οποίοι αποσκοπούν1 στη διασφάλιση  

αποτελεσµατικής χρήσης και αντικειµενικής πρόσβασης στους περιορισµένους πόρους του 

ραδιοφάσµατος, µε στόχο την άµεση αξιοποίησή του και την προώθηση νέων υπηρεσιών. 

Ειδικότερα, αυτοί προσδιορίζουν τους κανόνες για τη χρήση του φάσµατος, όπως επίσης και 

τα δικαιώµατα αλλά και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τέτοιου είδους δράσεις. 

Εποµένως οι RR προδιαγράφουν τις βασικές συνθήκες που σχετίζονται µε τη διεθνή 

διευθέτηση, από ρυθµιστική άποψη, των συναφών θεµάτων. Μερικές από τις σχετικές 

συνθήκες προδιαγράφονται µε µια γενικότερη προσεγγιστική θεώρηση (π.χ. στο πλαίσιο του 

διεθνούς Πίνακα Καταχωρίσεων Συχνοτήτων που προσδιορίζει ένα κοινό πλαίσιο αναφοράς 

µέσω του καθορισµού διακριτών περιοχών συχνοτήτων για συγκεκριµένα είδη υπηρεσιών, 

µε κοινά χαρακτηριστικά), ενώ κάποιες άλλες τυγχάνουν υποκείµενες σε περαιτέρω 

ανάλυση (π.χ. µέσω των διαδικασιών για υποχρεωτικό συντονισµό, γνωστοποίηση και 

καταγραφή σης ζωνών συχνοτήτων). Άλλες επιµέρους ενέργειες (όπως π.χ. οι διαδικασίες 

για την έκδοση αδειών, η διαθεσιµότητα ζωνών συχνοτήτων για συγκεκριµένες εφαρµογές, η 

χρήση ραδιοεξοπλισµών, κτλ.) υπόκεινται στις διατάξεις των αντίστοιχων εθνικών 

νοµοθεσιών. Οι κυβερνήσεις των κρατών που συµµετέχουν στις δράσεις της ITU (έχοντας 

επικυρώσει και αποδεχτεί τον καταστατικό χάρτη της), µεριµνούν ώστε να εφαρµόζουν τις 

αντίστοιχες αποφάσεις σε εθνικό επίπεδο καθώς επίσης και να θεσπίζουν κατάλληλες 

ρυθµιστικές διατάξεις για τη διασφάλιση της επαρκούς τήρησης και εφαρµογής των 

προβλεποµένων κανονισµών, αποφάσεων, συστάσεων, ψηφισµάτων και άλλων µέτρων. 

Ειδικότερα, στο πλαίσιο της  στρατηγικής προσέγγισης και του αντίστοιχου σχεδιασµού για 

πρόσβαση, χρήση και διαχείριση του φάσµατος µε στόχο το βέλτιστο δυνατό αποτέλεσµα, 

τυγχάνουν εκτενούς χρήσης οι βασικοί ορισµοί της «καταχώρισης», «απονοµής» και 

                                                           
1  No.196 του Καταστατικού Χάρτη της ITU (Άρθρο 44). 
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«εκχώρησης» ραδιοσυχνοτήτων, οι οποίοι αναλύονται, αντίστοιχα, στις επόµενες 

παραγράφους.  

Ως καταχώριση µιας ζώνης συχνοτήτων (allocation of a frequency band) νοείται η 

δράση για συγκεκριµένη και σαφώς προσδιορισµένη καταγραφή στον Πίνακα 

Καταχωρίσεων Συχνοτήτων2 της ITU µιας δοθείσας ζώνης συχνοτήτων για τον σκοπό της 

χρήσης της από µια ή περισσότερες (από τις περίπου 40 διακριτές και προσδιοριζόµενες 

από την ITU) επίγειες ή διαστηµικές υπηρεσίες ραδιοεπικοινωνίας ή για την υπηρεσία 

ραδιοαστρονοµίας, υπό καθορισµένες συνθήκες και προϋποθέσεις (RR S1.16). Ο 

αναφερθείς Πίνακας Καταχωρίσεων περιλαµβάνει το εύρος συχνοτήτων από 9 kHz έως 400 

GHz και διαιρείται σε µικρότερες περιοχές-τµήµατα που αντιστοιχούν σε πάνω από 40 

σαφώς προσδιοριζόµενες υπηρεσίες ραδιοεπικοινωνίας (µερικές από τις οποίες είναι 

υποσύνολα άλλων υπηρεσιών). Κατά την προσέγγιση που επιχειρείται από την ITU, οι 

υπηρεσίες χαρακτηρίζονται είτε ως «πρωτεύουσες» (“primary”) (RR S5.25) είτε ως 

«δευτερεύουσες» (“secondary”) (RR S5.26), εκ των οποίων οι σταθµοί των τελευταίων, κατά 

τη λειτουργία τους, δεν θα πρέπει να προκαλούν επιβλαβείς παρεµβολές στους σταθµούς 

των πρώτων ούτε να επιβάλλουν συνθήκες προστασίας από εκείνους [6]. Ο Πίνακας 

χωρίζεται σε τρεις περιφέρειες µε στόχο την παγκόσµια εδαφική κάλυψη, ενώ 

συµπληρώνεται και από διατάξεις για εκχωρήσεις και απονοµές συχνοτήτων (για ορισµένες 

ζώνες και υπηρεσίες), όπως και από άλλες υποχρεωτικές διαδικασίες  συντονισµού. Γενικά 

υφίστανται δύο είδη καταχωρίσεων: (α) Οι «αποκλειστικές» καταχωρίσεις, στο πλαίσιο των 

οποίων η υπό θεώρηση ζώνη συχνοτήτων αντιστοιχεί σε µια συγκεκριµένη και µεµονωµένη 

υπηρεσία ραδιοεπικοινωνίας. Αυτές προτιµώνται στις περιπτώσεις που σχετίζονται µε 

ευρεία και διεθνή χρήση πρακτικών και εξοπλισµών, γεγονός που συνεπάγεται την ανάγκη 

«εναρµόνισης» των σχετικών δραστηριοτήτων υπό ένα κοινό πλαίσιο αναφοράς, διεθνούς 

αποδοχής. (β) Οι «µεριζόµενες» καταχωρίσεις στο πλαίσιο των οποίων η υπό θεώρηση 

ζώνη συχνοτήτων αντιστοιχεί σε δύο ή περισσότερες υπηρεσίες ραδιοεπικοινωνίας. Τέτοιες 

περιπτώσεις ενδείκνυνται για τη µεγιστοποίηση της χρήσης του διαθέσιµου φάσµατος, ιδίως 

όταν περισσότερες από µια υπηρεσίες χρησιµοποιούν την ίδια ζώνη συχνοτήτων. Οι 

συναφείς ρυθµιστικές πρωτοβουλίες και µέτρα βασίζονται κυρίως στη χρήση τεχνικών, 

λειτουργικών, οικονοµικών και άλλων κριτηρίων για τον προσδιορισµό των περιπτώσεων για 

τις οποίες πρέπει να λαµβάνουν χώρα κατάλληλες συντονιστικές δράσεις [7]. Ως διαδικασία 

σε εθνικό επίπεδο, η καταχώριση σηµαίνει τον επαρκή προσδιορισµό ζωνών 

                                                           
2  Ο ∆ιεθνής Πίνακας Καταχωρίσεων Συχνοτήτων περιέχεται στο άρθρο 5 των Κανονισµών 

Ραδιοεπικοινωνιών της ITU. Προδιαγράφει τον τρόπο µε τον οποίο γίνεται επιµερισµός των ζωνών 
συχνοτήτων µεταξύ διαφορετικών υπηρεσιών στις τρεις παγκόσµιες περιφέρειες 1, 2 και 3. 
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ραδιοσυχνοτήτων, (µε τη µέριµνα της αρµόδιας εποπτεύουσας Αρχής), για χρήση από 

συγκεκριµένες ραδιοϋπηρεσίες και συναφείς εφαρµογές, σε συµφωνία µε τις αντίστοιχες 

προτάσεις της ITU (σε ευρωπαϊκό επίπεδο παράλληλα λαµβάνονται υπόψη και οι θέσεις της 

Ευρωπαϊκής ∆ιάσκεψης Ταχυδροµείων και Τηλεπικοινωνιών (CEPT - European Conference 

of Postal and Telecommunications Αdministrations), που συνιστά έναν διακυβερνητικό 

οργανισµό στον οποίο µετέχουν 44 ευρωπαϊκά κράτη και που µεριµνά για συναφή θέµατα, 

εκπονώντας τεχνικά µέτρα για την εναρµόνιση της χρήσης του ραδιοφάσµατος. Οι λύσεις 

της CEPT αντικατοπτρίζουν τις ανάγκες της κοινοτικής πολιτικής και διαθέτουν την 

κατάλληλη νοµική βάση προκειµένου να εφαρµόζονται εντός της ΕΕ). Τα πλεονεκτήµατα 

µιας κοινής εναρµονισµένης πολιτικής για θέµατα καταχωρίσεων συχνοτήτων είναι πολλά 

καθώς συντρέχουν στην ουσιαστική επίτευξη οικονοµιών κλίµακας, στη µείωση του κόστους 

των αντίστοιχων εξοπλισµών πρόσβασης και χρήσης, στην προσφορά χαµηλότερων τιµών 

προς τους καταναλωτές, στην ανάπτυξη εφαρµογών διασυνοριακής και/ή παγκόσµιας 

αποδοχής, στην ενίσχυση της διαλειτουργικότητας (interoperability) και στην παροχή 

ευκολιών περιαγωγής (roaming). Οι εθνικές πρωτοβουλίες στον τοµέα της καταχώρισης 

συχνοτήτων συχνά επιχειρούν να συµβιβάσουν στόχους επιχειρηµατικής ανάπτυξης µε 

στόχους προάσπισης του ευρύτερου δηµόσιου συµφέροντος, γεγονός το οποίο συνεπάγεται 

την ύπαρξη και τη χρήση σαφών και πλήρως τεκµηριωµένων κριτηρίων, µέσων και άλλων 

σχετικών διαδικασιών. 

Η απονοµή µιας ραδιοσυχνότητας ή ενός καναλιού ραδιοσυχνοτήτων (allotment of a 

radio frequency or radio frequency channel) είναι η εγγραφή ενός καθορισµένου 

καναλιού συχνοτήτων σε ένα συµφωνηµένο σχέδιο, που υιοθετείται από µια αρµόδια 

διάσκεψη, για χρήση από µια ή περισσότερες ∆ιοικητικές Αρχές για µια επίγεια ή 

δορυφορική υπηρεσία ραδιοεπικοινωνίας σε µια ή περισσότερες αναγνωρισµένες χώρες ή 

γεωγραφικές περιοχές και υπό καθορισµένες συνθήκες (RR S1.17). Εποµένως, στην πράξη 

συνεπάγεται τη διάθεση ενός συγκεκριµένου καναλιού ή ζώνης ραδιοσυχνοτήτων µε σκοπό 

τη χρησιµοποίησή του, κατά κανόνα σε αποκλειστική βάση, από έναν επισήµως 

αδειοδοτηµένο φορέα για την παροχή συγκεκριµένης υπηρεσίας σε µια ή περισσότερες 

γεωγραφικές ζώνες, σύµφωνα µε τους αντίστοιχους προβλεπόµενους όρους αδειοδότησης. 

Η απονοµή ραδιοσυχνοτήτων σε φορέα που δραστηριοποιείται στην αγορά, γίνεται µε την 

ατοµική διοικητική πράξη µε την οποία χορηγείται η σχετική άδεια. 

Ως εκχώρηση µιας ραδιοσυχνότητας ή ενός καναλιού ραδιοσυχνοτήτων (assignment 
of a radio frequency or a radio frequency channel) καλείται µια εξουσιοδότηση που 

δίνεται από µια αρµόδια ∆ιοικητική Αρχή για έναν λειτουργούντα ραδιοσταθµό ώστε να 

χρησιµοποιεί µια ραδιοσυχνότητα ή ένα κανάλι ραδιοσυχνοτήτων υπό καθορισµένες 
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συνθήκες (RR S1.18). Ουσιαστικά σηµαίνει τη διαδικασία της έννοµης εξουσιοδότησης -από 

την αρµόδια εθνική Αρχή- προς ένα σταθµό (αδειοδοτηµένου φορέα εκµετάλλευσης) για την 

πρόσβαση σε µια συγκεκριµένη συχνότητα, οµάδα-ζώνη συχνοτήτων ή κανάλι συχνοτήτων 

που πρόκειται να χρησιµοποιηθούν σε µια ορισµένη περιοχή (ή θέση) υπό καθορισµένους 

όρους, λαµβανοµένων υπόψη, µεταξύ άλλων, του ζωνικού εύρους (bandwidth), της ισχύος 

(power) εκποµπής, του αζιµούθιου (azimuth), του παράγοντα δράσης (duty cycle), της 

πόλωσης (polarization) και του είδους της διαµόρφωσης (modulation) του σταθµού. Η 

εκχώρηση συχνοτήτων δύναται να εξασφαλίζει την επιµέρους αποτελεσµατική διαχείριση 

της κάθε ζώνης που προκύπτει από τις λειτουργίες σχεδιασµού χρήσης του φάσµατος [8]. 

Στο πλαίσιο αυτό είναι εφικτή η εκχώρηση συχνοτήτων σε συγκεκριµένους φορείς-χρήστες 

µε ακριβή χαρακτηριστικά αναφορικά µε τις γεωγραφικές συντεταγµένες, την ισχύ 

εκποµπής, τον τύπο της κεραίας, του ποµπού, κτλ. Επιπλέον, ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται 

στην ανάλυση της ηλεκτροµαγνητικής συµβατότητας και στην αποφυγή παρεµβολών των 

αντίστοιχων συστηµάτων.  

Γενικά αναγνωρίζεται ότι η διανοµή του φάσµατος ραδιοσυχνοτήτων σε χρήστες θα πρέπει 

να αντιστοιχεί, εύλογα, σε αντίστοιχες τοπικές και/ή εθνικές ανάγκες και συνεπώς να 

διεκπεραιώνεται µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε εθνικό επίπεδο, γεγονός το οποίο µπορεί 

να αιτιολογεί τυχόν διαφορές µεταξύ κρατών, ως προς την διαθεσιµότητα συχνοτήτων για 

την παροχή των ίδιων υπηρεσιών-εφαρµογών. Όταν η ζήτηση ραδιοσυχνοτήτων, σε 

συγκεκριµένη ζώνη, υπερβαίνει τις διαθέσιµες, θα πρέπει να ακολουθούνται προσήκουσες 

και διαφανείς διαδικασίες για την παραχώρησή τους, προκειµένου να αποφεύγονται 

διακρίσεις και για τη βελτιστοποίηση της χρήσης τους. Συνεπώς, για την επίτευξη 

ικανοποιητικών αποτελεσµάτων και συνδυαστικά µε τα εκάστοτε µέτρα για τη χορήγηση 

αδειών, συχνά προτείνονται διαδικασίες και µέτρα ανάλογης τιµολόγησης της πρόσβασης, 

στο ραδιοφάσµα υπό ανταγωνιστικές διαδικασίες, µε στόχο τη διάθεση καναλιών υπό 

συγκεκριµένους όρους σε συγκεκριµένες ζεύξεις, οι οποίες θα καλύπτουν συγκεκριµένες 

περιοχές. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί ότι η διοικητική τιµολόγηση και η δηµοπράτηση 

του ραδιοφάσµατος επιτρέπουν τη διασφάλιση της αποδοτικής χρήσης του, ενώ 

ταυτόχρονα, στο πλαίσιο της νέας Οδηγίας για θέµατα αδειοδότησης [9] µε στόχο την 

ενθάρρυνση της αποδοτικής χρήσης του ραδιοφάσµατος, τίθενται προοπτικές για την 

ανάπτυξη µιας «δευτερογενούς αγοράς» του ραδιοφάσµατος. 

Ειδικότερα, στο πεδίο των δράσεων εκχώρησης συχνοτήτων από την αρµόδια εθνική 

κανονιστική Αρχή (και πάντοτε µε γνώµονα τα προβλεπόµενα στον αντίστοιχο Πίνακα 

Καταχωρίσεων της ITU που συνήθως µεταφέρεται επικυρωµένος στην εθνική νοµοθεσία 

βάσει του αντίστοιχου Εθνικού Κανονισµού Κατανοµής Ζωνών Συχνοτήτων (Ε.Κ.Κ.Ζ.Σ.)), θα 
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πρέπει να επιλέγονται οι κατάλληλες συχνότητες (ή κανάλια) που θα διατίθενται για χρήση 

από συγκεκριµένους σταθµούς ή επιχειρηµατικούς φορείς, µε στόχο την αποτελεσµατική 

παροχή συγκεκριµένων υπηρεσιών σε συγκεκριµένη περιοχή ή περιφέρεια. Πριν από την 

έκδοση της σχετικής νοµιµοποιητικής πράξης, η αρµόδια Αρχή θα µεριµνά ώστε να λαµβάνει 

υπόψη τυχόν άλλους όρους που διέπουν τη χρήση συχνοτήτων για την υπό θεώρηση ζώνη 

συχνοτήτων, όπως π.χ. την ύπαρξη τυχόν άλλων απαιτήσεων (υποχρεωτική εθνική 

διευθέτηση-διαµόρφωση καναλιών («καναλοποίηση»), όρια ισχύος, ειδικοί όροι 

εγκατάστασης σταθµών, ειδικοί περιορισµοί για λόγους δηµόσιας άµυνας, ασφάλειας και 

τάξης, κ.α.). 

 

 

4 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ 

Στις ακόλουθες θεµατικές ενότητες επιχειρούµε αρχικά να συνοψίσουµε τις βασικές σχέσεις,  

τις οµοιότητες αλλά και τις διαφορές µεταξύ των στοιχειωδών εννοιών χρήσης και 

διαχείρισης του φάσµατος, ενώ στη συνέχεια επισηµαίνουµε τον αντίκτυπό τους σε σειρά 

θεµελιωδών δράσεων που λαµβάνουν χώρα σε συναφείς τοµείς. 

Η έννοια της καταχώρισης (allocation) αφορά µια ζώνη συχνοτήτων και αναφέρεται στον 

επαρκή προσδιορισµό και τη διάθεση αυτή της ζώνης συχνοτήτων, για την παροχή 

συγκεκριµένης υπηρεσίας-εφαρµογής ραδιοεπικοινωνίας. Οι υπηρεσίες κατηγοριοποιούνται 

σύµφωνα µε τον Πίνακα Καταχωρίσεων της ITU, βάσει του οποίου προσδιορίζεται ένα κοινό 

πλαίσιο αναφοράς µέσω του καθορισµού διακριτών περιοχών συχνοτήτων για συγκεκριµένα 

είδη υπηρεσιών, µε κοινά χαρακτηριστικά. Η εν λόγω δράση, κατά κανόνα έχει δεσµευτική 

ισχύ για όλα τα κράτη τα οποία έχουν επικυρώσει τον Καταστατικό Χάρτη της ITU, και 

εποµένως τυγχάνει αποδοχής από τις αρµόδιες εθνικές ρυθµιστικές Αρχές, που µεριµνούν 

για την αποτελεσµατική διαχείριση του φάσµατος. Σε εθνικό επίπεδο συγκροτεί βασικό 

δοµικό στοιχείο για τον προσδιορισµό του εκάστοτε Ε.Κ.Κ.Ζ.Σ., καθώς ουσιαστικά 

προδιαγράφει συγκεκριµένες  ζώνες ραδιοσυχνοτήτων για χρήση από συγκεκριµένες 

ραδιοϋπηρεσίες και συναφείς εφαρµογές. Σε ορισµένες ειδικές περιπτώσεις, και για ειδικές 

εφαρµογές που ενδέχεται να αφορούν ένα συγκεκριµένο εύρος συχνοτήτων για 

συγκεκριµένη εδαφική περιοχή, µπορεί να υπάρξει διαφοροποίηση, π.χ. σε εθνική στάθµη, 

αναφορικά µε την επιχειρούµενη -συγκριτικά µε τις τρεις παγκόσµιες περιφέρειες- 

καταχώριση συχνοτήτων. Στην περίπτωση αυτή µπορούν να υφίστανται κατ’εξαίρεση 

ορισµένες «πρόσθετες» (RR S5.34-37) ή «εναλλακτικές» καταχωρίσεις (RR S5.38-41) που 

αντανακλούν συγκεκριµένες δράσεις εθνικής πολιτικής. Η καταχώριση συνιστά βασική 

προϋπόθεση για την επίτευξη δράσεων απονοµής ή εκχώρησης, που συµβαίνουν σε 
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επόµενο στάδιο. 

Η έννοια της απονοµής (allotment) αφορά µια συγκεκριµένη ραδιοσυχνότητα ή ένα 

καθορισµένο κανάλι ραδιοσυχνοτήτων, προσδιορισµένο για τους αποκλειστικούς σκοπούς 

της παροχής µιας υπηρεσίας ραδιοεπικοινωνίας, η οποία διατίθεται στην εδαφική περιφέρεια 

µιας συγκεκριµένης χώρας (ή µιας ευρύτερης γεωγραφικής περιοχής) από αρµοδίως 

αδειοδοτηµένο φορέα, σύµφωνα µε αντίστοιχα κριτήρια, όρους και κανόνες. Για τον 

προσδιορισµό των εκάστοτε τιθέµενων συναφών προϋποθέσεων µπορεί να λαµβάνεται 

υπόψη είτε η διεθνής πρακτική είτε άλλου είδους προσέγγιση, ενδεχοµένως προτεινόµενη 

και εφαρµοζόµενη αποκλειστικά από την αρµόδια εθνική κανονιστική Αρχή, στο πλαίσιο των 

αντίστοιχων ειδικών εθνικών διατάξεων για τη χορήγηση και τον έλεγχο αδειών παροχής 

τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και ανάπτυξης-εκµετάλλευσης δικτύων και υποδοµών. Σε 

κάθε περίπτωση η απονοµή συνιστά µια µορφή δραστηριότητας πλήρως εντασσόµενης στο 

θεµατικό πεδίο των µέτρων αδειοδότησης, και συνεπάγεται τη διάθεση του συγκεκριµένου 

καναλιού ή ζώνης ραδιοσυχνοτήτων µε σκοπό τη χρησιµοποίησή του, κατά κανόνα σε 

αποκλειστική βάση, για την παροχή συγκεκριµένης εφαρµογής.   

Η εκχώρηση (assignment) µιας ραδιοσυχνότητας (ή ενός καναλιού ραδιοσυχνοτήτων) 

συνιστά µια µορφή εξουσιοδότησης που χορηγείται σε αδειοδοτηµένο φορέα, µε τη µέριµνα 

της αρµόδιας εθνικής ρυθµιστικής ή εποπτεύουσας Αρχής, για την έναρξη χρησιµοποίησης 

από συγκεκριµένο εγκατεστηµένο ραδιοσταθµό της αντίστοιχης ραδιοσυχνότητας (ή του 

καναλιού ραδιοσυχνοτήτων) σε συγκεκριµένη θέση-περιοχή και µε συγκεκριµένα τεχνικά 

χαρακτηριστικά, σύµφωνα µε προϋποθέσεις που περιγράφονται στη σχετική άδεια. Η 

εκχώρηση συνιστά βασικό µέτρο για την αποτελεσµατική διαχείριση του φάσµατος, καθώς 

παρέχει, ανά επιµέρους περιοχή και σύµφωνα µε τα χαρακτηριστικά και τις απαιτήσεις των 

εκάστοτε υφιστάµενων σταθµών, τη δυνατότητα της χρήσης συχνοτήτων από διαφορετικούς 

φορείς µε στόχο την αποτελεσµατικότερη παροχή υπηρεσιών. 

Η συντονισµένη και έγκαιρη παροχή των κατάλληλων πληροφοριών όσον αφορά την 

κατανοµή, τη διαθεσιµότητα και τη χρήση ραδιοφάσµατος αποτελεί ουσιαστικό στοιχείο για 

την ενθάρρυνση των επενδύσεων και της καινοτοµίας, την ενίσχυση του ανταγωνισµού και 

τη χάραξη πολιτικής, τόσο στο ευρωπαϊκό όσο και στο παγκόσµιο περιβάλλον αναφοράς. 

Το ίδιο ισχύει και για τις τεχνολογικές εξελίξεις από τις οποίες θα προκύψουν νέες τεχνικές 

κατανοµής και διαχείρισης του ραδιοφάσµατος καθώς και ενδεχοµένως νέες µέθοδοι 

παραχώρησης-διάθεσης συχνοτήτων. Σήµερα είναι επιτακτική η ανάγκη ανάληψης δράσεων 

(ιδίως σε κοινοτικό επίπεδο) για την επίτευξη εναρµονισµένης και ισόρροπης προσέγγισης 

στη χρήση του ραδιοφάσµατος, ιδίως στα πεδία των επικοινωνιών, των ραδιοτηλεοπτικών 
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εκποµπών, των µεταφορών, της έρευνας και της προστασίας της ανθρώπινης υγείας, ώστε 

να διασφαλίζεται ότι η εν λόγω χρήση τηρεί τις αρχές της εσωτερικής αγοράς, καθώς και για 

την προστασία των κοινοτικών συµφερόντων σε διεθνές επίπεδο. Η οποιαδήποτε ανάπτυξη 

πολιτικής [10] στους τοµείς του ραδιοφάσµατος θα πρέπει να συντελείται συνεκτιµώντας όχι 

µόνο τεχνικές παραµέτρους, αλλά επίσης και παράγοντες οικονοµικούς, πολιτικούς, 

πολιτιστικούς, στρατηγικούς, υγείας και κοινωνικούς, καθώς επίσης και τις διάφορες, 

δυνητικά αντικρουόµενες ανάγκες των χρηστών, αποσκοπώντας στην εξασφάλιση δίκαιης, 

χωρίς διακρίσεις, αλλά και «αναλογικής» ισορροπίας. Οι συναφείς δράσεις καλούνται να 

επιτελέσουν έναν εξαιρετικά δύσκολο σκοπό, επιτυγχάνοντας µια µορφή «ισορροπίας» 

µεταξύ, από τη µια πλευρά των αναγκών νέων επιχειρηµατικά σκοπούµενων δικτύων και 

υπηρεσιών, και από την άλλη δράσεων µη εµπορικά προσανατολισµένων, όπως για θέµατα 

άµυνας, πολιτικής προστασίας, δηµόσιας τάξης και ασφάλειας, για τις δηµόσιες 

ευρυεκποµπές, για τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, τη ραδιοστρονοµία, κτλ.  
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9   Γαύρος ή σαρδέλα ή αντσούγια; 
   

Jean-Yves Bassole 
RÉSUMÉ 

Les trois dénominations αντσούγια, γαύρος et σαρδέλα se réfèrent à deux poissons et non à trois. Si les 

lexicographes grecs s’accordent pour reconnaître dans l’αντσούγια une forme conservée de poisson 

(dans le sel ou dans l’huile), leurs avis divergent quand il s’agit de déterminer le poisson concerné : 

pour les uns (parmi eux, le dictionnaire de la Fondation M. Triantafyllidis), il s’agit du γαύρος ; et pour 

les autres (parmi eux, le dictionnaire de G. Mpampiniotis), il s’agit de la σαρδέλα. Cette communication 

étudie ces deux points de vue en les resituant dans leurs contextes étymologique et ichtyologique, mais 

aussi industriel et alimentaire. La conclusion est que l’αντσούγια est le γαύρος. Mais il est intéressant 

de rechercher les raisons qui ont conduit à ce type de situation, qui n’est pas unique tant en grec qu’en 

français. Par ailleurs, compte tenu des problèmes de production (rareté de la matière première et 

pression sur les prix), rien n’interdit de penser qu’on puisse un jour se tourner vers la σαρδέλα pour 

élaborer la spécialité connue sous le nom d’αντσούγια. 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Οι τρεις ονοµασίες αντσούγια, γαύρος και σαρδέλα αναφέρονται σε δύο ψάρια και όχι σε τρία. Παρόλο 

που οι Έλληνες λεξικογράφοι αναγνωρίζουν στη λέξη αντσούγια την κονσερβοποιηµένη µορφή του 

ψαριού (στην άλµη, το αλάτι ή το λάδι), οι γνώµες διίστανται ως προς τον προσδιορισµό του ίδιου του 

ψαριού : για ορισµένους (βλ. το λεξικό του Ιδρύµατος Μ. Τριανταφυλλίδη) πρόκειται για τον γαύρο, ενώ 

για άλλους (βλ. το λεξικό του Γ. Μπαµπινιώτη), πρόκειται για τη σαρδέλα. Αυτή η ανακοίνωση µελετά τις 

δύο απόψεις όχι µόνο στο ετυµολογικό και ιχθυολογικό αλλά και στο βιοµηχανικό και διατροφικό τους 

πλαίσιο. Το συµπέρασµα είναι ότι η αντσούγια και ο γαύρος αναφέρονται στο ίδιο ψάρι. Έχει όµως 

πολύ ενδιαφέρον να εξετάσουµε τους λόγους που οδήγησαν σε αυτή την κατάσταση, η οποία δεν 

αποτελεί µοναδική περίπτωση τόσο στα Ελληνικά όσο και στα Γαλλικά. Εξάλλου, αν ληφθούν υπόψη τα 

προβλήµατα που αντιµετωπίζει η παραγωγή (σπανιότητα της πρώτης ύλης και πιέσεις στις τιµές), δεν 

αποκλείεται στο µέλλον να χρησιµοποιηθεί η σαρδέλα για την παραγωγή της αντσούγιας ως 

µεταποιηµένου προϊόντος. 

 

 

 

Les trois dénominations αντσούγια, γαύρος et σαρδέλα renvoient à des poissons connus 

dans nos pays riverains de la mer Méditerranée, puisqu’ils y sont abondamment pêchés, 

transformés et consommés1. La plupart des sources lexicographiques grecques admettent 

                                                           
1  Voir Commission Poissons de la Méditerranée p. 21 (anchois) et p. 34 (sardine) ainsi que 

Commission PCP 2004 p. 6-9. Les anchois représentent au moins 15 % des captures annuelles au 
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qu’αντσούγια2, γαύρος3 et σαρδέλα4 ne renvoient pas à trois types de poisson différents, 

mais bien à deux : elles semblent également admettre à peu près toutes que l’αντσούγια 

n’est pas une espèce de poisson spécifique, mais le nom d’un poisson connu sous une 

autre appellation5. La question est donc de déterminer l’espèce dont il s’agit. 

Une première famille de dictionnaires estime que l’αντσούγια est le γαύρος (parmi eux, le 

dictionnaire de la Fondation Manolis Triantafyllidis)6 ; pour la seconde, l’αντσούγια est la 

σαρδέλα (parmi eux, le dictionnaire de G. Mpampiniotis)7 ou une variété de ce poisson8. 

Pour étayer leur point de vue, nos lexicographes ont élaboré divers systèmes de 

démonstration fondés sur des approches qui tentent, avec plus ou moins de bonheur, 

d’allier l’étymologie à l’ichtyologie. 

S’agissant de l’étymologie, tous les lexicographes s’entendent pour faire dériver αντσούγια 

d’un terme étranger : de l’anglais « anchovy »9, du français « anchois »10, de l’espagnol 

« anchoa »11, de l’italien « acciuia »12, « accinga »13 ou « acciuga »14 (avec l’explication 

                                                                                                                                                    
niveau mondial, voir Institut de Recherche pour le Développement IRD, Fiches scientifiques, 
fiche 181, juillet 2003, intitulée « L’anchois pêché n’est pas toujours celui qu’on croit », 
www.ird.fr/fr/actualites/fiches/2003 /fiche181.htm#1. 

2  Avec ses variantes orthographiques αντσούγα (∆ηµητράκου Μέγα t. 1 p. 677 sv αντσούγα, Κριαρά 
Νέο p. 128 sv αντσούγια), αντζούγια (Λεξικό της Κοινής p. 134 sv αντζούγια, Μπαµπινιώτη p. 220 
sv αντσούγια), αντζούγα (Ακαδηµία Αθηνών t. 2 p. 257 sv αντζούγια, Λεξικό της Κοινής p. 134 sv 
αντζούγια) et αντζούα (Ακαδηµία Αθηνών t. 2 p. 257 sv αντζούγια). 

3  Avec sa variante orthographique γάβρος (Κριαρά Νέο p. 1486 sv χαψί, Νεώτερον col. 975 sv 
γάβρος). 

4  Avec sa variante orthographique σαρδέλλα (∆ηµητράκου Μέγα t. 8 p. 6470 sv σαρδέλλα). 
5  A l’exception de Νεώτερον col. 975 sv γάβρος, qui semble considérer que l’αντσούγια est un type 

de poisson et le γαύρος et la σαρδέλα un autre. 
6  Λεξικό της Κοινής p. 134 sv αντζούγια. Voir aussi Εγκυκλοπαίδεια t. 9 p. 389 sv αντζούγια. 
7  Μπαµπινιώτη p. 220 sv αντσούγια. Voir aussi ∆ηµητράκου Μέγα t. 1 p. 677 sv αντσούγα et t. 2 

p. 1259 sv αφύη, Γρηγορόπουλος p. 88 sv αντσούγια, Νέο Λεξικό της Ελληνικής p. 107 sv 
αντσούγια, Νέο Λεξικό Γιοβάνη p. 170 sv αντσούγα, Υπερλεξικό t. 1 p. 384 sv αντσούγα. 

8  Ακαδηµία Αθηνών t. 2 p. 257 sv αντζούγια, Ανδριώτη p. 24 sv αντζούγια, ∆αγκίτση t. 1 p. 58 sv 
αντσούγ(ι)α, ∆ηµητράκου Νέον p. 162 sv αντσούγια, Γεωργοπαπαδάκου p. 138 sv αντσούγα, 
Καµπανά p. 111 sv αντσούγα, Κριαρά Νέο p. 128 sv αντσούγια, Λεξικό της ∆ηµοτικής p. 64 sv 
αντσούγα, Λεξικό της Νεοελληνικής p. 108 sv αντσούγα, Λεξικόν της Νέας Ελληνικής t. 1 p. 299 sv 
αντσούγια, Μπουσνάκη t. 1 p. 435 sv αντζούγα, Νέο Λεξικό της Ελληνικής p. 97 sv αντζούγια, 
Πανλεξικόν t. 1 p. 381 sv αντσούγια, Σταµατάκου t. 1 p. 400 sv αντσούγα, Τεγόπουλος-Φυτράκης 
p. 121 sv αντζούγια, Υπερλεξικό t. 1 p. 364 sv αντζούγα. 

9  Εγκυκλοπαίδεια t. 9 p. 389 sv αντζούγια. 
10  Εγκυκλοπαίδεια t. 9 p. 389 sv αντζούγια et Νέο Λεξικό της Ελληνικής p. 107 sv αντσούγια. 
11  Ελευθερουδάκη Εγκυκλοπαιδικόν t. 2 p. 237 sv αντσούγα et Ελευθερουδάκη Επίτοµον p. 276 sv 

αντσούγια. 
12  Ελευθερουδάκη Εγκυκλοπαιδικόν t. 2 p. 237 sv αντσούγα. 
13  Ανδριώτη p. 24 sv αντζούγια, Νέο Λεξικό της Ελληνικής p. 97 sv αντζούγια et Σταµατάκου t. 1 p. 400 

sv αντσούγα. 
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étymologique « acciuga » < latin tardif *apiu(v)a < grec αφύη15) et même du génois 

« anciua »16. 

En ce qui concerne le γαύρος, ils s’accordent pratiquement tous pour reconnaître que ce 

nom dérive d’εγγραυλίς (γαύρος < *γλαύρος < *γραύλος < *γγραύλος < *εγγραύλος < 

εγγραυλίς)17. 

Enfin, l’étymologie de σαρδέλα fait également l’unanimité : ce nom dérive de l’italien 

« sardella »18. 

S’agissant du volet ichtyologique des travaux lexicographiques, les choses se présentent 

comme suit : 

A. schéma « αντσούγια = γαύρος » : l’αντσούγια correspond à l’εγγραυλίς et, plus 

particulièrement, à l’engraulis encrasicholus19 ; αντσούγια est l’appellation du poisson 

conservé dans le sel20, mais peut aussi, selon certains, désigner le poisson frais21 ; 

B. schéma « αντσούγια = σαρδέλα » : l’αντσούγια correspond à l’αφύη du grec ancien22. 

(Notons cependant que l’αφύη du grec ancien est effectivement assimilée à la 

sardine23, mais aussi à l’anchois24.) L’αντσούγια est également l’appellation du poisson 

                                                                                                                                                    
14  Ακαδηµία Αθηνών t. 2 p. 257 sv αντζούγια, ∆αγκίτση t. 1 p. 58 sv αντσούγ(ι)α, Μπουσνάκη t. 1 p. 

435 sv αντζούγα, Τεγόπουλος-Φυτράκης p. 121 sv αντζούγια. 
15  Λεξικό της Κοινής p. 134 sv αντζούγια, Μπαµπινιώτη p. 220 sv αντσούγια. 
16  Κριαρά Νέο p. 128 sv αντσούγια. 
17  Εγκυκλοπαίδεια t. 16 p. 466 sv γαύρος. Voir aussi Ανδριώτη p. 63 sv γαύρος, Λεξικό της Κοινής p. 

298 sv γαύρος, Μπαµπινιώτη p. 409 sv γαύρος, Σταµατάκου t. 1 p. 870 sv γαύρος, Τεγόπουλος-
Φυτράκης p. 270 sv γαύρος, Υπερλεξικό t. 2 p. 748 sv γαύρος. 

18  Εγκυκλοπαίδεια t. 53 p. 456 sv σαρδέλα. Voir Λεξικό της Κοινής p. 1196-1197 sv σαρδέλα, 
Μπαµπινιώτη p. 1590 sv σαρδέλα. 

19  Εγκυκλοπαίδεια t. 9 p. 389 sv αντζούγια : « Οι αντζούγιες συγγενεύουν προς τη ρέγγα [...] E. 
encrasicholus (κν. γαύρος) στην Ευρώπη έχουν µεγάλη οικονοµική σηµασία για τον άνθρωπο ». 

20  Εγκυκλοπαίδεια t. 16 p. 227 sv γαύρος : « ο γαύρος απαντά στο εµπόριο νωπός ή παστωµένος΄ για 
τον παστωµένο γαύρο έχει επικρατήσει η ονοµασία αντζούγια », Λεξικό της Κοινής p. 134 : 
« Γαύρος που διατηρείται και τρώγεται ως αλίπαστο ». Voir Ελευθερουδάκη Επίτοµον p. 276 sv 
αντσούγια.  

21  Νεώτερον col. 437 sv αντσούγια : « Τρώγεται νωπός ή διατηρηµένος (κονσέρβα ή αλίπαστος) », 
Πανλεξικόν t. 1 p. 381 sv αντσούγια : « Είδος µικρού ιχθύος [...] τρωγοµένου και νωπού αλλά 
συνηθέστερον αλιπάστου εις βαρέλια ή κουτιά [...] ». 

22  ∆ηµητράκου Μέγα t. 1 p. 677 sv αντσούγα et t. 2 p. 1259 sv αφύη, Σταµατάκου t. 1 p. 400 sv 
αντσούγα, Βοστανζόγλου p. 257 n° 559. Il convient de noter que Ελευθερουδάκη Εγκυκλοπαιδικόν 
t. 2 p. 237 sv αντσούγα présente, sans se référer expressément à la sardine, le schéma : αντσούγα 
= αφύη = εγγραυλίς η εγκρασίχολος = χαψί. Voir aussi Ελευθερουδάκη Επίτοµον p. 276 sv 
αντσούγια. 

23  ∆ηµητράκου Μέγα t. 2 p. 1259 sv αφύη et LiddelI & Scott t. 1 p. 463 sv αφύη.  
24  Bailly p. 332 sv αφύη : « anchois ou sardine ». 
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conservé dans le sel25. 

Mais alors deux problèmes se posent : 

1. Certains partisans du schéma αντσούγια = σαρδέλα  jugent utile d’ajouter = εγγραυλίς η 

εγκρασίχολος26. Or, nous avons vu que cette appellation correspondait à γαύρος27. 

2. D’autres partisans de ce même schéma renvoient à χα(µ)ψί28. Or, χαψί désigne 

l’εγγραυλίς29. 

Ce qui conduit parfois à de curieuses définitions au sein d’un même dictionnaire ; en voici 

quelques exemples : 

Giovanis : 

αντσούγα = χαψί = σαρδέλα = εγγραυλίδες30 

γάβρος = εγγραυλίς η εγκρασίχολος = χαψί31 

χαψί = σαρδέλα32. 

Kriaras : 

αντσούγια = παστωµένη σαρδέλα = χαψί33 

                                                           
25  ∆ηµητράκου Μέγα t. 1 p. 677 sv αντσούγα : « αλίπαστος ο µικρός ιχθύς αφύη », ∆ηµητράκου Νέον 

p. 162 sv αντσούγια « είδος αλιπάστου σαρδέλλας », Γρηγορόπουλος p. 88 sv αντσούγια : 
« παστή σαρδέλα », Κριαρά Νέο p. 128 sv αντσούγια : « είδος µικρής παστωµένης 
σαρδέλας », Λεξικό της Νεοελληνικής p. 108 sv αντσούγα : « είδος αλατισµένης 
σαρδέλας », Μπαµπινιώτη p. 220 sv αντσούγια : « η σαρδέλα που τρώγεται παστή », 
Νέο Λεξικό Γιοβάνη p. 170 sv αντσούγα : « διατηρείται σε λάδι και άρµη », Σταµατάκου t. 
1 p. 400 sv αντσούγα : « είδος παστωµένης σαρδέλας, ο µικρός ιχθύς των αρχαίων αφύη 
αλίπαστος », Τεγόπουλος-Φυτράκης p. 121 sv αντζούγια : « είδος παστής σαρδέλας », 
Υπερλεξικό p. 384 sv αντσούγα : « παστωµένη σαρδέλα ». 

26  P. ex. Νέο Λεξικό Γιοβάνη p. 170 sv αντσούγα le rattache à la famille des εγγραυλίδες, 
Ελευθερουδάκη Εγκυκλοπαιδικόν t. 2 p. 237 sv αντσούγα aussi. 

27  Εγκυκλοπαίδεια t. 16 p. 227 sv γαύρος : « κοινή ονοµασία του είδους Engraulis encrasicholus, που 
ανήκει στην οικογένεια Engraulidae, των Αριγγοειδών Οστεϊχθύων. » 

28  Κριαρά Νέο p. 128 sv αντσούγια, Νέο Λεξικό Γιοβάνη p. 170 sv αντσούγα, Ελευθερουδάκη 
Εγκυκλοπαιδικόν t. 2 p. 237 sv αντσούγα : « κν. ονοµασίες χαψί και σαρδέλα ». 

29  LiddelI & Scott t. 2 p. 6 sv εγγραυλίς : « µικρός ιχθύς, καλούµενος ωσαύτως εγκρασίχολος » et p. 13 
sv εγκρασίχολος : « είδος µικρού ιχθύος, συνώνυµ. τω εγγραυλίς (ή έγγραυλις) κοινώς χαψί », 
Βοστανζόγλου p. 257 n° 559 : « εγγραυλίς η εγκρασίχολος, κ. χα(µ)ψί ». 

30  Νέο Λεξικό Γιοβάνη p. 170 sv αντσούγα. 
31  Νέο Λεξικό Γιοβάνη p. 317 sv γάβρος. 
32  Νέο Λεξικό Γιοβάνη p. 1745 sv χαψί. 
33  Κριαρά Νέο p. 128 sv αντσούγια. 
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χαψί = σαρδέλα ou γάβρος = αντσούγια34. 

Mpousnakis : 

αντζούγα = σαρδέλα = εγγραυλίδες = χαψί = γαύρος (όταν τρώγεται νωπά)35. 

A ce point, il n’est peut-être pas inutile de solliciter l’avis de spécialistes. 

Du point de vue ichtyologique, la sardine appartient à la classe des ostéichtyens, ordre des 

clupéiformes, famille des clupéidés36 et l’anchois à la classe des ostéichtyens, ordre des 

clupéiformes, famille des engraulidés37. Pour les ichtyologues grecs, il ne fait aucun doute 

que l’engraulis encrasicholus correspond à l’anchois français, à l’anchovy anglais et au 

γαύρος grec38 – point de vue également partagé par les glossaires spécialisés39 et repris 

dans les statistiques communautaires40. 

Mais, dans ce domaine, les ichtyologues ne sont pas les seuls spécialistes dont l’avis doit 

être pris en considération : il convient également d’examiner le point de vue des 

professionnels du secteur de la pêche et de l’industrie alimentaire liée à la pêche ou à 

l’aquaculture : la terminologie qu’ils adoptent diffère parfois de celle des ichtyologues, mais 

c’est elle qui exerce une influence sur le grand public et qui, de ce fait, est susceptible de 

passer dans la langue courante. Les informations que ces professionnels nous livrent 

tendent à confirmer deux éléments : 

1. l’αντσούγια n’est pas la σαρδέλα. Ainsi, et pour se limiter à quelques exemples 

                                                           
34  Κριαρά Νέο p. 1486 sv χαψί. 
35  Μπουσνάκη t. 1 p. 435 sv αντζούγα. 
36  Fiche « sardine commune » (code espèce 35040) de l’OFIMER (office national interprofessionnel 

des produits de la mer et de l'aquaculture) : « Caractères distinctifs : Mâchoire légèrement saillante, 
opercule strié et grandes écailles tombant facilement. Pas de nageoire adipeuse. L'origine de sa 
nageoire dorsale est située en avant de celle des pelviennes. Les 2 derniers rayons de sa nageoire 
anale sont plus allongés que les autres. Confusions possibles : La sardine avec son opercule strié 
ne peut être confondue qu'avec les jeunes aloses. […] »  
(www.ofimer.fr/Pages/Especes/PagesFiches/35040.html). 

37  Fiche « anchois commun » (code espèce 35080) de l’OFIMER : « Caractères distinctifs : Corps 
allongé et cylindrique, d'aspect très brillant et bleuté, 1 nageoire dorsale, mâchoire supérieure 
nettement proéminente, bouche de grande taille se terminant loin en arrière de l'œil. Pas de 
nageoire adipeuse. Confusions possibles : Pas de confusion possible avec une autre espèce 
».(www.ofimer.fr/Pages/Especes/PagesFiches/35080.html). 

38  Voir p. ex. le projet intitulé « ∆ιερεύνηση των Φυσικών και Βιολογικών διεργασιών που επηρεάζουν 
τα στάδια νεοσυλλογής και µετά-νεοσυλλογής του γαύρου » (Commission européenne, DG XIV, 
contrat n° Q5RS-2002-01216) ; récapitulatif : www.fishri.gr/in_ /main_08a.htm. 

39  Commission Poissons appréciés p. 10 (Engraulis encrasicolus) et p. 26 (Sardina pilchardus) ; 
European Commission n° 211. 

40  P. ex. Commission Poissons de la Méditerranée p. 21. 
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seulement, Xifias propose une liste des produits qu’il commercialise : on y trouve les 

αντσούγιες à côté des σαρδέλλες41. Même chose pour Kalloni, qui présente une liste de 

produits illustrée42. On voit mal comment il pourrait s’agir du même poisson43 ; 

2. l’αντσούγια est bien le γαύρος. Nireus commercialise à la fois σαρδέλλα, αντσούγια et 

γαύρος44 ; mais, dans la version anglaise de son catalogue, toute ambiguïté a disparu : 

αντσούγια et γαύρος y sont traduits par anchovy45. Kalloni présente des αντσούγιες  

dans sa liste de produits illustrée ; mais, dans le catalogue détaillé des produits, c’est le 

terme γαύρος qui est utilisé46 pour désigner les produits correspondants. 

Notons à cet égard que, lorsque les producteurs se réfèrent au γαύρος conservé au sel ou à 

l’huile (c’est-à-dire une fois les filets levés), ils utilisent le terme αντσούγια47. Cependant, 

lorsqu’ils se réfèrent au poisson cuisiné ou mariné, ils n’utilisent pas αντσούγια, mais bien 

γαύρος48. En cela, ils se conforment à un usage largement répandu dans le domaine de la 

gastronomie, où l’on parle de φιλέτο αντσούγιας et d’αντσούγια λαδιού, mais de γαύρος 

αχνιστός, de γαύρος βραστός λαδολέµονο, de γαύρος λαδορίγανη, λεµονάτος, µαρινάτος, 

ξυδάτος, πανέ, πλακί, ριγανάτος, σαγανάκι, τηγανητός ou encore de γαύρος σε 

αµπελόφυλλα49. 

L’article αντσούγια de l’encyclopédie Papyros-Larousse-Britannica nous livre probablement 

l’explication de cet état de fait : « Κοινή ελληνική ονοµασία που αποδίδει την αγγλική 

anchovy και τη γαλλική anchois, µε την οποία είναι διεθνώς γνωστά διάφορα εµπορεύσιµα 

είδη Αρριγγοειδών Οστεϊχθύων της οικογένειας Engraulidae »50. On le voit, l’accent y est mis 

sur le fait que les termes « anchovy » et « anchois » renvoient, en l’occurrence, non pas au 

poisson frais, mais bien à la préparation commercialisée ; en d’autres termes, le grec 
                                                           
41  www.xifias.gr puis cliquer sur προϊόντα. 
42  www.kalloni.gr/ProdGr.htm. 
43  Même illustration chez Seven Seas Fish Co (www.sevenseas.gr/html/gr/products.htm). 
44  www.nireus.gr/greek/mari.html : σαρδέλλα µαρινάτη, αντσούγια φιλέτο et γαύρος φιλέτο 

µαρινάτος. 
45  www.nireus.gr/english/mari.html : marinated sardine, dry salted anchovy et marinated 

anchovy. 
46  www.kalloni.gr/ProdGr.htm et www.kalloni.gr/ServeGr01.htm (αντσούγιες) à comparer à 

www.kalloni.gr/ProdGr06.htm (γαύρος). 
47  P. ex. αντσούγια παστή (EVGE), αντσούγια φιλέτο (EVGE, Nireus, Trata, Vialko-Skourtopoulos), 

αντσούγια φιλέτο µε κάπαρι (Kalloni). 
48  P. ex. γαύρος µαρινάτος (EVGE, Kalloni, Nireus, Trata), γαύρος πλακί (Trata), γαύρος ριγανάτος 

(Trata, Vialko-Skourtopoulos). 
49  Voir les recettes de www.hungry.gr et www.syntages.gr. 
50  Εγκυκλοπαίδεια t. 9 p. 389 sv αντζούγια. 
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αντσούγια renvoie à la forme conservée de l’anchois et non à sa forme fraîche. 

Le français a connu, mutatis mutandis, un problème terminologique analogue avec un autre 

poisson : la morue. En effet, pendant longtemps, la morue n’a été connue que sous sa 

forme salée ou séchée ; et quand, avec les progrès de la conservation et des transports, la 

« morue fraîche » est arrivée sur les marchés, la dénomination donnée par ceux qui la 

pêchaient et/ou la commercialisaient (les Hollandais) s’est imposée : c’est ainsi 

qu’aujourd’hui « cabillaud » (du néerlandais kabeljauw51) est plus fréquemment employé en 

français que « morue fraîche »52. 

Mais revenons à l’anchois. Nous pouvons désormais poser la formule : γαύρος frais –

αντσούγια conservée (dans le sel ou dans l’huile) – ce que les Byzantins dénommaient sans 

doute γραυλόπαστον53. 

On peut proposer quelques éléments de réflexion susceptibles d’expliquer cette situation – 

ces explications pouvant fort bien se combiner entre elles : 

- le premier élément à prendre en considération est sans nul doute l’origine 

étrangère des mots αντσούγια et σαρδέλα : intégrés plus récemment en grec, ces 

deux mots n’ont pas connu de longue tradition d’utilisation et, partant, se sont 

prêtés à des emplois ou à des utilisations discutables – et ce, d’autant plus que 

ces deux types de poissons subissaient la même transformation (conservés dans 

le sel, la saumure ou l’huile) et le même conditionnement (d’abord en barils et, 

plus tard, en boîtes de conserve)54 ; 

- en deuxième lieu, il faut observer que les dictionnaires les plus anciens 

n’assimilaient pas l’αντσούγια à la σαρδέλα, mais la définissaient comme une 

variété de sardine55. Par la suite, rares sont ceux qui ont approfondi la question, 

                                                           
51  European Commission n° 441. Selon le Dictionnaire Lexis p. 246, il s’agit du nom usuel de l’églefin, 

qui est souvent appliqué à la morue fraîche. 
52  En tout état de cause, cabillaud est le terme utilisé dans les documents communautaires ; voir p. 

ex. Commission réforme p. 30-31 (Annexe I. Etat actuel des principaux stocks de poissons dans la 
Communauté). 

53  Εγκυκλοπαίδεια t. 16 p. 466 sv γαύρος (*γραυλόπαστον) et Κριαρά Λεξικό t. 5 p. 272 
(εγγραυλοπαστοφάγος). 

54  Comme le faisait bien observer en 1932 l’Επίτοµον t. 1 p. 283 sv αντσούγα: « Καταναλίσκεται 
ευρύτατα πανταχού του κόσµου ως αλίπαστος, είτε εντός λευκοσιδηρών δοχείων (άνευ κεφαλών), 
είτε εντός βαρελίων (χαψιά). » 

55  Ακαδηµία Αθηνών t. 2 p. 257 sv αντζούγια et Λεξικόν της Νέας Ελληνικής t. 1 p. 299 sv αντσούγια, 
Πανλεξικόν t. 1 p. 381 sv αντσούγια : « Είδος µικρού ιχθύος […] οµοίου µε την σαρδέλλαν […] ». 
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les uns se contentant de reproduire l’ancienne définition56, les autres simplifiant en 

passant de l’idée de variété à celle de sardine tout court57. D’autres enfin 

témoignent d’une hésitation puisqu’ils ont conservé les deux sens sous deux 

entrées différentes58 ; 

- une troisième explication est sans doute à rechercher dans l’attrait qu’exerce 

l’étymologie : αντσούγια < acciuga < *apiu(v)a < αφύη = sardine. Le point faible de 

ce schéma est l’équivalence entre αφύη et sardine, car il est fort difficile de 

déterminer avec certitude ce que les Grecs de l’antiquité entendaient par αφύη59 ; 

- enfin, un dernier élément d’explication est peut-être à rechercher dans la 

terminologie étrangère : français anchois, anglais anchovy, allemand Sardellen60. 

Il n’est guère difficile d’imaginer que la ressemblance apparente entre σαρδέλα et 

Sardellen ait pu induire en erreur des importateurs, des consommateurs et, 

pourquoi pas ? des lexicographes. 

Permettez-moi, pour conclure, de faire un peu de fiction. Le recours croissant à des 

techniques de pêche de plus en plus sophistiquées et efficaces a conduit, en quelques 

décennies, à mettre en danger les ressources halieutiques mondiales61 et, en particulier, 

celles de la Méditerranée62. L’anchois fait partie des espèces qui y sont très largement 

pêchées63. Des efforts ont été déployés tant par la Communauté Européenne64 que par les 

                                                           
56  Voir note 8. 
57  Voir note 7. 
58  Νέο Λεξικό της Ελληνικής p. 97 sv αντζούγια : « είδος σαρδέλας » et p. 107 sv αντσούγια : « είδος 

ψαριού, χαψί, σαρδέλα », Υπερλεξικό t. 1 p. 364 sv αντζούγα : « είδος σαρδέλας », et p. 384 sv 
αντσούγα : « παστωµένη  σαρδέλα ». 

59  Bailly p. 332 sv αφύη (cf. note 24) ; le Dictionnaire Lexis p. 76, sv « anchois », semble bien 
considérer qu’αφύη désignait l’anchois puisqu’il présente l’étymologie suivante : « esp. anchoa, du 
grec aphuê » ; Grand Larousse t.1 p. 168 sv anchois : « probabl. de l’esp. anchoa [par 
l’intermédiaire du provençal], du gr. aphuê, même sens, par une forme du lat. pop. *apiu(v)a, 
appuyée par la glose apya […] ».  

60  European Commission n° 211 et Commission Poissons de la Méditerranée p. 21. 
61  Commission réforme p. 30 : « La tendance générale est à l’accroissement des parts prélevées 

chaque année sur les stocks (augmentation du taux de mortalité par pêche), évolution qui a 
provoqué une baisse des quantités de poissons adultes. Pendant les dernières années, on a vu 
pour bon nombre de stocks les quantités de poissons adultes dans la mer tomber au-dessous ou 
devenir très proches des niveaux garantissant une probabilité élevée de durabilité (niveaux de 
précaution concernant la biomasse du stock), alors que, depuis longtemps, elles les dépassaient 
généralement. » 

62  Commission Poissons de la Méditerranée p. 9 : « Malheureusement, comme dans d’autres mers, la 
surpêche a eu un effet néfaste et nombre de stocks sont aujourd’hui surexploités. » Voir aussi 
Kempf & Tesseydre. 

63  Eurostat p. 2 : « Major species in catches. […] For the Acceding Countries the two major species, 
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Etats membres65 pour remédier à cette situation de crise. Il n’en demeure pas moins que 

des pays qui n’appartiennent pas à l’Union européenne prélèvent des quantités 

considérables de poissons et, en particulier, d’anchois66. 

Le jour où certaines espèces de poisson se feront plus rares, ou plus chères que d’autres, 

les industries de transformation se tourneront naturellement vers d’autres espèces – plus 

abondantes ou moins chères – pour produire la même spécialité. 

Elles l’ont d’ailleurs déjà fait avec ce qu’il est convenu d’appeler « λακέρδα » : cette 

spécialité se faisait autrefois avec de la bonite (παλαµίδα)67 et, faute de matière première 

offerte à un prix raisonnable, elle se fait essentiellement aujourd’hui avec un proche parent 

de la bonite, le thon (τόννος)68. La différence est que, dans ce cas précis, producteurs et 

autorités semblent avoir été gênés par la confusion possible et ont adopté un nouveau 

terme – τονολακέρδα69 – pour désigner cette préparation spécifique et la distinguer ainsi de 

la préparation traditionnelle à base de bonite. Mais le phénomène demeure : faute de 

bonite, on en est venu à utiliser du thon. 

Lorsque la mer ne donnera plus suffisamment de γαύρος, on utilisera peut-être de la 

σαρδέλα pour faire des αντσούγιες. Ce jour-là, les partisans de l’αντσούγια-σαρδέλα 

pourront être considérés comme de véritables précurseurs. 

 

 
                                                                                                                                                    

the European sprat (Sprattus sprattus) and the Atlantic herring, made up 40 % of the total. However 
the extreme case is with the other Candidate Countries where a single species, the European 
anchovy (Engraulis encrasicolus), accounted for 59 % of the total catch. » 

64  Moyennant l’adoption de diverses mesures dans le cadre de la Politique Commune de la 
Pêche (voir p. ex. règlement (CE) n° 850/98 du Conseil, du 30 mars 1998, visant à la conservation 
des ressources de pêche par le biais de mesures techniques de protection des juvéniles 
d'organismes marins, Journal officiel L 125 du 27/04/1998, p. 1-36, règlement (CE) n° 2371/2002 du 
Conseil, du 20 décembre 2002, relatif à la conservation et à l’exploitation durable des ressources 
halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche, Journal officiel L 358 du 
31/12/2002, p. 59-80, Commission Encourager et Commission Code. 

65  En particulier, pour réduire ou stabiliser le volume de captures : Eurostat/Commission p. 36 
(captures en Méditerranée ventilées par pays) ; s’agissant plus particulièrement de la Grèce, 
16 456 tonnes d’anchois pêchés en 1999 (Commission PCP 2001 p. 4) à comparer à 10 770 tonnes 
en 2002 (Commission PCP 2004 p. 6). 

66  Commission PCP 2004 p. 21 (captures d’anchois au titre de la Turquie : 320 000 tonnes). 
67  Μπαµπινιώτη p. 992 sv λακέρδα : «παστό ψάρι΄ παλαµίδα που διατηρείται µέσα σε άρµη». 
68  Μπαµπινιώτη p. 992 sv λακέρδα indique dans son encadré : « Ο παστός (διατηρηµένος σε άλµη) 

τόννος και η παστή παλαµίδα, αυτά που οι αρχαίοι ονόµαζαν «θύννας» οι Ρωµαίοι τα έλεγαν 
lacerta […] », Εγκυκλοπαίδεια t. 37 p. 219 sv λακέρδα et 458 sv λακέρδα. 

69  Voir p. ex. www.evge.gr/thalasina.asp et www.xifias.gr puis cliquer sur προϊόντα. 



 

 120 

Références bibliographiques 

[1] Ακαδηµία Αθηνών, Λεξικόν της Ελληνικής Γλώσσης Α΄ Ιστορικόν Λεξικόν της Νέας 
Ελληνικής της τε κοινώς οµιλουµένης και των ιδιωµάτων, Αθήναι, Τυπ. «Εστία», 1933 et 
suiv. 

[2] Ανδριώτη, Ν.Π., Ετυµολογικό Λεξικό της Κοινής Νεοελληνικής, Θεσσαλονίκη, 
Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης [Ίδρυµα Μανόλη Τριανταφυλλίδη], 1983/3. 

[3] Bailly, A., Dictionnaire Grec-Français. Le Grand Bailly, Paris, Hachette, 2000/rééd. 

[4] Commission des Communautés européennes, Communication de la Commission au 
Conseil et au Parlement européen. Encourager les méthodes de pêche plus 
respectueuses de l’environnement : le rôle des mesures techniques de conservation, 
COM(2004) 438 final (http://europa.eu.int/eur-lex/fr/com/cnc/2004/ 
com2004_0438fr01.pdf). 

[5] Commission des Communautés européennes, Communication de la Commission 
relative à la réforme de la politique commune de la pêche (calendrier de mise en 
œuvre) COM(2002) 181 final, Luxembourg, OPOCE, 2002. 

[6] Commission européenne, Code européen de bonnes pratiques pour une pêche durable 
et responsable, Luxembourg, OPOCE, 2004. 

[7] Commission européenne, La PCP en chiffres. Données de base sur la politique 
commune de la pêche, Luxembourg, OPOCE, 2001. 

[8] Commission européenne, La PCP en chiffres. Données de base sur la politique 
commune de la pêche, édition 2004, Luxembourg, OPOCE, 2004. 

[9] Commission européenne, Poissons appréciés dans l’UE – Petit glossaire, Luxembourg, 
OPOCE, 2002. 

[10] Commission européenne, Poissons de la Méditerranée – Petit glossaire, Luxembourg, 
OPOCE, 2003. 

[11] ∆αγκίτση, Κ., Ετυµολογικό Λεξικό της Νεοελληνικής, Αθήνα, Εκδ. Οίκος Ι.Γ. Βασιλείου, 
1978. 

[12] ∆ηµητράκου, ∆., Μέγα Λεξικόν της Ελληνικής Γλώσσης, Αθήναι, Αρχαίος Εκδοτικός 
Οίκος ∆ηµ. ∆ηµητράκου, 1949. 

[13] ∆ηµητράκου, ∆.Β., Νέον Λεξικόν Ορθογραφικόν και Ερµηνευτικόν Όλης της Ελληνικής 
Γλώσσης, Αθήναι, Εκδόσεις « Περγαµηναί », 1959/2. 

[14] Dictionnaire de la langue française Lexis, Paris, Larousse, 1994/rééd. 

[15] Εγκυκλοπαίδεια Πάπυρος Λαρούς Μπριτάννικα, Αµαρούσιον, Πάπυρος, 1981 et suiv. 

[16] Ελευθερουδάκη Εγκυκλοπαιδικόν Λεξικόν, Αθήνα, Εκδοτικός Οίκος Ελευθερουδάκη, 
s.d./2. 

[17] Ελευθερουδάκη Επίτοµον Εγκυκλοπαιδικόν Λεξικόν, s.l., Εγκυκλοπαιδικαί Εκδόσεις Ν. 
Νίκας & Σια, s.d. 

[18] Επίτοµον Εγκυκλοπαιδικόν Λεξικόν της Πρωίας, Αθήναι, Εκδ. «Πρωίας», 1932. 

[19] European Commission, Multilingual Illustrated Dictionary of Aquatic Animals and Plants, 
Oxford, Fishing News Books / Luxembourg, OPOCE, 1998/2. 



 

 121 

[20] Eurostat, Statistics in focus – Agriculture and fisheries, Theme 5 – 31/2003, 
Luxembourg, OPOCE, 2003. 

[21] Eurostat/Commission européenne, Pêche – Annuaire 2003 – Données 1993-2002, 
Thème 5 Agriculture et pêche, Luxembourg, OPOCE, 2003. 

[22] Γεωργοπαπαδάκου, ∆., Το Μεγάλο Λεξικό της Νεοελληνικής Γλώσσας. Μονοτονικό, 
Αθήνα, Μαλλιάρης-Παιδεία, 1984. 

[23] Grand Larousse de la Langue Française en six volumes, Paris, Larousse, 1971. 

[24] Γρηγορόπουλος, ∆. et al., Λεξικό της νέας Ελληνικής Γλώσσας µε αναγωγή στην Αρχαία 
Ελληνική, Αθήνα, Έννοια, 2002. 

[25] Καµπανά, Η.Ι., Μονοτονικό Λεξικό της ∆ηµοτικής, ορθογραφικό, ερµηνευτικό, 
ετυµολογικό, Αθήνα, Οργανισµός Εκδόσεων Καµπανά, s.d. 

[26] Kempf, H. & Tesseydre, A., « L’épuisement des stocks de poissons menace la pêche », 
Le Monde 11 mars 2005 (www.lemonde.fr/web/article/0,1-0@2-3244,36-
401118,0.html) 

[27] Κριαρά, Ε., Λεξικό της Μεσαιωνικής Ελληνικής ∆ηµωδούς Γραµµατείας 1100-1669, 
Θεσσαλονίκη, s.éd., 1969 et suiv. 

[28] Κριαρά, Ε., Νέο Ελληνικό Λεξικό της Σύγχρονης ∆ηµοτικής Γλώσσας γραπτής και 
προφορικής, Αθήνα, Εκδοτική Αθηνών, 1995. 

[29] Λεξικό της ∆ηµοτικής, ορθογραφικό, ερµηνευτικό, ετυµολογικό, Αθήνα, Εταιρεία 
Ελληνικών Εκδόσεων, s.d./3. 

[30] Λεξικό της Κοινής Νεοελληνικής, Θεσσαλονίκη, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο 
Θεσσαλονίκης – Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών [Ίδρυµα Μανόλη Τριανταφυλλίδη], 
1999/2. 

[31] Λεξικό της Νεοελληνικής (δηµοτικής γλώσσας), Θεσσαλονίκη, Ι. Ρέκου & Σια, 1978. 

[32] Λεξικόν της Νέας Ελληνικής Γλώσσης (= Λεξικόν της « Πρωίας »), Αθήνα, Εκδ. Οίκος 
Σταµ. Π. ∆ηµητράκου, s.d./nouv. éd. 

[33] LiddelI, H.G. & Scott, R., Μέγα Λεξικόν της Ελληνικής Γλώσσης Ανέστη Κωνσταντινίδου, 
Αθήναι, Εκδ. Γ.Π. Γεωργακάς, s.d./rééd. anast. de l’éd. de 1902. 

[34] Μπαµπινιώτη, Γ.∆., Λεξικό της Νέας Ελληνικής Γλώσσας, Αθήνα, Κέντρο Λεξικολογίας, 
1998/2. 

[35] Μπουσνάκη, Μ., Το Μεγάλο Λεξικό της ∆ηµοτικής, Θεσσαλονίκη, Εκδ. 2002, Αφοι 
Μπουσνάκη, s.d. 

[36] Νέο Λεξικό της Ελληνικής, Αθήνα, Εκδόσεις Σταφυλίδη, 1992. 

[37] Νέο Λεξικό Χρ. Γιοβάνη - Θησαυρός όλης της Ελληνικής Γλώσσας, s.l., Παγκόσµιος 
Εκδοτικός Οργανισµός Χρήστος Γιοβάνης, s.d. 

[38] Νεώτερον Ορθογραφικόν και Εγκυκλοπαιδικόν Επίτοµον Λεξικόν, Αθήναι, Εκδ. Ηλίου, 
s.d. 

[39] Πανλεξικόν. Μέγα Σύγχρονον Επίτοµον Λεξικόν Απάσης της Ελληνικής Γλώσσης, 
Αθήναι, Εκδ. Οίκος Αθηνών Γ. ∆ραγατάκη, 1962. 

[40] Σταµατάκου, Ι.∆., Λεξικόν της Νέας Ελληνικής Γλώσσης, καθαρευούσης και δηµοτικής, 



 

 122 

Αθήναι, Βιβλιοπροµηθευτική, 1971/rééd. 

[41] Τεγόπουλος-Φυτράκης, Μείζων Ελληνικό Λεξικό, Αθήνα, Εκδόσεις Αρµονία, 1997. 

[42] Βοστανζόγλου, Θ., Αντιλεξικόν ή Ονοµαστικόν της Νεοελληνικής Γλώσσης, Αθήναι, Ι. 
Βοστανζόγλου, 1962/rééd. 

[43] Υπερλεξικό της Νεοελληνικής Γλώσσας, Αθήνα, Εκδ. Αφοι Παγουλάτοι, s.d. 

 

Jean-Yves BASSOLE 

D.Phil. D.Litt., ITI-RI, Université Marc Bloch, Strasbourg 

22 rue René Descartes   F-67084 STRASBOURG CEDEX, France 

+ 33 3 8841 5998   bassole@umb.u-strasbg.fr 

 

 

 

 
 



 

 123 

10   Οδηγώντας στην Κύπρο: η ορολογία της οδικής κυκλοφορίας 
   

Φρειδερίκος Βαλετόπουλος, Μαριάννα Κατσογιάννου 
 

 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Το άρθρο αυτό παρουσιάζει µέρος έρευνας µε αντικείµενο την ορολογία του Κώδικα Οδικής 

Κυκλοφορίας (ΚΟΚ) στην Ελλάδα και την Κύπρο. Η εργασία βασίστηκε αφενός στην αποδελτίωση του 

εκπαιδευτικού υλικού που διατίθεται στους εκπαιδευόµενους οδηγούς στις δύο χώρες και αφετέρου 

στην αντιπαραβολή των αποδελτιωµένων όρων µε τα αντίστοιχα δεδοµένα του προφορικού λόγου από 

την κοινή νεοελληνική και την κυπριακή. Το ζήτηµα παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, ιδιαίτερα ύστερα 

από την προσπάθεια εκσυγχρονισµού της ορολογίας στην Ελλάδα και την Κύπρο, η οποία συνοδεύεται 

από συστηµατική προσπάθεια απόδοσης των όρων στα ελληνικά. Τελικός στόχος της εργασίας είναι η 

δηµιουργία ενός δι-διαλεκτικού λεξικού (νεοελληνική κοινή - κυπριακή) σε ηλεκτρονική µορφή, µε 

δυνατότητα διάθεσης στο διαδίκτυο. 

 

Driving in Cyprus 
and the terminilogy of traffic regulations 

 
Freiderikos Valetopoulos, Marianne Katsoyannou 

 
 

SUMMARY 
The present article examines the terminology used in the Traffic Regulations both of Greece and 

Cyprus. The research is based on the one hand on a corpus compiled from educational material that is 

available to prospective drivers, and on the other hand on a comparison of the technical terminology 

and relative data of Modern Greek and Greek Cypriot vernacular. Subsequently, the issue of the Traffic 

Regulations is of particular interest, when attempting to modernize and attribute the terminology in 

Greek. Final objective of this research is to create an electronic bi-dialectal dictionary (Modern Greek – 

Cypriot Greek) that could be made available through the Internet. 
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1. Στόχοι και πηγές της έρευνας 

Στην εργασία αυτή παρουσιάζουµε µια σειρά από προκαταρκτικές παρατηρήσεις που 

αφορούν την ορολογία του γνωστικού τοµέα του αυτοκινήτου και ειδικότερα της οδικής 

κυκλοφορίας. Απώτερος στόχος της έρευνας είναι η σύνταξη ενός λεξικού όρων και 

εκφράσεων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ) που χρησιµοποιούνται σε δύο ποικιλίες 

της ελληνικής γλώσσας, την κοινή νεοελληνική (στο εξής ΚΝΕ) και την κυπριακή. Ο όγκος 

των δεδοµένων που έχει συγκεντρωθεί µέχρι στιγµής, µπορεί να θεωρηθεί αντιπροσωπευτι-

κός και επαρκής για µια πρώτη προσέγγιση του αντικειµένου. 

Το σώµα κειµένων που χρησιµοποιήσαµε ως βάση της έρευνας αποτελείται από τα 

εκπαιδευτικά βοηθήµατα που προτείνονται στους µαθητευόµενους οδηγούς στην Ελλάδα 

και την Κύπρο [1]. Από την αποδελτίωση των εγχειριδίων αυτών, προέκυψε ένα πρώτο 

σύνολο από όρους του γραπτού λόγου, που συµπληρώθηκε στη συνέχεια µε τους 

αντίστοιχους όρους του προφορικού λόγου, όποτε αυτοί ήταν διαφορετικοί. Το αποτέλεσµα 

της εργασίας αυτής είναι ένας κατάλογος από 579 όρους της ΚΝΕ και της κυπριακής. Όλοι 

οι όροι που συγκεντρώσαµε εντάσσονται στο γνωστικό τοµέα <µεταφορές> και µπορούν να 

διακριθούν στους υποτοµείς <οδική κυκλοφορία>, <µηχανολογία αυτοκινήτου> και <τµήµατα 

αυτοκινήτου>, ακολουθώντας την ταξινόµηση LENOCH (την οποία επιλέξαµε µε κριτήριο ότι 

είναι αυτή που έχει υιοθετήσει το EURODICAUTOM). Είναι ενδιαφέρον να σηµειώσουµε ότι η 

ορολογία της µηχανολογίας και των τµηµάτων του αυτοκινήτου προέρχεται κυρίως από το 

εγχειρίδιο της ΚΝΕ, ενώ το κυπριακό εγχειρίδιο είναι µάλλον φτωχό σε όρους από αυτούς 

τους τοµείς. Η διαφορά θα πρέπει µάλλον να αποδοθεί στο γεγονός ότι, αντίθετα από ό,τι 

συµβαίνει στην Κύπρο, στην Ελλάδα η µηχανολογία του αυτοκινήτου αποτελεί µέρος της 

εξεταστέας ύλης των υποψήφιων οδηγών [2]. 

Στην παρούσα φάση, θα περιοριστούµε στην ανάλυση της γλώσσας των δύο εγχειριδίων. 

Έτσι, ξεκινώντας από µια γενική παρουσίαση των χαρακτηριστικών της προφορικής και της 

γραπτής µορφής των δύο ποικιλιών που θα µας απασχολήσουν, θα εστιάσουµε την 

προσοχή µας σε τοµείς όπως είναι το λεξιλόγιο και η σύνταξη. Ειδικότερα, θα 

επικεντρωθούµε στα παρακάτω θέµατα: 

α. θεωρητικά προβλήµατα που τίθενται από τη µελέτη των όρων, όπως είναι για 

παράδειγµα η συνωνυµία και η πολυσηµία ή οι δάνειες λέξεις και η ενσωµάτωσή τους, 

τόσο στο γραπτό όσο και στον προφορικό λόγο, 

β. ύφος και συντακτικές δοµές που χρησιµοποιούνται στα εγχειρίδια,  

γ. προοπτικές της έρευνας για δηµιουργία νέων γλωσσικών πόρων σε ένα ειδικευµένο 

θεµατικό πεδίο, όπως αυτό που εξετάζουµε. 
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Πριν προχωρήσουµε στην παρουσίαση των πιο πάνω ζητηµάτων, θα πρέπει να 

αναφέρουµε και µια ιδιαιτερότητα του αντικειµένου µας: όπως συµβαίνει και σε άλλες 

περιπτώσεις όπου η ορολογία δε συνδέεται µε την ανάπτυξη κάποιου επιστηµονικού τοµέα, 

οι όροι δεν κατασκευάζονται ειδικά για να περιγράψουν µια αφηρηµένη έννοια ή ένα 

δοµηµένο τµήµα της ανθρώπινης γνώσης, αλλά κυρίως για να καλύψουν επικοινωνιακές 

ανάγκες ονοµατοθεσίας σε σχέση µε συγκεκριµένες, αλλά όχι απαραίτητα συγκροτηµένες ή 

αυστηρά οργανωµένες δραστηριότητες του εµπειρικού κόσµου [3]. Όπως θα δούµε στη 

συνέχεια, η παρατήρηση αυτή είναι σηµαντική, γιατί οι συνθήκες στις οποίες αναφέρεται 

επηρεάζουν το σχηµατισµό των όρων και τη χρήση τους στα κείµενα που µελετάµε. 

2. Γραπτή έναντι προφορικής ορολογίας στην ΚΝΕ και την κυπριακή  
Ένα βασικό χαρακτηριστικό που προέκυψε από τη µελέτη του σώµατος κειµένων είναι ότι, 

και για τις δύο ποικιλίες που εξετάζουµε (KNE και κυπριακή), υπάρχει απόσταση ανάµεσα 

στην ορολογία του γραπτού και του προφορικού λόγου, καθώς πολλοί από τους όρους που 

βρίσκουµε στα εγχειρίδια διαφέρουν από αυτούς που χρησιµοποιούνται στην καθηµερινή 

οµιλία. Οι περισσότερες αποκλίσεις εντοπίζονται στους υποτοµείς <µηχανολογία 

αυτοκινήτου> και <τµήµατα αυτοκινήτου>, αντίθετα από την ορολογία που αναφέρεται στον 

ΚΟΚ και η οποία εµφανίζεται πιο σταθερή – πιθανότατα επειδή πρόκειται για διαφορετικό, 

πιο επίσηµο, είδος λόγου. 

Στην ΚΝΕ, η διαφορά µεταξύ γραπτής και προφορικής ορολογίας εµφανίζεται είτε ως 

κατάλοιπο της χρήσης της καθαρεύουσας, είτε ως αποτέλεσµα δανεισµού. Στην πρώτη 

περίπτωση, βρίσκουµε στα εγχειρίδια όρους όπως: 

φωτεινός σηµατοδότης αντί /fa'nari/, 

κύρτωµα αντί /sa'mari/,  

ενώ στη δεύτερη, διαπιστώνουµε διαφορές του τύπου: 

δείκτης κατεύθυνσης αντί /flas/, 

χώρος στάθµευσης αντί /'parking/. 

Στη κυπριακή, η κατάσταση είναι σαφώς πιο περίπλοκη. Στον προφορικό λόγο 

χρησιµοποιείται η οµιλούµενη κυπριακή, η οποία αποτελείται από ένα σύνολο τοπικών 

ιδιωµάτων, διαθέτει όµως και µια κοινή, «αστική» ποικιλία που αναγνωρίζεται ως πιο 

επίσηµη και στην οποία έχουν πρόσβαση όλοι οι οµιλητές, άλλοι σε µεγαλύτερο και άλλοι σε 

µικρότερο βαθµό. Η κοινή αυτή είναι η ποικιλία την οποία έχουµε υπόψη µας στην παρούσα 

εργασία, όταν αναφερόµαστε στην κυπριακή. 

Στο γραπτό λόγο, χρησιµοποιείται µια ποικιλία της ΚΝΕ µε εµφανείς επιδράσεις από την 
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κυπριακή· πρόκειται για µια «επαρχιακή νόρµα» [4] της ελληνικής γλώσσας που είναι 

αναγνωρίσιµη χάρη στο γεγονός ότι διαφέρει συστηµατικά, δηλαδή σε όλα τα επίπεδα 

ανάλυσης της γλώσσας, από τη µορφή της ΚΝΕ που χρησιµοποιείται στην Ελλάδα. Στην 

Κύπρο, ο ρόλος της ποικιλίας αυτής στην καθηµερινή επικοινωνία είναι ανάλογος µε αυτόν 

που έπαιξε παλιότερα η καθαρεύουσα στην Ελλάδα: είναι η µορφή της γλώσσας που 

επικρατεί στο γραπτό λόγο, ιδιαίτερα στα έντυπα που χρησιµοποιούνται για τις συναλλαγές 

των πολιτών µε το κράτος, ενώ στον προφορικό λόγο εµφανίζεται σε περιστάσεις που 

χαρακτηρίζονται από κάποια επισηµότητα. ∆εν έχουµε τη δυνατότητα να επεκταθούµε εδώ 

σε περιγραφή της γλωσσικής αυτής µορφής [5], πρέπει όµως να τονίσουµε ότι, για το είδος 

λόγου που εξετάζουµε, η χρήση όρων που δεν υπάρχουν (και καµιά φορά δεν είναι καν 

κατανοητοί) στην ΚΝΕ που χρησιµοποιείται στην Ελλάδα αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό. 

