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«Ἒστι μὲν οὖν τὰ ἐν τῇ φωνῇ τῶν ἐν τῇ ψυχῇ παθημὰτων σύμβολα,  
καὶ τὰ γραφόμενα τῶν ἐν τῇ φωνῇ»  

(Όσα λέγονται με τη φωνή είναι σύμβολα των καταστάσεων της ψυχής,  

ενώ όσα γράφονται είναι σύμβολα αυτών που λέγονται με τη φωνή) 

[Περί Ερμηνείας, 16a, 3-5] 
 

«Τῶν λεγομένων τὰ μὲν κατὰ συμπλοκὴν λέγεται,  
τὰ δὲ ἂνευ συμπλοκής... 

Τῶν κατὰ μηδεμίαν συμπλοκὴν λεγομένων ἓκαστον ἢτοι ουσίαν σημαίνει,  
ἢ ποσὸν ἢ ποιὸν ἢ πρός τι, ἢ ποὺ ἢ ποτὲ ἢ κεῖσθαι ἢ ἒχειν ἢ ποιεῖν ἢ πάσχειν...»  

(Από όσα λέγονται, άλλα λέγονται με «συμπλοκή» (σύνδεση/συνύφανση)  

και άλλα όχι... 

Από αυτά που λέγονται χωρίς καμιά «συμπλοκή» το κάθε ένα ή ουσία σημαίνει  

ή ποσό ή ποιόν ή σχέση ή τόπο ή χρόνο ή κατάσταση ή κατοχή ή ενέργεια ή πάθημα... ) 

[Κατηγορίαι, 1a, 2. 16-17 και 1a 4. 25-27] 
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ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ  
 

από τον Πρόεδρο της Οργανωτικής Επιτροπής Κώστα Βαλεοντή 
 

– Ομιλία κατά την Εναρκτήρια Συνεδρία του 7ου Συνεδρίου – 
 
Πριν από δύο χρόνια, σε τούτο τον ίδιο χώρο, σε τούτη την αίθουσα τελετών του τεμένους 

των μουσών, του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, άρχιζε το 6ο 

Συνέδριο «Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία»· και νομίζουμε πως ήταν χτες, ενώ φτάσαμε 

κιόλας στην εναρκτήρια συνεδρία του 7ου Συνεδρίου, χωρίς να το καταλάβουμε· και δεν το 

καταλάβαμε γιατί ο νους μας ήταν συνεχώς απασχολημένος με το σκοπό μας και οι πράξεις 

μας συνέτρεχαν προς την ίδια κατεύθυνση. Δεν περνά ο χρόνος όταν δεν έχεις τι να κάνεις. 

Όταν όμως το ενδιαφέρον σου και η ενασχόλησή σου είναι η γλώσσα και η γνώση και το 

αδιάκοπο πήγαινε-έλα από τη μια στην άλλη με όχημα την ορολογία, όταν μέλημά σου 

είναι, καλλιεργώντας την ορολογία, να υπηρετείς τη γλώσσα ώστε να μπορεί αυτή να 

προλαβαίνει να ανταποκρίνεται – με δικά της γνήσια μέσα – στην ανάπτυξη της γνώσης, και 

όταν αυτή η ανάπτυξη συντελείται με ραγδαίους ρυθμούς, τότε ο χρόνος περνά και δεν το 

καταλαβαίνεις! 

Αυτή η σκέψη αποτελεί θετική συνιστώσα του απολογισμού της διετίας που πέρασε· 

τουλάχιστον το ενδιαφέρον της ΕΛΕΤΟ και των συνδιοργανωτών των συνεδρίων «Ελληνική 

Γλώσσα και Ορολογία» παραμένει αμείωτο· τουλάχιστον, υπάρχει ένας πυρήνας ενεργών 

μελών, ατομικών και συλλογικών, σε ορισμένους τομείς, που παραμένει ενεργοποιημένος, 

παραγωγικός και αποτελεσματικός, ενώ η ποθητή ευαισθητοποίηση της πολιτείας αργεί· 

φαίνεται πως η ορολογία δεν είναι στις προτεραιότητές της, όσο κι αν καμώνεται ότι 

ενδιαφέρεται για την ελληνική γλώσσα· ίσως είναι και δικό μας φταίξιμο που δεν μπορέσαμε 

ακόμα να αναδείξουμε τη σπουδαιότητα της ορολογίας σε βαθμό που να πειστούν οι 

εκάστοτε αρμόδιοι· και κάποιοι από αυτούς, που τους πείσαμε, έπαψαν να είναι αρμόδιοι 

πριν τελεσφορήσει το ενδιαφέρον τους, με αποτέλεσμα η σχετική προσπάθεια να πέσει στο 

κενό. Παρ’ όλα αυτά εμείς ακόμα αισιοδοξούμε… 

Στο 7ο Συνέδριο κύριοι συνδιοργανωτές είναι η ΕΛΕΤΟ και το Εθνικό και Καποδιστριακό 
Πανεπιστήμιο Αθηνών, που φιλοξενεί και την παρούσα Εναρκτήρια Συνεδρία. Δίπλα τους, 

το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το Πανεπιστήμιο Πατρών, το Ιόνιο 
Πανεπιστήμιο, το Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (που 

εκδίδει τον καλαίσθητο τόμο των ανακοινώσεων), το Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου, 

ο Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης και ο Οργανισμός για τη Διάδοση της 
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Ελληνικής Γλώσσας. Η Οργανωτική Επιτροπή συγκροτήθηκε από εκπροσώπους των 

συνδιοργανωτών και διεξήγαγε όλες τις απαιτούμενες εργασίες της διοργάνωσης. Το 

Ίδρυμα Ευγενίδου προσφέρθηκε να φιλοξενήσει τις εργασίες του Συνεδρίου στο εξαιρετικό 

αμφιθέατρό του. 

Η Επιστημονική Επιτροπή του 7ου Συνεδρίου, με πρόεδρο τον καθηγητή του Εθνικού και 

Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Παναγιώτη Κοντό, ενέκρινε 39 από τις 43 

προτάσεις για ανακοίνωση, διατηρώντας την υψηλή στάθμη του Συνεδρίου, που έχει γίνει 

πλέον παράδοση. Υποβλήθηκαν κείμενα και για τις 39 εγκεκριμένες ανακοινώσεις, τα οποία 

περιέχονται στον τόμο των ανακοινώσεων και εντάχθηκαν στο πρόγραμμα του Συνεδρίου. 

Ανάμεσα σ’ αυτές και 7 ανακοινώσεις ξένων ομιλητών από πανεπιστήμια και οργανώσεις 

Ορολογίας του εξωτερικού. Στους εγκεκριμένους ομιλητές προστέθηκε ως προσκεκλημένος 

ομιλητής ο Στέλιος Πιπερίδης, Υπεύθυνος του Τμήματος επεξεργασίας φυσικής γλώσσας 

και εξαγωγής γνώσης του Ινστιτούτου Επεξεργασίας του Λόγου (ΙΕΛ) και Πρόεδρος της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης Γλωσσικών Πόρων (ELRA), ο οποίος – σε ειδική ανακοίνωση – θα 

μιλήσει για τις μεθοδολογικές προσεγγίσεις ανάπτυξης γλωσσικών πόρων και γλωσσικής 

τεχνολογίας, στο περιβάλλον του παγκόσμιου ιστού και των κοινωνικών δικτύων του. 

Αν και όλα τα Συνέδρια «Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία» είναι στην ουσία αφιερώματα 

στο πνεύμα του Αριστοτέλη – αφού η Ορολογία, ως επιστήμη των εννοιών, των όρων και 

ορισμών και της περιγραφής και μετάδοσης της γνώσης, έχει τα θεμέλιά της στα δύο 

«παιδιά» του: στη Λογική και στην Οντολογία – το 7ο Συνέδριο είναι αφιερωμένο ειδικά 

σ’ αυτόν. Για τον Αριστοτέλη, το λόγο και το έργο του, προσφέρθηκε να μας μιλήσει 

απόψε, στην Εναρκτήρια Συνεδρία του 7ου Συνεδρίου, ο καθηγητής της Φιλοσοφίας του 

Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Βασίλης Κάλφας, τον οποίο και ευχαριστούμε 

θερμά. 

Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛΕΤΟ ευχαριστώ όλους τους συντελεστές της 

διοργάνωσης του Συνεδρίου: τις Διοικήσεις όλων των φορέων-συνδιοργανωτών, τα μέλη της 

Οργανωτικής Επιτροπής, τον Πρόεδρο και τα μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής, τα μέλη 

της Γραμματείας, τα Προεδρεία των εργασιών, τους λίγους – αλλά εκλεκτούς – χορηγούς του 

Συνεδρίου και ιδιαίτερα τους ομιλητές και συγγραφείς των ανακοινώσεων· τέλος, όλους εσάς 

που τιμάτε με την παρουσία σας τη σημερινή εκδήλωση, αλλά και όλους όσοι και όσες θα 

παρακολουθήσουν τις εργασίες του Συνεδρίου, οι οποίες σας διαβεβαιώνω ότι θα είναι 

ενδιαφέρουσες, μεστές και αποδοτικές. 

Κώστας Βαλεοντής 
Πρόεδρος της ΕΛΕΤΟ 
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Η γλώσσα του Αριστοτέλη 

    
Βασίλης Κάλφας 

 
– Ομιλία κατά την Εναρκτήρια Συνεδρία του 7ου Συνεδρίου – 

 

1   Ο Αριστοτέλης και η προγενέστερη φιλοσοφική παράδοση 

O Aριστοτέλης είναι ο πρώτος Έλληνας φιλόσοφος με πολυετείς συστηματικές σπουδές. 

Aπό τα 17 του χρόνια εισάγεται στην πλατωνική Aκαδημία και παραμένει μέλος της για 20 

ολόκληρα χρόνια. Θα πρέπει να φανταστούμε ότι πέρασε από όλα τα στάδια της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας· ξεκίνησε από δόκιμο μέλος, στη συνέχεια εντάχθηκε στον στενό 

κύκλο των μαθητών του Πλάτωνα που διατηρούσαν προσωπική σχέση με τον δάσκαλο, και 

στα τελευταία χρόνια έγινε κι αυτός μέλος του διδακτικού προσωπικού της Σχολής. H θέση 

του στον πλατωνικό κύκλο ήταν σίγουρα ηγετική, αφού, μετά τον θάνατο του Πλάτωνα, 

λέγεται ότι διεκδίκησε τη θέση του σχολάρχη της Aκαδημίας, χωρίς όμως επιτυχία. 

Eίναι κρίμα ότι, αν εξαιρέσει κανείς τον Aριστοτέλη, γνωρίζουμε λίγα πράγματα για τους 

άλλους σημαντικούς φιλοσόφους του πλατωνικού κύκλου. Kαι από τα λίγα όμως πράγματα 

που γνωρίζουμε προκύπτει ότι η πλατωνική σχολή δεν ήταν δογματική ούτε ιδιαίτερα πιστή 

στο γράμμα της διδασκαλίας του ιδρυτή της. Tο πιο πιθανό είναι ότι και ο ίδιος ο Πλάτων θα 

πρέπει να ενθάρρυνε τις θεωρητικές διαφωνίες και την ανεξαρτησία της σκέψης των 

μαθητών του. Δημιουργήθηκε έτσι μια ζωντανή κοινότητα στοχαστών, που έδινε ερεθίσματα 

τόσο στον ίδιο τον Πλάτωνα για την ανάπτυξη της τελευταίας φάσης της φιλοσοφίας του όσο 

και στους μαθητές τους για να ανοίξουν τα δικά τους φτερά. Όλοι λοιπόν ξεκινούσαν από 

κάποιο κοινό υπόβαθρο, από μια βασική εκδοχή της πλατωνικής φιλοσοφίας, στη συνέχεια 

όμως ακολουθούσαν αποκλίνουσες διαδρομές. Eίναι χαρακτηριστικό ότι ο Aριστοτέλης στα 

πρώτα του γραπτά μιλάει για τους Πλατωνικούς χρησιμοποιώντας το πρώτο πληθυντικό 

πρόσωπο. Aπό την αρχή ωστόσο κρατά μια κριτική απόσταση από τις θεωρίες του 

Πλάτωνα, και γρήγορα θα προχωρήσει στην απόρριψη της θεωρίας των Iδεών και στην 

προβολή της δικής του σύλληψης της πραγματικότητας. 

Δεν είναι εύκολο να σταθμίσει κανείς τι οφείλει ο Αριστοτέλης στην πλατωνική του 

εκπαίδευση και τι είναι αποκλειστικά δική του κατάκτηση. Το σίγουρο είναι ο Πλάτων δεν 

ευνοούσε την πολυμάθεια, η οποία είναι βασικό χαρακτηριστικό της αριστοτελικής σκέψης. 

Στην πλατωνική ακαδημία η έμφαση δινόταν μόνο στη φιλοσοφία, ενώ από τις επιστήμες 

διδάσκονταν μόνο τα μαθηματικά, στα οποία εντάσσονταν και η αστρονομία. Όταν λοιπόν 
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μαθαίνουμε από τη βιογραφική παράδοση ότι ο Πλάτων είχε αποδώσει στον Aριστοτέλη το 

προσωνύμιο «ο αναγνώστης», μάλλον θα πρέπει να υποθέσουμε ότι ο χαρακτηρισμός αυτός 

θα είχε ειρωνική χροιά. Για τον Πλάτωνα η εκτεταμένη και συστηματική συλλογή υλικού, 

πάνω στην οποία στηρίχθηκε η βιολογία του Αριστοτέλη, μάλλον θα φαινόταν χαμένος 

χρόνος. Και σίγουρα δεν θα καταλάβαινε τι δουλειά είχε ένας φιλόσοφος να καταγράφει και 

να ταξινομεί τα υπάρχοντα πολιτεύματα ή να συντάσσει καταλόγους με τους νικητές των 

Ολυμπιακών αγώνων ή των δραματικών διαγωνισμών της Αθηναϊκής δημοκρατίας.  

Ο Αριστοτέλης ξεκίνησε τη συγγραφική του καριέρα γράφοντας διαλόγους, οι οποίοι 

δυστυχώς δεν έχουν σωθεί. Το λογοτεχνικό αυτό είδος, που καθιέρωσε με την αξεπέραστη 

μαεστρία του ο ίδιος ο Πλάτων, θα πρέπει να λειτουργούσε ως πρότυπο γραφής για τους 

φιλοσοφικούς κύκλους της εποχής. Η θεματολογία των αριστοτελικών διαλόγων, απ' όσο 

γνωρίζουμε, μαρτυρεί κι αυτή πλατωνικές καταβολές: ηθική, ρητορική, κοσμολογία, θεωρία 

της ποίησης. Το ύφος του θα πρέπει να ήταν προσεγμένο, με αναφορές και παραθέματα 

από την ποιητική παράδοση, ιδίως από τον Ευριπίδη. Ο Κικέρων, που είχε άμεση πρόσβαση 

στα κείμενα αυτά, εξυμνεί το λογοτεχνικό ύφος του Αριστοτέλη, γεγονός που φαίνεται 

παράδοξο σε όσους γνωρίζουν μόνο τα διδακτικά του συγγράμματα. 

Είναι γεγονός ότι ο Aριστοτέλης εγκαινιάζει μια καινοφανή μέθοδο προσέγγισης των 

παλαιότερων γραπτών κειμένων. Kατά τον Düring (Αριστοτέλης, μτφ. Π. Κοτζιά-Παντελή. 

Αθήνα 1991, τόμ. 1, σ. 51), ενώ «οι περισσότεροι από τους νεαρούς μαθητές της Aκαδημίας 

‘άκουγαν’ βιβλία, ο Aριστοτέλης διάβαζε βιβλία με τον τρόπο που τα διαβάζουμε και εμείς». 

Στα Tοπικά συστήνει στον επίδοξο διαλεκτικό την εκμετάλλευση των γραπτών κειμένων του 

παρελθόντος για τη συναγωγή πινάκων, που θα αποτελέσουν μια εύχρηστη παρακαταθήκη 

έγκυρων απόψεων (Tοπικά 105b12-18). H προσφυγή σε γενικά αποδεκτές πεποιθήσεις, σε 

αντιλήψεις που άντεξαν στο πέρασμα του χρόνου, δεν ενισχύει μόνο την πειθώ των λόγων 

μας, αλλά είναι και μια ένδειξη για την αλήθεια τους. 

Η ανθρώπινη σκέψη λοιπόν θα μπορούσε να ιδωθεί υπό εξελικτικό πρίσμα, ως συνεχής 

επαναφορά των ίδιων βασικών ερωτημάτων και βαθμιαία βελτίωση των απαντήσεών μας, 

ως διαδικασία συσσώρευσης γνώσεων και λύσεων. Όπως επισημαίνει ο Barnes 

(Aριστοτέλης, μτφ. Ε. Λεοντσίνη, Aθήνα 2006, 33-34), «η στήριξη στην παράδοση ή η 

χρησιμοποίηση των παλαιότερων ανακαλύψεων αποτελεί φρόνιμη και αναντικατάστατη 

διαδικασία και πρακτική για κάθε επιστήμονα ερευνητή. Όμως στον Aριστοτέλη το ζήτημα 

διαθέτει μεγαλύτερο βάθος. Eίχε υψηλή επίγνωση της θέσης που κατείχε στο τέρμα μιας 

σειράς διανοητών, ενώ είχε πλήρη γνώση της ιστορίας του πνεύματος και επίγνωση της 

δικής του θέσης μέσα σ’ αυτήν». Όπου υπάρχει λοιπόν προϋπάρχουσα γνώση πρέπει κατά 
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κάποιον τρόπο να αξιοποιηθεί. Σε περιπτώσεις βέβαια εντελώς νέων ερευνητικών κλάδων, 

τότε η έρευνα πρέπει να αρχίσει εξ αρχής, και αυτό, κατά τον Aριστοτέλη, είναι το 

δυσκολότερο. Mιλώντας στους Σοφιστικούς ελέγχους για τη ρητορική και τη «συλλογιστική», 

αποδίδει την απαρχή της πρώτης σε προγενέστερους θεωρητικούς, ενώ δεν διστάζει να 

υπερηφανευτεί για τη δική του συμβολή στην εξ αρχής θεμελίωση της δεύτερης (183b17 

κ.ε.). 

Oι πολλαπλές αναφορές του Aριστοτέλη στους προγενέστερους φιλοσόφους και η διεξοδική 

ανάλυση των θέσεών τους μας επιτρέπουν να λέμε ότι από τον Aριστοτέλη ξεκινά η ιστορική 

σύλληψη της φιλοσοφίας – συχνά λέγεται ότι ο Aριστοτέλης είναι ο πρώτος ιστορικός της 

φιλοσοφίας. 

