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Δίγλωσσο Ηλεκτρονικό Λεξικό Στρατιωτικών Όρων του Μηχανικού
Βασίλειος Χ. Σοφίτης, Κατερίνα Θ. Φραντζή
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Το Αγγλο-Ελληνικό/Ελληνο-Αγγλικό Ηλεκτρονικό Λεξικό Στρατιωτικής Ορολογίας του Μηχανικού
σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε από την ανάγκη για επικοινωνία μεταξύ των Ελλήνων στρατιωτικών
και των αντίστοιχων άλλων χωρών κατά τη διάρκεια των επαφών τους στα πλαίσια της δράσης της
χώρας μας ως ισότιμο μέλος του ΝΑΤΟ (π.χ. ειρηνευτικές αποστολές) αλλά και κατά τη διάρκεια κοινών
εκπαιδεύσεων και ασκήσεων. Το δίγλωσσο λεξικό σκοπεύει στη διευκόλυνση της επικοινωνίας των
εμπλεκομένων οι οποίοι χρειάζεται να εργάζονται σε ένα πολύγλωσσο περιβάλλον, χρησιμοποιώντας
σε μεγάλο βαθμό όρους στην Αγγλική. Το λεξικό περιέχει όρους θεματικών ενοτήτων (γεφυροποιία,
οδοποιία, κατασκευές, ναρκοπόλεμο-αντιναρκοπόλεμο, καταστροφές, τακτική), γενικούς στρατιωτικούς
όρους και συντμήσεις, καθώς και άλλες λέξεις απαραίτητες για τη μετάφραση/διερμηνεία στρατιωτικού
λόγου μεταξύ Ελληνικής και Αγγλικής. Το λεξικό περιοδικά ενημερώνεται με νέους όρους και έννοιες, με
νέες έννοιες υπαρχόντων όρων και νέα παραδείγματα για τη χρήση τους.

A Bilingual e-Dictionary of Military Engineering Terms
Vasileios C. Sofitis, Katerina T. Frantzi
ABSTRACT
We present the bilingual, English-Greek and Greek-English, e-dictionary of Military Engineering Terms.
The dictionary was designed and created in order to somewhat fill the communication gap between the
Greek military officers and those of other countries within the NATO or other training actions. Those
involved in these actions need to work within a multi-language environment, communicating mainly in
English. The dictionary contains general and specialized military engineering terms as well as other
words and examples important for translating and interpreting between English and Greek. It is
constantly updated with new terms, concepts and examples for their use.

0 Εισαγωγή
Καθώς οι επιστήμες εξελίσσονται με μεγάλους ρυθμούς με αποτέλεσμα τη γέννηση νέων,
την εξέλιξη και μετάλλαξη παλαιοτέρων αλλά και το συνδυασμό κάποιων που οδηγούν σε
νέα διεπιστημονικά πεδία, η Ορολογία, με ανάλογους ρυθμούς, γίνεται ολοένα και
ελκυστικότερη στους ειδικούς και ερευνητές καθώς η απόκτηση της γνώσης ακολουθείται
από την παραγωγή των όρων για τις νέες έννοιες. Η διεθνοποίηση της ορολογίας έρχεται
σαν αποτέλεσμα της εισαγωγής των όρων ως έχουν μαζί με την μετάδοση της γνώσης σε
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άλλες γλώσσες [1]. Τότε όμως, και σύμφωνα με τον Β. Α. Φιλόπουλο [2], αντί η γλώσσα να
ικανοποιεί τις ανάγκες αυτών που τη μιλάνε περιορίζει τις δυνατότητες τους. Η τυποποίηση
της ορολογίας είναι ανάγκη επιτακτική, έτσι ώστε οι ειδικοί συγκεκριμένου χώρου να
μπορούν να επικοινωνούν σε μία ή περισσότερες γλώσσες.
Τα λεξικά γενικής γλώσσας δεν μπορούν βέβαια να φιλοξενήσουν το μεγάλο αριθμό των
όρων των διάφορων επιστημονικών πεδίων και έτσι δίνεται στα λεξικά ορολογίας αυτός ο
ρόλος.