Το παράδειγµα που ακολουθεί προέρχεται από συνοµιλία µε υπάλληλο δηµόσιας 

υπηρεσίας, ο οποίος προσπαθεί να εξηγήσει στον εξ Ελλάδος συνοµιλητή του τη διαδικασία 

εκτελωνισµού ενός αυτοκινήτου: 

Μέχρι να πάρετε άδεια διάθεσης, πρέπει να βάλετε το αυτοκίνητο σε αποθήκη 

αποταµίευσης. 

Όπως βλέπουµε, ακόµη και αν ορισµένοι όροι έχουν κάποιες πιθανότητες να γίνουν 

κατανοητοί από τα συµφραζόµενα, όπως είναι η άδεια διάθεσης (από το αγγλικό disposal 

permit), υπάρχουν και όροι που παραµένουν απολύτως αδιαφανείς για τον οµιλητή της 

ΚΝΕ, όπως για παράδειγµα η αποθήκη αποταµίευσης (από το αγγλικό bonded warehouse).  

Γενικά, η µελέτη των ισοδυναµιών ανάµεσα στις δύο ποικιλίες δείχνει ότι η απόδοση µιας 

έννοιας σε καθεµία από αυτές µπορεί να γίνεται µε λεξικές µονάδες των οποίων η σηµασία 

άλλοτε επηρεάζεται από την επαφή µε µία ξένη γλώσσα (για παράδειγµα, µέσω της 

υιοθέτησης µεταφραστικών δανείων) και άλλοτε καθορίζεται από ενδογλωσσικές διαδικασίες 

σχηµατισµού λέξεων και όρων. Για να δώσουµε µερικά παραδείγµατα από 

την κυπριακή, το ουσιαστικό τροχαία χρησιµοποιείται στην ποικιλία αυτή 

αποκλειστικά µε τη σηµασία «κίνηση, κυκλοφορία». Έτσι, το σήµα που 

βλέπουµε εδώ διαβάζεται, σύµφωνα µε το εγχειρίδιο που µελετήσαµε, 

«προτεραιότητα στην τροχαία της δικής σου κατεύθυνσης». Εξάλλου, στο ίδιο σώµα 

κειµένων συναντάµε παραδείγµατα όπως: 

Οι δυσκολίες αυξάνονται µε τη συνεχή πύκνωση της τροχαίας, 

… γραµµοχάραξη λωρίδων πορείας για κατεύθυνση της τροχαίας. 

Η σηµασία αυτή διατηρείται και στους πολυλεκτικούς όρους όπως φώτα τροχαίας, σήµατα 
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τροχαίας, νησίδα τροχαίας κ.ά., ενώ σε καµία περίπτωση δε βρίσκουµε τη σηµασία που έχει 

η λέξη στην ΚΝΕ, όπου Τροχαία σηµαίνει το τµήµα της αστυνοµίας που είναι αρµόδιο για 

την τροχαία κίνηση. 

Ανάλογο είναι και το παράδειγµα του ρήµατος διασταυρώνω, το οποίο στην κυπριακή 

σηµαίνει «διασχίζω το δρόµο, περνώ απέναντι» και είναι συχνά αµετάβατο, π.χ. 

Όταν ο δρόµος είναι ελεύθερος, διασταυρώνετε µε γοργό βήµα. 

Αν και στα παραδείγµατα που δώσαµε µέχρι τώρα µπορούµε να θεωρήσουµε ότι η 

διαφοροποίηση µεταξύ κυπριακής και ΚΝΕ οφείλεται κυρίως στην επίδραση της αγγλικής, 

υπάρχουν και περιπτώσεις όπου η σηµασιολογική απόκλιση είναι ενδογλωσσική και 

οφείλεται είτε στη συγκειµενική χρήση των όρων είτε στο διαφορετικό τρόπο εκµετάλλευσης 

των µορφολογικών και σηµασιολογικών στοιχείων στα οποία βασίζεται ο σχηµατισµός. Ας 

δούµε µερικά παραδείγµατα: 

κυπριακή ΚΝΕ 

αστυνοµικός τροχονόµος 

γραµµή ευθεία 

πισινή όπισθεν 

δεξιά πισινή, αριστερή πισινή οπισθογωνία 

είσοδος κόλπου, έξοδος κόλπου – 

Το φαινόµενο είναι ιδιαίτερα περίπλοκο καθώς εµφανίζει πολλές διαβαθµίσεις και, όπως 

µπορεί κανείς να διαπιστώσει µελετώντας τα κείµενα από τα οποία προέρχονται τα 

παραδείγµατά µας, δεν αφορά αποκλειστικά σηµασιολογικές διακρίσεις, αλλά ένα 

συνδυασµό σηµασιολογίας, σύνταξης, φρασεολογίας και ενδεχοµένως πραγµατολογικών 

παραµέτρων. 

3. Λεξιλόγιο και σηµασιολογικές σχέσεις 

3.1. Εσωτερική δοµή των όρων 

Όπως συµβαίνει σε όλες τις επιστηµονικές και τεχνικές υπογλώσσες, οι πολυλεκτικοί όροι 

είναι εξαιρετικά συνηθισµένοι. Ενδεικτικά, παραθέτουµε µερικά παραδείγµατα από τις 

βασικές κατηγορίες σύνθετων ουσιαστικών στην κυπριακή. Εκτός από τα µονολεκτικά 

σύνθετα (π.χ. αυτοκινητοδηγός, γραµµοχάραξη κ.ά.) συχνά συναντούµε όρους δύο λέξεων, 

όπως διασταύρωση πεζών, κόκκινο φως, µειωτής ταχύτητας κ.ά. Ακόµη περισσότερα όµως 

φαίνεται ότι είναι τα σύνθετα που προέρχονται από ανάπτυξη διλεκτικών όρων ή από 

απλοποίηση τριλεκτικών, όπως: 

κίτρινη γραµµή > διπλή κίτρινη γραµµή, κίτρινη συνεχής γραµµή κ.ά., 
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επίπεδη διασταύρωση > επίπεδη ελεγχόµενη διασταύρωση 

επίπεδη ελεγχόµενη διασταύρωση > επίπεδη µη ελεγχόµενη διασταύρωση, 

αριθµός εγγραφής οχήµατος = αριθµός εγγραφής, 

κυκλικός κυκλοφοριακός κόµβος = κυκλικός κόµβος ή 

κυκλικός κυκλοφοριακός κόµβος = κυκλοφοριακός κόµβος. 

ενώ οι πολυλεκτικοί όροι που δεν επιδέχονται κανενός είδους απλοποίηση (π.χ. ελεγχόµενο 

τετράγωνο διασταύρωσης), είναι η πιο σπάνια κατηγορία. 

3.2. ∆άνειες λέξεις 

Η ορολογία του αυτοκινήτου υπήρξε για πολύ καιρό πρόσφορο έδαφος δανεισµού ξένων 

όρων, ιδιαίτερα για την ονοµασία των µερών του αυτοκινήτου και για την απόδοση 

µηχανικών και µηχανολογικών όρων. Οι ξένοι όροι, άλλοτε λιγότερο και άλλοτε περισσότερο 

προσαρµοσµένοι µορφοφωνολογικά, πολύ συχνά επικράτησαν των ισοδύναµων που 

πρότεινε η ΚΝΕ, όχι µόνο στον προφορικό αλλά και στο γραπτό λόγο. Η παρατήρηση αυτή 

ισχύει εξίσου και για τις δύο ποικιλίες. Παραδείγµατα: 

µπουζί, ντεµπραγιάζ, φρένο αντί  αναφλεκτήρας, συµπλέκτης, πέδη, στην ΚΝΕ, 

σπαρκ, κλατς, στόππερ αντί  αναφλεκτήρας, συµπλέκτης, πέδη στην κυπριακή. 

Χαρακτηριστική είναι η διαφορά ως προς την προέλευση των δανείων, τα οποία για την ΚΝΕ 

προέρχονται κατά κύριο λόγο από τη γαλλική γλώσσα, αλλά για την κυπριακή προέρχονται 

από την αγγλική [6]. 

Η κατάσταση είναι διαφορετική για την ορολογία του ΚΟΚ, όπου τα απευθείας δάνεια (µε 

δανεισµένη και τη µορφή και τη σηµασία της λέξης) είναι ελάχιστα. Αυτό που έχει ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον είναι ότι και στον τοµέα αυτό οι δύο γλωσσικές ποικιλίες που εξετάζουµε 

διαφέρουν ως προς τα δάνεια που έχουν υιοθετήσει. 

Οι όροι που χρησιµοποιούνται στο εγχειρίδιο του ελληνικού ΚΟΚ προέρχονται κατά βάση 

από το λόγιο λεξιλόγιο της ΚΝΕ. Για τις ελάχιστες εξαιρέσεις που καταγράψαµε, όπως STOP 

και point-system, µπορούµε να ισχυριστούµε ότι πέρασαν στο γραπτό λόγο επειδή έχουν 

ήδη επικρατήσει στον προφορικό, και εποµένως είναι σηµαντικοί για την κατανόηση του 

κειµένου. Ακόµη και έτσι όµως, στο πλαίσιο µιας γενικότερης πολιτικής εξοβελισµού των 

ξένων λέξεων, οι όροι αυτοί χρησιµοποιούνται στο εγχειρίδιο παρενθετικά, ως 

επεξηγηµατικοί των ελληνικών όρων – που είναι αντίστοιχα υποχρεωτική διακοπή πορείας 

και Σ.Ε.Σ.Ο (Σύστηµα Ελέγχου Συµπεριφοράς των Οδηγών). 

Τα δεδοµένα από το γραπτό λόγο της κυπριακής είναι αρκετά διαφορετικά, καθώς, όπως θα 

δείξουµε παρακάτω, οι ξένοι όροι λειτουργούν περισσότερο ως συνώνυµα παρά ως δάνεια 
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τα οποία πρέπει να αποδοθούν µε ελληνικά ισοδύναµα. Αγγλικοί όροι όπως three point και 

ράουντ απάουτ χρησιµοποιούνται συστηµατικά (γραµµένοι όπως τους παρουσιάζουµε εδώ) 

και χωρίς να συνοδεύονται απαραιτήτως από τους αντίστοιχους ελληνικούς όρους. Σε όλες 

τις περιπτώσεις, οι όροι αυτοί χρησιµοποιούνται και στον προφορικό λόγο, µε µοναδική 

εξαίρεση το /'xaiγuei/ της προφορικής γλώσσας, που αποδίδεται στο εγχειρίδιο µε το 

ελληνικό του ισοδύναµο (αυτοκινητόδροµος). 

3.3. Πολυσηµία και συνωνυµία 

Είναι γνωστή η αντίφαση ανάµεσα στη θεωρητική τοποθέτηση που αντιµετωπίζει τους 

όρους ως µονόσηµες µονάδες [7] και την πολυσηµία που συναντάµε µελετώντας την 

ορολογία συγκεκριµένων γνωστικών τοµέων [8]. Στην περίπτωσή µας, το φαινόµενο 

εντείνεται από το γεγονός ότι ο γνωστικός τοµέας που εξετάζουµε δεν ανήκει στο χώρο της 

επιστήµης, µε αποτέλεσµα τόσο η οριοθέτηση των εννοιών, όσο και η χρήση των όρων να 

µην υπόκεινται σε ιδιαίτερα αυστηρούς περιορισµούς. Προκύπτει έτσι αφενός µια τάση 

πολυσηµίας και αφετέρου ένας σχετικά υψηλός βαθµός ορολογικής ασυνέπειας. Όπως είναι 

αναµενόµενο, η πολυσηµία εµφανίζεται κυρίως στους τύπους που προέρχονται από τον 

προφορικό λόγο (και όχι από το γραπτό). Τα παραδείγµατα που έχουµε στη διάθεσή µας 

εντοπίζονται κυρίως στον τοµέα της µηχανολογίας και των τµηµάτων του αυτοκινήτου, π.χ. 

στην κυπριακή έχουµε: 

/ja'li/ 1. παρµπρίζ (συνώνυµα: υαλοπίνακας, ανεµοθώρακας), 

 2. κεντρικός καθρέφτης του αυτοκινήτου. 

Πολλές φορές πρόκειται για όρους που χρησιµοποιούνται σε περισσότερους από έναν 

υποτοµείς µε διαφορετικές σηµασίες, π.χ. στην ΚΝΕ: 

/fa'naria/ 1. φώτα αυτοκινήτου (υποτοµέας <τµήµατα αυτοκινήτου>) 

 2. φωτεινοί σηµατοδότες (υποτοµέας <ΚΟΚ>). 

Αν περιοριστούµε στην ορολογία του ΚΟΚ, παρατηρούµε ότι αυτή η τάση πολυσηµίας 

φαίνεται να είναι πρακτικά ανύπαρκτη στην ΚΝΕ και να περιορίζεται σηµαντικά στην 

κυπριακή. Παρόλα αυτά, βρίσκουµε µερικά παραδείγµατα, π.χ. τις δύο σηµασίες του όρου 

άσπρη γραµµή στην κυπριακή: 

άσπρη γραµµή 1. γραµµή κάθετη στον άξονα του δρόµου, που σηµαίνει ότι πρέπει ο 

οδηγός να διακόψει την πορεία του οχήµατος υπακούοντας στο σήµα 

STOP, 

 2. γραµµή παράλληλη στον άξονα του δρόµου, που δηλώνει την 

οριοθέτηση των λωρίδων κυκλοφορίας. 
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Ενώ η πολυσηµία συναντάται, κατά κύριο λόγο, στην προφορική ορολογία, ο γραπτός λόγος 

χαρακτηρίζεται από τα φαινόµενα της πολυτυπίας και της συνωνυµίας, δηλαδή από την 

ύπαρξη πολλών παραλλαγών του ίδιου όρου ή και πολλών διαφορετικών όρων για µια µόνο 

έννοια. 

Στην ΚΝΕ, η συνηθέστερη περίπτωση συνωνυµίας στο γραπτό λόγο οφείλεται σε 

παράλληλη χρήση ενός δανείου ή τύπου παράγωγου από δάνειο µε τον αντίστοιχο τύπο της 

ελληνικής (συνήθως λόγιο), π.χ. 

σταθµεύω = παρκάρω < γαλλ. parquer, 

συσσωρευτής = µπαταρία < γαλλ. batterie, 

απόσταση πεδήσεως = απόσταση φρεναρίσµατος < γαλλ. distance de freinage. 

Υπάρχει όµως και ένα άλλο είδος συνωνυµίας, όταν σε µια έννοια αντιστοιχούν δύο 

ονοµασίες µε φρασεολογική ή υφολογική διαφορά µεταξύ τους. Παραδείγµατα: 

στοίχος = λωρίδα (κυκλοφορίας), 

φώτα διασταυρώσεως = µεσαία φώτα, 

απόσταση πεδήσεως = απόσταση τροχοπεδήσεως. 

Σε ορισµένες περιπτώσεις µπορούµε να αποδώσουµε το φαινόµενο αυτό στην ανάγκη να 

τονιστεί µια συγκεκριµένη πλευρά της σηµασίας κάποιου όρου. Για παράδειγµα, ο όρος 

απόσταση στάσεως δίνει έµφαση στην υποχρέωση του οδηγού να σταµατήσει το όχηµα, 

ενώ ο συνώνυµος όρος απόσταση ακινητοποιήσεως τονίζει περισσότερο το γεγονός ότι δεν 

πρόκειται για απλή ανακοπή της πορείας, αλλά ότι το όχηµα πρέπει να παραµείνει εντελώς 

ακίνητο. 

Στην κυπριακή, η πολυτυπία οφείλεται σε διάφορους λόγους. Στο γραπτό λόγο, έχουµε 

πολλά συνώνυµα από τα οποία το ένα προέρχεται από τον ελληνικό κώδικα και το άλλο είτε 

είναι αναβίωση αρχαίας λέξης ή νεολογικός σχηµατισµός της κυπριακής που δεν υπάρχει 

στην ΚΝΕ, είτε αποτελεί µετάφραση αγγλικού όρου. Παραδείγµατα: 

λωρίδα πορείας = γραµµή πορείας, 

προειδοποιητική πινακίδα = προειδοποιητήριο σήµα, 

γεννήτρια = µπαταρία < αγγλ. battery (;) γαλλ. batterie (;) 

διάβαση πεζών = διασταύρωση πεζών < αγγλ. pedestrian crossing. 

Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται και η ενδιαφέρουσα υποπερίπτωση που προκύπτει από την 

ταυτόχρονη χρήση δύο διαφορετικών συστηµάτων µέτρησης. Είναι αξιοσηµείωτο ότι για 

τους οµιλητές της κυπριακής η κατάσταση αυτή δε δηµιουργεί πρόβληµα, καθώς 

εµφανίζονται να είναι παθητικοί τουλάχιστον γνώστες της παλαιότερης µονάδας µέτρησης, 

που είναι ο πόδας. Έτσι, στον κυπριακό ΚΟΚ βρίσκουµε προτάσεις όπως: 
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Όταν λιγότερα από έξι οχήµατα κινούνται µαζί προς την ίδια κατεύθυνση θα πρέπει να 

διατηρούν µεταξύ τους απόσταση τουλάχιστον 120 πόδια. Όταν τα οχήµατα που 

κινούνται µαζί είναι περισσότερα από έξι (…) να διατηρείται απόσταση τουλάχιστον 300 

µέτρων. 

Με τον ίδιο τρόπο, τα όρια ταχύτητας αναφέρονται στο εγχειρίδιο σε µίλια τα οποία κατά 

κανόνα µεταφράζονται και σε χιλιόµετρα, ενώ αντίθετα στις πινακίδες της σήµανσης που 

βλέπουµε στους δρόµους η µόνη µονάδα που χρησιµοποιείται είναι το χιλιόµετρο – όπως 

εξάλλου γίνεται και στον προφορικό λόγο. 

Η µέτρηση των αποστάσεων όµως αποτελεί εξαίρεση, καθώς η τάση που επικρατεί στον 

προφορικό λόγο είναι να προτιµώνται τα δάνεια (πάντοτε από την αγγλική), τα οποία 

χρησιµοποιούνται µε µεγαλύτερη συχνότητα από τους ελληνικούς όρους. Τα παραδείγµατα 

που παραθέτουµε προέρχονται από σύγκριση των προφορικών δεδοµένων που 

συγκεντρώσαµε µε την ορολογία του κυπριακού εγχειριδίου: 

/'rauntapaut/ αντί κυκλικός (κυκλοφοριακός) κόµβος, 

/'xazartlaits/ αντί σήµα κινδύνου (πρόκειται για τα /a'larm/ της ΚΝΕ, που αναφέρονται 

στο εγχειρίδιο ως δείκτες φώτων έκτακτης ανάγκης), ακόµη και 

/alt/ αντί στοπ (για το σήµα υποχρεωτικής στάσης). 

Η συχνότητα εµφάνισης των όρων αυτών και η αβίαστη χρήση τους από τους φυσικούς 

οµιλητές µας οδηγεί να τους αναλύσουµε µάλλον ως ιδιαίτερη κατηγορία συνωνύµων, παρά 

ως µεταφραστικά ισοδύναµα. Χαρακτηριστικό είναι εξάλλου ότι αυτό το είδος συνωνυµίας 

εµφανίζεται ακόµη και στο γραπτό λόγο, όπου ο αγγλικός όρος παρατίθεται δίπλα στον 

ελληνικό, προφανώς σε µια προσπάθεια αντικατάστασης της αγγλικής µε την ελληνική 

ορολογία. Στις περισσότερες περιπτώσεις προηγείται η µετάφραση και ακολουθεί ο αγγλικός 

όρος σε παρένθεση, γραµµένος µε ελληνικό ή λατινικό αλφάβητο: 

οι δίσκοι ασφαλείας (SAFETY DISCS) και που [sic] τους συναντούµε, 

κυκλικός κυκλοφοριακός κόµβος (ράουντ απάουτ), 

έλλειψη νερού στο ψυγείο «ΡΑ∆ΙΑΤΕΡ», 

αν και το αντίθετο, δηλαδή να προηγείται ο ξένος όρος και να ακολουθεί σε παρένθεση το 

ελληνικό ισοδύναµο, δεν αποκλείεται εντελώς: 

… είναι ενωµένο µε το καρµπυρατέρ (εξαερωτής), 

πότε χρησιµοποιείτε το τσοκ (αέρα); 

Και στις δύο περιπτώσεις, παρατηρούµε ότι το ελληνικό αλφάβητο χρησιµοποιείται όταν ο 

ξένος όρος είναι στην πραγµατικότητα πιο οικείος στους οµιλητές από ό,τι ο ελληνικός: 
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µπορούµε να θεωρήσουµε ότι έχουµε εδώ µια ουσιαστική ένδειξη για το βαθµό 

ενσωµάτωσης των όρων αυτών στο λεξιλόγιο της γλώσσας υποδοχής. 

4. Γενικές παρατηρήσεις στη σύνταξη και το ύφος 

Όταν µια φυσική γλώσσα αρχίζει να χρησιµοποιείται για να εκφράσει τις επικοινωνιακές 

ανάγκες ενός ειδικού θεµατικού πεδίου, αναπτύσσει και ορισµένες ιδιαιτερότητες, ορισµένα 

µορφολογικά και συντακτικά γνωρίσµατα, τα οποία στη συνέχεια παγιώνονται ως 

εκφραστικά πρότυπα και γίνονται ιδιαίτερα -και πολλές φορές αποκλειστικά- χαρακτηριστικά 

της υπογλώσσας που τους αντιστοιχεί [9]. Το φαινόµενο αυτό συναντάται γενικά στον 

επιστηµονικό και τεχνικό λόγο και παίρνει ποικίλες µορφές, ανάλογα µε τον επιµέρους τοµέα 

της γνώσης και την υπογλώσσα στην οποία εµφανίζεται. Από θεωρητική άποψη, είναι 

σηµαντικό να διευκρινίσουµε ότι µια υπογλώσσα δεν αποτελεί δείγµα (µε τη στατιστική 

έννοια), αλλά υποσύνολο µίας γλώσσας. Στην πράξη, αυτό σηµαίνει ότι το σύνολο των 

χαρακτηριστικών της, αυτό που ο Halliday ονοµάζει «τεχνική γραµµατική» [10], µπορεί να 

αποτελέσει αυτοτελές αντικείµενο έρευνας. 

Ασφαλώς, η διάκριση ανάµεσα στα γενικά χαρακτηριστικά της γλώσσας και τις 

ιδιαιτερότητες µιας υπογλώσσας δεν είναι πάντοτε εύκολη, ιδιαίτερα στο συντακτικό 

επίπεδο, όπου η διαφορά εξαρτάται µάλλον από τη συχνότητα εµφάνισης ενός φαινοµένου 

παρά από την παρουσία ή την απουσία του. Για να δώσουµε ένα παράδειγµα από το πεδίο 

που εξετάζουµε, η σύνταξη των τοπικών επιρρηµάτων εκτός και πλησίον (απαγορεύεται η 

στάθµευση πλησίον σε οδικές συνδέσεις,…), δε θα θεωρηθεί ιδιάζον χαρακτηριστικό του 

κυπριακού εγχειριδίου, γιατί χαρακτηρίζει γενικότερα τη γλωσσική µορφή που ονοµάσαµε 

«επαρχιακή νόρµα» της ΚΝΕ, της οποίας µέρος είναι και η υπογλώσσα του κώδικα οδικής 

κυκλοφορίας. Αυτό που µπορούµε να θεωρήσουµε ιδιαιτερότητα σε µια τέτοια περίπτωση, 

είναι η συστηµατική χρήση ενός τέτοιου χαρακτηριστικού και η απουσία εναλλακτικών 

δοµών, τουλάχιστον σε ότι αφορά το γραπτό λόγο. 

Αντίστοιχα, στην περίπτωση της ΚΝΕ, παρατηρούµε ότι η «τεχνική 

γραµµατική» του κώδικα οδικής κυκλοφορίας χαρακτηρίζεται από 

συστηµατική χρήση λεξικών στοιχείων της καθαρεύουσας, λόγιων 

τύπων (π.χ. γενική θηλυκών ουσιαστικών σε -εως αντί -ης) και 

συντακτικών δοµών χάρη στους οποίους το κείµενο παίρνει πιο 

επίσηµο ύφος. Παραδείγµατα: 

τήρηση αποστάσεως ασφαλείας, 

διαγραµµίσεις οριοθετήσεως του χώρου κινήσεως των οχηµάτων, 

το πέραν της οριογραµµής τµήµα ονοµάζεται έρεισµα. 
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Με άλλα λόγια, το χαρακτηριστικό της λογιότητας ισχύει τόσο για την ΚΝΕ, όσο και για την 

κυπριακή, παρόλο που πραγµατώνεται µε διαφορετικά γλωσσικά µέσα σε κάθε ποικιλία. 

Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο παρατηρούµε διαφορές όπως: 

Στο ελληνικό εγχειρίδιο: Στο κυπριακό εγχειρίδιο: 

 

Απαγορεύεται η είσοδος σε µηχανοκίνητα 
οχήµατα εκτός των διτρόχων µοτοσυκλετών 

Απαγορεύεται η διέλευση σε µηχανοκίνητα 
εκτός από δίτροχες µοτοσυκλέττες 

Από καθαρά συντακτική άποψη, το σηµαντικότερο χαρακτηριστικό είναι η χρήση δοµών 

όπως είναι οι απρόσωπες εκφράσεις και ο άχρονος ενεστώτας, που έχουν στόχο να 

δώσουν την εντύπωση της αντικειµενικότητας, αποστασιοποιώντας το συγγραφέα του 

κειµένου που δεν εµφανίζεται να εκφράζει την προσωπική του γνώµη, αλλά να καταγράφει 

την πραγµατικότητα χωρίς υποκειµενικές παρεµβάσεις. Παραδείγµατα: 

∆ιακεκοµµένη κίτρινη γραµµή στο κράσπεδο ή στο άκρο του οδοστρώµατος σηµαίνει ότι 

σε όλο το µήκος της γραµµής αυτής και στην πλευρά αυτή του οδοστρώµατος 

απαγορεύεται η στάθµευση ή υπόκειται σε περιορισµούς, όπως υποδεικνύεται µε άλλα 

µέσα.  

(στο ελληνικό εγχειρίδιο) 
Κίτρινη διακεκοµµένη γραµµή: 

Χρησιµοποιείται για να διακόπτεται η συνεχής κίτρινη γραµµή όπου υπάρχει είσοδος ή 

έξοδος κόλπου, στάσης λεωφορείων ή ένωση δρόµων. 

(στο κυπριακό εγχειρίδιο) 

Το σηµείο στο οποίο παρατηρούµε τις σηµαντικότερες διαφορές ανάµεσα στα δύο 

εγχειρίδια, είναι ο τρόπος µε τον οποίο επιτελούνται οι επικοινωνιακές λειτουργίες του 

κειµένου. Επιγραµµατικά, µπορούµε να πούµε ότι το κυπριακό εγχειρίδιο διακρίνεται από 

πολύ µεγαλύτερη αµεσότητα, µε προτίµηση στις κατευθυντήριες δοµές που πραγµατώνονται 

κυρίως µε προστακτική και µε χρήση δεύτερου προσώπου στα ρήµατα, συνήθως σε ενικό 

αριθµό. Ας συγκρίνουµε για παράδειγµα τη διατύπωση: 

Όταν τρέχεις µε 85 χιλ. την ώρα θέλεις 53 µέτρα για να µπορέσεις να σταµατήσεις. Αν 

βρέχει όµως θα σου πάρει σχεδόν το διπλάσιο για να σταµατήσεις. 

µε αυτήν που βρίσκουµε στο ελληνικό εγχειρίδιο: 

Αν το οδόστρωµα είναι υγρό, ο χρόνος που θα απαιτηθεί για να σταµατήσετε 

διπλασιάζεται. 
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Την ίδια ανάλυση µπορούµε να προτείνουµε και για την επεξήγηση που συνοδεύει την 

εικόνα του τροχονόµου: 

Στο ελληνικό εγχειρίδιο: Στο κυπριακό εγχειρίδιο: 

 
Προσοχή. ∆ιακοπή πορείας για όλους τους 

οδηγούς που κινούνται την [sic] οδό Σταµάτα 
 

Μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα υποπερίπτωση, που προσφέρεται για ανεξάρτητη µελέτη, είναι 

οι εκφράσεις που αφορούν την ανάγνωση των πινακίδων και των αναγραφών επί του 

οδοστρώµατος. Παρά την λακωνικότητά τους, οι «ειδικές» αυτές εκφράσεις, όπως θα τις 

ονόµαζε ο Halliday [11], εµφανίζουν ενδογλωσσικές διαφορές τόσο ως προς το λεξιλόγιο και 

τη σύνταξη, όσο και ως προς την επικοινωνιακή προσέγγιση που εκφράζουν. ∆ιαβάζουµε 

για παράδειγµα: 

Στο ελληνικό εγχειρίδιο: Στο κυπριακό εγχειρίδιο: 

 
Επικίνδυνο κάθετο ρείθρο (αυλάκι) ή απότοµη κοίλη 

αλλαγή της κατά µήκος κλίσης της οδού Σκάµµα (τάφρος) 

 
Επικίνδυνες δύο αντίρροπες ή διαδοχικές 

(συνεχείς) στροφές - η πρώτη δεξιά ∆ιπλή στροφή προς τα δεξιά 

 
Επικίνδυνη στένωση οδοστρώµατος 

στην αριστερή πλευρά Ο δρόµος στενεύει στα αριστερά 
 

Το ενδιαφέρον που παρουσιάζει η µελέτη του πεδίου αυτού είναι ότι στην πραγµατικότητα 

πρόκειται για ένα σχεδόν αυτόνοµο είδος λόγου, µε ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. To επόµενο 
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στάδιο της µελέτης µας θα είναι η ανάλυση αυτών των χαρακτηριστικών στο πλαίσιο µιας 

προσέγγισης που στοχεύει στην κατανόηση της γραµµατικής οργάνωσης µε βάση τις 

λειτουργίες της γλώσσας, την οποία αντιλαµβάνεται ως πηγή διαµόρφωσης εννοιών και 

νοηµάτων. 

5. Συµπεράσµατα και προοπτικές 

Το άρθρο αυτό αποτελεί την πρώτη προσέγγιση ενός συνόλου γλωσσικών δεδοµένων που 

συγκεντρώσαµε µε σκοπό τη δηµιουργία νέων γλωσσικών πόρων στο θεµατικό πεδίο του 

Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. Ειδικότερα, στόχος µας είναι η σύνταξη ενός δι-διαλεκτικού 

λεξικού όρων µε τη µορφή βάσης δεδοµένων. Το λεξικό θα είναι αµφίδροµο, δηλαδή 

οποιαδήποτε από τις γλωσσικές ποικιλίες που εξετάζουµε θα µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως 

γλώσσα-πηγή. Η δοµή της βάσης δεδοµένων έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να υπάρχουν και οι 

δυνατότητες διάθεσης στο διαδίκτυο και αξιοποίησης του περιεχοµένου σε εφαρµογές 

γλωσσικής τεχνολογίας. 

Η προπαρασκευαστική φάση στην οποία αναφερθήκαµε στο παρόν άρθρο, οδήγησε σε µια 

σειρά από παρατηρήσεις αναφορικά µε το λεξιλόγιο και τον τρόπο χρήσης της γλώσσας, οι 

οποίες ήταν απαραίτητες για να αποκτήσουµε µια γενική εικόνα του αντικειµένου. Με βάση 

την εµπειρία αυτή, µπορούµε να καθορίσουµε το πλαίσιο ανάλυσης για την περαιτέρω 

επεξεργασία του υλικού, η οποία συνίσταται σε σηµασιολογική επεξεργασία των ληµµάτων 

και σε ταξινόµηση των εννοιών και των µεταξύ τους σχέσεων. Η ύπαρξη αυτού του 

θεωρητικού πλαισίου είναι η προϋπόθεση που εγγυάται την ποιότητα των δεδοµένων που 

θα συµπεριληφθούν στις διάφορες τεχνολογικές εφαρµογές. 
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11   Η αεροπορική ορολογία νοµοθετικών κειµένων της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης στα ελληνικά 

   
Μιχάλης Καλλέργης 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η έναρξη της ανάπτυξης κοινοτικής πολιτικής στις αεροπορικές µεταφορές συµπίπτει µε την 

προσχώρηση της χώρας µας στην ΕΟΚ. Στην ελληνική γλώσσα υπάρχει αεροπορική ορολογία, 

σηµαντική σε ποσότητα και αξιόλογη σε ποιότητα σε διάφορους επιµέρους τοµείς, που όµως είναι 

διάσπαρτη και έχει ανάγκη από τυποποιητική επέµβαση. Σε κοινοτικό επίπεδο η εξέλιξη της ορολογίας 

παρακολουθεί την εξέλιξη της πολιτικής αεροπορικών µεταφορών, στους τοµείς που καλύπτει η 

πολιτική αυτή. Η σχετική ορολογία περιλαµβάνει µέρος της ορολογίας που χρησιµοποιείται στην εθνική 

νοµοθεσία αλλά και νέα, που αναπτύχθηκε για την κάλυψη νεοεµφανιζόµενων κοινών αναγκών. Για 

διάφορους λόγους η νέα αυτή ορολογία δεν διαµορφώθηκε σε συνεργασία µε τις αρµόδιες ελληνικές 

αρχές και µερικές φορές αποκλίνει από την αντίστοιχη εθνική ορολογία. 

Προτείνεται ανάληψη συγκεκριµένης πρωτοβουλίας για τη βελτίωση της κατάστασης. 

 

Aviation terminology in European Union legislative texts in Greek 
 

Michalis Kallergis 
SUMMARY 
The common air transport policy was launched at the same time as Greece’s accession to the EEC. In 

the Greek language the indigenous terminology is quantitatively and qualitatively significant in certain 

sectors. But this terminology is characterized by high dispersion and needs to be standardized. Within 

the Community, the terminology evolves in line with the needs of air transport policy and the domains 

which it covers. Part of the terminology already appears in the national legislation, but new terminology 

is also developed to cover emerging Community needs. For several reasons this new terminology is not 

the result of close collaboration between the Community translation services and the competent Greek 

authorities and in several cases it deviates from the corresponding national terminology. Concrete 

action is proposed to improve this situation. 

 

 

 

ΣΚΟΠΟΣ 

Οι αεροπορικές µεταφορές συγκαταλέγονται στους τοµείς που καλύπτει η κοινοτική1 

πολιτική. Η πολιτική αυτή διατυπώνεται σε νοµοθετικά κείµενα που µεταφράζονται σε όλες 

                                                           
1  Στη συνέχεια ο όρος «κοινοτικός» θα αναφέρεται τόσο στην ΕΟΚ (Ευρωπαϊκή Οικονοµική 

Κοινότητα) όσο και στη διάδοχό της, την ΕΕ (Ευρωπαϊκή Ένωση). 
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τις κοινοτικές γλώσσες. Ο σκοπός αυτής της εργασίας είναι: να εξειδικευθεί το σχετικό πεδίο· 

να δοθεί µία εικόνα για την ορολογία των νοµοθετικών κειµένων στην ελληνική γλώσσα που 

έχουν ως αντικείµενο τις αεροπορικές µεταφορές· να γίνει σύγκρισή της µε την αεροπορική 

ορολογία όπως έχει διαµορφωθεί στην Ελλάδα. 

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 

Οι πηγές της ορολογίας βρίσκονται εκεί όπου αναπτύσσονται σχετικές δραστηριότητες: 

στην εκπαίδευση (διδακτικό υλικό), στην επιστήµη (ερευνητικό έργο, δηµοσιεύσεις), στις 

µονάδες παραγωγής και συντήρησης (συνεννόηση, παραγγελίες υλικού), στην τυποποίηση 

και πιστοποίηση, στην εκµετάλλευση (εµπορευµατικές, επιβατικές µεταφορές, εφοδιαστική), 

στη νοµοθεσία (σε ευρεία δέσµη επί µέρους τοµέων), στις διεθνείς υποχρεώσεις της χώρας 

(διµερείς συµβάσεις), στο σχετικό διεθνές δίκαιο (διεθνείς συµβάσεις), στο στρατό 

(εγχειρίδια, κανονισµοί, κατασκευές και συντήρηση, επιχειρήσεις, εκπαιδευτικό υλικό). 

Για λόγους ιστορικούς2, ιδιαιτερότητα για την ελληνική πραγµατικότητα αποτελεί η έντονη 

επίδραση της στρατιωτικής αεροπορίας. Είναι ευρεία και έντονη η παρουσία στην πολιτική 

αεροπορία  προσωπικού και τεχνογνωσίας προερχόµενων από την πολεµική αεροπορία. 

Στη χώρα µας όλες αυτές οι δραστηριότητες αναπτύχθηκαν και αναπτύσσονται, 

συνοδευόµενες αλλού από µεγαλύτερη και αλλού από µικρότερη παραγωγή σχετικής 

ορολογίας. Ας επιχειρήσουµε στο σηµείο αυτό µια αναδροµή στα ορολογικού ενδιαφέροντος 

«παραδιδόµενα» στους τοµείς που αναφέρθηκαν, µε περιγραφή των χαρακτηριστικών της 

ελληνικής ορολογίας που απαντά εκεί. 

 

                                                           
2  17 ∆εκεµβρίου 1903: Θα θεωρήσουµε ότι τότε πραγµατοποιήθηκε η πρώτη πτήση µηχανήµατος 

«βαρύτερου από τον αέρα». Αµέσως ξεκίνησε ραγδαία εξέλιξη του νεογέννητου κλάδου που 
συνεχίζεται µέχρι σήµερα, δηλαδή επί ένα περίπου αιώνα. 
08 Φεβρουαρίου 1912: Πραγµατοποιήθηκε η πρώτη πτήση στη χώρα µας. Την ίδια χρονιά άρχισε η 
ανάπτυξη της αεροπορίας για στρατιωτικούς σκοπούς από το στρατό και το πολεµικό ναυτικό, το 
οποίο έδωσε σηµαντική ώθηση στο νεοφώτιστο κλαδο. 
1930 – 1931: Πρωτοεµφανίζεται στην Ελλάδα η πολιτική αεροπορία και η πρώτη πτήση πολιτικής 
εταιρείας πραγµατοποιείται τελικά το 1931 µεταξύ Αθήνας και Θεσσαλονίκης, µε επιβάτη τον 
πρωθυπουργό Ελευθέριο Βενιζέλο. 
25 Μαρτίου 1957: Μετά από άλλα σηµαντικά βήµατα που προηγήθηκαν, υπογράφεται η Συνθήκη 
της Ρώµης για την ίδρυση της ΕΟΚ, η οποία µετεξελίχθηκε (Μάαστριχτ, 07.02.1992) στη σηµερινή 
Ευρωπαϊκή Ένωση. ∆υνητικά το κοινοτικό ενδιαφέρον για τα αεροπορικά θέµατα αρχίζει από τότε 
και καλύπτει, µέχρι και σήµερα, αποκλειστικά και µόνο θέµατα πολιτικής αεροπορίας. 
01 Ιανουαρίου 1981: Η Ελλάδα είναι πλέον πλήρες µέλος της ΕΟΚ. Η σχετική πράξη προσχώρησης 
υπογράφτηκε στις 28 Μαΐου 1979. Η ενταξιακή διαδικασία και η συµµετοχή της χώρας µας στην 
ΕΟΚ εισάγουν νέο και όχι αµελητέο παράγοντα, τη διάδραση µε τα κοινοτικά δρώµενα. 
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Λεξικά 

∆υστυχώς τα εξειδικευµένα αεροπορικά λεξικά δεν είναι βέβαιο πως υπερβαίνουν τα 

δάχτυλα του ενός χεριού. Γενικώς το πεδίο κάλυψής τους είναι περιορισµένο, µε πιο πλήρες 

από αυτά που συγκρίναµε το λεξικό της AGARD (υπηρεσία του ΝΑΤΟ) µε το συµπλήρωµά 

του. Η σύγκριση που επιχειρήσαµε, για µεγάλο δείγµα ληµµάτων, µεταξύ τριών 

αεροπορικών λεξικών οδήγησε στο συµπέρασµα ότι σε σηµαντικό πλήθος όρων 

(οπωσδήποτε πάνω από 20% και ίσως και µέχρι 30%) οι αποδόσεις διέφεραν µεταξύ των 

δύο ή και των τριών ενώ αρκετές από αυτές είναι λανθασµένες. 

Ιδού µερικά τυχαία παραδείγµατα: 

Cockpit: Θέσις χειριστού, καµπίνα διακυβερνήσεως αεροσκάφους (λεξικό 1)· Θέσις 

(θάλαµος) χειρισµού (λεξικό 2)· Θάλαµος χειριστηρίων ή διακυβερνήσεως ενός 

αεροσκάφους (λεξικό 3). 

Range: Εµβέλεια (λεξικό 1)· Αυτονοµία (λεξικό 2)· Ακτίνα (δράσης) (λεξικό 3). 

Άς σηµειωθεί ότι σε έγκυρο αεροπορικό βιβλίο βρέθηκε πως Εµβέλεια = Μέγιστη δυνατή 

διαδροµή ενώ Αυτονοµία = Μακρότερη χρονικά διάρκεια πτήσεως. 

Split flap: ∆ιαχωριζόµενο πτερύγιο καµπυλότητας (λεξικό 1)· Αποκρυπτόµενο πτερύγιο 

καµπυλότητας (λεξικό 2)· Σχιστό πτερύγιο υπεραντωτή (λεξικό 3). 

Βιβλία 

Κατά το τέλος της δεκαετίας του ’70 η κατάσταση στο χώρο των εξειδικευµένων ελληνικών 

αεροπορικών βιβλίων είχε χαρακτηριστεί από ειδικούς ως απογοητευτική. Η επισκόπηση της 

εξέλιξης που σηµειώθηκε από τότε δεν δείχνει σηµαντική βελτίωση. Όντως προστέθηκαν 

νέα ονόµατα συγγραφέων, νέα έργα και µεταφράσεις, βασικά στους τοµείς της 

αεροδυναµικής, των κινητήρων, του αεροπλάνου και της αεροναυτιλίας, µε ποιότητα άλλοτε 

καλή και άλλοτε λιγότερο καλή, αλλά ποσοτικώς όχι τόσα όσα θα προσδοκούσε κανείς για 

ορίζοντα εικοσιπενταετίας. Προστέθηκαν επίσης λίγα βιβλία ερµηνευτικού χαρακτήρα για 

νοµικά θέµατα και θέµατα εκµετάλλευσης και συντήρησης, των οποίων η ορολογία 

συµφωνεί µε εκείνη των νοµοθετικών κειµένων που ερµηνεύουν (πχ για το θέµα «Πτυχία και 

άδειες»). 

Σε έργα που είναι µεταφράσεις παρατηρείται κάποια υποβάθµιση ποιότητας της ορολογίας 

για διάφορους λόγους. Παραδείγµατος χάρη, µερικές φορές λόγω περιορισµένης γνώσης 

του αντικειµένου από το µεταφραστή, δεν χρησιµοποιούνται (οι) καθιερωµένες αποδόσεις 
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αλλά προϊόντα αυτοσχεδιασµού. Τότε µερικοί όροι δεν είναι σωστοί ούτε ίδιοι µε τους 

αντίστοιχους άλλων βιβλίων. Με ικανή συχνότητα επίσης απαντά το φαινόµενο να µένουν σε 

βιβλία ξένοι όροι όπως είναι στην ξένη γλώσσα, µε τους ξένους χαρακτήρες. 

Πρέπει πάντως να αναγνωριστεί ότι στους, περιορισµένου πλήθους, τοµείς που καλύπτει η 

ελληνόγλωσση αεροπορική βιβλιογραφία το µεγαλύτερο ποσοστό έργων περιέχουν σωστή3 

και εύστοχη ορολογία και βοηθούν τον ενδιαφερόµενο όταν ανατρέχει εκεί, ιδίως στις 

περιπτώσεις όπου µαζί µε τον ελληνικό όρο δίδεται σε παρένθεση και ο αγγλικός. 

Νοµοθεσία (πλην διεθνών συµβάσεων και µόνο για την πολιτική αεροπορία) 

Ο πρώτος βασικός νόµος για την πολιτική αεροπορική δραστηριότητα που βρίσκεται στον 

Κώδικα του Ραπτάρχη είναι του έτους 1931 (Ν.5017/31 «Περί Πολιτικής Αεροπορίας»). Το 

ίδιο έτος ακολουθεί το Προεδρικό ∆ιάταγµα 7/14 Αυγούστου 1931 «Περί κανονισµού της 

Εναερίου Κυκλοφορίας». Τα κείµενα αυτά µε τις τροποποιήσεις τους ρύθµισαν τις σχετικές 

ανάγκες της χώρας για αρκετά χρόνια (ο πρώτος νόµος καταργήθηκε το 1988!). 

Η θεµατολογία της νοµοθεσίας4 που ακολούθησε τα επόµενα χρόνια µέχρι και σήµερα 

καλύπτει θέµατα τεχνικά, εκµεταλλεύσεως, διοικητικά, δικαίου, περιβαλλοντικά κ.λπ.5 

Η ελληνική νοµοθεσία ελάχιστα ενδιαφέρεται για τη θεωρία της αεροδυναµικής, τις 

κατασκευαστικές λεπτοµέρειες των κινητήρων, την περιγραφή των µερών των αεροσκαφών 

                                                           
3  Πχ µε βάση το κριτήριο συµµόρφωσης προς την ορολογία της νοµοθεσίας, στις περιπτώσεις όπου 

ενδιαφέρει το κριτήριο αυτό, ή µε άλλα κριτήρια. 
4  Κείµενα Αναγκαστικών Νόµων, Βασιλικών ∆ιαταγµάτων, Νόµων, Κωδίκων, Προεδρικών 

∆ιαταγµάτων, Υπουργικών Αποφάσεων.  
5  Τα κυριότερα από τα θέµατα αυτά είναι: «Κίνηση αεροσκαφών υπεράνω της Ελληνικής 

Επικρατείας», «Σήµατα εθνικότητος και νηολόγησις αεροσκαφών Πολιτικής Αεροπορίας», 
«Κανονισµός εσωτερικής υπηρεσίας αερολιµένων», «Αεροναυτική µετεωρολογία», «Κανόνες 
εναερίου κυκλοφορίας», «Τεχνική εκµετάλλευση µεταφορικών αεροπλάνων δηµοσίας χρήσεως», 
«Κύρωσις κανονισµού εργασίας προσωπικού της Ολυµπιακής αεροπορίας», «Αεροπορικά 
ατυχήµατα πολιτικών αεροσκαφών», «Αεροναυτικές πληροφορίες», «∆ιαδικασίες αεροναυτικών 
επικοινωνιών», «Ιδιωτική επιχείρηση ασφαλίσεως πλοίων και αεροσκαφών», «Πτητική ικανότητα 
(πλωϊµότητα) πολιτικών αεροσκαφών και πιστοποίηση αεροπορικών προϊόντων εν γένει», 
«Κύρωση κανονισµού εργασίας προσωπικού της Ολυµπιακής Αεροπορίας», «Συντήρηση πολιτικών 
αεροσκαφών», «Τεχνική εκµετάλλευση ελαφρών αεροπλάνων δηµοσίας χρήσεως», «Πτυχία και 
άδειες πολιτικής αεροπορίας», «Ιδιωτική αεροπορία», «∆ιευκολύνσεις αεροπορικών µεταφορών», 
«Μέτρηση και έλεγχος του θορύβου των (υποηχητικών) αεροσκαφών», «Μέτρηση και έλεγχος των 
αερίων εκποµπών και εκποµπών καπνού των αεροσκαφών», «Κώδικας αεροπορικού δικαίου», 
«Οργανισµός της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ)…», «Υφαρπαγή αεροσκαφών», 
«Επίγεια εξυπηρέτηση», «Κρίση πτητικής καταλληλότητας πληρωµάτων αέρος», «Εγχειρίδιο 
διαδικασιών επιθεώρησης εργασιών συντήρησης», «Κανονισµός πυρασφαλείας και διάσωσης 
αεροσκαφών στα αεροδρόµια», «Κανονισµός ασφαλείας πολιτικής αεροπορίας», «Έρευνες 
ατυχηµάτων και συµβάντων πολιτικής αεροπορίας», «Πτυχία προσωπικού πιστοποίησης 
συντήρησης αεροσκαφών», «Επιθεωρητές ασφαλείας πτήσεων της Υπηρεσίας Πολιτικής 
Αεροπορίας» κ.λπ. 
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και τη λειτουργία τους. Η τεχνική ορολογία την οποία χρησιµοποιεί υπηρετεί τους βασικούς 

της στόχους που είναι συγκεκριµένες ρυθµιστικές παρεµβάσεις, όπως προκύπτουν από τη 

θεµατολογία που περιγράφτηκε. 

Ως ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά της αεροπορικής ορολογίας στην ελληνική νοµοθεσία 

θα µπορούσε να αναφερθεί η εξελικτικότητά της. Πρόκειται για µετάβαση από ορολογία 

απλή, για περιορισµένες ανάγκες στα πρώτα νοµοθετικά κείµενα6, προς ορολογία µε 

εξειδίκευση και σηµαντικά εµπλουτισµένη µε την πάροδο των ετών και των δεκαετιών. Έτσι 

στη νοµοθεσία περιλαµβάνονται πλέον σώµατα εξειδικευµένης ορολογίας για τους 

αντίστοιχους τοµείς. Άλλο χαρακτηριστικό είναι πως, όπως συµβαίνει και στην περίπτωση 

των βιβλίων, η ορολογία της νοµοθεσίας είναι µονόγλωσση και δεν προσφέρεται για 

αποδελτίωση. Ενδιαφέρουσα εξαίρεση αποτελούν κάποια νοµοθετικά κείµενα όπου, 

τουλάχιστον στο αρχικό τους µέρος, στους ορισµούς, παραθέτουν σε παρένθεση και τον 

αντίστοιχο αγγλικό όρο (το φαινόµενο δεν είναι µόνο πρόσφατο: εντοπίστηκε νοµοθέτηµα 

του έτους 1963 µε το αγγλικό λεξιλόγιο). Τρίτο χαρακτηριστικό της ορολογίας αυτής είναι η 

κάποιου βαθµού ασυνέπειά της, δηλαδή πολυµορφία αποδόσεων. Έτσι σε µερικά κείµενα ο 

γνωστός στους σχετικούς µε το θέµα διεθνής οργανισµός αναφέρεται ως «ICAO», σε άλλα 

ως «∆ΟΠΑ» αλλά και ως «Ο∆ΠΑ» (Β∆ αριθ. 324/1968). Αλλού, ακόµη και σε πρόσφατα 

κείµενα, γίνεται χρήση των παλαιότερων όρων «Πλωιµότητα» και «Αεροπλωιµότητα» αντί 

«Πτητική ικανότητα» (Airworthiness). Επίσης σε ορισµένα νοµοθετικά κείµενα αναφέρεται ο 

όρος «Αεροµεταφορέας» ενώ σε άλλα «Αεροπορικός µεταφορέας», προφανώς αντίστοιχοι 

και οι δύο του αγγλικού «Air carrier». Εντυπωσιάζει πάντως η συνεπής χρήση των όρων 

«Αεροδρόµιο» και «Αερολιµένας», αντίστοιχα προς τα αγγλικά «Αerodrome» και «Αirport». 

                                                           
6  Χωρίς να λείπουν και οι «γραφικότητες» σε µερικές περιπτώσεις. Ετσι, στο νόµο του 1931 πχ 

γίνεται λόγος για «οδηγούς αεροπόρους» στο άρθρο 26 ενώ αλλού το αεροσκάφος «προσγειούται» 
αλλά και «προσεδαφίζεται». Στο Π∆ πάλι του 1931 τα αεροπλάνα «απεδαφίζονται» ενώ τα 
υδροπλάνα «αφυδατώνται» και «προσυδατώνται» ή «αποτίθενται µετά την πτήσιν». 
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∆ιεθνείς συµβάσεις7 

∆εδοµένου ότι για την κύρωσή τους απαιτείται η ταυτόχρονη δηµοσίευση στην Εφηµερίδα 

της Κυβερνήσεως και του αγγλικού και του ελληνικού κειµένου, οι διεθνείς συµβάσεις 

περιέχουν σηµαντικής ποσότητας και αξίας ορολογία. Βέβαια δεν είναι όλες οι συµβάσεις το 

ίδιο πλούσιες σε ορολογία µε τις πολύ ενδιαφέρουσες από την άποψη αυτή συµβάσεις της 

Βαρσοβίας και του Σικάγου (που έφθασε να µετράει 18 παραρτήµατα µέχρι σήµερα). 

Εξάλλου, αν και γενικά στις συµβάσεις χρησιµοποιείται ευρέως η ορολογία των εθνικών 

νοµοθετικών κειµένων που ρυθµίζουν αντίστοιχα θέµατα, παρατηρούνται και διάφορες 

αποκλίσεις. Παραδείγµατος χάρη, στη Σύµβαση του Σικάγου έχουµε «Εxpected approach 

time = Αναµενόµενη ώρα προσέγγισης» αντί «Αναµενόµενος χρόνος προσέγγισης» σε 

σχετικό ελληνικό νόµο, «Instrument Approach Procedure = ∆ιαδικασία Ενόργανης 

Προσέγγισης» αντί «∆ιαδικασία προσεγγίσεως δι οργάνων», «Taxiway = Τροχόδροµος» 

αντί «∆ιάδροµος τροχοδροµήσεως», «Runway = ∆ιάδροµος» αντί «∆ιάδροµος 

προσγειώσεως». 

Άλλες πηγές 

Ενδιαφέρον είναι πως υπάρχει σειρά σηµαντικού πλήθους προτύπων ΕΛΟΤ µε την ένδειξη 

«Αεροδιαστηµική σειρά». Τα πρότυπα αυτά αφορούν διάφορα µηχανικά ή ηλεκτρολογικά 

υλικά αλλά η (τεχνικότατη) ορολογία τους δεν φαίνεται πως έχει σχέση µε την καθαρά 

αεροπορική ορολογία. Αυτό όµως δεν επαληθεύτηκε. 

Επίσης δεν βρέθηκαν λεξιλόγια στο ∆ιαδίκτυο, πηγή που αναπτύσσεται τελευταία και 

πολλές φορές κρύβει εκπλήξεις. 
                                                           
7  Από τις παλαιότερες διεθνείς συµβάσεις, από τις οποίες οι περισσότερες έχουν κυρωθεί, θα 

µπορούσε να αναφερθούν: η Σύµβαση του Παρισιού (1919). Το αντικείµενό της ήταν η αρχή της 
κρατικής κυριαρχίας στον εναέριο χώρο. Ίσχυσε µέχρι την υπογραφή της Σύµβασης του Σικάγου· η 
Σύµβαση της Βαρσοβίας (1929). ∆ιέπει, µέχρι σήµερα, τα σχετικά µε το είσιτήριο του επιβάτη, τις 
αποσκευές και το δηλωτικό αεροπορικής µεταφοράς· η Σύµβαση του Σικάγου, (1944). Το 
αντικείµενό της είναι τα δικαιώµατα των κρατών στον εναέριο χώρο τους, τα σχετικά µε την είσοδο 
και την έξοδο των αεροσκαφών από το χώρο αυτό, τα σχετικά µε τη νηολόγηση και τις άδειες 
αεροσκαφών και τις άδειες των πληρωµάτων τους. ∆ύο συµβάσεις που υπογράφτηκαν ταυτόχρονα 
ρυθµίζουν τα σχετικά µε τις δύο "ελευθερίες αέρος" και τις πέντε «ελευθερίες αέρος» αντίστοιχα· η 
Σύµβαση της Γενεύης (1948). Αφορά τη διεθνή αναγνώριση ιδιωτικών δικαιωµάτων (κυριότητα, 
υποθήκη κ.λπ.) στα αεροσκάφη· η Σύµβαση της Ρώµης (1952). Αφορά την ευθύνη του 
εκµεταλλευοµένου το αεροσκάφος για ζηµίες που προκαλούνται από αυτό σε πρόσωπα ή 
πράγµατα που βρίσκονται στην επιφάνεια· το Πρωτόκολλο της Χάγης (1955). Αφορά την ευθύνη 
του αεροµεταφορέα προς τους επιβάτες, αποστολείς κ.λπ.· η Σύµβαση της Γουαδαλαχάρας (1961). 
Το αντικείµενό της είναι µεταφορές που συµφωνούνται από έναν µεταφορέα και εκτελούνται από 
άλλο· η Σύµβαση του Τόκιο (1963). Αφορά τα αδικήµατα επί αεροσκαφών και την αεροπειρατεία· το 
Πρωτόκολλο της Γουατεµάλας (1971)· το πρωτόκολλο του Μοντρεαλ (1975). Φυσικά ακολουθούν 
και άλλες. 
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Τέλος, δεν βρέθηκε καµία ειδική βάση δεδοµένων αεροπορικής ορολογίας. 

Σύνοψη 

Σαν αίτια ανασχετικά της εξέλιξης της ελληνικής αεροπορικής ορολογίας θα µπορούσε να 

αναφερθούν: πρώτα πρώτα η µάλλον περιορισµένη ζήτηση, αφού η ελληνική αγορά στον 

τοµέα αυτό είναι περιορισµένη. Άλλωστε οι τεχνολογικές και άλλες εξελίξεις συµβαίνουν 

αλλού και κυρίως στην αγγλική γλώσσα. Αυτό ενθαρρύνει την απευθείας προσφυγή των 

ενδιαφεροµένων, που είναι σχεδόν πάντοτε γνώστες τουλάχιστον της αγγλικής, απευθείας 

σε ξενόγλωσσα (αγγλικά) συγγράµµατα και βοηθήµατα. 

Άλλη αιτία που δυσχεραίνει τη διαµόρφωση συµπαγούς ορολογίας είναι ότι η ελληνική 

ορολογία έχει σε πολλές περιπτώσεις προκύψει από την αγγλική, όπου όµως υπάρχουν ήδη 

διαφορές στη σηµασία του ίδιου αγγλικού όρου µεταξύ «αµερικανικής αγγλικής» και 

«αγγλικής αγγλικής». Επίσης ως σοβαρό πρόβληµα επισηµαίνονται τα αντιδάνεια. ∆ηλαδή 

σε κάποιες περιπτώσεις αγγλόφωνοι τεχνικοί ονοµατοδότησαν για πρώτη φορά µε 

ελληνικής ρίζας λέξη, άστοχα όµως. Φυσικό είναι η κατά την αρχική σηµασία της λέξης 

αυτής µετάφραση στα ελληνικά να οδηγεί σε εσφαλµένο ελληνικό όρο. 

Πάντως υπάρχουν γνώστες των σχετικών µε την αεροπορία θεµάτων και την ορολογία της. 

Επίσης υπάρχει υλικό ορολογικό σηµαντικό ποσοτικά και µε ευρύτατη κάλυψη θεµάτων 

αλλά διάσπαρτο και δύσκολα εντοπίσιµο και αξιοποιήσιµο. Είναι ακόµη γεγονός πως για την 

ίδια έννοια απαντούν πολλές αποδόσεις, µεταξύ των οποίων ο ενδιαφερόµενος πρέπει να 

επιλέξει. 

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΛΛΗΝΟΓΛΩΣΣΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ 

Την Κοινότητα δεν την ενδιέφεραν εξαρχής όλα τα θέµατα που αφορούν τις αεροπορικές 

µεταφορές. Ενδεικτικό είναι πως από τα 91 κείµενα για θέµατα µεταφορών που 

µεταφράστηκαν στο πλαίσιο της ενταξιακής προετοιµασίας της Ελλάδας από το 1979 µέχρι 

την προσχώρησή της το 1981 και αφορούσαν τα µέχρι τότε µέτρα της Κοινότητας µόλις δύο 

(!) κείµενα αφορούσαν τις αεροπορικές µεταφορές8. 

                                                           
8  Ένα στον τοµέα των µεταφορών, κείµενο µιάµισης σελίδας, µε µοναδικό ειδικό όρο το 

«Αεροπορικές µεταφορές», και ένα σχετικό µε το θόρυβο από αεροσκάφη. Ο λόγος ήταν η χαµηλή 
προτεραιότητα που δινόταν τότε στον τοµέα αυτό γιατί τα κράτη µέλη συµµετείχαν σε διεθνείς 
συµβάσεις που ρύθµιζαν όλα τα σχετικά θέµατα βάσει διµερών συµφωνιών. Ακριβέστερα, το µόνο 
άρθρο της Συνθήκης που αναφέρει τις αεροπορικές µεταφορές είναι το άρθρο 84, κατά το οποίο 
«Το Συµβούλιο δύναται να αποφασίσει οµοφώνως εάν, κατά ποιο µέτρο και κατά ποια διαδικασία 
θα είναι δυνατόν να θεσπισθούν κατάλληλες διατάξεις για τις θαλάσσιες και αεροπορικές 
µεταφορές.». Παρά τις δυνατότητες που παρέχει το άρθρο αυτό, η Κοινότητα έµεινε αδρανής επί 
κάποιες δεκαετίες στον τοµέα των αεροπορικών µεταφορών µέχρι τις αρχές της δεκαετίας του ’80. 
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Τελικά, κοινή πολιτική αεροπορικών µεταφορών δροµολογείται ουσιαστικά µετά την 

προσχώρηση της χώρας µας και την πλήρη συµµετοχή της στην Κοινότητα/Ένωση. Σε 

επίπεδο ορολογίας αυτό σηµαίνει πως όλα τα σχετικά κείµενα µεταφράστηκαν στη γλώσσα 

µας, από την έναρξη της σχετικής πολιτικής µέχρι τώρα. 

Το έναυσµα για αλλαγές και για την ανάληψη  κοινοτικών πρωτοβουλιών έδωσε η 

«απορρύθµιση» των αεροπορικών µεταφορών στις ΗΠΑ, σε συνδυασµό µε πτώση των 

τιµών των ναύλων που κατέστησε προσιτότερες στο ευρύ κοινό τις αεροπορικές µεταφορές. 

Σχετικό κίνητρο και εργαλείο απετέλεσε η Ενιαία Πράξη (Φεβρουάριος 1986), που πρόβλεπε 

την ενιαία κοινοτική αγορά. 

Έτσι, µεταξύ 1987 και 1993 το Συµβούλιο εκδίδει τρεις δέσµες νοµοθετικών µέτρων µε 

σκοπό ακριβώς τη δηµιουργία ενιαίας αγοράς στον τοµέα, που έγινε πραγµατικότητα σε 

νοµοθετικό επίπεδο την 1η Ιανουαρίου 1993 µε τη θέσπιση της τρίτης δέσµης αυτών των 

µέτρων. Το αντικείµενο ήταν ο ανταγωνισµός, οι άδειες εκµετάλλευσης για τους 

αεροµεταφορείς, η ελεύθερη πρόσβαση στην αγορά, η ελευθέρωση των τιµών. Τα σχετικά 

βασικά κείµενα ακολούθησαν κείµενα για συνοδευτικά µέτρα και διάφορες αναγκαίες 

ρυθµιστικές παρεµβάσεις σε σχέση µε το περιεχόµενο των ιδίων των µέτρων καθώς και για 

θέµατα κρατικών ενισχύσεων, συµπράξεων, υπερατλαντικών συµπράξεων, δεσπόζουσας 

θέσης και άλλα. Για τη φάση αυτή και µε το συγκεκριµένο στόχο που αναφέρθηκε, η βασική 

ορολογία των σχετικών κειµένων είναι η συνήθης ορολογία του ανταγωνισµού καθώς και 

ορισµένοι οικονοµικοί και τελωνειακοί όροι. Όσον αφορά την αεροπορική ορολογία, 

χρησιµοποιούνται µάλλον συνήθεις όροι, όχι τεχνικοεπιστηµονικοί (πχ «Air carrier = 

Αεροµεταφορέας», «Flight number = Αριθµός πτήσεως», «Capacity = Μεταφορική 

ικανότητα»,  αλλά και άλλοι που επινοήθηκαν για τις νέες ανάγκες και τις νέες έννοιες, όπως: 

«Cabotage = ∆ικαίωµα ενδοµεταφοράς», «Coordinated airport = Συντονισµένος 

αερολιµένας», «Airport user = Χρήστης αερολιµένα», «Self-handling = Εξυπηρέτηση δι’ιδίων 

µέσων/Αυτοεξυπηρέτηση», «Air transport product = Υπηρεσία αεροπορικής µεταφοράς», 

«Parent carrier = Μητρικός µεταφορέας», «Computerized reservation system = Ηλεκτρονικό 

σύστηµα κράτησης (θέσεων)», «Unbundled air transport product = Απλή υπηρεσία 

αεροπορικής µεταφοράς», «Βundled air transport product = Συνδυασµένη υπηρεσία 

αεροπορικής µεταφοράς» και αρκετοί άλλοι. 

 Το 1996 πραγµατοποιείται ο πρώτος απολογισµός για τα µέχρι τότε πεπραγµένα που 

βασικό στόχο είχαν την ελευθέρωση των αεροπορικών µεταφορών, οπότε διαπιστώνεται η 

µικρή επίδραση των µέτρων που είχαν ληφθεί µέχρι τότε και εντοπίζονται τα αρνητικά 

σηµεία. Ακολουθούν νέα µέτρα, µε ευρύτερο πεδίο κάλυψης αυτή τη φορά: σε επίπεδο 
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ανταγωνισµού για τους διαθέσιµους χρόνους χρήσης9, τη βοήθεια σε σηµείο στάθµευσης, τα 

πληροφορικά συστήµατα κράτησης· σε επίπεδο προστασίας καταναλωτών και 

περιβάλλοντος για την άρνηση επιβίβασης σε περίπτωση υπεράριθµων κρατήσεων, για 

τους κανόνες σχετικά µε την ευθύνη των αεροµεταφορέων, για τους κανόνες σχετικά µε τις 

ηχητικές εκποµπές από αεροσκάφη. Και για τα θέµατα αυτά εµφανίζεται σχετική ορολογία, 

εν µέρει ήδη γνωστή, όπως πχ «By-pass ratio = Λόγος παρακάµψεως», «Noise certificate = 

Πιστοποιητικό θορύβου», «Subsonic jet aeroplane = Αεριωθούµενο υποηχητικό 

αεροπλάνο» αλλά και νέα ορολογία. Ιδού µικρό δείγµα: «Re-certificated aeroplane = 

Επαναπιστοποιηµένο αεροπλάνο», «Integrated air traffic services system = Ολοκληρωµένο 

σύστηµα υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας», «Discount zone = Ζώνη έκπτωσης». 

Ενώ όµως εξελισσόταν η πραγµατοποίηση της ενιαίας αγοράς, παρέµεναν παραµεληµένοι, 

χωρίς σοβαρά και συστηµατικά µέτρα, τρεις τοµείς: 

Ο ένας είναι ο τοµέας της αεροπορικής ασφάλειας. Η µοναδική σχετική υποδοµή ήταν 

κάποια άτυπη συνεργασία διάφορων κρατών µελών σε διοικητικό επίπεδο, στις JAA (Joint 

Aviation Authorities)10. Αυτές εκπονούσαν τις JAR (Joint Aviation Requirements), δηλαδή 

κανόνες (που δεν καλύπτουν όλες τις παραµέτρους της αεροπορικής ασφάλειας) µε 

αντικείµενο θέµατα τεχνικά, δηλαδή µελέτη και κατασκευή αεροσκαφών, εκµετάλλευση και 

συντήρηση καθώς και πιστοποιήσεις. Στόχος ήταν η προώθηση ευρωπαϊκών 

προδιαγραφών για την ασφάλεια καθώς και την ανάπτυξη του κλάδου απέναντι στον 

ανταγωνισµό των ΗΠΑ. Αρχικά, σε τεχνικό επίπεδο η Κοινότητα δεν προχώρησε τότε πέρα 

από τις JAA. Απλώς χρησιµοποίησε µέρος των προδιαγραφών JAR σαν βάση κάποιας 

πολιτικής στον τοµέα της ασφάλειας αλλά αρκετά δύσκαµπτης και όχι πλήρους. Βήµατα 

αποφασιστικά έγιναν το 1994 και ιδίως το 1996, µετά το δυστύχηµα στη ∆οµινικανή 

∆ηµοκρατία µε 176 θύµατα πολίτες της ΕΕ. Το αντικείµενο των σχετικών κειµένων ήταν οι 

αρχές διερεύνησης αεροπορικών ατυχηµάτων και συµβάντων µε βάση τους κανόνες του 

∆ΟΠΑ, ο έλεγχος τήρησης των κανόνων ασφαλείας του ∆ΟΠΑ, η διαδικασία αξιολόγησης 

της ασφάλειας αεροσκαφών τρίτων χωρών που χρησιµοποιούν κοινοτικά αεροδρόµια. Στα 

κείµενα αυτά χρησιµοποιείται ορολογία ίδια µε εκείνη των αντίστοιχων ελληνικών 

νοµοθετικών κειµένων αλλά σε πιο περιορισµένη έκταση καθώς για τεχνικά θέµατα τα 

κείµενα αυτά παραπέµπουν σε συναφείς JAR. Οι JAR είναι κείµενα πολύ τεχνικά και 
                                                           
9  Πρόκειται για τα περίφηµα «Slots». Aντί για «∆ιαθέσιµος χρόνος» ή «∆ιαθέσιµος χρόνος χρήσης» 

που χρησιµοποιούνται, έχει προταθεί, και έχει χρησιµοποιηθεί ήδη σε κάποιο βαθµό, η απόδοση 
«Χρονοθυρίδα», δάνειο από τις τηλεπικοινωνίες, που θα µπορούσε να θεωρηθεί ευστοχότερη. 

10  Πρόκειται για άτυπη συνεργασία σε επίπεδο Υπηρεσιών Πολιτικής Αεροπορίας που ξεκίνησε µε την 
υπογραφή σχετικού εγγράφου στην Κύπρο το έτος 1990. 
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εξειδικευµένα και, τουλάχιστον κάποιες σειρές τους, µεταφράζονται στα ελληνικά. Έχει 

µάλιστα δηµιουργηθεί από συνάδελφο ένα πολύ ενδιαφέρον λεξιλόγιο. Ιδού µικρό σχετικό  

δείγµα της ορολογίας τους: «Airspeed at threshold = Ενδεικνυόµενη ταχύτητα στο κατώφλι», 

«Correct flight path = Ορθό ίχνος πτήσης», «Failure of the critical engine = Βλάβη του 

κρίσιµου κινητήρα», «Ferry flight = Πτήση αυτοµεταφοράς», «Landing gear extended = 

Σύστηµα προσγείωσης σε θέση έκτασης», «Rate of climb = Βαθµός ανόδου», «Steep 

approach = Προσέγγιση µεγάλης γωνίας», «Trim = Αντιστάθµιση». Πάντως η ορολογία που 

χρησιµοποιείται στις JAR αποκλίνει σε κάποιο βαθµό, πιθανότατα σηµαντικό, από τη 

διαµορφωµένη αεροπορική ορολογία στην ελληνική νοµοθεσία. Μερικά σχετικα 

παραδείγµατα: «Controlled airspace = Εναέριος χώρος υπό έλεγχο» σε JAR αντί 

«Ελεγχόµενος εναέριος χώρος» σε ελληνικό νοµοθετικό κείµενο, «Flight simulator = 

Εξοµοιωτής πτήσεων» αντί «Αποµιµητής πτήσεων», «Cargo manifest = Ονοµαστική 

κατάσταση φορτίου» αντί «∆ηλωτικό φορτίου», «Restricted area = Ζώνη στην οποία 

ισχύουν περιοριστικά µέτρα» αντί «Περιορισµένη περιοχή». Tο επόµενο σηµαντικό βήµα για 

την ασφάλεια ήταν η πρωτοβουλία για την ίδρυση του νέου ευρωπαϊκού (αλλά µε µέλη όχι 

µόνο χώρες της ΕΕ) οργανισµού για την ασφάλεια, του EASA (European Aviation Safety 

Agency = Ευρωπαϊκός Οργανισµός Ασφάλειας της Αεροπορίας), που συγκροτήθηκε το 

Σεπτέµβριο έτους 2003 µε κανονισµό του Ιουλίου 2002. Ο οργανισµός αυτός ήδη υπάρχει 

και έχει δραστηριοποιηθεί, αναλαµβάνοντας ουσιαστικά και τυπικά πια ρόλο για την 

αεροπορική ασφάλεια. Όσον αφορά τις JAA, διατηρούνται αλλά ο ρόλος τους περιορίστηκε 

και συνεργάζονται µε την EASA βάσει µεταξύ τους συµφωνίας. 

Ο δεύτερος τοµέας είναι η διαχείριση του εναερίου χώρου. Και εδώ η Κοινότητα υιοθέτησε 

δύο αρχές, την αρχή για φορέα µε εξουσία λήψης αποφάσεων και εξασφάλισης της 

εφαρµογής τους και την αρχή για λύση σε επίπεδο ευρωπαϊκό, ευρύτερο του κοινοτικού. 

Ετσι βασίστηκε στον Εurocontrol, που ήδη υπήρχε. Οι σχετικές διαδικασίες δροµολογήθηκαν 

τον Ιούνιο 1997 και ολοκληρώθηκαν κατά το τέλος του έτους µε την υπογραφή σχετικού 

πρωτοκόλλου το έτος 1999. Ο Εurocontrol παράγει και µεταφράζει στα ελληνικά δικά του 

κείµενα, τα «Εurocontrol Standards» και άλλα. Οι µεταφραστές της υπηρεσίας αυτής 

χρησιµοποιούν τις συνηθισµένες ελληνικές πηγές και αξιοποιούν την πείρα ειδικών του 

Οργανισµού. 

Ο τρίτος τοµέας είναι οι εξωτερικές σχέσεις. Εδώ έχει πραγµατοποιηθεί σηµαντική πρόοδος 

σε ευρωπαϊκό επίπεδο, παρά τις ποικίλες δυσχέρειες (βασικά ασυµφωνία µεταξύ κρατών 

µελών και απουσία, ακόµη, κοινής εξωτερικής πολιτικής). Παραµένουν εκκρεµότητες στις 

σχέσεις µε τις ΗΠΑ. Από άποψη αεροπορικής ορολογίας δεν υπάρχει ενδιαφέρον υλικό στα 
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κείµενα αυτά. 

Πάντως σε εξέλιξη βρίσκονται διάφορες άλλες πολιτικές, που συνεπάγονται µάλιστα και 

σηµαντικές επενδύσεις: η κοινοτική άδεια ελεγκτή εναέριας κυκλοφορίας (πρόταση της 

Επιτροπής τον Ιούλιο 2004, αναµένεται να τεθεί σε εφαρµογή το έτος 2007)· το σύστηµα 

πλοήγησης µέσω του δορυφορικού συστήµατος Galileo που αφορά και τις αεροπορικές 

µεταφορές· το κοινό σύστηµα καθορισµού τιµών για την παροχή υπηρεσιών· 

βελτιστοποίηση του εναερίου χώρου· πιστοποίηση παρόχων υπηρεσιών  και ιδίως η δέσµη 

µέτρων  για τον ενιαίο ευρωπαϊκό ουρανό που δροµολογήθηκε στις 20 Απριλίου 2004. 

Πάντως µπορεί να σηµειωθεί ότι από άποψη ορολογίας οι τέσσερις κανονισµοί που 

εισάγουν τα µέτρα για τον Ενιαίο Ευρωπαϊκό Ουρανό δεν παρουσιάζουν ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον. 

 

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ 
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 

Όπως αναφέρθηκε, δεδοµένου ότι περιγράφουν τη σχετική πολιτική, τα κοινοτικά νοµοθετικά 

κείµενα για τις αεροπορικές µεταφορές καλύπτουν µέρος µόνο του συνόλου των σχετικών 

τοµέων της εθνικής νοµοθεσίας. Εκτός όµως από τους τοµείς αυτούς καλύπτουν και άλλους, 

καθαρά κοινοτικού ενδιαφέροντος. Όσον αφορά το περιεχόµενό τους, είναι 

προσανατολισµένα προς τις συγκεκριµένες ανάγκες που εξυπηρετεί η κοινοτική πολιτική η 

οποία, όπως είναι φυσικό, εκτείνεται σε επίπεδο πέρα από το εθνικό. 

Τα χαρακτηριστικά της αντίστοιχης ορολογίας ακολουθούν: οι τοµείς της ορίζονται από τους 

τοµείς πολιτικής ενώ αναπτύσσεται και ορολογία νέα, για έννοιες που δεν έχουν ποτέ µέχρι 

τώρα ξαναεµφανιστεί. Έτσι έχει δηµιουργηθεί κάποιο κοινοτικό ιδιόλεκτο, ήδη αρκετά 

πλούσιο. Σχετικά δείγµατα έχουν ήδη δοθεί. 

Η αντιµετώπιση των αναγκών σε αεροπορική ορολογία στις κοινοτικές υπηρεσίες βασίζεται 

κατά κύριο λόγο στις εθνικές πηγές, που περιγράφτηκαν στη σχετική παράγραφο, σε 

βοηθήµατα κοινοτικά (βάση ΙΑΤΕ, εσωτερικά λεξιλόγια) και στην αυτενέργεια, όταν πρόκειται 

για αντιµετώπιση όρων που εµφανίζονται για πρώτη φορά, πράγµα που, όπως φάνηκε 

παραπάνω, είναι συνηθισµένο. Η συνεργασία µε εθνικές αρχές, όπως η ΥΠΑ, υπουργεία και 

ενδεχοµένως και άλλες, είναι περιορισµένη για διάφορους λόγους (απουσία σηµείων 

επαφής, οπότε η αναζήτηση προσώπου κατάλληλου για παροχή συµβουλών για θέµατα 

αεροπορικής ορολογίας γίνεται δυσχερέστατη και χρονοβόρα, δισταγµός για λόγους 

ψυχολογικούς εφόσον δεν υπάρχει θεσµοθετηµένη συνεργασία κ.λπ.). Το αποτέλεσµα 
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αντικατοπτρίζει όλα τα µειονεκτήµατα των εθνικών πηγών, εντεινόµενα από το γεγονός ότι 

κατά κανόνα στις κοινοτικές µεταφραστικές υπηρεσίες, σε όλες τις γλώσσες, υπερέχουν 

αριθµητικώς οι µεταφραστές από µεταφραστικές σχολές, γενικής, βασικά γλωσσικής, 

κατάρτισης. Έτσι πρέπει να θεωρηθούν απόλυτα φυσικό φαινόµενο οι όποιες ορολογικές 

αστοχίες και ασυνέπειες απαντούν στα κοινοτικά νοµοθετικά κείµενα για αεροπορικές 

µεταφορές στην ελληνική γλώσσα καθώς και οι αποκλίσεις από την ελλαδική αεροπορική 

ορολογία. Άς παρατεθούν και µερικά τέτοια παραδείγµατα: σε κάποια κείµενα δεν γίνεται η 

διάκριση µεταξύ «Αεροδροµίου» και «Αερολιµένα» που είναι σαφέστατη στο Β∆ αριθ. 22 του 

1964 άρθρο 1 ενώ αλλού είδαµε, πχ, «Self-handling = Εξυπηρέτηση δι’ιδίων µέσων» ή και 

«Αυτοεξυπηρέτηση», «Τraffic right = ∆ικαίωµα µεταφορών» ή και «Μεταφορικό δικαίωµα», 

«Scheduled air service = Τακτική αεροπορική γραµµή» και παράλληλα «Direct air service = 

Απευθείας αεροπορικό δροµολόγιο» και «Passenger air service = Αεροπορική µεταφορά 

επιβατών» (µε το ερώτηµα για τους τρείς τελευταίους όρους αν υπάρχει µοναδική απόδοση 

του «Αir service». 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

Υπάρχει ενδεχόµενο αυτά που αναφέρθηκαν για την αεροπορία και την ειδική ορολογία της 

να αφορούν και άλλους τοµείς της κοινοτικής δράσης. Με αυτή την έννοια η παρούσα 

εργασία θα µπορούσε να θεωρηθεί ως µελέτη περίπτωσης ενδεχοµένως αντιπροσωπευτική 

και άλλων. 

Για την προκειµένη, απ' όσα προηγήθηκαν προκύπτουν µερικές διαπιστώσεις όπως: η 

προϊούσα ανάπτυξη της κοινοτικής πολιτικής αεροπορικών µεταφορών σε πλάτος και σε 

βάθος, που δηµιουργεί σηµαντικές ανάγκες µετάφρασης σχετικών κειµένων· οι ελλείψεις 

υποδοµής που περιγράφτηκαν για τον τοµέα της ορολογίας αεροπορικών µεταφορών, που 

λειτουργούν αρνητικά ενόψει της έντασης των αναγκών· στις αεροπορικές µεταφορές 

δηµιουργείται διαρκώς νέα ορολογία, την οποία οι έλληνες µεταφραστές των κοινοτικών 

οργάνων είναι υποχρεωµένοι να αποδόσουν για πρώτη φορά στη γλώσσα τους µόνοι, 

χωρίς να είναι ειδικοί, µε ό,τι αυτό µπορεί να συνεπάγεται. 