H πρωτιά του Aριστοτέλη θεμελιώνεται στη διαφορετική στάση του Πλάτωνα. H αλήθεια είναι 

ότι ο Πλάτων δεν έλκεται ιδιαίτερα από την ιστορία. Δεν διστάζει να καταφύγει σε ακραίους 

αναχρονισμούς, ενώ, όταν αναφέρεται στο παρελθόν, προσπερνά το κοντινό και 

ανασυνθέτει ένα απώτατο, εμφανώς μυθικό παρελθόν, ακολουθώντας την τάση των 

τραγικών ποιητών και των ρητόρων, που δεν διαχωρίζουν την ιστορία από τη μυθολογία. Aν 

εξαιρέσει κανείς τον Παρμενίδη, ελάχιστες είναι οι άμεσες αναφορές του Πλάτωνα στους 

Προσωκρατικούς. Για να δώσω ένα παράδειγμα, ο Πλάτων αναφέρει επωνύμως τον 

Eμπεδοκλή μόνο 2 φορές, ενώ ο Aριστοτέλης 132. H αγωνία του Πλάτωνα είναι να 

οριοθετήσει τον ρόλο του φιλοσόφου απέναντι στους ανταγωνιστές του, απέναντι στον 

ποιητή, αλλά και στον πολιτικό, στον ρήτορα ή σε αυτόν που ο ίδιος βαφτίζει «σοφιστή». 

Στην ουσία ο Πλάτων ιδρύει τη φιλοσοφία. Tο ενδιαφέρον του επικεντρώνεται στην 

εξασφάλιση μιας προνομιακής γνωστικής περιοχής για τον νεοσύστατο κλάδο, όχι στη 

σκιαγράφηση της ιστορίας του.  

Aπό εντελώς διαφορετικό σημείο ξεκινά ο Aριστοτέλης. Ως μέλος του πλατωνικού κύκλου, 

δεν έχει καμία αμφιβολία ή αγωνία για την ύπαρξη της φιλοσοφίας. Έχει από τα πρώτα 

χρόνια της μαθητείας του αποδεχτεί την ένταξή του σε μια σχολή, η οποία αποδέχεται την 

αυθεντία του Πλάτωνα και αναγνωρίζει ως ήρωές της τον Πυθαγόρα, τον Παρμενίδη και τον 

Σωκράτη. Tο πρόβλημα την εποχή του Aριστοτέλη είναι ότι, πέρα από τους Πλατωνικούς, 

και άλλοι μιλούν πλέον εν ονόματι της φιλοσοφίας: ο Iσοκράτης είναι σίγουρα ένας απ’ 

αυτούς, αλλά και ο Ξενοφών, ο Λυσίας, ο Aλκιδάμας, ο Aισχίνης. Nόημα λοιπόν πλέον έχει 

να διευκρινιστεί η ειδικά πλατωνική προσέγγιση της φιλοσοφίας και η διαφοροποίηση της 

από άλλες σύγχρονες φιλοσοφικές προσεγγίσεις.  
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2   Tα γραπτά του Aριστοτέλη 
Όσο ζούσε ο Aριστοτέλης δημοσίευσε έναν περιορισμένο αριθμό έργων, κάποια από τα 

οποία ήταν διάλογοι που απευθύνονταν στο ευρύ κοινό και κάποια άλλα πραγματείες, συχνά 

με επίκεντρο την πλατωνική θεωρία των Iδεών. Aπό τα έργα αυτά κανένα δεν σώθηκε 

ολόκληρο (αν και σώθηκαν τρία ποιήματά του, αφιερωμένα σε φίλους με διάφορες αφορμές). 

Έφτασαν όμως στα χέρια μας τα αδημοσίευτα διδακτικά του συγγράμματα, ή μάλλον οι 

προσωπικές του σημειώσεις επάνω στις οποίες στήριζε τη διδασκαλία στους μαθητές του.  

Oι αρχαίες πηγές μάς μεταφέρουν μια μυθιστορηματική εκδοχή της διάσωσής τους. Tα 

χειρόγραφα του Aριστοτέλη (μαζί με την πλούσια προσωπική του βιβλιοθήκη) 

κληροδοτήθηκαν μετά το θάνατό του στους διαδόχους του στο Λύκειο, μεταφέρθηκαν στη 

συνέχεια στη Σκήψη της Mικράς Aσίας όπου έμειναν θαμμένα σε κάποια σπηλιά και 

ξεχασμένα για περισσότερο από 200 χρόνια. Χρωστούμε τη διάσωση των χειρογράφων στο 

συλλεκτικό πάθος ενός πλούσιου βιβλιόφιλου Αθηναίου, του Απελλικώντα. Ο Απελλικών 

έμαθε για την ύπαρξη του πολύτιμου αυτού υλικού, το αναζήτησε στη Σκήψη και τελικά το 

αγόρασε και το έφερε στην Αθήνα. Όλα αυτά γίνονται στις αρχές του 1ου αιώνα π.X. Mετά 

τον πρώτο Μυθριδατικό πόλεμο, ο Σύλλας θα καταλάβει την Αθήνα το 86 π.X., και τα 

χειρόγραφα του Αριστοτέλη θα μεταφερθούν ως πολύτιμη λεία στη Pώμη. 50 περίπου 

χρόνια αργότερα εκδόθηκαν από ένα προικισμένο φιλόλογο και γνώστη της φιλοσοφίας του 

Aριστοτέλη, τον Aνδρόνικο τον Pόδιο. Mε την έκδοση του Aνδρόνικου τα αριστοτελικά 

συγγράμματα πήραν την οριστική τους μορφή, αυτήν που έχουμε και εμείς σήμερα μπροστά 

μας όταν διαβάζουμε τον Aριστοτέλη.  

Oι λεπτομέρειες αυτής της ιστορίας δεν έχουν ιδιαίτερη σημασία – δεν αποκλείεται να είναι 

σε έναν βαθμό φανταστικές. Eίναι πάντως γεγονός ότι η μεγάλη διάδοση της σκέψης του 

Aριστοτέλη αρχίζει μόνο όταν εκδίδονται τα διδακτικά του συγγράμματα, τρεις αιώνες μετά 

τον θάνατό του. Aν τα χειρόγραφα είχαν χαθεί, η ιστορία της μεταγενέστερης φιλοσοφίας θα 

ήταν διαφορετική, αφού το έργο του Aριστοτέλη αποτέλεσε τη βάση της φιλοσοφίας των 

Bυζαντινών, των Aράβων και των Σχολαστικών της Δύσης. Τα έργα του Αριστοτέλη 

συζητούνται και σχολιάζονται συστηματικά σε όλη την ύστερη ελληνική αρχαιότητα. Η 

αριστοτελική παράδοση συνεχίζεται αμείωτη σε όλη τη βυζαντινή περίοδο, αλλά και μετά την 

Άλωση στον ελληνικό χώρο μέχρι τον 19ο αιώνα. Η μεγάλη ωστόσο φήμη του Αριστοτέλη 

οφείλεται στην κυριαρχική του θέση στη φιλοσοφία των Αράβων και του Δυτικού Μεσαίωνα. 

Τα βασικά έργα του Αριστοτέλη μεταφράζονται στα αραβικά ήδη από τον 9ο αιώνα μ.Χ. και 

γίνονται θεμέλιος λίθος της αραβικής φιλοσοφίας. Μέσω των Αράβων θα γίνουν γνωστά στη 

Λατινική Δύση κατά τον 12ο αιώνα μ.Χ., οπότε και θα επιχειρηθεί η σύνθεση χριστιανικής 
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θεολογίας και αριστοτελικής φιλοσοφίας στο Σχολαστικό σύστημα. Με τον Θωμά τον Ακινάτη 

(13ος αιώνας) η αίγλη του Αριστοτέλη θα φτάσει στο απόγειό της, και το αριστοτελικό 

σύστημα θα αποτελέσει τη βάση της εκπαίδευσης στα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια μέχρι τον 

17ο αιώνα μ.Χ. 

Πιο σημαντική όμως είναι μια άλλη συνέπεια της περίεργης αυτής ιστορίας. Tο υλικό που 

έφτασε στα χέρια του Aνδρόνικου δεν προοριζόταν για δημοσίευση. Φανταζόμαστε ότι 

περιείχε σημειώσεις των μαθημάτων του Aριστοτέλη, με διάσπαρτες προσθήκες, 

αναθεωρήσεις και απορίες, κάποιες ημιτελείς πραγματείες, σχεδιάσματα μελλοντικών έργων, 

συλλογές εμπειρικών δεδομένων. Σκεφτείτε έναν καθηγητή που επανέρχεται χρόνο με τον 

χρόνο στα ίδια βασικά θέματα στις παραδόσεις του. Τι πιο φυσικό από το να χρησιμοποιήσει 

το υλικό που έχει συσσωρεύσει από τα προηγούμενα χρόνια, τροποποιώντας ωστόσο 

κάποια σημεία ή προσθέτοντας νέες σκέψεις και αναλύσεις. Αν μάλιστα το κοινό του είναι 

ιδιαίτερα δεκτικό και δημιουργικό, ο ίδιος μπορεί να επωφεληθεί από τον διάλογο που θα 

προκληθεί και να ενσωματώσει και άλλα στοιχεία. Σε κάποια έργα οι ειδικοί διακρίνουν ίχνη 

συστηματικής αναθεώρησης. Πρόκειται δηλαδή για ένα ανομοιογενές υλικό, που ο 

Αριστοτέλης δεν έπαψε να επεξεργάζεται και να συμπληρώνει όσο ζούσε. 

O Aνδρόνικος λοιπόν συνένωσε τα διάφορα μαθήματα και τις σημειώσεις του Aριστοτέλη σε 

ενιαίες πραγματείες με κριτήριο την κοινότητα της θεματολογίας τους. Όπως μας λέει ο 

Πορφύριος, ο Ανδρόνικος “συνένωσε σε ένα έργο κείμενα που πραγματεύονται το ίδιο θέμα, 

και έτσι διαίρεσε τα έργα του Αριστοτέλη και του Θεόφραστου σε βιβλία” (Βίος Πλωτίνου 

24,6-11). Σε κάποια έργα, όπως λ.χ. στα Τοπικά, για την τελική μορφή υπεύθυνος θα πρέπει 

να ήταν ο Αριστοτέλης. Πρόκειται όμως για εξαίρεση. Στα περισσότερα έργα του 

αριστοτελικού corpus την τελική μορφή την έδωσε ο Ανδρόνικος. Δεν αποκλείεται μάλιστα να 

συμπλήρωσε και ο ίδιος κάποια κενά ή να διόρθωσε γλωσσικές ατέλειες. Θα πρέπει λοιπόν 

να συνειδητοποιήσουμε ότι οι πραγματείες του Αριστοτέλη πήραν τη μορφή και την ονομασία 

που φέρουν και σήμερα όχι από τον ίδιο τον συγγραφέα τους αλλά από έναν μεταγενέστερο 

εκδότη. Έτσι, λ.χ., η πραγματεία που ονομάστηκε «Φυσικά» περιλαμβάνει τις παραδόσεις 

και τις σημειώσεις που κατά καιρούς συνέθεσε ο Aριστοτέλης για τις έννοιες της φύσης, της 

κίνησης, του χρόνου, του χώρου, του απείρου κ.ο.κ. Οργανώθηκε λοιπόν το έργο του 

Aριστοτέλη σε μια πλειάδα αυτόνομων συγγραμμάτων, η εμβέλεια των οποίων καλύπτει όλο 

το φάσμα των γνώσεων και η συνολική τους έκτασή είναι περίπου τρεις φορές μεγαλύτερη 

από τους διαλόγους του Πλάτωνα. 

H εικόνα που αποκομίζει όποιος προσεγγίζει το μνημειώδες αυτό έργο είναι ότι βρίσκεται 

μπροστά σε ένα πλήρες φιλοσοφικό σύστημα, στην πρώτη συνεκτική θεωρία που ερμηνεύει 
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κάθε πλευρά της πραγματικότητας. Προηγούνται τα λογικά συγγράμματα, στα οποία ο 

Aνδρόνικος έδωσε τον τίτλο «Όργανον», δηλαδή εργαλείο της γνώσης. Aκολουθούν τα 

φυσικά συγγράμματα, καθένα από τα οποία αφιερώνεται σε έναν τομέα φυσικών 

φαινομένων: τα Φυσικά μελετούν τις γενικές αρχές της φυσικής επιστήμης· το Περί ουρανού, 

τα Mετεωρολογικά, και το Περί γενέσεως και φθοράς, μελετούν αντιστοίχως την κοσμολογία, 

την μετεωρολογία και τη δομή της ύλης· το Περί Ψυχής τη φυσιολογία του ανθρώπου, και τα 

πολυάριθμα βιολογικά του συγγράμματα μελετούν τα έμβια όντα. Mετά τα φυσικά 

συγγράμματα, ο Aνδρόνικος τοποθέτησε ένα έργο, που περιλαμβάνει τις γενικές αρχές της 

φιλοσοφίας του Aριστοτέλη, τις βασικές του θέσεις για τη φύση των όντων. Tο ονόμασε 

«Mετά τα φυσικά», ακριβώς γιατί έρχεται μετά τη μελέτη της φύσεως – κι έτσι προίκισε τη 

μεταγενέστερη φιλοσοφία με μια νέα θεμελιώδη έννοια, την έννοια της «μεταφυσικής». H 

πρακτική πλευρά της φιλοσοφίας, η μελέτη της ηθικής και πολιτικής συμπεριφοράς των 

ανθρώπων, καλύπτεται αντιστοίχως με τα Hθικά (Ηθικά Νικομάχεια και Ηθικά Ευδήμεια) και 

τα Πολιτικά του Aριστοτέλη. Tέλος, το αριστοτελικό corpus συμπληρώνεται με πραγματείες 

που αφιερώνονται σε διάφορες τέχνες, όπως η Pητορική, που καθορίζει τους τύπους της 

πειστικής επιχειρηματολογίας, και η Ποιητική, που μελετά τη θεωρία της ποιητικής 

δημιουργίας και ειδικότερα της αρχαίας τραγωδίας. 

Eίναι όμως η σκέψη του Aριστοτέλη τόσο συστηματική όσο δείχνει η κατάταξη των έργων 

του; H μελέτη μιας αριστοτελικής πραγματείας αρκεί για να αναιρέσει την εικόνα της 

συστηματικότητας. H ειδικότητα του Aριστοτέλη, το ιδιαίτερο ταλέντο του, είναι η ανάδειξη 

κρίσιμων προβλημάτων. Aπό ένα πρόβλημα ξεκινά πάντοτε ο Aριστοτέλης, από ένα ζήτημα 

που του δίνει την ευκαιρία να κρίνει τις υπάρχουσες απαντήσεις, να προχωρήσει σε λεπτές 

διακρίσεις και να εντοπίσει τον πυρήνα του σε ένα φιλοσοφικό δίλημμα, στην κατάλληλη 

«απορία». Aκολουθεί κατά κανόνα η δική του απάντηση, συχνά όμως προτείνονται 

περισσότερες από μια εναλλακτικές λύσεις, που αφήνονται ανοικτές. O Aριστοτέλης δείχνει 

να θεωρεί πιο σημαντική τη συζήτηση που οδηγεί στη διατύπωση μιας φιλοσοφικής θέσης 

από την αξία της ίδιας της θέσης. Γι’ αυτό και πολύ συχνά οι μελετητές του έργου του 

διαφωνούν για την ουσία των αριστοτελικών θέσεων.  

Eπιπλέον, ο Aριστοτέλης είναι πεπεισμένος ότι η κάθε επιστήμη έχει τις δικές της αρχές (τα 

δικά της αξιώματα), τη δική της μέθοδο και, ως έναν βαθμό, τη δική της γλώσσα. (Περί 

ουρανού 306a9-11). Δεν μπορεί ούτε πρέπει λοιπόν κανείς να επιχειρήσει μια ενοποίηση της 

ανθρώπινης γνώσης πάνω σε ενιαία θεμέλια. H αριστοτελική ηθική, για παράδειγμα, δεν 

μπορεί να εναρμονιστεί με την αριστοτελική φυσική, γιατί η ανθρώπινη πράξη δεν υπόκειται 

στη φυσική νομοτέλεια και ρυθμίζεται από τους δικούς της ιδιαίτερους κανόνες. Aλλά και 

μέσα στον χώρο της φύσης, οι επιμέρους φυσικές επιστήμες διατηρούν την αυτονομία και 
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την αξία τους: η βιολογία έχει διαφορετικές αρχές και διαφορετική μέθοδο από την 

κοσμολογία – και οι δύο όμως είναι εξίσου σημαντικές: 

Kαι οι δύο έρευνες έχουν τη χάρη τους. Στην πρώτη περίπτωση η γνώση 

των αιωνίων ουσιών [των άστρων] έχει τόση αξία, ώστε ακόμη και η 

ελάχιστη επαφή μαζί τους προσφέρει μεγαλύτερη ικανοποίηση από κάθε 

άλλη γνωστή μας ηδονή, όπως ακριβώς και το να διακρίνεις έστω και μια 

φευγαλέα και αποσπασματική εικόνα του έρωτά σου σού δίνει μεγαλύτερη 

χαρά από την πλήρη θέα πολλών άλλων και σπουδαίων πραγμάτων. Στη 

δεύτερη περίπτωση η διαφορά είναι ότι η γνώση μας είναι πολύ πιο έγκυρη, 

αφού γνωρίζουμε καλύτερα πολύ περισσότερες πλευρές των φθαρτών 

όντων [των ζώων και των φυτών]. Θα έλεγε κανείς ότι το γεγονός ότι είναι 

πιο κοντά μας, και η φύση τους μας είναι πιο οικεία, εξισορροπεί κατά 

κάποιο τρόπο την αξία της επιστήμης των θεϊκών ουσιών… Γιατί ακόμη και 

αυτά που δεν παρουσιάζουν την παραμικρή χάρη στην όψη, η φύση τα 

δημιούργησε έτσι ώστε η θεωρία τους να προσφέρει ασύλληπτες ηδονές σε 

εκείνους που μπορούν να συλλάβουν τις αιτίες, σε όσους είναι πραγματικοί 

φιλόσοφοι... Σε όλα τα έργα της φύσης υπάρχει κάτι αξιοθαύμαστο (Περί 

ζώων μορίων 644b22-645a23). 

Στο θαυμάσιο αυτό κείμενο, που δείχνει να έχει γραφεί με επιμέλεια και έμπνευση, φαίνεται 

πολύ καθαρά η διαφορά της ερευνητικής ιδιοσυγκρασίας του Αριστοτέλη από τον Πλάτωνα 

και από τους άλλους επιγόνους του Σωκράτη. Φαίνεται ακόμη γιατί ο Αριστοτέλης είναι τόσο 

κοντά στη σημερινή αντίληψη της επιστημονικής έρευνας. 

3   Το ύφος και η γλώσσα του Αριστοτέλη 
Tα γραπτά του Aριστοτέλη δεν είναι ιδιαίτερα ελκυστικά ούτε απευθύνονται στον μέσο 

αναγνώστη. H κατανόησή τους προϋποθέτει γνώση της προγενέστερης φιλοσοφικής 

παράδοσης αλλά και εξοικείωση με το πυκνό, δύσβατο και ξηρό ύφος του φιλοσόφου. Ίσως 

τα χαμένα «εξωτερικά» έργα του Αριστοτέλη να ήταν διαφορετικά, αν πιστέψουμε τη 

μαρτυρία του Κικέρωνα. Τα κείμενα πάντως που έχουμε σήμερα στα χέρια μας απαιτούν για 

την κατανόησή τους τη μεγαλύτερη δυνατή προσπάθεια από τον αναγνώστη. Ο Αριστοτέλης 

είναι, χωρίς αμφιβολία, ένας από τους πιο δύσκολους φιλοσόφους. 