Τα ηλεκτρονικά σε σχέση με τα έντυπα λεξικά ορολογίας προσφέρουν ένα

καταλληλότερο για συχνές αλλαγές περιβάλλον, καθώς μπορούν πολύ ευκολότερα να
ενημερώνονται με νέους όρους, έννοιες, παραδείγματα χρήσης κ.α. και οι αλλαγές περνούν
άμεσα στο χρήστη. Είναι έτσι πρακτικότερα, οικονομικότερα και πιο οικολογικά. Το
αντικείμενο της εργασίας αυτής είναι η δημιουργία δίγλωσσου ηλεκτρονικού λεξικού
στρατιωτικών όρων του Μηχανικού για χρήση από τα στελέχη του όπλου του Mηχανικού
των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων που καλούνται να δουλέψουν σε πολυεθνικό
περιβάλλον, κάνοντας χρήση της αγγλικής γλώσσας και ορολογίας του NATO. Το λεξικό
δημιουργήθηκε για να καλύψει την ανάγκη της ύπαρξης μιας πλήρους και ενημερωμένης
βάσης δεδομένων με σκοπό την άμεση και φιλική πρόσβαση του χρήστη σε αγγλικούς και
ελληνικούς όρους του Μηχανικού.
Στην περίπτωση των στρατών των χωρών/μελών του ΝΑΤΟ, την τυποποίηση της
επιστημονικής ορολογίας έχουν αναλάβει οι Συμφωνίες Τυποποίησης, ΣΤΥΠ (STANAG’s
Standardization Agreements) που περιέχουν ανά κατηγορίες και σε όλες τις γλώσσες των
χωρών/μελών στρατιωτικούς όρους. Αν αναλογισθούμε τον όγκο των τομέων που καλούνται
να καλύψουν οι ΣΤΥΠ (κλάδοι των Ενόπλων Δυνάμεων, όπλα-σώματα, εξειδικεύσεις,
οπλικά συστήματα) καταλαβαίνουμε πως πρόκειται για ένα μεγάλο έργο καθώς η ανάπτυξη
και εξέλιξη γίνεται με γρήγορους ρυθμούς.
Το δίγλωσσο ηλεκτρονικό λεξικό βασίζεται σε λεξικά, γλωσσάρια και πρωτογενείς πηγές
όπως επίσημα στρατιωτικά έγγραφα. Οι όροι και οι συντμήσεις αφορούν στην καθημερινή
εργασία, στην εκπαίδευση, στις ασκήσεις ή στις επιχειρήσεις του Μηχανικού και ειδικότερα
σε αντικείμενα όπως η γεφυροποιία, η οδοποιία, οι καταστροφές, ο ναρκοπόλεμος –
αντιναρκοπόλεμος. Περιέχονται επίσης γενικοί στρατιωτικοί όροι καθώς και άλλες λέξεις,
απαραίτητες για την απόδοση ελληνικού κειμένου στα αγγλικά ή αγγλικού στα ελληνικά.