Αυτά και άλλα καθιστούν αναγκαία κάποια σχετική δράση. Κατά την άποψή µας το 

απλούστερο σήµερα θα ήταν η δηµιουργία, ως βασικής υποδοµής, µιας ξεχωριστής και 

ειδικής βάσης δεδοµένων αεροπορικής ορολογίας. Στόχος θα ήταν η συστηµατική συλλογή, 

καταγραφή και ταξινόµηση της αεροπορικής ορολογίας και η επιλογή αποδόσεων 

µοναδικών και έγκυρων για ξένους όρους. Παράλληλα, το περιβάλλον της βάσης θα 

µπορούσε να αποτελέσει κάποιο σηµείο επαφής για θέµατα ορολογίας αεροπορικών 
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µεταφορών. Ίσως η βέλτιστη λύση να ήταν µια βάση του τύπου της Τeleterm. 

Στη βάση θα έπρεπε να διασφαλίζεται συµµετοχή αφενός εθνική (Ελλάδα, Κύπρος) και 

αφετέρου κοινοτική, κατά το σύστηµα των Σουηδών που προβλέπει συνεργασία των δύο 

αυτών παραγόντων για θέµατα ορολογίας. Αν αναλαµβανόταν σχετική πρωτοβουλία, από 

εθνικό ή το κοινοτικό επίπεδο, βασικό θέµα θα ήταν να καθοριστεί ποίος θα ασκήσει το 

σχετικό εθνικό ρόλο (η ΥΠΑ, που διαθέτει ευρεία τεχνογνωσία µε κάλυψη όλων των 

σχετικών µε την αεροπορία τοµέων αλλά και γνώση της σχετικής ορολογίας, το Υπουργείο 

Μεταφορών, η ΕΛΕΤΟ που θα µπορούσε να εξασφαλίσει τη συνεργασία των φορέων 

αυτών, και ίσως και άλλων, προσθέτοντας τη γλωσσική ευαισθησία και την τεράστια πείρα 

της στο χειρισµό σχετικών θεµάτων)*. 

* Βιβλιογραφία δεν παρατίθεται λόγω έκτασης του κειµένου. 
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12   Tropes and modes: terminological problems in Modern Greek in 
historical musicology 

 
Irmgard Lerch-Kalavrytinos 

 

SUMMARY 

Some problems of terminology in Modern Greek concerning music history are 

demonstrated, especially for music before 1700, with examples from the categories musical 

genres and forms, musical instruments and musical termini technici. Basic material for the 

study is the vocabulary of seven books on Western music history in Modern Greek, 

published between 1917 and 1995.      

 

Μουσικο-τροπίες: προβλήµατα ορολογίας στα νέα ελληνικά 
στην ιστορική µουσικολογία 

 
Ίρµγκαρτ Λερχ-Καλαβρυτινού 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Επιδεικνύονται µερικά προβλήµατα της νεοελληνικής ορολογίας στο πεδίο της ιστορίας της 

µουσικής, ειδικά για την µουσική πριν από το 1700, µε παραδείγµατα από τις κατηγορίες: 

Μουσικά είδη και µορφές, µουσικά όργανα, και µουσικά termini technici. Βασικό υλικό της 

µελέτης είναι το λεξιλόγιο επτά βιβλίων για την ιστορία της ∆υτικής µουσικής, τα οποία 

δηµοσιεύτηκαν µεταξύ του 1917 και του 1995. 

 

 

 

 

1  Introduction 

Speaking or writing with precision about music and especially music history in Modern 

Greek is not always easy, because Western musical terminology has developed slowly 

since the Middle Ages and thus is not always consistent, and furthermore because part of 

this terminology, which is still developing, had to be adopted and adapted in Modern Greek, 

due to the growing musical life and interest in music history in Greece, roughly within the last 

hundred years. This adaptation has been undertaken by individuals, mainly translators of 

Western works on music history, in the beginning often without any mutual coordination or 

consideration.  A look on the specialized vocabulary of several older and newer works on 
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the history of Western music in Modern Greek is revealing in this respect. Ιn this study I will 

try to give an impression of some terminological problems, considering the specialized 

vocabulary of the histories of music in Greek, mostly translations, by Koestlin (1917, first ed. 

1908, with German original), Landormy(1931, with French original), Dufourcq (1947, after 

French edition 1942), Nef (1985, first ed. 1958, after German and French editions of  1945 

and 1948 respectively), Vuillermoz (1979-80, after French ed. 1976), Headington (1993, 

after English ed. 1974), Γιάννου (1994), and Michels (1994-1995, after German ed. 1991). 

These works are designated for conservatory students and amateurs, so they are not 

exceedingly specialized, with the exception of Γιάννου, which has been written for University 

students of music. The first three works are out of print, whereas the others are still 

available.1          

With respect to the vocabulary, I refer to three categories: nomenclature of   musical genres 

and forms, names of musical instruments and certain musical termini technici. 

 

2  Musical terminology in Modern Greek 
2.1  Music of the 18th and 19th century  

Musical life in Greece of the 19th century, flourishing especially in the Ionian Islands and 

expanding to Athens, the Greek capital since 1833, was strongly influenced by Italy.  So it is 

not astonishing that a great deal of Greek musical terminology which has been in general 

use from that time consists of direct borrowings from Italian, e. g. for musical forms and 

genres like the sonata (σονάτα), the opera (όπερα,) and the “re-imported” symphony 

(συµφωνία), notwithstanding some exceptions from French, as the suite (σουίτα) and its 

dances, as a rule in Italianate form.2 (European music of the eighteenth century, by the way, 

was under Italian and French influence, thus we find many internationalisms from Italian or 

French in musical terminology). The same holds, to a certain degree, for the names of the 

classical instruments. Sometimes there are minor changes, e. g. the violin is βιολί, It. violino, 

the trombone τροµπόνι, It. trombone, and the clarinet κλαρινέτο or κλαρίνο, the latter 

preferable for the clarinet used in folk music since the middle of the 19th century. For many 
                                                           
1  Furthermore, at present there exist two general dictionaries of music in Modern Greek:  

-Εγκυκλοπαίδεια παγκόσµιας µουσικής.  8 Τόµοι. Αθήνα: Αλκυων, 1993.Μετάφραση του: 
Enciclopedia Bompiani. Musica. Milano: Gruppo Fabbri, Bompiani, 1985. 
- Κένεντι, Μάικλ [Michael Kennedy]: Το µουσικό λεξικό της Οξφόρδης. 3 τόµοι. Αθήνα: Γιαλλελη, 
χ.Χ. [µετά το 1989].  
The latter is preferable because it adds the original English terms in brackets and gives in the 
majority of cases Greek terms which are in use, whereas the first is often creative when a dictionary 
should not be, giving, e.g, ακύρωση  for (probably) cassation. 

2  For the suite, see Raftopoulos/ Gartzopoulos (2001).  
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instruments, however, additionally there exist genuine Greek names from the older written 

Modern Greek (καθαρεύουσα), like horn (κόρνο / κέρας), sometimes directly taken over from 

a – different, of course - ancient Greek instrument, e. g. violoncello (βιολοντσέλο / 

βάρβιτος),).  Many names bear a characterizing addition, as, e. g.,   flute (φλάουτο / 

πλαγίαυλος), oboe (όµποε / οξύαυλος), but there exist also new creations, as piano (πιάνο / 

κλειδοκύµβαλο) or double bass (κοντραµπάσο / βαθύχορδο). Some terms for musical forms 

have been translated into καθαρεύουσα, too, as, for instance, fugue (φούγκα /φυγή).  For 

most concepts in music theory denominations are Greek:  not only – of course - harmony 

(αρµονία), but also counterpoint (αντίστιξη)3, imitation (µίµηση), chord (συγχορδία), major/ 

minor (µείζονα / ελάσσονα, but also Italian µατζόρε/ µινόρε)  and so on.   

In the cases just described, only occasionally we find ambiguities in the form of synonyms - 

the additional names in καθαρεύουσα and some single other cases (φλικόρνο/ φλύγκελχορν 

for flugelhorn, from Italian and German, respectively). The term συµφωνία for symphony and 

harmonic consonance is an example for the relatively rare homonyms.    

 
2.2  Music before 1700 
2.2.1  Musical forms and genres 
If we want to talk about more special musical phenomena, and especially from before 1700, 

things are getting more complicated, though, as for the musical genres and forms, names 

are usually taken over from their language of origin, as a rule written with Greek characters 

and in Hellenized form, hence often with different orthographic versions (madrigal: 

µαδριγάλι, µαντριγάλι, ballet: µπαλλέττο/ µπαλέτο).   Sometimes we find a combination of 

Greek and Latin characters, and some authors prefer writing specialized names in Latin 

characters throughout. So we have, e. g., aria da capo (Dufourcq, with the explanation 

“επαναλαµβανόµενη άρια”), άρια da capo (Landormy, Michels) and άρια ντα κάπο (Nef).  

Occasionally, a term is taken over into Greek in the form of the language of the original 

book, e.g.  in Dufourcq, βαριασσιόν instead of  παραλλαγή, now in general use, and 

ριτουρνέλ instead of  ριτορνέλλο (part of the Baroque aria and concerto).  

 

But not all authors/ translators apply this principle throughout. Especially the translator of 

Koestlin (1917), the oldest book considered here, shows much imagination in creating true 

Greek nomenclature: for madrigal, e. g., he uses βουκολικόν µέλος or ποιµενικόν άσµα, with 

                                                           
3  Only in Dufourcq we find κοντραπούντο, whereas Koestlin has αντίσηµον. - In citing termini from the 

seven books which served as a basis for this paper, in most cases I will renounce from referring to 
pages.  
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the etymology mandra = ποιµήν (flock), gal = άσµα (song in καθαρεύουσα). Motet is 

rendered as αποφθεγµατικόν άσµα, from απόφθεγµα = motto, sentence, villanella as 

αγοραίον άσµα, and fugue as κλιµακωτόν µέλος. Fortunately, he always initially adds the 

original (German) term in brackets. The Renaissance pastorale appears in Koestlin as 

ειδύλλιο, in Landormy as βουκολικό, whereas newer books prefer the original term. But in 

more recent books, too, terms for certain musical genres are partly or wholly rendered in 

Greek: αυλικό µπαλέτο /µπαλλέττο or µπαλέττο της αυλής (Landormy) for ballet de cour, for 

instance, is unequivocal, but νυχτερινό (in Vuillermoz) could be notturno or serenade – 

which latter should be βραδινό, but this term is already occupied and means dinner. Κωµική 

όπερα (comic opera) is often used not only as a broader generic term, but also for more 

specific genres,  French opera comique, Italian opera buffa, German komische Oper of the 

19th century  and sometimes even for operetta. The traditional Greek term for opera, 

µελόδραµα, collides with the far more specific German Melodram (music and spoken 

dialogue synchronously). Thus, taking over the latter term directly into Greek (as in Michels: 

µελόδραµα or µονόδραµα) is slightly confusing. Guillaume de Machaut’s ελεγείες (only in 

Landormy), on the other hand, cause some guesswork until one realizes that the translator 

means Machaut’s lais.   

As for different types of song, there is also some confusion. Sometimes, any type of song is 

referred to as τραγούδι, no matter whether it is French air (Baroque solo song and dance 

tunes), chanson, Tenorlied  (polyphonic song types before 1600, French and German, 

respectively), or the German Lied  from the 18th century onwards, for solo voice and 

keyboard accompaniment (ακκοµπανιαµέντο, συνοδεία, υπόκρουση), with hints for the 

accurate meaning only from context. Of course, to a certain degree this is due to the fact 

that most of the books, as mentioned above, are written for amateurs. Nevertheless in most 

of the books considered here we find at least some efforts in distinguishing between 

different types, e. g. αυλικό τραγούδι  and λιντ/λίηντ (Dufuorcq),.  

 
2.2.2  Musical instruments 
In the names given in Greek to older musical instruments, divergences are often caused by 

the fact that many of them have different names in different languages, which are 

transferred into Greek depending on the language of the translated text. In addition, as we 

have seen yet for the names of genres, it is of course possible, instead of taking a name 

directly into Greek, to construct an analogous term with Greek origin. The catalogue of 

instruments given by Claudio Monteverdi in his “Orfeo”, 1609, one of the earliest operas, 

and its renderings in Landormy (p. 83) and Koestlin (p.206) are instructive in this respect.  
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Koestlin Landormy Monteverdi4 Glover 
2 κλειδοκύµβαλα 2 βαρυκύµβαλα 2 gravicembani 2 harpsichords 
2 βιολόνια 2κοντραβάσσα της 

βιόλας 
2 contrabassi de 
Viola 

2 double basses 

10 βιόλα (da brazzo) 10 βιόλες-µπράτσο 10 Viole da brazzo 5-part strings:  
 violins (I+II),  
 violas (I+II)  
 violoncellos  

1 διπλή άρπα 1 διπλή άρπα 1 Arpa doppia 1 double harp 
2  µικρά βιολιά (alla 
francese) 

2 µικρά βιολιά 2 Violoni piccolo alla 
Francese 

2 small solo violins 

2 µεγάλαι κιθάραι 
(chitarrone) 

2 κιθαρόνια 2 Chitaroni 2 chitarroni 

2 ξύλινα όργανα 2 ξύλινα όργανα 2 Organi di Legno 2 organs 
2 βιολόνια των 
γονάτων 

3 µπάσσα 3 bassi da gamba 3 viols (viole da 
gamba) 

4 βυκάναι 4 τροµπόνια 4 Tromboni 4 trombones 
1 περιφοριτό όργανο 
(regal) 

1 όργανον ρεγάλε 1 Regale 1 regal 

2 κερατίναι 2 κορνέττα 2 Cornetti 2 cornettos 
1 αυλίσκος (alla 
vigesima secunda) 

1 φλαουτίνο 1 Flautino alla 
Vigesima seconda 

1 recorder 

1 πλαγίαυλος,  
3 σάλπιγγες µετά 
πνιγέως 

1 κλαρίνο  
3 τρόµπες 
υπόκουφες 

1 Clarino con 3 
trombe sordine 

4 trumpets, one in 
high register, three 
with sordine 
(damper) 

 

(The last column has been added according to the explanations in Glover (1986)). 

 

In the following, I will list some examples of older instruments which are mentioned in most 

of the considered books, from different groups of instruments, in order to illustrate variants 

and differences in terminology for the above mentioned reasons. The books are referred to 

in chronological order. 

Chordophones: 

- plucked, of the lute type (lute, theorbo, chitarrone, archlute):  

µεγάλη κιθάρα (Koestlin, for E. de Cavalieri’s  archiliuto), λαούτο, θεόρβη, κιθαρόνη 

                                                           
4  According to the facsimile of the 1609 edition of Monteverdi’s Orfeo, Monteverdi (1998).  
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(Landormy), λαούτο, τεόρµπ (Dufourcq), λαούτο, θεόρβη (Nef, ), λαούτο, θεόρβη, κιταρόνε, 

αρχιλαούτο (Michels).  

-bowed (viol / viola da gamba;  medieval fiddle / vielle /  Geige): 

 βιόλες (Landormy, for viols), βιόλα ντα γκάµπα (Nef, Vuillermoz, Michels) βιέλ(λ)α ( 

Landormy, Dufourcq, Vuillermoz, Headington, Michels).  

-with keyboard (harpsichord /it. cembalo/fr. Clavecin; virginal; spinet/spinetto/epinette; 

clavichord):  

κλαβικύµβαλο / κλαβεσέν; κλαβιχόρδιον (Landormy), κλαβιτσέµπαλουµ, βίρτζιναλ, επινέτ 

(Dufourcq), κλαβεσέν, βιρτζινάλι, σπινέτο (Nef), τσέµπαλο, βιργινάλι, σπινέττα, κλαβικόρντ  

(Vuillermoz), τσέµπαλο / αρπίχορδο/ κλαβεσέν, βιργινάλι, κλαβίχορδο / κλειδόχορδο 

(Headington), τσέµπαλο, virginal, σπινέτο (Γιάννου), βίρτζιναλ / παρθένιο, σπινέττο, 

κλαβίχορδο (Michels).   

A special case which is worth mentioning is the hurdy-gurdy, a chordophone of medieval 

origin in which a wheel underneath the strings, turned by means of a handle, plays the role 

of the bow. Its many names in different languages (fr. vielle a roue, chifonie, ger. Drehleier, 

Radleier, it. lyra tedescsa, ghironda, sambuca, rotate, lat. symphonia, and, for its bigger 

version, organistrum)5 are rendered in Greek like this: βιέλλα (Nef), βιέλλα µε ρόδα / σιφονί 

(Dufourcq), βιέλλα µε χερούλι / βιέλλα µε τροχό / σιφονία (Vuillermoz), βιέλα µε ρόδα / 

οργανίστρο (Headington), οργανίστρο (Γιάννου),  βιέλλα µε τροχό / οργανίστρο (Michels). 

 

Aerophones:6  

- with reeds (shawm/bombarde, crumhorn/fr. cromorne, pipes, chalumeau): 

οξύαυλος (Landormy, for shawm, homonym with oboe, as in French hautbois),  µποµπάρντ, 

κροµόρν, κορνεµύζ/γκάϊδα , σαλυµώ (Dufourcq), βοµβάρδα, κροµόρνη, άσκαυλος, κάλαµος 

(Nef), µποµπάρδα, κροµόρνα, µυζέττα/άσκαυλος (Vuillermoz), σαλυµό(!)/οξύαυλος, 

κροµόρνη, άσκαυλος (Headington), µποµµπάρδα, κροµόρνη, άσκαυλος (Γιάννου), σαλµέλη/ 

ζουρνάς/βοµβάρδη, κροµόρνη, άσκαυλος/γκάϊντα/ µουζέττα, chalumeau (Michels). 

-other (cornetto/ger. Zink; recorder/fr. flute douce or flute a bec / ger. Blockfloete; flute/ fr. 

flute allemande or flute traversiere): 

Ξύλινο κόρνο, αυλός µε στόµιον / γλυκίαυλος, γερµανικός αυλός (Landormy). Κορνέτο, 

φλάουτο µε ράµφος , πλάγιο φλάουτο (Dufourcq). Κορνέτο, ευθύαυλος µε ράµφος, 
                                                           
5  see, e.g., Baines/Bowles/Green (2001) 
6  The list in Koestlin, p.150, with renaissance wind instruments (κάλαµοι, σύριγγες, βαρύαυλοι, 

ευθύαυλοι, πλαγίαυλοι, σάλπιγγες, κέρατα, κερατίναι)   cannot be decoded with certainty without 
consulting the German original. Probably, κάλαµος means shawm and κερατίνη is cornetto. 
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πλαγίαυλος  (Nef). Κορνέτο, φλάουτο µε τάπα / αυλός µε ράµφος, (Vuillermoz). Κορνέτα 

παλιά, φλάουτο µε ράµφος/φλογέρα, φλάουτο  (Headington). Κορνέτο, φλάουτο µε τάπα / 

φλάουτο µε ράµφος, πλαγίαυλος/φλογέρα (Γιάννου). Κορνέττο, φλάουτο µε ράµφος, 

φλάουτο/πλαγίαυλος (Michels).  

 

As expected, we observe most terminological differences with instruments that have entirely 

different names in several European languages, in some of them more than one, as, e. g., 

the recorder, in the last of the above groups.  

2.2.3. Some musical termini technici 

From the vast field of termini technici for ancient music I will confine myself on some special 

cases in medieval music.  

In Western liturgical monophony, known as Gregorian chant or plainchant (Dufourcq, 

Headington: ισόρρυθµο µέλος, Vuillermoz: κάντο πλάνο, new construction from cantus 

planus and it. Canto piano, as the translator remarks, Γιάννου: cantus planus and χορικό, 

from ger. Choral), melodies are organized according to the eight church modes or tones, 

that is, eight different scales, each with characteristic melodic formulae.  All sources render 

these as εκκλησιαστικοί τρόποι, as translation of the Latin modus. Γιάννου has in  addition 

τόνοι. The word tropus, from Greek via Latin, on the other hand means in plainchant a 

musical and/or textual addition to an existing piece, and is rendered as τρόπος, too, which 

causes confusion, especially because the word τρόπος is present also in Greek everyday 

language with several different meanings. But the case is not ending here. 

In French polyphony of the Notre Dame School, about 1200, part of the vocal genres of 

organum (όργανον/όργανουµ) and discantus (in Greek literature mostly rendered in Roman 

characters)7 move in certain rhythmic patterns, the so-called rhythmic modes (lat.modi, 

Greek in all sources which mention them: ρυθµικοί τρόποι).  

In the first case (the scales), there is a strong analogy to the Byzantine Oktoechos, but none 

of  the translators/authors dares to use ήχος (tone)  for the Western modes, which would be 

suitable and convenient, apart from the fact that in earlier medieval theory we read about 

four(!) tropi, each of them with an authentic and a plagal version, and each of them with a 

melodic intonation formula with text “noneane” or similar, like the απήχηµα of the Byzantine 

modes. On the contrary, Landormy (I, p. 23) mentions οκτώ τρόποι of the Byzantine Church 

–obviously translating “modes” instead of using the appropriate Greek term. 

                                                           
7  But Koestlin: διάψαλµα, Landormy: διαφωνία, which, however, in general means dissonance. 
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 In other cases, too, Greek ecclesiastical vocabulary would be very suitable for parallel 

phenomena in Western medieval church music, starting with the canticles, which usually are 

rendered too general as ύµνοι - in fact they are the biblical ωδές, but choosing this term will 

bring difficulties in the rendering of the baroque odes -, and ending with the hours of the 

office (ακολουθία των ωρών). Here, usually vespers are correctly translated with εσπερινός, 

but for the other hours Γιάννου (p.123) is the only one to mention the Eastern analogues. 

 
3. Epilogue 

The examples given here will be sufficient, I hope, to show that terminology of music history 

in Modern Greek is rich - but not unambiguous. One of the many problems is the use of 

terms with Greek origin in other European languages which are re-imported and often clash 

with Greek translation of other Western terms, a case probably not foreign to other 

disciplines.  Within the last decennia, however, a tendency of unification and precision can 

be observed, autochthon Greek terms, beautiful and often fanciful, are giving way to the 

international ones. Still there is still much to be done, especially if we should want to join 

some day the important polyglot dictionary of musical terminology, up to now in seven 

languages.8 Greek should be the eighth.    
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13   ∆ίγλωσσα και πολύγλωσσα λεξικά ναυτικής ορολογίας 
   

Αθηνά ∆ελάκη 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Η συγκεκριµένη ανακοίνωση έχει ως στόχο να παρουσιάσει µία πλήρη συγκέντρωση δίγλωσσων και 

πολύγλωσσων λεξικών ναυτικής ορολογίας, τα οποία περιλαµβάνουν τα νέα ελληνικά. Αυτή η συλλογή 

είναι αντιπροσωπευτική µίας πολύ σηµαντικής λεξικογραφικής δραστηριότητας αλλά εξίσου µίας 

παραγωγής η οποία δεν είναι προσαρµοσµένη πάντα στις ανάγκες των χρηστών µεταφραστών ως 

προς τη χρήση τους. Καταγράψαµε δέκα λεξικά τα οποία εκδόθηκαν από το 1858 µέχρι το 1989, τα 

µελετήσαµε και στη συνέχεια δηµιουργήσαµε µία τυπολογία καθώς και µεταλεξικογραφικά κριτήρια τα 

οποία µπορούν να εφαρµοστούν σε καθένα από αυτά. Τα κριτήρια δεν είναι ιεραρχηµένα µε βάση την 

σηµαντικότητά τους αλλά παρουσιάζονται σε δύο κατηγορίες, εκ των οποίων η πρώτη αντιπροσωπεύει 

τη µακροδοµή και η δεύτερη τη µικροδοµή. Η συνθετική ανάλυση των αποκτηθέντων αποτελεσµάτων 

από αυτή τη µελέτη αποδεικνύει από τη µία πλευρά ότι η ελληνική ναυτική λεξικογραφία άνθισε κατά 

τον 19ο αιώνα και τις αρχές του 20ου αιώνα, και από την άλλη πλευρά την επικράτηση της γαλλικής 

γλώσσας στα παλαιότερα λεξικά (τα οποία χρονολογούνται από το 1858), ενώ στα λεξικά που 

εκδόθηκαν τις τελευταίες δεκαετίες (µέχρι το 1989), υπερέχει η αγγλική γλώσσα. Ο στόχος αυτής της 

µελέτης είναι διπλός : να δηµιουργήσει έναν κατάλογο λεξικών και να εξηγήσει γιατί τα στοιχεία που 

παραθέτουν είναι ανεπαρκή ως προς την χρήση τους από τους τεχνικούς µεταφραστές.  

 
Recueil et analyse des dictionnaires maritimes 

Bilingues et multilingues comprenant le grec moderne 
Athina Delaki 

RÉSUMÉ 
Cette étude a pour but de présenter un recueil aussi complet que possible des dictionnaires maritimes 

bilingues et multilingues comprenant le grec moderne. Ce recueil est représentatif d'une activité 

lexicographique importante, mais également d'une production qui n'est pas toujours adaptée aux 

besoins des usagers traducteurs dans le contexte d'utilisation. Nous avons recensé une dizaine de 

dictionnaires, publiés entre 1858 et 1989. Nous les avons examinés, puis avons établi une typologie et 

des critères métalexicographiques qui soient applicables à chacun d’entre eux. Les critères ne sont 

pas hiérarchisés par leur importance. Ils sont présentés en deux catégories, la première représentant 

la macrostructure et la seconde la microstructure. L’analyse synthétique des résultats obtenus par 

cette étude montre d’une part que la dictionnairique maritime grecque s’est épanouie le XIXème et au 

début du XXème siècle et d’autre part la prédominance de la langue française dans les plus anciens 

dictionnaires (qui datent depuis 1858), tandis que dans les dictionnaires, qui sont publiés les dernières 

décennies (jusqu’au 1989), remporte la langue anglaise. L’objectif donc de cette communication est 

double : constituer un inventaire des dictionnaires, et expliquer pourquoi leurs qualités sont 

insuffisantes, toujours du point de vue des traducteurs techniques.  
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1. ΣΥΛΛΟΓΗ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 
Η κριτική µελέτη των ορολογικών λεξικών αποτελεί σηµαντικό κεφάλαιο της 

µεταλεξικογραφικής έρευνας, µε την έννοια ότι συµβάλλει όχι µόνο στην ανάπτυξη της 

θεωρητικής σκέψης γύρω από θέµατα λεξικογραφίας και ορογραφίας, αλλά και στη 

βελτίωση των ίδιων των δίγλωσσων και πολύγλωσσων λεξικών που αντιπροσωπεύουν την 

πρακτική της εφαρµογή. Σε ένα τέτοιο ερευνητικό πλαίσιο, θα παρουσιάσουµε ένα σύνολο 

από 10 λεξικά ναυτικής ορολογίας, των οποίων το κοινό χαρακτηριστικό είναι ότι 

περιλαµβάνουν τα νέα ελληνικά είτε ως γλώσσα-πηγή, είτε ως γλώσσα-στόχο. Η ίδια η 

καταγραφή των λεξικών από τα οποία συγκροτήθηκε το υλικό αναφοράς µπορεί, στη 

συγκεκριµένη περίπτωση, να θεωρηθεί στάδιο της ερευνητικής εργασίας, δεδοµένου ότι 

πρόκειται για έργα των οποίων δεν υπήρχε προηγουµένως κανενός είδους συγκεντρωτικός 

κατάλογος. 

Ο στόχος της εργασίας µας περιλαµβάνει τη συγκέντρωση, µελέτη και ανάλυση των 

δίγλωσσων και πολύγλωσσων λεξικών ναυτικής ορολογίας, που περιλαµβάνουν τα νέα 

ελληνικά. Πρέπει να αναφέρουµε ότι για µεθοδολογικούς λόγους, αποκλείστηκαν τα έργα 

στα οποία το ευρύ κοινό δεν έχει πρόσβαση, κυρίως πανεπιστηµιακές εργασίες και 

ανέκδοτα γλωσσάρια όρων που έχουν δηµιουργηθεί από επίσηµες µεταφραστικές 

υπηρεσίες (σε υπουργεία, πρεσβείες, οργανισµούς...), από µεταφραστικά γραφεία ή από 

άλλες επιχειρήσεις για εσωτερική χρήση, οι εγκυκλοπαίδειες, τα λεξικά που δεν διατίθενται 

σε έντυπη µορφή και τα γλωσσάρια που εµφανίζονται ως ευρετήρια επιστηµονικών ή 

άλλων συγγραµµάτων. 

Το υλικό που συγκεντρώθηκε µε τον τρόπο αυτό αποτελείται από 10 λεξικά, γλωσσάρια και 

εγκυκλοπαιδικά λεξικά, τα οποία έχουν εκδοθεί από το 1858 µέχρι το 1989. Αν και δεν 

υπάρχει τρόπος ελέγχου, ώστε να βεβαιώσουµε ότι ο κατάλογος περιλαµβάνει το σύνολο 

των έργων που έχουν εκδοθεί κατά την περίοδο αυτή, το υλικό είναι οπωσδήποτε 

αντιπροσωπευτικό της ελληνικής ορογραφικής παραγωγής, ιδιαίτερα αν ληφθεί υπόψη το 

κριτήριο της πρόσβασης του κοινού1 σε αυτήν.  

                                                           
1  Οι διεθνείς κατάλογοι λεξικογραφικών και ορολογικών έργων σπανίως διαθέτουν αναφορές στην 

ελληνική γλώσσα. Έτσι, το υλικό µας προέρχεται κυρίως από βιβλιοθήκες (Εθνική Βιβλιοθήκη, 
Βιβλιοθήκη του Κοινοβουλίου, Βιβλιοθήκη της Παλαιάς Βουλής, Γεννάδειος, Βιβλιοθήκη ΤΕΕ και ορι-
σµένες νοσοκοµειακές βιβλιοθήκες) και από τα σπουδαστήρια των Πανεπιστηµίων Αθήνας, Πειραιά, 
Θεσσαλονίκης, Πάτρας και Paul Valéry-Montpellier III, αλλά και από προσωπική έρευνα στα 
αθηναϊκά βιβλιοπωλεία. 
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2. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 

Στη συνέχεια ακολουθεί η παρουσίαση των τίτλων του υλικού µας, τα οποία παραθέτουµε 

σύµφωνα µε την χρονολογία έκδοσής τους, ξεκινώντας από αυτά που εκδόθηκαν 

παλαιότερα και συνεχίζοντας µε εκείνα που έχουν εκδοθεί πιο πρόσφατα.  

 ΠΑΛΑΣΚΑΣ (Λ.), ΚΟΥΜΕΛΑΣ (Α.), ΙΩΑΝΝΟΥ (Φ.),Ναυτικόν Ονοµατολόγιον, Εκ του 

Εθνικού Τυπογραφείου, εν Αθήναις, 1884, [4+] 234 σ., 14,5x21,5 εκ. 

 ΠΑΛΑΣΚΑΣ (Λεωνίδας), Γαλλο-ελληνικόν Λεξικόν Ναυτικών Όρων, Εκ του Εθνικού 

Τυπογραφείου και Λιθογραφείου, εν Αθήναις, 1898, [µ+] 710 σ., 15x21 εκ. 

 ΚΑΜΑΡΙΝΟΣ (Κωνστ. ∆.), Καθηγητής Αγγλικών Σ. Ε. Ν., Αγγλοελληνικόν Λεξικόν 

Ναυτικών Όρων περιλαµβάνον πλήρες ναυτικόν ονοµατολόγιον και όρους, Εκδοτικός 

Οίκος Α. Ματαράγκα, Αθήναι, 1948, 270 σ., 17x25 εκ. 

 ΖΗΤΡΙ∆ΗΣ (Γ. Χ.), Επιτροπή επιστηµόνων και ειδικών περί τα ναυτιλιακά θέµατα υπό 

την επιµέλεια του ∆ηµοσιογράφος και Λογοτέχνη Γ. Χ. ΖΗΤΡΙ∆Η, Ναυτιλιακόν 

Εγκυκλοπαιδικόν Λεξικόν, Αφιέρωµα εις τον Έλληνα ναυτικόν, Τόµος Α΄ & B΄, 

Εκδόσεις "Ναυτιλία", χ.τ., 1957 (Τόµ. Α΄): 106 [+2] σ., 1958 (Τόµ. Β΄): 110 σ., 

14,5x19,5 εκ. 

 ΙΩΑΝΝΙ∆ΗΣ (∆. Π.), Πλωτάρχης Β. Ν., Ναυτική Αγγλική Ορολογία, Βασιλικόν 

Ναυτικόν, Σχολή Ν. ∆οκίµων, Γενικόν Επιτελείον Ναυτικού, Τρίτη Έκδοσις, Πειραιάς, 

1964, [4+] 600 σ., 18,5x25 εκ. 

 ΣΕΓ∆ΙΤΣΑΣ (Π. Ε.), Πεντάγλωσσον Λεξικόν Ναυτικών Όρων, Ίδρυµα Ευγενίδου, 

Αθήναι, 1971, [10+] 658 pages, 17x24,5 εκ. 

 Σύγχρονο Ναυτιλιακό Εγκυκλοπαιδικό Λεξικό Νοµικών – Οικονοµικών – Τεχνικών 

Όρων Ελληνο-αγγλικό, Αγγλο-ελληνικό, Έκδοσις Α’, Εκδοτικός Οίκος Θεοδώρου Π. 

Τυροβόλα, «Interbooks» , Αθήνα, 1977, 353 pages, 14,5x21,5 cm. 

 ΚΟΥΡΜΠΕΛΗΣ (Νικ.), Αγγλοελληνικόν και Ελληνοαγγλικόν Λεξικόν Ναυτιλιακών 

Όρων, Ναυτικός και Τεχνικός Εκδοτικός Οίκος Αδελφών Ι. Λιοντή, Έκδοσις Έκτη 

Επηυξηµένη, 1979,  Εν Πειραιεί, 1979, 946 σ., 14x21 εκ. 

 ΣΑΜΑΡΑΣ (Νίκος Μ.), Οικονοµολόγος Ναυτιλίας και Λιµένων, Αγγλοελληνικό Λεξικό 

Ναυτιλιακών και Λιµενικών Όρων, dictionary seapping-port terms,  Εκδόσεις University 

Studio 209837, Θεσσαλονίκη, 1980, 14x20,5 εκ. 

 BRODIE (Peter R.), VLASSOPOULOS (John S.), Dictionary of shipping terms Greek-

English and English-Greek, Λεξικό Ναυτιλιακών και Ναυλοµεσιτικών Όρων Ελληνο-

αγγλικό και Αγγλο-ελληνικό, Lloud’s of London Press Ltd., London 1989, [xiii+] 174 σ., 

13,5x21,5 εκ. 
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3. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΤΑΛΕΞΙΚΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΛΕΞΙΚΩΝ  
Το πρώτο κριτήριο επιλογής ενός λεξικογραφικού έργου εκ µέρους των χρηστών είναι η 

τυπολογική του κατηγορία, αν πρόκειται δηλαδή για λεξικό γλωσσικού ή εγκυκλοπαιδικού 

τύπου ή για απλό γλωσσάριο. Στην περίπτωση των µεταφραστών, είναι σαφής η προτί-

µηση για τα λεξικά έναντι των γλωσσαρίων αλλά και έναντι των εγκυκλοπαιδικών λεξικών. 

Το υλικό αναφοράς περιέχει 6 λεξικά (6/10) έναντι 2 εγκυκλοπαιδικών λεξικών (2/10) και 2 

γλωσσαρίων (2/10).  

Ακολουθώντας µία κλασική διάκριση της λεξικογραφίας (Κατσογιάννου Μ. & Ευθυµίου Ε., 

2004) κατατάξαµε τα κριτήρια, σύφωνα µε τα οποία συγκεντρώσαµε και µελετήσαµε τα 

λεξικά σε δύο οµάδες, από τις οποίες η πρώτη αναφέρεται στο επίπεδο της µακροδοµής 

και η δεύτερη σε αυτό της µικροδοµής. Ορισµένα από αυτά µπορούν να θεωρηθούν 

συµπληρωµατικά µεταξύ τους, ενώ άλλα αποτελούν αυτόνοµα στοιχεία αξιολόγησης.  

Η πρώτη οµάδα κριτηρίων αφορά καταρχάς τα άµεσα παρατηρήσιµα στοιχεία, τα οποία ο 

αναγνώστης µπορεί να αξιολογήσει χωρίς να συµβουλευτεί το περιεχόµενο ενός λεξικού. 

Εκτός από την προτίµηση των χρηστών για τα επίτοµα λεξικά, η γενική εµφάνιση, η 

τυπογραφική επιµέλεια και η ποιότητα της εικονογράφησης δίνουν µία πρώτη εντύπωση 

ευχρηστίας (ή µη). Σηµαντικότερα όµως είναι τα βιβλιογραφικά δεδοµένα (χρόνος και τόπος 

έκδοσης), και ιδιαίτερα η ηµεροµηνία έκδοσης, που αποτελεί ουσιώδη πληροφορία ως 

προς την επικαιρότητα των δεδοµένων. Στο σύνολο του υλικού µας, (10/10) παρατηρούµε 

ότι αναγράφεται η ηµεροµηνία έκδοσής τους, παρά το γεγονός ότι η αναφορά της 

ηµεροµηνίας έγινε υποχρεωτική από την ελληνική νοµοθεσία πολύ πρόσφατα (1997). 

Επιπλέον, η χρονολόγηση των λεξικών µάς επιτρέπει να προχωρήσουµε σε ορισµένες 

διαπιστώσεις σχετικές µε την πορεία της ελληνικής ορογραφίας. Παρατηρούµε ότι ο ρυθµός 

έκδοσης των λεξικών ναυτικής ορολογίας δεν αυξάνεται µετά την ένταξη της Ελλάδας στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση: µόνο ένα λεξικό, από τα 10 του συνόλου, έχει εκδοθεί από το 1981 και 

µετά, παρόλο που θα περιµέναµε ότι η ένταξη θα επηρέαζε θετικά την εκδοτική 

δραστηριότητα της ναυτικής ορολογίας. Τα αποτελέσµατα δεν είναι ισορροπηµένα, 

δεδοµένου ότι τα λεξικά των οποίων η ηµεροµηνία έκδοσης είναι προγενέστερη του 1981, 

εκδόθηκαν µεταξύ του 1858 και του 1980, δηλαδή µέσα σε 122 χρόνια.  

Αντίθετα από τη χρονολογία, η αναφορά του τόπου έκδοσης δεν µπορεί να θεωρηθεί 

κριτήριο ποιότητας, αποτελεί όµως στοιχείο για τη γεωγραφική συγκέντρωση της 

λεξικογραφικής παραγωγής. Αρχικά, πρέπει να αναφέρουµε ότι σε 8 από τα 10 ναυτικά 
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λεξικά του συνόλου αναφέρεται ο τόπος έκδοσής τους. Στην περίπτωσή µας, τα 

περισσότερα λεξικά (5 τίτλοι, 5/10) έχουν εκδοθεί στην Αθήνα, ενώ οι άλλοι τόποι έκδοσης 

είναι ο Πειραιάς (1 τίτλος, 1/10), η Θεσσαλονίκη (1 τίτλος, 1/10) και το Λονδίνο (1 τίτλος, 

1/10). Είναι όµως πιθανό το αποτέλεσµα αυτό να οφείλεται πιθανόν στο γεγονός ότι η 

έρευνά µας έγινε µε έδρα την Αθήνα. Για να καλυφθούν άλλοι πιθανοί τόποι έκδοσης 

συµβουλευτήκαµε κυρίως διεθνείς καταλόγους ορολογικών έργων, οι οποίοι όµως δεν 

περιέχουν σηµαντικό αριθµό λεξικών της ελληνικής γλώσσας.  

Ένα τελευταίο βιβλιογραφικό στοιχείο είναι η αναφορά του εκδοτικού οίκου. Στα 10 λεξικά 

ναυτικής ορολογίας του υλικού αναφοράς παρουσιάζεται ο εκδοτικός οίκος ή ο φορέας που 

τα εξέδωσε.  

Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσεται και η ανάλυση της λειτουργικότητας του λεξικού, που εξαρτάται 

από τον τρόπο µε τον οποίο οργανώνονται και παρουσιάζονται τα δεδοµένα στον 

αναγνώστη: από την άποψη αυτή, ένα πλήρες λεξικό οφείλει να έχει πρακτικό µέγεθος, να 

είναι ευανάγνωστο, εύχρηστο, να περιλαµβάνει ευρετήρια, καταλόγους συντοµογραφιών, 

παραρτήµατα µε πληροφορίες που δεν περιλαµβάνονται στο κυρίως σώµα του λεξικού 

κλπ. Στην ιδανική περίπτωση, η παρουσίαση πρέπει να είναι συστηµατική και να 

συνοδεύεται από αλφαβητικά ευρετήρια για καθεµία από τις γλώσσες του λεξικού. Ακόµη 

όµως και όταν η ταξινόµηση είναι αλφαβητική, τα ευρετήρια είναι απαραίτητα – εκτός αν το 

λεξικό αποτελείται από διαφορετικά µέρη για καθένα από τα ζεύγη γλωσσών που περιέχει. 

Στην αντίθετη περίπτωση, είναι προφανής η δυσκολία χρήσης π.χ. ενός πεντάγλωσσου 

λεξικού το οποίο δεν διαθέτει ευρετήριο. ∆υστυχώς κανένα από τα λεξικά του υλικού µας 

δεν ανταποκρίνεται στο σύνολο αυτών των απαιτήσεων. Παρατηρούµε 6 στα 10 λεξικά 

έχουν πρακτικό µέγεθος, 7 από τα 10 είναι ευανάγνωστα, 5 από τα 10 περιλαµβάνουν 

λίστα συντοµογραφιών και πολύ πιο λίγα –3 από τα 10– διαθέτουν ευρετήριο (των 

Παλάσκα, Σεγδίτσα και Παλάσκα-Κουµελά-Ιωάννου). Μόνο 2 από τα 10 λεξικά του υλικού 

µας (δεν συµπεριλαµβάνουµε αυτό των Παλάσκα-Κουµελά-Ιωάννου, διότι το ευρετήριό του, 

που έχει µόνο τα νέα ελληνικά ως γλώσσα-πηγή, δεν είναι ικανό να καλύψει τις ανάγκες 

των µεταφραστών) µπορούν a priori να χρησιµοποιηθούν από τους γαλλόφωνους 

µεταφραστές για µετάφραση προς τη µητρική τους γλώσσα. 

Ο βαθµός εξειδίκευσης ενός λεξικού µπορεί να θεωρηθεί αντιστρόφως ανάλογος του 

αριθµού των θεµατικών τοµέων που περιέχει. Οι Auger και Rousseau (1978) εξαίρουν το 

σηµασιολογικό ρόλο του τοµέα, θεωρώντας ότι όταν ένα λεξικό περιλαµβάνει 

περισσότερους του ενός τοµείς, περιορίζεται η αποτελεσµατικότητά του ως µεταφραστικού 

εργαλείου. Τα λεξικά που µελετήσαµε όµως, δεν συνδυάζουν απόλυτα την επιλογή του 
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συγκεκριµένου θεµατικού τοµέα (τη ναυτική ορολογία) µε την παρουσίαση ενός ειδικού 

λεξιλογίου, δεδοµένου ότι συνήθως διογκώνονται µε λήµµατα τα οποία είτε δεν έχουν 

σχέση µε τον τοµέα που αναφέρεται στον τίτλο τους, είτε ανήκουν στη γενική γλώσσα. Στην 

συγκεκριµένη περίπτωση, όλα τα λεξικά του υλικού µας (10/10) αναφέρονται σε 

περισσότερους από έναν τοµείς και κατ’επέκταση οι όροι που περιλαµβάνονται δεν είναι 

αποκλειστικά τεχνικοί. Σε ορισµένες περιπτώσεις, η επιλογή αυτή αιτιολογείται από το 

γεγονός ότι πρόκειται για συγγενή γνωστικά αντικείµενα συχνά όµως η µόνη δυνατή 

ερµηνεία είναι αυτή µίας εµπορικής πολιτικής που στοχεύει σε ευρύτερο κοινό, αλλά στην 

πραγµατικότητα υπονοµεύει την αξιοπιστία και την ποιότητα του λεξικού, όπως  

παρατηρούµε στα παρακάτω παραδείγµατα:  

Alcali, (χηµ.), άλκαλι. 

 

Alcyone, (αστρ.), Αλκυόνη. 

 

Beam (γεν.) δοκός, κν. δοκάρι.║(ναυπ.), ζυγόν, κν. καµάρι.║(µηχ.), 
ρυθµιστής,  αντισηκωτήρ, ζυγός ατµοµηχανη̃ς. [...]   

 
Στην πράξη, η αρχή αυτή δεν είναι εύκολο να τηρηθεί, δεδοµένου ότι ένα λεξικό που 

αναφέρεται σε ορισµένο θεµατικό αντικείµενο συνήθως περιέχει και όρους προερχόµενους 

από έναν ή περισσότερους συναφείς τοµείς. Το κυριότερο πρόβληµα είναι η αµφισηµία που 

δηµιουργείται όταν σε έναν όρο της γλώσσας-πηγής αντιστοιχούν περισσότερες από µία 

µεταφράσεις προερχόµενες από διαφορετικούς τοµείς (ή υποτοµείς). Τέτοιες αµφισηµίες 

λύνονται µόνο αν το λεξικό περιέχει σαφείς και ακριβείς ενδείξεις για το πεδίο (ή υποπεδίο) 

στο οποίο ανήκει κάθε λήµµα. Ο βαθµός εξειδίκευσης συνδέεται επίσης µε την έκταση του 

ληµµατολογίου (δηλαδή το συνολικό αριθµό των ληµµάτων) το οποίο δεν πρέπει να 

επεκτείνεται σε λέξεις της γενικής γλώσσας. Ο συνδυασµός των δύο παραπάνω στοιχείων 

(εξειδίκευση και αριθµός ληµµάτων) καθορίζει σε σηµαντικό βαθµό την ποιότητα του αποτε-

λέσµατος – δηλαδή του λεξικού ως χρηστικού εργαλείου, κατάλληλου για µεταφραστική 

εργασία.  

Ένα επιπλέον κριτήριο ποιότητας αποτελεί και ο αριθµός των γλωσσών που 

περιλαµβάνουν τα λεξικά, δεδοµένου ότι, εφόσον απευθύνονται σε µεταφραστές, πρέπει να 

περιορίζονται σε ένα µόνο ζεύγος γλωσσών (Opitz, 1990: 1506-1507). Το σηµείο 

αναφοράς της έρευνάς µας ήταν η συγκέντρωση όλων των λεξικών ναυτικής ορολογίας 

που περιλαµβάνουν τα νέα ελληνικά, συνεπώς η ελληνική γλώσσα υπάρχει σε όλα τα 

λεξικά του υλικού µας. Οι γλώσσες των λεξικών, εκτός των ελληνικών, είναι τα γαλλικά, τα 
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αγγλικά, τα ιταλικά και τα ισπανικά – οι δύο τελευταίες γλώσσες βρίσκονται στο µοναδικό 

πεντάγλωσσο λεξικό του υλικού µας (αυτό του Σεγδίτσα). Μεταξύ των 10 λεξικών του 

υλικού µας, 8 είναι δίγλωσσα περιλαµβάνοντας τα ελληνικά και τα γαλλικά ή τα αγγλικά, ένα 

λεξικό είναι τρίγλωσσο περιλαµβάνοντας τα ελληνικά, τα γαλλικά και τα αγγλικά και ένα 

είναι πολύγλωσσο (πεντάγλωσσο).  

Παρατηρούµε εννιά διαφορετικούς συνδυασµούς για τις πέντε γλώσσες που 

προαναφέραµε, που είναι οι ακόλουθοι:  

 αγγλικά – ελληνικά (Καµαρινός, Σαµαράς) 

 ελληνικά – αγγλικά (Ιωαννίδης, Ζητρίδης) 

 ελληνικά – αγγλικά, αγγλικά – ελληνικά (Brodie -Vlassopoulos, Κουρµπέλης,                                                

Σύγχρονο Εγκυκλοπαιδικό Ναυτιλιακό Λεξικό) 

 γαλλικά – ελληνικά (Παλάσκας) 

 ελληνικά –  γαλλικά –  αγγλικά (Παλάσκας – Κουµελάς – Ιωάννου) 

 ελληνικά –  αγγλικά – γαλλικά – ιταλικά – ισπανικά (Σεγδίτσας) 

Τα αγγλικά εµφανίζονται σε 9 από τα 10 λεξικά του συνόλου και χρονολογικά, η παρουσία 

της αγγλικής γλώσσας εντείνεται από τα τέλη του 19ου αιώνα µέχρι το 1989.    

Στην ιδανική περίπτωση, η παρουσίαση των ληµµάτων στα τεχνικά λεξικά και κατ’επέκταση 

στα λεξικά ναυτικής ορολογίας, που εξετάζουµε εµείς, πρέπει να είναι συστηµατική 

(Κατσογιάννου Μ. & Ευθυµίου Ε., 2004) και να συνοδεύεται από αλφαβητικά ευρετήρια για 

καθεµία από τις γλώσσες του λεξικού. Η ταξινόµηση των ληµµάτων στην πλειοψηφία του 

υλικού µας (8/10) είναι αλφαβητική, ενώ µόνο σε 2 από τα 10 είναι συστηµατική ή θεµατική. 

Ως προς τη µορφή της ελληνικής γλώσσας των λεξικών του υλικού µας  και τα 10 λεξικά 

του υλικού µας έχουν συνταχθεί σε πολυτονικό σύστηµα εκ των οποίων 3 λεξικά είναι σε 

δηµοτική και 2 σε καθαρεύουσα, ενώ 5 χρησιµοποιούν και τις δύο γλωσσικές µορφές. Στην 

τελευταία αυτή περίπτωση, πρόκειται για έργα γραµµένα σε καθαρεύουσα τα οποία όµως 

περιλαµβάνουν και έναν αριθµό λέξεων της δηµοτικής. Μπορούµε να θεωρήσουµε ότι το 

γεγονός αυτό αντανακλά την προσπάθεια των συγγραφέων να προσεγγίσουν ένα ευρύτερο 

κοινό, θεωρώντας ότι απευθύνονται και σε µη ελληνόφωνους χρήστες που δεν έχουν 

επαρκή γνώση της καθαρεύουσας ώστε να τη χρησιµοποιήσουν ως ζωντανή γλώσσα. 

Σαφές παράδειγµα αποτελούν τα λεξικά ναυτικής ορολογίας της έρευνάς µας, στα οποία 

αναφέρεται ρητά ότι η χρήση της δηµοτικής κρίνεται απαραίτητη για την επικοινωνία των 

ναυτικών, όπως µπορούµε να διαπιστώσουµε στα παρακάτω παραδείγµατα: 
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292. Ἐρµατίζω, ὁ ἐρµατισµός, lester, lestage, σαβουρώνω, σαβούρωµα. 

 

303. Τὸ ἡµικόριον, la demi-tonne, ἡ µετζατολενάδα, half-ton. 

 

312. Τὸ σχοινίον, le cordage, le filin, τό σχοινί, cordage, rope. 

 

313. Καννάβινον, σπάρτινον, συρµάτινον (σχοινίον), de chanvre,   
         de bastin, de fil-de-fer, καννάβινο, βουρλιά, συρµατένιο,    
         hemp-rope, reed-rope, wire-rope. 

 

Τό κλω̃σµα (καννάβινον), le fil de caret, τό φιλάτσο, rope- 
            yarn. 

 

318. Ἡ µη̃τρα του̃ σχοινίου, la mêche, l’ame, τὰ φτίλι, middle- 
            strand. 

 
Το γεγονός ότι τα λεξικά περιλαµβάνουν πολλούς νεολογισµούς και όρους δανεισµένους 

από την δηµοτική γλώσσα, µπορεί να ερµηνευτεί ως µία προσπάθεια επικοινωνίας µε το 

ευρύ κοινό ή διότι απευθύνονται σε ένα κοινό χρηστών (τους ναυτικούς στην περίπτώσή 

µας), το οποίο δεν έχει µία επαρκή γνώση της καθαρεύουσας για να την χρησιµοποιήσουν 

στην καθοµιλουµένη. Στον τοµέα που µελετάµε η ορολογία βασίζεται στην ιστορία της 

ελληνικής ναυτιλίας (εµπορικό και πολεµικό ναυτικό), διότι ήταν απαραίτητο να εισαχθούν 

όροι στη δηµοτικοί, για να µπορέσουν να επικοινωνήσουν οι ναυτικοί. Στο λεξικό του 

Παλάσκα ο Μ. Γούδας περιγράφει την εξέλιξη την γλώσσας που οµιλείται από τους 

ναυτικούς και την επιρροή των Ενετών. Στη συνέχεια, παραθέτουµε κάποια παραδείγµατα 

νεολογισµών: 

359. ἅµµα τᾹς ἀλύσεως, κλειδί  
— cable’s length 
— chaînon 
— lunghezza di catena 
— grillete 

 

γκάζφρι (ο.ξ.)        gas-free 
 

container (n.)       δοχει̃ο (ο.), ἐµποροκιβώτιο (ο.), κονταίηνερ (ξ.) 
container berth     προβλήτα γιά κονταίηνερς         
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Οι πρόλογοι και οι εισαγωγές των λεξικών δίνουν πολύ σπάνια ακριβείς πληροφορίες 

σχετικά µε την χρήση των νεολογισµών, συνεπώς δεν µπορούµε να εξακριβώσουµε ότι 

ένας όρος προτιµάται από έναν άλλο. Επιπλέον, ένας άλλος λόγος που περιπλέκει τον 

εντοπισµό των νεολογισµών στα λεξικά του υλικού µας, αποτελεί η απουσία ευρετηρίων 

στην πλειοψηφία των λεξικών.  

Στη µελέτη της µικροδοµής εντάσσεται καταρχάς ο χαρακτηρισµός των ληµµάτων, ο οποίος 

µπορεί να αναφέρεται απλώς στη γραµµατική τους κατηγορία, µπορεί όµως να είναι και 

σηµασιολογικός, οπότε αντιπροσωπεύεται από µία (και µόνο µία) λέξη που λειτουργεί ως 

ένδειξη του πεδίου χρήσης του λήµµατος. Και τα δύο είδη χαρακτηρισµού 

χρησιµοποιούνται στα έργα που µελετήσαµε, χωρίς όµως να αξιοποιούνται µε συστηµατικό 

τρόπο. Από τα 10 λεξικά της έρευνάς µας, 3 έχουν γραµµατικό χαρακτηρισµό. Ο 

γραµµατικός χαρακτηρισµός, ο οποίος συνήθως περιορίζεται στη δήλωση της γραµµατικής 

κατηγορίας χωρίς να συνοδεύεται από στοιχεία για το γένος και την κλίση των λέξεων 

παραλείπεται συστηµατικά στα εγκυκλοπαιδικά λεξικά (σε 2 από τα 7 λεξικά χωρίς 

χαρακτηρισµό), στα γλωσσάρια (2 τίτλοι) και στα λεξικά γλωσσικού τύπου (3 τίτλοι). Όσο 

για το σηµασιολογικό χαρακτηρισµό, παρατηρούµε ότι είναι αρκετά συχνός, καθώς υπάρχει 

σε 7 από τα 10 ναυτικά λεξικά αλλά συχνά παραλείπεται ακριβώς στις περιπτώσεις όπου 

θα είχε τη µεγαλύτερη χρησιµότητα, όταν δηλαδή ένα λήµµα διαθέτει περισσότερα από ένα 

µεταφραστικά αντίστοιχα. Στο σύνολο των λεξικών 2 από τα 10 περιέχουν τόσο γραµµατικό 

όσο και σηµασιολογικό χαρακτηρισµό.  

Naval, e, ἐπίθ. ἐπίσης ναυτικός, ή, όν τοῦ Ναυτικοῦ δηλαδή.  
armée et forces ― , architecture construction, tactique, évolution, combat, 
victoire, carré ― , ἰδέ τάς λέξεις. ̉Αγγλ. sea ή naval army, forces, architecture, 
building tactics, evolutions, fight, victory, square.  

 
CABLEGRAM, Τηλεγράφηµα µεταβιβαζόµενο µέ υποβρύχιο καλώδιο, ενω̃ γιά 
τό διαβιβαζόµενο µέ τά συνήθη τηλεγραφικά µέσα ει̃ναι τό telegram. 

 
Ένα άλλο χαρακτηριστικό της µικροδοµής των λεξικών που ερευνήσαµε αποτελεί η επιλογή 

των µεταφραστικών ή ερµηνευτικών αντιστοίχων. Είναι σηµαντικό για ένα λεξικό όρων να 

παρέχει ένα µόνο αντίστοιχο, έστω και περιφραστικό, για κάθε όρο, έτσι ώστε να 

αποφεύγεται η πιθανότητα αµφισηµίας (βλ. και Opitz, 1990: 1508, Duval, 1991: 2819). Στην 

πράξη όµως όλα τα λεξικά (10/10) παραβιάζουν τον κανόνα αυτό, παρέχοντας δύο ή και 

περισσότερα µεταφραστικά αντίστοιχα για την πλειοψηφία των ληµµάτων. Σε τέτοιες 

περιπτώσεις, ο λεξικογράφος πρέπει να εξηγεί στον αναγνώστη τη διαφορά και να τον 
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ενηµερώνει όταν προτείνει ένα µη τυποποιηµένο µεταφραστικό αντίστοιχο. 

Beam (γεν.) δοκός, κν. δοκάρι.║(ναυπ.), ζυγόν, κν. καµάρι.║(µηχ.), 

ρυθµιστής,  αντισηκωτήρ, ζυγός ατµοµηχανη̃ς. [...]   

 
Balance, πλάστιγξ, ζυγός. κν. ζυγαριά. ║ υπόλοιπον λογ/µου̃. ║ ισοζύγιον, 

ισολογισµός. ―sheet (εµπ.), ισολογισµός. ―of freight, υπόλοιπον ναύλου. 

―of trade, εµπορικόν ισοζύγιον. ―reef, διαγώνιον επίρραµα ιστίου. ―weight, 

αντίβαρον. 

 

BANK, Ὅχθη ποταµου̃, µπάγκος δηλ. ἀµµώδης ὓφαλος, µέσα στή θάλασσα. 
BED, Κρεβάτι, βάση, ρει̃θρο, κοι̃τη ποταµου̃ 

 
Η χρήση λεξικογραφικής µεταγλώσσας, δηλαδή ο αναλυτικότερος σχολιασµός ενός 

λήµµατος βάσει στοιχείων του ορισµού του ή πληροφοριών εγκυκλοπαιδικού τύπου, 

παρουσιάζεται σε 8 από τα 10 λεξικά. Τα 2 εγκυκλοπαιδικά λεξικά, τα οποία περιλαµβάνει 

το υλικό µας χρησιµοποιούν συστηµατικά τη µεταγλώσσα για την αποσαφήνιση των όρων. 

Η µεταγλώσσα χρησιµοποιείται ακόµα από τα λεξικά (γλωσσικού τύπου) τα οποία είναι 6 

(6/10). Παρ’όλα αυτά υπάρχει και 1 γλωσσάριο µεταξύ των 10 λεξικών, ο συγγραφέας του 

οποίου δεν δίστασε να αποσαφηνίσει σηµασιολογικά κάποια λήµµατα µε τη βοήθεια 

σύντοµων ορισµών.  

Bassin (γεωγρ.), λεκάνη, λεκανοπέδιον.║εξωτερική νηοδόχη (δεξαµενή, κν. 
ντόκος), ευρισκοµένη πρός τη̃ς κυρίας νηοδόχης εις τό στόµιον πλωτου̃ 
ποταµου̃. 

 
Cablegram, καλωδιογράφηµα, τηλεγράφηµα διαβιβαζόµενον δι’υποβρυχίου 
καλωδίου. 

 
Ένα από τα ισχυρότερα µέσα για την αποσαφήνιση των ληµµάτων είναι η χρήση 

παραδειγµάτων. Ασφαλώς, τα πιο χρήσιµα παραδείγµατα είναι αυτά που αναδεικνύουν τη 

χρήση του όρου σε πραγµατικό περιβάλλον, προέρχονται δηλαδή από το σώµα κειµένων 

αναφοράς από το οποίο έχει αντληθεί και η ορολογία που περιέχει το λεξικό (Opitz, 1990: 

1508-1509). Στα περισσότερα λεξικά όµως, τα παραδείγµατα συγχέονται µε τους 

πολυλεκτικούς όρους και µε τα υπο-λήµµατα. Έτσι, είναι συνηθισµένο να παρουσιάζονται 

ως παραδείγµατα φραστικές ενότητες που αντιστοιχούν σε έννοιες διαφορετικές από αυτήν 

του λήµµατος, χωρίς να ακολουθείται κάποια αρχή ταξινόµησης και παρουσίασής τους. 

Στην εργασία αυτή περιγράψαµε τα βασικά βήµατα που ακολουθήσαµε για τη 
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συγκέντρωση και την παρουσίαση του υλικού µας, το οποίο αποτελείται από το σύνολο 

των δίγλωσσων και πολύγλωσσων λεξικών ναυτικής ορολογίας που περιλαµβάνουν τα νέα 

ελληνικά. Ο στόχος αυτής της εργασίας ήταν αφενός µεν η επεξεργασία αυτών των λεξικών 

βάσει µίας τυπολογίας και µεταλεξικογραφικών κριτηρίων, κατηγοριοποιηµένα σε αυτά τη 

µακροδοµής και εκείνα της µικροδοµής, αφετέρου δε η συνθετική µελέτη και ανάλυσή τους 

µε σκοπό την υποστήριξη και βελτίωση της µετάφρασης επιστηµονικών και τεχνικών 

κειµένων ναυτικής ορολογίας. 
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14   LEXICON  4γλωσσο λεξικό επιστηµονικών και τεχνικών όρων 
   

Aφροδίτη Bασιλειάδου-Ζάχου, Φρειδερίκη ∆ηµέλη-Κωνσταντίνου,  
Μπέρτς Στεπανιάν, Ευθαλία Φίνογλου-Χαρσούλη 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Σκοπός: Συγγραφή 4γλωσσου λεξικού βασικού λεξιλογίου επιστηµονικών και τεχνικών όρων για 

σπουδαστές/επιστήµονες θετικών επιστηµών. Μέθοδοι: Γλώσσα-πηγή η αγγλική και γλώσσες-στόχοι η 

γαλλική, γερµανική, ελληνική. Η συλλογή του υλικού στηρίχθηκε σε: α) αποδελτίωση ευρετηρίων 

επιστηµονικών συγγραµµάτων, περιοδικών, β) µονόγλωσσα λεξικά ορολογίας, γ) µεταφράσεις 

ξενόγλωσσων συγγραµµάτων στην ελληνική, δ) δίγλωσσα λεξικά. Η ορθότητα απόδοσης των όρων στις 

ξένες γλώσσες ελέγχθηκε µε καταξιωµένα γλωσσικά λεξικά όπως Lexis, Petit Robert, Duden, κ.ά., ενώ 

στην ελληνική µε τη συνδροµή καθηγητών του ΑΠΘ. Προβλήµατα απόδοσης ειδικών όρων συζητούνται. 

∆οµή: Το πρώτο ήµισυ αποτελείται από το βασικό λεξιλόγιο µε γλώσσα-πηγή την αγγλική. Κάθε όρος 

συνοδεύεται από βραχυγραφία ενός από τα 102 γνωστικά αντικείµενα, µε την ειδική σηµασία του 

λήµµατος και έναν αλφάριθµο. Το δεύτερο ήµισυ αποτελείται από τρία ληµµατολόγια της γαλλικής, 

γερµανικής, ελληνικής, όπου κάθε γλώσσα επέχει θέση γλώσσας-πηγής, καθόσον κάθε λήµµα 

συνοδεύεται από τον αντίστοιχο αλφάριθµο που παραπέµπει στον αρχικό αγγλικό όρο. Παρατίθεται 

εκτενής βιβλιογραφία από λεξικά µονόγλωσσα, δίγλωσσα, επιστηµονικά και τεχνικά των 4 γλωσσών, 

εγκυκλοπαίδειες και βοηθήµατα της ελληνικής και άλλων γλωσσών. Σε ειδικό παράρτηµα παρατίθενται 

βοηθητικά στοιχεία, όπως προθήµατα, επιθήµατα, πρώτα και δεύτερα συνθετικά ελληνικής και λατινικής 

προέλευσης. 

LEXICON 
Quadrilingual dictionary of scientific and technical terms 

 
A. Vasiliadou-Zahou, F. Dimeli-Konstantinou, 

Berts Stepanian, E. Finoglou-Harsouli 
 

SUMMARY 
Aim: Lexicon is a quadrilingual scientific and technical dictionary. Methods: The main corpus is in 

English entries in alphabetical order followed by their French, German and Greek equivalents. The 

collection of material was based on: a) the deployment of cards indexing of scientific textbooks or 

journals, b) monolingual dictionaries of science, c) tranlations of foreign textbooks in Greek and d) 

bilingual dictionaries. The proper meaning of the terms was checked using, conventional language 

dictionaries, such as Lexis, Petit Robert, Duden etc. Greek terminology was checked and reviewed by 

the teaching staff of the Aristotle University Thessaloniki. Problems regarding the rendering of special 

terms to modern Greek are discussed. Structure: The first half is the main corpus with English entries 

covering 102 scientific fields. Each term carries an alphanumeric index and abbreviated subject-area 

labels. The second half contains the French, German and Greek terms in three separate alphabetical 

indices. Each term has its alphanumeric index and its abbreviated subject-area labels, similar to those 
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found in the English term of the first half. At the end of the dictionary there is an extensive bibliography 

on monolingual, bilingual and multilingual dictionaries of science and technology in all 4 languages. 

Prefixes, suffixes, initial and final combining forms of Ancient Greek and Latin origin are listed in a 

special appendix. 

 

 

 

 

 

0. EIΣΑΓΩΓΗ 

Το Lexicon είναι ένα τετράγλωσσο λεξικό επιστηµονικών και τεχνικών όρων. Καταγράφει το 

εν χρήσει ειδικό επιστηµονικό λεξιλόγιο σε 102 επιστηµονικούς κλάδους στην αγγλική, τη 

γαλλική, τη γερµανική και την ελληνική. Το κίνητρο για τη συγγραφή του λεξικού αυτού 

δόθηκε, όταν κατά τη διδασκαλία της ξενόγλωσσης ορολογίας µε την οποία οι συγγραφείς 

ήταν επιφορτισµένοι στη Σχολή Θετικών Επιστηµών του Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης, 

διαπίστωσαν τα µεγάλα κενά που υπήρχαν τότε, στα µέσα της δεκαετίας του ’70, στην 

ελληνική λεξικογραφία στο τοµέα των εξειδικευµένων δίγλωσσων λεξικών. 

Αρχικά η επιλογή των όρων έγινε µε γνώµονα την κάλυψη του βασικού λεξιλογίου των 

γνωστικών αντικειµένων που διδάσκονταν οι φοιτητές της Σχολής Θετικών Επιστηµών αλλά 

και του Φαρµακευτικού Τµήµατος που συστεγάζονταν στους χώρους της Σχολής. 

Παράλληλα όµως έγινε προσπάθεια να συµπεριληφθεί στο Corpus του λεξικού και 

σηµαντικός αριθµός όρων και άλλων γνωστικών πεδίων, συναφών προς τη γεωλογία και 

βιολογία, όπως των γεωτεχνικών επιστηµών, των πολυτεχνικών αλλά και της ιατρικής, αφού 

µερικοί όροι λόγω της διεπιστηµονικής τους εµβέλειας, όπως όροι της µοριακής βιολογίας, 

της γενετικής, της βιοχηµείας κ.ά. απαντούν σε συγγράµµατα περισσοτέρων του ενός 

επιστηµονικών κλάδων. 

Ως γλώσσα-πηγή επιλέχθηκε η αγγλική και αναζητήθηκε ο ισοδύναµος της αγγλικής όρος σε 

κάθε µία από τις τρεις γλώσσες-στόχους, δηλαδή στη γαλλική, στη γερµανική και στην 

ελληνική. 

1  ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΛΗΜΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ 

Η αποδελτίωση του υλικού ξεκίνησε απευθείας από τις πηγές και συγκεκριµένα από τα 

ευρετήρια (indexes) των ξενόγλωσσων, κυρίως βρετανικών και αµερικανικών 

πανεπιστηµιακών συγγραµµάτων, από ξένα επιστηµονικά περιοδικά και από τα διδακτικά 

βοηθήµατα του µαθήµατος της ξένης γλώσσας. Για την αναζήτηση των αντίστοιχων 
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ισοδύναµων όρων στην ελληνική ακολουθήθηκε η ίδια διαδικασία µε την αποδελτίωση των 

ευρετηρίων των ελληνικών πανεπιστηµιακών συγγραµµάτων που διαπραγµατεύονται τα ίδια 

γνωστικά αντικείµενα όπως εκείνα των ξενόγλωσσων. Με µια αντιπαραβολή του 

ξενόγλωσσου ευρετηρίου µε το αντίστοιχο ελληνικό, µπορούν να ταυτιστούν αρκετές από τις 

αντιστοιχίες µεταξύ των δύο γλωσσών. Αλλά η όλη αυτή διαδικασία εξεύρεσης των 

αντιστοιχιών υποβοηθείται σηµαντικά στην περίπτωση εκείνη που υπάρχουν στα ελληνικά 

συγγράµµατα δίγλωσσα ευρετήρια ή παρατίθεται στις σελίδες του ελληνικού κειµένου πλάι 

στον ελληνικό όρο ο ισοδύναµός του ξενόγλωσσος. Εξαιρετικά βοηθητικά για την επιλογή 

και τον έλεγχο του βασικού λεξιλογίου (corpus) κάθε γνωστικού πεδίου αποδείχθηκαν και τα 

µονόγλωσσα ειδικά λεξικά, όπως τα Penguin dictionaries, τα αντίστοιχα γαλλικά των 

Presses Universitaires και τα γερµανικά της σειράς dtv-Atlanten, τα οποία ως εκ της φύσεώς 

τους είναι συνοπτικά και περιέχουν κατά περίπτωση 3.000-5.000 λήµµατα το καθένα για 

κάθε επιστηµονικό κλάδο που διαπραγµατεύονται. 

Για τον εµπλουτισµό του Corpus κατέφυγαν οι συντάκτες του λεξικού και στις αξιόλογες 

µεταφράσεις ξενόγλωσσων επιστηµονικών συγγραµµάτων στην ελληνική που έγιναν από 

µέλη της πανεπιστηµιακής κοινότητας. Οι µεταφράσεις αυτές βοήθησαν στη συµπλήρωση 

των κενών στον πίνακα των ισοδύναµων όρων του αγγλοελληνικού ληµµατολογίου µε την 

αντιπαραβολή του πρωτότυπου κειµένου µε αυτό της µετάφρασης. Για τη συµπλήρωση του 

γαλλικού και γερµανικού ληµµατολογίου οι συντάκτες κατέφυγαν στη βοήθεια που τους 

προσέφεραν µερικά σύγχρονα αγγλογαλλικά και αγγλογερµανικά λεξικά επιστηµονικών και 

τεχνικών όρων µε την πληθώρα των συµφραζοµένων που συνοδεύουν κάθε λήµµα τους. 

Τέλος, οι έλεγχοι για τη διαπίστωση της ορθότητας των ισοδύναµων όρων µεταξύ των 

γλωσσών έγινε µε τη χρονοβόρα αλλά ασφαλή µέθοδο της διασταύρωσής τους µε τις 

παραδειγµατικές σχέσεις που παρατίθενται στα οικεία λήµµατα των έγκυρων µονόγλωσσων 

λεξικών, όπως λ.χ. του Lexis και Petit Robert για τη γαλλική και Duden και Wahrig για τη 

γερµανική. 

2  ΑΠΟ∆ΟΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

Το υλικό που προέκυψε από τις αποδελτιώσεις φιλτραρίστηκε, ταξινοµήθηκε και 

αναδιατάχθηκε, µε αποτέλεσµα να προκύψει το παρόν ληµµατολόγιο µε τον πεπερασµένο 

αριθµό των ληµµάτων του, δεδοµένου ότι η εξαντλητικότητα (all-inclusiveness) θα ήταν 

αντίθετη προς τους σκοπούς ενός έργου µε άνοιγµα σε δεκάδες επιστηµονικών πεδίων. 

Με τον κατάλληλο προγραµµατισµό κατηγοριοποιήθηκε το αγγλοελληνικό ληµµατολόγιο 

κατά γνωστικό αντικείµενο σε ξεχωριστούς λεξικολογικούς πίνακες. Οι δίστηλοι αυτοί 

πίνακες, µε τον αγγλικό όρο και τα συνώνυµά του σε αντιστοίχιση µε τον ισοδύναµό του 
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ελληνικό και τα συνώνυµά του, τέθηκαν υπόψη των αρµόδιων για κάθε γνωστικό πεδίο 

πανεπιστηµιακών δασκάλων είτε για να κάνουν αποδεκτό τον ελληνικό όρο είτε για να 

αντιπροτείνουν κάποιον άλλο. 

Με βάση τις επισηµάνσεις που έγιναν από τους πανεπιστηµιακούς δασκάλους επιλέχθηκε ο 

πιο δόκιµος ή επικρατέστερος ελληνικός όρος αποκλείοντας µε τον τρόπο αυτό την 

παρείσφρηση πεπαλαιωµένων και αδόκιµων όρων που απαντούν ακόµη και σήµερα σε 

τεχνικά δίγλωσσα λεξικά που κυκλοφορούν στη χώρα µας. Με τη διαδικασία αυτή 

διασφαλίζεται κατά τους συντάκτες του λεξικού η ορθότητα της απόδοσης των ξενόγλωσσων 

όρων στην ελληνική. 

Σε ένα ελάχιστο ποσοστό περιπτώσεων που ανέρχεται στο 1,5% περίπου του συνόλου των 

αγγλικών ληµµάτων, δεν υπάρχει ακόµη αποδεκτός ελληνικός ισοδύναµος όρος. Επειδή τα 

πράγµατα στον χώρο της επιστηµονικής και τεχνικής ορολογίας, από τη φύση τους, 

βρίσκονται σε διαρκή ανάπτυξη, άρα και διαρκή ρευστότητα (ως προς τη δηµιουργία, την 

υιοθέτηση και την απόδοση των όρων στις διάφορες γλώσσες) γι’ αυτό και η καθιέρωση των 

νεολογισµών αδυνατεί ούτως ή άλλως να παρακολουθήσει σε ταχύτητα την αλµατώδη 

ανάπτυξη των ίδιων των επιστηµών. Στα υπάρχοντα δίγλωσσα λεξικά οι όροι αυτοί 

παραφράζονται ή αποδίδονται µε συνώνυµες εκφράσεις ή ακόµη µεταγράφονται µε 

ελληνικούς χαρακτήρες. Σε ορισµένες των περιπτώσεων αυτών προτιµήθηκε η παράθεση 

της µετάφρασης του ερµηνεύµατος του αγγλικού όρου, ακόµη και στις περιπτώσεις εκείνες 

όπου υπάρχει ελληνικό ισοδύναµο, αλλά η χρήση του είναι αυστηρά περιορισµένη και ειδική. 

Για παράδειγµα ο αγγλικός όρος chip της µεταλλουργίας, που αποδόθηκε στην ελληνική ως 

απόβλιττο (από το αρχαιοελληνικό ρήµα αποβλίττω = αποκόπτω την κηρήθρα από την 

κυψέλη) είναι γνωστός µόνο σε έναν πολύ στενό κύκλο ειδικών. Για τον λόγο αυτό, αλλά και 

λόγω της αµφισηµίας που δηµιουργείται µε το οµόηχό του απόβλητο, θεωρήθηκε σκόπιµο 

να παρατεθεί και η µετάφραση του ερµηνεύµατός του. 

Σε ελάχιστες περιπτώσεις, όπως για τον όρο dislocation της κρυσταλλογραφίας 

προτιµήθηκε ο ισοδύναµος στην ελληνική όρος εξάρµοση, ο µόνος αποδεκτός από τους 

πανεπιστηµιακούς δασκάλους του ΑΠΘ, αντί των αντίστοιχων αποδόσεων µετάσταση, 

διατάραξη και εξάρθρωση που είναι σε χρήση στο ΕΜΠ και στο Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων 

αντίστοιχα. 

Για τη σύνταξη του παρόντος λεξικού χρησιµοποιήθηκαν όλα τα ελληνικά λεξικά που είδαν 

το φως της δηµοσιότητας τα τελευταία χρόνια και τα οποία παρατίθενται στη βιβλιογραφία. 

Σε αρκετές περιπτώσεις διαπιστώθηκαν ορθογραφικές και µορφολογικές αποκλίσεις µεταξύ 
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τους. Επιλέχθηκε το λεκτικό εκείνο σχήµα που θεωρήθηκε πιο δόκιµο, όπως π.χ. στις 

συνταγµατικές µονάδες: ποτήρι ζέσεως, δικλείδα ασφαλείας, όπου η γενική διατηρεί την 

αρχαιόµορφη κατάληξη και τον αρχαίο τόνο. Προτιµήθηκε επίσης η γραφή τρυβλίο αντί της 

τρύβλιον, τρίβλιον ή τρούβλιον, στις περιπτώσεις των λέξεων µε περισσό-τερες από δυο 

γραφές. Αλλά στις εύχρηστες λέξεις της καθοµιλουµένης που επιδέχονται µόνο δυο γραφές, 

οι συντάκτες πήραν σαφή θέση είτε υπέρ της µιας είτε υπέρ της άλλης γραφής, επειδή δεν 

υπάρχουν ακόµη οι ρυθµιστικοί εκείνοι κανόνες της γραµµατικής που θα έλυναν 

προβλήµατα της ορθογραφίας ορισµένων ελληνικών λέξεων. 

Όπως διαπιστώνεται από το τετράγλωσσο ληµµατολόγιο, τη συντριπτική πλειονότητα των 

ληµµάτων αποτελούν οι σύνθετοι όροι µε δυο ή περισσότερα συνθετικά. Πρόκειται για τις 

συνταγµατικές µονάδες (multiword lexical units, unités syntagmatiques, Mehrworttermini) 

που αποτυπώνονται στα διάφορα ελληνικά λεξικά µε τα δύο κυρίως είδη: 

α) ΕΠΙΘ + ΟΥΣ β) ΟΥΣ + ∅ ΟΡΙΣΤ ΑΡΘΡΟ + ΟΥΣ σε ΓΕΝ. 

Σε αρκετές περιπτώσεις ο αγγλικός όρος αποδόθηκε στα ελληνικά και γαλλικά µε αµφότερα 

τα είδη και τα ισοδύναµα αυτά θεωρούνται δόκιµοι όροι και στις δύο γλώσσες: 

α,β: anode current/courant anodique, courant d’anode/Anodenstrom/ανοδικό ρεύµα, 

ρεύµα ανόδου. 

β: sonic barrier/mur du son/Schallmauer/φράγµα του ήχου. Καταβλήθηκε προσπάθεια 

η ελληνική απόδοση να εναρµονιστεί περισσότερο µε τη γαλλική, στο δεύτερο είδος µε την 

παραλλαγή ΟΥΣ + ΠΡΟΘ + ΟΥΣ σε ΑIT, λόγω της σηµασιολογικής αµφισηµίας της γενικής 

στην καθαρεύουσα. Έτσι οι συντάκτες προτίµησαν σε αρκετές περιπτώσεις, κατ’ αντιστοιχία 

της γαλλικής, τη χρήση εµπρόθετου προσδιορισµού µε αιτιατική. Με τον τρόπο αυτό η 

αντικειµενική αδυναµία πρόβλεψης της σηµασίας µιας συνταγµατικής µονάδας από το 

άθροισµα των στοιχείων που την αποτελούν, τόσο στα αγγλικά όσο και στα γερµανικά 

αντιµετωπίστηκε κατά ικανοποιητικό τρόπο υιοθετώντας την αναλυτικότερη συντακτική δοµή 

της γαλλικής µε τον εµπρόθετο προσδιορισµό: 

1. lightproof/étanche à la lumière/lichtdicht/αδιαπέραστος από το φως. 