Ο Αριστοτέλης δεν παίζει με τις λέξεις, πολύ σπάνια είναι ειρωνικός, και μάλλον δεν φαίνεται 

να έχει ιδιαίτερη αίσθηση του χιούμορ. Δείχνει να εκτιμά τον έντιμο συνομιλητή και αντίπαλο, 

αυτόν που, όπως λέει, «είναι με τέτοιο τρόπο προικισμένος από τη φύση, ώστε να 

αντιμετωπίζει με τη σωστή αγάπη και το σωστό μίσος καθετί που του παρουσιάζουν· μόνο 
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τότε μπορεί να κρίνει σωστά πιο είναι το καλύτερο» (Τοπικά 163b12-16). Κατά κανόνα γράφει 

με νηφαλιότητα, οι κρίσεις του είναι αντικειμενικές, και η προσπάθειά του είναι να πείσει με 

επιχειρήματα το ακροατήριό του. Πολλές φορές έχει εξαρθεί ο παιδαγωγικός τόνος των 

γραπτών του, που διανθίζονται από πληθώρα παραδειγμάτων. Όπως σημειώνει ο During 

(Αριστοτέλης, σ. 67-68), «στα καλύτερα έργα του ο Αριστοτέλης γράφει έναν σαφή 

επιστημονικό πεζό λόγο που, παρ' όλη την αντικειμενικότητά του, διατηρεί, σχεδόν σε κάθε 

φράση, έναν τόνο καθαρά προσωπικό. Θαυμάζουμε τη σφιχτοδεμένη συντομία και τη συχνά 

αμετάφραστη ακριβολογία της έκφρασής του, τη μεγάλη ποικιλία των λεκτικών μέσων με τα 

οποία ντύνει τις προτάσεις και τους ισχυρισμούς του δίνοντάς τους μια μορφή αντίστοιχη 

προς το περιεχόμενό τους, και καταλαβαίνουμε τότε γιατί επαίνεσαν τη δύναμη που είχε ο 

λόγος του να πείθει. Δεν είναι υπερβολή να υποστηρίξουμε ότι ο Αριστοτέλης είναι ο 

δημιουργός του επιστημονικού λόγου και του επιστημονικού τρόπου έκθεσης». 

Παρ' όλα αυτά ο Αριστοτέλης μπορεί κατά περιπτώσεις να γίνει ιδιαίτερα επιθετικός. Κάποιοι 

στοχαστές, όπως ο Ηράκλειτος, ο Μέλισσος ή ο Αντισθένης προκαλούν σταθερά, για 

διάφορους λόγους, την αντίδραση και την περιφρόνησή του. Για τους διαδόχους του 

Πλάτωνα στην Ακαδημία, τους παλιούς του συντρόφους, γράφει με πολύ πάθος και δεν 

διστάζει να χρησιμοποιήσει εναντίον τους χαρακτηρισμούς βαρείς, όπως ότι η φιλοσοφία 

τους είναι «μοχθηρή τραγωδία» και ότι ο λόγος τους θυμίζει «λόγο των δούλων» (Mετά τα 

φυσικά Ν 1090b13-1091a22). Κυρίως του είναι αδιανόητο πώς κάποιοι μπορούν να 

αμφισβητούν τα αυτονόητα δεδομένα του κοινού νου και της κοινής εμπειρίας. 

Tο να αποπειραθούμε να δείξουμε ότι υπάρχει η φύση θα ήταν γελοίο, 

αφού είναι φανερό ότι υπάρχουν πολλά όντα σαν κι αυτά που αναφέραμε. 

H προσπάθεια να αποδείξει κανείς το φανερό μέσω του μη φανερού 

χαρακτηρίζει τον άνθρωπο που δεν μπορεί να διακρίνει αυτό που γίνεται 

από μόνο του γνωστό από εκείνο που δεν γίνεται (Φυσικά 193a1-6). 

Ο Πλάτων είχε καταφέρει, με τη συγγραφή των διαλόγων του, να μεταφέρει στο εσωτερικό 

της φιλοσοφίας τη διαλεκτική αντιπαράθεση. Ο Αριστοτέλης δεν γράφει με τον ίδιο τρόπο. O 

«αγών» όμως, ως θεμελιώδης τρόπος εκφοράς της αλήθειας είναι κοινός σε δάσκαλο και 

μαθητή, όπως και σε όλη, υποψιάζομαι, την αρχαιοελληνική σύλληψη της πραγματικότητας. 

O Aριστοτέλης φαίνεται να έχει πλήρη συνείδηση του «αγωνιστικού» χαρακτήρα της 

φιλοσοφικής γνώσης, αν και στα κείμενά του διαλέγεται με αντίπαλες θέσεις που ο ίδιος 

ανασυγκροτεί και, βέβαια, με τον ίδιο εαυτό του: 

Γιατί αυτή είναι μια συνήθεια που όλοι έχουμε: δεν διεξάγουμε μια έρευνα 

προσβλέποντας στο αντικείμενό της, αλλά έχοντας στον νου αυτόν που 
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υποστηρίζει τα αντίθετα από μας. Aκόμη και όταν ερευνούμε μόνοι μας κάτι, 

φθάνουμε μέχρι εκείνο το σημείο, όπου δεν έχουμε πλέον να αντιτάξουμε 

τίποτε στον εαυτό μας. Γι’ αυτό λοιπόν όποιος πρόκειται να ερευνήσει κάτι 

σωστά πρέπει να προβάλει εκείνες τις ενστάσεις που αρμόζουν στο ίδιο το 

αντικείμενό του, και αυτήν τη δεξιότητα την αποκτά όταν έχει εξετάσει όλες 

τις σχετικές διαφορές (Περί ουρανού 294b6-13). 

Η πρώιμη ελληνική φιλοσοφία, αλλά και γενικότερα η αφηρημένη σκέψη, είχαν ωφεληθεί 

ιδιαίτερα από τη δυνατότητα της ελληνικής γλώσσας να χρησιμοποιεί το ουδέτερο οριστικό 

άρθρο για να μετατρέψει ρηματικούς τύπους και επίθετα σε αφηρημένα ουσιαστικά: το 

ποιείν, το πάσχειν, το γίγνεσθαι, το ον, το αγαθό κ.ο.κ. Το πλεονέκτημα αυτό ήταν ιδιαίτερο 

σημαντικό (έχει άλλωστε διατυπωθεί και η θεωρία ότι σ΄ αυτήν την ιδιότητα της ελληνικής 

γλώσσας θα πρέπει να αποδοθεί η ανάπτυξη επιστημονικής και φιλοσοφικής σκέψης στην 

Ελλάδα). Αρκεί να σκεφτεί κανείς ότι οι Λατίνοι για να πουν «το αγαθό» θα πρέπει να 

χρησιμοποιήσουν την περίφραση «quid est bonum». Στον χώρο της φιλοσοφίας, οι πρώτες 

φιλοσοφικές έννοιες – το «άπειρο» του Αναξίμανδρου, το «Ον» του Παρμενίδη – 

δημιουργήθηκαν με αυτόν ακριβώς τον τρόπο, και η τάση αυτή γενικεύτηκε την εποχή του 

Πλάτωνα και του Αριστοτέλη. Η ελληνική γλώσσα εμπλουτίστηκε με πολλούς νέους όρους. 

Είναι χαρακτηριστικό ότι, όταν ο Πλάτων στους πρώιμους διαλόγους του βάζει τον Σωκράτη 

να ρωτά «τί το όσιον», ή «τί το δίκαιον», ο συνομιλητής του στην αρχή δεν καταλαβαίνει ότι 

αυτό που του ζητούν δεν είναι η απαρίθμηση όσιων ή δίκαιων πράξεων, αλλά ένας 

καθολικός ορισμός της οσιότητας και της δικαιοσύνης. Η φιλοσοφία σιγά σιγά κατακτά το 

λεξιλόγιό της. Ο Αριστοτέλης θα αξιοποιήσει πλήρως αυτή τη δυνατότητα, συνδέοντας το 

ουδέτερο οριστικό άρθρο με κάθε γραμματικό τύπο (ακόμη και με επιρρήματα ή 

συνδέσμους): φιλοσοφικοί όροι στα αριστοτελικά κείμενα δεν είναι μόνο «το είναι» και «το 

ον», αλλά και «το τι έστι», «το ότι» και «το διότι», «το ου ένεκα» και το «όθεν η κίνησις», «το 

καθόλου» και το «καθ’ έκαστον», «το απλώς» και «το λογικώς», «το καθ’ εαυτόν» και «το 

κατά συμβεβηκός». Είναι χαρακτηριστικό ότι μεταφράζοντας σήμερα τον Αριστοτέλη, 

δυσκολευόμαστε να αποδώσουμε στις σύγχρονες γλώσσες αυτούς τους τύπους, καθώς η 

γλωσσική μας ανοχή δείχνει να έχει μειωθεί.  

Η διαφορά της φιλοσοφικής γλώσσας του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη είναι μεγάλη – και 

αποτελεί, κατά τη γνώμη μου, ένα από τα πιο ενδιαφέροντα θέματα προβληματισμού. Είναι 

αλήθεια ότι ο Πλάτων καθιερώνει στην ουσία τη γλώσσα της φιλοσοφίας. Η συνειδητή του 

όμως προσπάθεια είναι να μην κόψει απότομα τις γέφυρες από τον κοινό άνθρωπο. 

Χρησιμοποιεί λοιπόν την καθημερινή γλώσσα της εποχής του, μεταπλάθοντας κάποιες λέξεις 

και επεκτείνοντας τη σημασία τους, αποφεύγει όμως να εισαγάγει ρητώς νέους όρους. Για τη 
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φιλοσοφική έννοια της «διαλεκτικής» θα χρησιμοποιήσει το πιο κατανοητό «διαλέγεσθαι», 

ενώ θα χαρακτηρίσει τους σοφιστές με τα εύληπτα επίθετα «εριστικοί» ή «αντιλογικοί». Τόσο 

η «διαλεκτική» όσο η «εριστική» και η «αντιλογική» είναι όροι πλατωνικοί, εισάγονται όμως 

με έναν τρόπο που συμπαρασύρει τον αναγνώστη στην κατασκευή τους. Παρακολουθώντας 

στην Πολιτεία τη βαθμιαία εισαγωγή της «διαλεκτικής», βλέπει κανείς πώς από το κατανοητό 

«διαλέγεσθαι», περνάει στη διάπλαση του επιθέτου «διαλεκτικός» [άνθρωπος] και 

«διαλεκτική» [πορεία, οδός], για να εισαγάγει στο τέλος τον φιλοσοφικό όρο «διαλεκτική».  

Ακόμη και για τη βασική του φιλοσοφική κατηγορία, θα υιοθετήσει λέξεις που ήδη υπήρχαν 

στα ελληνικά: «είδος» ή «ιδέα», που στα μαθηματικά σήμαιναν σχήμα και στην ιατρική 

ομάδα ή κατηγορία – και οι οποίες, παραδόξως, παρότι καθαρά νοητές και αόρατες 

παράγονται από γραμματικό τύπο του ρήματος «ορώ». Κατά τη γνώμη μου, ωστόσο, η 

κυριότερη συμβολή του Πλάτωνα στον εμπλουτισμό της φιλοσοφικής ορολογίας είναι η 

καθιέρωση του ίδιου του όρου «φιλοσοφία». Κανείς δεν μπορεί να πει με ασφάλεια πότε 

ακριβώς εισάγεται ο τόσο οικείος αυτός όρος. Αν μείνει πάντως κανείς στα υπάρχοντα 

γραπτά κείμενα, διαπιστώνει με έκπληξη ότι, ενώ η φιλοσοφία θεωρούμε ότι έχει ξεκινήσει 

από τις αρχές του 6ου αιώνα π.Χ. στην Ιωνία, η ίδια η λέξη «φιλοσοφία» δεν συναντάται σε 

συγγραφείς ούτε του 6ου ούτε του 5ου αιώνα. Το ρήμα «φιλοσοφώ» απαντάται όλο κι όλο δύο 

φορές κατά τον 5ο αιώνα και μάλιστα σε συμφραζόμενα μη φιλοσοφικά (η πρώτη βρίσκεται 

στον Ηρόδοτο, και η δεύτερη στον Επιτάφιο του Περικλή που μας μεταφέρει ο Θουκυδίδης). 

Προσωπικά πιστεύω ότι ούτε ο Θαλής ούτε ο Πυθαγόρας, ούτε καν ο Ηράκλειτος και ο 

Παρμενίδης θα αποκαλούσαν ποτέ τον εαυτό τους «φιλόσοφο». Δεν αποκλείεται να είναι η 

γενιά του Σωκράτη υπεύθυνη για τη βαθμιαία εισαγωγή του όρου. Το σίγουρο πάντως είναι 

ότι ο Πλάτων, σε όλο το έργο του, καταβάλλει εναγώνια προσπάθεια για να καθιερώσει τη 

φιλοσοφία ως την ανώτερη μορφή γνώσης και να οριοθετήσει το πεδίο της από 

ανταγωνιστικούς κλάδους όπως η ποίηση, η ρητορική και η πολιτική. 

O Aριστοτέλης τώρα, σε αντίθεση με τον Πλάτωνα, δείχνει να μην εμπιστεύεται την 

καθημερινή γλώσσα με τις ασάφειες της και τα στολίδια της. Πιστεύει ότι για τη φιλοσοφία 

απαιτείται ειδικό λεξιλόγιο και ιδιαίτερος τρόπος έκφρασης, που στηρίζεται στη συνέπεια και 

στη σαφήνεια. Τα κείμενα λοιπόν του Αριστοτέλη είναι γεμάτα από φιλοσοφικούς όρους, και 

είναι προφανές ότι απευθύνονται στο ειδικό κοινό των μαθητών και των ομοτέχνων του. 

Όπως μάλιστα δηλώνει ο ίδιος:  

Μερικές φορές ίσως είναι αναγκαίο να πλάθουμε καινούργιους όρους 

[ονοματοποιειν], όταν δεν υπάρχει καθιερωμένη [κείμενον] λέξη σε σχέση 

με την οποία να μπορούμε να αποδώσουμε σωστά κάποιον σχετικό όρο 

(Kατηγορίαι 7a6-7). Και αν υπάρχει λέξη καθιερωμένη, γίνεται εύκολη η 
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απόδοση σ’ αυτήν του σχετικού όρου, όταν όμως δεν υπάρχει τέτοια λέξη, 

ίσως είναι αναγκαίο να πλάσουμε μια νέα [ονοματοποιειν] (στο ίδιο 7b10-

12). 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα επιτυχημένου νεολογισμού είναι ο αριστοτελικός όρος 

«εντελέχεια». Ο Αριστοτέλης τον πλάθει, για να εκφράσει την ενδιάθετη τάση των όντων να 

πραγματώσουν το «τέλος» τους, δηλαδή τον προδιαγεγραμμένο σκοπό τους. Χρησιμοποιεί 

συχνά ολόκληρες εκφράσεις ως όρους, πιο γνωστή από τις οποίες είναι «το τι ην είναι». Η 

έκφραση αυτή («το τι ην είναι», που ο καλύτερος τρόπος να τη μεταφράσουμε στα νέα 

ελληνικά είναι ο κυριολεκτικός: «το τι ήτανε να είναι»), αν και συντακτικά αδόκιμη, 

χρησιμοποιείται ως φιλοσοφικός όρος, που σηματοδοτεί τη βαθύτερη ουσία ενός πράγματος, 

αυτό που του έμελλε ή έπρεπε να είναι για να πραγματώσει τη φύση του. Είναι δυνατό να 

μην γνωρίζει ο Αριστοτέλης ότι ο μέσος Αθηναίος της εποχής του αδυνατεί να αντιληφτεί τι 

σημαίνει «εντελέχεια» και «τι ην είναι»; Προφανώς το γνωρίζει, αλλά δεν θεωρεί ότι η 

φιλοσοφία απευθύνεται στον μέσο άνθρωπο. Το φιλοσοφικό κείμενο θέλει μεγάλη 

προσπάθεια και ειδική παιδεία για να γίνει κατανοητό, και μέρος αυτής της παιδείας είναι 

ακριβώς η εκμάθηση των ειδικών όρων. Άλλωστε στην εποχή του Αριστοτέλη η γεωμετρία 

και η αστρονομία, ίσως και η ιατρική, ήταν ήδη απροσπέλαστες στον μέσο αναγνώστη – και 

αυτό δεν ήταν κάτι που θεωρούνταν κακό. 

Αξίζει να παρακολουθήσει κανείς τον Αριστοτέλη επί το έργον. Κρατώντας στον νου μας 

πάντοτε το γεγονός ότι τα γραπτά του Αριστοτέλη δεν προορίζονται για δημοσίευση αλλά για 

προσωπική χρήση, ας δούμε πώς αντιμετωπίζει το πρόβλημα της ορολογίας στις διάφορες 

ομάδες έργων του. 

Στα λογικά του έργα, στο λεγόμενο Όργανον, ο Αριστοτέλης συμπεριφέρεται ως 

πρωτοπόρος εισηγητής ενός νέου κλάδου. Τα κείμενά του λοιπόν έχουν τη δομή σημερινών 

επιστημονικών εγχειριδίων και οι νέοι όροι εισάγονται με αυστηρούς ορισμούς. Δείτε πώς 

αρχίζουν τα Αναλυτικά πρότερα (24a1 κ.ε.) 

Πρώτα πρέπει να πούμε ποιο είναι το αντικείμενο της έρευνάς μας και πού 

ανήκει αυτή η έρευνα. Η έρευνα μας αφορά την απόδειξη, και ανήκει στην 

αποδεικτική επιστήμη. Έπειτα πρέπει να ορίσουμε τι είναι «πρόταση», τι 

είναι «όρος» και τι είναι «συλλογισμός», και ποιος συλλογισμός λέγεται 

«τέλειος» και ποιος «ατελής»… Η «πρόταση» λοιπόν είναι λόγος 

καταφατικός ή αποφατικός, όπου κάτι αποδίδεται σε κάτι άλλο… Αποκαλώ 

«όρο» το στοιχείο στο οποίο αναλύεται η πρόταση, όπως το κατηγορούμενο 

και αυτό επί του οποίου κάτι κατηγορείται… Ο «συλλογισμός» είναι λόγος, 



 

 22 

όπου αν τεθούν ορισμένα πράγματα, κάτι άλλο από αυτά που έχουν τεθεί 

ακολουθεί κατ’ ανάγκην, εξ αιτίας αυτών ακριβώς που έχουν τεθεί… 

Αποκαλώ «τέλειο συλλογισμό» αυτόν που δεν χρειάζεται τίποτε άλλο για να 

φανεί η αναγκαιότητά του. 

Κατά πάσα πιθανότητα ο «συλλογισμός» και η «πρότασις» είναι νεολογισμοί του Αριστοτέλη, 

που παράγονται από τα χρησιμοποιούμενα «συλλογίζομαι» και «προτείνω», ενώ το «όρος» 

είναι μετάπλαση του Αριστοτέλη, από την αρχική σημασία του «ορίου» προς τη μετέπειτα 

λογική σημασία της λέξης. 