1 Το Γλωσσικό Υλικό του Λεξικού
Η γλώσσα του στρατιωτικού Μηχανικού χρησιμοποιείται από το στρατιωτικό προσωπικό της
συγκεκριμένης ειδικότητας. Καθοριστική για τη διαμόρφωση του ειδικού λεξιλογίου υπήρξε η
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περίοδος από τα τέλη της δεκαετίας του ’90 ως τις αρχές του 2000, κατά την οποία αυξήθηκε
το ενδιαφέρον και η δραστηριοποίηση της Ελλάδας σε ειρηνευτικές αποστολές στα πλαίσια
των δράσεων του ΝΑΤΟ και του Ο.Η.Ε. Η αύξηση των επαφών με στελέχη του Μηχανικού
άλλων χωρών και η γνωριμία με προηγμένα συστήματα και μεθόδους δημιούργησε την
ανάγκη χρήσης νέων όρων που εισήλθαν στο χώρο.
Το συνολικό μέγεθος του ηλεκτρονικού λεξικού στρατιωτικής ορολογίας Μηχανικού είναι
γύρω στα 11.000 λήμματα (και αυξάνεται). Τη συλλογή των όρων ακολούθησε η οργάνωση
και μετάφραση τους καθώς και η προσθήκη συντμήσεων. Η κατηγοριοποίηση των όρων
έγινε με βάση τον τομέα στον οποίο ανήκουν. Το Μηχανικό διακρίνεται σε Μηχανικό Μάχης
(Combat Engineering) και Μηχανικό Κατασκευών (Construction Engineering) ενώ οι κύριες
υποκατηγορίες του τις οποίες και περιλαμβάνει η βάση δεδομένων του λεξικού είναι:
Ναρκοπόλεμος
Γεφυροποιία
Οδοποιία
Καταστροφές
Κατασκευές
Οι όροι που περιλαμβάνει το λεξικό αποκτήθηκαν από λεξικά, έγγραφα, εγχειρίδια στην
αγγλική και ελληνική.
Εκτός των όρων υπάρχουν και κοινές λέξεις οι οποίες είναι συχνές στον στρατιωτικό λόγο.
Περιλαμβάνονται κι ολόκληρες φράσεις λόγω της μεγάλης συχνότητας εμφάνισης τους στον
γραπτό ή προφορικό λόγο. Συγκεκριμένα για τους όρους των κατασκευών, γεφυροποιίας και
οδοποιίας χρησιμοποιούνται υπάρχοντα εξειδικευμένα λεξικά καθώς υπάρχει ταύτιση των
παραπάνω περιοχών (στρατιωτικών ή όχι) όσο αφορά στους όρους τους. Πολλοί γενικοί
στρατιωτικοί όροι αποκτήθηκαν από υπάρχοντα στρατιωτικά λεξικά καθώς αποτελούν
βασικούς όρους ενώ κάποιοι υπάρχουν και σε λεξικά της γενικής γλώσσας.
Όσο αφορά στον αριθμό λέξεων που περιέχουν, υπάρχουν όροι:
Μονολεκτικοί, π.χ. walling = πασσαλόζευγμα
Πολυλεκτικοί, π.χ. water crossing operations = επιχειρήσεις διάβασης υδάτινων
κωλυμάτων.
Υπάρχει μεγάλος αριθμός πολυλεκτικών όρων. Συχνοί τύποι αυτών είναι:
ονοματικοί, π.χ. route viability = βατότητα δρόμου
ρηματικοί, π.χ. pace out = μετρώ απόσταση με βήματα
άλλοι, π.χ. in support = προς υποστήριξη, non mission capable maintenance =
υλικό ακατάλληλο για εκτέλεση αποστολής λόγω ελλιπούς συντήρησης, individually
issued expendable items = ατομικά χορηγούμενα αναλώσιμα είδη .
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Συχνά συναντάμε και «φωλιασμένους» όρους [3]:
mine = νάρκη
antitank = αντιαρματικός-ή-κό
antitank mine = αντιαρματική νάρκη
αλλά και
mine (antitank) = αντιαρματική νάρκη
Στο λεξικό συμπεριλαμβάνονται αρκτικόλεξα και συντμήσεις, π.χ. ADM (atomic demolition
material) = ΥΑΚ (υλικά ατομικών καταστροφών). Επίσης στο λεξικό περιέχονται μονάδες
μέτρησης καθώς αυτές διαφοροποιούνται μεταξύ χωρών όπως π.χ. feet = πόδια (μονάδα
μέτρησης μήκους ίση με 0,3048 μέτρα).