2. water content/teneur en eau/Wassergehalt/περιεκτικότητα σε νερό 

3. water-jet pump/pompe à jet d’eau/Wasserstrahlpumpe/αεραντλία µε εκτόξευση 

νερού. 
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3. ∆ΟΜΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ 

Tο λεξικό διαιρείται σε τρεις µεγάλες ενότητες. Η πρώτη περιλαµβάνει τις 1.213 σελίδες στις 

οποίες περιέχεται το βασικό λεξιλόγιο των 49.000 ληµµάτων µε κύρια γλώσσα-πηγή την 

αγγλική. 

Το λεξιλόγιο αυτό καλύπτει ένα ευρύ φάσµα 102 γνωστικών αντικειµένων που καλύπτουν 

σχεδόν το σύνολο των θετικών επιστηµών (βλ. πίνακα 1). 

 

Πίνακας 1. Επιστήµες 

Φυσική (θερµοδυναµική, ηλεκτροµαγνητισµός κ.ά.) 

Χηµεία, Φυσικοχηµεία 

Μαθηµατικά, Στατιστική 

Ιατρικές Επιστήµες, Βιολογία, Βιοχηµεία, Ιστολογία κ.ά. 

Πληροφορική 

Επικοινωνίες 

Μηχανική, Μηχανολογία 

Γεωτεχνικές Επιστήµες 

Μετεωρολογία, Κλιµατολογία 

Ζωολογία, Βοτανική 

Αρχιτεκτονική κ.ά. 

 

Η δεύτερη, από τις σελίδες 1.214 έως 2.044 περιλαµβάνει τα αντίστοιχα ληµµατολόγια των 

τριών άλλων γλωσσών-στόχων, γαλλικής, γερµανικής και ελληνικής. Τέλος, η τρίτη ενότητα 

από τις σελίδες 2.045 έως 2.102 περιλαµβάνει τη βιβλιογραφία, τα προθήµατα και 

επιθήµατα καθώς και τα πρώτα και δεύτερα συνθετικά ελληνικής και λατινικής προέλευσης. 

α) Πρώτη ενότητα. Στο βασικό αγγλικό λεξιλόγιο ο αγγλικός όρος αναγράφεται µε bold 

χαρακτήρες και αποδίδεται µε τον ισοδύναµό του στις άλλες τρεις γλώσσες. Στην περίπτωση 

που υπάρχουν δύο συνώνυµοι όροι στην ελληνική διαχωρίζονται µε κάθετες γραµµές. 

Επάνω από κάθε λήµµα υπάρχει ένας αλφαριθµητικός δείκτης ο οποίος είναι κοινός στα 

αντίστοιχα λήµµατα των άλλων τριών γλωσσών της δεύτερης ενότητας. Είναι αυτονόητο ότι 

χρησιµεύει για να βρει κανείς την απόδοση στις άλλες 3 γλώσσες. 

Κάθε αγγλικός όρος χαρακτηρίζεται από τη βραχυγραφία του γνωστικού αντικειµένου, το 

οποίο προσδιορίζει και καθορίζει την απόδοση του όρου στο επιστηµονικό πεδίο στο οποίο 

αναφέρεται. Το στοιχείο αυτό θεωρείται η πιο ουσιαστική καινοτοµία του λεξικού και η 
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βασική του διαφορά από τα υπόλοιπα λεξικά που παραθέτουν όλες τις σηµασίες του όρου 

αφήνοντας τον χρήστη στην αβεβαιότητα της επιλογής. 

Μια βασική λεπτοµέρεια για τις τρεις γλώσσες, γαλλική, γερµανική, ελληνική, είναι ότι το 

ουσιαστικό προσδιορίζεται ως προς το γένος του µε το άρθρο που δίνεται µέσα σε 

γωνιώδεις αγκύλες. Ανάµεσα στις γωνιώδεις αγκύλες δηλώνονται και τα µέρη του λόγου π.χ. 

επίθετο. Στις περιπτώσεις που ο όρος αφορά χηµικές ενώσεις και ορυκτά, δίδεται ο χηµικός 

τύπος, προς αποφυγή παρανοήσεως. Στις ειδικές περιπτώσεις, όπου υπάρχουν διαφορές 

στην ορθογραφία µεταξύ της αµερικανικής αγγλικής και της βρετανικής/αγγλικής αυτές κατα-

γράφονται και χαρακτηρίζονται ανάλογα. Σε ορισµένες περιπτώσεις όπου υπάρχει 

συνώνυµος αγγλικός όρος χρησιµοποιείται η βραχυβραχία S (see), που παραπέµπει στον 

αντίστοιχο αλφαριθµητικό δείκτη. Eιδικές επεξηγήσεις για την ευκολότερη κατανόηση της 

σηµασίας µερικών σπάνιων όρων δίδονται µέσα σε παρενθέσεις (βλ. διάγραµµα χρήσης του 

λεξικού). 

β) ∆εύτερη ενότητα. Στην ενότητα αυτή παρατίθενται κατά αλφαβητική σειρά χωριστά τα τρία 

ληµµατολόγια στη γαλλική, γερµανική και ελληνική γλώσσα. Κάθε όρος συνοδεύεται από το 

γνωστικό αντικείµενο στο οποίο χρησιµοποιείται και τον αλφαριθµητικό δείκτη ο οποίος 

αντιστοιχεί στο αγγλικό ληµµατολόγιο. Εποµένως η επιλογή του χρήστη θα γίνει µε βάση το 

γνωστικό αντικείµενο και µόνο, που θα οδηγήσει στην ορθή απόδοσή του. 

Εποµένως για παράδειγµα ο όρος ondes de capillarité (mécan fl) παραπέµπει στον 

αλφαριθµητικό δείκτη C 310, ενώ ondes de compression (géophys, phys) στο G 3060 και 

ondes de gravité (mécan fl) στο G 1396 κ.ο.κ. Η ίδια διαδικασία τηρείται και στις τρεις 

γλώσσες. 

Ειδικός όρος. Ιδιαίτερη προσοχή δόθηκε στους λατινικούς ανατοµικούς όρους Nomina 

anatomica, οι οποίοι αποτελούν τη βάση της σύγχρονης διεθνούς ορολογίας της ανατοµίας, 

αφού παρατίθενται ως σηµεία αναφοράς στα περισσότερα ιατρικά λεξικά που κυκλοφορούν 

στα αγγλικά, γαλλικά και ελληνικά παράλληλα µε τα ισοδύναµά τους στην αντίστοιχη 

γλώσσα. Ως εκ τούτου καταχωρήθηκαν µόνο στο γερµανικό ληµµατολόγιο, επειδή στις 

ιατρικές εκδόσεις καθώς και στα ιατρικά συγγράµµατα ο λατινικός όρος χρησιµοποιείται 

ακόµη και σήµερα στις ιατρικές σπουδές των γερµανικών πανεπιστηµίων. 

Στο αγγλικό ληµµατολόγιο περιελήφθησαν και ρήµατα της καθοµιλουµένης, όπως damp, 

dry, κ.ά. καθώς και ουσιαστικά light, moon, sea, sky που απαντούν και στα κοινά λεξικά 

γλώσσας για δύο κυρίως λόγους: επειδή τα µεν ρήµατα και τα παράγωγά τους εµφανίζονται 

σε πολύ µεγαλύτερη συχνότητα σε επιστηµονικά κείµενα, τα δε ουσιαστικά, επειδή έχουν µια 
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αυστηρά οριοθετηµένη σηµασία στα διάφορα πεδία όπου εµφανίζονται και επειδή ως πρώτα 

συνθετικά παίζουν καθοριστικό ρόλο στην παραγωγή συνταγµατικών µονάδων όπως light 

scattering, light source, moonrise, moonset κτλ. 

γ) Tρίτη ενότητα. Προθήµατα, επιθήµατα - πρώτα και δεύτερα συνθετικά. Στο παράρτηµα 

του λεξικού παρατίθενται τα προθήµατα και επιθήµατα καθώς και τα γλωσσικά εκείνα 

στοιχεία της ελληνικής και λατινικής γλώσσας που ως πρώτα και δεύτερα συνθετικά 

χρησιµεύουν για τη δηµιουργία πληθώρας όρων του διεθνούς επιστηµονικού λεξιλογίου, 

International Scientific Vocabulary (ISV). 

4. BIBΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Από την πληθώρα των γλωσσικών λεξικών που υπάρχουν στη διάθεσή µας, αναφέρονται 

ενδεικτικά τα λεξικά της Νέας Ελληνικής όπως του Ιδρύµατος Μ. Τριανταφυλλίδη, του Γ. 

Μπαµπινιώτη, του Ε. Κριαρά και το Αντιλεξικό του Βοσταντζόγλου. Έγινε εξαντλητική χρήση 

των λεξικών αυτών για την ορθή από ορθογραφικής άποψης καταγραφή των ελληνικών 

όρων, παρόλες τις ενίοτε διιστάµενες απόψεις που διατυπώνονται σε αυτά ως προς την 

ορθογραφία ορισµένων λέξεων. Τα είδη των λεξικών και ο ολικός αριθµός τους φαίνεται 

στον πίνακα 2. 

 
Πίνακας 2. Βιβλιογραφία 

1. Γλωσσικά Λεξικά – Μονόγλωσσα 26 

 – ∆ίγλωσσα 22 

2. Επιστηµονικά και Τεχνικά Λεξικά 

 – Μονόγλωσσα 87 

 – ∆ίγλωσσα 80 

 – Πολύγλωσσα 39 

3. Εγκυκλοπαίδειες    9 

4. ∆ιάφορα Βοηθήµατα 

 – επιστηµονικά περιοδικά 

 – πανεπιστηµιακά συγγράµµατα 

 – µεταφράσεις επιστηµονικών 

 και τεχνικών κειµένων 
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15   Ο Θησαυρός Ελληνικών Όρων: 
ένα εργαλείο για τη θεµατική οργάνωση του περιεχοµένου 

  
∆ιονύσιος Γιαννίµπας 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Ο Θησαυρός Ελληνικών Όρων, ο πρώτος θησαυρός γενικού περιεχοµένου στην ελληνική γλώσσα (µε 

παράλληλη απόδοση των όρων στην αγγλική), αναπτύχθηκε από το Εθνικό Κέντρο Τεκµηρίωσης µε 

σκοπό την υποστήριξη της θεµατικής πρόσβασης στο υλικό των λαϊκών βιβλιοθηκών κατ’ αρχάς, αλλά 

και γενικότερα στο περιεχόµενο που διαθέτουν κάθε είδους πληροφοριακοί οργανισµοί. 

Ειδικά το νέο ηλεκτρονικό περιβάλλον των βιβλιοθηκών (αυτοµατοποίηση, ψηφιακό περιεχόµενο) 

απαιτεί την εφαρµογή βελτιωµένων και πιο ολοκληρωµένων λύσεων στον τοµέα της ανάκτησης 

πληροφορίας. Ο θησαυρός, συνδυάζοντας τη χρήση φυσικής γλώσσας µε τον λογικό συσχετισµό των 

εννοιών, µπορεί να καθοδηγήσει τον χρήστη στην επιλογή του κατάλληλου όρου αναζήτησης. 

Περιγράφονται τα κύρια χαρακτηριστικά του λεξιλογίου αυτού και αναλύονται τα µεθοδολογικά ζητήµατα 

που συνδέονται µε την επεξεργασία της ορολογίας και την ανάπτυξη του πλέγµατος σχέσεων µεταξύ 

των εννοιών. Επίσης παρουσιάζονται ο τρόπος χρήσης του Θησαυρού Ελληνικών Όρων και τα 

προσδοκώµενα οφέλη από την εφαρµογή του. 

Thesaurus of Greek Terms: 
a tool for the subject organization of content 

Dionyssios Giannibas 

SUMMARY 
The Thesaurus of Greek Terms, the first general thesaurus in the Greek language (complemented with 

English equivalent terms), was developed by the National Documentation Centre as a support tool for 

subject access to public libraries collections and, eventually, to content provided by all sorts of 

information organizations. 

Especially the new electronic library environment (automation, digital content) requires improved and 

more integrated solutions in information retrieval. Thesauri, combining the use of natural language with 

the logic correlation of concepts, can guide the user in selecting the proper search term. 

The paper describes the main features of the vocabulary and discusses methodology issues stemming 

from the processing of terminology and the development of the relationships grid between concepts. It 

also presents ways of interacting with the Thesaurus of Greek Terms and discusses expectations and 

potential profits by its application. 
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1 ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΘΗΣΑΥΡΟΙ 

Ο θησαυρός είναι µεν ένα σύγχρονο εργαλείο θεµατικής πρόσβασης στην πληροφορία, που 

πήρε τη σηµερινή του µορφή τον εικοστό αιώνα, προέκυψε όµως ιστορικά ως µετεξέλιξη των 

γνωστών ευρετηρίων που βρίσκουµε στις τελευταίες σελίδες πολλών βιβλίων, κυρίως 

τεχνικού ή επιστηµονικού περιεχοµένου. Θησαυρός είναι «το λεξιλόγιο όρων µιας 

ελεγχόµενης γλώσσας ευρετηρίασης, δοµηµένης µε τρόπο ώστε να υποδηλώνονται σαφώς 

οι προϋπάρχουσες σχέσεις µεταξύ των εννοιών» [1]. 

Ευρετηρίαση είναι «η πράξη περιγραφής ή ταύτισης ενός τεκµηρίου µε βάση το θεµατικό του 

περιεχόµενο» [2]. Γλώσσα ευρετηρίασης είναι «ένα ελεγχόµενο σύνολο όρων, επιλεγµένων 

από τη φυσική γλώσσα, που χρησιµοποιούνται για να αντιπροσωπεύσουν, σε συνοπτική 

µορφή, τα θέµατα των τεκµηρίων» [1]. 

Τα ευρετήρια έκαναν την εµφάνισή τους πολύ νωρίς, αλλά η χρήση τους γενικεύθηκε µε την 

εξάπλωση της τυπογραφίας. Με την κατακόρυφη αύξηση των πάσης φύσεως εκδόσεων, και 

ιδίως των επιστηµονικών περιοδικών τον 19ο αιώνα, δηµιουργήθηκαν ευρετήρια που δεν 

συνδέονταν µε συγκεκριµένο δηµοσιευµένο έργο αλλά µε πληθώρα ειδικών κειµένων από 

ολόκληρα γνωστικά πεδία (π.χ. Χηµεία, Ιατρική), έτσι ώστε να αξιοποιείται το µεγαλύτερο 

δυνατό φάσµα πηγών.  

Με την πάροδο του χρόνου διαπιστώθηκε η ανάγκη για τυποποίηση (έλεγχο) του λεξιλογίου 

βάσει του οποίου γίνεται η ευρετηρίαση. Η διεργασία της θεµατικής ευρετηρίασης συνίσταται 

στην εννοιολογική ανάλυση του περιεχοµένου του τεκµηρίου και στη «µετάφραση» της 

ανάλυσης αυτής µε χρήση των συναφών όρων από το ελεγχόµενο λεξιλόγιο (γλώσσα 

ευρετηρίασης) που χρησιµοποιείται κάθε φορά. 

Ο έλεγχος του λεξιλογίου είναι προϋπόθεση για την ταύτιση του όρου αναζήτησης µε τον 

όρο ευρετηρίασης. Ένας όρος µε πολλές σηµασίες ή πολλοί όροι µε την ίδια σηµασία 

µπορεί να είναι συνήθη φαινόµενα στη φυσική γλώσσα, εξαλείφονται όµως στο πλαίσιο ενός 

ελεγχόµενου λεξιλογίου. Ο πολύσηµος όρος προσλαµβάνει, συνήθως µε τη βοήθεια 

«προσδιοριστών», τόσες µορφές όσες είναι και οι σηµασίες του, ενώ από τους 

«συνώνυµους» όρους επιλέγεται ένας (ο «προτιµώµενος») που εκπροσωπεί την κοινή τους 

σηµασία. Αποτέλεσµα της σύµβασης αυτής είναι να ικανοποιείται η αρχή «κάθε όρος µία 

έννοια και κάθε έννοια ένας όρος». 

 «Οι προϋπάρχουσες σχέσεις µεταξύ των εννοιών», δηλαδή οι σχέσεις ισοδυναµίας, 

ιεραρχίας και συσχέτισης που «υποδηλώνονται σαφώς» σε έναν θησαυρό, είναι και η 

ειδοποιός διαφορά του συγκεκριµένου τύπου γλώσσας ευρετηρίασης από άλλους όπως οι 
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κατάλογοι καθιερωµένων θεµατικών όρων ή οι κατάλογοι θεµατικών επικεφαλίδων. Πέρα 

από την ίδια τη διεργασία της ευρετηρίασης, η δοµή αυτή του θησαυρού εξυπηρετεί και τη 

στρατηγική αναζήτησης της πληροφορίας, λόγου χάρη σε µια βάση δεδοµένων, καθώς 

µπορεί να καθοδηγήσει τον χρήστη στην επιλογή των πλέον κατάλληλων όρων για 

αποτελεσµατική ανάκτηση. 

Με τον θησαυρό, ο χρήστης των υπηρεσιών πληροφόρησης µπορεί να ξεκινήσει µε την 

τεχνική της αναζήτησης (searching), ώστε να βρει ένα «σηµείο εισόδου» στον λαβύρινθο 

των εννοιών, και, κρατώντας πλέον την άκρη του νήµατος, να συνεχίσει µε την τεχνική της 

πλοήγησης (browsing) και να ακολουθήσει τον µίτο της Αριάδνης µέχρι να εντοπίσει την 

έννοια µε την οποία θα τροφοδοτήσει το σύστηµα ανάκτησης, είτε µεµονωµένα είτε σε 

συνδυασµό µε άλλες έννοιες. Έτσι, ο χρήστης έχει πλέον θεµατική πρόσβαση στην 

πληροφορία σε πραγµατικό χρόνο και τη δυνατότητα να προσαρµόζει την αναζήτηση στις 

ανάγκες του, χωρίς τη µεσολάβηση ειδικευµένου προσωπικού. 

Στο πλαίσιο αυτό, επιδίωξη του συστήµατος ανάκτησης είναι πάντοτε η ικανοποίηση της 

κλασικής απαίτησης κάθε «πελάτη» για αποτελεσµατική και γρήγορη εξυπηρέτηση. 

Εποµένως, σε κάθε αναζήτηση ο στόχος είναι διττός: (α) να είναι µεγάλο το ποσοστό των 

«χρήσιµων» αποτελεσµάτων επί του συνόλου των «χρήσιµων» αναζητήσιµων τεκµηρίων 

[υψηλή ανάκληση] και (β) να είναι µεγάλο το ποσοστό των «χρήσιµων» αποτελεσµάτων επί 

του συνόλου των αποτελεσµάτων [υψηλή ακρίβεια]. Ο πρώτος στόχος ικανοποιεί την 

απαίτηση για αποτελεσµατικότητα, αποτρέποντας την απώλεια χρήσιµης πληροφορίας (ή 

αλλιώς τη σιωπή, την απουσία σήµατος), ενώ ο δεύτερος ικανοποιεί την απαίτηση για 

ταχύτητα, αποτρέποντας τη συσσώρευση άχρηστης πληροφορίας (ή αλλιώς τον θόρυβο, τις 

παρεµβολές), η εκκαθάριση της οποίας είναι χρονοβόρα. Πρόκειται για δύο στόχους που 

ανταγωνίζονται ο ένας τον άλλο, και επιδίωξη εν τέλει είναι η καλύτερη δυνατή ισορροπία 

µεταξύ τους. 

Η χρήση του θησαυρού στο ηλεκτρονικό περιβάλλον, τόσο στην ευρετηρίαση όσο και στην 

ίδια την αναζήτηση, µπορεί να ανεβάσει τον πήχυ και να φέρει την ανάκληση και την 

ακρίβεια σε ένα υψηλότερο επίπεδο ισορροπίας. H ανάκληση ενισχύεται µε την αξιοποίηση 

όλων των «συνώνυµων» όρων, κάτι που επιτυγχάνεται ακόµη και όταν ο θησαυρός δεν έχει 

χρησιµοποιηθεί για την ευρετηρίαση του υλικού, ενώ η ακρίβεια βελτιώνεται µε τη χρήση 

προσδιοριστών στους πολύσηµους όρους για διάκριση µεταξύ των διαφόρων σηµασιών 

τους. Επιπλέον, ο θησαυρός παρέχει την ευχέρεια για θεµατική διεύρυνση ή εξειδίκευση της 

αναζήτησης µε τη χρήση πλατύτερων ή ειδικότερων όρων αντίστοιχα, αλλά και για επέκτασή 

της µε τη χρήση σχετικών όρων. Έτσι, η διεργασία της ανάκτησης της πληροφορίας 
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ελέγχεται από τον ίδιο τον χρήστη που ενθαρρύνεται να εφαρµόζει κάθε φορά µια 

στρατηγική αναζήτησης σύµφωνη µε τις ανάγκες του. Η επιτυχία δεν εξαρτάται πλέον τόσο 

από την εξοικείωση του χρήστη µε το γνωστικό αντικείµενο, όσο από την αξιοποίηση αυτής 

της ευελιξίας. 

Συνοψίζοντας, ο θησαυρός: 

• παρέχει µια διαυγή εικόνα του γνωστικού πεδίου που καλύπτει 

• παρέχει το «λεκτικό κλειδί» για την πρόσβαση στο πεδίο αυτό 

• αποσαφηνίζει τις έννοιες µέσα από τον προσδιορισµό των σχέσεών τους 

• ενισχύει την ανεξαρτησία του τελικού χρήστη 

• επιτρέπει τη διεύρυνση, εξειδίκευση και επέκταση της αναζήτησης 

• βελτιώνει την ανάκληση και την ακρίβεια 

Σήµερα γίνεται πλέον συνείδηση ότι το νέο πληροφοριακό περιβάλλον δεν µπορεί να 

λειτουργήσει χωρίς ποιοτικά εργαλεία διαχείρισης του περιεχοµένου, εργαλεία που να 

επιτρέπουν επαρκή και αποδοτική διασύνδεση των πληροφοριών. Οι θησαυροί, µαζί µε τις 

οντολογίες και τα σηµασιολογικά δίκτυα, βρίσκονται στην πρώτη γραµµή των εξελίξεων. 

2 Ο ΘΗΣΑΥΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΟΡΩΝ 

Τα τελευταία χρόνια έχουν ωριµάσει και στην Ελλάδα οι συνθήκες για την αξιοποίηση 

τέτοιων ισχυρών εννοιολογικών εργαλείων στην επιστήµη της πληροφόρησης. Ο 

πολύπλευρος εκσυγχρονισµός που συντελείται σε βιβλιοθήκες κάθε τύπου –ακαδηµαϊκές 

και ερευνητικές, λαϊκές και σχολικές– καθιστά ακόµη πιο επιτακτική την επίλυση χρόνιων 

προβληµάτων που σχετίζονται, µεταξύ άλλων, µε την έλλειψη υποδοµής στον τοµέα της 

θεµατικής οργάνωσης περιεχοµένου. 

Με τη µετάφραση της 13ης συνοπτικής έκδοσης της ∆εκαδικής Ταξινόµησης Dewey το 2001, 

το Εθνικό Κέντρο Τεκµηρίωσης εφοδίασε τη βιβλιοθηκονοµική κοινότητα µε το ελληνικό 

ισοδύναµο ενός κλασικού και δοκιµασµένου συστήµατος ταξινόµησης. Το επόµενο βήµα, 

την ανάπτυξη ενός ελληνικού θησαυρού θεµατικών όρων, το υπαγόρευε η νέα 

πραγµατικότητα που διαµορφώνεται στον χώρο της πληροφόρησης: ανάπτυξη ψηφιακών 

συλλογών, πολλαπλασιασµός και διασύνδεση των βάσεων δεδοµένων, εφαρµογή 

διαδικασιών αυτοµατοποίησης, λειτουργία κέντρων πληροφόρησης, παροχή νέων 

υπηρεσιών, κυριαρχία των OPAC, δηµιουργία ψηφιακών βιβλιοθηκών. 

Ως εκ τούτου, το ΕΚΤ προχώρησε στην ανάπτυξη του Θησαυρού Ελληνικών Όρων, του 

πρώτου θησαυρού γενικού περιεχοµένου στην ελληνική γλώσσα (µε απόδοση των όρων 
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στην αγγλική). Ο Θησαυρός εκπονήθηκε στο πλαίσιο του έργου «Υποστήριξη της 

Εκπαιδευτικής Πράξης από Κινητές Βιβλιοθήκες» (ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ), µε σκοπό την υποστήριξη 

της θεµατικής πρόσβασης στο υλικό των ∆ηµόσιων και ∆ηµοτικών Βιβλιοθηκών και των υπό 

σύσταση Κέντρων Πληροφόρησης, αλλά και γενικότερα στο περιεχόµενο κάθε είδους 

ψηφιακών βιβλιοθηκών, βάσεων δεδοµένων κ.λπ.  

2.1 Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Όταν ξεκινούσε η προσπάθεια στις αρχές του 2002, το ΕΚΤ είχε ήδη αποκοµίσει πολύτιµη εµπειρία και 

τεχνογνωσία από τη µετάφραση της ∆εκαδικής Ταξινόµησης Dewey. Ασφαλώς, όµως, ένας 

ελληνόγλωσσος θησαυρός δεν θα µπορούσε να προκύψει µε µετάφραση ή προσαρµογή αντίστοιχου 

ξενόγλωσσου εργαλείου. Και αυτό διότι το πλέγµα των σχέσεων µεταξύ των εννοιών είναι αδύνατο να 

µεταφυτευθεί από ένα γλωσσικό και πολιτισµικό περιβάλλον σε ένα άλλο. Έτσι αποφασίστηκε η 

δηµιουργία ενός νέου θησαυρού, που θα προέκυπτε από την αξιοποίηση προϋπάρχοντος υλικού 

(κυρίως των θεµατικών επικεφαλίδων της ΕΒΕ και άλλων θεµατικών όρων που χρησιµοποιούνται στις 

ελληνικές βιβλιοθήκες) και την ενσωµάτωση του υλικού αυτού στο προϊόν πρωτότυπης έρευνας και 

εργασίας. 

Για να έλθει το εγχείρηµα σε πέρας, συστάθηκε η Επιτροπή Ανάπτυξης Θησαυρού (ΕΑΘ), 

µε µέλη έµπειρους βιβλιοθηκονόµους από τον χώρο τόσο της εκπαίδευσης όσο και των 

βιβλιοθηκών. Παράλληλα, µελετήθηκαν τα διεθνή και ελληνικά πρότυπα για τη συγκρότηση 

θησαυρών και συγκεντρώθηκε σχετική βιβλιογραφία. 

Τα µέλη της ΕΑΘ ανέλαβαν και επεξεργάστηκαν επιµέρους θεµατικές ενότητες, ενώ η 

ολοµέλεια στις µηνιαίες συνεδριάσεις της εξέταζε τα µεθοδολογικά προβλήµατα και λάµβανε 

τις σχετικές αποφάσεις. Το ΕΚΤ προχώρησε στην προµήθεια ειδικού λογισµικού διαχείρισης 

θησαυρών (SIS-TMS) από το Ινστιτούτο Πληροφορικής του Ιδρύµατος Τεχνολογίας και 

Έρευνας (Ηράκλειο Κρήτης), σε συνεργασία δε µε το Ινστιτούτο πραγµατοποίησε 

προσαρµογές στο λογισµικό µε βάση τις απαιτήσεις του συγκεκριµένου έργου. 

Η πρώτη αυτή έκδοση διατίθεται δωρεάν στις βιβλιοθήκες µε τη µορφή CD-ROM, ως 

ηλεκτρονική εφαρµογή που αναπτύχθηκε σε συνεργασία µε την «iLang Γλωσσική 

Καινοτοµία», εταιρεία-τεχνοβλαστό του Ινστιτούτου Επεξεργασίας του Λόγου. Έχει επίσης 

προγραµµατιστεί η δηµιουργία αντίστοιχης εφαρµογής στον διαδικτυακό κόµβο του ΕΚΤ, µε 

την οποία οι χρήστες θα έχουν πρόσβαση στην εκάστοτε ενηµερωµένη και εµπλουτισµένη 

έκδοση του Θησαυρού. 

Στην τρέχουσα έκδοση περιλαµβάνονται οι βασικές έννοιες από ένα ευρύ φάσµα γνωστικών 

πεδίων, µε µεγαλύτερη έµφαση σε θέµατα ελληνικού και ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, χωρίς 

πάντως να επιδιώκεται µια κάλυψη σε βάθος. Αντίθετα, ιδιαίτερη βαρύτητα έχει δοθεί στην 
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κατά το δυνατόν σωστή δόµηση των σχέσεων µεταξύ των εννοιών, αφού από νωρίς κρίθηκε 

ότι, για τα πρώτα του βήµατα, προέχει ο Θησαυρός να σταθεί καλά στα πόδια του, παρά να 

διανύσει µεγάλη απόσταση. Η τεκµηρίωση µιας «καλής πρακτικής» αποτέλεσε 

προτεραιότητα σε κάθε πτυχή του έργου, καθώς θεωρήθηκε το σηµαντικότερο µέρος της 

υποδοµής που αφήνει πίσω της η πρώτη έκδοση. 

Η περαιτέρω ανάπτυξη και εξειδίκευση του Θησαυρού Ελληνικών Όρων θα γίνεται σε 

επιλεγµένες θεµατικές ενότητες, που θα καθορίζονται µε βάση συγκεκριµένες ανάγκες 

οµάδων χρηστών. Σταθερή επιδίωξη του ΕΚΤ είναι ο διαρκής εµπλουτισµός και βελτίωση 

του σηµαντικού αυτού εργαλείου, που µόνο µέσα από την καθηµερινή πρακτική εφαρµογή 

του στο πεδίο της πληροφόρησης από τους επαγγελµατίες του χώρου θα µπορεί να 

εξελίσσεται και να ωριµάζει, συµβάλλοντας έτσι στην κάλυψη των σηµερινών και 

µελλοντικών αναγκών των πληροφοριακών οργανισµών. 

2.2 ΟΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΤΟΥ ΘΗΣΑΥΡΟΥ 

Ο Θησαυρός περιλαµβάνει και την απόδοση των ελληνικών όρων στην αγγλική γλώσσα, 

καθώς δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις όπου η επιλογή ενός αγγλικού όρου από τον χρήστη 

διευκολύνει το έργο του· συχνά µάλιστα η διαγλωσσική αντιστοίχιση συµβάλλει στην 

αποσαφήνιση των εννοιών. ∆ιευκρινίζεται ότι κάθε προτιµώµενος ελληνικός όρος µπορεί να 

αντιστοιχίζεται µε περισσότερους του ενός, ισοδύναµους µεταξύ τους, αγγλικούς όρους (για 

πρακτικούς κυρίως λόγους, ένας από αυτούς εµφανίζεται κάθε φορά ως προτιµώµενος). 

Τονίζεται, εντούτοις, ότι δεν πρόκειται για γνήσιο «δίγλωσσο» θησαυρό, καθώς οι αγγλικοί 

όροι εξαρτούν την παρουσία τους από τους αντίστοιχους ελληνικούς και µόνο, και δεν 

συνιστούν έναν αυτόνοµο «Θησαυρό Αγγλικών Όρων». Αυτό θα απαιτούσε την πλήρη και 

συνεκτική ανάπτυξη όλων των εννοιών και των σχέσεών τους στο αγγλικό γλωσσικό και 

πολιτισµικό περιβάλλον και την εκ των υστέρων αντιστοίχισή των όρων του «αγγλικού 

θησαυρού» µε εκείνους του «ελληνικού θησαυρού». Εποµένως ο χρήστης δεν πρέπει να 

συναγάγει µία οποιαδήποτε σχέση µεταξύ δύο αγγλικών όρων από το γεγονός ότι αυτή 

ισχύει για τους αντίστοιχους ελληνικούς όρους. 

 

2.3 Η ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ ΣΧΕΣΕΩΝ 

Ο Θησαυρός παρουσιάζει µια ιδιοµορφία ως προς τον τρόπο µε τον οποίο συγκροτήθηκε. 

Κατά κανόνα, τα εργαλεία αυτού του είδους δηµιουργούνται για τη θεµατική περιγραφή 

συγκεκριµένων συλλογών τεκµηρίων ή για τη «χαρτογράφηση» ειδικών θεµατικών 
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περιοχών, και ανάλογα οριοθετείται και το περιεχόµενό τους. Στην προκειµένη περίπτωση, 

όµως, ο Θησαυρός δεν διαθέτει ένα τόσο συγκεκριµένο πλαίσιο αναφοράς, δεν απευθύνεται 

σε ένα ειδικό κοινό ούτε περιορίζεται σε συγκεκριµένη θεµατική περιοχή, µε αποτέλεσµα η 

διεργασία που ακολουθείται κατά τη συλλογή και οργάνωση του υλικού να είναι λιγότερο 

«δεδοµένη» και να στηρίζεται σε πηγές ποικίλης προέλευσης. 

Ασφαλώς, η ιδιοµορφία αυτή δεν ακυρώνει πλήρως την «κλασική» προσέγγιση. O 

Κατάλογος Θεµατικών Επικεφαλίδων της Εθνικής Βιβλιοθήκης και ο Κατάλογος 

Καθιερωµένων Τύπων του Συλλογικού Καταλόγου των ∆ηµόσιων Βιβλιοθηκών αποτελούν 

για αρκετές, λαϊκές κυρίως, βιβλιοθήκες µια βάση για την ευρετηρίαση των τεκµηρίων τους, 

συµβάλλοντας έτσι στην εµπέδωση µιας τυποποιηµένης θεµατικής περιγραφής και στην 

ενίσχυση της χρήσης καθιερωµένων λεξιλογίων. Στην ίδια κατεύθυνση, ο Θησαυρός 

αξιοποίησε σε µεγάλο βαθµό ορολογία από τις συγκεκριµένες πηγές, και, δευτερευόντως, 

από λεξιλόγια ευρετηρίασης µεµονωµένων καταλόγων βιβλιοθηκών, που συνήθως 

περιλαµβάνουν επίσης θεµατικές επικεφαλίδες, πρωτογενείς ή µεταφρασµένες. 

Οι όροι από τις πηγές εντάσσονται στον Θησαυρό είτε ως προτιµώµενοι είτε ως µη 

προτιµώµενοι, οπότε και λειτουργούν ως «όροι εισόδου». Αυτό διασφαλίζει µια ελάχιστη 

«διαλειτουργικότητα» του Θησαυρού µε καταλόγους βιβλιοθηκών που έχουν ήδη 

χρησιµοποιήσει τους συγκεκριµένους όρους στο πλαίσιο οποιουδήποτε λεξιλογίου 

ευρετηρίασης. Με τον τρόπο αυτό αξιοποιείται ο συλλογικός πλούτος που έχει δηµιουργηθεί 

µέσα από την καθηµερινή εργασία των βιβλιοθηκονόµων. 

Βασικό σηµείο αναφοράς για την ορολογία του Θησαυρού αποτέλεσε και η ελληνική 

µετάφραση της 13ης συνοπτικής έκδοσης της ∆εκαδικής Ταξινόµησης Dewey, η οποία 

συνέβαλε σηµαντικά και στην οριοθέτηση του βαθµού εξειδίκευσης των όρων του 

Θησαυρού, καθώς το ταξινοµικό αυτό σύστηµα καλύπτει τις ανάγκες συλλογών µικρού και 

µεσαίου µεγέθους που απευθύνονται στο ευρύ κοινό. 

Επίσης, βασικές πηγές ορολογικού υλικού αποτέλεσαν τα λεξικά και γλωσσάρια κάθε 

είδους, στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα, ή και στις δύο. Ειδικά για την απόδοση των όρων 

του Θησαυρού στην αγγλική γλώσσα χρησιµοποιήθηκαν δίγλωσσα λεξικά, αλλά και άλλες 

πηγές που περιλαµβάνουν αντιστοίχιση ελληνικών και αγγλικών όρων, όπως ο θησαυρός 

Eurovoc, ή και πάλι η µετάφραση της ταξινόµησης Dewey, από την οποία έχει προκύψει 

πλούσιο δίγλωσσο υλικό. 

Κύριες πηγές για την τεκµηρίωση των σχέσεων µεταξύ των όρων, που χρησιµοποιήθηκαν 

βέβαια και για την τεκµηρίωση της ίδιας της ορολογίας, αποτέλεσαν οι κάθε είδους 
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θησαυροί, σε οποιαδήποτε γλώσσα. Στην πλειονότητά τους ήταν αγγλόγλωσσοι ή 

πολύγλωσσοι θησαυροί διεθνούς εµβέλειας που καλύπτουν ειδικά θεµατικά πεδία. 

∆ευτερευόντως, αξιοποιήθηκαν και άλλα δοµηµένα λεξιλόγια, όπως ταξινοµίες, ταξινοµικά 

συστήµατα, κατάλογοι θεµατικών επικεφαλίδων και σηµασιολογικά δίκτυα. 

Πολύτιµα βοηθήµατα αποδείχθηκαν επίσης οι εγκυκλοπαίδειες, αλλά και βιβλία που 

λειτουργούν ως εισαγωγή σε συγκεκριµένο γνωστικό αντικείµενο, καθώς σε αυτά βρίσκει 

κανείς συχνά κάποια συστηµατική παρουσίαση των βασικών εννοιών. 

Αναλυτική παράθεση των βασικών πηγών για τους όρους του Θησαυρού και τη διασύνδεσή 

τους µπορεί κανείς να βρει στην ιστοσελίδα www.ekt.gr/thesaurus. 

Σηµειωτέον ότι, πέρα από τα διάφορα βοηθήµατα, σηµαντική συµβολή είχαν και ειδικοί 

διαφόρων γνωστικών πεδίων στους οποίους απευθύνθηκαν οι συντάκτες του Θησαυρού, 

κυρίως για την τεκµηρίωση των εννοιών εκείνων που άφηναν µεγάλα περιθώρια 

υποκειµενικών προσεγγίσεων τόσο ως προς το περιεχόµενό τους όσο και ως προς τη θέση 

τους στο πλέγµα των σχέσεων. 

Με την ευκαιρία αυτή τονίζεται ότι το υποκειµενικό στοιχείο είναι αναπόσπαστο µέρος της 

δηµιουργίας κάθε θησαυρού και, εποµένως, η συγκεκριµένη αποτύπωση ενός «χάρτη» 

σηµασιών και σχέσεων δεν διεκδικεί καµία σφραγίδα γνησιότητας έναντι άλλων πιθανών 

«χαρτογραφήσεων». Άλλωστε, σε αρκετά γνωστικά πεδία υπάρχουν εναλλακτικές 

διαδροµές που αντικατοπτρίζουν διαφορετικές «σχολές» ή «παραδόσεις», καθιστώντας τη 

σύνθεση αδύνατη και την επιλογή αναγκαία. Αυτό που ασφαλώς επιδιώκει ο Θησαυρός είναι 

η διαµόρφωση µιας κατά το δυνατόν άρτιας, συνεπούς και λειτουργικής πρότασης µε 

συγκεκριµένα µεθοδολογικά βήµατα, ενθαρρύνοντας και συνεκτιµώντας τη συµβολή κάθε 

ενδιαφεροµένου. 

2.4 Η ∆ΟΜΗ ΤΟΥ ΘΗΣΑΥΡΟΥ 

Το µεγάλο εύρος θεµατικής κάλυψης που χαρακτηρίζει τον Θησαυρό υπαγορεύει την αρχική 

οργάνωση των όρων κατά θεµατικά πεδία ([1], § 9.3.2.2). 

Τα θεµατικά πεδία, ωστόσο, δεν χωρίζονται από στεγανά· όροι από διαφορετικά πεδία 

συνδέονται µε σχέση συσχέτισης, επιτρέποντας έτσι τη «διαθεµατική επικοινωνία». Επίσης, 

αρκετοί είναι οι όροι που ανήκουν ταυτόχρονα σε δύο ή περισσότερα πεδία.  

Ας σηµειωθεί εδώ ότι η υπαγωγή ενός όρου σε συγκεκριµένο πεδίο δεν πρέπει να συγχέεται 

µε ιεραρχική σχέση (πλατύτερου-ειδικότερου), π.χ. ο όρος «ηλιακό σύστηµα» ανήκει στο 

θεµατικό πεδίο της Αστρονοµίας αλλά δεν είναι ειδικότερος όρος της «αστρονοµίας». 
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Με δυο λόγια, η σύνδεση του όρου µε το πεδίο στο οποίο ανήκει λειτουργεί ως ένα είδος 

«θεµατικού δείκτη» που επιτρέπει στον χρήστη να οµαδοποιεί όρους και να κάνει επιλογές 

µε βάση το ειδικό ενδιαφέρον του για συγκεκριµένο αντικείµενο. 

2.4.1 ΕΙ∆ΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΩΝ ΟΡΩΝ 

• Σχέσεις ισοδυναµίας 

Ισοδύναµοι όροι θεωρούνται τα «συνώνυµα», στα οποία συγκαταλέγονται καταχρηστικά 

ορισµένες µορφολογικές παραλλαγές, κυρίως συντοµογραφίες και εναλλακτικές 

ορθογραφήσεις ([1], § 8.2.2). 

Για την επιλογή του προτιµώµενου όρου, µεγάλο ρόλο παίζει συνήθως ο βαθµός 

εξοικείωσης των χρηστών µε τον κάθε όρο. Ωστόσο, στον Θησαυρό Ελληνικών Όρων, που 

δεν απευθύνεται σε κοινό µε οµοιόµορφα χαρακτηριστικά, το κριτήριο αυτό δεν έχει τόσο 

µεγάλη εφαρµογή. 

Άλλα κριτήρια που χρησιµοποιούνται κατά περίπτωση είναι η συχνότητα εµφάνισης, η 

χρήση από την επιστηµονική κοινότητα και η ελληνογένεια (π.χ. «ηλεκτρονικοί υπολογιστές» 

αντί για «κοµπιούτερ»). 

Ο πλούτος ενός θησαυρού σε «συνώνυµους» όρους διασφαλίζει περισσότερα σηµεία 

θεµατικής πρόσβασης, βελτιώνοντας σηµαντικά την ανάκτηση της πληροφορίας. Εξ ου και η 

προσπάθεια να περιληφθούν ως µη προτιµώµενοι και εκείνοι ακόµη οι όροι που θεωρούνται 

αδόκιµοι. 

Πάντως, παρά την εφαρµογή συγκεκριµένων κριτηρίων, η επιλογή ενός όρου ως 

προτιµώµενου παραµένει σε µεγάλο βαθµό υποκειµενική. Το ΕΚΤ µελετά και αξιοποιεί κάθε 

σχετική τεκµηριωµένη άποψη, παρατήρηση ή σχόλιο. Σηµειώνεται ωστόσο ότι η ίδια η 

ύπαρξη της σχέσης ισοδυναµίας περιορίζει την πρακτική αξία της συζήτησης αυτής, 

τουλάχιστον ως προς τις επιπτώσεις της εκάστοτε επιλογής στην αποτελεσµατικότητα της 

αναζήτησης της πληροφορίας. 

• Σχέσεις ιεραρχίας 

Οι ιεραρχικές σχέσεις θυµίζουν άσκηση λογικής, καθώς διέπονται από αρκετά σαφείς και 

αυστηρούς κανόνες. Εδώ τονίζονται τα εξής: 

- Όροι που συνδέονται µε σχέση ιεραρχίας πρέπει να αντιπροσωπεύουν οµοειδείς έννοιες, 

που ανήκουν δηλαδή στην ίδια γενική κατηγορία ([1], § 6.1, 8.3.2). Πρόκειται για τον πρώτο 

και βασικό λογικό έλεγχο τον οποίο οφείλει να ικανοποιεί κάθε τέτοια σχέση. 
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- Ως σχέση ιεραρχίας νοείται κατεξοχήν η σχέση γένους-είδους. 

- Η σχέση της εξατοµικευµένης περίπτωσης (instance) δεν χρησιµοποιείται ([1], § 8.3.6), 

καθώς στη σχέση αυτή οι ειδικότεροι όροι είναι σχεδόν πάντοτε κύρια ονόµατα. 

• Σχέσεις συσχέτισης 

Για κάθε θησαυρό είναι πρόκληση αλλά και βασική επιδίωξη να επιτύχει ικανοποιητική 

κάλυψη των σχέσεων συσχέτισης, διότι αυτές είναι που διασυνδέουν τις έννοιες µε τρόπο 

που ξεφεύγει από τις λογικές κατηγοριοποιήσεις και αξιοποιεί λιγότερο προφανείς και, 

γι’ αυτό, πολύτιµες «συνάφειες». 

Προκειµένου να ελεγχθεί πάντως το υποκειµενικό στοιχείο, το Πρότυπο παραθέτει µια σειρά 

αντιπροσωπευτικών περιπτώσεων σχέσεων συσχέτισης ([1], § 8.4.3), που αποτέλεσαν 

οδηγό και για τους συντάκτες του Θησαυρού. 

2.5 Η ∆ΙΕΠΑΦΗ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΘΗΣΑΥΡΟΥ 

Οι βασικές λειτουργίες της διεπαφής χρήσης έχουν ως εξής: 

• εντοπισµός λέξης ή τµήµατος λέξης, όπου και αν βρίσκεται σε έναν όρο, και 

παράθεση όλων των όρων που πληρούν τις προδιαγραφές της αναζήτησης, κατά 

σειρά συνάφειας 

• υπόδειξη του προτιµώµενου όρου όταν κατά την αναζήτηση έχει χρησιµοποιηθεί µη 

προτιµώµενος 

• αναζήτηση µε βάση τον ταξινοµικό αριθµό 

• παράλληλη προβολή του «δέντρου» και του «δελτίου» του εκάστοτε επιλεγµένου 

όρου 

• προβολή των όρων µε ή χωρίς την αγγλική απόδοση 

• πλοήγηση µε υπερσυνδέσµους σε οποιονδήποτε όρο προβάλλεται στην οθόνη 

• εκδίπλωση ή συρρίκνωση των βαθµίδων στην προβολή του «δέντρου» 

• προβολή επιλεγµένων θεµατικών πεδίων 

• παρουσίαση και εκτύπωση του συνόλου ή µέρους των δεδοµένων, σε επιλεγµένες 

µορφές 

• εµπλουτισµός από τον χρήστη και εξαγωγή των νέων «υποψήφιων» όρων προς 

αξιοποίηση από τους συντάκτες του Θησαυρού 
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2.6 ΤΑ ΟΦΕΛΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

Είδαµε ότι χρήστης του θησαυρού δεν είναι µόνον ο βιβλιοθηκονόµος, που τον χρησιµοποιεί 

ως εργαλείο ευρετηρίασης, αλλά και ο τελικός χρήστης των υπηρεσιών πληροφόρησης που 

τον αξιοποιεί ως εργαλείο αναζήτησης, γεγονός που τον καθιστά ουσιαστικό µέτοχο στη 

διεργασία. Είδαµε επίσης τον τρόπο µε τον οποίο ο θησαυρός διευρύνει τις δυνατότητες 

πρόσβασης στην πληροφορία, προτείνοντας ανά πάσα στιγµή νέους δρόµους σε κάθε 

πλοήγηση, µε αποτέλεσµα να περιορίζονται στο ελάχιστο τα αδιέξοδα και να βελτιώνεται η 

αποδοτικότητα της αναζήτησης. 

Ειδικότερα ο Θησαυρός Ελληνικών Όρων, µέσα από τη λειτουργία του ως κοινού σηµείου 

αναφοράς, µπορεί να συµβάλει στην υιοθέτηση ενός ενιαίου συστήµατος ευρετηρίασης, 

ενθαρρύνοντας έτσι την «επικοινωνία» µεταξύ των συλλογών που τον χρησιµοποιούν. Και η 

καθιέρωση θεµατικών όρων µέσα από τη συγκεκριµένη διεργασία είναι ένα στοιχείο που 

συµβάλλει πολλαπλά στη διακίνηση της πληροφορίας, αλλά και στην αντιµετώπιση της 

ανεπάρκειας τέτοιων όρων στην ελληνική γλώσσα, ενός προβλήµατος που συντηρείται και 

επιτείνεται όταν ξενόγλωσσα εργαλεία υιοθετούνται ως έχουν ή «µεταφράζονται» 

αποσπασµατικά και πληµµελώς. 

Επιπλέον ο Θησαυρός, πέρα από καθαρά βιβλιοθηκονοµικό και ορολογικό εργαλείο, 

αποτελεί και ένα σηµαντικό επιστηµολογικό και παιδαγωγικό εργαλείο, χάρη στην ικανότητά 

του να αποτυπώνει τον τρόπο µε τον οποίο ο ανθρώπινος νους έχει οργανώσει τον κόσµο 

του. 

Ιδιαίτερα σήµερα, η αξία του είναι µεγάλη, καθώς διευκολύνει την απόκτηση των βασικών 

δεξιοτήτων που οι σύγχρονοι πολίτες χρειάζονται µπροστά στις προκλήσεις της κοινωνίας 

της γνώσης: να είναι σε θέση να εντοπίζουν, να αξιολογούν και να αξιοποιούν την 

πληροφορία που τους ενδιαφέρει. 

Τέλος, σε καθαρά πρακτικό επίπεδο, µπορεί στο εξής να αξιοποιηθεί η υποδοµή που 

δηµιουργήθηκε στο ΕΚΤ, τόσο από άποψη λογισµικού και τεχνογνωσίας όσο και από 

άποψη µεθοδολογίας. Σε µια τέτοια κατεύθυνση κινείται κάθε συνεργασία του ΕΚΤ, ως 

φορέα ανάπτυξης θησαυρού, µε όποιον χώρο χρησιµοποιεί ειδική ορολογία και χειρίζεται 

ειδικό περιεχόµενο. Υποδοµή και ορολογία είναι τα συστατικά που χρειάζονται για την 

ανάπτυξη των εννοιολογικών εργαλείων που θα καλύψουν εξειδικευµένες ανάγκες 

συγκεκριµένων οµάδων χρηστών. Σε κάθε περίπτωση, ο Θησαυρός Ελληνικών Όρων θα 

παραµείνει ένα ζωντανό εργαλείο, κοντά στις εξελίξεις και τις απαιτήσεις των καιρών. 

___________ 
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16   l’art de la fauconnerie: réalisation d’une base de données 
terminologique bilingue italien-espagnol 

   
Franco Bertaccini, Isabella Oss Pinter 

RÉSUMÉ 
L’art de la fauconnerie représente un domaine de recherche très intéressant du point de vue 

terminologique. L’existence de plusieurs traités anciens – en castillan aussi bien qu’en italien -, et la 

publication de plus en plus importante de textes modernes sur le sujet, offrent l’opportunité de mener 

une étude comparée du développement de la terminologie tout au long des siècles. 

La lecture des traités espagnols les plus importants, parmi lesquels nous citons le Libro de la caza de 

las aves de Pedro López de Ayala, le Libro de la caza de Don Juan Manuel o el Libro de cetrería de 

Luis de Zapata, et des plus grands classiques italiens tels que les Tre libri de gli uccelli da rapina de 

Francesco Sforzino da Carcano ou le Libro del modo di conoscere i buoni falconi, astori e sparvieri, di 

farli, di governarli e di medicarli de Federico Giorgi aussi bien que la recherche concernant la 

terminologie utilisée dans les traductions (en italien et en espagnol) du  De Arte venandi cum Avibus de 

Federico II et l’analyse des manuels de fauconnerie les plus récents ont permis non seulement une 

analyse diachronique du lexique de la fauconnerie mais aussi une focalisation sur les différentes façons 

de considérer la chasse dans les deux cultures : l’italienne et l’espagnole.  

On présente, alors, le travail de recherche qui nous a permis d’élaborer une base de données sur la 

fauconnerie composée de 407 fiches terminologiques. On est parti de la création de corpus parallèles 

dans les deux langues pour arriver à la rédaction de fiches terminologiques, en passant par 

l’élaboration statistique des textes et la systématisation conceptuelle du domaine. 

Tout cela a été possible grâce non seulement à des programmes permettant l’analyse électronique 

mais aussi à un logiciel spécifique pour la gestion terminoloqique X-Term, créé par l’École Supérieure 

pour Interprètes et Traducteurs (SSLiMIT) de l’Université de Bologne.  

The falconry art : creation of a bilingual terminology database (italian - 
spanish) 

 
Franco Bertaccini  –  Isabella Oss Pinter 

SUMMARY 
The Art of Falconry is an extremely important research domain from a terminological point of view. A 

comparative study on the development of Terminology over the centuries was enabled by the existence 

of several ancient treaties – both in Castilian and in Italian -,  and by the publication –more and more 

conspicuous - of modern texts on this subject. 

A diachronic analysis of the falconry lexicon and a focus on the different consideration of hunting in the 

Italian and Spanish cultures were made possible by the reading of the most important Spanish treaties - 

it is worth remembering the  Libro de la caza de las aves by Pedro López de Ayala, the Libro de la caza 

by Don Juan Manuel or the Libro de cetrería by Luis Zapata - and the major Italian classics - such as 

Tre libri de gli uccelli da rapina by Francesco Sforzino da Carcano or the Libro del modo di conoscere i 
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buoni falconi, astori e sparvieri, di farli, governarli e di medicarli by Federico Giorni -, as well as by the 

terminological research on the translated versions (in Italian and in Spanish) of the De Arte Venandi 

cum Avibus by Federico II and by the analysis of the most recent falconry handbooks. 

We present here the research work that led to the creation of a database on falconry made up of 407 

terminological entries. Starting with the creation of parallel corpus in both languages, the work ended 

with the editing of  terminological entries, through a phase of statistic processing of the texts and of 

conceptual systematization of the domain.  

This was possible thanks to the existence of applications able to analyse the available data 

electronically and to X-Term - a specific software for terminological management idealised by the 

Scuola Superiore di Interpreti e Traduttori  (SSLiMIT) of the Bologna University. 

 

La base de données objet de cette présentation a été réalisée auprès de la Faculté de 

Traduction et Interprétation (SSLMIT) de l’Università di Bologna, au sein d’un projet de 

recherche appelé Progetto Linguaggi e Attività Produttive, dont l’objectif est la création d’une 

série de glossaires terminologiques multilingues, accessibles par Internet, destinés aux 

étudiants, aux traducteurs et aux terminologues/terminographes. 

L’opportunité d’avoir à disposition une base de données multilingue collectant un ensemble 

de glossaires sur différents domaines (médecine, économie, droit, zoologie, minéralogie, 

archéologie, œnologie, etc.) représente une ressource fondamentale pour un traducteur qui 

dispose, de cette façon, des outils nécessaires pour obtenir une traduction technique 

correcte et cohérente.   

Cette base de donnés peut, également, résulter fondamentale pour tous ceux qui utilisent la 

terminologie en tant que moyen de communication et instrument pour organiser le domaine 

dont ils s’occupent.  

En effet, la systématicité et la précision propres à la terminographie nous rendent possible la 

création de glossaires multilingues caractérisés par un haut niveau de qualité et de 

technicité, à condition que l’on utilise, pour leur rédaction, des textes spécifiques du 

domaine établis en langue originale. En plus, une fois terminés, les glossaires doivent être 

soumis à la révision de la part des experts en la matière que l’on aura contactés 

préalablement.  

La base de données bilingue italien-espagnol que l’on va décrire représente une innovation 

par rapport aux glossaires terminologiques créés jusqu’à présent au Laboratoire de 
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Recherche Terminologique (LRT)1 de la SSLMIT car elle inclut une analyse diachronique 

des termes. En effet, la méthode traditionnelle des terminologues prévoit une recherche 

d’un point de vue synchronique afin de décrire la terminologie en usage dans un certain 

domaine.   

Dans le cas d’ un art si ancien tel que la fauconnerie, où, à notre avis, l’aspect synchronique 

n’a pas raison d’être, il nous semblait opportun élargir la période historique de notre 

analyse, en incluant dans le glossaire les termes en usage aux siècles passés. 

Par conséquent l’analyse a eu pour objet les plus importants traités de la fauconnerie 

appartenant aux deux cultures : l’italienne et l’espagnole. Nous signalons par exemple :  le 

Libro de la caza de Don Juan Manuel, le Libro de la caza de las aves de Pero López de 

Ayala, le Libro de cetrería de Luis de Zapata, les Tre libri de gli uccelli da rapina de 

Francesco Sforzino da Carcano, le Libro del modo di conoscere i buoni falconi, astori e 

sparvieri, di farli, di governarli e di medicarli de Federico Giorgi, et le De Arte venandi cum 

avibus de Federico II, qui ont étés l’objet d’une étude comparée. 

En même temps, sans abandonner la terminologie actuelle, nous avons abordé également 

les manuels de fauconnerie les plus récents tels que le Arte de cetrería en la naturaleza de 

Juan Carlos Gil Cubillo, Cetrería: la caza con aves de presa de Andrés López Sánchez et le 

Manuale pratico di Falconeria, écrit par Gianluca Barone, Giuseppina Gabriella Leone, 

Daniele Iurato et Francesca Sallemi. 

Ce point de vue a, sans aucun doute, enrichi notre travail vu qu’il a donné « une vie » aux 

termes de la fauconnerie en facilitant l’observation des changements que ces termes ont 

subi tout au long des années.   

La façon de considérer la fauconnerie a profondément changé aux cours des siècles d’où 

un bouleversement radical du lexique même auquel de nouveaux termes ou expressions 

sont venus s’ajouter. Tous ces termes ont été enregistrés dans notre base de données a 

partir d’arbres conceptuels expliquant les relations entre les termes. 

Nous allons maintenant présenter notre travail en expliquant les différentes phases de la 

recherche qui ont amené à la création du glossaire bilingue et des fiches terminologiques. 

TERMINOLOGIE ET RECHERCHE DOCUMENTAIRE  

D’après María Teresa Cabré, la phase de documentation, de recherche et d’analyse du 

                                                           
1  http://terminologia.sslmit.unibo.it/ 
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matériel concernant le domaine est indispensable, nécessaire et préalable à la rédaction 

d’un glossaire terminologique:  

[...] los documentos técnicos son la base del trabajo terminológico, porque en ellos 

aparecen los términos que efectivamente utilizan los especialistas. El proceso de trabajo en 

terminología no se basa en la invención por el terminólogo de denominaciones para los 

conceptos de un sistema de nociones previamente establecido, sino en la identificación y 

recopilación de los términos que los especialistas utilizan en realidad. Las denominaciones 

que el terminólogo debe recoger se encuentran en los documentos, y a través de ellos el 

terminólogo informa cada término en relación con su semántica, función, forma y situación, 

para proceder después a una propuesta denominativa adecuada. (Cabré 1993: 113) 

Dans cette première phase de son devoir, le terminologue acquiert la connaissance 

spécialisée qu’il lui permettra d’élaborer la structure conceptuelle du domaine ; il se charge 

d’analyser les textes qui vont former les corpus de référence : collections de textes 

monolingues, écrits dans la langue d’étude, ayant des caractéristiques communes en ce qui 

concerne le sujet, la typologie textuelle, les destinataires et le langage utilisé (d’où la 

définition de corpus comparables, v. McEnery y Wilson, cité par Pearson 1998: 47) 

Une fois les textes collectés, le chercheur doit élaborer électroniquement chaque corpus à 

l’aide d’un programme conçu pour l’analyse statistique des textes, afin d’en tirer la 

terminologie nécessaire pour la rédaction des fiches et du glossaire2. 

Dans ce cas nous avons utilisé le programme WordSmith Tools constitué par une série 

d’outils à même de : réaliser des listes des formes figurant dans chaque corpus (types), en 

ordre alphabétique et de fréquence ; élaborer des listes statistiques du nombre total des 

mots, des phrases et des paragraphes (tokens), et des listes de fréquence dans lesquelles 

figure la ratio mots/formes (type/token ratio) à savoir, la proportion entre le nombre total de 

mots et le nombre de formes qui correspond au degré de spécialisation lexicale du texte 

utilisé.  

Afin de mener une analyse computationnelle de nos corpus de référence, nous avons divisé 

les textes à disposition en trois catégories : textes en support papier, textes en support 

électronique, manuscrits et incunables. En deuxième lieu nous avons scanné les textes en 

support papier et convertis tous les documents en format .txt. Dans le cas des manuscrits et 

des incunables des siècles XV – XVII,  il n’a pas été possible de les scanner à cause de leur 

                                                           
2  Pour plus d’informations sur la linguistique des corpus: McEnery & Wilson (1996); Sinclair (1992).  
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état de conservation et du format qui n’était pas compatible avec les outils de WordSmith. 

Dans ce cas l’extraction des termes a été réalisée à la main. 

Par la suite on présente une table des données générales des corpus dans les deux 

langues obtenue de l’analyse computationnelle des textes. 

Tabla 1 – Donnés générales des corpus de référence 

CORPUS BYTES TOKENS TYPES TYPE/TOKEN RATIO 

Corpus italien 3.429.084 521.682 47.026 9.01 

Corpus espagnol 3.313.925 581.316 43.656 7.51 
 

On peut remarquer que les corpus résultent assez homogènes en ce qui concerne le 

nombre total des mots (tokens), aussi bien que le nombre des formes (types). La ratio 

mots/formes (type/token ratio) montre que les deux corpus présentent un haut degré de 

spécialisation lexicale : un indice inférieur à dix signale l’utilisation d’un langage sectoriel. Le 

nombre des formes est inversement proportionnel au nombre total des mots ; plus bas sera 

donc le nombre des types, plus grand résultera le corpus objet de notre analyse. 

Si l’on observe les tables suivantes, on peut comparer la dimension et l’indice de 

spécialisation lexicale d’un chapitre ou d’une partie du texte même avec un autre chapitre 

ou une autre partie de texte : les fichiers présentent le nom abrégé de l’auteur, suivi par le 

numéro de la partie (I, II) ou du chapitre (1, 2, 3, etc.). 

Table 2 – Corpus italien – Trocchi (1927) 

FICHIER BYTES TOKENS TYPES TTYYPPEE//TTOOKKEENN  RRAATTIIOO  

Trocchi I 85.030 13.764 3.463 2255..1166  
Trocchi II 105.897 16.900 4.759 2288..1166  

 
Table 3 – Corpus espagnol – Rodríguez de la Fuente (1986) 

FICHIER BYTES TOKENS TYPES TTYYPPEE//TTOOKKEENN  RRAATTIIOO  

Fuente1 80.849 13.339 4.050 3300..3366  
Fuente2 258.416 43.122 7.890 1188..3300  
Fuente3 274.300 45.702 8.223 1177..9999  
Fuente4 331.320 56.329 9.446 1166..7777  
Fuente5 57.773 9.353 2.704 2288..9911  
Fuente6 55.388 8.792 2.720 3300..9944  
Fuente7 12.309 1.954 740 3377..8877  
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Les outils de WordSmith se révèlent être très utiles pour une analyse lexicographique car 

d’un côté donnent au terminologue une série d’informations sur la spécificité des corpus et 

de l’autre servent à extraire les termes et les contextes dont on a besoin pour remplir les 

fiches terminologiques.  

L’outil de WordSmith nommé Concord élabore les concordances d’un mot, à savoir recueille 

toutes les présences d’un mot dans un texte ou dans un ensemble de textes, en illustrant 

une série d’exemples du mot même. 

L’image 1 illustre l’écran de WordSmith avec quelques lignes de concordance du mot italien 

filagna (fiador), extraites avec Concord. 

Image 1 – Exemple de lignes de concordance extraites avec Concord 

 

LES  CHAMPS CONCEPTUELS 

La phase suivante à la documentation et à l’analyse des textes consiste en la représentation 

de la structure conceptuelle du domaine, la description graphique des relations entre les 

concepts et par conséquent, entre les unités lexicales spécialisées représentant les termes.  

Les champs conceptuels sont en relation avec d’autres champs en créant un lien si étroit 

qu’il est impossible de considérer l’un sans considérer l’autre. Voilà le cas de la fauconnerie 
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et de l’ornithologie, la première consiste en l’art d’élever et de domestiquer des rapaces 

pour la chasse ; on ne peut pas décrire les rapaces sans avoir recours à l’ornithologie.   

 Voilà pourquoi il nous a semblé opportun mettre en relation les espèces et les sous-

espèces d’accipitres et de faucons avec l’ornithologie. On a donc obtenu deux domaines.  

On peut observer les tables suivantes illustrant la Tabla II du champ conceptuel espagnol et 

la table correspondante (Tavola II) du champ conceptuel italien. 

 

Image 2 – Les Falconidés utilisées dans l’art de la fauconnerie en Espagne 
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Image 3 – Les Falconidés utilisées dans l’art de la fauconnerie en Italie 

 

Les tables représentent une liste, en ordre décroissant, de différentes espèces de falconidés 

utilisés dans la fauconnerie en Espagne et en Italie. La couleur jaune indique les espèces 

les plus utilisées dans l’art de la fauconnerie ; le turquoise indique celles qui sont le moins 

utilisées et le rougeâtre indique les sous-espèces.  

De la comparaison entre les deux tables il résulte un vide de correspondance dû au fait que 

les fauconniers des deux pays utilisent les espèces de façon différente. 

On peut donc affirmer que les tables conceptuelles ne se limitent pas à représenter la 

traduction de termes d’une langue à l’autre, mais elles considèrent les différentes manières 

de concevoir et pratiquer cet art ; en outre nous informe sur les relations logiques entre les 

concepts . 

Notre domaine principal, la fauconnerie, se divise en deux sous-domaines, l’un de premier 

degré :  Fauconnerie traditionnelle (Cetrería tradicional-Falconeria tradizionale) et 
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Fauconnerie moderne (Cetrería moderna-Falconeria moderna) qui à leur tour se 

fragmentent en différents sous-domaines de deuxième degré. 

Au fur et à mesure que l’on descend dans les sous-domaines la structure devient de plus en 

plus spécifique. Afin d’illustrer les changements subi par le concept de fauconnerie au cours 

des siècles, nous avons décidé d’introduire dans la base de données des cadres 

synoptiques expliquant les différences et les similitudes entre la fauconnerie traditionnelle et 

la fauconnerie moderne. Ces cadres offrent des informations non seulement au niveau 

conceptuel et linguistique mais aussi sur la vie des termes en expliquant leur disparition ou 

nouvelle introduction. 

LA REDACTION DES FICHES TERMINOLOGIQUES  

La représentation graphique des systèmes conceptuels constitue la phase précédant la 

création des fiches terminologiques à travers le programme mis au point par la Faculté pour 

Interprètes et Traducteurs de Forlì (SSLMIT- Università di Bologna) X-Term. Il s’agit d’un 

programme facilement adaptable aux données que l’on veut insérer dans les fiches.  De 

plus, on peut créer des liens hypertextuels entre les différents termes des fiches, entre les 

termes insérés dans les définitions ou dans les contextes ou bien entre les termes et les 

tables conceptuelles. Grâce au programme X-Term on peut introduire à l’intérieur de chaque 

fiche des images ou bien des fichiers audio ou vidéo. 

Dans notre cas, il a été possible insérer des fichiers avec les sons des rapaces et des 

vidéos concernant les typologies de vol ou bien les équipements utilisés pour entraîner les 

oiseaux.  

Le programme X-Term nous permet de choisir les champs des fiches en créant trois 

typologies de fiche : la fiche du terme vedette ou principal contenant le plus haut nombre de 

champs, la fiche synonyme contenant informations sur les synonymes du terme principal et 

la fiche variante relative aux variantes du terme principal.  
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Table 4 – Les champs de la « fiche du terme vedette » 

ESPAGNOL ITALIEN 
Término Termine 
Dominio Dominio 
Subdominio de 1° grado Sottodominio di 1° grado 
Subdominio de 2° grado Sottodominio di 2° grado 
Tabla Tavola 
Información morfosintáctica Indicativo grammaticale 
Categoría gramatical  Note grammaticali 
Estatus Status 
Definición Definizione 
Fuente definición Fonte definizione 
Contexto Contesto 
Fuente contexto Fonte contesto 
Especificidad Attestazione 
Hiperónimos Iperonimi 
Hipónimos Iponimi 
Cohipónimos Coiponimi 
Contiene Contiene 
Contenido en  Contenuto in 
Términos relacionados Termini correlati 
Sinónimos Sinonimi 
Variantes Varianti 
Equivalente (it) Equivalente (es) 
Fiabilidad Grado di affidabilità 
Nota 1 Nota1 
Nota 2 Nota 2 
Fuente imagen Fonte immagine 
Canto Vocalizzazione 
Fuente canto  Fonte vocalizzazione 
Video Video 
Fuente vídeo Fonte video 
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Image 4 – Exemple de « fiche du terme vedette/principal » 
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Table 5 – Les champs de la « fiche synonyme » 

ESPAGNOL ITALIEN 
Término Termine 
Dominio Dominio 
Subdominio de 1° grado Sottodominio di 1° grado 
Subdominio de 2° grado Sottodominio di 2° grado 
Información morfosintáctica Indicativo grammaticale 
Categoría gramatical  Note grammaticali 
Estatus Status 
Sinónimo de  Sinonimo di  
Contexto Contesto  
Fuente contexto Fonte contesto 
Especificidad Attestazione 
Nota 1  Nota 1  
Nota 2 Nota 2 

 

Image 5 – Exemple d’une « fiche synonyme » 
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Table 6 – Les champs de la « fiche-variante » 

ESPAGNOL ITALIEN 

Término Termine 

Dominio Dominio 

Subdominio de 1° grado Sottodominio di 1° grado 

Subdominio de 2° grado Sottodominio di 2° grado 

Información morfosintáctica Indicativo grammaticale 

Categoría gramatical  Note grammaticali 

Estatus Status 

Variante de  Variante di  

Tipo de variante  Tipo di variante 

Contexto Contesto  

Fuente contexto Fonte contesto 

Especificidad Attestazione 

Nota 1  Nota 1  

Nota 2 Nota 2 
 

Image 5 – Exemple d’une « fiche variante » 

 

Franco Bertaccini  –  Isabella Oss Pinter 

SSLMIT Forlì - Università di Bologna (Italie) 
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17   Θεωρία, Πρακτική και Τεχνική 
   

Νίκος Μαλαγαρδής 
 

Théorie, Praxis et Technê 
 

Νikos Malagardis  
 
SOMMAIRE 
A l’occasion de l’usage du terme théorie, et pratique nous examinons la façon de survivre dans 

l’épistémologie moderne le passe aristotélicien dans un monde qui ne retient hors la méthode, rien de 

lui. 

 On sait très bien que la langue scientifique néohellénique contient des termes qu’il faut manipuler avec 

précaution à cause de leurs racines, surtout quand ces termes ont été produits hors des frontières où 

l’expression grecque reste vivante. Il arrive que le même terme ait des significations différentes selon 

l’usage qu’il est fait. 

Nous sommes en présence ainsi de termes ayant une double signification : l’ancienne, la moderne, le 

néologisme scientifique. 

Par exemple le mot exemple:  paradigma , c’est autre chose que le  paradigm de Th. Kuhn. 

La définition en deux classes séparées (en grec moderne) des sciences une la classe des sciences 

théoriques et l’autre des sciences positives (thetikes epistimes) est à mon avis erronée et sans 

fondement. 

Il se peut que l’argumentaire de l’origine historique milite pour le maintien de leur usage ; il n’en est pas 

moins erroné tout en laissant supposer que cette cassure nous vient de loin. 

Le divorce entre la Théorie et la Praxis n’existe plus. Il est le reste des vues aristotéliciennes basées sur 

une stratification ancienne des  activités et occupations humaines 

 
 
Θεωρία και Πράξη 
Jacques Derrida : 

Le sens ne se sépare du signe, 

La pensée de l’écriture. 

Le concept n’est pas détachable des phrases 

Où il s’inscrit, du style qui le porte et le transmet. 

Du coup il convient d’être attentif à la manière dont écrivent les penseurs 

 
Το νόηµα δεν ξεχωρίζεται από το νεύµα. 

Η σκέψη από τη γραφή,  
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Η έννοια δεν αποσπάται από τις φράσεις που την εκφράζουν 

ούτε από το στυλ που τη φέρει και τη µεταβιβάζει, 

Γιαυτό αρµόζει να προσέχουµε τον τρόπο µε τον οποίο γράφουν οι σκεπτόµενοι. 

 

Είναι γνωστό από καιρό, πως η νεοελληνική επιστηµονική έκφραση χρησιµοποιεί όρους που 

έχουν βαθιές ρίζες στην καταγωγή της γλώσσας µας. 

Αυτό προκαλεί συχνά  σύγκρουση µε τις διάφορες χρήσεις τους στη καθοµιλούµενη.  

 Κυρίως όταν η επιστηµονική γλώσσα χρησιµοποιεί νεολογισµούς που δηµιουργήθηκαν 

εκτός των ορίων όπου οµιλείται ζωντανά η γλώσσα µας. 

Οι όροι που χρησιµοποιούνται από τους επιστήµονες εκτός Ελλάδος δεν έχουν πάντα την 

ίδια έννοια µε αυτούς που είναι τρέχοντες στη νεοελληνική καθοµιλουµένη. 

Είναι επίσης πασίγνωστο ότι η ευρωπαϊκή επιστηµονική ορολογία ελληνικής καταγωγής 

διαµορφώθηκε και εµπλουτίστηκε, από την Αναγέννηση µέχρι σήµερα, από σοφούς, κυρίως 

της ∆υτικής Ευρώπης, άριστους µεν γνώστες της αρχαίας ελληνικής, αλλά αγνοούντες, στις  

περισσότερες φορές, τον χώρο της καθοµιλουµένης νεοελληνικής όπως διαµορφώθηκε αυτή 

έως τον 19ο αιώνα . 

Είναι επίσης γνωστό ότι υπάρχουν  όροι διφορούµενοι, µε πολλαπλά περιεχόµενα : Το 

αρχαίο, το νεώτερο, το νεολογικά  επιστηµονικό. 

Παράδειγµα : ο όρος εντροπία, ή ακόµη η ίδια η λέξη παράδειγµα.  Άλλο το Paradigm του  

Thomas Kuhn1 και άλλο το «παράδειγµα» (example, Beispiel), που χρησιµοποιούµε στη νέα 

ελληνική! 

Ήδη από τον 16ο αιώνα  νέοι όροι µε ελληνικές ρίζες εµφανίζονται συνεχώς σε όλους τους 

τοµείς  των επιστηµών,  όπως π.χ. η λέξη µικροσκόπιο (στη λατινική της µορφή 

microscopium) πού πρωτοεµφανίζεται σ’ ένα γράµµα του Johannes Faber τον Απρίλιο 

του1625 προς τον πρίγκιπα Federico Cesi2. 

 Στη φυσική-χηµεία: οξυγόνο, υδρογόνο (νεολογισµός από τον Lavoisier), στη 

θερµοδυναµική (ήδη αυτός ο όρος είναι εν µέρει νεωτεριστικός ) : εντροπία, ενθαλπία, (από 

τον Clausius), στην ιατρική- ψυχολογία: αγγεία, ιδιοσυγκρασία, δίαιτα, αυτισµός, στη 

µεταλλουργία: χάλυβας3, στην κατασκευαστική: το σκυρόδεµα, στην πληροφορική : 
εικονίδιο (αντιδάνειο του icon). Ακόµη και στη φιλοσοφία, όπου η ορολογία έχει κάπως 

παγιοποιηθεί, κάνουν την εµφάνιση τους νέοι όροι όπως επιστηµολογία,  «ταυτοποίηση». 

Στην Ψυχανάλυση, ο Sigmund. Freud επαναφέρει αρχαίες ελληνικές λέξεις για να εκφράσει 
                                                           
1  Thomas Kuhn, Τhe structure of scientific revolutions, Τhe University of Chicago Press 1962,1970. 
2  Paolo Rossi,  Αux origines de la science moderne, Paris Seuil 2004, coll. Science 
3  Ελληνικής επαναφοράς 
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νέες έννοιες που ο ίδιος εισάγει. 

Η γλωσσολογική ανάλυση της επιστηµονικής ορολογίας δείχνει ότι το χρησιµοποιούµενο 

υλικό έρχεται από παλιά και είναι βεβαρηµένο µε έννοιες της καταγωγής του, οφειλόµενες 

στις ρίζες των λέξεων.  Έτσι οι παλιές έννοιες εξακολουθούν να επιβιώνουν µέσα από τη 

καταγωγή της λέξης ενώ οι νέες έννοιες που τις αντικαθιστούν παίρνουν  θέση στο νέο 

οικοδόµηµα. εκφρασης του επιστηµονικού λόγου. 

Ο Gaston Bachelard4 στη δεκαετία του 1930 εισήγαγε την ιδέα  του επιστηµονικού εµποδίου, 

του φραγµού στην επιστηµονική σκέψη, όπου οι παλαιοί όροι εµποδίζουν την περαιτέρω 

ανάπτυξη. Ο Thomas Kuhn5 επίσης µας συµβουλεύει να ξεµάθουµε τα σχήµατα σκέψης που 

κληρονοµήσαµε από την αρχαιότητα, όσο λαµπρή και να ήτανε αυτή. 

 Άλλωστε ο G. Bachelard, έδειξε την ψεύτικη ιστορική συνέχεια που δηµιουργείi η χρήση των 

ιδίων όρων σε δυο διαφορετικές εποχές, µε διαφορετικό επιστηµονικό περιβάλλον.   

Οι διαφορές όµως δεν είναι µόνο στην ορολογία αλλά και στην κοσµοθεωρία. 

Είµαστε λοιπόν καταδικασµένοι εµείς οι έλληνες, να ζούµε τον διχασµό των λέξεων  που 

φέρουν τη βαριά κληρονοµιά της λαµπρής ελληνικής σκέψης και έχουν υποστεί φτάνοντας 

έως εµάς τους µετασχηµατισµούς εννοιών µέσα στο χρόνο. 

Στον ελληνορωµαϊκό κόσµο, ήδη από την εποχή του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη, η 

χειρονακτική εργασία , θεωρείται  τιποτένια, άξια για τους δούλους, βάναυση6 . Η όποια 

σχέση µε την κατασκευή ενός αντικειµένου είναι «βάναυση» (µε την αρχική έννοια της λεξης 

), πρόστυχη. Η περιφρόνηση προς τους δούλους επεκτείνεται και στο έργο που επιτελούν. 

Η ανώτερη σχέση µε την δηµιουργία έγκειται µόνο στις ευγενείς «τέχνες», στις «Ελευθερές» 

Τέχνες: στην γραµµατική, ρητορική, διαλεκτική, (το tritium για τους ρωµαίους), και στη 

αριθµητική, γεωµετρία , µουσική αστρονοµία…(το quadrivium).  

Ένα επάγγελµα µόνο ξεφεύγει από την «κατάρα» της βαναυσότητας των τεχνικών: η 

αρχιτεκτονική! Ισως γιατί µιά κατασκευή έχει σαν προϋπόθεση το σχέδιο, άρα την 

γεωµετρία. Ο αρχιτέκτονας ξεφεύγει από την ταπείνωση να ονοµαστεί βάναυσος 

µηχανικός!7 

 

Στην Αλεξανδρινή εποχή και αργότερα στην Αναγέννηση,  ο τεχνίτης, ο εργάτης ο χερώναξ 

αλλά και ο γεωµέτρης-αστρονόµος, ο «µηχανικός» ανακτούν την πρώτη θέση, ίση µε εκείνη 

«των µεγάλων» στην κοινωνική διαβάθµιση - εκτίµηση . 
                                                           
4  Gaston Bachelard, Εpistémologie. 
5  Thomas Kuhn, op. cit.   
6  Όπως λέει ο Καλλικλής στον Γοργία του Πλάτωνος Εκδ. Κάκτος 
7  Paolo Rossi, op. cit.   
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Η ανάγκη µεθόδων κατασκευής για τις πολεµικές τέχνες, η ανάγκη οργάνων και µεθόδων για 

τη ναυσιπλοΐα8, οι κατασκευές µεγάλων οικοδοµών και ναών9 αναγκάζουν τη Θεωρία να 

πλησιάσει στην Πράξη, τη Γεωµετρία στην Κοσµογραφία και γενικά τους αφηρηµενους 

υπολογισµούς µε την Μηχανική. 

Χάρη στην αρχιτεκτονική η πρακτική γίνεται τέχνη , η µεθοδολογία γίνεται εφαρµογή των 

όρων, οι όροι κανόνες. 

Η Αναγέννηση ξεπηδάει από την πεµπτουσία της αρχαίας γνώσης. Αφού την αφοµοιώσει σε 

ελάχιστο χρόνο, χτίζει µε τους παλιούς λίθους ένα νέο οικοδόµηµα. το οποίο όµως ξεφεύγει 

τελείως από τον αρχαίο κόσµο.10 Όπως και στην εποχή της Αλεξάνδρειας, η τεχνική 

ενσαρκώνει την θεωρία, γίνεται ένας οργανισµός µαζί της: πνεύµα και σάρκα το ένα δεν ζει 

χωρίς το άλλο. Οι θεωρίες και γνώσεις περί οπτικής  του Αρχιµήδη είχαν ήδη βοηθήσει για 

να κάψει τα ρωµαϊκά πλοία.  