Με τον ίδιο περίπου τρόπο ενεργεί ο Αριστοτέλης όταν γράφει για κλάδους που προϋπήρχαν 

μεν σε κάποια μορφή αλλά παίρνουν την οριστική τους μορφή στα εγχειρίδια του Σταγειρίτη 

– λ.χ. στη Ρητορική και στην Ποιητική. Έτσι στη Ρητορική εισάγει τον ειδικό όρο «ενθύμημα» 

ως «ρητορικόν συλλογισμόν» (ενώ η λέξη σήμαινε τη σκέψη ή το επιχείρημα), ενώ 

μεταπλάθει τον καθιερωμένο πλατωνικό όρο «παράδειγμα» (δηλαδή υπόδειγμα) σε 

«επαγωγή ρητορική» (1356b6-7). Στη δε Ποιητική μπορεί να παρακολουθήσει κανείς τη 

συστηματική εισαγωγή της ειδικής ορολογίας του νέου κλάδου με διαδοχικούς ορισμούς 

λέξεων, οι οποίες ήταν κοινές στην καθομιλουμένη και για τις οποίες ο Αριστοτέλης διεκδικεί 

ένα καινούργιο νόημα (1449b23 κ.ε.): «ηδυσμένος λόγος», «λέξις», «μελοποιία», «πράξις», 

«ήθη», «διάνοια», «μύθος», «επεισόδιον», «λύσις» και «δέσις» της τραγωδίας, «στοιχείον 

φωνής», «απλούν όνομα», «γλώσσα», «φορά ονόματος» κοκ.  

Στα βιολογικά του έργα, τα οποία καταλαμβάνουν το ένα τρίτο περίπου των γραπτών του και 

όπου ο Αριστοτέλης ανοίγει πρωτόγνωρους δρόμους έρευνας, η γενική μας αίσθηση είναι ότι 

ο Αριστοτέλης σέβεται τα ονόματα που δίνουν στα άπειρα ζωικά είδη που περιγράφει οι 

άνθρωποι που είναι εξοικειωμένοι μ’ αυτά (γεγονός που σημαίνει ότι στηρίχθηκε ιδιαίτερα 

στην επιτόπια έρευνα). Η αριστοτελική ορολογία εδώ καλύπτει γενικές διακρίσεις και 

ταξινομήσεις: έτσι θα εισαγάγει τους όρους «περίττωμα», «σύντηγμα», «κύημα» στο Περί 

ζώων γενέσεως ή τον όρο «έντομο» στο Περί τα ζώα ιστορίαι. Στα ηθικά του πάλι 

συγγράμματα το πρόβλημα που αντιμετωπίζει είναι διαφορετικό. Ο κλάδος απαιτεί από τον 

φιλόσοφο εγγύτητα στις κοινές γλωσσικές πρακτικές, αφού η ηθική είναι κριτική της 

καθημερινής συμπεριφοράς των ανθρώπων. Δεν χρειάζονται επομένως νέοι όροι. Εδώ 

ωστόσο το πρόβλημα είναι ότι οι άνθρωποι δεν έχουν δώσει συγκεκριμένα ονόματα σε 

επιμέρους πρακτικές. Καθώς λοιπόν ο Αριστοτέλης προσεγγίζει τις αρετές υπό το πρίσμα 

της αντίθεσης μεσότης–άκρα, όπου η μεσότης είναι το καλό και επαινετό και τα άκρα οι 

κατακριτέες υπερβολές, βρίσκεται πολλές φορές σε αδυναμία να περιγράψει επακριβώς τις 

παρεκκλίσεις της συμπεριφοράς. 



 

 23 

Σε όλες τις αρετές η μεσότης είναι κάτι το επαινετόν, ενώ οι άκρα δεν είναι 

ούτε επαινετά ούτε σωστά αλλά ψεκτά. Τα άκρα όμως είναι τις 

περισσότερες φορές χωρίς όνομα, οπότε πρέπει να προσπαθούμε να 

πλάθουμε ονόματα γι’ αυτά [ονοματοποιειν], ώστε να γινόμαστε σαφείς και 

ο ακροατής να μπορεί εύκολα να μας παρακολουθεί (Ηθικά Νικομάχεια 

1108a17). 

Στην πράξη ωστόσο σπάνια «ονοματοποιεί» ηθικώς – παράγει λ.χ. την αρετή της 

«πραότητας» από το επίθετο «πράος». Συνήθως περιορίζεται στη δήλωση ότι η τάδε αρετή 

ή κακία είναι «ανώνυμος».   

Η πιο σπουδαία πάντως εργασία όσον αφορά τη φιλοσοφική ορολογία γίνεται στα φυσικά και 

μεταφυσικά έργα του Αριστοτέλη. Αρκεί να αναφέρουμε ένα απάνθισμα αριστοτελικών 

φιλοσοφικών όρων: «ύλη», «δύναμη», «ενέργεια», «θεωρία», «εμπειρία», «κατηγορία», 

«τόπος», «συλλογισμός», «επαγωγή», «απόδειξη», «υποκείμενο», «γένος», «είδος», 

«φυσική», «λογική», «θεολογία», «ποιητική», «φαντασία», «εντελέχεια», «συμβεβηκός». 

Όλες οι λέξεις αυτές πήραν το ακριβές φιλοσοφικό τους νόημα από τον Aριστοτέλη. Ποιοι 

από τους όρους αυτούς επινοήθηκαν για πρώτη φορά από τον ίδιο τον Αριστοτέλη και ποιοι 

απλώς μεταπλάστηκαν, δεν είναι εύκολο να διαπιστωθεί. Καθώς ο Αριστοτέλης γράφει για 

τον εαυτό του, δεν αισθάνεται την ανάγκη να δικαιολογήσει στο κοινό του το καινοφανές ενός 

όρου. 

Όπως και να έχει το πράγμα, είναι γεγονός ότι με τον Αριστοτέλη η γλώσσα της φιλοσοφίας 

αλλάζει οριστικά. Όπως και η ίδια η φιλοσοφία, που ακόμη στον Σωκράτη και στον Πλάτωνα 

διατηρούσε την επαφή της με τον μέσο άνθρωπο, έτσι και η γλώσσα της για να γίνει 

κατανοητή προϋποθέτει μια εξοικείωση που προέρχεται μόνο από την ειδική εκπαίδευση. Η 

φιλοσοφία γίνεται η μήτρα των επιστημών, και η γλώσσα της η έκφραση της επιστημονικής 

γνώσης. Οι επίγονοι του Αριστοτέλη θα ακολουθήσουν την ίδια τάση. Αν και το βασικό 

αριστοτελικό λεξιλόγιο ενσωματώνεται στις μεταγενέστερες φιλοσοφικές θεωρίες, άλλη είναι 

η ακριβής ορολογία των Στωικών, άλλη των Νεοπλατωνικών, άλλη των Σχολαστικών του 

Μεσαίωνα. Είναι πάντως σίγουρο ότι ένα πολύ μεγάλο μέρος από τη φιλοσοφική και την 

επιστημονική ορολογία που χρησιμοποιούμε ακόμη και σήμερα έχει καθιερωθεί από τον 

Aριστοτέλη.  

Βασίλης Κάλφας 
Καθηγητής Φιλοσοφίας 
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης  
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Ομιλία του προσκεκλημένου ομιλητή: 
 

Ατομική και συλλογική ευφυΐα στην ανάπτυξη γλωσσικών πόρων: 
Κανονιστικές και “κοινωνικές” προσεγγίσεις 

    
Στέλιος Πιπερίδης 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  

Η παρούσα ομιλία διερευνά την ιστορική διαδρομή των μεθοδολογικών προσεγγίσεων ανάπτυξης 

γλωσσικών πόρων και γλωσσικής τεχνολογίας, συσχετίζοντας τις φάσεις εξέλιξης με τα ιστορικά 

αντίστοιχα ρεύματα στη φιλοσοφία της γλώσσας. Χρησιμοποιώντας ως παραδειγματικό τομέα τη 

μηχανική μετάφραση, παρουσιάζονται οι αλληλεπιδράσεις και συσχετίσεις από τα αρχικά στάδια μέχρι 

σήμερα. Στη συνέχεια παρουσιάζεται το τοπίο των γλωσσικών πόρων και της γλωσσικής τεχνολογίας 

σήμερα, μέσα από το πρίσμα τριών μεγάλης εμβέλειας δράσεων για τον επανακαθορισμό της έννοιας 

των γλωσσικών πόρων, των προτεραιοτήτων και του τρόπου οργάνωσης και χρήσης τους στο 

περιβάλλον του παγκόσμιου ιστού και των κοινωνικών δικτύων του.    

 

Individual and collective intelligence in language resources 
development : Normative and social approaches 

Stelios Piperidis 

ABSTRACT 

This talk investigates the different methodological approaches to language resources and technology 

development overtime, inter-relating their evolution with historically corresponding philosophical thought 

about language. Using machine translation as an exemplary application, the relative impact and 

interrelations from initial phases until today are presented. Next, we present the language resources 

and technology landscape today, from the viewpoint of three initiatives of major scope towards 

redefining the concept and extension of language resources, the priorities, the organizational models 

and ways of their use in the current World Wide Web environment and its social networks.     
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Συνοπτική περιγραφή 

Η κωδικοποιημένη γλωσσολογική γνώση και τα γλωσσικά δεδομένα, σε διάφορες μορφές 

(σώματα κειμένων, λεξικά, ορολογικές βάσεις, οντολογίες, τυπικές γραμματικές, κλπ.) 

βρίσκονται στον πυρήνα της γλωσσικής τεχνολογίας τα τελευταία 60 χρόνια. Την περίοδο 

του παραδοσιακού κύκλου της τεχνητής νοημοσύνης, με τις τότε νομοθετικές (rule-based), 

γνωσιοκεντρικές (knowledge-based) και παραγωγικές (deductive) μεθόδους 

συμπερασματολογίας (inference) ως κυρίαρχη επιστημονική μέθοδο, οι τυπικές λεξιλογικές 

βάσεις δεδομένων, οι τυπικές γραμματικές και οι βάσεις πραγματολογικών δεδομένων 

συναποτελούσαν το βασικό κορμό γνώσης και δεδομένων. Αν ανατρέξει κανείς στις 

ιστορικές αναφορές εξέλιξης του πεδίου της μηχανικής μετάφρασης, θα διαπιστώσει την 

επικράτηση μεθόδων όπως της ευθείας λεξικής μετάφρασης (direct translation), των 

γραμματικών μεταφοράς (transfer grammars) και των μεθόδων μετάφρασης βάσει 

διαγλώσσας (interlingua). Ατομικά, αλλά και συνεργατικά, οι μέθοδοι αυτές προσπάθησαν 

να επιλύσουν προβλήματα αμφισημίας, και αργότερα γλωσσικής ποικιλίας, ψάχνοντας 

αποδεκτούς τρόπους μετάφρασης της, προβληματικής για τον Bar-Hillel, πρότασης «Little 

John’s box is in the pen”, μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του ’80.   

H τάση αυτή ήταν αναμενόμενη από επιστημολογική άποψη, αναπτυσσόμενη, υπό την 

άμεση επιρροή των επιλογών της αναλυτικής φιλοσοφίας της γλώσσας του πρώτου μισού 

του 20ού αιώνα, κυρίως μέσω της αρχής της συνθετικότητας (compositionality) των εννοιών.   

Σε αυτή τη γραμμή σκέψης συνηγόρησαν ο Gottlob Frege με τον λογικισμό και αναγωγισμό 

του, ο Bertrand Russell με τον λογικό ατομισμό και τη λογική ανάλυση, και ο πρώιμος 

Wittgenstein, μέσα από το Tractatus, με την αντίληψη της γλώσσας ως καθρέφτη του 

κόσμου και το ρόλο της λογικής ως συνδετικού ιστού μεταξύ γλώσσας και πραγματικότητας.     

Η γλωσσική και οντολογική σχετικότητα, η απροσδιοριστία της μετάφρασης, το πρόβλημα 

της αναφοράς, της ιδανικής-καθολικής γλώσσας, η αναπαραστατική λειτουργία της γλώσσας 

ήταν μερικά μόνο από τα προβλήματα που επηρέασαν τόσο την περαιτέρω εξέλιξη της 

συνθετικότητας και του αναγωγισμού, αλλά και την διασάφηση της διάσημης πλέον φράσης 

«box is in the pen».  

Η σκέψη του ύστερου Wittgenstein, με τα γλωσσικά παιχνίδια (language games), την 

απόρριψη της αναπαραστατικότητας, και την εγκαθίδρυση του νοήματος ως χρήση, αλλά και 

η θέση περί απουσίας απόλυτου κριτηρίου συνωνυμίας του Willard Van Orman Quine,  και η 

απόλυτη συσχέτιση νοήματος με τη χρήση των λέξεων και την αντίστοιχη συμπεριφορά των 
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φυσικών ομιλητών, οδήγησαν σε μια νέα στροφή τόσο τη φιλοσοφία γλώσσας, όσο και τη 

γλωσσική τεχνολογία και τα σχετικά με αυτήν πεδία, κυρίως της μηχανικής μετάφρασης.  

Η ομιλία αυτή ασχολείται στο πρώτο μέρος της με την αλληλεπίδραση μεταξύ φιλοσοφικής 

σκέψης και επιστημονικής μεθόδου, εξετάζοντας τις σχέσεις, άμεσες ή έμμεσες,  που 

μπορούν να οδηγήσουν σε καλύτερη κατανόηση και πρόβλεψη του κύκλου εξέλιξης της 

γλωσσικής τεχνολογίας και του θεωρητικού της υπόβαθρου.  

Η σύγχρονη επικράτηση πραγματολογικών, μπεχαβιοριστικών προσεγγίσεων, της 

αντίληψης του νοήματος ως χρήση, αλλά και των συνεπαγόμενων επαγωγικών, τεχνολογικά 

στατιστικών, μεθόδων, συνεπικουρούμενη από την αλματώδη αύξηση του διαθέσιμου 

ψηφιακού περιεχομένου στον παγκόσμιο ιστό, διαμορφώνει μια καινούργια πραγματικότητα 

στο χώρο των γλωσσικών δεδομένων.  

Μέσα στα διαθέσιμα 487 δις. GB ψηφιακού περιεχομένου που δημιουργήθηκε σε παγκόσμια 

κλίμακα το 2008, ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη σύγχρονη μεταφραστική τεχνολογία 

παρουσιάζουν τα παράλληλα κείμενα σε πλειάδα γλωσσικών ζευγών (με διαφοροποιούμενο 

όγκο ανά ζεύγος), παράλληλα κείμενα από τα οποία δημιουργούμε μεταφραστικά μοντέλα 

για συστήματα στατιστικής μηχανικής μετάφρασης και αντλούμε δίγλωσσα λεξιλογικά και 

ορολογικά δεδομένα για πλήθος θεματικών τομέων και κειμενικών ειδών. Μονογλωσσικά 

δεδομένα, σε οποιαδήποτε μορφή, από λίστες λέξεων μέχρι επικοινωνιακά δεδομένα 

διαλόγων ή άλλης μορφής ανταλλαγής πληροφορίας, χρησιμοποιούνται για την 

μοντελοποίηση του παραγόμενου μονογλωσσικού, μεταφρασμένου, ή μη, λόγου.  

Στο δεύτερο μέρος της ομιλίας αυτής, θα συζητήσουμε το σύγχρονο τοπίο των γλωσσικών 
δεδομένων, των ιδιαιτεροτήτων που παρουσιάζουν στον σημερινό παγκόσμιο ιστό, και των 
εργαλείων που χρησιμοποιούνται, ή απαιτούνται για την επεξεργασία τους. Στο πλαίσιο 
αυτό θα παρουσιαστούν τρεις πρωτοβουλίες σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο: η 
ευρωπαϊκή ερευνητική υποδομή CLARIN (www.clarin.eu), το θεματικό δίκτυο FLARENET 
(www.flarenet.eu) και η σχεδιαζόμενη υποδομή ανοικτών γλωσσικών πόρων ORI – Open 
Resource Infrastructure.      

Παρόλο που η αναγκαιότητα των γλωσσικών πόρων (γλωσσικών δεδομένων και εργαλείων) 

αναγνωρίζεται ευρύτατα, ταυτόχρονα εντοπίζεται ένα οξύ πρόβλημα: η αποσπασματικότητα 

στη δημιουργία τους και η έλλειψη ισχυρών διεθνών προτύπων για την περιγραφή ή την 

κωδικοποίησή τους οδηγούν στην αδυναμία επαναχρησιμοποίησης, διασύνδεσης και 

αξιοποίησης των γλωσσικών πόρων στην ανάπτυξη νέων τεχνολογιών και εφαρμογών. 

Το έργο CLARIN (http://www.clarin.eu) είναι μία πανευρωπαϊκής εμβέλειας απόπειρα να 
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συγκεντρωθούν, να συντονιστούν και τελικά να διατεθούν στην ερευνητική κοινότητα 

γλωσσικοί πόροι και υπηρεσίες μέσω μιας κατανεμημένης διαδικτυακής ερευνητικής 

υποδομής. Η πρωτοβουλία  απευθύνεται κυρίως στην ερευνητική κοινότητα των 

ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών και στοχεύει να παράσχει πληροφορία σχετικά με 

την ύπαρξη γλωσσικών πόρων, συντονισμό της δημιουργίας, αρχειοθέτησης, διαχείρισης 

και πρόσβασης στους γλωσσικούς πόρους και παροχή υπηρεσιών μέσω γλωσσικών 

εργαλείων.  

Το θεματικό δίκτυο FLARENET (http://www.flarenet.eu) αποτελεί ένα διεθνές φόρουμ, που 

απαρτίζεται από μια διαρκώς διευρυνόμενη κοινότητα, με σκοπό να διευκολύνει την 

επικοινωνία ανάμεσα στους οργανισμούς Γλωσσικών Πόρων και Γλωσσικής Τεχνολογίας, 

ώστε να δώσει νέα ώθηση και ταυτότητα στην ερευνητική κοινότητα, να διαμορφώσει ένα 

κοινό όραμα στον χώρο των γλωσσικών πόρων και της γλωσσικής τεχνολογίας για τα 

επόμενα χρόνια και να διευκολύνει την ανάπτυξη Ευρωπαϊκής στρατηγικής για την ενίσχυση 

του τομέα και της ανταγωνιστικότητας του σε Ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο. Το έργο 

υλοποιεί τους στόχους αυτούς εντοπίζοντας τομείς προτεραιοτήτων, προωθώντας 

διαδικασίες προτυποποίησης και υιοθέτησης βέλτιστων πρακτικών σε όλα τα επίπεδα 

ανάπτυξης ανάπτυξης πόρων και τεχνολογίας, και παρέχοντας συστάσεις για δράσεις τόσο 

στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσο και σε εθνικές κυβερνήσεις και οργανισμούς. 