2 Πηγές για την Εύρεση των Όρων
Η επιλογή των όρων αποτελεί βασικό στοιχείο της ποιότητας του λεξικού. Ο στόχος είναι να
περιληφθούν όσο το δυνατό περισσότεροι όροι, λέξεις και φράσεις που πραγματεύεται το
Μηχανικό. Για την επιλογή των όρων βασιστήκαμε κυρίως στην μελέτη των παρακάτω
πηγών:
γερμανικό έντυπο λεξικό ορολογίας στρατιωτικού μηχανικού πρώιμης μορφής [4]
λεξικό γενικής στρατιωτικής ορολογίας [5]
επίσημη έκδοση Συμφωνίας Τυποποίησης του ΝΑΤΟ για το Μηχανικό [6]
Στρατιωτικός Κανονισμός Στρατιωτικής Ορολογίας του Ελληνικού Στρατού [7]
επίσημα έγγραφα και αλληλογραφία της ελληνικής αποστολής στο Αφγανιστάν με
το αντίστοιχο προϊστάμενο κλιμάκιο [8]
έντυπο υλικό από εκπαιδεύσεις Μηχανικού σε Η.Π.Α και Γερμανία [9]
έτερες ορολογικές βάσεις [10]
Η μετάφραση των όρων απαιτεί γνώση η οποία προέρχεται όχι μόνο από ξενόγλωσσα
λεξικά και εγκυκλοπαίδειες αλλά κι από την εμπειρία που αποκτάται κατά την ενασχόλησή
με το αντικείμενο [11]. Κατά τη διαδικασία που ακολουθήθηκε, έγινε προσπάθεια να
ικανοποιηθούν όσο το δυνατό τα κριτήρια που σύμφωνα με τον Γ. Μπαμπινιώτη [12]
απαιτούνται για την επιτυχημένη διαχείριση των επιστημονικών ορών:
αποδοτικότητα
πληροφορικότητα
εύκολη ανακλησιμότητα στη μνήμη
μεταφρασιμότητα
Σημαντικό μέρος του λεξικού αποτελούν οι νεολογισμοί. Σύμφωνα με την ΑναστασιάδηΣυμεωνίδη [13] οι νεολογισμοί ενός ειδικού λεξιλογίου μπορεί να προέρχονται από ένα άλλο
ειδικό λεξιλόγιο. Στο στρατιωτικό Μηχανικό χρησιμοποιούνται ευρέως όροι από χώρους των:
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πολιτικών μηχανικών, π.χ. reignforced concrete = οπλισμένο σκυρόδεμα
στρατιωτικών επιχειρήσεων (γενικών) π.χ. advance to contact = προέλαση
Υπάρχουν επίσης λέξεις δανεισμένες από το καθημερινό λεξιλόγιο γενικότερα, π.χ. bolt =
βιδώνω, stabilize = σταθεροποιώ, κ.α.
Νεολογισμοί ενός ειδικού λεξιλογίου μπορούν να προέρχονται κι από αντίστοιχο ειδικό
λεξιλόγιο μιας άλλης γλώσσας [14]. Στο λεξικό υπάρχουν νεώνυμα που αποτελούν
μετάφραση όρων που ανήκουν στο ειδικό λεξιλόγιο του αμερικανικού και του γερμανικού
Μηχανικού, και έχουν επικρατήσει στο χώρο του ελληνικού, π.χ. crosscheck

=

διπλοελέγχω, επαληθεύω αλλά και νεώνυμα που προέκυψαν από την προσπάθεια
μετάφρασης των αντίστοιχων αγγλοαμερικανικών όρων, των οποίων η χρήση δεν έχει
καθιερωθεί πλήρως ακόμη. Παρόλα αυτά υπήρξε ανάγκη μετάφρασής τους λόγω έλλειψης
αντίστοιχου ελληνικού όρου, π.χ. persian horse = περσικό άλογο -