 

Η Πράξη επέβαλε την Θεωρία.  

Στην αλεξανδρινή εποχή οι ακριβέστεροι υπολογισµοί του Κλαύδιου Πτολεµαίου βασιζόµενοι 

στο γεωκεντρικό σύστηµα θα παραµερίσουν τις σωστές θεωρίες του Ερατοσθένη , του 

Αρχίστρατου και του Φιλολάου περί ηλιοκεντρικής περιστροφής της γης, και θα θεµελιώσουν 

τις βάσεις της γεωκεντρικής θεώρησης. 

 ¨Ηταν πιο εύκολο στους ναυτικούς, τους αστρονόµους και άλλους χρήστες της διευθέτησης 

του χώρου και του χρόνου να υπολογίζουν σωστά τη θέση των άστρων και πλανητών µε 

τους επίκυκλους του Πτολεµαίου παρά µε τα αδύνατα  γεωµετρικά εργαλεία των θεωριών 

του Ηλιοκεντρικού συστήµατος. Μην ξεχνάµε ότι θεωρούσαν την φυσική κίνηση ενός 

σώµατος κυκλική. Αρα οι κινήσεις των πλανητών  θα ήταν κυκλικές όπως και για τον 

Κοπέρνικο ο οποίος  - ας θυµηθούµε-  υπήρξε πτολεµαϊκός και έγραψε το έργο του De 

revolutionibus orbium coelestum ακολουθώντας βήµα προς βήµα  το έργο  του Κλαύδιου 

Πτολεµαίου Αλµαγίστη. 

 Η διόρθωση  των κινήσεων των πλανητών από κυκλικές σε ελλειπτικές τροχιές θα έρθει 

πολύ αργότερα από τον Johannes Kepler (1619) 

O Κοπέρνικος θα στραφεί στις θεωρήσεις του Αρίσταρχου11 και του Φιλολάου -όπως το 

αναφέρει ο µαθητής του Joachim Rheticus12-  για να προτείνει αυτό που αποκάλεσε «µια 

                                                           
8  Εξέλιξη της αστρονοµίας για τους υπερπόντιους πλόες.  
9  Κατασκευαστικοί υπολογισµοί,, νέα χρήση υλικών  
10  Alexandre Koyré, Etudes d’histoire de la pensée scientifique, Gallimard coll. tel 1973 
11  Την ηλιοκεντρική θέση του Αρίσταρχου την αναφέρει και ο Αρχιµήδης 
12  Alexandre Koyré: Du monde  clos a l’Univers infini, Gallimard coll. tel 1973 
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πρόταση», «µια υπόθεση». Γνωρίζουµε ότι είχε διαβάσει τα κείµενα (όσα σώζονται) των 

αλεξανδρινών και των προγενέστέρων τους αφού άλλωστε η ηλιοκεντρική θεωρία 

ονοµαζόταν και Πυθαγόρειος. 

Στην Αναγέννηση, καθώς αναπτύσσεται η γνώση, πρακτική και θεωρία παίζουν ένα 

αλληλένδετο ρόλο σε όλο το διάστηµα αυτής της τροµερής εποχής13.  

Η διάδοση του τυπωµένου βιβλίου και η πρόοδος της ανάγνωσης διευρύνουν το χώρο 

αυτών που µπορούν να µάθουν χάρις την τυπογραφία. Είναι χαρακτηριστικό, αναφέρει ο 

Paolo Rossi14, ότι άφηναν το βιβλίο περί µέταλλων15 του Georg Bauer (Agricola),  στις 

εκκλησίες για να το διαβάζουν όσοι τεχνίτες ήξεραν ανάγνωση,  οι οποιοι κατοπιν το 

διάβαζαν στους άλλους. 

 Η µεγάλη διάφορά έγκειται στο γεγονός ότι τώρα αρχίζουν να µαθαίνουν οι πολλοί. Η 

γνώση διαδίδεται ταχύτατα. ∆εν είµαστε πια στην εποχή των πυθαγόρειων µυστικών. 

Ο Γαλιλαίος, ενθουσιώδης οπαδός του «ανοίγµατος των ουρανών», πεπεισµένος για το 

ορθό της κοπερνίκειας υπόθεσης θα πληρώσει πολύ ακριβά την εκλαΐκευση και διάδοση 

των τόσο «επικίνδυνων» θεωριών. Η ύπαρξη εργαλείων όπως το τηλεσκόπιο µαζί µε τις 

σωστές παρατηρήσεις του για την υφή και τις συµπεριφορές των ουράνιων σωµάτων16 θα 

σπάσουν τους µύθους των κρυστάλλινων υπεργήινων σφαιρών17 και θα επιτρέψουν τη 

σωστή µέτρηση του χρόνου και της θέσης της γης στο στερέωµα.    

Η θεωρία αρχίζει να φωτίζεται από  την πρακτική. Αυτό δεν σηµαίνει ότι δεν έχουµε 

παράδοξες στάσεις, όπως π.χ. αυτή του Johannes Kepler που θα αργήσει πολύ να 

παραδεχτεί το ηλιοκεντρικό σύστηµα και που πίστευε στα πλατωνικά τέλεια στερεά 

εγγεγραµµένα µέσα στις ιδεατές σφαίρες. Tη στιγµή µάλιστα που είχε διαµορφώσει τους 

τρεις νόµους κίνησης των πλανητων, βάζοντας τη θέση του ήλιου στη µια από τις δυο εστίες 

της έλλειψης ! Η θεωρία δεν µπορούσε να σβήσει εύκολα τους µύθους. 

Αλλά ακόµη και  µετά στο τέλος της Αναγέννησης θα δοθεί µια συνεχής µάχη για να 

διαµορφωθεί το υλικό που δένει τη θεωρία µε τη πραξη. Πρέπει να σηµειώσουµε πως αυτή 

η αντιπαλότητα θα τελειώσει µε την έκδοση της εγκυκλοπαίδειας των D’Alembert και Diderot. 

 
                                                           
13  Όπως αυτά που αποδίδουµε στο Μεσαίωνα. Τα βασανιστήρια, η εξόντωση των επαναστατηµένων  

χωρικών, η Ιερά Εξέταση, η θρησκευτική µισαλλοδοξία και πόλεµοι, το κυνήγι των µαγισσών είναι 
συχνά συµβάντα του τέλους του Μεσαίωνα και της Αναγέννησης, (13ος - 17ος αιώνας). 
14Paolo Rossi op cit 

15 De re metallicus, µια εγκυκλοπαίδεια για την εξόρυξη και τέχνη των µέταλλων του G. Bauer ο 
επονοµαζόµενος Agricola 

16 Βλέπε τις απόψεις του για την φύση των κοµητών, για τις κηλίδες του ήλιου, για τα βουνά της 
σελήνης. 

17  Προερχόµενες  από τις ιδέες στο έργο του Ευδόξου της Κνίδου 
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Σε όλους τους τοµείς όπου υπήρχε ανταγωνισµός µεταξύ των τεχνιτών και των 

«θεωρητικών», η «θεωρία» κάνει πίσω και αφήνει το πεδίο ελεύθερο. Όπως π.χ. στην 

ιατρική όπου δίπλα στον «ακαδηµαϊκό» κόσµο υπάρχει ο «βάναυσος» µπαρµπέρης που 

κάνει τη βρώµικη εργασία κόβοντας και να ράβοντας χωρίς αναισθητικό (!)  

Ας ακολουθήσουµε το παράδειγµα της ιατρικής: από την Αρχαιότητα αλλά και έως την 

ύστερη Αναγέννηση, γύρω στα 1640,18 έχουµε ένα χάσµα µεταξύ της χειρουργικής και της 

υπόλοιπης ιατρικής. Η διάγνωση και η συνταγή για την ίαση είναι το «θεωρητικό» σκέλος, η 

χειρουργική το «πρακτικό». Η τελευταια είναι σπάνια προληπτική ως προς την ίαση. 

Συνήθως είναι διορθωτική και επαναφέρει τον παθόντα στη προηγούµενη κατάσταση µε λίγη 

η πολλή επιτυχία. Οι καλλίτεροι χειρούργοι αναπτυσονται κοντά στους τραυµατισµούς, 

στους πολέµους, στα αθλήµατα. Στην αρχαιότητα λέγεται ότι εµφανίστηκαν οι πρώτοι 

µεγάλοι γνώστες του µυϊκού συστήµατος στον Κρότωνα της Μεγάλης Ελλάδας.  

Στην αρχαία Ελλάδα και τη Ρώµη, ο χειρουργός είναι ένας τεχνίτης του οποίου το ταλέντο 

είναι σεβαστό. Όσο οδηγούµαστε προς το Μεσαίωνα, τόσο η ιδεα της ιερότητας του 

σώµατος εµποδίζει την ιατρική να έχει σαφή γνώση της ανατοµίας.  

Ο André Vésale θα παλέψει όλη τη ζωή του(1514-1564) για να εκλείψει η διαφορά µεταξύ 

των ιατρών σχολιαστών και των πρακτικών χειρουργών.  

Τότε θα εµφανιστούν τα πρώτα θαυµάσια σχέδια ανατοµίας   του Leonardo Da Vinci και του 

Vésale που θα παραµείνουν πάνω από ένα αιώνα τα µοναδικά έργα  αναφοράς για την 

ανατοµία19  

Οι αναγενόµενες ακαδηµίες, κυρίως στην Ιταλία, ξεχωρίζουν τη θέση τους ως προς το 

ασαφές των όρων και των εννοιών που χρησιµοποιούσαν µέχρι τότε οι αλχηµιστές και η 

θρησκεία. Αναζητούν σαφείς όρους για την διαµόρφωση των εννοιών που χειρίζονται.   Η 

αστρονοµία διαχωρίζεται απ ‘την αστρολογία µέσα από τον δρόµο της σαφούς διατύπωσης. 

∆ίδεται ιδιαίτερη σηµασία στη χρήση µιας καθαρής ορολογίας20και στη διάδοση των ιδεών, 

καθώς και των τεχνών.  

Η Θεωρία, είναι µια αρχική έννοια στάσης και συµπεριφοράς, η οποια γίνεται «η 

επιστηµονική εξέτασις τινός συγκεκριµένου ή αφηρηµένου αντικειµένου21. 

Η Πράξη  εξακολουθεί να φέρει µέχρι και το τέλος της Αναγέννησης  το αρχικο στίγµα του 

ευτελούς, του «βάναυσου». 
                                                           
18  Τότε ανακαλύπτει ο Harvey την κυκλοφορία του αίµατος και την σηµασία της καρδιάς 
19  Andréa Vésale, De corporis humani fabrica,libri septem. 
20  Academia dei Lincei  
21  Ελευθερουδάκης, Εγκυκλοπαιδικόν Λεξικόν, 1929. 
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Έτσι εξακολουθούν, παρ’όλη την εκπληκτική πρόοδο, να επιζούν οι δυο κόσµοι όπως µας 

τους κληρονόµησε η ώριµη αρχαιότητα: τον κόσµο της αφηρηµένης ανάλυσης, του 

στοχασµού και του σχολίου, και τον κόσµο της πράξης, της εργασίας, της  δουλείας και της 

κατασκευής. 

Η νεώτερη άποψη όµως (νεώτερη τρόπος του λέγειν διότι ο σπόρος της υπάρχει ήδη στα 

κείµενα του Θαλή και τις σχολές της Ιωνίας) είναι ότι διχασµός της Θεωρίας από την 

πρακτική δεν υπάρχει.  

 
Τι εννοούµε σήµερα µε επιστηµονική  γνώση 

 Το σύνολο που αποτελείται από : Την Παρατήρηση, την µεθοδική Συλλογή ∆εδοµένων, την 

Υπόθεση, τον Πειραµατισµό, δηλαδή την Επαλήθευση µε την παραγωγή δεδοµένων ή 

στοιχείων για την επιβεβαίωση.  

Τη στιγµή εκείνη η Υπόθεση ολοκληρώνεται σαν  Θεωρία. Αυτή η παρουσίαση είναι µια 

άποψη µέσα στις πολλες που περιεχειι η Επιστηµολογία 

 

Η κατάχρηση των όρων. 

Αυτό που συχνά η νεοελληνική ονοµάζει «Θεωρίες»,δίνοντας του  µια πεζή απόχρωση στην 

έννοια, είναι πιό κοντά στην ιδέα της Υπόθεσης. Είναι κάτι που δεν έχουµε επαληθεύσει 

ακόµη, κάτι το αφηρηµένο χωρίς µεγάλους δεσµούς µε την πραγµατικότητα . 

Οι «επαγγελµατίες», οι «πρακτικοί», χλευάζουν συχνά στην εποχή µας αυτόν που 

προσπαθεί να αναγάγει το συγκεκριµένο φαινόµενο σε ένα γενικότερο  πλαίσιο που εγκλείει 

όλες τις περιπτώσεις.  Παράδειγµα: η ταχυτης ενός οχήµατος σε κυκλική ή καµπύλη 

διαδροµή είναι επιταχυνουµένη ακόµα και αν ο χιλιοµετρικός δείκτης παραµένει σταθερός.  

 Θέλουν να αγνοούν ότι µια θεωρία όπως  η Γενική Θεωρία της Σχετικότητας επέτρεψε την 

σωστή εκτίµηση  της φύσης του φωτός, δηλαδη και σωµατίδιο και κυµατισµός. Εδωσε έναν 

νέο όρο, το «φωτόνιο», και οδήγησε  στη δηµιουργία και χρήση πρακτικών εφευρέσεων 

όπως αυτή των Laser. Ξεχνούν ότι σ’αυτην βασίζεται η χρήση του GPS, οι υπολογισµοί της 

σωστής θέσης ενός αντικειµένου που παρατηρεί άλλα αντικειµενα κινούµενα σχετικά µε 

αυτό. Στηριζόµενοι στις θεωρητικές βάσεις. οφείλουµε  και άλλες τόσο χρήσιµες «πρακτικες» 

επιτεύξεις. Όπως τις προόδους στην κρυσταλλογραφία που οδήγησαν στην εφεύρεση των 

τρανζίστορ µε τις εξελίξεις που ξέρουµε γύρω από την πληροφορική και τέλος στην ίδια τη 

χρήση της ατοµικής διάσπασης . 

Η κοινή γνώµη εξακολουθεί να  αποκαλεί τη Γενική Θεωρία της Σχετικότητας αφηρηµένη 
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θεωρία, µια υπόθεση που κατανοούν λίγοι ! και που έχει τη θέση της στο στερέωµα των 

αφηρηµένων εννοιών. Χρησιµοποιώ αυτό το παράδειγµα γιατί έχει τις διαστάσεις ενός 

µύθου. Πριν από 100 ακριβώς χρόνια, όταν παρουσιάστηκε η Ειδική Θεωρία της 

Σχετικότητας, ο Α. Αϊνστάιν δεν ήξερε πως µέσα από τις εναντιώσεις που έφεραν οι ιδέες 

του θα γινόταν ένα είδος βεντέτας. Όπως και ο Γαλιλαίος όταν ανέτρεψε όλο το ουράνιο 

στερέωµα και έφερε στα θρανία των µαθητών την ουράνια Μηχανική. 

 

Οι όροι, οι λέξεις, οι έννοιες 

Σε κάθε ιστορική στιγµή η χρήση του λεξιλογίου που κυριαρχεί δένεται µε τη µοίρα της 

εποχής του, µε τις έννοιες και στρεβλώσεις του . Εκφράζει µε πολλαπλούς τρόπους τη 

δεσπόζουσα ιδεολογία. Η χρήση της ορολογίας δεν είναι τυχαία 

 
Ξέρουµε καλά πως ο χριστιανισµός άλλαξε την ελληνική γλώσσα.  Την παρέκκλινε από την 

κοινή,22 κάνοντας την όµως κτήµα του. Έτσι την διέδωσε και την θεµελίωσε σε όλη την 

κυριαρχία του ρωµαιοχριστιανικού κόσµου. Οι λέξεις πήραν άλλες έννοιες, µεταβλήθηκαν,  

πχ το διαβιβάζω έγινε διαβάζω. Ο χριστιανισµός -πέραν από τις εβραϊκές πήγές της Νέας 

∆ιαθήκης και  των Ευαγγελίων- έκανε τη ζεύξη µε τον ελληνικό κόσµο µέσα από τον 

Αριστοτέλη στη ∆ύση και, πιο πολύ, µέσα από τον Πλάτωνα στην Ανατολή. 

Οι κοσµοθεωρίες που διαµορφώθηκαν µεταξύ του 3ου και του 5ου αιώνα µε βάση τα δυο 

αυτά σκέλη κράτησαν 10 αιώνες! Η κυριαρχία αυτή σφραγίστηκε από λέξεις-έννοιες που 

µόνο η Αναγέννηση τόλµησε να αµφισβητήσει και να αλλάξει γυρίζοντας πίσω στις ελληνικές 

ρίζες. 

 
Το διαζύγιο της Θεωρίας από την Πράξη ήταν ένα κατάλοιπο των αριστοτελικών απόψεων 

που βασίζονταν στην ιεραρχική  διαστρωµάτωση των απασχολήσεων του ανθρώπου.  

Μεγάλη εξαίρεση αποτέλεσαν οι αλεξανδρινοί που δεν καταφρόνησαν τη τεχνική και 

κατάλαβαν πχ πως η σωστή µέθοδος µετρήσεων του µήκους της σκιάς ενός οβελίσκου 

µπορεί να οδηγήσει στο θεώρηµα περί καµπυλότητας της Γης23. Μην ξεχνάµε πως 

κατάφεραν να µετρήσουν σωστά και την απόσταση της Σελήνης από τη Γη µε τις απλες 

χρήσεις  της ευγενούς Γεωµετρίας. Ήταν βέβαια µια εποχή που οι τελώνες ψάχνανε τα 

πλοία όχι για απαγορευµένες ουσίες αλλά για συγγράµµατα που δεν είχε ακόµη η περίφηµη 

Βιβλιοθήκη. 

                                                           
22  Σ’ένα γράµµα του ο αυτοκράτορας Ιουλιανός ο Παραβάτης χλευάζει τους χριστιανούς για τον τρόπο 

που χρησιµοποιούν τα ελληνικα. βλ  Gore Vidal, Ιουλιανός. 
23  Ερατοσθένης 
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Θεωρητικές και Θετικές Επιστήµες 
 

Η σηµερινή κατάταξη που διαιρεί σε δυο άζευκτες οικογένειες τις επιστήµες,  Θετικές και 

Θεωρητικές,είναι κατά την άποψη µου εσφαλµένη, χωρίς καµία βάση,. Μπορεί το ιστορικό 

επιχείρηµα να συνηγορεί για τη διατήρηση των όρων αυτών αλλά  η χρήση τους δεν παύει 

να είναι λάθος και να αφήνει υπόνοιες ενός διχασµού που έρχεται από µακριά24. 

Μέχρι τώρα αναφέραµε τη διαδροµή της επιστηµονικής σκέψης από την αρχαιότητα ως τη 

γέννηση της νεώτερης κοσµοθεωρίας. Θυµηθήκαµε τις καταβολές των όρων που µας ήρθαν 

από την αρχαιότητα. 

Ας παρουσιάσουµε σύντοµα τα ρεύµατα της θεώρησης της επιστήµης ή επιστηµολογίας. 

Αν και το θέµα ξεκινάει από τον Πλάτωνα (Θεαίτητος ), θα ξεκινησουµε από τον 17ο αιώνα. 

Το γενικό πρόβληµα που θα  µας απασχολήσει και θα µας επιτρέψει να καταλήξουµε στην 

χρήση της πρέπουσας ορολογίας είναι το εξής :  

Όταν περιγράφουµε τη  µέθοδο απόκτησης της γνώσης µπορούµε να αποµονώσουµε τις 

παρατηρήσεις που είναι οι βάσεις της γενικοποίησης και σε συνεχεία της γνώσης   

Είναι το λεγόµενο πρόβληµα του πρωτοκόλλου της παρατήρησης.. 

Οι θετικιστές της λογικής  (R. Carnap) λένε ναι! Μια θεωρία είναι µια λογική κατασκευή της 

οποίας η φυση είναι η ιδιωτική γνώση. Το συµπέρασµα από την θεώρηση βγαίνει έξω από 

τα δεδοµένα της παρατήρησης 

Οι ολιστές θεωρούν ότι τα συµβάντα (παρατηρήσιµα δεδοµένα) δεν διαχωρίζονται από την 

θεωρία. ∆εν αρκεί ένα πρωτόκολλο παρατηρήσεων. Το καθορίζον είναι η συνάφεια της 

πραγµατικότητας.  Συνεπώς δεν υπάρχει διαχωρισµός µεταξύ θεωρίας και πειραµατισµού 

(εξ ου και «ολιστές»). Συµπέρασµα είναι πως δεν είναι δυνατόν να προσπαθήσουµε να  

κιβδηλεύσουµε (falsificate) µια θεωρία (βλ. Karl Popper, παρακάτω) για να την περάσουµε 

από το φίλτρο της επαλήθευσης. ∆ιότι η κιβδήλευση (falsification) µιας υπόθεσης δεν φτάνει 

να διασείσει µια θεωρία στο σύνολο της .  

 

Ας προσπαθήσουµε να χρησιµοποιήσουµε µια ταξινόµηση των κυρίων τάσεων στην 

επιστηµολογία25 

                                                           
24  ήδη από τις κατατάξεις των µαθηµάτων του Εθνικού Καποδηστριακου Πανεπιστήµιου λείπουν τα 

«θεωρητικά» µαθήµατα. 
25  Martin Riopel, Université de Mont real, /www.astro.unmontreal.ca/~riopel/epistemologie 
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Φιλοσοφική σχολή Γενική παιδαγωγική τάση Αντιπρόσωποι της σχολής 
Ρασιοναλισµός, 
Ορθολογισµός, 17ος αιώνας 
όλη η βεβαιωµένη γνώση 
προέρχεται από την ορθή 
χρήση της λογικής κρίσης 
(ratio) 

Εκείνο που προέχει είναι το 
αναλυτικά και ορθολογιστικά 
διερευνήσιµο έναντι του εµπειρικά 
δοκιµαστέου. 
Οι αισθήσεις µπορούν να 
οδηγήσουν σε πλάνη. 

Αναφορά στον Πλάτωνα, 
René Descartes, 
 G. W Leibniz,  
Imm. Kant, µερικώς και ο Gaston  
Bachelart 

Εµπειρισµός ,18ος αιώνας 
Η γνώση προέρχεται από 
την εµπειρία και τον 
πειραµατισµό 

Ο πειραµατισµός υπερισχύει του 
ορθολογισµού και ολοκληρώνει τη 
γνώση µε την εµπειρία. 

Αναφορά στον Αναξιµένη,  
R. Bacon, John Locke,            
Isaac Newton 

Ποζιτιβισµός ή θετικισµός, 
19ος αιώνας. 
Η επιστήµη προοδεύει 
βασιζόµενη σε δεδοµένα 
που έχουν µετρηθεί, 
απ’όπου φτιάχνει µοντέλα µε 
επαγωγικούς συλλογισµούς. 
Λαµβάνεται υπ’όψη µόνο ότι 
µπορεί να µετρηθεί. Για τους 
ποζιτιβιστές τα µοντέλα είναι 
κατασκευές που 
χρησιµεύουν για την 
κατανόηση των φαινοµένων 
Λογικό-ποζιτιβισµός και 
σχολή της Βιέννης 

Η γένεση της γνώσης δεν µπορεί 
να στερηθεί τον πειραµατισµό έτσι 
µόνο συµπληρώνεται ο 
Ορθολογισµός που επιτρέπει την 
πρόοδο στην επιστηµονική γνώση. 
 
 
Ένωση των διάφορων τάσεων της 
επιστήµης και εξάλειψη της 
µεταφυσικής 
 
 

Αναφορά στον Sextus 
Empiricus,(Έλλην φιλ 160-210 
µχ), Auguste. Comte,  Henri 
Poincaré,  Stewart Mill,  Α. Mach, 
Bridgman,   Niels Bohr,            
Rudolf Carnap 
 
 
Bertrand Russell   
Ludwig Wittgenstein 

Κονστρουκτιβισµός, 20ος 
αιώνας 
Οι επιστηµονικές γνώσεις 
βασιζόµενες στις 
παρατηρήσεις και στα 
µοντέλα είναι υποκειµενικές 
κατασκευές που όµως δεν 
µας χρησιµεύουν να 
προσεγγίσουµε την 
πραγµατικότητα 

Κάθε αναπαράσταση (µοντέλο) 
είναι µεν αυθαίρετη και 
υποκειµενική αλλά επιτρέπει στον 
ερευνητή να κατασκευάσει τα 
σταδία της γνώσης του 

Ανάγωγες στους Ηράκλειτο, 
Πρωταγόρα,  
Brouwer,  R. Piaget 

Ρεαλισµός 20ος αιώνας 
Σύνθεση µε συµπλήρωση 
των θέσεων του εµπειρισµού 
και του θετικισµού. Μη 
δογµατική στάση ως προς 
την ύπαρξη της 
πραγµατικότητας αλλά 
αρνητική ως προς την χρήση 
των πιθανοτήτων. 
Τα επιστηµονικά µοντέλα 
είναι κατασκευάσµατα που 
διευκολύνουν την πρόβλεψη  
αναγνώρισης ορισµένων 
όψεων της αντικειµενικής 
πραγµατικότητας, η οποία 
υφίσταται ανεξάρτητα από 
τον παρατηρητή. 

Επιµονή στη διαφορά µεταξύ της 
κατασκευής µοντέλων 
αναπαραγωγής της 
πραγµατικότητας και της 
πραγµατικότητας που υπάρχει 
ανεξάρτητα. 
Τα µοντέλα δεν είναι παρά  
σταδιακές προσεγγίσεις της 
πραγµατικότητας 
 
 
 
Κριτήρια αναγωγής και δοκιµασίας 
των θεωριών, επιβεβαίωση, µια 
σταθερή θεωρία πρέπει να 
αντικρούει την «κιβδηλωποίηση» 
της 

Αριστοτέλης κατά τον Begin,  
Reid,  Max Planck,  B. Russell, 
Albert Einstein 
Thomas Kuhn 
 
 
 
 
 
 
 
 
Karl Popper 

 

Η ταξινόµηση αυτή έχει την οριακή της άξια όπως κάθε προσπάθεια που τείνει να εντάξει σε 

ένα περιορισµένο χώρο πεδία σκέψης που δέσποσαν ανα τους αιώνες . Πρέπει να την 
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θεωρούµε σαν ένα αναµνηστικό βοήθηµα και τίποτα περισσότερο. ∆εν έχει τίποτε το 

απόλυτο όσον αφορά τη σχέση ενός επιστήµονα µε το πεδίο γνώσης του. 

 

Επανερχόµενοι στο βασικό θέµα που µας απασχολεί  δηλαδή τη χρήση των επιστηµονικών 

όρων για να χαρακτηρίσουµε  επιστηµονικές συνοµοταξίες 

Γιατί ξεχωρίζουµε τις επιστήµες σε Θεωρητικές και σε Θετικές;   

Βλέπουµε πως τον 19ο αιώνα οι Ποζιτιβιστές ( Θετικιστές) ξεχωρίζουν τα πεδία της γνώσης 

σε συνοµοταξίες αυστηρά ιεραρχηµένες ανάλογα µεν τις θέσεις τους ως προς τον 

πειραµατισµό και την επιβεβαίωση µέσα απ’αυτόν. Είναι λοιπόν πιθανό ότι ο διαχωρισµός 

σε Θετικές και Θεωρητικές επιστήµες να προέρχεται απ’αυτήν την µέθοδο ταξινόµησης. 

 

∆υο παρατηρήσεις επάνω σ’αυτό 

 

Η πρώτη είναι ότι οι ποζιτιβιστές δεν αρνήθηκαν την άξία της επαγωγικής σκέψης που κάνει 

χρήση των πιθανοτήτων για να ερµηνεύσει ένα πρόβληµα και να κατασκευάσει µια θεωρία. 

Σ’αυτό µάλιστα πλησιάζονται σήµερα από τους κονστρουκτιβιστές, σε θέµατα όπως η 

κβαντοµηχανική όπου η ερµηνεία των συµβάντων προσλαµβάνει έναν άκρα υποκειµενικό 

χαρακτήρα.  Τα παραδείγµατα είναι πάµπολλα αλλά  παρασύρουν σε παρουσιάσεις µε θέµα 

την προβληµατική της κβαντοµηχανικής. 

 

Η δεύτερη παρατήρηση είναι συνέχεία της ήδη αναφερόµενης ερµηνείας στην κοινή γλώσσα 

και νοηµατική ότι το θεωρητικό είναι κάτι έξω από τα πραγµατικά συµβάντα, άρα 

αποµονωµένο από την πραγµατικότητα.  

Είµαι λοιπόν άκρως αντίθετος µε την ορολογία των θεωρητικών επιστηµών ή κατευθύνσεων. 

Αλλωστε πως θα τις ονοµάσουµε γαλλικά γερµανικά αγγλικά ; 

Sciences theoriques? Theoretische Wissenschaften ? Theoretical Sciences?  

Ας εξετάσουµε τι νόηµα εναποθέτουµε στον όρο θεωρητική επιστήµη, τι νόηµα περιέχει ο 

όρος θεωρητικός. Μπορεί µια επιστήµη να µην είναι θεωρητική; 

Έχουµε ήδη αναφέρει πως αφού διέγραψε πρώτα ένα κύκλο αφηρηµένων εννοιών στην 

αρχαιότητα η επιστήµη συζευκτικά µε την τεχνική αποτελεί ένα σώµα πλέον µε έναν 

θεωρητικό κλάδο και έναν «πρακτικό» .  

Κανείς δεν αµφισβητεί την ύπαρξη της θεωρητικής φυσικής όπως και της πειραµατικής 

φυσικής. Το ίδιο ισχύει για την θεωρία του ηλεκτρισµού η οποία δεν αποκόπτεται από την 

τεχνική των ηλεκτρικών δικτύων η κινητήρων, ούτε αποτελεί διαφορετικό σώµα κ.ο.κ 
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Αν δεχτούµε τις συνοµοταξίες που έχουν διαδοθεί στη δυτική φιλοσοφία τότε πρέπει να 

αναθεωρήσουµε τις παραδοχές µας και να παραδεχτούµε ότι χρειάζεται µια νέα ορολογία 

για να γράφουν οι  επιστήµονες µέσα στο επιστηµονικό πλαίσιο της εποχής µας. 

 

Νοµίζουµε πως η µετονοµασία των θετικών επιστηµών σε φυσικές επιστήµες Sciences 

Naturelles, Natur Wissenschaften, Natural Sciences είναι όρος δόκιµος και αποδεκτός. 

Υπάρχει και ένας άλλος όρος που αφορά τη φυσική (!), τα µαθηµατικά και τα συγγενή τους 

πεδία όπως αστρονοµία κτλ το χώρο των Exact Sciences , Sciences Exactes, Exakte 

Wissenschaften. Η µετάφραση του όρου Exact είναι δύσκολη (Το ακριβός είναι 

διφορούµενο) και δεν φέρνει µεγάλο αντίβαρο στην προγενέστερη επιλογή  «θετικές 

επιστήµες». Αυτό όµως δεν σηµαίνει ότι δεν πρέπει να αναζητηθεί ένας άλλος αντίστοιχος 

όρος. 

Ένας άλλος τοµέας που χρειάζεται να ονοµαστεί είναι τα λεγόµενα Humanities, les 

humanités, επιστήµες του ανθρώπου (;). Υπάρχει εδω µεγάλη αναγκη ορου,  γιατί ο τοµέας 

αυτός εγκλείει όλες τις επιστήµες που ασχολούνται µε όσα αφορούν το ανθρώπινο πνεύµα 

και δεν περιέχονται στις προηγούµενες κατηγοριες επιστηµών. 

 

Η ορολογία έχει να διαδραµατισει ένα σπουδαίο ρολο στη διαµόρφωση των νέων εννοιών 

και στο πέρασµα του λεξιλογίου τους  στη γλώσσα µας, αφού είχαµε την τύχη και την ατυχία 

να χρησιµοποιείται η αρχαία ελληνική σαν µήτρα του µεγάλυτερου αριθµου των νέων όρων. 

Ο ρόλος των νεοελλήνων στη διαµόρφωση  και προσαρµογή της νέας ορολογίας είναι 

γεµάτος ευθύνες και φοβερά δύσκολος. Ιδιαίτερα σε µια κοινωνία που χαρακτηρίζεται από 

οκνηρία και δεν θέλει να µεταφέρει στις δικές της δοµές νέες λέξεις και νέες εννοιες..   
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18   Η εξέλιξη στη χρήση εξειδικευµένων τεχνικών όρων από τους 
Έλληνες µηχανικούς 

   
Κατερίνα Τοράκη, Βαγγέλης Καµαριωτάκης 

 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Στην παρούσα εργασία διερευνάται η χρήση εξειδικευµένων τεχνικών όρων από τους έλληνες 

µηχανικούς, όπως εµφανίζονται στους τίτλους των άρθρων των Τεχνικών Χρονικών τα τελευταία 30 

χρόνια, και συγκεκριµένα στις επιστηµονικές σειρές που καλύπτουν τα θεµατικά πεδία για χηµικούς 

µηχανικούς και για ηλεκτρονικούς µηχανικούς - µηχανικούς ηλεκτρονικών υπολογιστών, αντίστοιχα. Για 

κάθε τίτλο, εξετάζεται αν οι λεκτικές µορφές που χρησιµοποιούνται από τους συγγραφείς ανήκουν στις 

παρακάτω περιπτώσεις: είναι ξενόγλωσσοι όροι και χρησιµοποιούνται µε λατινικούς χαρακτήρες (π.χ. 

online), είναι εισαγόµενοι ξενόγλωσσοι όροι (π.χ. µοντελοποίηση, λέιζερ), είναι νέοι όροι που έχουν ή 

δεν έχουν καθιερωθεί ως ελληνικοί τεχνικοί όροι. Η αναζήτηση γίνεται στον κατάλογο της Βιβλιοθήκης 

του ΤΕΕ, από τον οποίο επίσης ελέγχονται οι αντίστοιχοι θεµατικοί όροι που χρησιµοποιούνται  στη 

θέση των µορφών αυτών. Στόχος της εργασίας είναι να διερευνηθεί η εξέλιξη της ανάπτυξης και χρήσης 

ελληνικής τεχνικής ορολογίας και ο βαθµός συσχέτισης µε την ξενόγλωσση ορολογία. 

 

The use of special technical terminology by Greek engineers 
 

Katerina Toraki, Vangelis Kamariotakis 
 

ABSTRACT 

The use of special technical terms by greek engineers, as they appear in the titles of articles published 

during the last 30 years, is investigated in this paper. It is examined if the terms found in the serial 

publications of Technika Chronika, covering the fields of electronics/information technology and 

chemical engineering, belong to each of the following categories: are foreign and introduced  in latin 

alphabet (e.g. online), are foreign but adopted as greek, are entirely new terms which have or have not 

been admitted in greek technical terminology. Simultaneously, for a sample of those terms, it is 

examined if and how they appear as subject terms at the Technical Chamber of Greece Library 

Controlled Vocabulary. The aim of this paper is to investigate the use and development of greek 

technical terminology by engineers and its relation with international situation. 
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0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η γλώσσα αποτελεί σηµαντικό εργαλείο διατύπωσης άποψης, ερµηνείας γεγονότων, 

περιγραφής αισθηµάτων  αλλά και επικοινωνίας και µεταφοράς πληροφορίας και γνώσης.1 

Ιδιαίτερα στον επιστηµονικό χώρο, και µάλιστα στο χώρο των θετικών και εφαρµοσµένων 

επιστηµών, ο ρόλος της γλώσσας γίνεται καθοριστικός και αποκτά ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, 

δεδοµένου ότι η χρήση της θα πρέπει σε µεγάλο βαθµό να υπηρετεί, αυστηρά και µε 

πειστικότητα κάθε φορά, τη διατύπωση και ερµηνεία εξειδικευµένων επιστηµονικών 

ζητηµάτων, την επικοινωνία και τη µεταφορά πληροφορίας και γνώσης. Τα κανάλια 

επικοινωνίας και µεταφοράς µπορεί να κατευθύνονται τόσο στον ίδιο ή σε παρεµφερή 

επιστηµονικό χώρο, όσο και στο ευρύτερο κοινό. Όπως υποστήριξε και ο Gunther Kress, η 

γλώσσα έχει διαφορετική όψη για διαφορετικούς οµιλητές/συγγραφείς. [2] Σε κάθε 

περίπτωση, είναι ανάγκη να εξασφαλιστεί ότι αυτό για το οποίο λειτουργεί το συγκεκριµένο 

κανάλι, επιτυγχάνεται, ότι δηλαδή η χρήση της γλώσσας συνέβαλε στην επικοινωνία και στη 

µεταφορά της γνώσης και της πληροφορίας, όπως την ήθελε ο επιστήµονας – ποµπός.  

Εάν περιοριστούµε στο χώρο των µηχανικών ιδιαίτερα, πρέπει να λάβουµε υπόψη µας τα 

ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, τόσο ως προς τη συµπεριφορά που επιδεικνύουν οι µηχανικοί ως 

φορείς και παροχείς πληροφοριών, αλλά και ως προς τον τρόπο που χρησιµοποιούν τη 

γλώσσα για τη διατύπωση των επιστηµονικών ζητηµάτων που τους ενδιαφέρουν. [4-8] 

Στην παρούσα εργασία, γίνεται προσπάθεια να εντοπιστεί η συµπεριφορά των µηχανικών 

ως προς τη χρήση της γλώσσας, όταν γράφουν σε ένα έγκυρο ελληνικό επιστηµονικό 

περιοδικό. Για το λόγο αυτό, επιλέχτηκαν τα γνωστικά πεδία της ηλεκτρονικής-

πληροφορικής και της χηµικής µηχανικής, το µεν πρώτο γιατί αποτελεί πεδίο που µε σχετική 

καθυστέρηση αναπτύχθηκε στην Ελλάδα και µάλιστα µε τη µορφή εισαγόµενου πεδίου και 

το δεύτερο γιατί, σε µεγαλύτερο ίσως βαθµό από τα υπόλοιπα πεδία των µηχανικών, 

προσεγγίζει το χώρο της βασικής και της εφαρµοσµένης έρευνας. Η έρευνα έγινε σε άρθρα 

των Τεχνικών Χρονικών των τελευταίων 30 ετών και συγκεκριµένα στις σειρές που 

καλύπτουν τα παραπάνω πεδία. Τα Τεχνικά Χρονικά επιλέχτηκαν ως επιστηµονικό 

περιοδικό που εκδίδεται στην ελληνική γλώσσα και αξιολογείται από έγκυρη επιστηµονική 

επιτροπή. 

Στα δείγµατα των άρθρων που εξετάστηκαν, δόθηκε προσοχή αν οι λεκτικές µορφές που 

                                                           
1  Όπως λέει ο ∆άντης στο κείµενό για την Κοινή γλώσσα, «µε τη γλώσσα φανερώνουµε στους άλλους 

όσα έχει συλλογιστεί ο νους µας» [1] Ενδιαφέρον επίσης παρουσιάζουν οι αντίστοιχες απόψεις του 
J. Austin στο [2] 
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χρησιµοποιούνται από τους συγγραφείς είναι ξενόγλωσσοι όροι και χρησιµοποιούνται µε 

λατινικούς χαρακτήρες, είναι εισαγόµενοι ξενόγλωσσοι όροι που έχουν ενταχθεί στην 

ελληνική, είναι νέοι όροι που έχουν ή δεν έχουν καθιερωθεί ως ελληνικοί τεχνικοί όροι. Η 

αναζήτηση γίνεται στον κατάλογο της Βιβλιοθήκης του ΤΕΕ, από τον οποίο ελέγχονται οι 

αντίστοιχοι θεµατικοί όροι που χρησιµοποιούνται  στη θέση των µορφών αυτών. Παρακάτω, 

παρουσιάζονται οι παρατηρήσεις που έγιναν για κάθε πεδίο χωριστά. 

1 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 

Τα δύο πεδία, αν και αποτελούν πλέον χωριστούς επιστηµονικούς κλάδους, εξετάζονται µαζί 

στο πλαίσιο της παρούσας εργασίας, τόσο για ιστορικούς λόγους (στα ελληνικά Πολυτεχνεία 

συνήθως τα σχετικά τµήµατα περιλαµβάνουν και τα δύο πεδία µαζί), όσο και γιατί στη 

διαίρεση των Τεχνικών Χρονικών σε επιστηµονικές σειρές ανάλογα µε τα πεδία, αυτά 

ανήκουν στην ίδια σειρά. Για λόγους διευκόλυνσης στην παρουσίαση των παρατηρήσεων, 

εξετάσαµε συγκεκριµένες µορφές, όπως παρουσιάζονται στους τίτλους, στην περίληψη του 

συγγραφέα ή στο κείµενο των άρθρων. 

Μία γενική και πολύ σηµαντική παρατήρηση είναι ότι οι συγγραφείς αποφεύγουν να 

χρησιµοποιούν ξενόγλωσσες εκφράσεις στους τίτλους, ενώ αυτό συναντάται συχνότερα στα 

κείµενα. Επίσης, δείχουν να είναι εξοικειωµένοι µε τη χρήση δόκιµων όρων, όπως 

προκύπτει και από τη σύγκριση µε το ευρετήριο θεµατικών όρων της Βιβλιοθήκης του ΤΕΕ  

ή µε τα ορολόγια τηλεπικοινωνιακών όρων και όρων πληροφορικής (Teleterm και Inforterm, 

αντίστοιχα). Παρατηρείται επίσης, ότι όταν χρησιµοποιείται όρος στην ελληνική που ίσως να 

µην έχει καθιερωθεί (τουλάχιστον κατά τη γνώµη του συγγραφέα), εισάγεται σε παρένθεση 

και ο αντίστοιχος όρος στην αγγλική. Θεωρείται έτσι ότι ο αναγνώστης του συγκεκριµένου 

πεδίου, είναι δεδοµένο ότι γνωρίζει οπωσδήποτε την αγγλική τεχνική ορολογία και ότι θα 

κατανοήσει καλύτερα το θέµα του άρθρου. Σε πολλές περιπτώσεις, το κείµενο  θυµίζει τον 

προφορικό λόγο των επιστηµόνων, όπου συχνά χρησιµοποιούν την αγγλική µαζί µε την 

ελληνική, για να εξασφαλίσουν την επικοινωνία µε τον ακροατή σε µεγαλύτερο βαθµό. 

Παραπέρα, η χρήση του αγγλικού όρου σε παρένθεση, µαζί µε τον ελληνικό, όπως τον 

αποδίδει ο συγγραφέας, υποδηλώνει συχνά την ανάγκη καθιέρωσης ελληνικού δόκιµου 

όρου, αλλά και την ανάγκη ευρύτερης κοινοποίησης τέτοιων προσπαθειών ορολογίας. 

Η έρευνα κατέδειξε τα παρακάτω, σε σχέση µε τη χρήση των όρων: 

Ο όρος Internet δεν απαντά σε κανένα τίτλο, ενώ ο αντίστοιχος θεµατικός όρος στο σύστηµα 

της Βιβλιοθήκης είναι ∆ιαδίκτυο. Το ίδιο συµβαίνει και µε τον όρο υπερκείµενο, που 

αντιστοιχεί στον όρο hypertext. Σε έναν τίτλο του 1998 βρέθηκε ο όρος τεχνολογία WWW, 
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όπου ο αντίστοιχος θεµατικός όρος ήταν ∆ιαδίκτυο. Ο όρος link δεν απαντά σε τίτλο, αλλά 

αποδίδεται ως ζεύξη (π.χ. τηλεπικοινωνιακή ζεύξη, µικροκυµατική ζεύξη), συναντάται όµως 

στα κείµενα. Οι αντίστοιχοι θεµατικοί όροι της Βιβλιοθήκης είναι τηλεπικοινωνιακές ζεύξεις, 

µικροκυµατικές ζεύξεις. Το ευρετήριο της Teleterm προτείνει ζεύξη ή σύνδεση. Επίσης ο 

όρος web δεν απαντά σε τίτλο, ενώ στο κείµενο απαντά συχνά η έκφραση web links. 

Για πρώτη φορά το 2004 δηµοσιεύθηκε άρθρο που αφορούσε τον αγγλικό όρο portals που 

αποδόθηκε ως δικτυακές πύλες στην ελληνική. Στο ευρετήριο της Teleterm, έχει προταθεί ο 

όρος ιστόθυρα. 

Η πολύ συχνά χρησιµοποιούµενη λέξη downloads χρησιµοποιήθηκε στο κείµενο άρθρου το 

2004. Η Teleterm προτείνει τον όρο καταφόρτωση. Στο ίδιο άρθρο εµφανίστηκαν και οι 

αγγλικοί όροι web services, data warehouses, information retrieval, data mining. Οι θεµατικοί 

όροι ήταν αποθήκες δεδοµένων, ανάκτηση πληροφοριών, εξόρυξη δεδοµένων. 

Ο αγγλικός όρος information systems αποδίδεται συνήθως ως πληροφοριακά συστήµατα, 

ενίοτε όµως απαντά και ως συστήµατα πληροφοριών. 

Σε άρθρο του 1993, περιέχεται στον τίτλο ο όρος σηµασιολογικός αναλυτής (parser), που 

στην Teleterm αποδίδεται ως συντακτικός αναλύτης. Εδώ, είναι αξιοσηµείωτος ο τρόπος 

που ο συγγραφέας διατυπώνει το κείµενο τόσο στην περίληψη, όσο και στο άρθρο. 

Παρακάτω, δίνεται η περίληψη:  

Περιγράφεται η δοµή ενός ευέλικτου σηµασιολογικού αναλυτή (parser) κατάλληλου για 

εφαρµογές που απαιτούν Επεξεργασία Φυσικής Γλώσσας. Η αρχιτεκτονική του πρωτοτυπία 

έγκειται σε ένα σύνολο ανεξάρτητων δοµικών στοιχείων (modules) καθένα από τα οποία ενεργεί 

ως υπο-αναλυτής. Ο parser χαρακτηρίζεται ως "ευέλικτος" γιατί δεν πραγµατοποιεί αυστηρή 

ανάλυση µε προκαθορισµένες συντακτικές δοµές και λεξικό, αλλά προσπαθεί να µεγιστοποιήσει 

την εξαγώµενη πληροφορία ακόµα και από προτάσεις που περιέχουν ασυνταξίες ή άγνωστες 

λέξεις. Αν και η ευελιξία του αυτή έχει ως αντιστάθµισµα την εξάρτησή του από την εκάστοτε 

εφαρµογή, ο parser µπορεί εύκολα να αναπροσαρµοστεί µε την προσθήκη νέων modules ή την 

µετατροπή των ήδη υπαρχόντων. Η προτεινόµενη δοµή επιτρέπει ανεξάρτητη (και µε το 

κατάλληλο hardware) παράλληλη λειτουργία των modules και διευκολύνει την ανάπτυξη real-

time και large-knowledge-base εφαρµογών.(ΣΥ).  

Εντύπωση προκαλεί η χρήση της έκφρασης πολλαπλά µέσα σε τίτλο το 1994, για να 

αποδοθεί ο όρος multimedia (που δεν συναντάται σε κανένα τίτλο). Μέσα στο κείµενο του 

άρθρου, οι συγγραφείς αναφέρουν ως εναλλακτική µορφή τον όρο πολυµέσα, χωρίς όµως 

να φαίνεται να τον υιοθετούν. ∆ίνεται µάλιστα ο παρακάτω ορισµός: 
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… ο όρος «πολλαπλά µέσα» ή πολυµέσα (multimedia) χρησιµοποιείται για τη γένεση, 

συνύπαρξη, µεταφορά και αναπαράσταση διαφόρων τύπων δεδοµένων όπως το video, ο ήχος, 

τα γραφικά, το κείµενο, οι εικόνες, οι συντεταγµένες δείκτη ποντικιού κ.ά…. 

Από το 1998 χρησιµοποιείται µόνο ο όρος πολυµέσα, που είναι και θεµατικός όρος της 

Βιβλιοθήκης. 

Ο όρος Νευρωνικά ∆ίκτυα απαντά για πρώτη φορά σε τίτλο το 1994, αλλά στον αντίστοιχο 

αγγλικό τίτλο, ο συγγραφέας δίνει τον όρο Artificial Neural Networks. Αντίστοιχα, ο όρος 

Κυψελιδωτά Συστήµατα Κινητής Επικοινωνίας που απαντά σε άρθρο του 1997, αφορά τον 

αγγλικό όρο Cellular Mobile Communications Systems. Στο ίδιο άρθρο, οι σχετικοί θεµατικοί 

όροι είναι Συστήµατα Κινητής Επικοινωνίας και Κυψελοειδή Συστήµατα Επικοινωνίας. Ο 

όρος Αναγνώριση Προτύπων χρησιµοποιήθηκε το 1995 για τον αγγλικό Pattern Recognition. 

Ο θεµατικός όρος της Βιβλιοθήκης στην ίδια εγγραφή είναι Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας, 

ενώ στο ορολόγιο Inforterm, ο όρος αποδίδεται ως αναγνώριση σχηµατοµορφών. Ο 

αγγλικός όρος Invariant embedding technique αποδίδεται ως µέθοδος Invariant embedding, 

ενώ ο αντίστοιχος θεµατικός όρος είναι Μέθοδος Αναλλοίωτης Ενθέσεως. Τον ίδιο χρόνο 

χρησιµοποιείται ο όρος knowledge engineering, µε την ελληνική απόδοση σχεδίαση 

έµπειρων συστηµάτων. Είναι άξιο παρατήρησης ότι σε άρθρο του 1989 χρησιµοποιείται στον 

τίτλο ο όρος εξειδικευµένα συστήµατα για τον αγγλικό expert systems. Στις άλλες 

περιπτώσεις πάντως χρησιµοποιείται ο καθιερωµένος πλέον όρος έµπειρα συστήµατα. 

Σε άρθρο που χρησιµοποιεί τον όρο τηλεοπτική επικοινωνία και τον αποδίδει ως video 

communication στην αγγλική, οι θεµατικοί όροι της Βιβλιοθήκης είναι τηλεπικοινωνίες και 

τηλεοπτική εκποµπή. 

Παρακάτω, παρατίθενται ορισµένες εκφράσεις όπως βρέθηκαν στα κείµενα άρθρων:  

απαγωγές (taps) 

ασυρµατικά δίκτυα ψηφιακών πακέτων (packet 
radio networks) 

διαγράµµατα µατιού (eye diagrams)  

διακύµαση καθυστέρησης (jitter) 

διαχείριση αξιοπιστίας (performance 
management) 

δυαδική συνδεσιµότητα (binary connectivity) 

εκτίµηση ακολουθίας µε τη µέγιστη πιθανότητα 
(Maximum Likelihood Sequence Estimation-

MLSE) 

ενδιάµεση µνήµη δύο θυρών (dual port buffer) 

εξισορρόπηση αναδράσεως αποφάσεως 
(Decision Feedback Equalisation-DFE) 

εξισορροπητής (equalizer) 

ετερογένεια (heterogeneity) 

θεώρηση "many records at a time" 

ικανότητα ανοχής παρεµβολής (anti-
interference capability) 

καινούργια περιστατικά (unknown instances) 
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καταχωρητής (register) 

κλάδεµα (pruning) 

λογισµικό (software) 

λογισµικό πακέτο (software package) 

µέθοδος Ensemble averaging (τεχνική µέσης 
τιµής ολότητας) 

ορθογώνια (quadraturaly) 

πλαίσια πακέτων (slots) 

πλήρες τηλεοπτικό σήµα (composite video 
signal) 

ποιότητα εξυπηρέτησης (Quality of Service) 

σκελετός διαχείρισης συστήµατος (system 
management framework) 

συγχρονισµός (synchronization) 

σύνολο δοµικών στοιχείων (modules) 

σχεδιαστής έµπειρου συστήµατος (knowledge 
engineer) 

σχεδόν σύγχρονο (πλησιόχρονο, isochronous) 

τέλεια σύλληψη (perfect capture) 

τεχνική Αλµάτων Συχνότητας (Frequency–
Hopping technique) 

τεχνική διευρυµένου φάσµατος (Spread–
Spectrum technique) 

τηλεοπτική επικοινωνία (video communication) 

υλικό (hardware) 

υποθέσεις (hypotheses) 

φαινόµενο near-far 

χρήση κωδίκων καναλιού (channel coding) 

χρονοµεταβλητό και επιλεκτικό ως προς τη 
συχνότητα κανάλι πολλαπλών οδεύσεων 
(time-varying frequency-selective multipath 
channel) 

ως προς τον Gaussian θόρυβο 

 

2 ΧΗΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ 

Ο κλάδος της Χηµικής Μηχανικής, ως περισσότερο «παραδοσιακός», αντιµετωπίζει σαφώς 

µικρότερη εισροή νέων ξενόγλωσσων όρων. Από την εξέταση των άρθρων, προκύπτει 

σπάνια χρήση ξενόγλωσσων όρων στους τίτλους, ενώ στο κείµενο εµφανίζονται αρκετά 

συχνά και για διάφορους λόγους.  

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και εδώ, λόγω της αυξηµένης συχνότητας εµφάνισής του, 

το φαινόµενο της παράθεσης σε παρένθεση του ξενόγλωσσου όρου µετά τον ελληνικό.  

Ωστόσο, είναι εµφανής η προσπάθεια αποφυγής της χρήσης αποκλειστικά του 

ξενόγλωσσου όρου.  

αέριο απεικόνισης (imaging gas) 

αναλυόµενον πρότυπον (model) 

ανέπαφα (intact) κυλινδρικά δείγµατα 

αντοχή σε εφελκυσµό εγκάρσια προς την 
επιφάνεια (internal bond strength) 

βέβαιον – πιθανόν – δυνατόν απόθεµα 
(measured – inticated – inffered ore) 

δενδροειδές έµπειρο σύστηµα (dentral expert 
system) 

δευτερογενής σκλήρυνση (secondary 

hardening) 

διασπορείς (dispersants) 

δικτυωτόν συρµατόπλεγµα (wire mesh panel) 

εκρηξιγενείς φλέβες (dikes) 

ενεργό πορώδες (specific yield) 

επιφανειακά ενεργές ενώσεις ή τασιενεργά 
(surfactants) 

κακώς διαρθρωµένα προβλήµατα (ill-
structured problems) 
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κατωτέρα σφαιροειδής λάβα (lower pillow lava) 

κυλινδρικόν υδρόπηγµα (hydrogel) 

λίµνη αερισµού (aerated lagoon) 

λογική διάγνωση (diagnosis reasoning) 

µαζικό (bulk) ιξώδες  

µέγιστο καµπύλης σκληρότητας – χρόνου 
επαναφοράς (hardness peak) 

µέθοδος µιγαδικών µεταβλητών (complex 
variable method) 

µηχανισµός εξαγωγής συµπερασµάτων 
(inference engine) 

ολική σκόνη (total suspended particulate - 
TSP) 

παράδοξο του εµπλουτισµού (paradox of 
enrichment) 

περιοδική κίνηση οριακού κύκλου (limit-cycle 
oscillations) 

περιφερική δοµή (outer fibre) 

πολυµερή πήγµατα (gels) 

πρωτεϊνούχοι µονοκυτταρικοί µικροοργανισµοί 
(single-cellproteins) 

πτερωτή (agitator) 

σταθερά λειτουργία (steady state) 

σύνθετα υλικά (composite materials, 
composites) 

τάσεις διαρροής (yield stresses) 

τεχνική της σύµµορφης απεικόνισης 
(conformal mapping) 

τράπεζα γνώσεων (knowledge base) 

τριβοµείωσις (drag reduction) 

τσιµεντοτέλµατα (cemented tailings) 

υποστηριγµένες υγρές µεµβράνες (supported 
liquid membranes) 

ύψος αναπηδήσεως (rebound height) 

φαινόµενο Toms σε αγωγό (ή «τριβοµείωση») 

φέρουσα χωρητικότητα συστήµατος (Carrying  

capacity) 

φίλτρα ενσταλλάξεως (trickling filters) 

χρόνος παραµονής (retention time) 

 

Σε αρκετές περιπτώσεις εµφανίζονται όροι που σχηµατίζονται µε το συνδυασµό ελληνικών 

και αγγλικών λέξεων:  

on-line πληροφορία 

εξελιγµένα logic-based ΕΣ 

κλασικά rule-based ΕΣ 

όγκος παραγωγής στο maximum δυνατό 

προσδιορισµός φορµαλδεΰδης µε τα paper  

strips  

συνιστώµενο TLV (Thresold Limit Value) 

υδατικό διάλυµα της µεθόδου Perforator 

υγρές µεµβράνες τύπου «bloc” 

θερµιδοµετρία σάρωσης (DSC), ηλεκτρονική 
µικροσκοπία σάρωσης (SEM) 

θέση και µέγεθος της β-relaxation της ρητίνης 

κατασκευασµένο από plexiglas 

όγκος παραγωγής στο maximum δυνατό 

προσδιορισµός του COD µε τη standard 
µέθοδο 

προσδιορισµός του kappa number, τιµές του 
kappa number, καµπύλη συσχέτισης του 
kappa number 

σκληρυντής στο MWS (Maxwell-Wagner-
Sillars) peak 

σταθερά Henry 

χαρτί Kraft 

χρήση ενός Ultrasonic materials tester 
UCT/1822A 

χρησιµοποίησις Autoloaders Atlas Copco του 
τύπου Cavo 310 

χρησιµοποίησις Cavo Drill της Atlas Copco 
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Συχνά γίνεται χρήση ελληνικών όρων σε εισαγωγικά, οι οποίοι δεν είναι καθιερωµένοι ή ο 

συγγραφέας τους θέτει προς κρίση, µε παράθεση σε παρένθεση του αντίστοιχου 

ξενόγλωσσου όρου π.χ. 

«αρχική αραίωσις» (initial dilusion) 

«διάγραµµα ροής πληροφοριών» (information 
flow diagram) 

«διάταξις προτεραιότητος» (precedence 
ordering) 

«διάταξις» (ordering) 

«διττή, εφικτή αποσύνθεσις» (dual feasible 
decomposition) 

«εποµένη αραίωσις» (subsequent dilusion) 

«θερµικώς - οπτικώς επαναδιεγειρόµενη 
εκποµπή ηλεκτρονίων» (Thermally - Optically 
Stimulated exoelectron emission ή T.S.E.E. ή 
O.S.E.E.) 

«κοµµένα ρεύµατα» (torn streams) 

«κόψιµο» ρευµάτων (tearing) 

«οµαδοποίησις» (grouping) 

«προσδιοριστόν» (deterministic) υποσύστηµα 

«στατιστικόν» (stochastic) υποσύστηµα 

«φορέας»  (carrier) 

µέθοδος «αποδείξεως θεωρηµάτων» 
(theorem proving method) 

µηχανισµός τύπου “counter-transport” 

«στατικές διατάξεις ανάµιξης» (static mixers) 

 

Σπανιότερα, γίνεται χρήση παρενθέσεων ή εισαγωγικών σε µη δόκιµους όρους στην 

ελληνική, χωρίς ωστόσο να αναφέρεται σε παρένθεση ο αντίστοιχος αγγλικός όρος: 

 

«άδειασµα» αποστακτικής στήλης 

«αριθµός διαµοιρασµού» 

«αριθµός επιστροφής» 

«εγκλωβισµένο νερό» 

«εκσπάσεις» 

«θερµοδότες» 

«θερµότητα απορροφήσεως» 

«ιξώδες υπόστρωµα» 

«λιθώδη» κύτταρα φλοιού δρυός 

«παράµετρος δυναµικότητας» 

«παράµετρος ροής» 

«παρεµβολή» µορίων 

«πληµµύριση (λόγω παράσυρσης)» 

«πληµµύριση (του αγωγού καθόδου)» 

«ψευδοπλαστικό» ρευστό 

ηλεκτρονικώς «βαθµονοµηµένο» κύκλωµα 

υγρές µεµβράνες τύπου «πολλαπλό 
γαλάκτωµα» 

φαινόµενο «βροχής» 

φαινόµενο «δακρύσµατος» 

Σπάνια, εµφανίζονται και περιπτώσεις διατύπωσης µε χρήση τεχνικών όρων της 

καθηµερινής γλώσσας: 

… πέρα από τον κύριο κύλινδρο (κύρια µπουκάλα) και το έµβολο που µεταφέρει την πίεση, 
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σπουδαία θέση κατέχει το «κοντέινερ» (container), όπου συντελείται η συµπίεση (ή σύνθλιψη) 

της µπιγιέτας του αλουµινίου (δια της εξωτερικής εφαρµοζόµενης πίεσης πάνω στο έµβολο) 

πάνω στη µήτρα (=καλούπι)… 

ή διατυπώσεις µε χρήση συµβόλων, χάριν συντοµίας, που ωστόσο θεωρούνται προφανή για 

τον αναγνώστη: 

…το CO αναλύθηκε µε IR, τα οξείδια αζώτου µε chemiluminescence και οι συνολικοί HC µε 

FID…  

3 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Από τα παραπάνω παραδείγµατα, είναι φανερή η πρόθεση των συγγραφέων να αποδίδουν 

τις έννοιες που θέλουν να εκφράσουν µε ελληνικούς όρους, ελεγχόµενους κατά το δυνατόν, 

δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στη χρήση της γλώσσας. Αυτό φαίνεται από την προσπάθεια 

αποφυγής της χρήσης αποκλειστικά ξενόγλωσσων όρων, από την απόδοσή τους στην 

ελληνική µε παράθεση και του ξενόγλωσσου όρου σε παρένθεση, όταν κατά τη γνώµη τους 

χρειάζεται, και από τη χρήση πληθώρας όρων στην ελληνική µέσα σε εισαγωγικά, µε ή 

χωρίς παράθεση του ξενόγλωσσου όρου. Η χρήση εισαγωγικών µπορεί να δικαιολογηθεί 

από το δεδοµένο της "εισαγόµενης τεχνολογίας", δηλαδή οι µεν εισαγόµενοι ξενόγλωσσοι 

όροι είναι δεδοµένοι, οι δε αποδόσεις τους στην ελληνική τίθενται προς "αξιολόγηση" και 

"καθιέρωση".  

Παρατηρείται επίσης, ότι δεν υπάρχει σοβαρή µεταβολή στη χρήση των όρων διαχρονικά, µε 

την έννοια ότι από την αρχή παρατηρήθηκε η προσπάθεια να χρησιµοποιούνται τεχνικοί 

όροι στην ελληνική, τουλάχιστον στους τίτλους των άρθρων. Αυτό συνέβαλε, τόσο στον 

εµπλουτισµό της ελληνικής γλώσσας µε νέες γλωσσικές µορφές, όσο και στην ανάπτυξη της 

τεχνικής ορολογίας στους τοµείς αυτούς. Όπως έχει δείξει η εµπειρία στην κατασκευή του 

ελεγχόµενου θεµατικού λεξιλογίου στη Βιβλιοθήκη του ΤΕΕ [9], για την καθιέρωση νέων 

θεµατικών όρων, σε µεγάλο βαθµό χρησιµοποιήθηκαν οι µορφές που πρότειναν οι 

συγγραφείς στα άρθρα των Τεχνικών Χρονικών.  
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19   ∆ιαχείριση ορολογίας για την ανάπτυξη οντολογιών 
επιχειρησιακών διαδικασιών 

   
Μαρίνα Βασιλείου, Όλγα Γιαννούτσου, 
Νίκος Ιωάννου, Στέλλα Μαρκαντωνάτου 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Το παρόν άρθρο παρουσιάζει τις οντολογίες που αναπτύχθηκαν για τη δηµιουργία µίας δικτυακής 

πλατφόρµας, η οποία επιτρέπει την εύκολη και γρήγορη διασύνδεση ανεξάρτητων επιχειρησιακών 

συστηµάτων και συγκεκριµένα ενός συστήµατος διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων (ERP: Enterprise 

Resource Planning) και ενός συστήµατος διαχείρισης εργασιακής ροής (Workflow Management System) 

στο πλαίσιο του εθνικού έργου "ΚΛΕΙΩ".  

Αρχικά παρουσιάζεται το διαθέσιµο υλικό, το οποίο συνίστατο κυρίως σε κείµενα περιγραφής διαφόρων 

επιχειρησιακών διαδικασιών, καθώς και ο τρόπος που το επεξεργαστήκαµε, προκειµένου να 

εξαγάγουµε την αντίστοιχη ορολογία, βάσει της οποίας έγινε ο εννοιολογικός σχεδιασµός. Στη συνέχεια, 

δίνεται περιγραφή της µεθοδολογίας που ακολουθήθηκε για τη διαχείριση της ορολογίας, την ανάπτυξη 

των οντολογιών και την κωδικοποίησή τους. Επίσης, παρουσιάζονται αναλυτικά οι βασικές παράµετροι 

που ελήφθησαν υπόψη κατά τη διαχείριση της ορολογίας και την ανάπτυξη των οντολογιών: α) η 

γενιότητα (genericness), β) η συχνότητα εµφάνισης, γ) ο εντοπισµός των κοινών οντοτήτων µεταξύ 

οντολογιών συναφών θεµατικών πεδίων για λόγους συνέπειας και οικονοµίας. 

 

Terminology management fοr the development 
of business ontologies 

   
Marina Vassiliou, Olga Yannoutsou, 

Nikos Ioannou, Stella Markantonatou 

SUMMARY 
The present article presents the ontologies developed for a web service platform, which facilitates the 

interconnection between independent enterprise systems and specifically between an ERP (Enterprise 

Resource Planning) and a WFMS (Workflow Management System). The system was developed within 

the framework of the national project CLIO. 

At first, we discuss how we processed various texts describing enterprise processes, in order to extract 

the terms needed for the construction of a conceptualisation model. Then, we describe the methodology 

adopted for terminology management and the development of ontologies. Furthermore, the basic 

parameters taken into account for terminology management and the building of ontologies are 

discussed in detail: a) genericness b) term frequency-of-occurrence and c) detection of common entities 

between ontologies of the same domain for reasons of consistency and economy. 

 



 

 236 

0  ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Το παρόν άρθρο παρουσιάζει τη διαχείριση της ορολογίας κειµένων που περιγράφουν 

επιχειρησιακές διαδικασίες, µε στόχο την ανάπτυξη οντολογιών για τη δηµιουργία µίας 

δικτυακής πλατφόρµας, η οποία επιτρέπει την εύκολη και γρήγορη διασύνδεση ανεξάρτητων 

επιχειρησιακών συστηµάτων και συγκεκριµένα ενός συστήµατος διαχείρισης επιχειρησιακών 

πόρων (ERP: Enterprise Resource Planning) και ενός συστήµατος διαχείρισης εργασιακής 

ροής (Workflow Management System) στα πλαίσια του εθνικού έργου "ΚΛΕΙΩ" [1], το οποίο 

χρηµατοδοτήθηκε από τη ΓΓΕΤ.  

Για την υλοποίηση του πρωτοτύπου [5] χρησιµοποιήθηκαν δύο σενάρια επιχειρησιακών 

διαδικασιών: α) διαχείριση ταξιδίου, όπου περιγράφονται εκείνες οι διαδικασίες που 

προβλέπονται εντός των επιχειρήσεων, όταν χρειάζεται να µετακινηθεί ένας εργαζόµενος, 

και β) πρόσληψη προσωπικού, όπου περιλαµβάνονται οι διαδικασίες πλήρωσης µιας κενής 

θέσης είτε από το υπάρχον προσωπικό µίας εταιρείας είτε από εξωτερικούς υποψήφιους. 

1  ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΟΡΩΝ 

Καθώς στόχος του συγκεκριµένου προγράµµατος ήταν η κατασκευή ενός όσο το δυνατόν 

πιο γενικού συστήµατος διαχείρισης πόρων και εργασιακής ροής, συγκεντρώθηκε και 

µελετήθηκε υλικό που περιγράφει επιχειρησιακές διαδικασίες τόσο στην Ελλάδα όσο και στο 

εξωτερικό. Το ξενόγλωσσο (αγγλικά) υλικό µεταφράστηκε από το σύστηµα µηχανικής 

µετάφρασης Systran [6] και το αποτέλεσµα ελέγχθηκε χειρωνακτικά. Στη συνέχεια, 

επεξεργαστήκαµε τα κείµενα µε ένα εργαλείο αυτόµατης εξαγωγής όρων για τα ελληνικά [3] 

και οι εξαχθέντες όροι ελέγχθηκαν χειρωνακτικά. 

Σε πρώτη φάση έγινε αντιστοίχιση µεταξύ των Ελληνικών και Αγγλικών όρων. Ακολούθησε 

έλεγχος και διαχείριση των εξαχθέντων όρων σύµφωνα µε τη µεθοδολογία 

METHONTOLOGY [2], η οποία χρησιµοποιείται για τη διαχείριση ορολογίας και την 

κατασκευή οντολογιών (βλ. Ενότητα 3). Καθώς µεταξύ των στόχων του προγράµµατος ήταν 

και η ορθή ονοµατοδοσία των δικτυακών υπηρεσιών που θα αναπτύσσονταν για την ένωση 

των δύο συστηµάτων, σε κάθε όρο αποδόθηκαν και οι αντίστοιχες ‘ετικέτες’, δηλαδή οι 

ονοµασίες των πεδίων που εµφανίζονται στο πλαίσιο δικτυακών υπηρεσιών, προκειµένου 

να είναι εύληπτοι από το χρήστη. 

2  ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΟΡΩΝ & ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ 

Κατά τη διαχείριση της ορολογίας και για την ανάπτυξη των οντολογιών ελήφθησαν υπόψη 

οι ακόλουθες βασικές παράµετροι: 

α) η γενιότητα (genericness) 

β) η συχνότητα εµφάνισης των όρων  
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γ) ο εντοπισµός των κοινών όρων µεταξύ οντολογιών συναφών θεµατικών πεδίων για 

λόγους συνέπειας και οικονοµίας 

Η πιο καθοριστική παράµετρος που ελήφθη υπόψη είναι η γενιότητα, δεδοµένου ότι 

αποσκοπούσαµε στην όσο το δυνατό µεγαλύτερη συλλογή όρων µε στόχο να περιγραφούν 

όλες οι πιθανές οντότητες που εµφανίζονται στις εν λόγω επιχειρησιακές διαδικασίες και που 

έχουν τη µεγαλύτερη πιθανότητα να χρησιµοποιηθούν σχεδόν σε όλα τα συστήµατα ERP. 

Συµπληρωµατικής αξίας αλλά σε καµµία περίπτωση ήσσονος σηµασίας είναι η δεύτερη 

παράµετρος, δηλαδή η συχνότητα εµφάνισης λέξεων µέσα σε συγκεκριµένα θεµατικά πεδία, 

η οποία βοηθάει στον εντοπισµό και στη διάκριση των όρων. Η τρίτη παράµετρος σχετίζεται 

µε τον καθορισµό των όρων που είναι κοινοί σε όλες τις διαδικασίες, ώστε η ανάπτυξη των 

οντολογιών να διέπεται από όσο το δυνατό µεγαλύτερη οικονοµία και συνέπεια.  

Σε αυτό το σηµείο θα πρέπει να γίνει η διάκριση µεταξύ των όρων "όρος" και "οντότητα". 

Όρος είναι εκείνη η λέξη ή η έκφραση µε συγκεκριµένη σηµασία σε ένα θεµατικό πεδίο, η 

οποία σηµασία ενδέχεται να αλλάζει σε συνάρτηση µε το θεµατικό πεδίο. Για παράδειγµα, ο 

όρος "όρισµα" (argument) δηλώνει τα συµπληρώµατα του κατηγορήµατος στη Σύνταξη, ενώ 

στον τοµέα της Πληροφορικής µπορεί να δηλώνει τους όρους µίας συνάρτησης. Επιπλέον, 

οι όροι µπορεί να είναι µονοσήµαντοι και να ανήκουν στο γενικό λεξιλόγιο (πβ. τηλεφωνική 

σύνδεση), να θεωρούνται ωστόσο σηµαντικοί και να εκλαµβάνονται ως όροι, καθώς έχουν 

µεγαλύτερη συχνότητα εµφάνισης σε κείµενα συγκεκριµένων θεµατικών πεδίων. Τέλος, οι 

όροι µπορούν να εκληφθούν ως οι "ονοµασίες" των οντοτήτων, καθώς τις περισσότερες 

φορές χρησιµοποιούνται για να κατονοµασθούν οι οντότητες, τα χαρακτηριστικά και οι 

µεταξύ τους σχέσεις. Από την άλλη µεριά, τα ονόµατα των οντοτήτων δε συνιστούν 

αναγκαστικά όρους. 

Οι οντότητες αναφέρονται στα συστατικά στοιχεία ενός εννοιολογικού µοντέλου (οντολογία), 

το οποίο περιγράφει µε σαφώς καθορισµένο, συγκεκριµένο, µονοσήµαντο και σαφή τρόπο 

έναν πιθανό κόσµο, µε άλλα λόγια, µοντελοποιεί τη γνώση σχετικά µε ένα θεµατικό πεδίο. 

Σηµειωτέον ότι οι οντολογίες µοντελοποιούν (περιγράφουν, κατονοµάζουν) όχι µόνο τις 

οντότητες, αλλά και τα χαρακτηριστικά των οντοτήτων και τις µεταξύ τους σχέσεις [4]. 

Για παράδειγµα, σε ένα από τα σενάρια που επεξεργαστήκαµε, το σενάριο διαχείρισης 

ταξιδίου, υπάρχει η οντότητα Receipts (παραστατικά), η οποία αποτελεί τάξη (κλάση) και 

αναφέρεται στις αποδείξεις που προσκοµίζονται για την απόδοση εξόδων ταξιδίου. Η 

συγκεκριµένη οντότητα συνδέεται µε την οντότητα Travel Report (Αναφορά Ταξιδίου), η 

οποία φέρει την ιδιότητα (property) has_receipt (παραστατικά), η οποία ιδιότητα παίρνει 

τιµές από την τάξη Receipts. Όπως παρατηρούµε, οι ονοµασίες των οντοτήτων (π.χ. 

has_receipt) δε συνιστούν αναγκαστικά όρους 
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3  ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ METHONTOLOGY 

Η µεθοδολογία που ακολουθήθηκε για την ανάπτυξη των οντολογιών είναι η 

METHONTOLOGY [2]. Περιλαµβάνει 11 διαδικασίες, εκ των οποίων µόνο ορισµένες 

υλοποιήθηκαν, καθώς για τη συγκεκριµένη εφαρµογή απαιτούνταν οντολογίες ελαφριάς 

κατασκευής. Στη συνέχεια, περιγράφονται συνοπτικά οι διαδικασίες που ακολουθήθηκαν 

κατά σειρά. 

∆ιαδικασία 1 

Η διαδικασία 1 συνίσταται στην κατασκευή δίγλωσσου γλωσσάριου και αποτελεί το θεµέλιο 

λίθο για τη δηµιουργία του εννοιολογικού µοντέλου, στο οποίο βασίζεται η ανάπτυξη των 

οντολογιών. 

Η κατασκευή του δίγλωσσου γλωσσάριου όρων περιλαµβάνει τα εξής βήµατα: 

1. Εντοπισµός όρων των προαναφερθεισών διαδικασιών στην Ελληνική και Αγγλική 

2. Αντιστοίχιση των όρων µεταξύ των δύο αυτών γλωσσών 

3. Τεκµηρίωση των όρων 

4. Καθορισµός των πρωτευόντων όρων, στην περίπτωση ύπαρξης συνωνύµων ή 

αλλόµορφων 

5. Ονοµατοδοσία των όρων στην οντολογία 

6. Χαρακτηρισµός των οντοτήτων ως προς την κατηγορία τους (τάξη, υπώνυµη τάξη, 

ιδιότητα τάξης κλπ.) 

7. Εντοπισµός ακρωνύµων (στη συγκεκριµένη εφαρµογή δε χρησιµοποιήθηκαν) 

Στα παραπάνω βήµατα προστέθηκε και ο καθορισµός των ετικετών των όρων (βλ. Ενότητα 

2), ώστε οι δικτυακές υπηρεσίες να είναι πιο φιλικές στο χρήστη. 

Στη συνέχεια παρατίθεται ένα απόσπασµα από το γλωσσάριο όρων, που αφορά στην 

επιχειρησιακή διαδικασία "∆ιαχείρισης ταξιδίου". 

 

Οντότητα Αγγλικός 
όρος 

Ελληνικός 
όρος 

Τεκµηρίωση Ονοµασία 
πεδίου 

(Αγγλικά) 

Ονοµασία 
πεδίου 

(Ελληνικά) 

has_supervisor supervisor, 
manager 

προϊστάµενος, 
υπεύθυνος, 
ανώτερος 

Ο προϊστάµενος 
ή  
ο υπεύθυνος 
του τµήµατος 

supervisor προϊστάµενος 

is_about subject θέµα, 
αντικείµενο 

∆ηλώνεται η 
συγκεκριµένη 
δαπάνη. 

subject 
θέµα 

with_travel_segments travel 
segments, 
travel parts, 
trip parts, 
trip segments 

κοµµάτια 
ταξιδίου 

Τα ενδιάµεσα 
κοµµάτια ενός 
ταξιδίου 

intermediate 
destinations 

ενδιάµεσοι 
σταθµοί 
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∆ιαδικασία 2 

Η δεύτερη διαδικασία προβλέπει την ανάπτυξη ταξινοµιών µε σχέσεις υπωνυµίας για την 

κατάταξη των εννοιών. Είναι απαραίτητη για την αποτελεσµατικότερη διαχείριση των όρων, 

ιδιαίτερα όταν αυτοί είναι πολυάριθµοι, παραδείγµατος χάριν, οι κοινές πραγµατώσεις δεν 

είναι πάντα επιτρεπτές σε κάποιες υπώνυµες σχέσεις. 

Μετά το πέρας της διαδικασίας αυτής απαιτείται αυστηρός έλεγχος των εννοιών και των 

ταξινοµιών. 

∆ιαδικασία 3 

Κατά την τρίτη διαδικασία δίνονται οι πραγµατώσεις της οντολογίας για κάθε έννοια. 

Παραδείγµατος χάριν, η οντότητα υπάλληλος έχει τέσσερα χαρακτηριστικά, δηλαδή 

επώνυµο, όνοµα, κωδικός και ρόλος, των οποίων οι αντίστοιχες πραγµατώσεις µπορεί να 

είναι Παπαδόπουλος, Νικόλαος, 127, πωλητής.  

∆ιαδικασία 4 
Με τη διαδικασία αυτή περιγράφονται λεπτοµερώς οι πραγµατώσεις των χαρακτηριστικών, 

οι οποίες µπορεί να είναι διαφορετικές για κάθε τάξη. Για κάθε πραγµάτωση των 

χαρακτηριστικών δίνονται τα ακόλουθα πεδία: όνοµα, τάξη, είδος τιµής, προεπιλογή τιµής, 

εφ’ όσον υπάρχει κάτι τέτοιο, το εύρος των τιµών, η ελάχιστη και µέγιστη πληθυκότητά τους 

(cardinality) κ.α.  

∆ιαδικασία 5 

Κατά τη διαδικασία αυτή περιγράφονται µε λεπτοµέρειες τα χαρακτηριστικά των τάξεων. 

Παραδείγµατος χάριν, η οντότητα τµήµα έχει δύο χαρακτηριστικά, προϊστάµενος και 

ονοµασία τµήµατος. 

 

4  ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩ∆ΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ 
Η εξαγωγή και συγκέντρωση της ορολογίας συντελεί καθοριστικά στην ανάπτυξη της 

οντολογίας, δεδοµένου ότι οι όροι αποτελούν το βασικό υλικό, τον πυρήνα, για τον 

προσδιορισµό των θεµελιωδών οντοτήτων, οι οποίες διακρίνονται σε τέσσερις (4) 

κατηγορίες: 

1) Πρωταρχικές επιχειρησιακές οντότητες τύπων δεδοµένων 

Οι οντότητες αυτές µοντελοποιούν τύπους δεδοµένων που δυνάµει µπορούν να 

χρησιµοποιηθούν σε ποικίλες διαδικασίες. Χαρακτηρίζονται πρωταρχικές, καθώς δεν 

χρειάζονται άλλες οντότητες αυτού του τύπου για να ορισθούν. Παραδείγµατα τέτοιων 

οντοτήτων, οι οποίες χρησιµοποιήθηκαν στη µοντελοποίηση των διαδικασιών, είναι οι 

ακόλουθες: ηµεροµηνία, νόµισµα, ταχυδροµικός κώδικας, τόπος κ.ά. 
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2) Αριθµήσιµοι επιχειρησιακοί τύποι δεδοµένων 

Οι αριθµήσιµοι επιχειρησιακοί τύποι δεδοµένων στηρίζονται στη σχέση υπωνυµίας, δηλαδή 

µοντελοποιούν τις επιτρεπτές τιµές µίας οντότητας µε βάση τη σχέση (Χ is a Υ), όπου η 

οντότητα αριθµήσιµος τύπος δεδοµένων λειτουργεί ως ο υπερώνυµος όρος. Χαρακτηριστικό 

παράδειγµα αποτελεί η οντότητα Κατάσταση Ταξιδίου, η οποία µπορεί να είναι α) ταξίδι σε 

εξέλιξη, β) ολοκληρωµένο ταξίδι ή γ) ακυρωµένο ταξίδι. 