H σχεδιαζόμενη υποδομή ανοικτών γλωσσικών πόρων ORI – Open Resource Infrastructure, 

δράση στο πλαίσιο του σχεδιαζόμενου δικτύου αριστείας Technologies for Multilingual 

Europe, υιοθετεί μια εξελιγμένη άποψη για τους γλωσικούς πόρους, θεωρώντας τους 

δυναμικές, διαρκώς εξελισσόμενες, οντότητες. Οι γλωσσικοί πόροι δεν μπορούν πλέον να 

θεωρούνται μονολιθικά, στατικά αντικείμενα. Αποτελούν ζωντανές οντότητες, αναπόσπαστο 

τμήμα δεδομένων ανθρώπινης συμπεριφοράς, που μπορούν να τις επεξεργαστούν 

γλωσσικά και άλλα εργαλεία, και οι οποίες συσχετίζονται με άλλα αισθησιοκινητικά και 

συμπεριφοριστικά δεδομένα. Ως τέτοια, τα γλωσσικά δεδομένα, σχετικά δεδομένα σε άλλα 

μέσα (π.χ. ακίνητες ή κινούμενες εικόνες) και άλλες τροπικότητες (π.χ. χειρονομίες, νοήματα 

κλπ.), και εργαλεία και τεχνολογίες που επεξεργάζονται αυτά τα δεδομένα με σκοπό την 

επισημείωσή τους, την εξαγωγή γνώσης από αυτά, τον επαναπροσανατολισμό τους, τη 

δημιουργία νέων συνδέσεων και σχέσεων μεταξύ τους, την παραγωγή ή την αποκάλυψη 

νέας πληροφορίας και γνώσης, δημιουργούν ένα νέο ενιαίο σύνολο.        

Και οι τρεις παραπάνω πρωτοβουλίες διατρέχονται κεντρικά από τις αρχές των 

κατανεμημένων υποδομών και των ανοικτών πόρων, ενώ αντιμετωπίζουν ζητήματα 

μεταδεδομένων και διαλειτουργικότητας τόσο για τον ανθρωπο-χρήστη όσο και για τη 
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μηχανική επεξεργασία.  Εξετάζονται πιθανά σενάρια συντακτικών και σημασιολογικών 

μετασχηματισμών με σκοπό γλωσσικοί πόροι και υπηρεσίες να γίνουν προσβάσιμοι 

ομοιογενώς στη διεθνή ερευνητική κοινότητα, ξεπερνώντας τους περιορισμούς που 

προκύπτουν από την έλλειψη διαλειτουργικότητας σε όλα τα επίπεδα.  

Τελικό στόχο όλων αυτών των δράσεων αποτελεί ουσιαστικά η μελλοντική δυνατότητα να  

αποκριθούμε θετικά για την αλήθεια του οράματος του Tim Berners Lee, διατυπωμένη στο 

Weaving the Web : "The vision I have for the Web is about anything being potentially 

connected with anything. It is a vision that provides us with new freedom, and allows us to 

grow faster than we ever could. . . . it brings the workings of society closer to the workings of 

our minds."  
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1   Ελληνικά ορολογικά δίλεκτα ως ισοδύναμα αγγλικών διλέκτων  
του τύπου Noun – Noun: εννοιολογική ανάλυση, ορολογική  

ανάλυση και συνθήκες μονολέκτησής τους 
    

Κώστας Βαλεοντής 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Στην παρούσα εργασία αναφερόμαστε στη δευτερογενή ονοματοδοσία στην ελληνική γλώσσα, με 

γλώσσα πηγής την αγγλική, με δεδομένο δηλαδή ότι ήδη υπάρχει και ο πρωτογενής όρος στην αγγλική 

και ο όρος αυτός είναι ένα αγγλικό δίλεκτο αποτελούμενο από δύο διαδοχικά μονολεκτικά ουσιαστικά. Η 

ορολογική κατηγορία αυτών των αγγλικών διλέκτων, στη συντριπτική τους πλειονότητα, είναι dD 

(determining component – Determined component) και σπανιότατα Dd. Τα δύο μέλη των ισοδύναμων 

ελληνικών διλέκτων μπορεί να είναι: Ουσιαστικό – Ουσιαστικό, όπου το πρώτο ουσιαστικό είναι σε 

πτώση Ονομαστική και το δεύτερο συνήθως σε Γενική και σπανιότερα σε Ονομαστική, ή Επίθετο – 

Ουσιαστικό και τα δύο σε πτώση Ονομαστική. Η ορολογική κατηγορία των ελληνικών διλέκτων της 

πρώτης ομάδας είναι Ππ (Προσδιοριζόμενο συνθετικό – προσδιοριστικό συνθετικό) π.χ. concept 

system  σύστημα εννοιών, member state  κράτος μέλος, ενώ της δεύτερης ομάδας είναι πΠ, π.χ. 

terminology work  ορολογική εργασία. Με πλήθος παραδειγμάτων από το οροδοτικό έργο των 

οργάνων ορολογίας ΜΟΤΟ (βάση TELETERM [1]), ΕΛΟΤ ΤΕ48/ΟΕ1 (βάση INFORTERM [2]) και 

ΕΛΟΤ-ΤΕΕ/ΤΕ21 (βάση TERMTERM [3]), αναλύεται ο σχηματισμός των υπόψη ελληνικών διλέκτων και 

εξετάζονται οι σχέσεις μεταξύ των εννοιών που αντιπροσωπεύονται από τα δύο συνθετικά και πώς οι 

σχέσεις αυτές επηρεάζουν την τελική επιλογή του ελληνικού διλέκτου, καθώς επίσης σε ποιες 

περιπτώσεις των σχέσεων αυτών είναι δυνατή, ή ενδείκνυται, η μονολέκτηση του ελληνικού όρου, οπότε 

το ελληνικό δίλεκτο που προκύπτει εκάστοτε από την ορολογική ανάλυση αποτελεί ενδιάμεση φάση και 

ο τελικός ελληνικός ισοδύναμος όρος είναι μονολεκτικός, π.χ. concept diagram  (διάγραμμα εννοιών) 

 εννοιοδιάγραμμα. 

 

Greek terminological dilects equivalent to type “Noun – Noun”  
English dilects: conceptual analysis, terminological analysis  

and conditions for monolectization 
    

Kostas Valeontis 
SUMMARY 
In this paper, we refer to the secondary naming in Greek language, the source language being English, 

i.e. given that there is already the primary term in English, and this term is a dilect (a two-word complex 

term) consisting of two consecutive monolectic (single-word) nouns. The terminological category of 

these English dilects is mainly dD (determining component – Determined component) and very rarely 

Dd. The two members of the Greek equivalent dilects may be Noun – Noun, the 1st Noun being in 

Nominative case and the 2nd usually in Genitive case and rarely in Nominative case, or Adjective – 

Noun, both being in Nominative case. The terminological category of the Greek dilects in the former 

group is Ππ (Determined component Π – determining component π) e.g. concept system  σύστημα 
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εννοιών, member state  κράτος μέλος, while of those in the latter group is πΠ, e.g. terminology work 

 ορολογική εργασία. With a lot of examples from the naming work of terminology bodies MOTO (term 

base TELETERM [1]), ELOT TC48/WG1 (term base INFORTERM [2]) and ELOT-TEE/TE21 (term base 

TERMTERM [3]), the formation of the equivalent Greek dilects is analyzed and there are examined the 

concept relations between the concepts represented by the two components and how these relations 

affect the final selection of the Greek dilect, as well as in which instances of these relations 

monolectization (one-word rendering) of the Greek term is possible or appropriate; in this last case the 

Greek dilect resulting from the terminological analysis forms an intermediate phase and the final Greek 

equivalent term is a monolect (one-word term), e.g. concept diagram  (διάγραμμα εννοιών)  

εννοιοδιάγραμμα. 

 

 

 

0   Εισαγωγή 
Είναι βασική αρχή της Ορολογίας ότι η οροδότηση/ονοματοδότηση μιας έννοιας πρέπει να 

βασίζεται στον ορισμό της είτε πρόκειται για αυστηρό ορισμό είτε για – όχι τόσο αυστηρή – 

περιγραφή. Αυτή η αρχή, όμως, που αποτελεί την οντολογική πλευρά της 

οροδοσίας/ονοματοδοσίας, δεν αφορά άμεσα τη μορφολογία του όρου που πρόκειται 

εκάστοτε να επιλεγεί, δεδομένου ότι η αρχή αυτή μπορεί να ικανοποιηθεί με ποικίλους 

τρόπους – π.χ. απόδοση με μονολεκτικό όρο (απλό, σύμπλοκο ή σύμμειγμα), με 

πολυλεκτικό όρο ή με συντομομορφή – και μπορεί να είναι όλοι οι τρόποι αυτοί καταρχήν 

αποδεκτοί. Για το ποιος από τους τρόπους αυτούς τελικά θα επιλεγεί ενεργεί η άλλη πλευρά 

της οροδοσίας/ονοματοδοσίας, οι ορολογικές αρχές, δηλαδή οι προϋποθέσεις που πρέπει 

να πληρούνται από τον όρο, ή αλλιώς οι ιδιότητες που πρέπει να διαθέτει ο όρος, ώστε να 

είναι κατάλληλος και να προτιμηθεί. Οι ιδιότητες αυτές είναι: η διαφάνεια, η συνέπεια, η 

γλωσσική καταλληλότητα, η γλωσσική οικονομία, η παραγωγικότητα και συνθετικότητα, η 

γλωσσική ορθότητα και η γλωσσική εντοπιότητα [4] [5]. Αυτές οι αρχές διαπνέουν όλη την 

εργασία που περιγράφεται στην παρούσα ανακοίνωση. Η απόδοση π.χ. ενός αγγλικού 

διλέκτου dD με ελληνικό δίλεκτο Ππ ή πΠ και η τήρηση της αναλογίας των συνθετικών 

εξασφαλίζει καταρχήν στον ελληνικό όρο τη διαφάνεια του αγγλικού όρου ή και την βελτιώνει 

όπως π.χ. το αγγλικό δίλεκτο antenna system αποδίδει δύο έννοιες η μία αφορά μία κεραία 

μαζί με τον λοιπό εξοπλισμό της και η άλλη αφορά πολλές κεραίες. Στα ελληνικά (όπως και 

στα γαλλικά) έχουμε για τις δύο έννοιες χωριστούς όρους (δίλεκτα) σύστημα κεραίας και 

σύστημα κεραιών. Η μονολέκτηση, εκτός από τα οποιαδήποτε άλλα πλεονεκτήματα 

εξυπηρετεί την γλωσσική οικονομία, ενώ η επιλογή μεταξύ ορθά σχηματισμένων όρων 

βασίζεται στη γλωσσική καταλληλότητα. 



 

 33 

1    Αγγλικοί διλεκτικοί όροι του τύπου Noun – Noun (Ουσιαστικό – 
Ουσιαστικό1), ορολογικής κατηγορίας dD2 

Οι διλεκτικοί όροι, τα δίλεκτα, είναι η συχνότερη κατηγορία όρων σε συγκεκριμένο θεματικό 

πεδίο τόσο στην ελληνική όσο και στην αγγλική, π.χ. στις 〈τηλεπικοινωνίες〉 αποτελούν το 

43% περίπου του συνόλου των αγγλικών όρων και το 44% περίπου του συνόλου των 

ελληνικών όρων [6]. Ύστερα από 30ετή εμπειρία δευτερογενούς οροδοσίας στους τομείς 

〈τηλεπικοινωνίες〉, 〈ακουστική〉, 〈πληροφορική〉, 〈τυποποίηση – πιστοποίηση – ποιότητα〉 και 

〈Ορολογία〉 από τα αγγλικά στα ελληνικά, έχουμε σαφή αντίληψη για τη φύση αυτών των 

ορολογικών διλέκτων και τους μηχανισμούς ισοδυναμίας τους ανάμεσα στις δύο γλώσσες 

αγγλική και ελληνική. Το αγγλικό δίλεκτο dD που αποτελείται από δύο ουσιαστικά (nouns) d 

και D, από τα οποία το πρώτο (determining component) προσδιορίζει το δεύτερο 

(Determined component), μπορεί να αναλυθεί με την ακόλουθη εξίσωση, η οποία στην 

ουσία αποτελεί έναν γένιο (generic) ορισμό της έννοιας «dD»: 

dD = D determined by d     (1) 

Δηλαδή, η έννοια «dD» μπορεί να προκύψει από την υπερτασσόμενη έννοια (Γένος) «D» με 

προσθήκη στο βάθος της τελευταίας του διακριτικού χαρακτηριστικού που καθορίζει η σχέση 

προσδιορισμού της από την έννοια «d». Η σχέση προσδιορισμού όμως (δηλαδή η σχέση 

determined by) είναι πολυποίκιλη, έχει πολλές υποστάσεις. Σε κάθε συγκεκριμένο δίλεκτο, 

με τη βοήθεια του ορισμού της αντίστοιχης έννοιας ή – ελλείψει διατυπωμένου ορισμού 

– με τη βοήθεια επαρκούς συγκειμένου, πρέπει να αναγνωριστεί και να κατανοηθεί 

πλήρως η συγκεκριμένη υπόσταση της σχέσης αυτής, πριν προχωρήσει ο δευτερογενής 

σχηματισμός του ισοδύναμου όρου στη γλώσσα στόχου, εν προκειμένω την ελληνική (αυτό 

αποτελεί απαίτηση και του Αναλογικού Κανόνα της Ονοματοδοσίας [7] [8]).  

2    Υποψήφιοι ελληνικοί ισοδύναμοι διλεκτικοί όροι σύμφωνα με τον 
Αναλογικό Κανόνα και τις βασικές απαιτήσεις του3 

Η έρευνα μέσα στις βάσεις όρων TELETERM, INFORTERM και TERMTERM καθιστά 

φανερό ότι οι ελληνικοί ισοδύναμοι όροι που αποδίδουν τα παραπάνω αγγλικά δίλεκτα είναι 

και αυτοί στην πλειονότητά τους δίλεκτα· αλλά και στις λίγες σχετικά περιπτώσεις που τα 

αγγλικά δίλεκτα αποδίδονται με ελληνικά (σύμπλοκα) μονόλεκτα, στα τελευταία μπορεί να 

                                                           
1   Συμπεριλαμβανομένου και του ρηματικού ουσιαστικού (του γερουνδίου - gerund) 
2   Δεν εξετάζεται εδώ η περίπτωση ιδιωνύμων [6] που ανήκουν στην ορολογική κατηγορία Dd (π.χ. 

parameter Reason – παράμετρος Αιτία. 
3  Δηλαδή ότι είναι δεδομένος και γνωστός ο ορισμός της έννοιας και τηρείται η αναλογία των δύο 

άμεσων συνθετικών του διλέκτου (D  Π, d  π) 
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θεωρηθεί ότι υπάρχει ένα ενδιάμεσο στάδιο διλέκτου πριν από την μονολέκτηση. Τα δύο 

μέλη των ισοδύναμων ελληνικών διλέκτων μπορεί να είναι: α) Ουσιαστικό – Ουσιαστικό, 

όπου το πρώτο ουσιαστικό είναι σε πτώση Ονομαστική και το δεύτερο συνήθως σε Γενική 

(ετερόπτωτο) και σπανιότερα σε Ονομαστική (ομοιόπτωτο) ή β) Επίθετο – Ουσιαστικό και τα 

δύο σε πτώση Ονομαστική (ομοιόπτωτο). Η ορολογική κατηγορία των ελληνικών διλέκτων 

της πρώτης ομάδας είναι Ππ (Προσδιοριζόμενο συνθετικό – προσδιοριστικό συνθετικό) π.χ. 

concept system  σύστημα εννοιών, member state  κράτος μέλος, ενώ της δεύτερης 

ομάδας είναι πΠ, π.χ. terminology work  (εργασία ορολογίας) ορολογική εργασία. 

Σημειώνεται ότι και η περίπτωση β) μπορεί να θεωρηθεί ότι περνά από ένα στάδιο 

ενδιάμεσου ετερόπτωτου προσδιοριστικού (δηλ. σε Γενική) πριν από την επιθετοποίηση. 

Είναι αξιοσημείωτο ότι εκτός από μία περίπτωση (που είναι και σπάνια) δηλαδή την 

κατηγορία Ππ με ομοιόπτωτο προσδιοριστικό π (π.χ. κράτος μέλος), σε όλες τις άλλες 

περιπτώσεις μπορεί να χρησιμοποιηθεί με τρόπο εμφανή ή λανθάνοντα ετερόπτωτο 

προσδιοριστικό π σε πτώση Γενική (π.χ. από το σύνολο των ελληνικών τηλεπικοινωνιακών 

διλέκτων περίπου το 53% έχουν ετερόπτωτο προσδιοριστικό σε πτώση Γενική [6]). 

Στον Πίνακα 1 γίνεται ανάλυση της σχέσης προσδιορισμού των συχνότερων αγγλικών 

διλέκτων dD και αντιστοίχισή τους στα διάφορα είδη Γενικής των ισοδύναμων ελληνικών 

διλέκτων. Στη 2η και στην 3η στήλη του Πίνακα 1 αναγράφονται διάφορες συγκεκριμένες 

υποστάσεις της σχέσης προσδιορισμού determined by, οι οποίες απαντώνται συχνά στα 

αγγλικά δίλεκτα Noun-Noun (dD). Στην 4η και στην 5η στήλη δίνονται αντίστοιχα 

παραδείγματα αγγλικού διλέκτου και του ισοδύναμου ελληνικού όρου από τη Βάση 

TELETERM. Σε όλες σχεδόν τις περιπτώσεις είναι δίλεκτο και ο ισοδύναμος ελληνικός όρος, 

ενώ στις περισσότερες από τις τελευταίες το δίλεκτο είναι ετερόπτωτο, δηλαδή με δεύτερο 

συνθετικό σε πτώση Γενική. Σε εκείνες τις περιπτώσεις όπου το δίλεκτο είναι ομοιόπτωτο 

αναγράφεται σε παρένθεση η ενδιάμεση ετερόπτωτη εκδοχή που προαναφέραμε, π.χ. 

subscriber network  (δίκτυο συνδρομητή =) συνδρομητικό δίκτυο. Στην 6η στήλη 

αναγράφεται το είδος της Γενικής του ετερόπτωτου ελληνικού διλέκτου (είτε του τελικού είτε 

του ενδιάμεσου). Στην 7η και τελευταία στήλη του Πίνακα 1 δίνεται σε κάθε περίπτωση η 

σχέση μεταξύ των εννοιών «D» και «d» (που είναι η ίδια φυσικά με τη σχέση μεταξύ των 

εννοιών «Π» και «π») σύμφωνα με τα ισχύοντα σήμερα στην 〈Ορολογία〉 [4] [5], δηλαδή μία 

από τις τρεις σχέσεις στις οποίες εντάσσονται όλες οι σχέσεις μεταξύ δύο εννοιών: 

ειδογονική (Γένος – Είδος), μεριστική (Όλον – Μέρος) ή συσχετική (οποιαδήποτε σχέση μη 

ιεραρχική). 
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Πίνακας 1 – Ανάλυση της σχέσης προσδιορισμού των συχνότερων αγγλικών διλέκτων dD και αντιστοίχισή τους στα 
διάφορα είδη Γενικής των ισοδύναμων ελληνικών διλέκτων 

Α/Α Σχέση προσδιορισμού 
μεταξύ των συνθετικών 

του όρου dD: 
D determined by d4 

Ελληνική 
διατύπωση της 

σχέσης 
προσδιορισμού 

Παράδειγμα 
αγγλικού όρου από 
τη Βάση TELETERM 

Ισοδύναμος ελληνικός 
όρος από τη Βάση 

TELETERM 

Είδος Γενικής 
στον ετερό-

πτωτο ελληνικό 
όρο 

Τύπος σχέ-
σης μεταξύ 
των εννοιών 
«D» και «d» 

1 D belonging to d,  
D owned by d 

D που ανήκει στο d,  
D που κατέχεται από 
το d 

customer network, 
subscriber network,
company network 

δίκτυο πελάτη, 
(δίκτυο συνδρομητή=) 
συνδρομητικό δίκτυο, 
(δίκτυο εταιρείας=) 
εταιρικό δίκτυο 