τύπος οδικού

κωλύματος.
Στο ειδικό λεξιλόγιο του Μηχανικού περιλαμβάνεται γλωσσικό υλικό της γενικής γλώσσας το
οποίο αποτελεί κατηγορίες ή κλάδους του, όπως π.χ. mobility = κινητικότητα-ευκινησία,
bridging = γεφυροποιία κ.ά. Ενσωματώνονται λέξεις του γενικού λεξιλογίου που αποκτούν
νέο σημασιολογικό περιεχόμενο με τη χρήση τους στο χώρο του στρατιωτικού Μηχανικού,
λειτουργώντας ως νεολογισμοί, π.χ. degree of classification =

βαθμός κλασικοποίησης

(αφορά κατηγοριοποίηση φέρουσας ικανότητας γεφυρών και κατηγοριοποίηση οχημάτων μηχανημάτων ανάλογα με το βάρος και την κατανομή αυτού στους άξονες).
Νεώνυμα έχουν δημιουργηθεί κι από την ανάγκη να κατονομαστούν νέα αντικείμενα, έννοιες
και δραστηριότητες π.χ. route reconnaissance = αναγνώριση δρομολογίου. Στο Στρατιωτικό
Μηχανικό διακρίνουμε εκτός από την επίσημη ορολογία και την ανεπίσημη/συνθηματική
ορολογία [11]: π.χ. cannibalize = κανιβαλίζω (καταστρέφω υλικό ή/και αποσπώ εξαρτήματα
προκειμένου να επισκευάσω κάτι άλλο), σερβιέτα (ονομάζεται και λόγω του σχήματος της
συσκευασίας της) = C4 (composition 4) = εκρηκτική ύλη - σύνθεση υπ’αρίθ 4.
Υπάρχουν ιδιάζουσες περιπτώσεις νεωνύμων όπως αυτή του ουσιαστικού ΤΕΝΞάς = Land
Minefield Clearance Battalion Personnel, που προέκυψε από τη στρατιωτική Μονάδα
«Τάγμα Εκκαθάρισης Ναρκοπεδίων Ξηράς» -ΤΕΝΞ και την κατάληξη -ας. Ή αυτό του
ουσιαστικού Χελίστας = floating boat operator, το οποίο έχει σχηματιστεί από το αρκτικόλεξο
Χ.Ε.Λ. (Χειριστής Ελαστικής Λέμβου).
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3 Παράδειγμα Αναζήτησης Όρου στο Λεξικό
Για την υλοποίηση του λεξικού επιλέχθηκε η γλώσσα προγραμματισμού BORLAND DELPHI
2006 με χρήση της γραφικής διεπαφής των WINDOWS1. Το παράθυρο της εφαρμογήςφόρμας είναι χωρισμένο σε τρεις περιοχές: δύο κατακόρυφες και μία οριζόντια (εικόνα 1).
Την περιοχή της αγγλικής, την περιοχή της ελληνικής (με τα αντίστοιχα πλαίσια κειμένου) και
την περιοχή των συντμήσεων αντίστοιχα. Υποθέτοντας ότι αναζητούμε το ελληνικό
ισοδύναμο του αγγλικού «ABOARD» έχουμε τις παρακάτω επιλογές.
α. Στο πλαίσιο κειμένου δίνουμε τον όρο (ή τη λέξη) προς αναζήτηση, το «ABOARD». Στη
λίστα αποτελεσμάτων θα παρουσιαστούν οι πιθανές μεταφράσεις. Πολλές φορές για έναν
όρο ή λέξη υπάρχουν περισσότερες από μία πιθανές μεταφράσεις οι οποίες μπορεί να είναι
και πολυλεκτικές.
β. Οι λέξεις στη βάση δεδομένων είναι ταξινομημένες αλφαβητικά. Επιλέγοντας το γράμμα
«Α» στη αγγλική περιοχή της φόρμας παρουσιάζονται στη λίστα επιλογής οι όροι ή οι λέξεις
που αρχίζουν από «Α». Περνώντας από κάθε λέξη, στην περιοχή αποτελεσμάτων
παίρνουμε την αντίστοιχη ή τις αντίστοιχες μεταφράσεις. Όταν βρούμε τον όρο ή λέξη που
αναζητούμε επιλέγουμε τη μετάφρασή της από τη λίστα αποτελεσμάτων (ο τρόπος αυτός
προτιμάται όταν δεν είμαστε σίγουροι για την ορθογραφία του όρου ή της λέξης που
ψάχνουμε).
γ. Δεν γράφουμε ολόκληρη τη λέξη, αλλά τα πρώτα γράμματα π.χ. «ABOAR». Από τη
λίστα με τις λέξεις που αρχίζουν με τον ίδιο τρόπο επιλέγουμε το ζητούμενο «ABOARD».
Στην λίστα αποτελεσμάτων θα εμφανιστούν οι όροι και λέξεις της ελληνικής (μαζί με τις
συντμήσεις τους αν υπάρχουν) που αντιστοιχούν στο «ABOARD» (εικόνα 1).
Επιλέγοντας «Ελληνικές Συντμήσεις» εμφανίζεται η λίστα με τις ελληνικές συντμήσεις ενώ με
την επιλογή «NATO Abbreviations» παίρνουμε την λίστα με τις συντμήσεις του ΝΑΤΟ που
περιλαμβάνονται στη εφαρμογή. Μπορούμε να επιλέξουμε τη σύντμηση της οποίας
επιθυμούμε να βρούμε τη μετάφραση, για την οποία εμφανίζεται στο κατώτερο πεδίο
(περιοχή συντμήσεων) η λέξη στην πλήρη της μορφή και ταυτόχρονα στη λίστα
αποτελεσμάτων η μετάφραση (εικόνα 2).