3) Γενικές οντότητες 

Οι εν λόγω οντότητες µοντελοποιούν µη πρωταρχικά δεδοµένα, τα οποία ορίζονται µε βάση 

ένα σύνολο συγκεκριµένων πρωταρχικών και µη πρωταρχικών οντοτήτων. Για παράδειγµα, 

η οντότητα υπάλληλος ορίζεται βάσει ορισµένων πρωταρχικών οντοτήτων όπως κωδικός 

αριθµός, ρόλος στην εταιρεία, έχει προϊστάµενο κ.ά. Το βασικό γνώρισµα των γενικών 

οντοτήτων είναι ότι συµµετέχουν σε διάφορες οντολογίες, ακόµη και µη σχετιζόµενων 

θεµατικών πεδίων. 

4) Οντότητες θεµατικού πεδίου 

Η κατηγορία αυτή περιλαµβάνει οντότητες που χαρακτηρίζουν ένα συγκεκριµένο θεµατικό 

πεδίο. Για παράδειγµα, στη διαδικασία πρόσληψης νέου προσωπικού οντότητες τέτοιου 

τύπου θεωρούνται (α) η συνέντευξη (interview), η οποία αναφέρεται στην αναγκαία 

συνέντευξη για την αποτίµηση του υποψηφίου και (β) οι συστάσεις (reference), οι οποίες 

επίσης µπορεί να χρειασθούν στα πλαίσια της διαδικασίας πρόσληψης. 

5  ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΩΝ  

Για την ένωση των διάφορων επιχειρησιακών συστηµάτων µέσω οντολογιών, το πρώτο 

βήµα είναι ο εντοπισµός και η µοντελοποίηση πρωταρχικών οντοτήτων (primitives) ή η 

εισαγωγή τους από προϋπάρχουσες οντολογίες, εάν αυτές είναι διαθέσιµες. Αυτό γίνεται για 

δύο λόγους: (α) οι πρωταρχικές οντότητες συνιστούν τη βάση των οντολογιών και 

απαντώνται σε όλες τις οντολογίες και (β) είναι σχεδόν βέβαιο ότι οι πρωταρχικές οντότητες 

θα παίξουν σηµαντικό ρόλο στην αντιστοίχιση των οντολογιών. 

Το δεύτερο βήµα της µοντελοποίησης είναι ο εντοπισµός και η µοντελοποίηση ή/και η 

εισαγωγή γενικών οντοτήτων, επειδή τέτοιες οντότητες (π.χ. η οντότητα υπάλληλος) είναι 

πολύ πιθανό να χρησιµοποιηθούν από ένα σύστηµα ERP, αφού είναι ενεργές στις 

περισσότερες επιχειρησιακές διαδικασίες, παρέχοντας µε αυτό τον τρόπο άλλο ένα σηµείο 

σύνδεσης της οντολογίας µε το σύστηµα αυτό. 

Για την περιγραφή της εφαρµογής των επιχειρησιακών διαδικασιών µε στόχο την ανάπτυξη 

των οντολογιών, κρίθηκε σκόπιµο να αναπτυχθεί κάθε επιχειρησιακή διαδικασία ξεχωριστά 

και να επιτευχθεί η ένωσή τους µέσω κάποιων κοινών οντοτήτων, αφού ολοκληρωθούν.  

Στις προαναφερθείσες επιχειρησιακές διαδικασίες ορισµένες πρωταρχικές οντότητες όπως, 
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παραδείγµατος χάριν, διεύθυνση, νοµισµατική µονάδα, βάρος, απόσταση κ.ά. είναι κοινές 

στη µοντελοποίηση και των δύο επιχειρησιακών διαδικασιών. Ένα άλλο παράδειγµα κοινής 

οντότητας είναι το έγγραφο, το οποίο έχει διάφορες υπώνυµες τάξεις, όπως αίτηση, 

βιογραφικό στη διαδικασία πρόσληψης νέου προσωπικού, ενώ στη διαδικασία ταξιδίου έχει 

ως υπώνυµη τάξη την απόδειξη. 

Το τρίτο και τελευταίο βήµα είναι η µοντελοποίηση συγκεκριµένων οντοτήτων, οι οποίες 

έχουν τον κεντρικό ρόλο στην εκάστοτε διαδικασία, όπως είναι για παράδειγµα η οντότητα 

Σχέδιο Ταξιδίου για τη διαδικασία διαχείρισης ταξιδίου. Η εν λόγω οντότητα είναι αναγκαία 

για τη συγκεκριµένη διαδικασία, αφού κάθε διαδικασία έγκρισης ενός ταξιδίου περιλαµβάνει 

ένα σχέδιο ταξιδίου, ενώ η οντότητα Κοµµάτι σχεδίου ταξιδίου (travel plan segment) είναι 

ήσσονος σηµασίας, δεδοµένου ότι ένα σχέδιο ταξιδίου δεν περιλαµβάνει κατ’ ανάγκη 

πληροφορίες για τους ενδιάµεσους προορισµούς. 

 

6  Μελλοντικές εργασίες – Συµπεράσµατα 

Η διαδικασία εντοπισµού και ταξινόµησης των όρων ενός συγκεκριµένου θεµατικού πεδίου 

καθώς και η τεκµηρίωσή τους, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους και οι σχέσεις τους µε τους 

άλλους όρους απαιτούν αυστηρή συστηµατικότητα ακόµη και σε λιγότερο εξειδικευµένα 

κείµενα. Στους µελλοντικούς µας στόχους συγκαταλέγονται η επαύξηση της ορολογικής 

βάσης ύστερα από επεξεργασία περισσότερων κειµένων, καθώς και η περαιτέρω ανάπτυξη 

και αναθεώρηση των οντολογιών που αναφέρονται σε επιχειρησιακές διαδικασίες, 

προκειµένου να δηµιουργηθεί ένα όσο το δυνατόν πληρέστερο µοντέλο κάλυψης και 

περιγραφής συστηµάτων διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων και συστηµάτων διαχείρισης 

εργασιακής ροής. Επιπλέον, στοχεύουµε στην αξιοποίηση της αποκτηθείσας εµπειρίας και 

τεχνογνωσίας µέσω της ανάπτυξης και χρήσης των οντολογιών σε άλλες εφαρµογές (π.χ. 

εφαρµογές τεκµηρίωσης υλικού, ανάκτησης πληροφορίας κ.ά.). 
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20   Creation of an electronic dictionary of sports terminology 
   

Kyriaki Ioannidou, Anthie Kyriakopoulou,  
Olympia Tsaknaki, Rania Voskaki 

SUMMARY 

This paper is about the creation of an electronic dictionary of sports terminology, which will be used by 

computers in natural language processing systems. This dictionary is based on the Greek version of a 

multilingual sports terminology database, which was processed within the framework of the Euradic 

project as part of the Technolangues project. The terms were first translated into Greek. The next step 

was to transfer the database entries to the electronic terminology dictionary including verbs, simple 

and compound nouns, adjectives, simple and compound adverbs, initialisms, frozen expressions. For 

the creation of this dictionary, the computational linguistics team of the Natural Language Processing 

Unit, Aristotle University of Thessaloniki, and Gaspard Monge Institute, University of Marne-la-Vallée 

used the same codification and automatic inflection programmes that were used for the creation of 

their general electronic dictionaries. The research was conducted by the said team, whose studies aim 

at a detailed and formalised description of Modern Greek, the final objective being the recognition of 

linguistic data by natural language processing systems.  

∆ηµιουργία ηλεκτρονικού λεξικού αθλητικής ορολογίας 
 

Ράνια Βοσκάκη, Κυριακή Ιωαννίδου, 
Ανθή Κυριακοπούλου, Ολυµπία Τσακνάκη 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η παρούσα µελέτη αφορά τη δηµιουργία ενός ηλεκτρονικού λεξικού αθλητικής ορολογίας για χρήση σε 

συστήµατα αυτόµατης ανάλυσης φυσικών γλωσσών. Το λεξικό αυτό βασίζεται στην ελληνική έκδοση 

µίας πολύγλωσσης βάσης δεδοµένων αθλητικής ορολογίας, η επεξεργασία της οποίας έγινε στα 

πλαίσια του προγράµµατος Euradic, που εντάσσεται στο πρόγραµµα Technolangues. Αρχικά, 

µεταφράστηκαν οι όροι στα ελληνικά. Στη συνέχεια έγινε η µετάβασή τους από τη βάση δεδοµένων στο 

ηλεκτρονικό ορολογικό λεξικό το οποίο συµπεριλαµβάνει ρήµατα, απλά και σύνθετα ονόµατα, επίθετα, 

απλά και σύνθετα επιρρήµατα, αρκτικόλεξα, παγιωµένες εκφράσεις. Για τη δηµιουργία του λεξικού 

αυτού χρησιµοποιήθηκαν τα προγράµµατα κωδικοποίησης και αυτόµατης κλίσης που έχουν 

χρησιµοποιηθεί για την κατασκευή των γενικών ηλεκτρονικών λεξικών της Νέας Ελληνικής από την 

οµάδα υπολογιστικής γλωσσολογίας της Μονάδας Αυτόµατης Επεξεργασίας Φυσικών Γλωσσών του 

Α.Π.Θ. και του Institut Gaspard Monge του Πανεπιστηµίου της Marne-la-Vallée. Η έρευνα 

πραγµατοποιήθηκε από την προαναφερθείσα οµάδα, οι µελέτες της οποίας αποσκοπούν στη 

λεπτοµερή και τυποποιηµένη περιγραφή της Νέας Ελληνικής µε σκοπό την αναγνώριση των 

γλωσσικών δεδοµένων από συστήµατα αυτόµατης ανάλυσης φυσικών γλωσσών.  
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0 PRESENTATION 

The starting point of this study was the Euradic project as part of the Technolangues 

project. It was financed by the French Ministry of Economy, Finance and Industry.  The 

objective was the creation of a multilingual sports terminology database in the following 

languages: French, English, Arab, German and Greek. The partners were the Publishing 

House La Maison du Dictionnaire (France), University of Rennes II (France), Aristotle 

University of Thessaloniki (Greece), University of Tunis (Tunisia), Centrum für Informations- 

und Sprachverarbeitung (Germany). The database is in Access format and contains 37 000 

terms of summer and winter Olympic sports. The first part of the database (summer 

Olympic sports) was made available gratis during the Athens 2004 Olympic Games 

(http://www.at-lci.com/euradic/). The full version will be soon made available on Internet for 

a fee. 

Initially the Greek terms were translated from French. The next step was to generate the 

inflected forms of the Greek terms in order to use them in NLP systems. For this purpose 

we used the GenereFlexion programme.  The objective of this effort was to create an 

electronic dictionary - as complete as possible - of sports terms that would be applied in 

sports electronic corpora. This programme is a semi-automatic procedure combining the 

canonical forms of entries with the respective suffixes. 

1 EURADIC PROJECT: THE GREEK VERSION   
1.1 STRUCTURE OF DATABASE AND TERMINOLOGY CARDS 

The Greek version of the database was based on the French and English ones, which the 

University of Rennes II made available to the rest of the partners. The French and English 

terms were classified into 73 sport fields for the summer Olympic sports (such as rowing, 

badminton, baseball, basketball, boxing, canoe-kayak, etc.) and 14 for the winter ones 

(such as alpine ski, snowboarding, skeleton, etc.) The terms were also classified into the 

following domains: arbitrage, training, event, equipment, general, person, 

physiology/anatomy, regulations, technique, apparel, field.  

A terminology card was created for each term and in all five languages. The terminology 

card contained the following information: the term itself, grammatical category, reference, 

author’s name, the respective field and domain mentioned above and synonyms. 

First, all sport fields and domains were translated, because each Greek term had to be 

classified under one of them. As for the Greek terminology cards, the same general 

structure was kept. Necessary adjustments were made so as to adapt the card structure to 

the Greek data: the Greek grammatical categories are different from the French and 

English ones. The grammatical classification of the Greek terms included interjections, 



 

 245 

adverbs, adjectives, masculine nouns, feminine nouns, neutral nouns, masculine nouns in 

plural, feminine nouns in plural, neutral nouns in plural and verbs (see below an example of 

a terminology card). At this stage no distinction was made between simple and compound 

words. This classification was modified later on, when the data were further processed to 

be integrated)in)the)Greek)electronic)dictionaries. 

 

 
 

A separate card was used for the sources. This card provided the following information: 

term code, type of used source, denomination, language, web address and date of 

creation. Here is an example of the source cards:  
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1.2 ΤΕRΜ TRANSLATION  

The translation of the terms was proved to be complicated, due to the significant lack of 

reliable terminology tools and multilingual sports dictionaries comprising a Greek section. 

Dictionaries (monolingual, bilingual and multilingual, general and specialised) and 

glossaries, regulatory texts, manuals, other terminology databases or banks were used as 

sources for the translation of the terms. Internet was widely used to get to these sources. 

Finding the regulatory texts was not always an easy task, as some sports are not very 

popular, especially in Greece (e.g. Nordic combined ski, bobsleigh, curling). Translation of 

winter sports terms proved also to be a difficult task, mainly because most of these sports 

are not even practised in Greece (or are practised at a very low scale).  

At the translation stage, we found many terms with established translation equivalent(s) in 

Modern Greek (e.g. ποδόσφαιρο/football). Among these terms there are also translation 

loans (ηµιτελικός/semi-final), semantic loans (Ολυµπιακοί Αγώνες/Olympic Games), 

reborrowings (κάρτα/card), loans adapted to the inflectional system of Modern Greek with 

the addition of prefixes and/or suffixes (επινικελωµένο/nickel plated) and initialisms (FIG-

∆ιεθνής Οµοσπονδία Γυµναστικής/FIG). The translation of the names of sports federations 

or organisations required extended research, as the official translation had to be found.  
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However, we found terms with no translation equivalent(s) in Modern Greek. These terms 

were either composed of one word (e.g. bumper/αναστολέας) or of more than one word 

(e.g. εµπρόσθιος αναστολέας στερέωσης/front fastening brackets, έγγραφο για αθλητή που 

αποσύρεται λόγω σοβαρού τραυµατισµού/”athlete withdrawn due to serious injury” 

document). In these cases we were obliged to create new terms by respecting the 

language structure. We must notice that a detailed analysis of the created neologisms is 

not possible in the framework of this study.  

2 TRANSFERRING THE DATA INTO THE GREEK ELECTRONIC DICTIONARY 
2.1 ELECTRONIC MORPHOLOGICAL DICTIONARY OF MODERN GREEK 

This study is part of the joint activities of the laboratories of computational linguistics of the 

Aristotle University of Thessaloniki1 and of the University of Marne-la-Vallée2, aiming to 

developing a complete and formalised description of the Modern Greek language.  

Formalised electronic dictionaries are needed for the natural language processing. By the 

term electronic dictionaries we mean the dictionaries created to be used by computers in 

natural language processing systems. The information contained in the electronic 

dictionaries should be as detailed and complete as possible. These dictionaries are 

constantly updated with new entries and their respective linguistic (morphological, 

syntactical and semantic) properties and grammars. Therefore, electronic dictionaries 

should include information about all inflected types of verbs, simple and compound nouns 

and adjectives. The simple words are sequences of letters comprised between two 

consecutive separators. The compound words are sequences including at least two simple 

words and at least one separator [1], [6]. In Greek there are the following separators [5]: the 

space (Ολυµπιακοί Αγώνες/Olympic Games), the hyphen (διαιτητής-κριτής/referee) and the 

apostrophe and space (κατ’ ευθεία πάσα/volley pass).  

The creation of the Greek electronic dictionaries was based on the DELA system, which 

was developed in LADL3 under the supervision of Maurice Gross. The DELA system 

includes DELAS, which is a dictionary of simple words, and DELAC, which is a dictionary of 

compound words. From DELAS and DELAC all inflected typed are automatically 

generated. They are included in DELASF and DELACF respectively. These dictionaries 

provide only morphological information4.  

                                                           
1  http://linginfo.frl.auth.gr/. 
2  http://ladl.univ-mlv.fr/. 
3  Laboratoire d’Automatique Documentaire et Linguistique. 
4  Syntactic and semantic information is provided in the lexicon-grammar tables; lexicon-grammar is a 

syntactic-semantic electronic dictionary.  
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Today, the dictionary of canonical forms of Modern Greek contains5: 

 - 70 000 simple words; 

 - 18 000 verbs; 

 - 40 000 adjectives; 

 - 16 000 simples and compounds adverbs; 

 - 28 000 compound words; 

 - 50 000 proper nouns; 

 - 2 000 country names; 

 - 1 000 simple and compound grammatical words. 

To these entries there were added 940 simple words and 18 000 compound words of 

summer and winter Olympic sports terminology. 

2.2 RESTRUCTURING THE DATA  

At this stage the data were reclassified in a formalised way. Significant modifications were 

made to the initial classification. A distinction was made between simple and compound 

words. For instance, καλαθοσφαίριση/basketball was classified as a simple noun, whereas 

γραµµή οριοθέτησης/boundary line was classified as a compound noun. Both terms had 

initially been classified simply as nouns in the terminology database. The compound words 

are further divided in different categories, such as: 

- A N, standing for the Adjective Noun type of compound words: αγωνιστικός (Α) 

χώρος (Ν) (wrestling area); 

- N Ngen standing for the Noun Noun in genitive type of compound words: γραµµή (Ν) 

τέρµατος (Ν) (goal line); 

- N DET Ngen standing for Noun Determiner Noun in genitive type of compound words: 

σύνθεση (N) της (DET) οµάδας (N); 

At the initial stage many terms had been classified as verbs, simply because the entry 

started with a verb. In many of these cases the new classification was different because the 

said verb was just the support verb. The element containing the semantic weight was the 

predicative noun [2], which means that the noun and not the verb should constitute an entry 

of the electronic dictionaries: κάνω βήµατα/to travel, κάνω τάκλιν/to tackle. In this case, a full 

syntactic and semantic analysis will be obtained by the creation of a lexicon-grammar table 

[3]. The formalism of lexicon-grammar tables allows the detailed syntactico-semantic 

                                                           
5  30% of this data are available on the Internet. 
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description of predicative nouns such as τάκλιν/tackle. This means that all the predicative 

nouns should be examined in relation with the support verbs which accompany them.  

In addition, at the translation stage, an acronym was given as a synonym for a term with no 

additional information: IAAF/I.A.A.F./∆ιεθνής Ένωση Οµοσπονδιών Στίβου/International 

Association of Athletics Federations. At the morphological description stage the distinction 

was made clear and acronyms were classified as such.  

2.3 GENEREFLEXION 

GenereFlexion was used for the automatic inflection of all entries of the general electronic 

dictionaries and therefore for the automatic inflection of all sports terms. GenereFlexion is an 

automatic inflection programme, created by T. Kyriacopoulou and S. Mrabti [5]. It was 

developed in C, it launches in DOS or in UNIX and only plain text files (*.txt) can be 

processed with it. For the automatic generation of all inflected forms the programme uses 

three files. The first file contains the canonical forms together with a symbol to indicate the 

part of speech they belong to (N for nouns, A for adjectives, DET for articles, ADV for 

adverbs, CONJ for conjunctions and PREP for prepositions), the respective morphological 

code and the symbol “ in case the stress moves when the word is inflected. Specific filters 

can be used, e.g. S when the entry is used only in singular and P when the entry is used 

only in plural. In the case of compound words one symbol indicating the part of speech is 

used after each word of the compound lexical unit and a second one is used at the end of 

the sequence after the symbol used for the last word of the compound lexical unit, to 

indicate the part of speech of the compound word as a whole. In certain compound lexical 

units one of the consisting words is used only in a specific case: a specific filter is used to 

indicate the case (N for nominative, G for genitive, A for accusative and V for vocative) and, 

if necessary, the number of the word.  

ισοβαθµία.N232,N (tie on points) 

ήττα.N232 στα.PREP σηµεία.N311,N,-AP3 (loss on points) 

σώµα".N363 διαιτησίας.N232,N,-GS2 (officiating team) 

ορεινή.A10 ποδηλασία.N232,N,S (mountain bike) 

ανοιχτή.A10 πίστα.N232,N (outdoor track) 

The second file contains the inflectional vectors: 

N232.2.α,ας,α,α,ες,°ών,ες,ες 

N311.3.ο,ου,ο,ο,α,ων,α,α 

N363.3.0,τος,0,0,τα,"΄"°των,τα,τα 
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A10.2.ή,ής,ή,ή,ές,ών,ές,ές 

In the third file all inflected forms are generated automatically. 

ισοβαθµία,.N:Nfs:Afs:Vfs 

ισοβαθµίας,ισοβαθµία.N:Gfs 

ισοβαθµίες,ισοβαθµία.N:Nfp:Afp:Vfp 

ισοβαθµιών,ισοβαθµία.N:Gfp 

ήττα στα σηµεία,.N:Nfs:Afs:Vfs 

ήττας στα σηµεία,ήττα στα σηµεία.N:Gfs 

ήττες στα σηµεία,ήττα στα σηµεία.N:Nfp:Afp:Vfp 

ηττών στα σηµεία,ήττα στα σηµεία.N:Gfp 

σώµα διαιτησίας,.N:Nns:Ans:Vns 

σώµατος διαιτησίας,σώµα διαιτησίας.N:Gns 

σώµατα διαιτησίας,σώµα διαιτησίας.N:Nnp:Anp:Vnp 

σωµάτων διαιτησίας,σώµα διαιτησίας.N:Gnp 

ορεινή ποδηλασία,.N:Nfs:Afs:Vfs 

ορεινής ποδηλασίας,ορεινή ποδηλασία.N:Gfs 

ανοιχτή πίστα,.N:Nfs:Afs:Vfs 

ανοιχτής πίστας,ανοιχτή πίστα.N:Gfs 

ανοιχτές πίστες,ανοιχτή πίστα.N:Nfp:Afp:Vfp 

ανοιχτών πιστών,ανοιχτή πίστα.N:Gfp 

 

3 CONCLUSIONS AND PERSPECTIVES 

This study consisted in creating a multilingual sports terminology database, the Olympic 

Games being the reference point. This database was further processed to be integrated in 

electronic dictionaries. It was the first organised effort to include specialised terminology in 

our electronic dictionaries. Other specialities will follow to complete our dictionaries with 

technical terms. The second part of the research is placed in the framework of morphology. 

This means that further systematic description of the terms is needed at syntactical and 

semantic levels. More specifically, our objective is to create local grammars and lexicon-

grammar tables [3], [7], in order to achieve the most complete possible recognition of 

electronic sport texts at all levels of analysis. The local grammars will concern the 

representation of common terms by finite state automata at the paradigmatic axis (e.g. 

football/basketball/volleyball ball). The lexicon-grammar tables will describe the predicative 

nouns and respective support verbs, providing all the necessary syntactical and semantic 

information.  
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21   Ορολογία και ηλεκτρονικός ορθογραφικός έλεγχος 
 

Άννα Αναστασιάδη-Συµεωνίδη, Τίτα Κυριακοπούλου,  
Γεωργία Νικολάου, Άννα Παναγιώτου-Τριανταφυλλοπούλου,  

Βασιλική Φούφη 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η παρούσα έρευνα, που εκπονείται από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης και το 

Πανεπιστήµιο Κύπρου, συνίσταται στη δηµιουργία ενός ελληνικού ηλεκτρονικού ορθογράφου ο οποίος 

θα διορθώνει γραπτά κείµενα µε βάση τους αποδεκτούς τύπους της κοινής νεοελληνικής, της 

γραφόµενης κυπριακής και της αθλητικής και οικονοµικής-χρηµατιστηριακής ορολογίας. Η λειτουργία 

του «Ελληνικού Ορθογράφου» πρόκειται να βασιστεί σε ηλεκτρονικά λεξικά, καθώς και σε τοπικές 

γραµµατικές. Στην ανακοίνωση αυτή θα προβούµε σε µία αδροµερή περιγραφή (α) των γλωσσικών 

µονάδων που έχουν συλλεγεί και (β) των εργαλείων που πρόκειται να χρησιµοποιηθούν για την 

επεξεργασία τους.      

 

Terminology and automatic spelling correction 
 

Anna Anastassiadis-Symeonidis, Tita Kyriacopoulou, 
Georgia Nikolaou, Anna Panayotou-Trantaphyllopoulou, 

Vasiliki Foufi  

 

SUMMARY 

This paper deals with the development of a Greek spelling corrector which will be based on electronic 

simple-word and compound-word dictionaries and on finite-state automata. The spelling correction will 

be compatible to the grammatical rules of the official Modern Greek language (koine), the written variety 

of the Cypriot dialect and the specific economic and sports terminology. In the present paper we should 

give a broad description (α) of our corpus of lexical units and (b) of the tools which are going to be used 

for its processing. 
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0  Εισαγωγή 

Ο «Ελληνικός Ορθογράφος», µια επιστηµονική εφαρµογή που αναπτύσσεται στο πλαίσιο 

του ερευνητικού προγράµµατος ηλεκτρονικής λεξικογραφίας µεταξύ του Αριστοτελείου 

Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης και του Πανεπιστηµίου Κύπρου, αποτελεί µια προσπάθεια να 

καλυφθούν οι ανάγκες των φυσικών και των µη φυσικών οµιλητών της ελληνικής, όσον 

αφορά την παραγωγή και την επεξεργασία κειµένου σε ηλεκτρονικό περιβάλλλον 

γραµµατισµού. Ο ορθογράφος αυτός σχεδιάστηκε και υλοποιείται µε τη φιλοδοξία να 

αντιµετωπίσει τις ελλείψεις και τα προβλήµατα άλλων παρόµοιων ηλεκτρονικών προϊόντων 

που σήµερα κυκλοφορούν στην αγορά και που, παρά τη βοήθεια που προσφέρουν στους 

χρήστες ηλεκτρονικού υπολογιστή, αδυνατούν να αποτελέσουν ένα πλήρως αξιόπιστο 

εργαλείο γλωσσικής επεξεργασίας. Πιο συγκεκριµένα, η πρωτοπορία του «Ελληνικού 

Ορθογράφου» έγκειται σε τρία χαρακτηριστικά: (α) στην κατάρτισή του µε βάση ηλεκτρονικά 

λεξικά της νέας ελληνικής, (β) στον εµπλουτισµό του σε µια µεταγενέστερη φάση εργασίας 

µε στοιχεία από τη γραφόµενη κυπριακή, ιδιότητα που απουσιάζει από όλους τους 

υπάρχοντες ηλεκτρονικούς διορθωτές ελληνικού κειµένου, και (γ) στη δυνατότητά του να 

αναγνωρίζει και να διορθώνει όρους ειδικών λεξιλογίων. 

1  Γενικά χαρακτηριστικά του ορθογράφου 

1.1  Το corpus του ορθογράφου 

Η λειτουργία του «Ελληνικού Ορθογράφου» βασίζεται στα ηλεκτρονικά λεξικά της κοινής 

νέας ελληνικής1 που σχεδιάστηκαν και αναπτύσσονται από τη µονάδα αυτόµατης 

επεξεργασίας φυσικών γλωσσών (http://linginfo.frl.auth.gr) του Εργαστηρίου Μετάφρασης 

και Επεξεργασίας του Λόγου2 υπό την εποπτεία της επίκουρης καθηγήτριας του Α.Π.Θ. 

Τίτας Κυριακοπούλου. Αξίζει να σηµειωθεί ότι η επεξεργασία των µονάδων στα λεξικά αυτά 

γίνεται µε το πρόγραµµα αυτόµατης κλίσης GenereFlexion, το οποίο, µε την προσθήκη 

κωδικών, παράγει όλους τους κλιτούς τύπους των καταχωρισµένων γλωσσικών µονάδων. 

Πιο συγκεκριµένα, τα ηλεκτρονικά αυτά λεξικά θα χρησιµοποιηθούν ως το κύριο µέσο για 

την αναγνώριση όσο το δυνατόν περισσότερων µονάδων από τον ηλεκτρονικό διορθωτή, 

ενώ για τη διαδικασία του ορθογραφικού ελέγχου στην παραγωγή λόγου, όπου ισχύουν οι 

ορθογραφικοί και συντακτικοί περιορισµοί των επίσηµων έργων κωδικοποίησης της 

νεοελληνικής (σχολική γραµµατική, συντακτικό, λεξικά), δηµιουργήθηκε ένα λιγότερο ευρύ 

                                                           
1  18 000 ρήµατα, 70 000 απλά ουσιαστικά, 28 000 πολυλεκτικές µονάδες, 40 000 επίθετα, 50 000 

κύρια ονόµατα, 16 000 απλά και σύνθετα επιρρήµατα, 3 000 τοπωνύµια, 1 000 γραµµατικές λέξεις. 
2  Τµήµα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Φιλοσοφική Σχολή, Α.Π.Θ.  
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corpus, µε σηµεία αναφοράς το Λεξικό της Κοινής Νεοελληνικής του Ινστιτούτου 

Νεοελληνικών Σπουδών  (Ίδρυµα Μανόλη Τριανταφυλλίδη) (1998, 50 000 λήµµατα) και το 

Αντίστροφο Λεξικό της Νέας Ελληνικής της Άννας Αναστασιάδη-Συµεωνίδη (2002, 180 000 

λήµµατα)3. Όσον αφορά την αναγνώριση τύπων της γραφόµενης κυπριακής, διαδικασία η 

οποία πρόκειται να ολοκληρωθεί σε ένα δεύτερο στάδιο επεξεργασίας του ορθογράφου, η 

ερευνητική οµάδα προτίθεται να αποδελτιώσει κείµενα του κυπριακού τύπου4 και πιο 

συγκεκριµένα των εφηµερίδων Φιλελεύθερος, Πολίτης, Χαραυγή και Σηµερινή. Από τη µέχρι 

τώρα διερεύνηση του δείγµατος που η οµάδα έχει συλλέξει, έχει προκύψει ότι η κυπριακή 

ποικιλία, ακόµα και στην επίσηµη πραγµάτωσή της σε γραπτό λόγο, παρουσιάζει ορισµένες 

αποκλίσεις σε σχέση µε την κοινή νεοελληνική σε αντίστοιχη χρήση. Οι αποκλίσεις αυτές 

µπορούν να συνοψιστούν στα εξής: 

• αγγλισµοί που έχουν ενσωµατωθεί στην κυπριακή σε επίπεδο λεξιλογίου, σύνταξης, 

µορφολογίας και ορθογραφίας, π.χ. Θαϋλάνδη  

• διπλά σύµφωνα στην αρχή κάποιων λέξεων -κυρίως ονοµάτων και δανείων από την 

τουρκική-, π.χ. ττενεκές 

• άηχα σύµφωνα [p], [t], [k] αντί για τα αντίστοιχα ηχηρά της κοινής νεοελληνικής [b], [d], 

[g], π.χ. χάµπερκερ (<hamburger) 

• διαφορές ως προς το χαρακτηριστικό [+/- λόγιο], π.χ. ονόµατα µηνών του επίσηµου 

γραπτού λόγου: Γενάρης, Φεβράρης, Απρίλλης 

• προσθήκη του γράµµατος ι σε λέξεις που περιέχουν παχύ συριστικό ή προστριβόµενο, 

π.χ. Χατζιηγιάννης (για την απόδοση παχέος προστριβόµενου). 

Για το χειρισµό των φαινοµένων αυτών, ο ορθογράφος θα πραγµατοποιεί τρία είδη 

σηµαδέµατος: ένα για τους µη αποδεκτούς τύπους, αυτούς δηλαδή που θεωρούνται εντελώς 

λαθεµένοι είτε για την κοινή νεοελληνική είτε για τη γραφόµενη κυπριακή, ένα για τους 

τύπους που είναι αποδεκτοί σύµφωνα µε τους κανόνες της κυπριακής ποικιλίας και ένα τρίτο 

σηµάδεµα για ονόµατα κυπριακά, τα οποία, εκτός από τον τόνο, είναι ίδια µε τα αντίστοιχα 

ελλαδικά, π.χ. Παπάµιχαηλ (κυπριακή) - Παπαµιχαήλ (κοινή νεοελληνική).  

                                                           
3  Τα κριτήρια µε βάση τα οποία επιλέχτηκαν τα λεξικά αυτά είναι τρία: (α) βιβλιογραφική αναγνώριση 

(β) εύρος της µακροδοµής (χρειαζόµαστε λεξικά που υπερβαίνουν τα 30 000 λήµµατα) και (γ) 
πρόσφατη χρονολογία έκδοσης, για µια όσο το δυνατόν πιο αξιόπιστη περιγραφή της σύγχρονης 
γλωσσικής πραγµατικότητας.  

4  Υπενθυµίζεται ότι σε όλες τις βαθµίδες της επίσηµης εκπαίδευσης στην Κύπρο χρησιµοποιείται ως 
κανονιστικό εργαλείο της γλωσσικής χρήσης η Νεοελληνική Γραµµατική, αναπροσαρµογή της 
Μικρής Νεοελληνικής Γραµµατικής του Μανόλη Τριανταφυλλίδη. 
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Με τη µέθοδο αυτή, ελπίζουµε ότι όχι µόνο θα προβλέψουµε έναν µέγιστο αριθµό 

γλωσσικών τύπων που πραγµατώνονται κατά τη χρήση, αλλά επιπλέον ότι για πρώτη φορά 

θα ανταποκριθούµε στις απαιτήσεις ενός ευρύτερου κοινού χρηστών, χωρίς να 

υπεραπλουστεύουµε τη γλωσσική πραγµατικότητα και χωρίς να προβαίνουµε σε αυθαίρετες 

ρυθµίσεις της παραγωγής γραπτού λόγου.    

 

1.2  Το πρόγραµµα αυτόµατης κλίσης GenereFlexion  

Το πρόγραµµα αυτόµατης κλίσης GenereFlexion [3,4] κατασκευάστηκε στο LADL 

(Laboratoire d’Automatique Documentaire et Linguistique), είναι γραµµένο σε γλώσσα 

προγραµµατισµού C και δέχεται για επεξεργασία αρχεία µόνο σε µορφή απλού κειµένου 

(*.txt).  

Για την αυτόµατη παραγωγή όλων των κλιτών τύπων, το πρόγραµµα χρησιµοποιεί τρία 

αρχεία. Το πρώτο αρχείο περιλαµβάνει τους ληµµατικούς τύπους απλών και πολυλεκτκών 

µονάδων, οι οποίοι συνοδεύονται από ένα σύµβολο που δηλώνει σε ποιο µέρος του λόγου 

ανήκουν (N για το ουσιαστικό, A για το επίθετο, DET για το άρθρο, ADV για το επίρρηµα, 

CONJ για το σύνδεσµο και PREP  για την πρόθεση5), τον αντίστοιχο µορφολογικό κωδικό 

και το σύµβολο «”» σε περίπτωση που υπάρχει µετατόπιση του τόνου κατά την κλίση.  

Μετά το σύµβολο που δηλώνει σε ποιο µέρος του λόγου ανήκει ο ληµµατικός τύπος 

τοποθετούνται τα φίλτρα: S, όταν το συγκεκριµένο λήµµα χρησιµοποιείται µόνο στον ενικό 

(π.χ. στην πετοσφαίριση άσσος N121,N,S), και P, όταν το λήµµα χρησιµοποιείται µόνο στον 

πληθυντικό6 (π.χ. στην αθλητική ορολογία αποδυτήρι”α. N301,N,P και κάµψεις. Ν261,Ν,P).  

Στην περίπτωση των πολυλεκτικών µονάδων, µετά το κάθε συνθετικό τοποθετούµε τον 

αντίστοιχο κωδικό κλίσης, ενώ στο τέλος τοποθετούµε το σύµβολο που δηλώνει σε ποιο 

µέρος του λόγου ανήκει η σύνθετη λέξη ως σύνολο (π.χ. αλλαγή.Ν251 σερβίς.N305,N). 

Τέλος, στις σύνθετες λέξεις µπορεί να έχουµε περιπτώσεις στις οποίες ένα από τα συνθετικά 

χρησιµοποιείται σε µία µόνο πτώση. Στην περίπτωση αυτή χρησιµοποιούµε και πάλι φίλτρο 

που δηλώνει την πτώση και τον αριθµό στον οποίο χρησιµοποιείται το συνθετικό (Ν για την 

ονοµαστική, G για τη γενική, Α για την αιτιατική, V για την κλητική7 και S για τον ενικό και P 

για τον πληθυντικό). Για παράδειγµα, στην περίπτωση του σύνθετου ονόµατος επιτροπή 

διαιτησίας το συνθετικό διαιτησίας χρησιµοποιείται µόνο στη γενική ενικού και για το λόγο 
                                                           
5  Τα σύµβολα του λατινικού αλφαβήτου προκύπτουν από τις αντίστοιχες αγγλικές ή γαλλικές λέξεις. 
6  Τα σύµβολα του λατινικού αλφαβήτου «S» για τον ενικό και «P» για τον πληθυντικό προκύπτουν 

από τις γαλλικές λέξεις Singulier και Pluriel αντίστοιχα. 
7  Τα σύµβολα του λατινικού αλφαβήτου «N» για την Ονοµαστική, «G» για τη Γενική, «A» για την 

Αιτιατική και «V» για την Κλητική προκύπτουν από τις γαλλικές λέξεις Nominatif, Génitif, Accusatif 
και Vocatif αντίστοιχα. 
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αυτό κάνουµε την εξής καταχώριση:  

επιτροπή.N251 διαιτησίας.N232,N,-GS2 

Το δεύτερο αρχείο περιλαµβάνει τα κλιτικά διανύσµατα. Παρακάτω παρατίθενται τα κλιτικά 

διανύσµατα που αντιστοιχούν στους παραπάνω ληµµατικούς τύπους: 

N251.2.ή,ής,ή,ή,ές,ών,ές,ές 

N232.2.α,ας,α,α,ες,°ών,ες,ες 

Στο τρίτο αρχείο παράγονται αυτόµατα όλοι οι κλιτοί τύποι. Για τα παραπάνω παραδείγµατα 

το πρόγραµµα δίνει τα ακόλουθα αποτελέσµατα: 

επιτροπή διαιτησίας,.N:Nfs:Afs:Vfs 

επιτροπής διαιτησίας,επιτροπή διαιτησίας.N:Gfs 

επιτροπές διαιτησίας,επιτροπή διαιτησίας.N:Nfp:Afp:Vfp 

επιτροπών διαιτησίας,επιτροπή διαιτησίας.N:Gfp 

Όπως προαναφέραµε, κάθε κλιτός τύπος συνοδεύεται από γραµµατικές και µορφολογικές 

πληροφορίες, δηλαδή το ληµµατικό τύπο, τη γραµµατική κατηγορία, το γένος, τον αριθµό και 

την πτώση. Με κεφαλαία λατινικά γράµµατα συµβολίζονται η γραµµατική κατηγορία και η 

πτώση και µε µικρά λατινικά γράµµατα συµβολίζονται το γένος και ο αριθµός (ms για το 

αρσενικό στον ενικό και mp για το αρσενικό στον πληθυντικό, fs για το θηλυκό στον ενικό και 

fp για το θηλυκό στον πληθυντικό, ns για το ουδέτερο στον ενικό και np για το ουδέτερο στον 

πληθυντικό8). Όταν ένας κλιτός τύπος είναι ίδιος σε περισσότερες από µία πτώσεις, τότε 

εµφανίζεται µία µόνο φορά, αλλά συνοδεύεται από περισσότερους συνδυασµούς συµβόλων 

που αντιστοιχούν στις πτώσεις, τα γένη και τους αριθµούς. Η αναγνώριση των 

µορφολογικών και ορθογραφικών παραλλαγών επιτυγχάνεται χάρη στο µορφολογικό λεξικό 

των κλιτών κατηγοριών (ρηµάτων, ουσιαστικών και επιθέτων). 

 

2  Ορολογία 
2.1  Περιεχόµενο των ειδικών λεξιλογίων  

Στο πεδίο της αναγνώρισης και διόρθωσης ειδικών όρων, ο «Ελληνικός Ορθογράφος» 

πρόκειται να εµπλουτιστεί µε µονάδες από αθλητική9 και οικονοµική-χρηµατιστηριακή 

ορολογία [6], έτσι όπως αυτές καταγράφηκαν, οµαδοποιήθηκαν και ελέγχθηκαν από τη 
                                                           
8  Τα σύµβολα του λατινικού αλφαβήτου «ms» για το αρσενικό στον ενικό και «mp» για το αρσενικό 

στον πληθυντικό, «fs» για το θηλυκό στον ενικό και «fp» για το θηλυκό στον πληθυντικό, «ns» για το 
ουδέτερο στον ενικό και «np» για το ουδέτερο στον πληθυντικό προκύπτουν από τις γαλλικές λέξεις 
masculin singulier, masculin pluriel, féminin singulier, féminin pluriel, neutre singulier και neutre 
pluriel αντίστοιχα. 

9  Université de Rennes II, Πρόγραµµα Euradic, στο πλαίσιο του προγράµµατος Technolangues 
(µονόγλωσσες και δίγλωσσες γλωσσολογικές πηγές) / Ειδικό Λεξικό: Παραγωγή πολύγλωσσου 
λεξικού αθληµάτων.  
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µονάδα αυτόµατης επεξεργασίας φυσικών γλωσσών του Εργαστηρίου Μετάφρασης και 

Επεξεργασίας του Λόγου10. Οι αθλητικοί όροι ανέρχονται σε 37 000 και διακρίνονται σε δύο 

ευρείες κατηγορίες: αθλήµατα θερινών ολυµπιακών αγώνων και αθλήµατα χειµερινών 

ολυµπιακών αγώνων. Οι οικονοµικοί-χρηµατιστηριακοί όροι που πρόκειται να 

ενσωµατωθούν στον ορθογράφο αποτελούν ένα σύνολο 8 500 περίπου µονάδων.  

 

2.2  Τυπολογία των µονάδων ειδικού λεξιλογίου 
2.2.1  Γενικές κατηγορίες 

Από την άποψη της µορφής, οι µονάδες ειδικού λεξιλογίου που θα αναγνωρίζονται από τον 

ορθογράφο χωρίζονται στις ακόλουθες κατηγορίες: 

• µονάδες απλές (ή µονολεκτικές), π.χ. φυλακίζω (= δεσµεύω τα κεφάλαιά µου σε 

επενδύσεις µε µακροπρόθεσµη απόδοση) 

• µονάδες σύνθετες (ή πολυλεκτικές) [1, 4], άλµα επί κοντώ, µαύρο χρήµα 

• αρκτικόλεξα και ακρωνύµια [3], π.χ. ΧΑΑ (= Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών), και ΝΕ.Χ.Α. 

(και ΝΕΧΑ) (= Νέα Χρηµατιστηριακή Αγορά)  

• σύµβολα που απαντούν στο ειδικό λεξιλόγιο των οικονοµικών όρων και αποτελούν έναν 

καινούργιο τύπο γλωσσικών µονάδων που χρησιµοποιούνται από συγκεκριµένες 

οµάδες χρηστών, π.χ. Τ (= η ηµέρα κατάρτισης πράξης), Τ+1 (= η επόµενη εργάσιµη 

ηµέρα από την ηµέρα πράξης), Τ+2 (= η µεθεπόµενη εργάσιµη ηµέρα από την ηµέρα 

πράξης). 

 

2.2.3  Πολυλεκτικές µονάδες 
Όσον αφορά τις πολυλεκτικές µονάδες ειδικότερα, ο ορθογράφος πρόκειται να αναγνωρίζει 

και να ελέγχει γλωσσικούς σχηµατισµούς των παρακάτω τύπων: 

 επίθετο + ουσιαστικό, π.χ. έγγραφη απόδειξη, εξωτερικό λάκτισµα, µαύρη ζώνη,  

οµαδική εκκίνηση 

 επίθετο/-α ή µετοχή/-ές + επίθετο/-α + ουσιαστικό σε ονοµαστική (+ ουσιαστικό σε 

γενική), π.χ. εγγυηµένη ανανεούµενη πιστωτική διευκόλυνση, έντοκα γραµµάτια 

δηµοσίου 

 ουσιαστικό + ουσιαστικό (και τα δύο σε ονοµαστική πτώση), π.χ. βιοµηχανία κλειδί, 

σουτ βολίδα   

 ουσιαστικό + πρόθεση + ουσιαστικό σε αιτιατική ή γενική, π.χ. εγγύηση µε 

περιορισµούς, αντιστάθµιση έναντι του πληθωρισµού, µήκος της πίστας, σώµα µε σώµα  

                                                           
10  Τµήµα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Φιλοσοφική Σχολή, Α.Π.Θ.  
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 ουσιαστικό + ουσιαστικό/-ά σε γενική πτώση (µε ή χωρίς άρθρο), π.χ. εγγύηση 

επιτοκίου, έγκριση ενάρξεως εργασιών, ναός της Σοφοκλέους 

 ουσιαστικό σε ονοµαστική + σύµβολο (+ ουσιαστικό σε γενική πτώση), π.χ. µετοχή Α΄ 

(κατηγορίας), διαιτητής 1ης κατηγορίας ή ουσιαστικό σε ονοµαστική + ουσιαστικό σε 

γενική πτώση + σύµβολο, π.χ. οµολογία κατηγορίας 2 

 ουσιαστικό + επίρρηµα και το αντίστροφο, π.χ. κίνηση όπισθεν, οιονεί αγορά          

 προθετικά σύνολα µε επιρρηµατική χρήση, π.χ. άνευ συµµετοχής στα κέρδη, υπέρ το 

άρτιον (= όταν εκδίδονται νέες µετοχές µε τιµή διάθεσης µεγαλύτερη αυτής της 

ονοµαστικής αξίας τους)   

 αρκτικόλεξο + πολυλεκτική µονάδα, π.χ. ∆.Τ. ακίνητης περιουσίας 

 επιρρηµατικό συµπλήρωµα, π.χ. ακριβώς στο χρόνο. 

 

2.2.3  Ηµιπαγιωµένες εκφράσεις 
Οι ηµιπαγιωµένες εκφράσεις [3] αποτελούν µία ιδιαίτερη κατηγορία γλωσσικών τύπων, οι 

οποίοι δηµιουργούν ποικίλους συνδυασµούς µέσα στο λόγο (π.χ. στη χρηµατιστηριακή 

ορολογία συναντούµε τις εκφράσεις παίζω αέρα και παίζω µε αέρα). Για το λόγο αυτό, είναι 

προτιµότερο να µην τις αναπαραστήσουµε µε λεξικά αλλά µε τοπικές γραµµατικές, µέσω της 

διαδικασίας πεπερασµένων αυτοµάτων [7]. Στο πλαίσιο της αυτόµατης επεξεργασίας των 

φυσικών γλωσσών, οι τυποποιηµένες γραµµατικές αναπαριστούν µε γράφους 

πεπερασµένων αυτοµάτων ή µεταβιβαστών µορφολογικές και συντακτικές πληροφορίες. Με 

τα πεπερασµένα αυτόµατα είναι δυνατή µόνο η αναγνώριση των φραστικών ακολουθιών 

µέσα σε ένα σώµα κειµένου, ενώ µε τους µεταβιβαστές πεπερασµένων καταστάσεων 
παράγονται και νέες πληροφορίες (µορφολογικές, συντακτικές, σηµασιολογικές) σχετικές µε 

τις φραστικές ακολουθίες που έχουµε ήδη εισαγάγει [8]. 

• Ένα παράδειγµα πεπερασµένου αυτόµατου δίνεται στο τέλος του άρθρου, πριν τις 

βιβλιογραφικές παραποµπές. 

 

2.3  Γενικότερες παρατηρήσεις στις µονάδες ειδικών λεξιλογίων  
2.3.1  Μορφή 

Από τη µέχρι τώρα µελέτη των ληµµάτων του ειδικού λεξιλογίου, προκύπτουν ορισµένα 

βασικά χαρακτηριστικά για τις γλωσσικές µονάδες, τα οποία συνοψίζονται στα εξής:  

(α) ένα µεγάλο µέρος των καταγεγραµµένων όρων αποτελούν µεταφραστικά δάνεια [2] π.χ. 

σκιώδης εταιρ(ε)ία (< shadow company), ενώ ένας αξιόλογος αριθµός µονάδων απαρτίζεται 

από µη προσαρµοσµένα δάνεια κυρίως από την αγγλοαµερικανική και τη γαλλική, π.χ. 

λίζι(ν)γκ, µουαγ(ι)έν 
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(β) στο σύνολο των καταχωρισµένων µονολεκτικών (απλών) όρων, παρατηρήθηκαν και 

περιπτώσεις παράγωγων µονάδων που κατασκευάζονται συχνά µε την προσθήκη 

επιθήµατος σε δάνεια βάση, π.χ. σορτάρω (= πουλώ αέρα, δηλαδή µετοχές που δεν 

κατέχω, τον οποίο ελπίζω να "κλείσω" φτηνότερα, αποκοµίζοντας το αντίστοιχο κέρδος), 

σορτάκιας (= ο πωλητής αέρα, δηλαδή µετοχών που δεν κατέχει, τον οποίο ελπίζει να 

"κλείσει" φτηνότερα, αποκοµίζοντας το αντίστοιχο κέρδος)      

(γ) σε αρκετές περιπτώσεις µονάδων έχει παρατηρηθεί ορθογραφική πολυτυπία, µε 

ισοδύναµη χρήση όλων των γλωσσικών τύπων που αντιστοιχούν σε κάθε µονάδα, π.χ. 

αντιντάµπι(ν)γκ / αντι-ντάµπι(ν)γκ  

(δ) λόγω του ότι βρισκόµαστε σε πεδίο επιστηµονικού λεξιλογίου, παρουσιάζονται αρκετοί 

λόγιοι τύποι τόσο σε επίπεδο µορφολογίας (καταλήξεις γενικής σε -έως, π.χ. οµόλογο 

ολοκληρώσεως) όσο και σε επίπεδο λεξιλογικών επιλογών (χρήση λόγιων προθέσεων, 

συνδέσµων κτλ., π.χ. υπόλοιπο εις νέου).  

 

2.4  Πλεονεκτήµατα αναγνώρισης και ελέγχου των ειδικών όρων 

Η αναγνώριση και ο έλεγχος των όρων ειδικού λεξιλογίου από τον «Ελληνικό Ορθογράφο» 

αναβαθµίζει σηµαντικά την αποτελεσµατικότητα της λειτουργίας του, καθώς: 

• ο αριθµός των µονάδων που θα αναγνωρίζονται και θα ελέγχονται από το διορθωτή 

αυξάνεται σηµαντικά, ενώ αξίζει να σηµειωθεί ότι πολλές από τις µονάδες αυτές δεν 

καταγράφονται σε κανένα άλλο οργανωµένο σύνολο γλωσσικών δεδοµένων (λεξικά, 

βάσεις δεδοµένων), µε αποτέλεσµα ο «Ελληνικός Ορθογράφος» να καθίσταται 

µοναδικό εργαλείο γλωσσικής επεξεργασίας   

• στοιχεία που ενδεχοµένως θα σηµαδεύονταν αν θεωρούνταν αυτόνοµες µονάδες µέσα 

στο κείµενο (π.χ. λόγιες καταλήξεις) τώρα θα αντιµετωπίζονται ως µέρη ενός 

πολυλεκτικού σχηµατισµού που θα αναγνωρίζεται ως ληµµατικός τύπος από τον 

ορθογραφικό ελεγκτή 

• σε περίπτωση που µία πολυλεκτική µονάδα παρουσιάσει απόκλιση σε σχέση µε τον 

παγιωµένο τύπο που χρησιµοποιείται στο αντίστοιχο ειδικό λεξιλόγιο, ο ορθογράφος θα 

προτείνει άµεση διόρθωση, ακόµη και αν πρόκειται για την αλλαγή µιας πτώσης ή µιας 

απλής κατάληξης σε κλιτό τύπο. 

Είναι προφανές ότι µε την προσθήκη της ειδικής ορολογίας στην αποθήκη δεδοµένων που 

θα αναγνωρίζει ο «Ελληνικός Ορθογράφος» αυξάνεται η αξιοπιστία του ως εργαλείου 

γλωσσικής επεξεργασίας, ενώ παράλληλα επιτυγχάνεται ένας αρµονικός συνδυασµός στο 

χειρισµό γενικού και ειδικών λεξιλογίων, πάντα προς όφελος του χρήστη ηλεκτρονικού 

υπολογιστή. 
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Πρόκειται για την αναπαράσταση των εκφράσεων που δηλώνουν την ηµεροµηνία. 
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22   Οδο-λέξις: το ταξίδι της Εγνατίας Οδού στην ορολογία  
κατασκευής και διαχείρισης οδικών έργων 

   
Έλενα Χουρµουζιάδη 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Το Τµήµα Μετάφρασης και ∆ιερµηνείας της «Εγνατία Οδός Α.Ε.» συνεχίζοντας δυναµικά το «ταξίδι» του 

στον τοµέα της ορογραφίας πέρασε στη δεύτερη και πιο ώριµη φάση του έργου της δηµιουργίας ενός 

Λεξικού Ορολογίας Κατασκευής και ∆ιαχείρισης Τεχνικών Έργων. Αποκρυσταλλώνοντας τους στόχους, 

τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές ενός τέτοιου έργου µε την ουσιαστική βοήθεια και καθοδήγηση ενός 

Συµβούλου Λεξικογραφίας καθόρισε τη µορφή και τα χαρακτηριστικά της Ορολογικής Βάσης 

∆εδοµένων, προχώρησε στη δηµιουργία ιστοσελίδας που τη φιλοξενεί (www.odo-lexis.gr) και 

διαµόρφωσε ένα τυποποιηµένο πλαίσιο εργασίας µέσα στο οποίο το ανθρώπινο δυναµικό του 

Τµήµατος µελετά και αποδελτιώνει τη σχετική βιβλιογραφία, επεξεργάζεται τα λήµµατα, τα εµπλουτίζει 

µε επιπλέον πληροφορίες (γραµµατική κατηγορία, συγκείµενο, γραφήµατα, ηλεκτρονικά κείµενα) και τα 

οργανώνει µε βάση της εννοιολογικές τους συγγένειες. Στην εισήγηση παρουσιάζονται οι αλλαγές στη 

µεθοδολογία και τον προσανατολισµό του έργου σε σχέση µε την προηγούµενη φάση που 

παρουσιάστηκε στο «4ο Συνέδριο Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία» (Αθήνα, 2003), οι προδιαγραφές 

που τέθηκαν, η ιστοσελίδα που δηµιουργήθηκε και η οποία είναι πλέον διαθέσιµη στο ∆ιαδίκτυο, καθώς 

και οι προοπτικές και οι φιλοδοξίες που συνεχίζουν να υπάρχουν και να µας τροφοδοτούν σε αυτό το 

δύσκολο δρόµο. 

Odo-lexis: the journey of Εgnatia Οdos in the world of highway project 
construction and management terminology  

 
Elena Hourmouziadi  

SUMMARY 

The “Egnatia Odos A.E.” Translation & Interpretation Unit continues its “journey” in the filed of 

terminology and proceeds in the second, and more mature, phase of creating a Project Construction 

and Management Terminological Database. Through crystallizing the targets, requirements and 

specifications of our project with the aid of a Lexicography Consultant, we decided on the form and 

special features of our Terminological Database, proceeded to the creation of an interactive on-line 

application (www.odo-lexis.gr) and formulated a standardised work framework within which the human 

resources of our Unit study and collect the relevant bibliography, process the database entries, add 

supplementary supporting information (grammatical category, context, graphics, electronic texts) and 

structure them according to their conceptual affinities. This paper presents the differences in 

methodology and orientation of the project in relation to the previous project phase presented in the 4th 

Conference “Hellenic Language and Terminology” (Athens, 2003), the specifications set, the web site 

that was created, which is now available on the Internet, as well as the prospects and future plans that 

continue to emerge and encourage us in our difficult journey.  
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1  Η ΙΘΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟ ΤΑΞΙ∆Ι ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ 

Όταν δύο χρόνια πριν παρουσιάσαµε στο 4ο Συνέδριο «Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία» 

(Αθήνα 30-31 Οκτωβρίου και 1 Νοεµβρίου 2003) το έργο της δηµιουργίας ενός Λεξικού 

Ορολογίας Κατασκευής και ∆ιαχείρισης Οδικών Έργων της «ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε.», 

χρησιµοποιήσαµε µία γλαφυρή αναλογία: βλέπαµε τότε το έργο µας σαν ένα περιπετειώδες 

ταξίδι, γεµάτο ανασφάλειες και ερωτηµατικά, ενώ αγωνιζόµασταν να φτάσουµε αλώβητοι 

στο τέλος του ταξιδιού, τη δική µας Ιθάκη, ένα ολοκληρωµένο τελικό προϊόν, είτε σε ψηφιακή 

είτε σε έντυπη µορφή. Σήµερα, κατάτι σοφότεροι και ωριµότεροι, αντιµετωπίζουµε το ίδιο 

ταξίδι περισσότερο σαν αυτοσκοπό παρά σαν µέσο για να φτάσουµε στο τέρµα. Επιλέγουµε 

νέες διαδροµές, πιο δύσκολες και πιο απαιτητικές, ανανεώνουµε τα εφόδιά µας και 

συνεχίζουµε την αναζήτηση.  

Σε αυτό το πλαίσιο, το λεξικογραφικό έργο της «ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε.» πέρασε από το 

πειραµατικό στάδιο µίας ορολογικής βάσης φτιαγµένης στο πρόγραµµα Access της 

Microsoft Office σε έναν ολοκληρωµένο θησαυρό σε δύο γλώσσες –Ελληνικά και Αγγλικά- 

που ονοµάσαµε «Οδο-λέξις» µε όρους πλήρως επεξεργασµένους, βιβλιογραφικές 

παραποµπές και υποστηρικτικές πληροφορίες, όπως είναι ηλεκτρονικά κείµενα και γραφικά. 

Ο δίγλωσσος αυτός θησαυρός φιλοξενείται σε µία καλαίσθητη ιστοσελίδα (www.odo-lexis.gr) 

και είναι διαθέσιµος σε όλους µέσω του ∆ιαδικτύου.  

Αν επιχειρούσε κανείς να συγκρίνει το τότε µε το τώρα, θα ανακάλυπτε ότι παραµένει ίδια η 

βάση του εγχειρήµατος, η φιλοσοφία πίσω από αυτό, η διάθεσή µας δηλαδή να 

αξιοποιήσουµε µε συστηµατικό τρόπο το ορολογικό υλικό που είχαµε στα χέρια µας και να 

το παρουσιάσουµε στη γλωσσική κοινότητα τόσο των µηχανικών και ειδικών του τοµέα της 

κατασκευής και διαχείρισης τεχνικών έργων όσο και των µεταφραστών. 

Μένοντας σταθεροί στο όραµά µας, βελτιώσαµε και εµπλουτίσαµε τις προδιαγραφές µας 

θέλοντας να προσφέρουµε όσο το δυνατό πληρέστερες πληροφορίες για κάθε λήµµα, αλλά 

και επιδιώκοντας να είµαστε όσο το δυνατό συνεπέστεροι ορογραφικά και πιο σύγχρονοι σε 

σχέση µε τις διεθνείς πρακτικές αντίστοιχων έργων. Εξαιρετικά σηµαντική σε αυτό το στάδιο 

ήταν η συµβολή ενός Συµβούλου Λεξικογραφίας που εµπλούτισε το δυναµικό της οµάδας 

και συνέταξε τις προδιαγραφές του έργου, ενώ συντόνισε και οργάνωσε τόσο το ανθρώπινο 

δυναµικό όσο και το ίδιο το υλικό. Έθεσε, µε λίγα λόγια, σε συνεργασία πάντα µε την ίδια την 

οµάδα και λαµβάνοντας υπόψη τη στρατηγική της εταιρίας, ένα ευδιάκριτο και σαφές 

πλαίσιο εργασίας µε συγκεκριµένους κανόνες και χρονοθετηµένους επιµέρους στόχους. 

Καθώς οι απαιτήσεις και ο όγκος της εργασίας µας αυξήθηκαν, ήταν αναγκαίο να 
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δηµιουργηθεί ένα παράλληλο δίκτυο έµπειρων εξωτερικών συνεργατών, οι οποίοι ανέλαβαν 

και επεξεργάστηκαν ο καθένας από ένα συγκεκριµένο κοµµάτι ορολογικού υλικού, ώστε η 

ροή της δουλειάς να είναι συνεχόµενη και αποτελεσµατικότερη σε επίπεδο όγκου.  

Όταν ένα τέτοιο έργο «ενηλικιώνεται» και βαδίζει πάνω σε πιο ξεκάθαρα και τεκµηριωµένα 

µονοπάτια, είναι φυσικό να αλλάζουν τόσο οι δυνατότητες όσο και οι προοπτικές του, κάτι 

που συνέβη και στη δική µας περίπτωση. ∆ιακρίναµε, λοιπόν, νέες δυνατότητες εξέλιξης και 

ανάπτυξης του «Οδο-λέξις» που θα συζητήσουµε στη συνέχεια της εισήγησής µας και στις 

οποίες θα χρειαστούµε τη συνδροµή τρίτων φορέων, εξωτερικών συνεργατών και ειδικών 

της ορολογίας αλλά και των τοµέων που καλύπτει η ορολογική βάση [δηλ. τοµέων αµιγώς 

κατασκευαστικών (Οδοποιία, Σήραγγες, Υδραυλικά, κλπ) ή τοµέων που άπτονται της 

λειτουργίας και διαχείρισης του έργου και της εταιρίας (∆ιαχείριση Έργου, ∆ιασφάλιση 

Ποιότητας, κλπ)]. 

2  Η ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΗΝΗ: ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΝΩΣΗΣ 

Στην προσπάθειά µας να διαµορφώσουµε τα προφανή λεξικογραφικά και γλωσσολογικά 

επιχειρήµατα που µπορεί κανείς να προβάλει για τη σκοπιµότητα έργων παρόµοιων µε αυτό 

της «Εγνατία Οδός Α.Ε.», διαπιστώσαµε ότι η ορολογία και ο επιχειρηµατικός κόσµος δεν 

είναι δύο κόσµοι διαφορετικοί, ασυµβίβαστοι και ετερόκλητοι. Ακόµα και αν λάβει κανείς 

υπόψη του τον µη κερδοσκοπικό χαρακτήρα της, η ΕΟΑΕ παραµένει ένας οργανισµός 

καθαρά τεχνοκρατικός µε στόχους αµιγώς κατασκευαστικούς και µετρήσιµους. Η 

πρωτοβουλία της να διεισδύσει σε έναν τοµέα διαµετρικά αντίθετο από αυτόν της ειδικότητάς 

της φάνταζε αρχικά όχι µόνο τολµηρό, αλλά και, κατά κάποιο τρόπο, παράδοξο εγχείρηµα. 

Ωστόσο, αναλύοντας τη σχέση ενός τέτοιου οργανισµού µε τη συλλογή, καταγραφή και 

οργάνωση ορολογίας, προσεγγίσαµε ευρύτερα το ρόλο που µπορεί να έχει η ορολογία και η 

ορογραφία στον επιχειρηµατικό κόσµο και ειδικότερα στον τοµέα των κατασκευών.  

Στο πλαίσιο αυτού του προβληµατισµού, στραφήκαµε σε αυτό που πρόσφατα ονοµάστηκε 

«∆ιαχείριση Γνώσης» και που αποτελεί πλέον ανεξάρτητο επιστηµονικό πεδίο. Λαµβάνοντας 

υπόψη ότι τα δεδοµένα, αφού υποστούν µία σχετική επεξεργασία, µετατρέπονται σε 

«πληροφορία», η οποία έχει νόηµα, σκοπό και συνάφεια, ώστε να µπορεί να ερµηνεύεται 

και να βοηθά στη λήψη αποφάσεων, «γνώση», σύµφωνα µε τη σχετική βιβλιογραφία, είναι η 

πληροφορία, η οποία εντάσσεται µέσα σε ένα πλαίσιο συµφραζόµενων, έχει υποστεί µία 

σειρά ειδικών ελέγχων για την πιστοποίησή της και µπορεί να αξιοποιηθεί για την επίλυση 

προβληµάτων. Με αυτή την έννοια, η πληροφορία συσσωρεύεται, ενώ η γνώση µπορεί και 

εξελίσσεται.  
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Η «διαχείριση γνώσης» αποτελεί µία σειρά επιχειρηµατικών πρακτικών και προσεγγίσεων 

που αποσκοπούν στον εντοπισµό, την επιλογή, την οργάνωση, τη διάδοση και τη µετάδοση 

σηµαντικής πληροφορίας, γνώσης και τεχνογνωσίας, όπως είναι και η τεχνική ορολογία. 

Αυτή η αξιοποίηση της γνώσης ενισχύει και βελτιώνει σηµαντικά την απόδοση ενός 

οργανισµού, ενώ µετατρέπει την πληροφορία σε ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα στο πλαίσιο 

της αγοράς.  

Οι οργανισµοί του κατασκευαστικού τοµέα, συσσωρεύουν µία πληθώρα γνώσεων, 

ορισµένες από τις οποίες αποκτούνται µε µεγάλο κόστος, είτε σε επίπεδο ανθρώπινης 

προσπάθειας είτε σε οικονοµικό επίπεδο. Ωστόσο, η γνώση αυτή δεν ενσωµατώνεται 

συστηµατικά στην κατασκευαστική διαδικασία επόµενων έργων, µε αποτέλεσµα η 

συσσωρευµένη γνώση να παραµένει κατακερµατισµένη, ανεκµετάλλευτη και µη-

αξιοποιήσιµη.  

Αν λάβουµε υπόψη ότι η δηµιουργία θησαυρών, όπως το «Οδο-λέξις» αποτελεί ακριβώς τη 

συγκέντρωση, οργάνωση και καταγραφή διασκορπισµένων όρων και εννοιών, 

δηµιουργώντας ένα οντολογικό σύστηµα (η οντολογική ανάλυση ενός τοµέα συµβάλλει 

σηµαντικά στη διάδοση της γνώσης) και καθιστώντας τη διαθέσιµη ορολογική γνώση µιας 

εταιρίας προϊόν έτοιµο προς διάδοση και αξιοποίηση, τότε είναι προφανές ότι υπάρχουν 

σοβαρά επιχειρήµατα υπέρ της αξίας και χρησιµότητας αντίστοιχων ορολογικών έργων. 

Σύµφωνα µε τα παραπάνω, η ορολογία εντάσσεται αυτόµατα στα άυλα περιουσιακά 

στοιχεία µιας επιχείρησης, ενώ η συστηµατική επεξεργασία της αυξάνει την αξία της 

επιχείρησης, βελτιώνει τις διαδικασίες της, και µε τη συµβολή της τεχνολογίας προωθεί µε 

τον καλύτερο τρόπο τη δηµιουργία ενός δυναµικού και σύγχρονου προφίλ.  

3  ΤΟ ΣΚΑΡΙ ΚΑΙ ΤΑ ΕΦΟ∆ΙΑ ΤΟΥ ΤΑΞΙ∆ΙΟΥ 

3.1  ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ: Η ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ 

Κάθε έργο αποκτά υπόσταση όχι µόνο από το αποτέλεσµα που φτάνει στον τελικό χρήστη, 

αλλά κυρίως από το θεωρητικό υπόβαθρο που το υποστηρίζει και τη φιλοσοφία που το 

χαρακτηρίζει. Η µεθοδολογία που αναπτύξαµε προέκυψε µελετώντας, σε πρώτο επίπεδο, 

τις ανάγκες ενός χρήστη µίας διαδικτυακής ορολογικής βάσης και, σε δεύτερο επίπεδο, τις 

προδιαγραφές που υποδεικνύουν οι πιο σύγχρονες τάσεις της λεξικογραφίας. Ο θεωρητικός 

σκελετός του «Οδο-λέξις» διαµορφώθηκε σταδιακά και µε συνεχείς αναθεωρήσεις και 

τροποποιήσεις, ώστε όλο το έργο να χαρακτηρίζεται από επιστηµονικότητα, αξιοπιστία και 

συνέπεια. Απώτερος στόχος, φυσικά, ήταν τα αποτελέσµατα της αναζήτησης ενός όρου να 

είναι όσο το δυνατό πληρέστερα και πιο εύληπτα, αλλά και συνεπέστερα µε το γενικό 
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θεωρητικό πλαίσιο που έχει αναπτυχθεί για αντίστοιχα έργα.   

Το µεθοδολογικό πλαίσιο του «Οδο-λέξις» σαφέστατα καθορίζεται και διαµορφώνεται από 

το ανθρώπινο δυναµικό της οµάδας, τη σύνθεσή του και τους κοινούς στόχους, την κοινή 

αισθητική, και τις κοινές επιστηµονικές του φιλοδοξίες. Η οµάδα του έργου αποτελείται από 

έµπειρους µεταφραστές που ειδικεύονται στη µετάφραση τεχνικών κειµένων του τοµέα 

Κατασκευής και ∆ιαχείρισης Οδικών Έργων, ενώ συµπληρώνεται από γλωσσολόγο, ο 

οποίος «φωτίζει» τις γκρίζες γλωσσολογικές και λεξικογραφικές περιοχές που οι 

µεταφραστές αντιµετωπίζουν συχνά µε αµήχανη επιφύλαξη. Σε ένα δεύτερο επίπεδο, η 

οµάδα εµπλουτίζεται µε ειδικούς επιστήµονες που, συνήθως, ανήκουν στο δυναµικό της 

«Εγνατία Οδός Α.Ε.», οι οποίοι υποστηρίζουν το έργο µε τις γνώσεις τους διαλευκαίνοντας 

εννοιολογικές ασάφειες, καθοδηγώντας την οµάδα βιβλιογραφικά, ή απλώς κάνοντας έναν 

πρώτο έλεγχο ως προς την ορθότητα του υλικού.  

Θεµελιώδες µεθοδολογικό χαρακτηριστικό της ορολογικής µας βάσης είναι η προσέγγιση 

του υλικού µέσα από το πρίσµα ενός συνεπώς δοµηµένου συστήµατος εννοιών. Παρόλο 

που ο σχηµατισµός ενός τέτοιου συστήµατος είναι συχνά δύσκολος και χρονοβόρος, 

παραµένει εξαιρετικά βοηθητικός, ενώ κατέχει κεντρική θέση στην ορολογική έρευνα 

γενικότερα, αφού για τον προσδιορισµό µίας έννοιας είναι απαραίτητο να παραθέσει κανείς 

όχι µόνο την περιγραφή των χαρακτηριστικών της, αλλά και τις σχέσεις της µε τις άλλες 

έννοιες του γνωστικού πεδίου στο οποίο ανήκει. Το «Οδο-λέξις» ακολουθεί τη δοµή τέτοιων 

εννοιολογικών συστηµάτων σε δύο επίπεδα: 1) στην γενική κατηγοριοποίηση του 

ορολογικού υλικού σε επιµέρους θεµατικά πεδία, και 2) στη σύνδεση των ληµµάτων µε βάση 

τις µεταξύ τους εννοιολογικές σχέσεις. Όσον αφορά το δεύτερο επίπεδο, η προσέγγιση που 

υιοθετήσαµε ήταν αυτή της κάθετης/ιεραρχικής σύνδεσης των εννοιών, ώστε να προκύπτουν 

σχέσεις υπερώνυµου-υπώνυµου, όπως είναι η σχέση γενικού-ειδικού (π.χ. δέντρο-οξιά) και 

µέρους-όλου (κλίµακα-πλατύσκαλο).  

∆εύτερο καθοριστικό στοιχείο της µεθοδολογίας µας είναι οι πηγές από τις οποίες αντλούµε 

το υλικό µας. Η συλλογή των όρων γίνεται µέσα από γραπτές πηγές (κείµενα που έχουν 

συνταχθεί είτε από την ίδια την «ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε.» είτε από ειδικούς του εκάστοτε 

τοµέα) που πρέπει να πληρούν πολύ συγκεκριµένες αυστηρές προϋποθέσεις: αποτελούν 

θεµελιώδη κείµενα ή εγχειρίδια που συνθέτουν τη βασική βιβλιογραφία του εκάστοτε τοµέα, 

δεν είναι µεταφρασµένα, αλλά έχουν συνταχθεί σε πρωτότυπη γλώσσα (µε εξαίρεση 

περιπτώσεις όπου σε κάποια γλώσσα δεν υπάρχουν πρωτότυπα κείµενα, οπότε 

χρησιµοποιούνται µεταφρασµένα τα οποία επιλέγονται µετά από αυστηρό έλεγχο), οι 

συγγραφείς τους, είτε είναι µεµονωµένα άτοµα είτε φορείς ή οργανισµοί, χαρακτηρίζονται 
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από κύρος και σηµαντικό εκτόπισµα στον τοµέα εξειδίκευσής τους, ενώ επίσης λαµβάνονται 

υπόψη η ποιότητα του κειµένου σε γλωσσικό επίπεδο, η ηµεροµηνία έκδοσης και η 

γεωγραφική του προέλευση.  

Το στάδιο συλλογής και αξιολόγησης των βιβλιογραφικών πηγών είναι το κρισιµότερο και, 

δυστυχώς, το πιο προβληµατικό. Οι ελλείψεις στην ελληνική, κυρίως, τεχνική βιβλιογραφία 

είναι µεγάλες και συχνά λειτουργούν ανασταλτικά και αποθαρρυντικά, ενώ επιβάλλουν τη 

διερεύνηση εναλλακτικών πηγών άντλησης ορολογίας, τις οποίες θα αναφέρουµε στη 

συνέχεια. 

Για ακόµα πιο αξιόπιστο αποτέλεσµα, ο κάθε όρος συνοδεύεται από παραποµπή στην πηγή 

από την οποία αντλήθηκε, κάτι που παράλληλα προσφέρει στο χρήστη τη δυνατότητα 

επέκτασης της έρευνάς του στη σχετική βιβλιογραφία.  

Σηµαντικό στάδιο της διαδικασίας είναι η επιλογή των όρων που εισάγονται στη βάση. Η 

µεθοδολογία που ακολουθούµε αποτελεί συνδυασµό της περιγραφικής και της ρυθµιστικής 

µεθόδου. Συγκεκριµένα, ακολουθώντας την αρχή «ένας όρος-µία µετάφραση» στη βάση 

καταγράφονται όλοι οι όροι που χρησιµοποιούνται στη βιβλιογραφία για την περιγραφή µίας 

έννοιας, αλλά µόνο ένας επιλέγεται ως βασικός για να συνδεθεί µε τον αντίστοιχο στην άλλη 

γλώσσα. Αυτό σηµαίνει ότι στο χρήστη προσφέρεται ένας αριθµός επιλογών και, χωρίς να 

επιβάλλεται ο «σωστός» όρος για την περιγραφή µίας έννοιας, υποδεικνύεται αυτός που η 

οµάδα του «Οδο-λέξις» θεώρησε προτιµότερο (συχνότητα χρήσης, αξιοπιστία 

βιβλιογραφικής πηγής) µέσα από την έρευνά της. Η τελική επιλογή είναι του χρήστη, ο 

οποίος όµως θα καταλήξει στην απόφασή του αφού έχει στη διάθεσή του όλες τις σχετικές 

πληροφορίες και δυνατότητα να προχωρήσει, εάν θέλει, στη δική του βιβλιογραφική έρευνα.  

Το τελευταίο στάδιο της διαδικασίας αφορά την αντιστοίχιση των όρων των δύο γλωσσών. Η 

σύνδεση των δύο γλωσσών γίνεται από την οµάδα του «Οδο-λέξις» και πιστοποιείται από 

ειδικούς επιστήµονες του τοµέα στον οποίο ανήκει το εκάστοτε ζεύγος. Αυτός θα ελέγξει εάν 

οι όροι του ζεύγους περιγράφουν πραγµατικά την ίδια έννοια και εάν υπάρχουν διαφορές 

µεταξύ τους που δεν διαφαίνονται στη βιβλιογραφία, αλλά υπάρχουν στην καθηµερινή 

χρήση της γλώσσας.  

3.2  ∆ΟΜΗ – ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ: ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 

Απόρροια των παραπάνω µεθοδολογικών αναζητήσεων και επιλογών είναι η τελική µορφή 

του «Οδο-λέξις» η οποία παρουσιάζει ανάγλυφα το θεωρητικό υπόβαθρο της προσπάθειάς 

µας. Εξετάζοντας κανείς την πληροφορία και τη δοµή του, το έργο ξεφεύγει από τα στενά 

όρια ενός λεξικού και παρουσιάζει σαφή χαρακτηριστικά θησαυρού. Συγκεκριµένα, τα 
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λήµµατα της ορολογικής βάσης περιλαµβάνουν τα ακόλουθα: 

Τον ίδιο τον όρο. Ένας όρος µπορεί να αποτελείται από µία ή περισσότερες λέξεις, να 

πρόκειται, δηλαδή, για µια έκφραση λιγότερο ή περισσότερο παγιωµένη. Το κριτήριο για το 

αν µια έκφραση µπορεί να αποτελέσει ή όχι όρο είναι ο βαθµός παγίωσης της έκφρασης 

αυτής. Τη γραµµατική κατηγορία, το γένος και τον αριθµό του, καθώς και το σύµβολο και 

τη συντόµευσή του (εάν υπάρχουν). Βασική πληροφορία του λήµµατος είναι η περιγραφή 

του όρου: Πρόκειται για απόσπασµα από τις βιβλιογραφικές πηγές, το οποίο περιγράφει την 

έννοια. Η περιγραφή µπορεί να έχει τα χαρακτηριστικά α. «εκτατικού» ορισµού, β. 

«εντατικού» ορισµού, και γ. «συγκειµενικού» ορισµού. Από τις βιβλιογραφικές πηγές 

προέρχεται και το συγκείµενο του όρου, το οποίο προσφέρει συµπληρωµατικές 

πληροφορίες σχετικά µε την έννοια ή χρήση του, ενώ τον παρουσιάζει στο φυσικό γλωσσικό 

του περιβάλλον. Τις πληροφορίες που συνοδεύουν τον όρο συµπληρώνει η τεκµηρίωση, 

δηλ. η παραποµπή στην πηγή από την οποία αντλήθηκε ο όρος, και οι συνώνυµοι ή 

σχετικοί όροι, οι οποίοι καθορίζονται σύµφωνα µε τις µεθοδολογικές κατευθύνσεις που 

αναφέρθηκαν («ένας όρος-µία µετάφραση», σύστηµα εννοιών). Τέλος, δίνεται ο 

αντίστοιχος όρος στη δεύτερη γλώσσα και το θεµατικό πεδίο στο οποίο ανήκει η έννοια 

που περιγράφεται. 

3.2.1 ΟΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ 
ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΑ 

3.2.1.1  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ 

Μεταγενέστερη προσθήκη στο «Οδο-λέξις» είναι η βιβλιοθήκη ηλεκτρονικών κειµένων. 

Θέλοντας να ακολουθήσουµε τις σύγχρονες τάσεις στην ορολογική έρευνα και να 

υιοθετήσουµε µία πιο ολοκληρωµένη προσέγγιση του υλικού µας, θεωρήσαµε ότι είναι 

απαραίτητο να ενσωµατώσουµε στη βάση µας ένα αρχείο ηλεκτρονικών κειµένων που 

έχουν συνταχθεί και εγκριθεί από την «Εγνατία Οδός Α.Ε.». Πιστεύουµε ότι η γλώσσα 

αποκτά νόηµα και υπόσταση εργαλείου επικοινωνίας µόνο όταν την εντάξει κανείς στο 

φυσικό της περιβάλλον, ενώ αντίθετα αποδυναµώνεται και στερείται νοήµατος όταν την 

παρουσιάσει αποκοµµένη από αυτό, αποστειρωµένη, ως εργαστηριακό δείγµα προς µελέτη. 

Είναι, τουλάχιστον για µας, αυτονόητο ότι ο χρήστης µίας ορολογικής βάσης επιθυµεί να 

συναντήσει έναν τεχνικό όρο µέσα στο συγκείµενό του, να εµβαθύνει στα νοήµατα που ο 

όρος αυτός εκφράζει, να αποσαφηνίσει τις έννοιες και να παραπεµφθεί σε σχετικά κείµενα 

που τον βοηθούν να προχωρήσει και σε περαιτέρω παρατηρήσεις, όπως, π.χ., η συχνότητα 

εµφάνισης του όρου. Η παρουσία µίας βιβλιοθήκης σε ηλεκτρονική µορφή συµβάλλει στην 
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επίτευξη του στόχου αυτού, ενώ παράλληλα διευκολύνει έναν µη-έµπειρο χρήστη να 

προχωρήσει όχι µόνο στην κατανόηση τεχνικών κειµένων, αλλά ακόµα και στη σύνταξή 

τους, εφόσον µπορεί να έχει στη διάθεσή του δίγλωσσες απεικονίσεις ποικιλίας κειµένων. 