Γενική κτητική 
(του κτήτορα) 

Συσχετική 
(κτήμα – 
κτήτορας) 

2 D discovered/invented/ 
created by d 

D που ανακαλύφθηκε/ 
επινοήθηκε/ δημιουρ-
γήθηκε από τον/την d 

Fourrier analysis, 
Yagi antenna 

ανάλυση Φουριέ,  
κεραία Γιάγκι 

Γενική κτητική 
(του δημιουργού) 

Συσχετική 
(δημιούργημα
– δημιουργός) 

3 D associated with d D που συνδέεται/ 
σχετίζεται με d 

antenna connector, 
application 
environment 

σύνδεσμος κεραίας,  
περιβάλλον εφαρμογής 

Γενική κτητική 
(της στενής σχέ-
σης ή εξάρτησης)

Συσχετική 

4 D intended/used for d,  
D (intended to be) used 
as d  
D performing d 

D που προορίζεται/ 
χρησιμοποιείται για d, 
D που χρησιμοποιεί-
ται ως d 
D που επιτελεί d 

measurement 
device,  
base standard 
transmission 
channel 

διάταξη μέτρησης, 
 
πρότυπο βάσης  
κανάλι μετάδοσης 

Γενική κτητική 
(του σκοπού) 

Συσχετική 

5 D placed / performed in d D που βρίσκεται / 
γίνεται σε d 

laboratory room, 
laboratory test 

αίθουσα εργαστηρίου, 
(δοκιμή εργαστηρίου=) 
εργαστηριακή δοκιμή 

Γενική κτητική 
(του τόπου) 

Συσχετική 

6 D done on d or d’s,  
D acting upon d or d’s,  
D performed on d or d’s 

D που γίνεται/δρα σε 
ένα ή πολλά d,  
D που επιτελείται σε 
ένα ή πολλά d 

data processing, 
error multiplication, 
fault clearance 

επεξεργασία δεδομένων,
πολλαπλασιασμός 
σφάλματος, 
άρση βλαβών 

Γενική 
αντικειμενική 

Συσχετική 

                                                           
4   Δηλαδή συγκεκριμένες υποστάσεις της σχέσης determined by 
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Α/Α Σχέση προσδιορισμού 
μεταξύ των συνθετικών 

του όρου dD: 
D determined by d4 

Ελληνική 
διατύπωση της 

σχέσης 
προσδιορισμού 

Παράδειγμα 
αγγλικού όρου από 
τη Βάση TELETERM 

Ισοδύναμος ελληνικός 
όρος από τη Βάση 

TELETERM 

Είδος Γενικής 
στον ετερό-

πτωτο ελληνικό 
όρο 

Τύπος σχέ-
σης μεταξύ 
των εννοιών 
«D» και «d» 

7 D concerning d or d’s 
D referring to d or d’s 

D που αφορά ένα ή 
πολλά d 
D που αναφέρεται σε 
ένα ή πολλά d 

call information,  
test method,  
telephony service 

πληροφορίες κλήσης,  
μέθοδος δοκιμής,  
υπηρεσία τηλεφωνίας 

Γενική της 
ιδιότητας 

Συσχετική 

8 D being part or member 
of d,  
D contained in d 

D που είναι μέρος ή 
μέλος του d,  
D που περιέχεται στο 
d 

network subscriber,
network node 

συνδρομητής δικτύου, 
κόμβος δικτύου, 
δικτυακός κόμβος 

Γενική διαιρετική
(Γενική του διη-
ρημένου Όλου) 

Μεριστική 
(Μέρος – 
Όλον) 

9 D done / performed by d D που γίνεται / 
επιτελείται από d 

function behaviour, 
receiver 
performance 

συμπεριφορά 
λειτουργίας, 
επίδοση δέκτη 

Γενική 
υποκειμενική 

Συσχετική 

10 D made of d, 
 
D consisting of d’s,  
D containing d’s 

D κατασκευασμένο 
από d, 
D που αποτελείται 
από ένα ή πολλά d, 
D που περιέχει d 

cable network, 
 
computer network,  
pulse train 

(δίκτυο καλωδίου=) 
καλωδιακό δίκτυο 
δίκτυο υπολογιστών, 
(συρμός παλμών =) 
παλμοσυρμός 

Γενική της ύλης 
ή του 
περιεχομένου 

Συσχετική ή 
Μεριστική 
(Όλον – 
Μέρος/Μέρη) 

11 D due to d,  
D caused by d,  
D because of d 

D που οφείλεται σε d, 
D που προκαλείται 
από d, D λόγω d 

fault alarm 
search result 

συναγερμός βλάβης 
αποτέλεσμα αναζήτησης 

Γενική της αιτίας Συσχετική 
(Αιτιακή) 
(Αποτέλεσμα 
– Αίτιο) 

12 D being d D που είναι d member state, 
image frequency 

κράτος μέλος, 
συχνότητα-είδωλο 

–5 Συσχετική 

13 … … … … … … 

 

 

                                                           
5  Στην περίπτωση αυτή δεν υπάρχει ετερόπτωτος ελληνικός όρος. 
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Επισημαίνουμε ότι ο Πίνακας 1 δεν είναι εξαντλητικός. Η σειρά με την οποία αναγράφονται 

οι υποστάσεις της σχέσης determined by βασίζεται στη σειρά της συχνότητας εμφάνισης του 

αντίστοιχου είδους της Γενικής στα ισοδύναμα ετερόπτωτα ελληνικά δίλεκτα (Γενική κτητική, 

Γενική αντικειμενική, Γενική της ιδιότητας, Γενική διαιρετική ή Γενική του διηρημένου Όλου, 

Γενική υποκειμενική, Γενική της ύλης ή του περιεχομένου, Γενική της αιτίας [6]). 

Στο Παράρτημα Α (που θα περιλαμβάνεται στην πλήρη ηλεκτρονική έκδοση της εργασίας η 

οποία θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Συνεδρίου) αναλύεται σε πίνακα η ονοματοδότηση 

στα ελληνικά μιας «ομάδας» εννοιών από συγκεκριμένη πηγή. Πρόκειται για 18 από τις 92 

έννοιες της 〈Ορολογίας〉 οι οποίες ορίζονται στο Διεθνές Πρότυπο ISO 1087-1:2000 [9]. Οι 

έννοιες αυτές έχουν κατασημανθεί στην αγγλική με δίλεκτο του τύπου Noun – Noun (dD). Το 

ισοδύναμο Ελληνικό Πρότυπο (ΕΛΟΤ 561-1:2006 [10]) εκπονήθηκε από την Τεχνική 

Επιτροπή ΕΛΟΤ-ΤΕΕ/ΤΕ21. Όλοι οι ορισμοί των εννοιών του Διεθνούς Προτύπου 

μελετήθηκαν εξαντλητικά, εξετάστηκε η αγγλική και – βοηθητικά – η γαλλική κατασήμανση 

κάθε έννοιας (όρος, όνομα, σύμβολο) και αποδόθηκε/υιοθετήθηκε η αντίστοιχη ελληνική 

κατασήμανση. Μια συνοπτική μορφή του παραπάνω πίνακα αποτελεί ο Πίνακας 2, με τη 

στήλη των Γενικών (4η στήλη) αναδιατεταγμένη σύμφωνα με την 6η στήλη του Πίνακα 1.  

Στην 1η στήλη του Πίνακα 2 είναι ο αγγλικός όρος· στη 2η διατυπώνεται η συγκεκριμένη 

υπόσταση της σχέσης προσδιορισμού· στην 3η αναγράφεται ο υποψήφιος διλεκτικός 

ελληνικός όρος, με αντιστοίχιση των δύο συνθετικών και λαμβανομένου υπόψιν του ορισμού 

(Αναλογικός Κανόνας)· στην 4η αναγράφεται το είδος της Γενικής, ενώ στην 5η και τελευταία 

στήλη αναγράφεται ο όρος που υιοθέτησε τελικά η Επιτροπή ΤΕ21. 

3   Παρατηρήσεις και συμπεράσματα 
Ο λόγος για τον οποίο συντάχθηκε ο Πίνακας (Παράρτημα Α) των αγγλικών διλέκτων τύπου 

Noun - Noun (dD) του ISO 1087-1 [6] ήταν για να διερευνηθεί ένα παράδειγμα από 

συγκεκριμένη πηγή σχετικά με το ερώτημα που «σχεδόν διαισθητικά» αντιμετωπίζουμε ως 

τώρα για την επιλογή του ισοδύναμου ελληνικού όρου, που κατά κανόνα είναι και αυτός 

διλεκτικός: Το ισοδύναμο ελληνικό δίλεκτο6 πότε θα είναι με Γενική και πότε με επίθετο, 

αλλά και πότε μπορεί να αντικατασταθεί με μονόλεκτο; 

 

                                                           
6  Τα συμπεράσματα ισχύουν και στην περίπτωση που το πρώτο ή το δεύτερο Noun του αγγλικού 

διλέκτου δεν αντιστοιχίζεται με μονολεκτικό ελληνικό συνθετικό, αλλά με πολυλεκτικότερο, οπότε η 
Ονομαστική και η Γενική θα αφορούν το αντίστοιχο συνθετικό. 



 

Πίνακας 2 – Σύνοψη του Πίνακα του Παραρτήματος Α – Ονοματοδότηση στην ελληνική των εννοιών του ISO 1087-1 (ΕΛΟΤ 
561.1) των οποίων η αγγλική κατασήμανση είναι δίλεκτο του τύπου Noun – Noun (ουσιαστικό-ουσιαστικό) 

Αγγλικό δίλεκτο 
του τύπου n-n στο 

Διεθνές Πρότυπο ISO 
1087-1:2000 

(dD) 

Συγκεκριμένη υπόσταση της σχέσης 
προσδιορισμού που προκύπτει από τον 

ορισμό 

Υποψήφιος όρος με 
Γενική, σύμφωνα με τον 

Αναλογικό Κανόνα  
(Δηλαδή βάσει του ορισμού 
και με αναλογία των δύο 

συνθετικών D  Π, d  π) 

Είδος (κατηγορία) 
Γενικής 

(Έντονότυπες είναι οι 
Γενικές που επιθετο-
ποιήθηκαν, σκιασμένη 
είναι η περίπτωση 
μονολέκτησης) 

Ισοδύναμος ελληνικός 
όρος που υιοθέτησε η 

ΤΕ21 στο Πρότυπο ΕΛΟΤ 
561.1:  

(Προτιμώμενος όρος, 
δεκτό συνώνυμο) 

base list Ο κατάλογος χρησιμοποιείται ως βάση κατάλογος βάσης Γενική κτητική  
(Γενική του σκοπού) 

κατάλογος βάσης 

concept 
harmonization 

Η εναρμόνιση επιτελείται επί εννοιών εναρμόνιση εννοιών Γενική αντικειμενική εναρμόνιση εννοιών 

term harmonization Η εναρμόνιση επιτελείται επί όρων εναρμόνιση όρων Γενική αντικειμενική εναρμόνιση όρων 
terminology 
processing 

Η επεξεργασία επιτελείται επί ορολογίων επεξεργασία ορολογίας, 
επεξεργασία ορολογίων 

Γενική αντικειμενική επεξεργασία ορολογίας, 
επεξεργασία ορολογίων 

term excerption Ο ερανισμός επιτελείται επί ορολογικών 
δεδομένων 

ερανισμός όρων Γενική αντικειμενική ορολογικός ερανισμός,  
ερανισμός όρων 

term identification Η αναγνώριση επιτελείται επί 
κατασημάνσεων 

αναγνώριση όρων Γενική αντικειμενική ορολογική αναγνώριση 

language identifier Το αναγνωριστικό αφορά γλώσσα αναγνωριστικό γλώσσας Γενική της ιδιότητας αναγνωριστικό γλώσσας 
country identifier Το αναγνωριστικό αφορά χώρα αναγνωριστικό χώρας Γενική της ιδιότητας αναγνωριστικό χώρας 
source identifier Το αναγνωριστικό αφορά πηγή αναγνωριστικό πηγής Γενική της ιδιότητας αναγνωριστικό πηγής 
subject field 
domain 

Το πεδίο αφορά θέμα πεδίο θέματος Γενική της ιδιότητας θεματικό πεδίο, 
τομέας 

terminology work Η εργασία αφορά ορολογία εργασία ορολογίας Γενική της ιδιότητας ορολογική εργασία 
terminology planning Ο σχεδιασμός αφορά ορολόγιο σχεδιασμός ορολογίας, 

σχεδιασμός ορολογίων 
Γενική της ιδιότητας ορολογικός σχεδιασμός 

entry term Ο όρος αφορά λήμμα όρος εισόδου Γενική της ιδιότητας εισόδιος όρος 
subject label 
(= subject field label) 

Το επίσημα αφορά θέμα επίσημα θέματος Γενική της ιδιότητας θεματικό επίσημα 

concept diagram Το διάγραμμα αφορά σύστημα εννοιών διάγραμμα εννοιών Γενική της ιδιότητας εννοιοδιάγραμμα 
concept field Το πεδίο αποτελείται από έννοιες πεδίο εννοιών Γενική της ύλης ή του 

περιεχομένου 
πεδίο εννοιών 

concept system Το σύστημα αποτελείται από έννοιες σύστημα εννοιών Γενική της ύλης ή του 
περιεχομένου 

σύστημα εννοιών 

term bank, termino-
logical data bank 

Η τράπεζα αποτελείται από ορολογικά 
δεδομένα 

τράπεζα όρων, τράπεζα 
ορολογικών δεδομένων 

Γενική της ύλης ή του 
περιεχομένου 

τράπεζα ορολογικών 
δεδομένων 
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Από την ως τώρα εμπειρία και από τη μελέτη του γενικού Πίνακα 1, του Παραρτήματος Α και 

του συνοπτικού Πίνακα 2 διαφαίνονται τα ακόλουθα: 

3.1 Με εξαίρεση την περίπτωση της γραμμής 12 του Πίνακα 1, σε όλες τις περιπτώσεις ο 

ισοδύναμος ελληνικός όρος μπορεί να είναι δίλεκτο με Γενική δηλαδή Ππ, όπου το 

ουσιαστικό σε Ονομαστική (Π) αντιστοιχεί στο αγγλικό προσδιοριζόμενο ουσιαστικό 

(D) ενώ το ουσιαστικό σε Γενική (π) αντιστοιχεί στο αγγλικό προσδιοριστικό 

ουσιαστικό (d). Όπως φαίνεται στη σχετική στήλη του Πίνακα του Παραρτήματος Α ο 
πρώτος και ο δεύτερος στη σειρά υποψήφιοι ελληνικοί όροι, βάσει της 
μορφολογίας του όρου dD και της αναλογίας των δύο συνθετικών του, είναι με 
Γενική, ενικού και πληθυντικού αντίστοιχα· αλλά δεν είναι πάντοτε το ίδιο είδος 

(κατηγορία) Γενικής! Με τις δυνατότητες που δίνει η Γενική με τα διάφορα είδη της ο 

ένας από τους δύο αυτούς όρους είναι καταρχήν ορθός με μόνη προϋπόθεση τη 

χρήση του σωστού αριθμού (ενικού ή πληθυντικού7). Όμως, ακριβώς τα πολλά είδη 

Γενικής δημιουργούν προβλήματα ασάφειας, διότι αν δεν έχει κανένας τον ακριβή 

ορισμό στο νου του μπορεί να παρασυρθεί εύκολα από τη μορφολογία του όρου. 

3.2 Προκειμένου για τη Γενική κτητική (με τις πολλές υποκατηγορίες της) υπάρχουν 

περιπτώσεις όπου μπορεί να γίνει επιθετοποίηση και το δίλεκτο να γίνει ομοιόπτωτο 

(επίθετο – ουσιαστικό). 

Ας δούμε τους ακόλουθους όρους, που ανήκουν σ’ αυτήν την κατηγορία.  

δίκτυο πελάτη – πελατικό δίκτυο, πελατειακό δίκτυο 
δίκτυο συνδρομητή – συνδρομητικό δίκτυο 
δίκτυο εταιρείας – εταιρικό δίκτυο 
θόρυβος Γκάους – γκαουσιανός θόρυβος 
κεραία Γιάγκι – γιαγκιανή κεραία 
σύνδεσμος κεραίας – κεραιακός σύνδεσμος 
περιβάλλον εφαρμογής – εφαρμογικό περιβάλλον  
διάταξη μέτρησης – μετρησική διάταξη, μετρητική διάταξη 
πρότυπο βάσης – βασικό πρότυπο 
κανάλι μετάδοσης – μεταδοσικό κανάλι, μεταδοτικό κανάλι 
αίθουσα εργαστηρίου – εργαστηριακή αίθουσα 
δοκιμή εργαστηρίου – εργαστηριακή δοκιμή 

 
Στην πρώτη στήλη όλοι οι (διλεκτικοί) όροι είναι αποδεκτοί και χρησιμοποιούνται ήδη· 

στη δεύτερη στήλη οι πλαγιότυποι και εντονότυποι όροι είναι αποδεκτοί και 

                                                           
7  Ενώ στο αγγλικό δίλεκτο κατά κανόνα και τα δύο συνθετικά είναι ενικού αριθμού, στον ελληνικό 

ισοδύναμο όρο ο ενικός ή πληθυντικός αριθμός της Γενικής έχει πολύ μεγάλη σημασία για την 
ορθότητα του όρου. Ο σωστός αριθμός προκύπτει με βεβαιότητα μόνο από τον ορισμό της έννοιας. 



 

 40 

χρησιμοποιούνται, οι πλαγιότυποι και μη εντονότυποι είναι σωστά σχηματισμένοι όροι 

που όμως δεν χρησιμοποιούνται, ενώ οι διαγεγραμμένοι όροι αποδίδουν άλλη έννοια 

και θεωρούνται λανθασμένοι. Είναι φανερό ότι η μονολέκτηση είναι ακόμη πιο 

δύσκολη στους παραπάνω όρους. 

3.3 Κατά κανόνα, η Γενική της ύλης ή του περιεχομένου δεν αντικαθιστάται με 

παράγωγο επίθετο (π.χ. σε -κός) εκτός ίσως εάν το ίδιο το επίθετο δηλώνει τη σχέση 

της περίεξης (π.χ. επίθετο σε -ούχος). Η Γενική αυτή αντιστοιχεί τόσο στη συσχετική 

σχέση «π.χ. από τι υλικό αποτελείται ένα σώμα» όσο και στη μεριστική σχέση «από 

ποια Μέρη αποτελείται μια οντότητα-Όλον ή ποια Μέλη περιέχει/περιλαμβάνει». 