1

Θερμές ευχαριστίες στον κ. Δημήτρη Ντακούλα για την αμέριστη βοήθεια του στον ηλεκτρονικό
σχεδιασμό του λεξικού.
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Εικόνα 1: Το παράθυρο της εφαρμογής όπως φαίνεται κατά την αναζήτηση του όρου
«ABOARD» με τον τρίτο τρόπο αναζήτησης.

Εικόνα 2: Το παράθυρο της εφαρμογής όπως φαίνεται κατά την αναζήτηση της σύντμησης
«TK».
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4 Συμπεράσματα
Το Δίγλωσσο Ηλεκτρονικό Λεξικό Ορολογίας του στρατιωτικού Μηχανικού εκμεταλλευόμενο
τις δυνατότητες των νέων τεχνολογιών συνεισφέρει στον περιορισμό των προβλημάτων της
ορολογίας του αντικειμένου με μία ενημερωμένη βάση δεδομένων στρατιωτικών όρων και
συντμήσεων του Μηχανικού των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων, φιλική προς τον
χρήστη/μέλος

σε

ειρηνευτικές

αποστολές,

σε

εκπαιδεύσεις

στο

εξωτερικό

ή

σε

οποιασδήποτε μορφής συνεργασία και επικοινωνία με συναδέλφους άλλων χωρών.
Το λεξικό περιοδικά ενημερώνεται με νέους όρους, νέες έννοιες των υπαρχόντων όρων και
παραδείγματα χρήσης αυτών.
Η μελλοντική δουλειά περιλαμβάνει την προσθήκη στο ηλεκτρονικό λεξικό και άλλων
γλωσσών των χωρών/μελών του ΝΑΤΟ πέραν της Ελληνικής και Αγγλικής. Μελέτη θα γίνει
επίσης στο να εμπλουτιστεί το σύστημα αναγνώρισης των νέων όρων με την εφαρμογή της
C-value [3] σε Σώματα Κειμένων στρατιωτικού λόγου.
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