3.2.1.2  ΓΡΑΦΙΚΑ 

Τις προθέσεις αυτές εξυπηρετεί και η ενσωµάτωση στη βάση γραφικών (είτε σε στατική είτε 

σε διαδραστική µορφή), τα οποία συνοδεύουν τα λήµµατα του «Οδο-λέξις», όπου αυτό είναι 

δυνατό. Η οπτική απεικόνιση µίας έννοιας βοηθά στην καλύτερη κατανόησή της, αλλά και 

στην διάκρισή της από άλλες λιγότερο ή περισσότερο σχετικές έννοιες. Για τους µη-ειδικούς, 

ένας άγνωστος σχετικά όρος «φωτίζεται» περισσότερο όταν παρουσιάζεται οπτικά, ως 

αναπαράσταση εννοιολογικού συνόλου µε τα συστατικά του στοιχεία ή την ενσωµάτωσή του 

σε ένα ακόµα ευρύτερο εννοιολογικό σύνολο. Αλλά και όσον αφορά τους ειδικούς χρήστες, η 

γλώσσα των γραφηµάτων είναι αυτή που χρησιµοποιείται ευρύτερα από τους µηχανικούς, 

αυτή που είναι πιο εύληπτη και, κατά συνέπεια, γίνεται ευκολότερα κατανοητή. Συνεπώς, η 

ενσωµάτωση γραφικών σε µία ορολογική βάση όχι µόνο συµπληρώνει καθοριστικά τη 

λεκτική περιγραφή µίας έννοιας, αλλά ξεπερνά τη συµβατική ανάγνωση ενός έντυπου 

προϊόντος και συµβάλλει στη µη-γραµµική αναπαράσταση του συστήµατος εννοιών που 

παρουσιάζεται. Έτσι, ένα ολοκληρωµένο λήµµα αποτελεί µία πλήρη παρουσίαση ενός όρου, 

η οποία περιλαµβάνει µεγάλο εύρος πληροφορίας, από τα καθαρά τυπολογικά του 

χαρακτηριστικά και τις συγγένειές του µέσα σε ένα ευρύτερο εννοιολογικό πλαίσιο, έως το 

κειµενικό του περιβάλλον και την οπτική του απεικόνιση. 

4  Ο ΠΡΩΤΟΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ: ΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΟΥ «Ο∆Ο-ΛΕΞΙΣ» 

Η ιστοσελίδα του «Οδο-λέξις» σχεδιάστηκε µε άξονα την υψηλή αισθητική, την ευελιξία και 

την εξασφάλιση ενός περιβάλλοντος όσο το δυνατό φιλικότερου προς το χρήστη. Στόχος 

µας ήταν η αναζήτηση των ληµµάτων να γίνεται µε απλά βήµατα σε ένα ευχάριστο 

διαδικτυακό τόπο, και τα αποτελέσµατα να παρουσιάζονται µε σαφήνεια, να είναι εύληπτα 

και όλες οι πληροφορίες να είναι οργανωµένες και κατανοητές από το χρήστη. Γενικά, η 

ιστοσελίδα του «Οδο-λέξις» χωρίζεται σε δύο επί µέρους τµήµατα: αυτό της καθαυτό 

αναζήτησης και αυτό της παρουσίασης του έργου. Το τελευταίο χωρίζεται µε τη σειρά του σε 

επιµέρους ενότητες: α) την Αρχική σελίδα, στην οποία δίνονται πληροφορίες για την 

ταυτότητα του έργου, την οµάδα των συντελεστών, τις αιτίες που οδήγησαν στη δηµιουργία 

του «Οδο-λέξις» β) την ενότητα που ονοµάζεται Λεξικό και περιλαµβάνει οδηγίες για το πώς 

µπορεί ο χρήστης να αναζητήσει έναν όρο στη βάση γ) την ενότητα Πληροφορίες, όπου 

δίνονται στοιχεία για τη µεθοδολογία που ακολουθήθηκε, τη δοµή του «Οδο-λέξις», τη 
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µορφή των ληµµάτων και το υλικό που περιέχεται στη βάση και που έχει στη διάθεσή του ο 

χρήστης δ) την ενότητα Τεκµηρίωση που αποτελεί στην ουσία κατάλογο των 

βιβλιογραφικών πηγών που χρησιµοποιήθηκαν οργανωµένων ανά θεµατικό πεδίο ε) την 

ενότητα Συνδέσεις µε προτεινόµενους δικτυακούς τόπους που ενδιαφέρουν τόσο το 

µηχανικό όσο και το µεταφραστή, και στ) την ενότητα Επικοινωνία, όπου δίνονται τα 

στοιχεία των συντελεστών για όποιον θέλει να έρθει σε επαφή µε την οµάδα του «Οδο-

λέξις».  

5  ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ 

Έχοντας οριοθετήσει, λοιπόν, το πεδίο δράσης µας και τη µακροπρόθεσµη συµβολή µας 

στον τοµέα των κατασκευών, επιβεβαιώσαµε, κατά κάποιο τρόπο, τα βήµατά µας µέχρι 

σήµερα και αποκρυσταλλώσαµε τις µελλοντικές µας επιδιώξεις. Απώτερος στόχος της 

οµάδας του «Οδο-λέξις» είναι οι δραστηριότητές της να προσανατολιστούν στη συνολική 

διαχείριση του έργου (project management). Καθώς οι απαιτήσεις γίνονται αυστηρότερες και 

ο εµπλουτισµός του θησαυρού επιβάλλει τη διαχείριση υλικού πολύ µεγαλύτερου όγκου, 

είναι απαραίτητο να προχωρήσουµε στην ανάθεση επιµέρους υπο-έργων σε οµάδες 

εξωτερικών συνεργατών αναλαµβάνοντας αποκλειστικά το συντονισµό και την οργάνωσή 

τους.  

Η συνεργασία αυτή θα προσανατολιστεί κυρίως σε τέσσερα επίπεδα:  

α. Σε επίπεδο οµάδων εργασίας που θα ασχοληθούν µε τη βιβλιογραφική έρευνα, συλλογή, 

καταχώρηση, επεξεργασία και διόρθωση του ορολογικού υλικού. Τέτοιες οµάδες µπορούν 

να απαρτίζονται από φοιτητές σχετικών ειδικοτήτων ή νέων ερευνητών υπό την επίβλεψη 

κάποιου επιστηµονικού υπεύθυνου από την πανεπιστηµιακή κοινότητα. 

β. Σε επίπεδο πιστοποίησης όρων από ειδικούς του κάθε θεµατικού πεδίου. Η συνεισφορά 

τους θα αφορά τον έλεγχο της ορθότητας της αντιστοίχισης µεταξύ των δύο γλωσσών. 

Φορείς που θα µπορούσαν να διαθέσουν το απαραίτητο ανθρώπινο δυναµικό είναι το 

Πανεπιστήµιο, ερευνητικοί φορείς, όπως π.χ. το Ελληνικό Ινστιτούτο Μεταφορών, ή η ίδια η 

«Εγνατία Οδός Α.Ε.» 

γ. Σε επίπεδο δηµιουργίας ορισµών από ειδικούς επιστήµονες, σε περιπτώσεις που η 

ελληνική, συνήθως, βιβλιογραφία είναι ελλιπής ή ακόµα και ανύπαρκτη. Το ανθρώπινο 

δυναµικό γι’ αυτό το υπο-έργο θα αντληθεί από τους φορείς που αναφέρθηκαν στην 

προηγούµενη παράγραφο. 

δ. Πιο µακροπρόθεσµα, σε επίπεδο προσθήκης νέων γλωσσών ή νέων θεµατικών πεδίων. 
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Εδώ η συνεργασία µπορεί να επεκταθεί και σε φορείς ή Πανεπιστήµια άλλων χωρών 

οδηγώντας στη δηµιουργία ενός ευρύτερου δικτύου που θα συνεργάζεται και θα εξελίσσεται 

δυναµικά τροφοδοτώντας και διαµορφώνοντας, από τη µία, το συνολικό έργο, αλλά και 

ακολουθώντας µε ευελιξία τις επιταγές που επιβάλλει το ίδιο το έργο και η εποχή του στους 

συντελεστές του.  

Είναι αυταπόδεικτο ότι όσο πιο σύνθετο γίνεται ένα ορολογικό έργο, τόσο δυσκολότερο είναι 

να το ακολουθήσεις µε συνέπεια και µεθοδικότητα. Μοναδικός τρόπος για να µην το 

προδώσεις είναι να στραφείς σε ικανούς συνεργάτες που θα του προσδώσουν την 

πολυµορφία και αξιοπιστία που απαιτείται. Εξάλλου, κανένα ταξίδι δεν είναι γοητευτικό όταν 

δεν το µοιράζεσαι µε άλλους συνταξιδιώτες.   
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23   ∆ιαδραστική Ορολογία για την Ευρώπη  (ΙΑΤΕ): 
η ∆ιοργανική Βάση Ορολογίας της ΕΕ 

 
Παναγιώτα Καλαµβόκα 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Με στόχο τον εκσυγχρονισµό της ηλεκτρονικής υποδοµής και την από κοινού διαχείριση του 

περιεχοµένου των διαφόρων βάσεων ορολογίας, τα θεσµικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης  

µετέφεραν τα δεδοµένα ορολογίας τους σε κοινή βάση και δηµιούργησαν τη διοργανική βάση ορολογίας 

της Ε.Ε., ΙΑΤΕ (Inter Active Terminology for Europe). Περιγράφουµε το εγχείρηµα αυτό, µοναδικό στο 

είδος του, την προσπάθεια δηµιουργίας του, την υποδοµή του, το περιεχόµενο και τη δοµή του, τα 

πλεονεκτήµατα σε σχέση µε τις βάσεις δεδοµένων που αντικατέστησε καθώς και και τις δυνατότητες 

που παρέχει στους χρήστες του. Παρουσιάζουµε το αποτέλεσµα της συγχώνευσης όλων των 

δεδοµένων, τους στόχους που πέτυχε η βάση αυτή και τις προκλήσεις που αντιµετωπίζει.  

 

Inter Active Terminology for Europe - IATE: 
The inter institutional termbase of the EU 

 
Panagiota Kalamvoka 

 

SUMMARY 

The inter institutional termbase ΙΑΤΕ (Inter Active Terminology for Europe) is the result of a closer 

cooperation between  the European Union institutions in order to create a common interactive database 

for the merging within it,  all the existing terminology databases and the joint management of 

terminological data. We present this project, unique in its kind, its history, its administrative context, its 

contents and their structure, the functionalities it offers to the users, as well as its advantages compared 

with the databases it incorporates. We discuss the outcome of the enterprise, its achievements and the 

challenges that lie ahead.  
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1     ΙΣΤΟΡΙΚΟ 

Η βάση ορολογίας IATE  (Inter Agency Terminology Exchange) ξεκίνησε ως βάση ορολογίας 

για την εξυπηρέτηση των Οργανισµών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εξελίχθηκε στην IATE 

(Inter Active Terminology for Europe) "∆ιαδραστική ορολογία για την Ευρώπη” το 2002. Η 

ιδέα για τη δηµιουργία µιας τέτοιας βάσης δεν ήταν καινούργια. Είχε συζητηθεί ανεπίσηµα 

ήδη από τη δεκαετία του ΄80 . Οι µεταφραστικές υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

ενδιαφέρονταν για τη δηµιουργία  µιας κοινής βάσης πολύγλωσσης ορολογίας και οι 

συζητήσεις άρχισαν επίσηµα το 1990. Το Μεταφραστικó Κέντρο των Oργάνων της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης ξεκίνησε πρώτο τις εργασίες για την IATE, κατόπιν συνεργάστηκαν 

µαζί του τα θεσµικά όργανα της ΕΕ και έτσι πήρε τη διοργανική της µορφή. Η δηµιουργία της 

βάσης αυτής βασίστηκε σε µελέτη της οποίας τα συµπεράσµατα συνιστούσαν τα εξής: 

• τη συγκέντρωση όλων των δεδοµένων ορολογίας των οργάνων της ΕΕ σε µια 

βάση µε κοινό σηµείο πρόσβασης 

• την αναδιοργάνωση των υπηρεσιών  ορολογίας 

• την εφαρµογή διαδραστικής  µεθόδου  µε φιλικές προς τον χρήστη διεπαφές  

• την  προσθήκη εργαλείων για τον  αυτοµατισµό των δραστηριοτήτων της ορολογίας  

• τη σωστή ανάκτηση των δεδοµένων των διαφόρων βάσεων ορολογίας και την 

εκλογικευµένη διαχείρισης των ορολογικών δεδοµένων 

Το σχεδιασµό και την ανάπτυξη  λογισµικού για τη φιλόδοξη αυτή επιχείρηση της 

“οµοσπονδοποίησης” [1] των ορολογικών δεδοµένων ανέλαβε η εταιρεία Q&R1. Η γλωσσική 

πλευρά του εγχειρήµατος ανετέθη στο ερευνητικό κέντρο γλωσσικής τεχνολογίας της 

δανικής κυβέρνησης, (CST)2 που προσέφερε τη γλωσσολογική  εµπειρογνωµοσύνη του. Η 

εταιρεία Q&R ανέλαβε την εκπόνηση κοινού µοντέλου εισαγωγής δεδοµένων και 

διαδραστικού περιβάλλοντος διεπαφής. 

Το  έργο, που ολοκληρώθηκε µε επιτυχία, περιελάµβανε τη µεταφορά των δεδοµένων 

ορολογίας όλων των  βάσεων των οργάνων της ΕΕ σε µια σχεσιακή βάση δεδοµένων. 

Προηγήθηκε η φάση του πρωτοτύπου, µεσολάβησαν αλεπάλληλες δοκιµές από οµάδα 

ορολόγων και διαχειριστών των βάσεων όλων των συµβαλλοµένων οργάνων. 

                                                           
1  Quality and Reliability S.A. 
2  Center for Sprogteknologi 
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Μεταφέρθηκαν  1.2 εκατ. πολύγλωσσα δελτία της βάσης της Επιτροπής3, του Ευρωπαϊκού 

Συµβουλίου4, του ∆ικαστηρίου της ΕΕ, του Μεταφραστικού Κέντρου5 και άλλες µικρότερες 

βάσεις, µε σχετικά ελάχιστες απώλειες. Το αποτέλεσµα του εγχειρήµατος αυτού ήταν 1.4 

εκατ. έννοιες, 7.7 εκατ. λήµµατα σε διάφορες γλώσσες από τα οποία 7 εκατ. όροι, 500 

χιλιάδες αρκτικόλεξα ή συντοµογραφίες και 200 χιλιάδες φράσεις. Θα πρέπει να σηµειωθεί 

ότι επειδή στο παρελθόν κάθε όργανο διαχειριζόταν την ορολογία του ανεξάρτητα από τα 

άλλα µεταφέρθηκαν αυτόµατα στην κοινή βάση και οι εγγραφές µε ταυτόσηµες έννοιες.Για τη 

µεταφορά των δεδοµένων ελήφθησαν υπόψη πρότυπα που απηχούν τις τελευταίες εξελίξεις 

στον τοµέα της ηλεκτρονικής ορογραφίας όπως, SALT/MARTIF και GENETER [2]. Η 

δυσκολία του έργου δεν έγκειτο µόνο στον όγκο των δεδοµένων αλλά κυρίως στη 

διαφορετική δοµή της κάθε βάσης και τη διαφορετική φιλοσοφία που κάθε µια ακολουθούσε, 

την έλλειψη πειθαρχίας και την ασυνέπεια κατά τη συµπλήρωση των πεδίων των δελτίων 

ορολογίας. Εξάλλου, το σύστηµα ταξινόµησης των δεδοµένων ορολογίας που είχε 

υιοθετήσει κάθε όργανο ήταν διαφορετικό, για παράδειγµα, η Επιτροπή είχε υιοθετήσει το 

δικό της σύστηµα, Lenoch. Το σύστηµα ταξινόµησης που υιοθετήθηκε ύστερα από κοινή 

απόφαση για τη διοργανική βάση είναι το Eurovoc6, επειδή υπάρχει σε όλες τις γλώσσες της 

ΕΕ και ενηµερώνεται συστηµατικά από οµάδα εργασίας. Για τη µετατροπή των κωδικών 

ταξινόµησης των διαφόρων συστηµάτων  σε κωδικούς του Eurovoc απαιτήθηκε επεξεργασία 

σχήµατος απεικόνισης, ξεχωριστού για κάθε εισαγόµενη βάση. Η “µετάφρασή” τους  στο  

νέο σύστηµα πραγµατοποιήθηκε µε σχετική επιτυχία. Για τους λόγους που 

προαναφέρθηκαν, η καταχώριση των  κληροδοτηµένων δεδοµένων στο νέο τους 

περιβάλλουν παρουσίασε τα παρακάτω µειονεκτήµατα : 

• µερική η ολική επικάλυψη πληροφοριών ορολογίας 

• µεταφορά του συστήµατος ταξινόµησης µε ορισµένες αναντιστοιχίες 

• ύπαρξη δελτίων χωρίς κωδικούς ταξινόµησης 

2    ΚΟΙΝΗ ∆ΙΑ∆ΡΑΣΤΙΚΗ ΒΑΣΗ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ 

Η νέα βάση που λειτούργησε και τέθηκε στη διάθεση των µεταφραστών και των υπαλλήλων 

της ΕΕ την 1η Αυγούστου του 2004, περιλαµβάνει διεπαφές έρευνας, χειρισµού εγγραφών, 

                                                           
3  EURODICAUTOM (Europe dictionmaire automatisé) 
4  TIS (Terminological Information System) 
5   (Euro Term) 
6  ευρωπαϊκός πολύγλωσσος  θησαυρός για την ευρετηρίαση των δραστηριοτήτων των ευρωπαϊκών 

θεσµικών οργάνων 
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πλήρη και εύκολη διαχείριση των  χρηστών, αισθητική  εµφάνιση, τρόπους επικοινωνίας 

µεταξύ των χρηστών και των διαχειριστών.  Κάθε όργανο µπορεί ανεξάρτητα να καθορίζει τα 

δικαιώµατα και τους ρόλους των χρηστών του συστήµατος όπως εκείνο αποφασίζει. 

2.1   ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ7  

 

 

1η οθόνη 

Η οθόνη έρευνας είναι σχεδιασµένη έτσι ώστε να παρέχει τη δυνατότητα όλων των 

γλωσσικών συνδυασµών, επιλογής βάσης δεδοµένων (Επιτροπής, Συµβουλίου, 

Κοινοβουλίου κ.λπ.), επιλογής τύπου όρων (αποκλειστικά όρου, όρου/φράσης, αποκλειστικά 

φράσης, συντοµογραφίας ή τύπου8), το είδος του ταιριάσµατος (ακριβές ταίριασµα,  µερικό 

ταίριασµα, αναζήτηση για όλες τις λέξεις, κ.λπ.). Για ευστοχότερη έρευνα µπορεί να γίνει 

επιλογή του θεµατικού πεδίου, του βαθµού πιστότητας9 ή/και της πηγής.  Οι απαντήσεις  

εµφανίζονται 10 ανά σελίδα µε υπερσυνδέσµους µέσω των οποίων εµφανίζεται το 

περιεχόµενο των γλωσσών της εγγραφής. Η επιλογή των παραµέτρων εξαρτώνται από το 

προφίλ και το ρόλο του χρήστη. Με την επιλογή του υπερσύνδεσµου εµφανίζεται η εγγραφή 

όπως για παράδειγµα  : 

                                                           
7  Η περιγραφόµενη αναζήτηση ισχύει για τους εσωτερικούς  χρήστες της Ε.Ε. 
8  µαθηµατικού ή χηµικού 
9  βλ. 2η,3η,4η οθόνη 
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2η οθόνη 

 

2.2   ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ 

Η πολύγλωσση αναζήτηση διευκολύνει τον χρήστη όταν ήδη γνωρίζει την απόδοση του 

όρου σε δύο τουλάχιστον γλώσσες. Με αυτό τον τρόπο έρευνας µπορεί να επιλέξει διάφορες 

παραµέτρους και  λογικούς τελεστές όπως και στη βασική έρευνα. Προϋποθέτει σχετικά 

καλή γνώση του περιεχοµένου της βάσης ώστε η έρευνα να αποδώσει τα αναµενόµενα 

αποτελέσµατα. 

 

2.3   ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΜΕ ΨΕΥ∆Ο-ΣΗΚΟΥΕΛ 

Με τις εντολές Σήκουελ ο χρήστης µπορεί να αναζητήσει  εγγραφές που δηµιούργησε ή 

ενηµέρωσε σε συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα, εγγραφές  δεδοµένης συλλογής όρων, 

εγγραφές που περιέχουν συγκεκριµένη γλώσσα σε δεδοµένα θεµατικά πεδία , συγκεκριµένο 

όρο που προέρχεται από εγγραφές δεδοµένου οργάνου κ.λπ. Μπορεί, για παράδειγµα, να 

πληκτρολογήσει το πρωτεύον κλειδί της εγγραφής : 956044? (συν το λατινικό ερωτηµατικό) 

για την αναζήτηση της εγγραφής που περιλαµβάνεται στην 1η οθόνη. Το αρχείο βοήθειας 

περιέχει έτοιµες εντολές καθώς και οδηγίες για τη δηµιουργία νέων. 
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3    ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

Ανάλογα µε το προφίλ του ο χρήστης µπορεί να ενηµερώσει λήµµατα σε υπάρχουσες 

εγγραφές, να προβεί δηλαδή σε διορθώσεις, προσθήκες ορισµών, συνωνύµων, 

σηµειώσεων κ.λπ. Για την εισαγωγή καινούργιων εννοιών, τη δηµιουργία δηλαδή νέων 

εγγραφών υπάρχουν δύο τρόποι:  

• ο βασικός τρόπος για την εισαγωγή όρων σε δύο µόνο γλώσσες,  µε την πηγή  

του όρου, το αρκτικόλεξο αν υπάρχει, την πηγή του, το συγκείµενο, αν το θεωρεί 

απαραίτητο, και την πηγή του 

• ο προηγµένος τρόπος για την εισαγωγή  περισσότερων γλωσσών, την προσθήκη 

του όρου σε συλλογή, την αποθήκευση γραφικών, τη διασταύρωση αναφορών 

κ.λπ.  

Η IATE ως βάση ορολογίας  προσανατολισµένη στην έννοια έχει σχεδιασθεί σε τρία 

επίπεδα: το επίπεδο της έννοιας, ανεξάρτητο από κάθε γλώσσα, το επίπεδο της γλώσσας 

και το επίπεδο του όρου. Όταν ο χρήστης επιλέξει τον προηγµένο τρόπο πρέπει να 

αποθηκεύει τις εισαγόµενες πληροφορίες σε κάθε έπίπεδο. Και στις δύο περιπτώσεις το 

σύστηµα δεν επιτρέπει την εισαγωγή νέας έννοιας χωρίς προγουµένως να έχει γίνει η 

επιλογή του θεµατικού πεδίου στο οποίο ανήκει ο προς εισαγωγή όρος. Για το λόγο αυτό 

εµφανίζεται αυτόµατα το παράθυρο επιλογής των κωδικών ταξινόµησης σύµφωνα µε το 

σύστηµα Eurovoc10 και είναι αδύνατη η καταχώριση της εγγραφής, ακόµη και αν έχουν 

συµπληρωθεί τα απαραίτητα πεδία του δελτίου. Το χαρακτηριστικό αυτό αποτελεί µια από 

τις  καινοτοµίες του συστήµατος. Έχει τη δυνατότητα καθορισµού του βαθµού αξιοπιστίας 

ανά γλώσσα από 0 έως 3=καλά τεκµηριωµένο όρο. Μια άλλη ενδιαφέρουσα καινοτοµία είναι 

η αυτόµατη ανίχνευση των επαναλήψεων. Πριν από την τελική καταχώριση του νέου 

λήµµατος το σύστηµα συγκρίνει τον όρο – το περιεχόµενο του πεδίου του όρου συν τον 

κωδικό ταξινόµησης - σε σχέση µε τους υπάρχοντες στη βάση όρους και τους κωδικούς 

ταξινόµησής τους. Αν δεν υπάρχει ταυτόσηµο λήµµα ο όρος αποθηκεύται και εµφανίζεται 

στην οθόνη µε την τελική του µορφή, όπως για παράδειγµα :  

                                                           
10  ευρωπαϊκός πολύγλωσσος  θησαυρός για την ευρετηρίαση των δραστηριοτήτων των ευρωπαϊκών 

θεσµικών οργάνων 
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3η οθόνη 

 

Αν αντίθετα ανιχνευθεί  ταυτόσηµος όρος το σύστηµα εµφανίζει τον αριθµό της εγγραφής - 

πρωτεύον κλειδί- του όρου και το όργανο στο οποίο ανήκει η εγγραφή. Στο σηµείο αυτό ο 

χρήστης µπορεί µέσω υπερσυνδέσµων να εµφανίσει στην οθόνη του τα ταυτόσηµα δελτία 

και να τα συγκρίνει µε εκείνο που θέλει να δηµιουργήσει. Συνιστάται ιδιαίτερα λεπτοµερής 

και προσεκτική αντιπαράθεση των εγγραφών προτού  επιλέξει να συνεχίσει και να 

καταχωρίσει την νέα εγγραφή ή το νέο λήµµα προς αποφυγήν επαναλήψεων. 

3.1   ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ∆ΕΛΤΙΩΝ 

Όσοι έχουν ασχοληθεί µε τη συγχώνευση πολύγλωσσων δελτίων  δελτίων ορολογίας θα 

εκτιµήσουν ιδιαίτερα την διεπαφή της σύµπτυξης εγγραφών της IATE. Εκτός από µερικά 

δευτερεύοντα σηµεία που απαιτούν βελτίωση, έχει σχεδιαστεί απόλυτα ικανοποιητικά.  

Μέσω της λειτουργίας αυτής οι χρήστες µε το κατάλληλο προφίλ µπορούν να 

συγχωνεύσουν δύο εγγραφές  που το σύστηµα εµφανίζει ταυτόχρονα στην οθόνη και των 

οποίων στοιχίζει και ευθυγραµµίζει τα επίπεδα. Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να διατηρήσει, 

να αγνοήσει ή να παρατάξει στοιχεία των πεδίων των εγγραφών σε όλα τα επίπεδα τους 

(στο ανεξάρτητο από  γλώσσα επίπεδο, στο επίπεδο γλώσσας και το επίπεδο του όρου) και 

τέλος να ολοκληρώσει την συγχώνευση.  
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3.2   ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ 

Για να εξασφαλισθεί η ποιότητα της ορολογίας που καταχωρίζεται καθηµερινά από τους 

χρήστες, προβλέπεται διαδικασία επικύρωσης της ποιότητας των πληροφοριών. Μετά από 

κάθε επέµβαση,  το σύστηµα εισάγει τις εγγραφές στον κύκλο επαλήθευσης. Κάθε Τµήµα 

µετάφρασης  αναθέτει την επαλήθευση των όρων σε άτοµα  επιλογής του. Η διαδικασία 

επικύρωσης διαιρείται σε 3 κύκλους που δροµολογούνται αυτόµατα από το σύστηµα µετά 

την εισαγωγή νέων πληροφοριών : το 1ο στάδιο (τυπικός έλεγχος), αφορά τον  έλεγχο της 

ορθογραφίας και του τυπικού του λήµµατος,  το 2ο στάδιο (έλεγχος περιεχοµένου) αφορά  το 

περιεχόµενο του λήµµατος και την αντιστοιχία του µε τις αποδόσεις στις άλλες γλώσσες, το 

3ο στάδιο (τελικός έλεγχος ) αφορά το σύνολο του λήµµατος και την εξέτασή του σύµφωνα 

µε τους ”Κανόνες εισαγωγής δεδοµένων”[3].  

3.3   ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

Η εσωτερική επικοινωνία µεταξύ των χρηστών της βάσης διευκολύνεται από ένα σύστηµα 

αποστολής µηνυµάτων. Μηνύµατα µπορούν να σταλούν µε λεπτοµερή σχόλια για 

συγκεκριµένη εγγραφή του συστήµατος  επιλέγοντας αποδέκτη ή  αποδέκτες στα διάφορα 

µεταφραστικά τµήµατα. Επίσης, µηνύµατα που αφορούν τους διαχειριστές της βάσης  στα 

διάφορα όργανα µπορούν να σταλούν  µέσω του ταχυδροµείου της βάσης.  

4    ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΤΟΥ  ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ 

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, η συγκέντρωση διαφορετικών βάσεων µε αποτέλεσµα την 

επανάληψη πληροφοριών και η αναντιστοιχία των κωδικών ταξινόµησης  που προέκυψε 

είναι τα κύρια µειονεκτήµατα της σηµερινής ΙΑΤΕ. Η συστηµατική συνεργασία ανάµεσα στα 

όργανα έχει θέσει στόχο την από κοινού εξέταση των επαναλήψεων στις εγγραφές και την 

απάλειψή τους. Συγχρόνως, τα όργανα στοχεύουν στην από κοινού αναθεώρηση των 

κωδικών ταξινόµησης και την προσθήκη σε εγγραφές που είναι καταχωρισµένες χωρίς 

κωδικούς θεµατικών πεδίων. ‘Εχει ήδη υιοθετηθεί µέθοδος εργασίας και συναίνεσης για το 

σκοπό αυτό. ∆ιοργανικά επίσης αναµένεται ο αυστηρός καθορισµός του περιεχοµένου κάθε 

πεδίου του ορολογικού δελτίου, σύµφωνα µε τις αρχές του εγχειριδίου “Βέλτιστης Πρακτικής” 

[4] που επεξεργάστηκαν οι αρµόδιες διοργανικές επιτροπές11. Με βάση τις αρχές αυτές κάθε 

όργανο θα προβεί και σε µονοµερείς διορθώσεις που αφορούν αποκλειστικά τις δικές του 

εγγραφές. Όσον αφορά το λογισµικό του συστήµατος, επειδή ενώ παρέχει  πολλές 

δυνατότητες, ορισµένες διεπαφές δεν κρίθηκαν ιδιαίτερα φιλικές προς τον χρήστη, και η 
                                                           
11  Inter-institutional Committe for Translation and Interpretation (ICTI), IATE Technical Coordination 

Group (ITCG), IATE Data Management Group (IDMG) 
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απλούστευσή τους είναι ιδιαίτερα επιθυµητή. Όπως επιθυµητή είναι µια διεπαφή, 

παράλληλη µε εκείνη της συγχώνευσης, για τη διαίρεση των εγγραφών που περιέχουν δύο 

έννοιες  αντί µιας. 

5    ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Η ΙΑΤΕ κατέχει δικαιολογηµένα ηγετική θέση ανάµεσα στις πολύγλωσσες βάσεις ορολογίας  

παρά τα ελαττώµατά της. Αν και η σηµερινή διεπαφή της είναι πολύπλοκη, ο διαδραστικός 

της χαρακτήρας προσφέρει την αµεσότητα ενηµέρωσης που ικανοποιεί τον χρήστη. Όπως 

και οι βάσεις που κληρονόµησε είναι µικτού περιεχοµένου, µε ορολογία τόσο περιγραφική 

όσο και ρυθµιστική. Τα λήµµατα των εγγραφών της δεν βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο 

πιστότητας και οι δείκτες δεν αντικατοπτρίζουν τις διαφορές αυτές, παρέχει όµως τις 

δυνατότητες για βέλτιστη ορολογία. Αποτελεί εργαλείο ορογραφίας πολύπλοκο µεν αλλά 

ανεκτίµητο που προορίζεται και για την εξυπηρέτηση τόσο µεγάλου αριθµού χρηστών. Η 

διαδραστική αυτή βάση είναι  ιδανική  για τη συνεργασία  ανάµεσα στα όργανα της ΕΕ και 

στο µέλλον µε το ευρύ κοινό.  Για παράδειγµα, η παρακάτω εγγραφή αποτελεί δείγµα 

συνεργασίας της Επιτροπής και του Κοινοβουλίου για τη συγχώνευση  δεδοµένων τους σε 

µια κοινή εγγραφή.  

 

4η οθόνη 

 

Απώτερος στόχος της συνεργασίας  είναι η δηµιουργία πλήρως επαληθευµένων εγγραφών, 

σύµφωνα µε τους όλους τους προβλεπόµενους κανόνες, µε υψηλό δείκτη πιστότητας, τον 

ανώτερο για όλα τα λήµµατα µιας εγγραφής και  µε την ένδειξη κοινοκτηµοσύνης (αντί COM, 

EP, κ.ά.). 
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24   Developments in computational terminology management 
and its influence on terminology science and terminology work 

   
Klaus-Dirk Schmitz 

SUMMARY 

Using computers for terminology management has an almost 50 years old history. At the beginning of 

the sixties of the last century main frame computers were programmed to elaborate, maintain and 

retrieve terminological data collections. Later mini computers and (networking) personal computers 

were used to manage terminology for certain subject fields and the way of supporting terminological 

activities changed. Today the internet provides not only a medium for terminological research but also 

an online platform for world-wide cooperative terminology work. 

The paper describes the different stages of computational terminology management with special 

attention to the possibilities how the software solutions can support (and impede) the terminologist. In 

particular it is explained in detail how specific principles and methods of terminology theory were 

influenced by the technology and how terminological working methods have changed over the time. 

Special attention is drawn to ISO standards for terminological data modelling and the possibilities the 

world wide web offers to terminologists. 

Εξελίξεις της υπολογιστικής διαχείρισης ορολογίας και επίδρασή της 
στην επιστήµη Ορολογία και στην ορολογική εργασία 

 
Klaus-Dirk Schmitz 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η χρήση των υπολογιστών µε σκοπό τη διαχείριση της ορολογίας έχει ιστορία πενήντα χρόνων 

περίπου. Στην αρχή της δεκαετίας του 60 του περασµένου αιώνα, οι κεντρικοί υπολογιστές είχαν 

προγραµµατιστεί για να εκπονούν, να διατηρούν και να αντλούν συλλογές ορολογικών δεδοµένων. 

Αργότερα, οι µικρο-υπολογιστές και οι προσωπικοί υπολογιστές χρησιµοποιήθηκαν για την ορολογική 

διαχείριση µερικών θεµατικών πεδίων και ο τρόπος υποστήριξης των ορολογικών δραστηριοτήτων 

άλλαξε. Σήµερα, το Ίντερνετ αποτελεί όχι µόνο µέσο για την ορολογική έρευνα αλλά και µια επιγραµµική 

πλατφόρµα για παγκόσµια συνεργατική ορολογική εργασία. 

Η ανακοίνωση περιγράφει τα διαφορετικά στάδια της υπολογιστικής διαχείρισης της ορολογίας 

εστιάζοντας στο πώς οι λύσεις λογισµικού µπορούν να υποστηρίξουν (ή να εµποδίσουν) τον ορολόγο. 

Ιδιαίτερα, επεξηγεί µε λεπτοµέρεια πώς συγκεκριµένες αρχές και µέθοδοι της θεωρίας της ορολογίας 

δέχθηκαν επιδράσεις από την τεχνολογία και πώς οι ορολογικές µέθοδοι εργασίας άλλαξαν µε την 

πάροδο του χρόνου. Τέλος, δίνει ιδιαίτερη προσοχή στα πρότυπα ISO που αφορούν την µοντελοποίηση 

ορολογικών δεδοµένων καθώς και στις δυνατότητες που προσφέρει ο παγκόσµιος ιστός στους 

ορολόγους. 
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0 INTRODUCTION 

Based on the fundamental research and publications of Eugen Wüster (see e.g. Wüster 

1991, Picht/Schmitz 2001), several definitive works have been published in the eighties of 

the last century. These (text) books deal with the theoretical foundations of terminology 

science as a scientific discipline as well as the methods and principles of terminology work 

(Felber 1984, Dubuc 1985, Picht/Draskau 1985, Arntz/Picht 1989, Felber/Budin 1989, Sager 

1990). Besides the field of terminology standardisation, the practical transfer and realisation 

of most of the described principles of terminology work have been discussed and judged 

very critically. One of the reasons for this is that traditional tools for terminology work such 

as file cards, glossaries, term lists and special dictionaries in most cases do not allow the 

terminologist to follow the terminology principles described. Since the middle of the nineteen 

hundred sixties computer technology has provided adequate hardware for terminology 

management. The first main frame databases and PC-based terminology management 

programs only allowed with major difficulties to develop terminology by a concept-oriented 

approach. But today we find a number of reasonable computer-based tools supporting the 

defined principles of terminology science and terminology work. Using such modern 

terminology management systems have not only changed the working methods of 

terminologists but also have had repercussions to the theory of terminology science. 

 

1 Historical evolution 

The historical evolution of terminology theory, working methods and computational 

terminology management will be shown by the following chronologically ordered tables. 

 

1.1 Theory of terminology science with a link to computer applications 

before 1965: theoretical foundation established 

1965-1975: discussion and extension of the theoretical basis; different approaches; 
no computer-oriented research and development 

1975-1985: first publications about the design of termbanks, used fields, paper 
templates for recording terminological data and specific aspects of term 
bases (data retrieval, printing dictionaries, data exchange) 
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1985-1995: textbooks contain chapters about termbanks and computer-assisted 
terminology management; first guidelines and recommendations 

1995-today: (application-oriented) scientific discussion of new methods for 
computational terminology management; publications and standards 

 

1.2 Terminology work and computational terminology management 

before 1965: terminology work only with file cards, glossaries and term lists 

1965-1975: main frame termbanks (Team, Termium, Eurodicautom); first (paper) 
templates for recording; printed terminology lists; terminology data input 
and retrieval by data typists and not terminologists 

1975-1985: terminology software on mini computers (e.g. Ericsson Cat); direct 
access for terminologists; main frame termbanks accessible by in-house 
terminals; on-line data input and retrieval 

1985-1995:  simple PC-based terminology management programs for single users 
(e.g. Termex-MTX); direct access for terminologist; problems of 
harmonisation and integration for working groups; modules and 
procedures for data exchange, data consolidation and reuse 

1995-today: high-quality and powerful terminology management systems (e.g. 
MultiTerm); cooperative terminology work via networks (LAN and world 
wide web); client-server-architecture; integration into other tools (e.g. 
translator workbenches); additional programs supporting terminology 
work (e.g. term extraction software) 

 

2 Change of methods and principles for terminology management 

2.1 Concept orientation 

The design and architecture of the first computer-based tools for terminology management 

was not really adequate to create concept-oriented terminology collections. Although the 

developers of the first main frame termbanks attempted to realize the principle of concept 

orientation, practice has demonstrated that the database very often contained several 

terminological entries representing the same concept. The reason was the lack of a 

homonym controlling mechanism when entering new terms and the lack of a validation 

routine for so called doublets (double entries). Similar problems came up with the first PC-

based terminology programs that were too much designed for managing terms (instead of 

concepts). Most of them just allowed to store one term in each language per concept / entry, 
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and synonyms had to be recorded in separate entries. 

Today, almost all modern terminology management systems are able to create and maintain 

concept-oriented terminological entries and to store all terminological information belonging 

to one single concept within one single entry. They also allow to adequately realize 

hierarchical concept relations (superordinate, subordinate and related concept) by a linking 

mechanism between different entries. 

 

2.2 Treatment and handling of terms 

Old fashioned terminology systems were based on a data model allowing only restricted 

searching and sorting capabilities. Therefore it was necessary to enter multi-word terms in 

an inverted order, e.g. “interface, serial” instead of “serial interface”. In some systems an 

additional field (e.g. keyword) was implemented to support correct sorting and retrieving of 

entries. Other systems generated auxiliary entries with all possible sequences of word 

orders, but both solutions led in the long run to inconsistent data collections if for example 

the term of the main entry was changed or deleted. Modern terminology management 

systems provide demanding search functions with all possibilities of truncation, wild cards 

and fuzzy search algorithms allowing to enter a multi-word term in its natural word 

sequence. This supports to take over terms into other applications (e.g. into a word 

processor file without changing the term) as well as to automatically detect terms within a 

text and to align it to the corresponding term in the database. 

 

2.3 Term autonomy 

The data model of older termbanks very often supplies only one field or data category per 

language for the (main) term; sometimes we find one additional field for synonyms. But if 

there occur several terms or synonyms for the same concept, they are store all together in 

one field, separated e.g. by a semicolon. Such an implementation does not only complicate 

the searching and searching facility of the database software, it also prevents the necessary 

documentation of each of the terms by term-related data categories such as grammatical 

gender, part of speech, geographical usage or context example. Most of the modern 

terminology management systems support the principle of term autonomy allowing to repeat 

the data category term with all dependant data categories (grammatical gender, context 

example etc.) as much as it is necessary. By this, all terms representing a given concept can 

be managed, classified and documented in an adequate and reasonable way. 
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2.4 Terminological data modelling 

Introductory text books, recommendations and other publications dealing with terminological 

working methods or describing existing terminology databanks do not treat the topic of 

(computational) terminology management in an adequate and comprehensive way, if they 

are published several years ago. If at all, only few data categories are mentioned that are 

important for the management of terminological data collections. Only in rare cases we find 

additional information about the possible repeatability of data categories and proposals for a 

(paper-based) input template for terminological data. Newer publications demonstrate 

different possibilities to define and select data categories for terminological databases as 

well as proposals for modelling the terminological entry within a computer-based 

implementation of a terminology management system (see e.g. Schmitz 1996, 1998, 2001a, 

2001b and 2004b, Wright/Budin 2001). The works mentioned discuss aspects of 

terminological data modelling for different user groups and applications scenarios, taking 

into account principles of granularity, modelling variations, term autonomy and concept 

orientation. They do not propose a definite fixed data model like older publications, but they 

support and guide all persons involved in the design, implementation and operation of a 

computer-based terminology management system to find an adequate solutions for their 

own specific needs and requirements. The same objective have three ISO standards: ISO 

12620 (1999) lists and defines more than 200 data categories that could be serve as a 

repertoire and proposal for selecting data categories for the own terminology management 

system design. ISO 12200 (1999) and ISO 16642 (2003) provide not only interchange 

formats or terminological mark-up frameworks but also a terminological meta model that 

defines the basic architecture of a terminology management system. 
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25   Ειδικές γλώσσες της σύγχρονης εποχής -  
Η επιρροή της αγγλικής στην ελληνική 

   
Αναστασία Παριανού, Παναγιώτης Ι. Κελάνδριας 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Στη σύγχρονη εποχή, η επιστηµονική ορολογία συνεχίζει να προέρχεται αρκετά συχνά από την ελληνική 

και λατινική γλωσσική κληρονοµιά. Ωστόσο, παρατηρείται ότι η ορολογία και η µορφοσυντακτική δοµή 

των ελληνικών ειδικών κειµένων επηρεάζονται όλο και περισσότερο από την αγγλική γλώσσα σε όλα τα 

επίπεδα της (ανα)παραγωγής τους. Παραδείγµατα της επιρροής της αγγλικής στην ελληνική ειδική 

γλώσσα είναι, µεταξύ άλλων, οι όροι «ΗΙ ιός» ή «ΗIV ιός» αντί του ελληνικά σωστού «ιός του HI» ή «ιός 

του HIV», «τρανσγονιδιακός» αντί «διαγονιδιακός», «ΑΤΜ µηχανήµατα» αντί «µηχανήµατα ΑΤΜ». 

∆ιαπιστώνουµε λοιπόν, ότι η ελληνική γλώσσα είναι λιγότερο ‘εσωστρεφής’ (πρβλ. Decsy 1973: 184) 

απ’ ότι εθεωρείτο παραδοσιακά. Θα προσπαθήσουµε να κατηγοριοποιήσουµε τις οµάδες γλωσσικών 

φαινοµένων που επηρεάζονται από την αγγλική και να καταθέσουµε τον προβληµατισµό µας για τη 

µελλοντική πορεία της ελληνικής ειδικής γλώσσας. 

Modern specialised languages - the influence of english on greek 
 

Anastasia Parianou, Panayotis I. Kelandrias 

 

SUMMARY 
Modern scientific terminology is still drawing from the Greek and Latin linguistic heritage. We observe, 

however, that the terminology and the morphosyntactic structure of the Greek specialised texts are 

more and more influenced by the English language on all levels of their (re)production. So we see that 

Greek language is less introvert (cf. Decsy 1973: 184) than it was traditionally considered. We shall try 

to classify the groups of the linguistic phenomena influenced by English and expose our views on the 

future of the Greek specialised language. 

 

 

 

H ελληνική ως γλώσσα της επιστηµονικής ορολογίας 

Η διαµόρφωση της σύγχρονης ειδικής γλώσσας µε τη βοήθεια της ελληνικής και λατινικής 

γλωσσικής κληρονοµιάς είναι αναµφισβήτητο φαινόµενο. H επιρροή της, µάλιστα, ξεπερνά 

τα όρια των ινδοευρωπαϊκών γλωσσών και έχει επεκταθεί και σε άλλες γλώσσες, γεγονός 

που συµβάλλει στην επιστηµονική αλληλοκατανόηση των ειδικών διαφόρων χωρών 



 

 292 

(Νovodranova 1996:1061). Χρησιµοποιώντας ελληνογενείς και λατινογενείς λέξεις και όρους, 

η σύγχρονη επιστηµονική κοινότητα βρίσκει τρόπους διατύπωσης και έκφρασης νέων ιδεών 

και εννοιών. Έτσι, διατηρείται η διαχρονικότητα της ελληνικής και λατινικής επιρροής στο 

σύγχρονο επιστηµονικό κόσµο. Άλλωστε, µέχρι τον 18ο έως και το 19ο αιώνα, η λατινική 

γλώσσα -µε όλα τα ελληνικά στοιχεία που περιείχε- ήταν η διεθνής ‘κοινή’ γλώσσα της 

ακαδηµαϊκής και επιστηµονικής κοινότητας (Drozd/Seibicke 1973:28). 

Όταν πλέον οι εθνικές γλώσσες αντικατέστησαν τη λατινική, έπρεπε να βρεθεί ένας τρόπος 

υποδοχής των λατινικών και ελληνικών όρων από τις διάφορες εθνικές γλώσσες. Η λύση 

που βρέθηκε διέφερε κατά περίπτωση και περιελάµβανε, κυρίως: α) τα δάνεια, β) τα έκτυπα 

και γ) την κατά λέξη µετάφραση. 

Η µεταφορά ορολογίας γινόταν, λοιπόν, µε τη βοήθεια των νεολογισµών1, άλλοτε µε 

µεγαλύτερη και άλλοτε µε µικρότερη επιτυχία. Η προτίµηση της ελληνικής και λατινικής 

κληρονοµιάς µέχρι και σήµερα έχει συγκεκριµένες αιτίες. Η ελληνική και λατινική γλώσσα 

διαθέτουν γλωσσικό πλούτο, πρότυπα σχηµατισµού λέξεων και ελευθερία συνδυασµού 

γλωσσικών στοιχείων κατά το σχηµατισµό νέων όρων (Κichigina 1996:1023) που, 

προφανώς, είτε απουσιάζουν είτε εµφανίζονται ελάχιστα σε άλλες γλώσσες.  

H αγγλική ως επιστηµονική γλώσσα της σύγχρονης εποχής 

H σηµαντικότερη αλλαγή που συντελείται σήµερα στις περισσότερες γλώσσες οφείλεται, 

ασφαλώς, στην εµφάνιση των αγγλισµών2 (Stickel 2004:1). Η αιτία της διάδοσης των 

νεώτερων αγγλισµών δεν οφείλεται τόσο στην άµεση επαφή πολλών λαών µε την αγγλική 

γλώσσα µέσω κάποιων εκπροσώπων της όσο στην επαφή των µη αγγλόφωνων χωρών µε 

προϊόντα που προέρχονται από τις αγγλοσαξονικές χώρες (κυρίως τις Η.Π.Α.) και τη 

διάθεσή τους στις τοπικές αγορές. Η επαφή αυτή γίνεται, κυρίως, µέσω των ΜΜΕ, των 

διαφηµιστικών φυλλαδίων, των πολυκαταστηµάτων, των οδηγιών χρήσης, καθώς και µέσω 

των επιστηµονικών δηµοσιευµάτων όπου η ύπαρξη αγγλικών όρων τεκµηριώνει την 

παρουσία ειδικής γλώσσας και της γνώσης της από τους χρήστες.  

                                                           
1  Ως νεολογισµός στην ειδική γλώσσα θεωρείται ένας νέος όρος (νέο λέξηµα) ή µια νέα ειδική 

έκφραση (νέος φρασεολογισµός) ή ακόµα µια νέα σηµασία ενός προϋπάρχοντος όρου ή µιας 
προϋπάρχουσας έκφρασης, που διαδίδονται µέσα σε ένα συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα της 
γλωσσικής τους εξέλιξης, εκλαµβάνονται από τους χρήστες τους ως νέοι όροι και γίνονται αποδεκτοί 
ως ανήκοντες στη γλωσσική νόρµα.  

2  Αγγλισµοί ονοµάζονται τα δάνεια από την αγγλική γλώσσα σε µια άλλη γλώσσα, τα οποία 
θεωρούνται από τους µη φυσικούς οµιλητές τους συχνά ως ανεπιθύµητα. Τα δάνεια αυτά 
επηρεάζουν κυρίως το λεξιλόγιο, τη γραµµατική και τη γενικότερη δοµή ενός κειµένου και 
συναντώνται σε όλα τα είδη κειµένων.  
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Η εξέλιξη της αγγλικής ειδικής γλώσσας στη σύγχρονη εποχή ξεκίνησε από το 2ο Παγκόσµιο 

Πόλεµο. Από τότε, η επιρροή της στις υπόλοιπες γλώσσες εντείνεται όλο και περισσότερο 

και συνεχίζεται µέχρι σήµερα, όπου εκδηλώνεται τόσο στην κοινή όσο και στην ειδική 

γλώσσα3. Οι ειδικές γλώσσες που έχουν επηρεαστεί από τα Αγγλικά είναι πολλές και 

αφορούν, κυρίως, την ιατρική, την πληροφορική, ακόµα και την οικονοµία.  

Στο σηµείο αυτό οφείλουµε να κάνουµε µια διευκρίνιση. Σε αντίθεση µε τις αγγλικές λέξεις 

που χρησιµοποιούνται πλέον στην καθοµιλουµένη (π.χ. cash, easy, highlight, weekend), η 

ειδική γλώσσα δεν χρησιµοποιεί τους αγγλικούς όρους για λόγους εντυπωσιασµού, 

σηµασιολογικής ή υφολογικής αναβάθµισης των ειδικών κειµένων της, αλλά κυρίως γιατί οι 

(επιστηµονικές) καινοτοµίες γίνονται στις αγγλόφωνες χώρες (π.χ. Reframing (= αλλαγή 

πλαισίου στον Νευρογλωσσικό Προγραµµατισµό), e-wallet (= ηλεκτρονικό πορτοφόλι) ή 

Ιntro A.P.R. (= Εισαγωγικό Επιτόκιο). Η παγκοσµιοποίηση της επιστήµης και η 

συγκέντρωση της επιστηµονικής παραγωγής κυρίως στις Η.Π.Α. καθώς και η γλωσσική 

οικονοµία που χαρακτηρίζει πολλούς ειδικούς όρους της Αγγλικής, οδηγούν συχνά στη 

διατήρηση των αγγλικών όρων σε όλες τις άλλες γλώσσες.  

Απώλειες επιστηµονικών περιοχών από την κυριαρχία της αγγλικής γλώσσας 

Στην κοινωνιογλωσσολογία, «περιοχές» (domains) ονοµάζονται οι διάφοροι τοµείς στους 

οποίους χρησιµοποιείται η γλώσσα για να εξυπηρετήσει διαφορετικούς σκοπούς. Οι τοµείς 

αυτοί καθορίζονται θεµατικά και γλωσσικά, και περιλαµβάνουν περιοχές όπως το σχολείο, η 

εκκλησία, η πολιτική, η επιστήµη κ.λ.π. Με την αυξηµένη παρουσία των Αγγλικών στους 

διάφορους επιστηµονικούς τοµείς, υπάρχει αυξηµένος κίνδυνος «απωλειών» επικοινωνίας 

στις υπόλοιπες εθνικές γλώσσες (π.χ. Γερµανική, Ελληνική, Γαλλική). Οι απώλειες αυτές δεν 

συντελούνται µόνο σε επίπεδο λεξικού και ειδικής ορολογίας, αλλά, στο µέλλον, µπορούν να 

συντελέσουν στην υποχώρηση της εθνικής γλώσσας προς όφελος της αγγλικής. 

Επιστήµονες των θετικών επιστηµών, γιατροί, κοινωνιολόγοι, οικονοµολόγοι κ.ά. 

παρουσιάζουν τις επιστηµονικές τους εργασίες στο εξωτερικό αλλά και στις χώρες τους στην 

Αγγλική. Σε αυτό το δύσκολο έργο που επιτελούν, χωρίς να κατέχουν την Αγγλική ως 

µητρική γλώσσα, υιοθετούν τις επιστηµονικές συµπεριφορές των αγγλόφωνων συναδέλφων, 

εγκαταλείποντας έτσι βαθιά ριζωµένες επιστηµονικές συνήθειες που έχουν σχέση µε τον 

εθνικό πολιτισµό τους. Σύµφωνα µε τον Maletzke (1996:15/16), τα στοιχεία που ορίζουν το 

χαρακτήρα ενός πολιτισµού και τα οποία διαφέρουν από πολιτισµό σε πολιτισµό, είναι τα 
                                                           
3  Ένας λόγος για την υποχώρηση της ελληνικής γλώσσας στη διαµόρφωση της ειδικής γλώσσας είναι 

επίσης ότι όσο φθίνει η αρχαία ελληνική και λατινική παιδεία διεθνώς, οι επιστήµονες θα 
εµπιστεύονται περισσότερο την αγγλική γλώσσα ως πηγή ειδικών όρων.  
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εξής4: ο εθνικός χαρακτήρας, ο τρόπος αντίληψης της πραγµατικότητας βάσει του 

περιβάλλοντος στο οποίο ζούµε, η αίσθηση του χρόνου και του χώρου, ο υποκειµενικός 

τρόπος σκέψης, η γλώσσα, η εξωγλωσσική επικοινωνία, οι αξίες, οι κανόνες συµπεριφοράς 

και οι κοινωνικές σχέσεις.  

Ο πολιτισµός και ο τρόπος επιστηµονικής γραφής -σύµφωνα µε τον Galtung (1985, 2003)- 

είναι στενά συνδεδεµένοι. Ο πολιτισµός στον οποίο ανήκει ένας επιστήµονας δεν αποτελεί, 

βέβαια, παρά µόνο ένα στοιχείο που τον προσδιορίζει. Ωστόσο, πρόκειται για ένα στοιχείο 

µε σηµαντικές επιπτώσεις τόσο στον τρόπο σκέψης όσο και στον τρόπο γραφής του. 

Σύµφωνα πάντα µε τον Galtung (1985, 2003), υπάρχουν διαφορετικές πολιτισµικές τάσεις 

που µαρτυρούν το διαφορετικό τρόπο επιστηµονικής γραφής και ύφους. Ο ίδιος έχει 

καταλήξει σε τέσσερις κατηγορίες επιστηµονικής γραφής και ύφους: τη σαξονική, την 

τευτονική, τη γαλλική και την ιαπωνική. 

Εξετάζοντας το σαξονικό τρόπο γραφής, ο Galtung (1985, 2003) καταλήγει στα εξής 

συµπεράσµατα:  

Επίκεντρο της επιρροής: Η.Π.Α., Μεγάλη Βρετανία, Περιφέρεια επιρροής: Καναδάς, 

Αυστραλία, Χαρακτηριστικό στοιχείο: πραγµατολογικό. Στο σαξονικό τρόπο γραφής έχουµε 

να κάνουµε µε λιγότερο θεωρητικά και περισσότερο εµπειρικά κείµενα. Εξέχουσα σηµασία 

για τον αγγλοσάξονα επιστήµονα δεν έχει, λοιπόν, η δηµιουργία µιας θεωρητικής θέσης όσο 

η ανταλλαγή απόψεων χωρίς φιλοσοφικό υπόβαθρο και παράδοση. Αυτή η βαθιά ριζωµένη 

ιστορικά στάση ανάγεται στον 18ο αιώνα και τον αγγλικό εµπειρισµό (Locke, Hume). 

Η λειτουργία της αγγλοσαξονικής σκέψης, σύµφωνα µε τον Galtung, δεν βρίσκει σύµφωνη 

όλη την επιστηµονική κοινότητα. Μια φωνή (µερικής) διαφωνίας είναι αυτή του Wimmer 

(2001:7), ο οποίος υποστηρίζει ότι παρ’ όλο που κάθε πολιτισµός έχει τα γνωρίσµατα, το 

ύφος και τη συµπεριφορά του, είναι δυνατόν να υπάρχουν κοινά σηµεία τόσο στο 

περιεχόµενο όσο και στη δοµή µεταξύ πολιτισµικώς διαφορετικών παραδόσεων. Οι 

διαφορετικοί τρόποι γραφής µπορούν να µας δώσουν σηµαντικές πληροφορίες για την 

καλύτερη κατανόηση των διαφόρων επιστηµονικών κοινοτήτων και, επίσης, να µας 

προστατεύσουν από την εξιδανίκευση κάποιου συγκεκριµένου τρόπου γραφής (Pöckl 

1997:5). 

Όταν, λοιπόν, τα στοιχεία που προσδιορίζουν τον πολιτισµό και τον εθνικό επιστηµονικό 

τρόπο γραφής εξασθενίσουν σταδιακά, ελλοχεύει ο κίνδυνος της ελλιπούς έως ανύπαρκτης 
                                                           
4  βλ. Παριανού (2004: 404 επ.) 
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επικοινωνίας µεταξύ των ειδικών στη µητρική τους γλώσσα5. Η έλλειψη αυτή µπορεί να έχει 

ως αποτέλεσµα οι επιστήµονες-οµιλητές της ίδιας γλώσσας να επικοινωνούν στο µέλλον 

µόνο µέσω της Αγγλικής εφόσον δεν θα διαθέτουν τα κατάλληλα γλωσσικά εφόδια που 

απαιτούνται από έναν ειδικό επιστήµονα, δηλ. τα στοιχεία της ειδικής ορολογίας στη µητρική 

τους γλώσσα. Έτσι, ο επιστηµονικός τους λόγος θα εκφέρεται στοιχειωδώς στη µητρική τους 

γλώσσα και θα συµπληρώνεται µε πολλούς αγγλικούς όρους, αγγλικό συντακτικό και 

αγγλοσαξονικό ύφος6.  

Προβλήµατα κατά τον εµπλουτισµό της ελληνικής ειδικής γλώσσας µε στοιχεία της αγγλικής 

ειδικής γλώσσας  

Η εισαγωγή νέων αγγλικών λέξεων και όρων στην ελληνική γλώσσα συνοδεύεται από δύο 

κύρια στάδια: των καθιερωµένων αγγλικών όρων και των αγγλικών όρων στο στάδιο της 

εισαγωγής τους και, πιθανόν, πριν από την καθιέρωση ή την αχρησία τους. 

Στο σηµείο αυτό θα µας απασχολήσουν οι αγγλικοί όροι που βρίσκονται στο στάδιο της 

εισαγωγής τους στην ελληνική γλώσσα. Τα περισσότερα προβλήµατα που προκύπτουν από 

αυτή τη διαδικασία είναι κυρίως λεξιλογικής και γραµµατικής-συντακτικής προσαρµογής.  

-Εµφάνιση δάνειων όρων: 

Η εµφάνιση ξένων δάνειων όρων στην ελληνική γλώσσα είναι ένα φαινόµενο που συναντάµε 

τόσο στην κοινή όσο και στην ειδική γλώσσα. Το παρακάτω Παράδειγµα 2 από την ειδική 

γλώσσα στηρίζεται στο αγγλικό δάνειο on line (βλ. Παράδειγµα 1) και εµφανίζεται µαζί µε το 

ελληνικό ουσιαστικό εκπαίδευση για να αποτελέσει πλέον την πάγια έκφραση on line 

εκπαίδευση. Το συναντάµε επίσης εναλλάξ µε την σειρά εµφάνισης εκπαίδευση on line. 

Παραδείγµατα 1-2: 

1) 8th Annual Summer Institute for On-line Education 

May 23-27, 2005 

(http://nursing.uams.edu/institute/) 

2) Έµπειροι καθηγητές καθοδηγούν τους µαθητές σ' όλη τη διάρκεια των µαθηµάτων, 

αξιοποιώντας τεχνικές όπως η on line εκπαίδευση µέσω υπολογιστή σε πραγµατικό χρόνο 

και η χρήση πολυµεσικών εφαρµογών που δίνουν τη δυνατότητα εξάσκησης του λόγου σε 
                                                           
5  Ήδη, στη Σουηδία, τα µαθήµατα στα δηµοτικά σχολεία και γυµνάσια διδάσκονται όλο και 

περισσότερο στην Αγγλική, µε την αιτιολόγηση ότι οι µαθητές γίνονται δίγλωσσοι και η άριστη 
γνώση της Αγγλικής θα τους φανεί χρήσιµη κατά την µετέπειτα φοίτησή τους στα Α.Ε.Ι. 

6  Βλ. σχετικά Παριανού (2004:395-408) 
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πραγµατικό χρόνο. 

(http://193.92.86.20/onlinelearning/gr/index.asp) 

-Εναλλάξ σειρά εµφάνισης των µερών από τα οποία αποτελείται ο ειδικός όρος: 

H εναλλάξ σειρά εµφάνισης των µερών µιας ειδικής έκφρασης στην ελληνική ειδική γλώσσα 

είναι σύνηθες φαινόµενο, όπως αναφέρθηκε παραπάνω. Μάλιστα, παρατηρείται η τάση η 

σειρά εµφάνισης να ακολουθεί το αγγλικό πρότυπο ( Παραδείγµατα 3 και 4 και Παράδειγµα 

5 HIV/AIDS λοίµωξη). Το Παράδειγµα 6 παρουσιάζει τα δύο µέρη του ειδικού όρου µε 

διαφορετική σειρά (λοίµωξη HIV/AIDS) 7.  

Παραδείγµατα 3-6: 

3) How can further HIV/AIDS infection be prevented? 

(http://ohioline.osu.edu/hyg-fact/5000/5299.html) 

4) Basic Information on AIDS/HIV Infection and Related Illnesses 

(http://ourworld.compuserve.com/homepages/rossuk/h-aids.htm) 

5) Εκτός από τα οικονοµικά και κοινωνικά εµπόδια, η HIV/AIDS λοίµωξη, η ελονοσία και η 

φυµατίωση επηρεάζουν σε σηµαντικό βαθµό την κατάσταση των γυναικών, κυρίως στις 

οικονοµικά ασθενέστερες περιοχές του πλανήτη. 

(http://www.keel.org.gr/articles/topic/?id=596) 

6) ∆υνατότητα πρόσβασης των Ασφαλιστικών Οργανισµών αρµοδιότητας Γεν. Γραµµατείας 

Κοιν. Ασφαλίσεων και του ∆ηµοσίου στα αρχεία των οροθετικών και ασθενών µε λοίµωξη 
HIV/AIDS του Κέντρου Ελέγχου Ειδικών Λοιµώξεων (Κ.Ε.Ε.Λ.) για την πραγµατοποίηση 

ελέγχων µε εξουσιοδοτηµένα όργανά τους 

(http://www.dpa.gr/Documents/Gre/Apofaseis/18-734%2005.07.00.doc) 

-Χρήση του γένους ενός όρου: 

Τα παρακάτω παραδείγµατα δείχνουν τη δυσκολία προσδιορισµού του γένους ενός 

σηµαντικού ιατρικού όρου, ο οποίος έχει εισαχθεί τα τελευταία χρόνια στην ελληνική 

γλώσσα. Πρόκειται για ένα συνδυασµό φαρµάκων κατά του ιού HIV. Έτσι συναντάµε τον 

όρο HAART (Highly Active Antiretroviral Therapy) ως θεραπεία. Το Παράδειγµα 8 

                                                           
7  Σε διαφορετική θέση εµφανίζονται οι όροι HIV και AIDS τόσο στην αγγλική όσο και στην ελληνική 

γλώσσα.  
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προσαρµόζεται στο αγγλικό Παράδειγµα 7 όπου δεν προκύπτει γένος, ενώ στο Παράδειγµα 

9 χρησιµοποιείται το θηλυκό (στην HAART) και στο Παράδειγµα 10 το αρσενικό ή το 

ουδέτερο γένος (του HAART). Ωστόσο, τα αυστηρά ιατρικά κείµενα δεν χρησιµοποιούν 

σχεδόν ποτέ τη χρήση του γένους, όπως φαίνεται στο Παράδειγµα 10 (του HAART). 

Παραδείγµατα 7-10: 

7) Poorer Immunological Response to HAART in HIV+ Individuals Co-Infected with Hepatitis 

C Virus 

(http://www.retroconference.org/2002/Abstract/13430.htm) 

8) ∆ιαφορές στην ιολογική και ανοσολογική ανταπόκριση σε HAART ανάλογα µε το φύλο και 

την ηλικία 

(http://www.zita-congress.gr/aidsconference/scientificgreek.htm) 

9) Σε ασθενείς µε καλή ανταπόκριση στην HAART, η εµφάνιση σηµείων του συνδρόµου δεν 

αποτελεί λόγο γενικευµένης σύστασης για διακοπή/αλλαγή της αγωγής. 

(http://www.mednet.gr/archives/1999-5/437.html) 

10) Ο εµβολιασµός µετά την έναρξη του HAART µπορεί να αποδειχθεί ωφέλιµος. 

(http://health.in.gr/travel/printa.asp?CurrentArticle=17468 από health.in.gr) 

-∆άνειο µε προσαρµογή στις φωνητικές, γραφηµικές και µορφολογικές νόρµες της Γ.Σ. 

Το Παράδειγµα 12 αποτελεί υπόδειγµα δανείου, το οποίο προσαρµόστηκε πλήρως στην 

ελληνική γλώσσα. Ωστόσο, ο σωστότερος ειδικός όρος είναι ευκαιριακές λοιµώξεις (βλ. 

Παράδειγµα 13).  

Παραδείγµατα 11-13: 

11) Treatment of Opportunistic Infections Guidelines 

(http://aidsinfo.nih.gov/guidelines/default_db2.asp?id=69) 

12) Όταν ο αριθµός των κυττάρων CD4 µειωθεί κάτω του 200, ή όταν παρουσιαστούν 

οπορτουνιστικές λοιµώξεις ή καρκίνος, λέµε ότι ένα άτοµο µε λοίµωξη από HIV νοσεί από 

AIDS. 

(www.roche.gr/portal/eipf/ greece/portal/roche.gr/virology) 

13) Οι παρεµβάσεις αυτές συµβάλλουν στο να αυξηθεί η αντίσταση του ανοσοποιητικού 
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συστήµατος ή ακόµα και να καθυστερήσει η έναρξη επιπλοκών της νόσου, όπως οι 

ευκαιριακές λοιµώξεις και οι νεοπλασίες που σχετίζονται µε τα µεταγενέστερα στάδια του 

ΑlDS, και φαίνεται πως αυτό συµβαίνει χωρίς κάποιες καταγεγραµµένες παρενέργειες. 

(http://www.encephalos.gr/full/39-2-05g.htm) 

-Κατά λέξη µετάφραση 

Το παράδειγµα που ακολουθεί περιγράφει την κατά λέξη µετάφραση του αγγλικού ρήµατος 

to give στα ελληνικά υποδηλώνοντας τα ρήµατα διαφοροποιούµαι (Παράδειγµα 17) ή 

εξελίσσω (Παράδειγµα 18). Μάλιστα, τα Παραδείγµατα 16 (να δώσουν όλους τους τύπους 

κυττάρων) και 17 (να διαφοροποιηθούν µόνο σε κύτταρα) προέρχονται από το ίδιο κείµενο 

και χρησιµοποιούν τα δύο ρήµατα εναλλάξ.  

Παραδείγµατα 14-18: 

14) As we lose skin cells, cells from the lower layers divide to give new cells. 

15) It is now clear that the nucleus of a somatic cell can be transferred into an egg cell and 

give a new cell that is more totipotent. 

16) Στον άνθρωπο, τα βλαστοκύτταρα χαρακτηρίζονται ολοδύναµα τις πρώτες τρεις-

τέσσερις ηµέρες µετά τη γονιµοποίηση, καθώς µπορούν να δώσουν όλους τους τύπους 
κυττάρων συµπεριλαµβανοµένων των µεµβρανών και ιστών που χρειάζονται για να 

υποστηρίξουν την ανάπτυξη του εµβρύου (π.χ. πλακούντα). 

(http://www.bioethics.gr/document.php?category_id=69&document_id=311) 

17) Τελικά, στους ενήλικες, τα βλαστοκύτταρα που έχουν αποµείνει και χρησιµεύουν για την 

ανανέωση των κατεστραµµένων κυττάρων των ιστών, υπό φυσιολογικές συνθήκες, 

µπορούν να διαφοροποιηθούν µόνο σε κύτταρα των ιστών στους οποίους εδρεύουν. 

(http://www.bioethics.gr/document.php?category_id=69&document_id=311) 

18) Αυτά τα κύτταρα µπορούν να εξελιχθούν σε πολλούς διαφορετικούς κυτταρικούς 
τύπους, αυξάνοντας τις πιθανότητες αποκατάστασης των βλαβών οποιουδήποτε οργάνου. 

(http://health.in.gr/news/print.asp?arcode=6040) 

Συµπέρασµα 

Το ειδικό λεξιλόγιο και η δοµή της αγγλικής επηρεάζουν την ελληνική γλώσσα όπως και 

τόσες άλλες. Τα παραπάνω παραδείγµατα αποδεικνύουν ότι, σε πολλούς ειδικούς τοµείς η 
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ελληνική ειδική γλώσσα εξαρτάται από την αντίστοιχη αγγλική, εξάρτηση η οποία είναι 

µάλλον δύσκολο να υποχωρήσει. Ωστόσο, δεν πρέπει να ανησυχούµε διότι η αγγλική 

γλώσσα συνοδεύει την κοινή γλώσσα που οµιλούµε όλοι τουλάχιστον τα τελευταία 50 

χρόνια. Είναι γεγονός ότι όλο και περισσότερες αγγλικές λέξεις εισάγονται στην ελληνική 

γλώσσα. Όσο η Αγγλική είναι επιστηµονικά κυρίαρχη, η επιρροή της στις άλλες γλώσσες θα 

είναι αδιαµφισβήτητη. Όσον αφορά την ελληνική γλώσσα (τόσο την κοινή όσο και την ειδική), 

η Ιστορία έχει αποδείξει τη δυνατότητά της να δέχεται και να αφοµοιώνει ξένες λέξεις 

εµπλουτίζοντας το λεξικό της χωρίς, µέχρι σήµερα, να έχει διακυβευτεί η ύπαρξή της. 
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26   ∆ιαγλωσσικά οµότυπα της ελληνικής και αγγλικής ειδικής 
γλώσσας ηλεκτρολογίας – ηλεκτρονικής.  

Γλωσσοδιδακτική πρόταση 
   

Μελίνα Κυριαζή-Παπακωνσταντίνου 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Σε αυτήν την ανακοίνωση παρουσιάζονται οι διαγλωσσικά οµότυπες λεξικές µονάδες του ειδικού 

λεξιλογίου της Ηλεκτρολογίας - Ηλεκτρονικής και η κατάταξή τους σε κατηγορίες. Τα ευρήµατα της 

πειραµατικής διερεύνησης της συµβολής της διαγλωσσικής οµοτυπίας σε επίπεδο προσληπτικού 

λεξιλογίου επιτρέπουν τη διατύπωση γλωσσοδιδακτικής πρότασης. 

 

Cognate words of the greek and english electrical – electronics 
terminology. Their contribution to receptive vocabulary growth 

 
Melina Kyriazi-Papaconstantinou 

SUMMARY 

This paper is about cognate words from a corpus of electrical and electronics texts. Their classification 

is presented. The findings from an empirical research, in connection with the cognates facilitating role at 

recognitional vocabulary level, can lead to didactic considerations. 

 

 

 

 

 

0. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η εργασία αυτή έχει ένα πρακτικό στόχο: τη συµβολή στη διδασκαλία της αγγλικής ως ξένης 

γλώσσας ειδικότητας σε σπουδαστές Ηλεκτρολογίας - Ηλεκτρονικής της Τριτοβάθµιας 

Εκπαίδευσης. Μια έρευνα Ανίχνευσης Αναγκών των σπουδαστών, καθηγητών ειδικών 

µαθηµάτων και εργαζοµένων στις επιχειρήσεις, ανέδειξε ότι η κατανόηση του αγγλικού 

γραπτού λόγου ειδικότητας αποτελεί προτεραιότητα. Η ανάγκη αυτή σηµαίνει ανάπτυξη της 

αναγνωστικής ικανότητας, η οποία αποτελεί προσληπτική νοητική διαδικασία. Σύµφωνα µε 
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τα πειραµατικά δεδοµένα της έρευνας διαφόρων µελετητών1, η αναγνωστική ικανότητα είναι 

κατά πρώτιστο λόγο συνάρτηση του µεγέθους του προσληπτικού λεξιλογίου2 του 

αναγνώστη. Η προσληπτική γνώση του λεξιλογίου είναι επαρκής όταν σκοπός είναι η 

κατανόηση του βασικού νοήµατος για άντληση πληροφοριών. Γι’ αυτόν το λόγο, ό,τι συντελεί 

στην ανάπτυξη αναγνωριστικών ικανοτήτων προσληπτικού λεξιλογίου είναι επωφελές. Η 

αξιοποίηση της συµβολής της µητρικής γλώσσας (Γ1)3 στην προσληπτική γνώση του 

λεξιλογίου της Γ2 είναι τεκµηριωµένη από τα θεωρητικά και πειραµατικά δεδοµένα της 

διαγλωσσικής επίδρασης4. 

1. ∆ΙΑΓΛΩΣΣΙΚΑ ΟΜΟΤΥΠΑ 

Μια σύντοµη ανασκόπηση θα µας δώσει την εικόνα των ∆ιαγλωσσικά Οµότυπων λεξικών 

µονάδων (στο εξής: λ.µ.). 

Η σχετική αγγλική βιβλιογραφία χρησιµοποιεί τον όρο «cognate» για µία λ.µ. µιας γλώσσας 

που είναι παρόµοια µε µία λ.µ. άλλης γλώσσας. Στην ελληνική βιβλιογραφία, απ’ όσο 

γνωρίζουµε, δεν υπάρχει δόκιµη απόδοση του όρου «cognate»5.  

Εµείς χρησιµοποιούµε τον όρο «διαγλωσσικό οµότυπο»6 (στο εξής: ∆.Ο.) ως απόδοση του 

όρου «cognate». Κατ’ επέκταση αποδίδουµε ως «διαγλωσσική οµοτυπία» τους όρους 

«cognateness» ή «cognability» ή «cognacy» που αναφέρονται στην έννοια της σχέσης 

οµοιότητας µορφής (ή και σηµασίας) δύο λ.µ. δύο διαφορετικών γλωσσών. Για τα ∆.Ο., που 

παρουσιάζουν οµοιότητα µορφής και ταύτιση σε σηµασία, χρησιµοποιούµε τον όρο 

«αληθινά διαγλωσσικά οµότυπα» (στο εξής: Α.∆.Ο.).  

Τα ∆.Ο., τα οποία παρόλη την οµοιότητα µορφής έχουν διαφορετική/ές σηµασία/ες στις δύο 

γλώσσες, συνήθως αναφέρονται στη βιβλιογραφία ως false friends ή faux amis7. Εµείς τα 

ονοµάζουµε «ψευδο - διαγλωσσικά οµότυπα» (στο εξής: Ψ- ∆.Ο.). 

Σχετικά µε το σηµασιολογικό περιεχόµενο των Ψ.∆.Ο., αυτά εµφανίζουν ποικίλα µοντέλα 
                                                           
1 Alderson 1984 [1], Laufer 1991 [2], Haynes & Baker 1993 [3]. 
2 Η προσληπτική γνώση του λεξιλογίου ορίζεται ως η δυνατότητα ανάκλησης της σηµασίας της λέξης 

όταν απαντά στο γραπτό λόγο (πρβ. Nation 1990: 5 [4]). 
3 Sharwood Smith & Kellerman 1986: 208 [5], Gass & Selinker 1982 (1994: 15) [6], Ringbom 1991: 

150-151 [7]. 
4 Schmitt & McCarthy 1997: 2 [8]. 
5 Η Κασάπη – Ζωντανού (1997: 38) [9] αναφέρει τις λ.µ. της ξένης γλώσσας που έχουν όµοια µορφή 

και σηµασία µε λέξεις της µητρικής γλώσσας ως «συγγενείς λέξεις». 
6 Ο όρος «διαγλωσσικό οµότυπο» προτάθηκε από την καθηγ. Α. Αναστασιάδη – Συµεωνίδη. 
7 Η Αναστασιάδη – Συµεωνίδη (1994: 41 [10], 1997: 80 [11]) χρησιµοποιεί τον όρο «ψευδόφιλες» 

λέξεις, η δε Κασάπη – Ζωντανού (1997) [9] τον όρο«ψευδοδιαφανείς» ή «ψευδόφιλες» λέξεις. 
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σηµασιολογικής αναντιστοιχίας ή σηµασιολογικής αλληλοεπικάλυψης: 

(α) Ψ.∆.Ο. των οποίων η σηµασία δε συµπίπτει καθόλου. Εµείς χρησιµοποιούµε τον όρο 

«πλήρως ψευδοδιαγλωσσικά οµότυπα (στο εξής: Π.Ψ-∆.Ο.), π.χ. αγγλ. armature = 

οπλισµός, πανοπλία - ελλην. αρµατούρα = (ηλεκτρ.) φωτιστικό σώµα στεγανό, ισπ. pan 

= ψωµί - αγγλ. pan = τηγάνι, ταψί, αγγλ. actual = πραγµατικός - γαλλ. actuel = παρών, 

τρέχων, ενεστώς, πορτ. marmelada = γλυκό κυδώνι < marmelo = κυδώνι - αγγλ. 

marmelada = µαρµελάδα από πορτοκάλι. 

(β) Ψ-∆.Ο. των οποίων µερικές σηµασίες συµπίπτουν, αλλά είναι διαφορετικά ως προς τις 

περισσότερες σηµασίες, π.χ. αγγλ. damper = (τεχν.) ρυθµιστικό ελκυσµού καπνοδόχου 

(τύπου «πεταλούδας»), αποσβεστήρας κραδασµών, υγραντήρας (χαρτοσήµου) κτλ - 

ελλην. ντάµπερ = (τεχν.) ρυθµιστικό ελκυσµού καπνοδόχου (τύπου «πεταλούδας»), 

αγγλ. coke = οπτάνθρακας, κόκα-κόλα, κοκαΐνη - ελλην. coke = οπτάνθρακας, είδος 

γλυκού. 

(γ) Ψ-∆.Ο. των οποίων πολλές σηµασίες συµπίπτουν, ενώ είναι διαφορετικά σε πολύ λίγες 

σηµασίες, π.χ. αγγλ. console = χειριστήριο ηλεκτρονικό (π.χ. ήχου), υποστήριγµα 

(ραδιοφώνου, τηλεόρασης, στερεοφωνικού), θήκη, ειδικό έπιπλο κλπ, παρηγορώ - 

ελλην. κονσόλα = χειριστήριο ηλεκτρονικό (π.χ. ήχου), υποστήριγµα (ραδιοφώνου, 

τηλεόρασης, στερεοφωνικού), θήκη, ειδικό έπιπλο κλπ. 

(δ) Ψ-∆.Ο. εξαιτίας διαφορετικής συνυποδήλωσης (connotation) ή ύφους (style), π.χ. αγγλ. 

obtain (επίσηµη χρήση) ≠ γαλλ. obtenir (καθηµερινή χρήση). 

Εµείς ονοµάζουµε «µερικώς ψευδοδιαγλωσσικά οµότυπα» (στο εξής: Μ.Ψ-∆.Ο.) όλα τα Ψ-

∆.Ο. των κατηγοριών (β), (γ) και (δ) παραπάνω. 