Ας δούμε τι αντιλαμβανόμαστε αν σκεφτούμε τους ακόλουθους όρους, που ανήκουν σ’ 

αυτήν την κατηγορία, με τους δύο τρόπους: 

δίκτυο καλωδίου – καλωδιακό δίκτυο 
πεδίο εννοιών – εννοιακό πεδίο 
σύστημα εννοιών – εννοιακό σύστημα 
σύστημα σωμάτων – σωματικό σύστημα 
σύνολο ανθρώπων – ανθρώπινο σύνολο 
συστάδα δέντρων – δενδρική συστάδα 
κτίριο γραφείων – γραφειακό κτίριο 
φιάλη αερίου – αερική φιάλη, αέρινη φιάλη, (αεριούχος φιάλη) 
δισκέτα προγράμματος – προγραμματική δισκέτα 
βιβλίο τηλεφώνων – τηλεφωνικό βιβλίο 

 

Με εξαίρεση το καλωδιακό δίκτυο (που αντιστοιχεί αυστηρά στο «υλικό» από το οποίο 

είναι κατασκευασμένο το δίκτυο) είναι φανερό ότι οι όροι της αριστερής στήλης 

κατασημαίνουν ορθότερα τις αντίστοιχες έννοιες έναντι εκείνων της δεξιάς.  

Στο Παράρτημα Β δίνεται πίνακας με 102 αγγλικά δίλεκτα του τύπου Noun – Noun 

από τη Βάση TELETERM που αποδίδονται με ελληνικά δίλεκτα τα οποία έχουν ως 

ετερόπτωτο προσδιοριστικό Γενική της ύλης ή του περιεχομένου η οποία αντιστοιχεί 

στη μεριστική σχέση. Στα δίλεκτα αυτά το «Όλον» αποτελούν έννοιες όπως 

«άθροισμα», «άλυσος», «οικογένεια», «ομάδα», «πεδίο», «περιοχή», «πίνακας», 

«συγκρότημα», «συνδυασμός», «σύνολο» και «σύστημα». Σε όλα αυτά το 

προσδιοριστικό συνθετικό που εκφράζει τα Μέρη διατυπώνεται σε Γενική 

πληθυντικού. Από τα 102 παραπάνω αγγλικά δίλεκτα μόνο τα ακόλουθα επτά του 

Πίνακα 3 αποδόθηκαν επιπλέον και με ομοιόπτωτο δίλεκτο και μόνο τρία 

μονολεκτήθηκαν. 
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Πίνακας 3   Απόσπασμα του Πίνακα του Παραρτήματος Β 

Αγγλικό δίλεκτο Το Όλον Τα Μέρη/Μέλη Ο ελληνικός όρος 
segment chain άλυσος  τμήματα άλυσος τμημάτων, τμηματάλυσος 
manager team ομάδα διευθυντές διευθυντική ομάδα, ομάδα 

διευθυντών 
circuit group ομάδα κυκλώματα κυκλωματική ομάδα, ομάδα 

κυκλωμάτων 
colour table πίνακας  χρώματα πίνακας χρωμάτων, χρωματικός 

πίνακας 
cell block πλοκάδα  κύτταρα πλοκάδα κυττάρων, κυτταρική 

πλοκάδα, κυτταροπλοκάδα 
bit combination συνδυασμός  δυφία συνδυασμός δυφίων, δυφιακός 

συνδυασμός, δυφιοσυνδυασμός 
colour system σύστημα χρώματα χρωματικό σύστημα, σύστημα 

χρωμάτων 
 

Είναι σαφές ότι όταν η σχέση είναι μεριστική: Όλον – Μέρη και προσδιοριζόμενο είναι 

το Όλον είναι προτιμότερο γι αυτό και συντριπτικά συχνότερο να παραμείνει η χρήση 

της Γενικής, δηλαδή με τη μορφή Ππ όπου Π είναι το Όλον (σε Ονομαστική ενικού 

αριθμού) και π είναι τα Μέρη (σε Γενική πληθυντικού αριθμού). 

3.4 Κατά κανόνα, η Γενική αντικειμενική δεν αντικαθιστάται με παράγωγο επίθετο (π.χ. 

σε -κός). Η Γενική αυτή αντιστοιχεί στη συσχετική σχέση «Ενεργών/Ενέργεια – 

Υφιστάμενος την Ενέργεια». 

Ας δούμε τι αντιλαμβανόμαστε αν σκεφτούμε τους ακόλουθους όρους, που ανήκουν σ’ 

αυτήν την κατηγορία, με τους δύο τρόπους: 

επεξεργασία ορολογίας – ορολογική επεξεργασία 
εναρμόνιση εννοιών – εννοιακή εναρμόνιση 
εναρμόνιση όρων – ορική/ορολογική εναρμόνιση 
αναγνωριστικό γλώσσας – γλωσσικό αναγνωριστικό 
αναγνωριστικό πηγής – πηγαίο αναγνωριστικό 
ψεκασμός δάσους – δασικός ψεκασμός 
αποπληρωμή δανείου – δανειακή αποπληρωμή 

 

Είναι φανερό ότι οι όροι της αριστερής στήλης κατασημαίνουν ορθότερα τις 

αντίστοιχες έννοιες έναντι εκείνων της δεξιάς. 

3.5 Κατά κανόνα, η Γενική της ιδιότητας είναι εκείνη που μπορεί να αντικατασταθεί με 

παράγωγο επίθετο (π.χ. σε -κός) σε Ονομαστική και να προταχθεί του 
προσδιοριζόμενου συνθετικού. Η Γενική αυτή αντιστοιχεί στη συσχετική σχέση 

«που αφορά» ή «που αναφέρεται».  
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Ας δούμε τι αντιλαμβανόμαστε αν σκεφτούμε τους ακόλουθους όρους, που ανήκουν σ’ 

αυτήν την κατηγορία, με τους δύο τρόπους: 

πεδίο θέματος (ενός όρου) – θεματικό πεδίο (του όρου) 
διάγραμμα εννοιών  
(ενός συστήματος εννοιών) 

– εννοιακό διάγραμμα (του συστήματος 
εννοιών) 

εργασία ορολογίας (μιας επιτροπής) – ορολογική εργασία (της επιτροπής) 
σχεδιασμός ορολογίας (ενός θεματικού 
πεδίου) 

– ορολογικός σχεδιασμός (του πεδίου) 

όρος εισόδου (ενός λήμματος) – εισόδιος όρος (του λήμματος) 
επίσημα θέματος (ενός λήμματος) – θεματικό επίσημα (του λήμματος) 
νομοθεσία εργασίας/εργαζομένων (μιας 
χώρας) 

– εργατική/εργασιακή νομοθεσία (της χώρας) 

ανάγκες τηλεπικοινωνιών (μιας εταιρείας) – τηλεπικοινωνιακές ανάγκες (της εταιρίας) 
δάνεια στέγασης (διάφορων τραπεζών) – στεγαστικά δάνεια (των τραπεζών) 

 

Είναι φανερό ότι οι όροι της δεξιάς στήλης είναι σαφέστεροι και καταλληλότεροι από 

εκείνους της αριστερής, αν και – κατά βάση – δεν πλεονεκτούν σε ορθότητα έναντι 

εκείνων. Η επιθετοποίηση της Γενικής της ιδιότητας στους όρους αυτούς περιορίζει 

το πρόβλημα της ασάφειας που προκαλείται από την ακολουθία δύο ή περισσότερων 

Γενικών σε πολυλεκτικότερους όρους ή κατά τη σύνταξη κειμένων της ειδικής 

γλώσσας του θεματικού πεδίου· π.χ. η ασάφεια ορολογικής ανάλυσης που ενυπάρχει 

στο τετράλεκτο σχεδιασμός ορολογίας θεματικού πεδίου, που περιέχει ακολουθία 

τριών Γενικών, αίρεται με την επιθετοποίηση της Γενικής «ορολογίας»: ορολογικός 

σχεδιασμός θεματικού πεδίου. 

3.6 Κατά κανόνα8, στον ελληνικό μονολεκτικό σύμπλοκο όρο το πρώτο από τα δύο 

άμεσα συνθετικά είναι το προσδιοριστικό συνθετικό (π) και το δεύτερο είναι το 

προσδιοριζόμενο συνθετικό (Π). Δηλαδή υπάρχει αναλογία με τα αγγλικά δίλεκτα dD 

που εξετάζουμε. Αυτή η αναλογία υπάρχει και στη δεξιά στήλη της προηγούμενης 

παραγράφου με τις επιθετοποιημένες Γενικές της ιδιότητας. 

Στους όρους αυτής της κατηγορίας είναι δυνατό – αντί επιθετοποίησης – να 
γίνει μονολέκτηση με την ίδια σειρά των συνθετικών, δηλαδή πΠ. Το αν ο 

ονοματοθέτης θα κάνει μονολέκτηση ή όχι, θα εξαρτηθεί από τα συγκεκριμένα 

μορφολογικά χαρακτηριστικά των δύο λέξεων και από την, βάσει του 

γλωσσικού/ακουστικού αισθητηρίου του, αποτίμηση του αποτελέσματος της 

συμπλοκής τους. 
                                                           
8  Εξαίρεση παρουσιάζουν τα παρατακτικά σύνθετα (π.χ. πομποδέκτης) και τα δίλεκτα της γραμμής 12 

του Πίνακα 1 όταν συνδέονται και με ενωτικό και αντιμετωπίζονται ως μονολεκτικά (π.χ. λέξη-κλειδί) 
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Ας δούμε ξανά τις στήλες όρων της παραγράφου 5 και τη δυνητική μονολέκτησή τους. 

πεδίο θέματος (ενός 
όρου) 

– θεματικό πεδίο (του όρου) – θεματοπεδίο (του όρου) 

διάγραμμα εννοιών (ενός 
συστήματος εννοιών) 

– εννοιακό διάγραμμα (του 
συστήματος εννοιών) 

– εννοιοδιάγραμμα (του σ. 
εννοιών) 

εργασία ορολογίας (μιας 
επιτροπής) 

– ορολογική εργασία (της 
επιτροπής) 

– ορο(λογιο)εργασία (της 
επιτροπής) 

σχεδιασμός ορολογίας 
(ενός θεματικού πεδίου) 

– ορολογικός σχεδιασμός 
(του πεδίου) 

– ορο(λογιο)σχεδιασμός 
(του πεδίου) 

όρος εισόδου (ενός 
λήμματος) 

– εισόδιος όρος (του 
λήμματος) 

– εισοδοόρος (του 
λήμματος) 

επίσημα θέματος (ενός 
λήμματος) 

– θεματικό επίσημα (του 
λήμματος) 

– θεματοεπίσημα (του 
λήμματος) 

νομοθεσία 
εργασίας/εργαζομένων 
(μιας χώρας) 

– εργατική/εργασιακή  
νομοθεσία (της χώρας) 

– εργασιονομοθεσία (της 
χώρας) 

ανάγκες τηλεπικοινωνιών 
(μιας εταιρείας) 

– τηλεπικοινωνιακές 
ανάγκες (της εταιρείας) 

– τηλεπικοινωνιοανάγκες 
(της εταιρείας) 

δάνεια στέγασης 
(διάφορων τραπεζών) 

– στεγαστικά δάνεια (των 
τραπεζών) 

– στεγασιδάνεια (των 
τραπεζών) 

 

Είναι γεγονός ότι το μεγάλο μήκος – συνήθως – των ελληνικών λέξεων-συνθετικών 

των όρων δεν επιτρέπει συχνά την μονολέκτηση. Από τους έξι πρώτους όρους 

παραπάνω (που αποδόθηκαν στο ΕΛΟΤ 561-1) μόνο το διάγραμμα εννοιών / 

εννοιακό διάγραμμα μονολεκτήθηκε από την ΤΕ21 ως εννοιοδιάγραμμα. Οι άλλοι 

πέντε αποδόθηκαν με επιθετοποίηση του ουσιαστικού που είναι σε πτώση Γενική. 

3.7 Σχετικά με τη Γενική διαιρετική (ή Γενική του διηρημένου Όλου), η οποία 

αντιστοιχεί στη μεριστική σχέση και στην οποία Π είναι το Μέρος και π είναι το Όλον, 

είναι πάμπολλα τα παραδείγματα, αλλά ας δούμε εκείνα του Πίνακα 4, δηλαδή τις 

αποδόσεις των όρων 〈κομμωτική〉 horse tail (ή pony tail) και 〈τηλεπικοινωνίες〉 

network node, message header. 

Πίνακας 4   Η Γενική διαιρετική και η επιθετοποίηση / μονολέκτησή της 

Αγγλικό 
δίλεκτο 

(dD) 

Το 
Μέρος 

Το  
Όλον 

Ελληνικό 
δίλεκτο με 
Γενική 

Επιθετοποίηση 
της Γενικής 

Μονολέκτηση 
της Γενικής 

horse tail,  
pony tail 

ουρά άλογο ουρά 
αλόγου 

αλογίσια ουρά αλογοουρά 

network 
node 

κόμβος δίκτυο κόμβος 
δικτύου 

δικτυακός 
κόμβος 

δικτυοκόμβος 

message 
header 

κεφαλή μήνυμα κεφαλή 
μηνύματος 

μηνυματική 
κεφαλή 

μηνυματοκεφαλή 
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Στον Πίνακα 3 έχουν γραφτεί υποψήφιοι όροι και με τις τρεις αποδόσεις (με Γενική, με 

επίθετο και μονόλεκτο), ενώ οι όροι που χρησιμοποιούνται έχουν γραφτεί έντονα. 

Από αυτά και από άλλα πολλά παραδείγματα, διαφαίνεται ότι στη Γενική διαιρετική, 

όπου η σχέση είναι μεριστική Μέρος – Όλον και προσδιοριζόμενο συνθετικό είναι το 

Μέρος, είναι αποδεκτές και οι τρεις εκδοχές (Ππ με Γενική του π, πΠ με 

επιθετοποίηση του π και πΠ με μονολέκτηση των δύο) αν αναφερόμαστε στην 
κυριολεξία, ενώ για μεταφορική χρήση είναι προτιμότερη η μονολεκτημένη 
μορφή. Την έννοια «ουρά ενός αλόγου» (στην κυριολεξία) την αποδίδουν 

διαφανέστατα και οι τρεις όροι: ουρά αλόγου, αλογίσια ουρά, αλογοουρά. Η «ουρά», 

όμως, που σχηματίζεται με ορισμένου τρόπου δέσιμο των μαλλιών ενός ανθρώπου 

θα μπορούσε να αποδοθεί μεταφορικά και με τους τρεις όρους ουρά αλόγου, 

αλογίσια ουρά, αλογοουρά, αλλά από τον πρώτο στον τρίτο έχουμε μεγαλύτερη 

απομάκρυνση από την κυριολεξία και ως εκ τούτου επιτυχέστερη μεταφορική 

απόδοση.  

4   Επίλογος 
Από τα παραπάνω και από την όλη εργασία που αυτά περιγράφουν, παίρνει κανένας μια 

ιδέα πόσο δύσβατος είναι ο δρόμος της οροδοσίας και πόσο δίκιο είχε ο Σωκράτης λέγοντας 

στο Κρατύλο [11]:  

«Παλαιὰ παροιμία ὃτι χαλεπὰ τὰ καλὰ ἐστίν ὃπῃ ἔχει μαθεῖν·καὶ 

δὴ καὶ τὸ περὶ τῶν ὀνομάτων οὐ σμικρὸν τυγχάνει ὂν μάθημα». 
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2   Η αρχιτεκτονική δομή του επιστημονικού ή τεχνικού κειμένου 
    

Μαρία Καρδούλη 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Σε περιβάλλον πολυγλωσίας και πολυγνωσίας τόσο οι συγγραφείς/συντάκτες τεχνικών κειμένων όσο 

και οι αναγνώστες-λήπτες των πληροφοριών τους, οφείλουν να εφευρίσκουν νέα ή να ανατρέχουν στα 

παλαιά υποδείγματα κειμενικής χάριν της μάθησης και της καινοτομίας. 

Στο πλαίσιο των εφαρμογών της ορολογικής προσέγγισης εντάσσεται η ανακοίνωση αυτή και εστιάζει 

στους ορισμούς της εσωτερική οικονομίας του κειμένου την ιδιαίτερη μορφή του η οποία είναι άρρηκτα 

συνδεδεμένη με τη νοηματική του τάξη. 

Το υπόδειγμα που χρησιμοποιήθηκε είναι του Νικηφόρου Βλεμμίδου1 (1193-1272) στο οποίο 

καταφαίνεται η κειμενική σχεδίαση και οι σχέσεις που διέπουν τα δεδομένα, τονίζοντας τη νοηματική 

τάξη. Αυτήν την τάξη, που κινεί την διάνοια για μάθηση και την επίνοια για καινοτομία.  

 

La structure architecturale du texte scientifique et technique 
 

Maria Kardouli 

RESUME 
Dans I’ environnement multilingue et interdisciplinaire les auteurs et les redacteurs des textes 

techniques ainsi que les lecteurs - récepteurs de ces données, doivent inventer des modèles nouveaux 

ou avoir recoures aux vieux modèles, pour bénéficier l’ apprentissage et l’ innovation.  

Cette communication s’ inscrit dans le cadre des applications de l’ approche terminologique et met l’ 

accent sur la définition de l’ économie intérieure du texte, sa forme particulière liée à son ordre logique. 

Le modèle utilisé de Nikiforos Vlemmidis, 1193-1272, illustre cette architecture logique, en offrant un 

schema visuel d’ ordce absolu, en accord avec l’ ordre des mots et de sens. Cet ordre fait mouvoir l’ 

intellect et fait promouvoir l’ imagination. 

 

                                                           
1  Νικηφόρου Μοναστού και Πρεσβυτέρου του Βλεμμίδου Επιτομή Λογικής, 1232. Έκδοση  1η  κατά 

δε το 1605 εν Αυγούστη των Βενδελικών , και 2η  εν Λειψία  της Σαξονίας αψπδ΄ ( =1784). 
Βιβλιοθήκη Βουλής, σπάνια κείμενα. 
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Πρόλογος 
Είτε αυτό είναι αλφάβητο ή κείμενο γραπτής γλώσσας, αναφέρει ο Roland Barthes, απαιτεί 

«τεχνικές μαστορέματος». Για τον λόγο αυτό επικεντρώνοντας το ενδιαφέρον μας στη 

σημασία της αρχιτεκτονικής δομής του επιστημονικού κειμένου, ως κλείδα για την ασφαλή 

μεταφορά της εποχούμενης τεχνογνωσίας και ταυτόχρονα ως χαρακτηριστικό ποιότητας για 

την μνημονική αρχειοθέτηση και ανάκληση αυτής της τεχνογνωσίας, αναζητώντας 

ικανοποιητικό υπόδειγμα, φθάσαμε μέχρι τον 13ο αι. και εντοπίσαμε παράδειγμα που 

ενσαρκώνει τα ειδικά πρότυπα λογικής, στοχεύοντας να μεταδώσει τα ουσιώδη, σε 

σχηματική αναπαράσταση κατά τρόπο θαυμαστό. 

0   Εισαγωγή 
Αυτή η ανακοίνωση εγγράφεται μεν στην αντίληψη, της ορολογικής προσέγγισης, ωστόσο 

στηρίζεται στις αρχές της κλασικής λογικής για να καταδείξει την εσωτερική οικονομία του 

επιστημονικού κειμένου, αφού η επιστήμη του όρου η Ορολογία την κλασική λογική έχει ως 

δεξαμενή της θεωρίας της. 