Το χαρακτηριστικό της προέλευσης από µια κοινή γλώσσα-πηγή, προέχει στους ορισµούς 

των διαγλωσσικών οµότυπων στα περισσότερα έγκυρα αγγλικά λεξικά. Σε άλλα η σχέση 

παραγωγής ή δανεισµού προηγείται της προέλευσης. Στο Webster’s Third New International 

Dictionary, ο όρος «cognate» υποδηλώνει σχέση δανεισµού και η κοινή προέλευση αποτελεί 

είτε εναλλακτικό ή επιπρόσθετο χαρακτηριστικό του ζεύγους των ∆.Ο. λεξικών µονάδων, 

π.χ. αγγλ. tabacco – γαλλ. tabac, αγγλ. paunch – γερµ. panzer < λατιν. pantic-, pantex. 

Από την οπτική γωνία της ιστορικής γλωσσολογίας, τα ∆.Ο. εµφανίζονται σε γενετικά 

συγγενείς γλώσσες και τα κοινά φωνολογικά και σηµασιολογικά στοιχεία τους είναι 

επακόλουθο της κοινής ιστορικής προέλευσής τους. 

Η εφαρµοσµένη γλωσσολογία γενικά υιοθετεί τον ορισµό των ∆.Ο. ως λ.µ. µε παρόµοια 
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µορφή και σηµασία, προερχόµενων από γλώσσες µε κοινή µητέρα-γλώσσα. 

Στο χώρο της ψυχογλωσσολογίας, οι µελετητές παίρνουν συνήθως ως βάση τον ορισµό των 

∆.Ο. ιστορικογλωσσολογικού χαρακτήρα, δηλ. ότι τα ∆.Ο. εµφανίζονται σε γενετικά 

συγγενείς γλώσσες. Αλλά η συσχέτιση των ∆.Ο. (cognate pairing: Carroll 1992 [12]) είναι µια 

µορφή λεξικής αναγνώρισης και εµπλέκει τις νοητικές διεργασίες που συνεπάγεται η 

αναγνώριση νέων ερεθισµάτων µε βάση τη δηµιουργική χρησιµοποίηση γνωστών 

πληροφοριών. Η ετυµολογική πληροφορία δεν είναι απαραίτητη για τις διεργασίες του 

νοητικού λεξικού. Άλλωστε, η χρησιµοποίηση ετυµολογικών πληροφοριών προϋποθέτει 

«ειδικές γνώσεις» και συνεπάγεται ιδιαίτερες νοητικές διεργασίες. 

Στην διδακτική των ξένων γλωσσών, τα ∆.Ο. ορίζονται από τους περισσότερους µελετητές 

ως το ζεύγος των λ.µ. που είναι παρόµοια ως προς τη µορφή, τη φωνολογία ή και τη 

σηµασία τους. (Anthony 1953 [13], Lado 1957: 82-83 [14], Laufer 1990b [15]). ∆ηλαδή, τα 

∆.Ο., στα πλαίσια της κατανόησης του γραπτού λόγου και της διδασκαλίας / εκµάθησης 

λεξιλογίου, είναι οι λ.µ. που γίνονται κατανοητές µε την πρώτη µατιά ή άκουσµα και όχι εάν 

σύµφωνα µε ετυµολογικά κριτήρια είναι ζεύγη λ.µ. γενετικά συγγενών γλωσσών. 

Αξίζει να σηµειωθεί ότι η διάκριση ανάµεσα στα ∆.Ο. και τις δάνειες λέξεις δεν είναι σαφής, 

αλλά δεν είναι κάτι που ενδιαφέρει στη γλωσσοδιδακτική. Ακόµη, πολλοί µελετητές δεν 

κάνουν διάκριση ανάµεσα σε ∆.Ο. και διεθνισµούς. 

Τα τελευταία χρόνια η συµβολή των ∆.Ο. σε επίπεδο προσληπτικού λεξιλογίου (receptive / 

recognitional vocabulary) της Γ2,  όπως και η δυσκολία ή πλάνη που δηµιουργούν τα Ψ-

∆.Ο., συνιστούν βασικούς θεµατικούς άξονες έρευνας µε παιδαγωγικό προσανατολισµό. 

Σύµφωνα µε τους περισσότερους µελετητές, τα ∆.Ο. είναι παράγοντας διευκόλυνσης στην 

κατανόηση του γραπτού λόγου ιδιαίτερα. Η συµβολή τους είναι οπωσδήποτε συνάρτηση του 

βαθµού αναγνωρισιµότητάς τους (recognisability) και του βαθµού διαγλωσσικής, οµοτυπίας 

δηλ. Α.∆.Ο. ≠ Π.Ψ- ∆.Ο. ≠ Μ.Ψ- ∆.Ο. (βλ. Carroll 1992:99 [12] περί «cognate status»). 

Στο χώρο της διδασκαλίας των ξένων γλωσσών, η συστηµατική αξιοποίηση των ∆.Ο. είναι 

περιορισµένη (βλ Holmes 1986 [16], Holmes et al 1993 (1995) [17]. Εξαίρεση µάλλον 

αποτελεί το Εθνικό Βραζιλιανό Πρόγραµµα της αγγλικής ως ξένης γλώσσας ειδικότητας (βλ. 

Celani et al 1988 [18]), στο οποίο η συµβολή των ∆.Ο. αποτελεί βασική στρατηγική για την 

κατανόηση (reading comprehension) των αγγλικών γραπτών κειµένων ειδικότητας. 

2. ∆ΙΑΓΛΩΣΣΙΚΑ ΟΜΟΤΥΠΑ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 

∆ιερευνήσαµε ένα σώµα γραπτών παράλληλων ελληνικών και αγγλικών κειµένων (1970-
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1990) και συγκεκριµένα διδακτικά εγχειρίδια που πραγµατεύονται υποτοµείς της 

Ηλεκτρολογίας – Ηλεκτρονικής. Το σώµα των ελληνικών κειµένων απαρτίζεται από 12.369 

σελίδες, δηλ. περίπου 4.000.000 λέξεις, ενώ το σώµα των αγγλικών κειµένων αριθµεί 6.661 

σελίδες, δηλ. περίπου 2.000.000 λέξεις. 

Αποδελτιώσαµε όλες τις ξενογενείς λ.µ. των οποίων το ελληνικό σηµαίνον είναι παρόµοιο µε 

το αγγλικό. Πρέπει να τονισθεί ότι ετυµολογικά κριτήρια δεν έπαιξαν κανένα ρόλο, εφόσον 

αυτό που µας ενδιέφερε ήταν µόνο η κάποια οµοιότητα του αγγλικού σηµαίνοντος µε το 

ελληνικό σηµαίνον.. π.χ. ελλ. αρµατούρα / αγγλ. armature, ελλ. βουτύλιο / αγγλ. butyl, ελλ. 

πινιόν / αγγλ. pinion, ελλ. ντιστριµπιτέρ / αγγλ. distributor, ελλ. αντάπτορας / αγγλ. adaptor, 

ελλ. βολφράµιο / αγγλ. wolfram, ελλ. ρελέ / αγγλ. relay, ελλ. καντίνα / αγγλ. canteen, ελλ. 

κονβέγιορ / αγγλ. conveyor. 

Από το σώµα των αγγλικών παράλληλων κειµένων αποδελτιώσαµε τις ελληνογενείς λ.µ. 

(απλές ή σύνθετες), καθώς και λ.µ. υβρίδια µε ένα µόνο ελληνογενές (το πρώτο ή δεύτερο) 

συνθετικό στοιχείο, π.χ. acoustic, analysis, anode, asynchronous, atomic, authentic, 

automation, category, cathode, cylinder, diameter, diode, electrolysis, graphical, hydraulic, 

hyperbolic, kinematics, method, parabola, periphery, phenomenal, polar, protocol, rheostat, 

sphere, symbol, symmetry, synchronous, synthesis, technology, theorem, typical, 

amperometric, dynamometer, galvanoscope, kilowatt, megahertz, microprocessors, 

servomechanism. 

Το λεξικό corpus περιλαµβάνει περίπου 2.000 λ.µ. οι οποίες παρουσιάζουν οµοιότητα 

µορφής στην ελληνική και αγγλική γλώσσα, δύο γλώσσες οι οποίες δεν έχουν σχέση κοινής 

προέλευσης. 

Το σύνολο των ∆.Ο. του corpus ταξινοµήθηκε σε δύο βασικές κατηγορίες: 

Κατηγορία Α: Περιλαµβάνει τα ∆.Ο. που προέρχονται από την ελληνική, χωρίς διάκριση εάν 
πρόκειται για δάνεια ή αντιδάνεια ή δηµιουργήθηκαν µε (αρχαία) ελληνικά στοιχεία σε άλλη 
ξένη γλώσσα. (στο εξής ∆.Ο.ε = διαγλωσσικά οµότυπες ελληνογενείς λ.µ.). 

π.χ.  electrode / ηλεκτρόδιο   amorphism / αµορφία 

 periphery / περιφέρεια   asynchrony / ασυγχρονία 

 asymmetrical / ασύµµετρος  cyclotron / κύκλοτρο 

 caustic / καυστικός   kinematics / κινηµατική 

 parabola / παραβολή   magneto / µανιατό  

Κατηγορία Β: Περιλαµβάνει τα ∆.Ο. που είναι δάνειες λ.µ. στην ελληνική από ξένες γλώσσες 

και έχουν παρόµοιο σηµαίνον στην αγγλική (στο εξής: ∆.Ο.ξ = διαγλωσσικά οµότυπες 
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ξενογενείς λ.µ.). 

π.χ.  adaptor / αντάπτορας   boiler / µπόιλερ 

 carburet(t)or / καρµπυρατέρ  turbine / τουρµπίνα 

 motor / µότορας, µοτέρ   starter / στάρτερ 

 button /  µπουτόν    rotor / ρότορας 

Οι ∆.Ο. λεξικές µονάδες των κατηγοριών Α (∆.Ο.ε) και Β (∆.Ο.ξ) ταξινοµήθηκαν σε τρεις 

υποκατηγορίες: (1) λ.µ. της ΕΓ, (2) λ.µ. της ΕΓ+ΓΓ και (3) λ.µ. της ΓΓ. 

Η διάκριση στις τρεις παραπάνω υποκατηγορίες πραγµατοποιήθηκε µε τη συγκέντρωση 

επιπρόσθετων πληροφοριών για καθεµιά από τουλάχιστον τέσσερα έγκυρα λεξικά και µ,ε τις 

επιπλέον συζητήσεις και επεξηγήσεις από πληροφορητή ειδικότητας. 

Έτσι προέκυψαν οι υποκατηγορίες Α1, Α2, Α3, Β1, Β2 και Β3, όπως φαίνεται στα παρακάτω 

παραδείγµατα: 

Α1: ∆.Ο.ε.ΕΓ   anisotropy (=ανισοτροπία)  algebraic (=αλγεβρικός) 

Α2: ∆.Ο.ε.ΕΓ+ΓΓ   caustic (=καυστικός)  dynamic (=δυναµικός) 

Α3: ∆.Ο.ε.ΓΓ   authentic (=αυθεντικός)  strategy (=στρατηγική) 

Β1: ∆.Ο.ξ.ΕΓ  carburet(t)or (=καρµπιρατέρ) galvanism (=γαλβανισµός) 

Β2: ∆.Ο.ξ.ΕΓ+ΓΓ   blender (=µπλέντερ)  collar (=κολάρο) 

Β3: ∆.Ο.ξ.ΓΓ   group (=γκρούπ, οµάδα)  yacht (=γιότ). 

Στη συνέχεια όλες οι διαγλωσσικά οµότυπες λ.µ. των παραπάνω υποκατηγοριών 

διαχωρίστηκαν σε: (1) Αληθινά ∆ιαγλωσσικά Οµότυπα (Α.∆.Ο.) και (2) Ψευδο – 

∆ιαγλωσσικά Οµότυπα (Ψ-∆.Ο.). 

Τα Α.∆.Ο. περιλαµβάνουν τις λ.µ. των οποίων η σηµασία ταυτίζεται στην ελληνική και 

αγγλική, πάντοτε σε σχέση µε την διάκριση που επιχειρήσαµε (ΕΓ, ΕΓ+ΓΓ, ΓΓ), π.χ.: 

Α1.1: Α.∆.Ο.ε.ΕΓ, electrolyte = ηλεκτρολύτης 

Α2.1: Α.∆.Ο.ε.ΕΓ+ΓΓ, caustic = καυστικός 

Α3.1: Α.∆.Ο.ε.ΓΓ cost = κόστος 

Β1.1: Α.∆.Ο.ξ.ΕΓ flange = φλάντζα 

Β2.1: Α.∆.Ο.ξ.ΕΓ+ΓΓ model = µοντέλο 

Β3.1: Α.∆.Ο.ξ.ΓΓ garage = γκαράζ. 

Τα Ψ-∆.Ο. περιλαµβάνουν λ.µ. των οποίων η µορφή είναι παρόµοια στις δύο γλώσσες, 

ελληνική (Γ1) και αγγλική (Γ2), αλλά παρουσιάζουν σηµασιολογική αλληλοεπικάλυψη 
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διαφόρων τύπων. Αποτελούν µερικώς Ψ-∆.Ο. (Μ.Ψ-∆.Ο.) διότι το σηµασιολογικό τους 

περιεχόµενο στη Γ1 είναι ευρύτερο απ' ό,τι στη Γ2 ή αντιστρόφως ή και τα δύο, π.χ.: 

Α1.2: Ψ-∆.Ο.ε.ΕΓ acoustic = ακουστικός. Η συγκεκριµένη λ.µ. στη Γ1 καλύπτει 
περισσότερες σηµασίες, που στη Γ2 καλύπτονται από τις λ.µ. 
audio (ΕΓ) και auditory (ΓΓ). 

Α2.2: Ψ-∆.Ο.ε.ΕΓ+ΓΓ chemist = χηµικός Αυτή η λ.µ. καλύπτει σε κάθε µία από τις Γ1 
και Γ2 περισσότερες σηµασίες από ό,τι στην άλλη. Αυτές 
καλύπτονται στη Γ1 από τη λ.µ φαρµακοποιός και στη Γ2 από τη 
λ.µ. chemical. 

Α3.2: Ψ-∆.Ο.ε.ΓΓ economical = οικονοµικός Αυτή η λ.µ. καλύπτει σε κάθε µία από 
τις Γ1 και Γ2 περισσότερες σηµασίες από ό,τι στην άλλη. Αυτές 
καλύπτονται στη Γ1 από τη λ.µ φθηνός και στη Γ2 από τις λ.µ. 
financial και economic. 

Β1.2: Ψ-∆.Ο.ξ.ΕΓ damper = ντάµπερ (= ρυθµιστής αέρα ή καυσαερίων). Στη Γ2 
αυτή η λ.µ. καλύπτει περισσότερες σηµασίες, που στη Γ1 
καλύπτονται από τις λ.µ. αµορτισέρ (= αποσβεστήρας 
κραδασµών) και υγραντήρας (χαρτοσήµων). 

Β2.2: Ψ-∆.Ο.ξ.ΕΓ+ΓΓ coke = κοκ (= οπτάνθρακας ή είδος γλυκού). Αυτή η λ.µ. καλύπτει 
και στη Γ1 και στη Γ2 περισσότερες σηµασίες από ό,τι στην άλλη. 
Αυτές καλύπτονται στη Γ1 από τις λ.µ., κόκα-κόλα, κοκαϊνη και 
στη Γ2 από τις λ.µ a kind of greek sweet. 

Β3.2: Ψ-∆.Ο.ξ.ΓΓ club = κλαµπ (= εντευκτήριο, λέσχη). Αυτή η λ.µ. καλύπτει στη Γ2 

περισσότερες σηµασίες, που στη Γ1 καλύπτονται από τις λ.µ. 

ρόπαλο, κλοµπ, µπαστούνι (του γκολφ). 

Στο corpus µας εµφανίζεται πολύ µικρός αριθµός8 Πλήρως Ψ-∆.Ο. (Π.Ψ-∆.Ο.), π.χ.: 

Α1.2: Π.Ψ-∆.Ο.ε.ΕΓ authentication = επικύρωση, επαλήθευση ≠ *αυθεντικοποίηση ή 
αυθεντικότητα 

Α2.2: Π.Ψ-∆.Ο.ε.ΕΓ+ΓΓ atomize = ψεκαδοποιώ, κονιορτοποιώ, καταστρέφω µε ατοµικά 
όπλα ≠ *ατοµίζω, *ατοµοποιώ 

Β2.2: Π.Ψ-∆.Ο.ξ.ΕΓ+ΓΓ armature = οπλισµός, πανοπλία ≠ αρµατούρα (= φωτιστικό σώµα 
στεγανό). 

Γι' αυτό µε τη συντοµογραφία Ψ-∆.Ο. αναφερόµαστε στην ουσία σε Μερικώς Ψ-∆.Ο. (Μ.Ψ-
∆.Ο.). και µόνο εάν συντρέχει λόγος υπογραµµίζουµε τη διάκριση ανάµεσα σε Μ.Ψ-∆.Ο. και 
Π.Ψ-∆.Ο. 

3. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

α. Από το σύνολο των ∆.Ο. του corpus το 74% είναι Α.∆.Ο. (και µάλιστα λ.µ. της ΕΓ) και 

                                                           
8 Πρβ. έρευνα Martinez (1994) [19]: µόνο έξι Π.Ψ-∆.Ο. σε corpus 74.053 λέξεων αγγλικού και 

ισπανικού ειδικού λεξιλογίου  
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µόνο το 26% είναι Ψ-∆.Ο. Η µονοσηµία και ο περιορισµός επέκτασης του 

σηµασιολογικού πεδίου, πρωτεύον χαρακτηριστικό των ειδικών λεξιλογίων, καθώς 

επίσης και ο µεγάλος αριθµός ∆.Ο. όρων που προέρχονται από κύρια ονόµατα 

(επωνύµια) (π.χ. amperage / αµπεράζ, watt / βατ, ohmic / ωµικός, cartesian / 

καρτεσιανός, voltmeter / βολτόµετρο κ.τ.λ.), εξηγούν το γεγονός ότι η παραπάνω 

αριθµητική αναλογία  των Α.∆.Ο. και Ψ-∆.Ο. είναι αντίστροφη εκείνης που εµφανίζεται σε 

µελέτες των ∆.Ο. της ΓΓ για διάφορα ζεύγη γλωσσών. 

β. Το πλήθος των ελληνογενών ∆.Ο. (34 %), το µεγαλύτερο µέρος των οποίων προέρχεται 

από τους συναφείς κλάδους των Μαθηµατικών, της Φυσικής και της Χηµείας, 

αναµενόταν πολύ µεγαλύτερο, σύµφωνα µε την αντίληψη ότι οι ελληνογενείς όροι είναι 

εγγενές γνώρισµα των ειδικών λεξιλογίων της αγγλικής. Η παραγωγή επιστηµονικών 

όρων ελληνικής προέλευσης είναι περιορισµένη ιδιαίτερα στον κλάδο της Ηλεκτρονικής 

όπου η επίδραση της αγγλο-αµερικανικής γλώσσας παίρνει τη µορφή χιονοστιβάδας. 

γ. Τα ξενογενή ∆.Ο., της ΕΓ κυρίως (πέραν των επωνυµίων), παρουσιάζουν µεγάλη 

οµοιότητα ως προς τη µορφή µε τις αντίστοιχες ελληνικές λ.µ., κυρίως διότι αποτελούν 

σχετικά πρόσφατες δάνειες λέξεις και η χρήση τους συνήθως περιορίζεται στο χώρο των 

ειδικών του κλάδου. Ο µεγάλος βαθµός αναγνωρισιµότητας τους είναι πολύ χρήσιµος 

στη γλωσσοδιδακτική, π.χ. dimmer (= ντίµερ), flange (= φλάντζα), relay (= ρελέ), monitor 

(= µόνιτορ). 

δ. Το µεγαλύτερο µέρος των ∆.Ο. ανήκουν στη γραµµατική κατηγορία των ουσιαστικών 

(79%), ένα µικρό ποσοστό είναι επίθετα (18,3%), πολύ λιγότερα είναι ρήµατα (2,6%) και 

ελάχιστα είναι επιρρήµατα (0,4%). 

4. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ∆ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Η πειραµατική διερεύνηση9 της συµβολής των ∆.Ο. σε επίπεδο προσληπτικής ικανότητας, 

µε γραπτές δοκιµασίες επίγνωσης και προσληπτικής γνώσης, χωρίς περικείµενο, σε 

αντιπροσωπευτικό δείγµα σπουδαστών Ηλεκτρολογίας - Ηλεκτρονικής, κατέδειξε ότι: 

Ο βαθµός προσληπτικής γνώσης είναι υψηλότερος για τα ∆.Ο. από τα Μη-∆.Ο. 

Μεταξύ των διαφόρων κατηγοριών των ∆.Ο. οι σπουδαστές κατανοούν καλύτερα τα 

ελληνογενή από τα ξενογενή ∆.Ο., τα Α.∆.Ο. από τα Ψ-∆.Ο., και τα ∆.Ο. της ΕΓ καλύτερα 

                                                           
9 Βλ. Μελίνα Κυριαζή - Παπακωνσταντίνου 2001 [20], Το Ειδικό Λεξιλόγιο της Ηλεκτρολογίας-

Ηλεκτρονικής. ∆ιδακτική Προσέγγιση, ∆ιδακτορική ∆ιατριβή, ΑΠΘ, Κεφ. 7, για αναλυτική 
παρουσίαση των πειραµατικών δοκιµασιών. 



 

 311 

από εκείνα της ΕΓ+ΓΓ και πολύ καλύτερα από τα ∆.Ο. της ΓΓ, πράγµα που αποκαλύπτει την 

επιρροή της γνωστικής υποδοµής ειδικότητας. 

Ο βαθµός επίγνωσης εµφανίζει παρόµοια διαβάθµιση µεταξύ των αντιστοίχων κατηγοριών 

∆.Ο. 

Τα ευρήµατα αυτά επιτρέπουν να συµπεράνουµε ότι η συµβολή των ∆.Ο. αποτελεί βασικό 

συντελεστή για τη διεύρυνση του προσληπτικού λεξιλογίου, διότι τα ∆.Ο. αποτελούν εν 

δυνάµει λεξιλογικό απόθεµα για την Γ2. Η ανάπτυξη γλωσσικής συνειδητοποίησης10 

(language awareness / consciousness raising) αποτελεί κλειδί για την αξιοποίηση της 

διαγλωσσικής οµοτυπίας και αφορά τόσο τους διδάσκοντες όσο και τους διδασκόµενους. 
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27   ∆υσκολίες κατά την ανάγνωση µαθηµατικών παραστάσεων και 
αντιστοίχιση ορολογίας στην ελληνική - γαλλική γλώσσα 

   
Μαρία Παπαγεωργίου 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Μια από τις ιδιαιτερότητες των επιστηµονικών και τεχνικών κειµένων (technoscientifiques) και ιδιαίτερα 

των µαθηµατικών, είναι η ύπαρξη µη γλωσσικών εκφράσεων (ο Kocourek τις ονοµάζει 

brachygraphiques [1]) που εµφανίζονται είτε ως συντοµογραφικές λεξικές µονάδες (µε γράµµατα) είτε 

ως ιδεογραφικές λεξικές µονάδες (µε αριθµούς και σύµβολα).   

Στόχος της παρούσας ανακοίνωσης αρχικά, είναι η µελέτη των δυσκολιών / εµποδίων που εµφανίζονται 

κατά την εκφορά / ανάγνωση σύνθετων µαθηµατικών παραστάσεων (π.χ. εξισώσεων) που συνδυάζουν 

τις παραπάνω εκφράσεις στο πλαίσιο της επεξεργασίας ενός επιστηµονικού κειµένου µε δεδοµένο ότι 

τα λεξικά ή τα γλωσσάρια µαθηµατικών όρων δεν περιέχουν συνήθως τον τρόπο εκφοράς των 

µαθηµατικών παραστάσεων παρά µόνο τον ορισµό.  

Στη συνέχεια, µετά την επισήµανση των ελλείψεων της ορολογίας που δυσχεραίνουν την επικοινωνία, 

θα παρουσιασθούν στρατηγικές αναζήτησης διαγλωσσικών αντιστοιχιών µεταξύ των όρων που 

χρησιµοποιούνται κατά την εκφορά των µαθηµατικών παραστάσεων στα γαλλικά και στα ελληνικά  µε 

στόχο να διευκολυνθεί τόσο ο διδασκόµενος όσο και ο διδάσκων στην κατανόηση και παραγωγή του 

επιστηµονικού λόγου των µαθηµατικών. 

 

Difficultés à la prononciation des formules mathématiques et 
correspondance de termes mathématiques grecs –français 

 
Maria Papageorgiou 

RESUME 
Une des particularités des textes technoscientifiques et spécialement des mathématiques, est qu’ils 

sont riches en expressions dites non linguistiques (Kocourek les dénomme brachygraphiques [1]) 

lesquelles apparaissent soit comme unités lexicales abréviatιves alphabétiques (lettriques) soit comme 

unités lexicales idéographiques (les idéogrammes). 

Vu que les dictionnaires ou les glossaires des mathématiques ne contiennent pas d’habitude le mode 

de lecture des formules mathématiques mais seulement la définition, cette communication se propose 

d’étudier les difficultés rencontrées pendant l’énonciation des formules mathématiques contenant des 

expressions brachygraphiques (par exemple des équations), dans le cadre d’exploitation d’un texte 

technoscientifique.  

Par la suite, après avoir signalé les «lacunes» de la terminologie qui gênent la communication, seront 

proposées des stratégies de correspondance interlinguale entre les termes utilisés lors de la 

prononciation des formules mathématiques en français et en grec dans le but de faciliter l’apprenant et 

l’ enseignant dans la compréhension et la production du discours mathématique.  
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1 ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ: ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ Ι∆ΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ 

Οι Ειδικές Γλώσσες (στο εξής: Ε.Γ.) αντανακλώντας την εξέλιξη της ανθρώπινης γνώσης, 

παίζουν έναν όλο και πιο σηµαντικό ρόλο στην εποχή µας. Αποτελούν κατά κύριο λόγο 

εργαλείο επικοινωνίας ανάµεσα σε ειδικούς όπως προκύπτει από τις εξειδικευµένες ανάγκες 

που έχουν συγκεκριµένες οµάδες ανθρώπων να επικοινωνήσουν για θέµατα ειδικά, τα 

οποία παρουσιάζουν αποκλειστικό ενδιαφέρον για τα άτοµα της οµάδας. Λαµβάνοντας 

υπόψη τη συσσώρευση της ανθρώπινης γνώσης στη σηµερινή κοινωνία που έχει ως 

επακόλουθο την αυξητική τάση της ορολογίας στην επιστήµη, η επικοινωνιακή λειτουργία 

των Ειδικών Γλωσσών µεγιστοποιείται, αφού η βάση της ειδικής επικοινωνίας είναι η 

µετάδοση γνώσης και πληροφοριών. 

Η εξέλιξη αυτή δεν αφήνει αµέτοχους τους διδάσκοντες της ξένης γλώσσας και όσους 

εµπλέκονται σε θέµατα διδασκαλίας ξένων γλωσσών για ειδικούς σκοπούς, ανίχνευσης 

εξειδικευµένων αναγκών και σχεδιασµού προγραµµάτων γλωσσικής κατάρτισης. Το ίδιο 

σηµαντική είναι η ενασχόλησή τους µε την επεξεργασία και τη χρήση της ορολογίας µεταξύ 

δύο γλωσσών. 

 

1.1  ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ 

Οι Ε.Γ. 1 αποτελούν µια ποικιλία της Γλώσσας, βασίζονται και προέρχονται από αυτήν, δε 

συνιστούν ένα αυτόνοµο σύστηµα, αλλά χαρακτηρίζονται ως µια υποδιαίρεση ή µια 

υπογλώσσα. Σύµφωνα µε τον Kocourek «η Ειδική Γλώσσα αποτελεί µια υπογλώσσα της 

Γλώσσας της λεγόµενης φυσική, εµπλουτισµένη µε στοιχεία βραχυγραφίας, δηλαδή 

συντοµογραφίες και ιδεογράµµατα, τα οποία ενσωµατώνονται σε αυτή συµµορφούµενα µε 

τις γραµµατικές επιταγές της»[1]. Με τα στοιχεία αυτά που εµπλουτίζουν µια υπογλώσσα θα 

                                                           
1  Ενώ για τον Kocourek [1] ονοµασίες όπως Ειδική -ές Γλώσσα -ες, Γλώσσα Ειδικότητας, Γλώσσα για 

Ειδικούς Σκοπούς κλπ. θεωρούνται συνώνυµες, οι Sager, Dungworth & McDonald [2] θεωρούν ότι ο 
όρος «Γλώσσες για Ειδικούς Σκοπούς» πρέπει να χρησιµοποιείται µόνο στην περιοχή της 
διδακτικής αυτών των Γλωσσών, καθότι οι στόχοι ενός προγράµµατος κατάρτισης σε Ειδική 
Γλώσσα πρέπει να ανταποκρίνονται στους ειδικούς σκοπούς των διδασκοµένων. Οι ίδιοι υιοθετούν 
και τον όρο «Ειδικές Γλώσσες» ο οποίος χρησιµοποιείται και από την Παπακωνσταντίνου [3]. Οι 
Kittredge και Lehrberger [4] χρησιµοποιούν τον όρο «Υπογλώσσα» όπως και η Κατσόγιαννου [5] 
όταν αναφέρεται «στις βασικές µεθοδολογικές αρχές που εφαρµόζονται κατά τη διαδικασία 
εντοπισµού επιστηµονικής ορολογίας σε δεδοµένη υπογλώσσα». Αντίθετα, ο Gentillhomme [6] 
προτιµά τον όρο «Τεχνόλεκτο» (Τechnolecte) για τα µαθηµατικά εφόσον ασχολείται αποκλειστικά µε 
τον τρόπο έκφρασης (γραπτό και προφορικό) µιας ειδικής επιστηµονικής κοινότητας στο πλαίσιο 
της επαγγελµατικής της δραστηριότητας. Η έκφραση της µαθηµατικής σκέψης δεν περιορίζεται στο 
να δέχεται µονόπλευρα την επιρροή της γενικής γλώσσας εφόσον οι µαθηµατικοί πρέπει εκ των 
πραγµάτων να εφεύρουν τους δικούς τους όρους και τον τρόπο χρήσης τους ακόµη και αν τα 
σηµαίνοντα τα δανείζονται από τη Γενική Γλώσσα.   
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ασχοληθεί η ανακοίνωσή µας και συγκεκριµένα µε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της 

υπογλώσσας των µαθηµατικών και τον ρόλο τους στην κατανόηση και την παραγωγή του 

µαθηµατικού επιστηµονικού λόγου σε συγκεκριµένες περιστάσεις. 

Έτσι, εάν ο µη-γλωσσικός κώδικας των Ε.Γ., δηλ. γραφικά σύµβολα, διαγράµµατα, 

ονοµατολογίες καθώς και το στοιχείο της γλωσσικής οικονοµίας που αντιπροσωπεύεται από 

διάφορες βραχυγραφίες, ακρωνύµια και γραµµατοσύµβολα, αποτελούν κάποια από τα 

στοιχεία που συνθέτουν το φάσµα των διακριτικών γνωρισµάτων των Ε.Γ., τότε το ειδικό 

λεξιλόγιο των µαθηµατικών χαρακτηρίζεται από: 

1) το µεγάλο αριθµό βραχυγραφιών κάθε είδους. Σύµφωνα µε τον Κocourek [1] η 

συντόµευση µπορεί να είναι αλφαβητική (να σχηµατίζεται από γράµµατα) ή 

ιδεογραφική (να αποτελείται από αριθµούς και ειδικά σύµβολα). Έτσι, η 

συντόµευση µονολεκτικών ή µη λεξικών µονάδων (στο εξής λ. µ.), π.χ. cos < 

cosinus, η χρήση γραµµατοσυµβόλων π.χ. µ < micro, η χρήση ακρωνυµίων π.χ. 

PGDC < Plus Grand Diviseur Commun, είναι µερικά από τα µοντέλα συντόµευσης 

που διακρίνει ο  παραπάνω ερευνητής (Κocourek [1]). Οι Sager et al [2] 

υπογραµµίζουν ότι οι Ε.Γ. έχουν τη δυνατότητα να συµπιέζουν τις πληροφορίες όχι 

µόνο σε λεξικό επίπεδο, αλλά και σε συντακτικό. Για παράδειγµα η χρήση 

ορισµένων συµβόλων στις µαθηµατικές εξισώσεις αποτελούν συντόµευση 

ολόκληρων φράσεων π.χ. ∀ x ∈ R,  x ∃ 0 ⇒ ∃ y ∈ R+  ⁄  y = √ x (Pour tout x de R x 

positif implique qu’il existe y de R plus tel que y soit la racine carrée de x).              

Ειδικά τα γράµµατα χρησιµοποιούνται στα µαθηµατικά κείµενα µε πολλούς 

τρόπους παριστάνοντας (µαθηµατικά) αντικείµενα όπως σηµεία (Α, Β, …), ευθείες 

(ΑΒ, ΑΓ,…), γεωµετρικά σχήµατα (ΑΒΓ,…) ή σταθερές (π, e, …), σύµβολα 

σχέσεων ή αναφορικά (Χ, ∩, U…), σύµβολα συναρτήσεων (f, p,…), ή συντοµεύσεις 

(Α, Ψ, …) καθώς και ολόκληρες προτάσεις στη Λογική (p, q, …). 
2) τη συνύπαρξη γλωσσικών και µη-γλωσσικών στοιχείων. Ειδικά για τα µαθηµατικά 

τα µη –γλωσσικά στοιχεία αποτελούν το κυρίαρχο διακριτικό γνώρισµα. Πίνακες, 

διαγράµµατα, γραφικές παραστάσεις, εικονογραφήµατα από κοινού µε τα σύµβολα, 

τους αριθµούς και τους τύπους των Μαθηµατικών θα µπορούσαµε να πούµε ότι 

συνιστούν ένα «µη -γλωσσικό κώδικα». Άλλωστε, µερικές από τις πιο σηµαντικές 

ιδέες των µαθηµατικών εκφράζονται µε τη βοήθεια αυτής της ποικιλίας συµβόλων. 

Υπάρχουν µαθηµατικά σύµβολα εξαιτίας των διαφορετικών χαρακτήρων τύπωσης 

ή γραφής. Πρόκειται για απλά σύµβολα όπως  +, -, = …, ή για πιο ειδικά σύµβολα 

όπως: √, ∑, ∫, …  

3) την ακρίβεια και την οικονοµία. Η ακρίβεια στη διατύπωση των συνθέτων νοηµάτων 
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του επιστηµονικού λόγου των µαθηµατικών καθώς και η ανάγκη για καθαρότητα, 

συνοπτικότητα και λογική ακολουθία, επιδιώκονται µε την αποφυγή της 

συνωνυµίας, τον περιορισµό της πολυσηµίας και των διφορούµενων όρων. Με τη 

χρήση περιεκτικών όρων, την παράλειψη στοιχείων από σύνθετους όρους, τις 

διάφορες συντοµογραφίες και το µη–γλωσσικό κώδικα επιτυγχάνεται η οικονοµική 

έκφραση του περιεχοµένου των µαθηµατικών κειµένων, το οποίο µε αυτόν τον 

τρόπο καθίσταται προσπελάσιµο µόνο από τους ειδικούς. 

 

2 ∆ΥΣΚΟΛΙΕΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ 

Tα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της υπογλώσσας των µαθηµατικών που περιγράψαµε πιο 

πάνω αποτελούν παράγοντες που δυσχεραίνουν αρκετές φορές την κατανόηση και την 

παραγωγή του προφορικού µαθηµατικού επιστηµονικού λόγου όταν πραγµατώνονται στην 

ξένη γλώσσα και σε συγκεκριµένες περιστάσεις. Όπως διαπιστώνεται και από την εµπειρία 

µας, οι δυσκολίες παρουσιάζονται κυρίως κατά την ανάγνωση (εκφώνηση) ή την απόδοση 

του κειµένου στην ξένη γλώσσα και προέρχονται από τον ιδιαίτερο χαρακτήρα της 

µαθηµατικής υπογλώσσας. Ιδιαιτερότητες αναφέρονται: 

• στη δηµιουργία των συµβόλων: Κοντά στα προφορικά στοιχεία εµφανίζονται σαν 

µέσα έκφρασης συµβολικά και γραφικά στοιχεία που πρέπει να αποµνηµονευθούν,  

• στην έκφραση και στη σύνταξη: Ο τρόπος έκφρασης και η σύνταξη των  

προτάσεων αυτής της υπογλώσσας διαφέρουν συχνά σηµαντικά από αυτόν της 

καθοµιλούµενης γλώσσας και υπογλωσσών άλλων κλάδων καθώς και  

• στη συγκέντρωση του νοήµατος: Η ακρίβεια και η συντοµία της µαθηµατικής 

υπογλώσσας δεν παρουσιάζει πλεονασµό και έτσι σχεδόν κάθε σύµβολο και κάθε 

λέξη του κειµένου είναι σηµαντικά για την κατανόηση. 

 

2.1  ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ - ∆ΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 

Η έρευνά µας πραγµατοποιήθηκε στο πλαίσιο της διδασκαλίας του µαθήµατος της Γαλλικής 

γλώσσας για ειδικούς σκοπούς στους φοιτητές του τµήµατος Μαθηµατικών της Σχολής 

Θετικών Επιστηµών του Α.Π.Θ. 

Λαµβάνοντας υπόψη πως ένα από τα χαρακτηριστικά της διδασκαλίας των µαθηµατικών σε 

σχέση µε άλλους τύπους διδασκαλιών είναι το ότι αυτή αναπτύσσεται κανονικά µε µια 

µορφή σταθερής προφορικής επικοινωνίας µέσα από τις εκθέσεις που γίνονται στον πίνακα, 

τις ασκήσεις ή τα προβλήµατα έρευνας που δηµιουργούν µια ανταλλαγή-διάδραση ανάµεσα 

στους φοιτητές και στο διδάσκοντα κρίθηκε σκόπιµο να δοθεί ιδιαίτερη έµφαση στην 
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ανάπτυξη των προφορικών δεξιοτήτων. ∆ηλαδή, ο φοιτητής µας να είναι σε θέση να 

κατανοεί και να χρησιµοποιεί στη γαλλική γλώσσα τον προφορικό λόγο των µαθηµατικών 

και ιδιαίτερα τον λόγο εκφώνησης 2  των µαθηµατικών τύπων.  

Η εκφώνηση ενός τύπου συνίσταται στη µετάφρασή του από τη µαθηµατική γραφή του και 

έπειτα ταξινόµηση των µεταφράσεων των συµβόλων σε µια ορισµένη σειρά (που δεν είναι 

απαραίτητα εκείνη που βρίσκονταν µέσα στον τύπο). Έτσι ⏐ a⏐ µπορεί να διαβαστεί «valeur 

absolue de a » («απόλυτη τιµή του a») διαβάζοντας πρώτα τις δύο γραµµές ⏐⏐ και στη 

συνέχεια το γράµµα a µέσα στις δύο γραµµές. Επίσης, οι λέξεις που χρησιµοποιούνται για 

να εκφράσουν τα σύµβολα είναι διαφορετικές από τις λέξεις της συνηθισµένης γλώσσας ή αν 

είναι ίδιες έχουν µια πολύ ειδική έννοια στη γλώσσα εκφώνησης.  

Στο πλαίσιο της ανάπτυξης της ικανότητας των φοιτητών να κατανοούν και να παράγουν τη 

γλώσσα εκφώνησης κρίθηκε σκόπιµο να εµπλακούν σε επικοινωνιακές δραστηριότητες 

όπως η παρακολούθηση και η συµµετοχή σε µάθηµα, η παρακολούθηση ή η παρουσίαση 

πορισµάτων σε ένα επιστηµονικό συνέδριο ή σε µια ερευνητική οµάδα κ.λ.π. 

παρουσιάσθηκαν δυσκολίες όχι τόσο στην αναγνώριση και κατανόηση των συµβόλων, των 

αριθµών και των τύπων (διεθνής χαρακτήρας επιστηµονικών συµβόλων) όσο στην εκφορά 

τους. ∆υσκολίες παρουσιάσθηκαν στην εκφορά των γραµµάτων και των αριθµών, στην 

ανάγνωση ειδικών χαρακτήρων και διακριτικών σηµαδιών, στην κατανόηση µιας 

µαθηµατικής εκφώνησης χωρίς να βλέπουν τη µαθηµατική παράσταση καθώς και στην 

περιγραφή της λύσης ενός προβλήµατος αναπτύσσοντας τους συλλογισµούς τους και 

παρέχοντας εξηγήσεις χρησιµοποιώντας µε άνεση αρθρωτικούς συνδέσµους. Για την 

κάλυψη των αναγκών που προέκυψαν, δηλαδή για το πώς διαβάζονται κάποια σύµβολα, 

χρησιµοποιήθηκαν λεξικά, µέθοδοι για ειδικούς σκοπούς, επιστηµονικά περιοδικά  και το 

διαδίκτυο από τους φοιτητές στο πλαίσιο της ανάπτυξης της ικανότητάς τους να κατανοούν, 

να αξιολογούν, να µεταφέρουν και να αντιδρούν στις πληροφορίες που αναφέρονται στα 

πεδία των µαθηµατικών αλλά και συναφών επιστηµών µπαίνοντας έτσι σε µια διαδικασία 

αυτόνοµης µάθησης.  

∆ιαπιστώθηκε πως εκτός από τα παραρτήµατα των µαθηµατικών λεξικών3 που περιέχουν 

                                                           
2  Ο Γαγάτσης [7], [9] προβληµατιζόµενος για τον αν υπάρχει µια γλώσσα ειδική για την ανάγνωση 

των µαθηµατικών τύπων κάνει εκτενή αναφορά στη Laborde (1982) η οποία σε µελέτες της γύρω 
από τη γλώσσες των µαθηµατικών ξεχωρίζει:  
τη συνηθισµένη (φυσική) γλώσσα, 2) τη µαθηµατική γλώσσα, 3) τις γραφές των τύπων, 4) την 
εκφώνησή τους (Γ2) και επιλέγει στη συνέχεια σαν λεξιλόγιο της Γ2 την εκφώνηση ή τις εκφωνήσεις 
κάθε συµβόλου και σαν σύνταξη της Γ2 τη διάταξη ή τις διατάξεις κάθε τύπου. 

3  Μετά από έρευνα, οι φοιτητές αξιολόγησαν όλες τις πιθανές πηγές και κατέληξαν στη χρησιµότητα 
και αξιοπιστία των παρακάτω: 
∆ικτυακοί τόποι στους οποίους αναφέρεται και ο τρόπος εκφώνησης κάποιων µαθηµατικών 
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συµβολισµούς, κάποιους δικτυακούς τόπους εξειδικευµένων λεξικών και γλωσσαρίων και 

µία µέθοδο διδασκαλίας είναι ελάχιστες οι αναφορές στη γλώσσα εκφώνησης. Αναφέρονται 

κυρίως ορισµοί, παραπλήσιες έννοιες και  παραδείγµατα.  

Επίσης, παρατηρήθηκε πως η γλώσσα εκφώνησης δεν είναι µία γλώσσα σταθερή, καθολική 

όπως η γραφή των τύπων. Συγκεκριµένα: 

Α) Ο ίδιος τύπος δεν έχει  µια µοναδική εκφώνηση. 

π.χ. ο τύπος 5
2 διαβάζεται µε τρεις τουλάχιστον διαφορετικούς τρόπους: 

«Deux sur cinq», «Deux cinquièmes», «Les deux cinquièmes». 

Β) Όµοια, ορισµένα σύµβολα έχουν διαφορετικές εκφωνήσεις. 

Το σύµβολο ∀x διαβάζεται: «Pour tout x», «Quel que soit x», «A chaque x correspond», 

«Pour chaque x», «Tous les x». 

Κατά τον ίδιο τρόπο, για το σύµβολο ∃ x έχουµε: «il existe un x» «il existe au moins un x» 

«on peut trouver au moins un x» «au moins un x vérifie» 

Γ) Ορισµένα σύµβολα έχουν διαφορετικές εκφωνήσεις ανάλογα µε τον τύπο στον οποίο 

χρησιµοποιούνται. Έτσι το σηµείο του πολλαπλασιασµού ανάλογα µε το συµβολισµό και τη 

θέση του διαβάζεται και ως εξής: 

Ο τύπος a x b  διαβάζεται «a multiplié par b» ή «a fois b» . Ο τύπος  ab διαβάζεται «a par 

b» ή «ab» Το καρτεσιανό γινόµενο Α x Β διαβάζεται A croix B. Ενώ ο τύπος (α+β)(γ+δ) 
διαβάζεται συχνά «alpha plus béta facteur de gamma plus délta» 

Επίσης ο εκθέτης των δυνάµεων x2 συχνά διαβάζεται:« x deux », « x carré », « x exposant 

deux », « x puissance deux ».  

                                                                                                                                                    
συµβόλων 
• Dictionnaire de mathématiques   http://paquito.amposta.free.fr/index.html   
• Les symboles mathématiques et leur prononciation   http://perso.wanadoo.fr/fabien.besnard/ 

vulg/tout/les %20symboles%20mathematiques % 20et% 20leur%20prononciation.html 
• Table des symboles mathématiques   http://fr.wikipedia.org/wiki/Table_des_symboles_math 

%C3%A9matiques 
• Outils Mathématiques SYMBOLES http://perso.wanadoo.fr/yoda.guillaume/ Outils/ 

Symboles.htm 
Λεξικά που στα παραρτήµατά τους αναφέρεται και ο τρόπος εκφώνησης κάποιων µαθηµατικών 
συµβόλων : 
BOUVIER Α. GEORGE M. LE LIONNAIS F. Dictionnaire des mathématiques, Presses 
Universitaires de France, 19934 

ΒΑΣΙΛΕΙΑ∆ΟΥ-ΖΑΧΟΥ M.-Α. Dictionnaire français-grec de terminologie mathématique, University 
Studio Press, 1984 
∆ιδακτικό εγχειρίδιο:  
TOLAS J. Le français pour les sciences : Niveau intermédiaire ou avancé, Presses Universitaires 
de Grenoble, 2004   
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Τα προηγούµενα παραδείγµατα αποτελούν ορισµένα από τα πολυάριθµα που 

συναντήσαµε. Βάση αυτών, καταλήγουµε πως αν υπήρχε µια γλώσσα εκφώνησης ενιαία, 

καθολική σε κάθε γλώσσα όπως και η γραφή των τύπων, τα προβλήµατα αυτού του είδους 

στην ξενόγλωσση ορολογία θα ήταν περιορισµένα. 

 

3 ∆ΙΑΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΕΣ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

Το επιστηµονικό κείµενο των µαθηµατικών µοιάζει µε ένα υλικό αντικείµενο µέσα στο οποίο 

είναι κωδικοποιηµένο ένα πληροφοριακό περιεχόµενο που θα πρέπει να 

αποκωδικοποιήσουµε. Εάν σύµφωνα µε τον Γαγάτση [7][8][9], τα χαρακτηριστικά ενός 

κειµένου επιβάλλουν µε έναν ορισµένο τρόπο, την πορεία της ανάγνωσης και τον τύπο της 

προσαρµογής που ο αναγνώστης µπορεί να κάνει στο περιεχόµενό του, τότε τα 

προβλήµατα σε σχέση µε την ανάγνωση των µαθηµατικών κειµένων δεν οφείλονται µόνο 

στη δυσκολία των µαθηµατικών εννοιών, ή στη φύση της µαθηµατικής γλώσσας αλλά και  

στον τρόπο µε τον οποίο γίνεται η ανάγνωση. Θα µπορούσαµε να βασισθούµε στην άποψη 

αυτή προκειµένου να καταλήξουµε σε ένα µοντέλο εύρεσης αντιστοιχιών ανάµεσα στους 

γαλλικούς και τους ελληνικούς µαθηµατικούς όρους. 

«Στην αρχή ο φοιτητής προσπαθεί να ξεχωρίσει τις µεγάλες αρθρώσεις, συνειδητοποιεί τα 

προβλήµατα και περιορίζεται στο να καταλάβει τις θεµελιώδεις εκφωνήσεις. Μετά κοιτάζει 

ορισµένα ενδιάµεσα σκαλοπάτια. Έπειτα από την ανάγνωση µιας εκφώνησης, αφιερώνει ο 

φοιτητής λίγη προσοχή για να οργανώσει αυτήν την καινούρια πληροφορία σε σχέση µε τις 

προηγούµενες γνώσεις, και προσπαθεί να βρει ο ίδιος µια κάποια απόδειξη (που προσπαθεί 

αµέσως να συγκρίνει µε το τυπωµένο κείµενο). Σε δεύτερη ανάγνωση εξαναγκάζεται να 

ξεχωρίσει τη γόνιµη ιδέα της συνηθισµένης επαλήθευσης. Γενικά, περνάει τις λεπτοµέρειες 

των υπολογισµών για να ασχοληθεί µε την κυρίως δοµή. Στο τέλος µιας τέτοιας εργασίας, 

αφοσιώνεται σε µια τελευταία ανάγνωση επαλήθευσης µε το στυλό στο χέρι και όπου 

θεωρητικά δεν συµβαίνει τίποτε άλλο». (Gagatsis [8]) 

ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ: 

∀x∀y [p(x) ∧p(y)∧x≠y⇒(∃z)(D(z)∧x∈z∧y∈z∧(∀t)(D(t)∧x∈t∧y∈t⇒z≡t))] 

 

« Pour tour x et tout y, si x est un point et y est un point et x est différent de y, alors il existe 

z tel que z est une droite et x est incident à z et y est incident à z, pour tout t tel que t est 

une droite et x est incident à t et y est incident à t, alors z est identique à t ».   

« Για κάθε x και για κάθε y, αν x είναι ένα σηµείο και y είναι ένα σηµείο και x είναι 

διαφορετικό του y, τότε υπάρχει ένα z τέτοιο ώστε z να είναι µια ευθεία και το x να ανήκει στη 
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z και το y να ανήκει στη z, και για κάθε t τέτοιο ώστε t να είναι µια ευθεία και το x να ανήκει 

στην t και το y να ανήκει στην t, τότε η z ταυτίζεται µε την t». 

 

Στο παραπάνω παράδειγµα, η κατάτµηση τόσο του γαλλικού όσο και του ελληνικού 

εκφωνήµατος σε µικρότερες σηµασιολογικές µονάδες, βοηθά όχι µόνο στην αντιστοίχιση 

των όρων αλλά και στη διαπίστωση πως υπάρχουν οµοιότητες στη δοµή και στη σύνταξη 

ανάµεσα στις δύο γλώσσες. 

 

« Pour tour x et tout y,         ∀x∀y 

si x est un point et y est un point et x est 

différent de y,                     [p(x) ∧p(y)∧x≠y 

« Για κάθε x και για κάθε y,  

αν x είναι ένα σηµείο και y είναι ένα σηµείο 

και x είναι διαφορετικό του y, 

alors il existe z tel que         ⇒(∃z) 

z est une droite et x est incident à z et y est 

incident à z                         (D(z)∧x∈z∧y∈z 

τότε υπάρχει ένα z τέτοιο ώστε 

 z να είναι µια ευθεία και το x να ανήκει στη 

z και το y να ανήκει στη z, 

pour tout t tel que               ∧(∀t) 

t est une droite et x est incident à t et y est 

incident à t,                        (D(t)∧x∈t∧y∈t 

και για κάθε t τέτοιο ώστε  

t να είναι µια ευθεία και το x να ανήκει στην t 

και το y να ανήκει στην t, 

alors z est identique à t ».  ⇒z≡t))] 

 

τότε η z ταυτίζεται µε την t». 

 

 

 

Επειδή η έρευνα έδειξε πως υπάρχουν προβλήµατα σε σχέση µε την ανάγνωση των 

µαθηµατικών κειµένων, θα ήταν χρήσιµο να δίνεται στα βιβλία των µαθηµατικών, για κάθε 

τύπο που γράφεται µε τη βοήθεια νέων συµβόλων και η εκφώνησή του (ή τρόπος 

ανάγνωσης) όχι µόνο στα ελληνικά αλλά και σε περισσότερες γλώσσες. Ακόµη, η ύπαρξη 

παραρτηµάτων στο τέλος των λεξικών που θα περιλαµβάνουν τον τρόπο ανάγνωσης και όχι 

µόνο την ονοµασία των µαθηµατικών συµβολισµών κρίνεται απαραίτητη.   

Όσον αφορά τη διδασκαλία της µαθηµατικής ορολογίας, πιστεύεται πως θα ήταν γόνιµη η 

διεπιστηµονική συνεργασία και διδασκαλία µε σκοπό τον αποτελεσµατικό εντοπισµό και 

την αντιµετώπιση πιθανών αναγκών. Επίσης, η δηµιουργία γλωσσαρίων µε επέκταση σε 

συναφείς επιστήµες καθώς και η έρευνα και αξιολόγηση σχετικών  ιστότοπων στο διαδίκτυο 

από τους ίδιους τους φοιτητές ανάλογα µε τις ανάγκες τους κρίνεται ιδιαίτερα 

εποικοδοµητική στο πλαίσιο της αυτόνοµης µάθησης και της δια βίου εκπαίδευσης.  
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4 ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

Όπως είδαµε, η Ειδική Γλώσσα ή υπογλώσσα των µαθηµατικών, αποτελεί το σύνολο µέσων 

έκφρασης και ειδικής επικοινωνίας ειδικού περιεχοµένου από τους ειδικούς του ίδιου ή 

συναφών γνωστικών τοµέων. Αυτή η ειδική επικοινωνία διαµορφώνεται σύµφωνα µε 

µεταβλητές, που παρεµβάλλονται σε κάθε επικοινωνιακή πράξη όπως το είδος του 

γνωστικού τοµέα δηλ. η επιστήµη των µαθηµατικών, το είδος των συνοµιλητών δηλ. 

φοιτητές- καθηγητές ή επαγγελµατίες µαθηµατικοί, το σκοπό και τις προθέσεις τους δηλ. να 

να κατανοούν και να γίνονται κατανοητοί παράγοντας την εκφώνηση µαθηµατικών 

παραστάσεων καθώς και το είδος των περιστάσεων επικοινωνίας δηλ. στη διάρκεια µιας 

απόδειξης στον πίνακα, σε ένα συνέδριο, σε µία επιστηµονική συζήτηση που θα λάβουν 

χώρα σε γαλλόφωνο περιβάλλον.  

Προβληµατιζόµενοι για το πώς λειτουργεί ένας όρος όχι µέσα σε ένα λεξικό (in vitro) αλλά 

µέσα στο µυαλό ενός µαθηµατικού (in vivo) που συντάσσει ή διαβάζει ένα µαθηµατικό 

κείµενο, περιοριστήκαµε σε παραδείγµατα µαθηµατικά µε τα οποία είχαµε την ευκαιρία να 

ασχοληθούµε και προσπαθήσαµε να καταστήσουµε προφανείς κάποιες δυσκολίες. Σκοπός 

µας δεν ήταν να παρουσιάσουµε εξαντλητικά, αλλά να υπογραµµίσουµε τα λεξικογραφικά 

κενά στον τοµέα της προφορικής επικοινωνίας. Όπως έγινε αντιληπτό από εµάς και τους 

φοιτητές µας τόσο κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας όσο και κατά τη διάρκεια της έρευνας, 

υπάρχει ανάγκη τυποποίησης του ειδικού λόγου εκφώνησης µαθηµατικών τύπων και 

συµβολισµών. Η χρήση µιας όσο το δυνατόν ενιαίας ορολογίας και στις δύο γλώσσες θα 

συµβάλλει στην επιτυχή επικοινωνία µεταξύ ελλήνων και γαλλόφωνων επιστηµόνων 

µαθηµατικών και συναφών επιστηµών αποτελώντας κίνητρο και για µια δια βίου 

ξενόγλωσση κατάρτιση.  
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28   Teaching terminology in postgraduate translation programmes:  
an integrated approach 
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SUMMARY 

Terminology has had an implicit relationship with translation for millennia and now increasingly with 

formal training. This relationship has become more explicit as the focus, particularly in translation 

practice, has shifted to fields of specialisation where every translator is required to have a good 

understanding of concepts and their relations. This shift has implications for Terminology Studies but 

also for specialised translation training. In this paper we examine how these implications are taken into 

account in a postgraduate translation programme in the UK and how the need to adapt to translation 

market requirements has led to the development of a more comprehensive model of terminology 

training, which includes a variety of core and subsidiary modules and a diverse range of teaching and 

assessment methodologies. 

 

∆ιδασκαλία της ορολογίας σε µεταπτυχιακά προγράµµατα 
µετάφρασης: µία ολοκληρωµένη προσέγγιση 

 
Βασίλης Κόρκας, Παντελής Παυλίδης και Margaret Rogers 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η ορολογία έχει µία έµµεση σχέση µε τη µετάφραση εδώ και χιλιάδες χρόνια και όλο και περισσότερο 

στις µέρες µας µε την παρουσία προγραµµάτων κατάρτισης. Η σχέση αυτή έχει γίνει πιο προφανής 

καθώς η έµφαση, ειδικά στην πρακτική της µετάφρασης, έχει µεταφερθεί σε πεδία εξειδίκευσης όπου 

κάθε µεταφραστής οφείλει να κατανοεί ικανοποιητικά έννοιες και τις µεταξύ τους σχέσεις. Η µετάβαση 

αυτή έχει αντίκτυπο στο πεδίο των Ορολογικών Σπουδών αλλά και σε αυτό της κατάρτισης στην 

εξειδικευµένη µετάφραση. Σε αυτή την ανακοίνωση εξετάζουµε τους τρόπους µε τους οποίους ο 

αντίκτυπος αυτός λαµβάνεται υπόψη σε ένα µεταπτυχιακό πρόγραµµα µετάφρασης στο Ηνωµένο 

Βασίλειο και πώς η ανάγκη προσαρµογής στις ανάγκες της µεταφραστικής αγοράς έχει οδηγήσει στην 

ανάπτυξη ενός πιο ολοκληρωµένου µοντέλου ορολογικής κατάρτισης, το οποίο περιλαµβάνει µία 

ποικιλία βασικών και βοηθητικών µαθηµάτων καθώς και µεθοδολογιών διδασκαλίας και αξιολόγησης. 
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0  Introduction 

Although translation is a practice with a history of thousands of years, it only truly emerged 

as an academic and research area in the last century, with the groundbreaking advances in 

applied linguistics and language studies. Alongside it, terminology became a much more 

formalised field of research, closely linked to specialised translation in particular. It was 

therefore only in the latter part of the 20th century that these two fields became more evident 

in academic training, with terminology studies slowly emerging in the 1970s (cf. for example 

[2-5, 11-12, 15]). A number of translation training programmes, both at undergraduate and 

postgraduate levels, now incorporate terminology-related modules and activities, in one form 

or another in their curriculum. This, to a large extent, reflects the shift in the needs of the 

translation market itself, as the demands for formal academic and specialised training, with a 

greater focus on terminology practice, have increased with clear implications for teaching 

methodologies and learning objectives. However, these implications still remain relatively 

unexplored. 

The aim of this paper is therefore to explore a more comprehensive curriculum for a 

translation training programme in order to accommodate the shifting needs of the 

professional translation market. For that purpose we will use, as a model, an existing 

postgraduate programme (MA in Translation, focusing on specialist translation) which 

currently runs at the University of Surrey and look into the various levels of interaction 

between terminology and translation training. In what follows, we look at the relationship 

between terminology and technical translation (as our exemplar) from a number of different 

perspectives, aiming to show their interrelatedness and hence, the value of an integrated 

approach. 

1  Objectives of Technical Translation Classes 

Applied translation classes offer students the opportunity to develop their translation skills 

through practice, i.e., through interactive class work complemented by independent 

study[17].  

The objectives of technical translation classes in our programme are: 

• To familiarize students with the special language—including terminology and 

phraseology—employed in different fields and genres (Language/s for Special 

Purposes or LSP/s), at different levels of specialization, in both source and target 

language, so that they may convey the pertinent information accurately, clearly and 

succinctly, while conforming to the grammatical rules and style profile of the target 
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language. 

• To provide students with a good grounding in the specific terminology encountered 

in the texts considered as well as the issues and concepts to which they relate. 

• To enable students to recognize and solve terminological problems. 

In the present context, text type and genre are defined as follows: 

• Text type (Texttyp) relates to the function of the text. In technical (and scientific) 

communication, texts are predominantly informative and descriptive, their main 

function being referential. 

• Genre (Textsorte) refers to the various categories of texts such as manuals, 

product descriptions, newspaper articles and scientific papers. 

 

2  Topics 

Although to a large extent the choice of topics in a technical translation syllabus depends on 

the tutor’s area of experience, it would be advantageous to consider as broad a range of 

topics, genres and levels of specialization as possible, in order to help students understand 

how issues such as the subject matter of a text, its targeted readership, its setting, style and 

register will affect their linguistic choices in the production of a target text that satisfies the 

demands of the task. This will also help students acquire a working knowledge of the LSPs 

of different scientific, technological and medical fields, develop their knowledge of discourse 

conventions in those fields and recognise terminological problems such as polysemy, 

homonymy and synonymy. 

Acquiring a working knowledge of the LSP of a field however does not simply mean 

introducing terms/phrases and their TL equivalents. According to Hann[7], “the main source 

of error is not obscure terminology” but “concerns ‘invisible’ but fundamental concepts that 

have a precise significance” in a given field. This necessitates familiarizing students with the 

basic principles and concepts the terms relate to, in accord with the objectives set out in §1. 

Although this can be done to a certain extent in applied translation classes through handouts 

(comparable texts, glossaries etc) and discussion, a deeper understanding of scientific 

principles and concepts can only be gained in special classes in which these are presented 

systematically. In this way, the chances of students building up their knowledge of how 

particular technological and scientific sub-fields are structured can be optimised. This, in 
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turn, can help them make decisions about the correct choice of terms, where definitions in 

available terminology resources (e.g. dictionaries and on-line glossaries) are underspecified.  

Furthermore, it should be understood that professional translators tend to specialize, 

focusing on a few related areas, developing and tailoring their specialized knowledge and 

language skills for translation in those fields. It can also be argued that the choice of subject 

fields for a syllabus should be based on market demands for the particular language pair, 

and that having all students in all language combinations work through the same set of 

exercises in broad categories of experience is not practical or efficient[6]. Nevertheless, 

there are at least two arguments for a broad sci-tech syllabus: firstly, as teachers of 

translation or syllabus designers we cannot anticipate the precise future professional needs 

of a diverse group of students – in age, qualification, nationality, language combination, etc. 

– in a fast-moving market; secondly, diversification is a serious organisational and resource 

issue for the institution delivering the teaching. 

3  Genres 

Possible genres to consider are: 

• Scientific papers 

• Conference proceedings 

• Text books 

• Popularized science magazines and books 

• Newspaper articles 

• Public information booklets 

• Product descriptions, specifications and marketing documents 

• Manuals and guides 

• Web pages 

all of which have their own style (e.g. academic, didactic, professional-pragmatic, etc.) and 

discourse-specific conventions. They address different readerships (e.g. experts, educated 

laymen, the public, etc.) at different levels of professional competence. Their level of 

specialization reflects the level of abstraction of the topic (e.g. science papers have the 

highest level of abstraction) as well as the shared knowledge of the interlocutors (e.g. 

science papers are written by and for experts). This of course is reflected in the register of 
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the LSP used to communicate information, which may become apparent at the 

morphological, syntactic, phraseological, lexical and terminological levels[12].  

It should be noted that some genres combine features from different text types. For 

example, a product description (or marketing document) combines informative writing with 

advertising, i.e. it is both informative and vocative (cf. [13]). A newspaper article can be both 

informative and expressive. This also raises the issue of variable register. 

The issues of readership, style, register and level of abstraction/redundancy can be further 

highlighted by considering the same topic in different genres. For example, a public 

information booklet on AIDS has a lower level of specialization and addresses a wider (and 

scientifically less sophisticated) audience than a scientific paper on the same topic. Less 

specialized texts are usually more expressive, with a higher level of redundancy and a more 

variable register. The difference in the level of specialization may even affect the LSP, with 

lower register (more widely used and understood) terms and phrases being employed when 

addressing a less sophisticated audience, e.g., ‘white blood cells’ instead of ‘leucocytes’. 

The majority of terminology resources do not provide information of this kind. 

The above issues may also be highlighted by considering different levels of specialization 
in the same genre. For example, product descriptions can be specific or general. Specific 

product descriptions (stand-alone documents) address a more sophisticated audience 

(familiar with the class of products) than general product descriptions (part of a larger 

document, e.g. a manual) which address less sophisticated audiences (not familiar with the 

class of products). Specific product descriptions are shorter, tighter versions of general 

product descriptions as the audience and the writer share more information. This of course 

is reflected in the style, register and choice of terminology relating to the higher level of 

abstraction of specific product descriptions. 

Manuals may also address audiences at different levels of professional competence, which 

again is reflected in their register, style and level of abstraction/redundancy. For example, a 

manual for car mechanics is much more specialized than a guide for used-car buyers. 

Depending on the level of specialization, manuals (and other commercial types of technical 

documentation) make greater use of a more personal style when addressing the reader and 

use active structures rather than passive structures, as these may be ambiguous and 

cumbersome, inviting unnecessary nominalizations (adding to the length and complexity of 

statements) and leading to an inflated vocabulary. Furthermore, in most cases the use of 

humour, idiomatic expressions, slang and other culture-specific analogies is avoided, with a 
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view to facilitating translation. Nonetheless, in some manuals, especially in the 

introduction/preface, more idiomatic expressions are used e.g. “Operation is a snap”. This is 

also observed in marketing documents and websites, for which ‘transcreation’ (translation + 

creation or creative translation; defined as the cultural and linguistic adaptation of a text (but 

not of the technical content) to meet the needs of the target market) is ideally suited. The 

following two examples show how the aforementioned parameters can vary in the same 

genre. The lexical density of the more specialized text is notable. 

If a fault appears in the fuel injection system, first ensure that all the system wiring 

connectors are securely connected and free of corrosion. Ensure that the fault is 

not due to poor maintenance, i.e. check that the air cleaner filter element is clean, 

the spark plugs are in good condition and correctly gapped, the cylinder 

compression pressures are correct and that the engine breather hoses are clear 

and undamaged… 

(extracted from a BMW Service and Repair Manual) 

Description of problem: You try to start the car by turning the key, and the key won’t 

turn. Because the key won’t turn, the engine won’t start. Sometimes after you play 

with the key, you can’t get it to turn. Maybe, in frustration, you had someone else 

try. It worked for them, they had the magic. This problem doesn’t always happen. 

Sometimes everything will work fine. [followed by instructions] 

(extracted from a Guide for Used-Car Buyers. Available at: 

http://www.autosite.com/garage/symptoms/s170.asp) 

Texts such as product descriptions, specifications and manuals highlight other aspects of 

technical documentation that translators need to be aware of, such as formatting techniques 

(a rhetorical support of arguments) used to structure information in a visually accessible 

manner (e.g. procedures, itemization, enumeration and parallelism) and the integration of 

text and graphics. 

4  Terminological issues 

As mentioned above one of the aims of technical translation classes is to help students 

recognise and solve terminological problems, as terms are essential components of the 

propositional meaning of lexically dense, special-language texts. Some of the issues 

involved are: 

• Standardisation/international, national and company standards 
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• Terminologisation/neosemanticisation 

• Neologisms 

• Loan translations 

• Compound/multi-word terms 

• Sub-technical terms 

• Acronyms 

• Units of measurement and symbols 

• Polysemy and homonymy 

• Synonymy, alternative terminologies, familiar (less formal) equivalents 

• Frequency of occurrence 

For example, by considering different topics (cf. §2), students are made aware that each 

field has its own variety of LSP and that terms can designate different concepts in different 

fields, irrespective of whether they are semantically related (polysemy) or not (homonymy), 

e.g.: 

 

 

 

 

 

 

 

 

The situation is further complicated when the TL equivalent is different in each field, e.g., 

 

 

 

 

 

(linguistics) transfer of meaning from one language 
to another 

 
 
translation (mathematics) transformation that consists of a 

shift in spatial coordinates 
 
 (genetics) process by which a nucleotide base 

sequence of mRNA is converted into a sequence of 
amino acids to form a polypeptide chain 

(mathematics) a quantity that has magnitude and direction -
διάνυσµα 

 
vector 
    

 
(genetics) an agent used to carry a DNA fragment into a host
cell - φορέας 
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In the case of synonymy the relevant parameters would be frequency of occurrence 

(choosing the term that is most commonly used in the respective fields), international, 

national and company standards and in some cases the level of specialization. In 

commercial documentation (product descriptions, etc.), many companies prefer to use 

different terms for the same object, e.g. 

• catalytic converter 

• automotive catalyst 

• automotive catalytic converter 

• exhaust catalytic converter 

• exhaust gas catalytic converter 

 

The problem, of course, is to make sure that the above refer to the same component. 

Whichever the case may be, terminology must be used consistently throughout the 

document as variations may lead to confusion. Students need to be aware that terms are 
usually context-independent but subject-field specific. However, it should be noted that 

consistency may not mean re-using the identical form repeatedly throughout a text, as this 

can lead to over-specification for the reader where multiword/compound terms are 

concerned. Such terms tend to get ‘clipped’ when subsequently mentioned in a text, even 

where this introduces polysemy: 

• When fitting your own extension cable fit a 13 amp plug […] to one end of the cable 

and… 

• A “male” connector is already attached to the electrical supply cable on your machine 

and is designed to be non-rewireable. […] Should the cable and plug become damaged or 

need replacing,… 

(extracted from a Black & Decker ‘Manual Feed Strimmer’ user manual) 

The awareness that needs to be developed in the students’ own practice is when to resume 

use of the full term. This, however, is not always easy to achieve, as over-specification and 

simplification often occur in a rather arbitrary manner, as in the following example, in which  

both ‘fuel filter’ and ‘fuel rail’ are repeated in full, but ‘electric fuel pump’ becomes ‘fuel pump’ 

and then ‘pump’, and ‘fuel injectors’ becomes ‘injectors’.  
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The fuel supply system consists of a fuel tank (which is mounted under the rear of the 

vehicle, with an electric fuel pump immersed in it), a fuel filter, fuel feed and return 

lines. The fuel pump supplies fuel to the fuel rail which acts as a reservoir for the 

four fuel injectors which inject fuel into the inlet tracts. The fuel filter incorporated in 

the feed line from the pump to the fuel rail ensures that the fuel supplied to the 

injectors is clean. 

(extracted from a BMW Service and Repair Manual) 

As far as neologisms are concerned, the terms should be both grammatically and 

semantically well-motivated. The criteria for assessing the correctness of a term, as set by 

Pavel[10] include lexicosemantic adequacy, conformity to morpho-syntactic rules and 

functionality. Furthermore, in many cases it is also a matter of standardization, or rather the 

lack of it, i.e., newly coined terms may not yet be standardized and are infrequently used. 

For example: 

• bit (Binary digIT)   δυφίο (∆Υαδικό ψηΦΙΟ)  

[derived in an analogous manner to the English 

term; non-standardised] 

bit, µπιτ [standardised] 

• byte    δυφιοσυλλαβή [non-standardised] 

     byte, µπάιτ [standardised] 

 

Newly coined (and non-standardised) terms may also lead to the creation of other non-

standardised terms, e.g., 

• κβαντοδυφίο for qubit (quantum bit) 

• πολυ-γιγαδυφιακός for multi-gigabit 

Problems such as the above can be considered in translation classes: as they arise in the 

texts the students are asked to translate, and strategies for solving these problems are 

discussed and developed. Nonetheless, a more systematic approach to the problems of 

terminology can only be developed in special classes, owing to the limited number of contact 

hours and the length of the texts the students deal with. Texts by their nature also tend to be 

hybrid in a number of ways, including, for instance, terms from more than one subject field. 



 

 332 

More specifically, terminology theory classes give students a good grounding in the 

principles of terminology, and the structure of special language vocabularies and their 

codification in terminology collections, better equipping them to recognise and solve 

terminological problems, assess equivalence, and organise and compare concept systems. 

In other words, the principles are considered at the general rather than a subject-specific 

level. 

5  Managing terminology 

Apart from skills purely in translation and/or linguistics, a well-trained translator (and, 

accordingly, a terminologist) nowadays needs to also have good research skills. With printed 

resources presenting their known disadvantages (unavailability, becoming outdated too 

quickly, etc.), the Internet is admittedly an extremely useful and powerful research tool with 

which trainee translators should ideally become familiar in the course of their studies. On-

line dictionaries and encyclopaedias are normally updated regularly and new corpora of 

parallel texts in various domains become available in various formats all the time; therefore 

the ability to evaluate and use this material for terminology and translation purposes is an 

obvious asset. 

In the context of our programme, this issue is addressed from the very start of the learning 

process by means of workshops that are specifically designed to highlight websites and 

keyword techniques with search engines, such as Google, that would be of particular use to 

translators. On-line databases and terminology collections in various language combinations 

are identified and advanced research techniques with search facilities are practised hands-

on in order for students to familiarise themselves with the applicability of those skills in their 

translation tasks. Continuous practice in that area takes place throughout the academic 

year, mostly as part of the preparation of specialised translation assignments. 

Students are encouraged to carry out their own research in order to retrieve, evaluate, 

manipulate and abstract information validated through approved channels, which can be 

used in domain or subject-field specific situations. The use of both paper and electronic 

resources (dictionaries, glossaries, etc.) and corpora, as reference material, is particularly 

relevant in technical translation, as it is a means of resolving problems and aiding decision-

making, an aspect of the strategic competence of the translator[1]. Different types of corpora 

can resolve problems relating to terminology (e.g., accuracy, frequency of occurrence, 

synonymy, polysemy and homonymy) and phraseology (e.g., collocational patterns, stylistic 

appropriateness, level of specialization and concision), by suggesting translation strategies 
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and offering domain-specific terms (parallel corpora) or by demonstrating the use of 

language in context and extending domain or subject-field specific knowledge (comparable 

corpora). A corpus-based approach to the training of translators is discussed by Saridakis & 

Kostopoulou[16]. 

In relation to the above, the ability to navigate the web and use email, local/international 

networks, search engines etc. in order to locate and retrieve (validated) information is also of 

particular importance. Another relevant dimension of computer literacy in this instance is the 

ability to manipulate computer interfaces such as Computer Assisted Translation (CAT) 

tools, e.g. translation memories, terminology management databases, localization tools, 

etc., all of which have essentially led to the evolution of a new translation process[8]. 

Terminology management classes deal with terminology research and development, which 

involves computer technologies used to facilitate the creation, use and maintenance of 

specialised databases enabling the use of validated terminology in translation tasks and 

thus ensuring consistency and quality, particularly with respect to the type of textually-based 

information of immediate relevance to the translator (see the examples above regarding 

audience variation within the same subject field, and compound clipping). 

Rapid developments in today’s global multilingual market have given rise to a need for new 

marketable skills in the translation market as well. A well-trained translator needs to be 

familiar with terminology principles and practices, particularly in the context of translation 

companies which take on large multilingual projects and therefore have to manage their 

translation and specialist terminology resources effectively. For the purposes of terminology 

management, dedicated software tools have been commercially developed in recent years. 

Not only do these tools offer real practical help to translators and terminologists, but they 

also expand the scope of their capacity and enhance their productivity. 

As part of our postgraduate programme, a module entitled “Terminology for Translation” 

consists of hands-on practice using two terminology management tools (namely Trados 

MultiTerm and System Quirk) which provides our translation students with the basic skills for 

the operation of Terminology Management System software but also an insight into the 

general principles of terminology management and how the application of these principles 

affects a translation project cycle and the translation process itself. 

Given the diverse range of skills and operation involved, both beyond the ‘narrow’ scope of 

translation, there is also a wide range of learning objectives including:  

• to be able to use the basic storage and retrieval functions in a terminology 
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management system 

• to be able to compile a bilingual terminology in a specified domain 

• to be able to use a translation memory tool to store, retrieve and use translation 

and terminology data 

In order to achieve these objectives, a variety of teaching methods is used, with emphasis 

on individual and group work in computer labs, where students are instructed and monitored 

while performing a number of hands-on tasks. Similarly, there are two different means of 

assessment for this module. Firstly, an individual assignment, where the student can 

evaluate a terminology resource, compile a small original terminology or evaluate a 

terminology management system. Secondly, and more innovatively in the context of 

terminology practice in translation training programmes, there is a group assignment, where 

students work in teams of three, each student playing a distinct role in a small-scale 

translation project simulation exercise. One of these roles is that of a terminologist-cum-

translator, whose primary duties are the management of the team’s terminological resources 

and the compilation of a small termbase with terms extracted from the text which the team 

needs to translate for the assignment. This variety of assessment methods allows the tutors 

to have a more comprehensive idea about the skills acquired by the students, but it also 

allows the students themselves to explore terminology at many different levels and relate to 

principles of good practice in terminology management. 

6  Translation assessment 

As far as the assessment of technical translation is concerned, the criteria are: 

• Comprehension, accuracy and completeness of message 

• Readability 

• Terminology, lexis and phraseology 

• Grammar and text-related features such as coherence and cohesion 

• Spelling, punctuation, figures, names, dates etc 

• Layout (where applicable) 

It should be mentioned that there are alternative ways of assessing a translation and, the 

weighting of the above is entirely up to the tutor and may vary with the genre and intended 

audience/translation brief. It should, however, also be mentioned that normative 
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equivalence, error analysis and convergent thinking (converging on the most commonly 

used equivalent expression), albeit necessary, restrict the translator. There are more ways 
than one to say the same thing. According to Lewis (as quoted in [17]), “a spectrum of 

likelihood – with forms being more or less likely to occur – especially in particular situations 

or media of expression” should be recognized and applied. In other words greater tolerance 

should be shown for variant forms of wording and phrasing, and imposing an arbitrary view 

of “rightness” should be avoided. Instead, variants should be carefully considered, compared 

and contrasted, and their weaknesses and strengths weighed against each other[17]. This 

also applies to technical translation, i.e., even though terminology is subject-field specific, 

phraseology can and does vary and may be functionally motivated, e.g. in order to introduce 

different perspectives on the same object[14]. As long as the phrasing is stylistically 

appropriate and the information is accurately conveyed, alternatives can be accepted. 

7  Conclusion 

In this paper we hope to have shown how terminology for translation purposes can be 

studied for pedagogical reasons in a number of complementary ways incorporating not only 

linguistic and pragmatic issues, but also text-based and knowledge-based approaches, 

further differentiated by the use of both paper and electronic resources and tools as well as 

by the application of individual and group working methods. 
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ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ 
 

Αναστασιάδη-Συµεωνίδη Άννα 13, 252 

Βαλεοντής Κώστας 44 

Βαλετόπουλος Φρειδερίκος 123 

Βασιλειάδου-Ζάχου A. 173 

Βασιλείου Μαρίνα 235 

Bassole Jean-Yves 111 

Bertaccini Franco 197 

Voskaki Rania 243 

Γιαννίµπας ∆ιονύσιος 23, 182 

Γιαννούτσου Όλγα 235 

∆ελάκη Αθηνά 159 

∆ηµέλη-Κωνσταντίνου Φ. 173 

Ευκλείδη Αναστασία 88 

Ιορδανίδου Άννα 73 

Ioannidou Kyriaki 243 

Ιωάννου Νίκος 235 

Καλαµβόκα Παναγιώτα 273 

Καλλέργης Μιχάλης 137 

Καµαριωτάκης Βαγγέλης 222 

Κασάπη Ελένη 88 

Κατσογιάννου Μαριάννα 123 

Κελάνδριας Παναγιώτης 291 

Korkas Vassilis 323 

Κυριαζή-Παπακωνσταντίνου Μελίνα 303 

Kyriakopoulou Anthie 243 

 

 

 

 

Κυριακοπούλου Τίτα 252 

Quirion Jean 61 

Lerch-Kalavrytinos Irmgard 150 

Μαλαγαρδής Νίκος 210 

Μάντζαρη Έλενα 73 

Μαρκαντωνάτου Στέλλα 235 

Νικολάου Γεωργία 252 

Ξυδόπουλος Γιώργος 32 

Oss Pinter Isabella 197 

Παναγιώτου-Τριανταφυλλοπούλου 
Άννα 252 

Παπαγεωργίου Μαρία 313 

Παριανού Αναστασία 291 

Πολάτογλου Χαρίτων 88 

Pavlides Pantelis 323 

Rogers Margaret 323 

Schmitz Klaus-Dirk 283 

Στεπανιάν Μπέρτς 173 

Τοράκη Κατερίνα 222 

Tsaknaki Olympia 243 

Φίνογλου-Χαρσούλη Ε. 173 

Φούφη Βασιλική 252 

Φραγκόπουλος Στέλιος 44 

Χουρµουζιάδη Έλενα 262 

Χοχλιούρος Ιωάννης 97 

 

 

 

 

 

 