Ό,τι ισχύει στο μέρος είναι δυνατόν να ισχύει και στο όλον και αυτός ο Νόμος της φυσικής 

καλύπτει και την γλώσσα ως έκφραση, περιγραφή και κανονιστική διαδικασία. Το επιλεχθέν 

κείμενο φωτίζει μεν την αριστοτελική πρακτική και θεωρία περί της εφαρμογής της λογικής 

στην γλώσσα, προορίζεται δε για εφαρμογή στην κατάρτιση. Ως ενέργεια η κατάρτιση, 

φιλοδοξεί να ενημερώσει την γνωσιακή κατάσταση του επιμορφούμενου, καλύπτοντας ή 

ενημερώνοντας το επίπεδο γνώσης του πάνω σ’ ένα θέμα με τα πρόσφατα επιτεύγματα των 

αποτελεσμάτων της έρευνας, κατά τρόπο ουσιαστικό. 

Τα κείμενα της κατάρτισης, ως στοχευμένα κείμενα, προσφέρουν την ευκαιρία για θεματική 

πληρότητα και για ειδική παιδαγωγική προσέγγιση. 

Για τον λόγο αυτό τόσο, η αρχιτεκτονική δομή του κειμένου όσο και η μέθοδος της 

διδασκαλίας οφείλουν να εξυπηρετούν τους στόχους της, λαμβάνοντας υπόψη, τα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά, τα ποιοτικά, τα χρονικά, τα τοπικά, της ουσίας και του σκοπού-τέλους2 της 

ενέργειας αυτής.  

Στο θεωρητικό επίπεδο τίθεται ευλόγως το ερώτημα κατά πόσον, είναι εφικτή η εφαρμογή 

                                                           
2  Μαρία Καρδούλη, Ένα συστημικό πρότυπο ανάγνωσης, Πρακτικά 6ου Συνεδρίου «Ελληνική Γλώσσα 

και Ορολογία», Αθήνα, 2007 
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των αρχών της Λογικής, κατά τον Ε. Παπανούτσο3 των αρχών του ορθού λόγου, που 

οφείλουμε να λαμβάνουμε υπόψη κατά την συγγραφή/σύνταξη ή ανάγνωση κειμένων 

προορισμένων για την κατάρτιση.  

1   Ποιες οι Αρχές του Ορθού Λόγου 
Οι πρώτοι νόμοι της έλλογης σκέψης καλύπτουν κάθε σκέψη και κάθε έκφραση και 

διέπουν κυβερνούν και ελέγχουν αυτές τις σκέψεις και αυτές τις εκφράσεις. Τρείς είναι οι 

αρχές αυτές:  

Πρώτη αρχή 
Η αρχή της ταυτότητας  

“Κάθε πλάσμα του νου, της έλλογης σκέψης προϊόν, είναι παντού και πάντοτε ίδιο με τον 

εαυτό του”. 

Η παραπάνω αρχή καλύπτει έννοιες, κρίσεις, διαλογισμούς, με άλλα λόγια και λέξεις – 

όρους, και προτάσεις, και επιχειρήματα. Κατά τον Ε. Παπανούτσο “Ό,τι θέτει με τούτο ο 

νους, ό,τι εκφράζει με τούτο η γλώσσα – αυτό είναι”. Δεν είναι δυνατόν να σκέφτεται και να 

λέγει κάποιος ότι κάτι είναι αυτό και επίσης να λέει ότι δεν είναι. Εάν αυτό συμβαίνει 

καταλύεται η λογική συνείδηση και τότε τα λεγόμενα του αφορούν πλέον τον χώρο της 

ψυχολογίας ή της ψυχιατρικής.  

Ωστόσο η αρχή της ταυτότητος επιτρέπει στον ερευνητή να μετακινηθεί από τη θέση του 

και να τροποποιήσει ή να διορθώσει ή και να εγκαταλείψει τη θέση του αυτή απλά η νέα 

τεκμηριωμένη θέση του είναι μεν ορθή, την συγκεκριμένη στιγμή, δεν αναιρεί ωστόσο την 

προηγούμενη, η οποία ήταν νόμιμη και ίδια με τον εαυτό της, σύμφωνα με τα δεδομένα 

εκείνης της στιγμής. 

Η θέση αυτή συνδέεται με τον ορισμό της έννοιας της Επιστήμης, καθότι “ η εκάστοτε γνώση 

αφορά μόνο την δεδομένη στάση της,” η οποία ερμηνεύεται ως “η εν τη κίνηση μονή”. 

Δεύτερη αρχή 

Η αρχή της αντίφασης  

“Μία έννοια δεν μπορεί να είναι (ταυτόχρονα και στις δύο σχέσεις) αντιφατική προς τον εαυτό 

της”. Επειδή αντιφάσκω στη καθομιλουμένη σημαίνει ότι αποφαίνομαι εναντίον της 

απόφανσης μου, δηλαδή αναιρώ ό,τι υποστηρίζω, δέχομαι ένα χαρακτηρισμό, μια γνώμη, 

μια λύση και ταυτόχρονα το αποκρούω, αυτοκαταλύω τον λόγο, την λογική την σκέψη και 

τέλος την έκφραση. Πόσοι ομιλούντες δεν παίρνουν πίσω αυτό που δίνουν; 

                                                           
3  Έ. Παπανούτσος, Λογική, Αθήνα, 1970 
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Τρίτη αρχή 
Η αρχή του επαρκούς λόγου (Raison suffisante)   

“Για κάθε απόφανση ζητείται και δίνεται ο λόγος ο επαρκής να δείξει και να στηρίξει την 

αλήθεια της”. Άνευ λόγου ούτε δέχεται ούτε αποκρούει τίποτε ο νους μας.  

Ο νους έχει ανάγκη από την λογική παραδοχή ή την απόρριψη του πλάσματος του. 

“Η απουσία γνώσης της λειτουργίας της λογικής μέσω των αρχών της, υποβιβάζει την 

έκφραση είτε αυτή είναι έννοια, κρίση ή διαλογισμός”. 

Εάν κάποιος θέσει το ερώτημα που στηρίζει αυτήν την δήλωση, οφείλει να εκθέσει τον ή 

τους λόγους που του υπαγόρευσαν αυτήν την παραδοχή για να συμφωνήσει ή να 

διαφωνήσει ο συνομιλητής του. 

Αν αρνηθεί τις εξηγήσεις αυτές, τότε η δήλωση αυτή θεωρείται αυθαίρετη, έως παράλογη.  

Η αρχή του ορθού λόγου φανερώνει επίσης ότι το σύμπαν του στοχασμού, παρουσιάζει μιαν 

αυστηρή εσωτερική τάξη και αλληλουχία των στοιχείων του. Το ένα στοιχείο στηρίζεται στο 

άλλο κατά τη σχέση του λόγου και της ακολουθίας. 

Αυτή επομένως η συνάρτηση εγγυάται την αλήθεια του. Όταν δεν αποδεικνύεται ότι μια 

πρόταση έχει την εντελώς καθορισμένη θέση της μέσα στο δίκτυο των λογικών σχέσεων, 

μέσα σ’ ένα κείμενο όπως αυτό θα φανεί από το κείμενο που έχουμε επιλέξει, τότε δεν 

χρειαζόμαστε άλλη απόδειξη για να αμφιβάλουμε για την αλήθεια της ύπαρξης της. 

Απλά είναι αστήρικτη και ασυνάρτητη, και κατ’ επέκταση, αστήρικτο και ασυνάρτητο το 

υπόλοιπο κειμενικό πλαίσιο που την φιλοξενεί. 

Θα πρόσθετε κανείς ότι αυτή η αρχή έχει κοινά με τον νόμο της αιτιότητας, μόνο που ο 

Νόμος αυτός αφορά στα φυσικά γεγονότα τα οποία θεωρούνται αποτελέσματα μιας αιτίας ή 

αιτία ενός αποτελέσματος.  

Ο λόγος στηρίζει την ακολουθία ενώ το αίτιο παράγει το αποτέλεσμα. Είναι γεγονός πως οι 

δύο διαδικασίες ανήκουν σε διαφορετικά γένη: ο λόγος συνδέεται με τη σκέψη ενώ ο νόμος 

της αιτιότητας συνδέεται με τα γεγονότα.  

Επομένως κάθε πλάσμα του νου, κάθε σκέψη είναι ακολουθία ενός λόγου ή λόγος μιας 

ακολουθίας.   

Πώς εκδηλώνεται σε επίπεδο εφαρμογής η αρχή του ορθού λόγου; 

Πώς προτυποποιείται, πέραν της παρουσίας του στο κείμενο; 

Πώς γίνεται αντιληπτό από τον αναγνώστη, ότι ο συγγραφέας ή ο συντάκτης του 

κειμένου, ακολούθησε τις αρχές του ορθού λόγου στα πλαίσια του δυνατού του δικού του 

δυνατού; 
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Βάσει του κειμένου – υποδείγματος που έχουμε χρησιμοποιήσει, οι απαντήσεις στα 

παραπάνω ερωτήματα γίνονται εφικτές. 

Η εφαρμογή του νόμου του ορθού λόγου γίνεται ορατά αντιληπτή από το γεγονός ότι το 

κείμενο στην ουσία του: (Προβολή του κειμένου που ακολουθεί)  

α) Σχηματοποιείται: Το σύνολο των όρων που αποτελούν το γνωσιακό κεφάλαιο του με 
μεγάλη άνεση ταξινομείται σε πίνακα λογικά τακτοποιημένο. 

β) Η παράθεση των όρων ακολουθεί απαρέγκλιτα την λογική τάξη με την οποία έχουν 
παρουσιασθεί στο κείμενο και η οποία χαρακτηρίζεται από ειδικές σχέσεις. 

γ) Η τάξη αυτή είναι δηλωτική των σχέσεων με τις οποίες διέπονται και αλληλοεξαρτώνται 
οι όροι του κειμένου.  

δ) Με τη σχηματική αναπαράσταση της πεμπτουσίας του κειμένου αυτό που ο λαός 
αποκαλεί “μεδούλι” και που ο Rabelais καλούσε “moelle substantifique” και που εμείς 
καλούμε “ορικό κεφάλαιο” κατ’ άλλους γνωσιακό κεφάλαιο, απομονώνεται η ουσία από 
τη λεκτική συνοδεία της και αποθηκεύεται και ανακαλείται ευκολότερα. 

Η σχηματική αναπαράσταση, υποστηρίζει την μνήμη-μάθηση, και μνήμη-χρήση 

διευκολύνοντας την παραπέρα κτήση ακριβέστερης γνώσης. 

Η σχηματική αναπαράσταση θα είχε και την υποστήριξη του Montaigne ο οποίος ετάσσετο 

υπέρ ενός “καλοφτιαγμένου’ εγκεφάλου αντί ενός “παραγεμισμένου” “Une tête bien faite” 

αντί “Une tête bien pleine”. 
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Επίλογος 
Παρακολουθούμε κατάπληκτοι την πορεία της Επικοινωνίας γενικά και ειδικά σήμερα, πως 

εισάγονται νέες σημασίες και χρήσεις σε έννοιες που είχαμε γνωρίσει με άλλη ιδιότητα, και 

πως στραγγίζονται και αδειάζονται άλλες από την ουσία τους, όπως οι έννοιες «διαφάνεια», 

«δημοκρατία», «πολίτης», «σοσιαλισμός» ή «φιλελευθερισμός». 

Παρακολουθούμε άναυδοι μια κοινωνία καταναλωτισμού, βίας και αποκλεισμού που 

υπερχρέωσε το οικολογικό της κεφάλαιο και οδήγησε σε πληθωρισμό και ύφεση την 

γλωσσική της επικοινωνία, και άδειασε τα ταμεία των αξιών. Κόντρα στο ρεύμα της αταξίας, 

της ασάφειας και της παχύρρευστης αδιαφάνειας έρχεται ένας πατέρας του γένους από τον 

13ο αιώνα να μας δώσει χρήσιμο υπόδειγμα γραπτής επικοινωνίας ανταποκρινόμενος στις 

επιταγές του όγκου της τεχνογνωσίας και τις επιταγές της Λογικής. 

Στην ουτοπία της επικοινωνίας του André Bréton4 αντιτάσσουμε τον Ν. Βλεμμίδη όχι ως 

πανάκεια, αλλά ως τον άλλο δρόμο γι’ αυτούς που θα αντιληφθούν την σημασία του 

ουσιώδους, του λιτού, του συνεκτικού, του λογικού ή απλούστερα του ορθού λόγου. Ο 

                                                           
4  L’ utopie de la communication, Εκδ. Odile Jacob, Παρίσι, 1999 
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χρόνος πολύτιμος και ο όγκος της γνώσης τεράστιος, οι προκλήσεις κραυγαλέες και οι 

αποφάσεις οφείλουν να είναι καίριες και αποτελεσματικές. Για να υπερβούμε εαυτούς και να  

εφεύρουμε το «επίκαιρο υπόδειγμα» επείγει να εκγυμναστεί ο νους μας πάνω στις αρχές του 

ορθού Λόγου ώστε να διακριθεί τι ακριβώς μέλλει γενέσθαι και να προεπιλεχθεί έγκαιρα το 

επερχόμενο. 

 
ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 

Ευχαριστώ θερμά το Τμήμα Σπανίων Κειμένων της Βουλής των Ελλήνων για την ευγενική 

παραχώρηση και ψηφιοποίηση του κειμένου χωρίς την οποία αυτή η ανακοίνωση δεν θα ήτο 

εφικτή. 

 
 
 
Μαρία Καρδούλη 
Τεχνική Μετάφραση Ιόνιο Πανεπιστήμιο (Διδάξασα) 
Πρόγραμμα Ευρωπαϊκών Γλωσσών της Βουλής των Ελλήνων 
Αντιπρόεδρος  Επιστημονικού Συμβουλίου της ΕΛΕΤΟ 
 
 



 

 56 

3   Η παραγωγική κατάληξη -ῖτις/-ίτιδα στην ιατρική ορολογία 
    

Τατιάνα Βαλεοντή 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Στην παρούσα εργασία, εξετάζεται η παραγωγική κατάληξη -ῖτις/-ίτιδα, η οποία στο πλαίσιο της 

ιατρικής ορολογίας εκφράζει τη φλεγμονή κάποιας ανατομικής δομής. Η δομή αυτή εκφράζεται 

ορολογικά με το μέρος του αντίστοιχου ιατρικού όρου που προηγείται της κατάληξης -ίτιδα 

(παραγωγικό θέμα) (π.χ. λάρυγγ-ας  λαρυγγ-ίτιδα, επιπεφυκ-ώς  επιπεφυκ-ίτιδα, στόμα/στόματ-ος 

 στοματ-ίτιδα).  

Γίνεται καταλογογράφηση των νεοελληνικών και ισοδύναμων αγγλικών ιατρικών όρων με την κατάληξη 

-ίτιδα και -itis, αντίστοιχα, με διάκριση των προσδιορισμών με τους οποίους αυτοί απαντώνται (π.χ. 

οξεία σκωληκοειδίτιδα, μέση πυώδης ωτίτιδα, χρόνια παγκρεατίτιδα). 

Μελετώνται οι μηχανισμοί σχηματισμού των όρων με την κατάληξη αυτή – είτε πρόκειται για απλούς 

όρους είτε για σύμπλοκους όρους – ως προς τα συνθετικά του θέματός τους, βάσει των κανόνων της 

σύνθεσης και παραγωγής που χρησιμοποιήθηκαν κατά τη δημιουργία τους, με αναφορά στους 

αντίστοιχους κανόνες που ισχύουν σήμερα. 

 

The derivational ending -ῖτις/-ίτιδα in medical terminology  
    

Tatiana Valeonti 
ABSTRACT 

In this paper the derivational ending -ῖτις/-ίτιδα is examined; within the framework of medical 

terminology this ending designates the inflammation of a human anatomical structure. This structure is 

terminologically expressed by the part of the corresponding medical term which precedes the ending 

-ῖτις/-ίτιδα. (derivational stem) (e.g. λάρυγγ-ας  λαρυγγ-ίτιδα, επιπεφυκ-ώς  επιπεφυκ-ίτιδα, 

στόμα/στόματ-ος  στοματ-ίτιδα). 

The modern Greek medical terms ending in -ίτιδα and their English equivalents ending in -itis have 

been listed in a general catalog, by separating the qualifiers with which they are found (e.g. οξεία 

σκωληκοειδίτιδα, μέση πυώδης ωτίτιδα, χρόνια παγκρεατίτιδα). 

The term formation mechanisms of the terms with this ending – either simple terms or complex terms –

are studied with regard to the components of their stems, in accordance with the composition and 

derivation rules used in their creation, in reference with the corresponding rules applied today. 
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1   Φλεγμονή 
Φλεγμονή είναι το αποτέλεσμα της ενεργοποίησης κυτταρικών και πρωτεϊνικών συστατικών 

του αίματος από μια ιστική βλάβη που προκλήθηκε από μικροβιακούς1, χημικούς2, 

φυσικούς3 ή ανοσολογικούς παράγοντες, με σκοπό αρχικά τον περιορισμό της έκτασης της 

βλάβης και τελικά την όσο το δυνατόν καλύτερη αποκατάσταση της δομής και της 

λειτουργίας του ιστού. 

Καθώς η φλεγμονή προκαλεί ή συνοδεύει ένα μεγάλο μέρος των ανθρώπινων ασθενειών, 

προκάλεσε την προσοχή των μεγαλύτερων ιατρικών προσωπικοτήτων κατά το πέρασμα του 

χρόνου. Παρ’ όλο που η έρευνα γύρω από τη φλεγμονή έχει φτάσει πλέον σε κυτταρικό 

επίπεδο, λείπουν ακόμα στοιχεία για τη διευκρίνιση του πλήρους και ακριβούς μηχανισμού 

της. 

Σύμφωνα με τον Κέλσιο (1ος αι μ.Χ.), τα χαρακτηριστικά συμπτώματα της φλεγμονής είναι: 

• Rubor (ερυθρότητα) 

• Tumor (οίδημα) 

• Calor (θερμότητα) 

• Dolor (πόνος) 

στα οποία ο Ρούντολφ Βίρκοφ (1821-1902), δεκαοκτώ αιώνες αργότερα, πρόσθεσε : 

• Functio laesa (απώλεια λειτουργικότητας) 

Ο όρος «φλεγμονή» προέρχεται από το ομηρικό ουσ. φλέγμα (= καύση, ανάφλεξη), 

περιγράφοντας έτσι το σύμπτωμα της θερμότητας. Από τον Ιπποκράτη κι έπειτα εδραιώθηκε 

στην ιατρική ορολογία. 

2   Η κατάληξη -ῖτις/-ίτιδα 

Η κατάληξη -ῖτις χρησιμοποιούνταν ήδη από τον Ιπποκράτη για να δηλώσει την ύπαρξη 

φλεγμονής. Ο όρος νεφρίτιδα, για παράδειγμα, έχει ταξιδέψει στο χρόνο αναλλοίωτος και 

αναφέρεται ακόμα, όπως και τότε, στη φλεγμονή του νεφρού, παρ’ όλο που οι γνώσεις μας 

για την εν λόγω ασθένεια και τη θεραπευτική της προσέγγιση πολλαπλασιάστηκαν στο 

χρόνο που μεσολάβησε. Το ίδιο ισχύει για την πλευρίτιδα, τη φλεγμονή του υπεζωκοτικού 

υμένα που περιβάλλει τους πνεύμονες και για την ιδιαίτερα γνωστή φλεγμονή των 

αρθρώσεων αρθρίτιδα. 

                                                           
1  Bακτήρια, ιοί, μύκητες, πρωτόζωα, σκώληκες 
2  Oξέα, βάσεις, ενδογενείς ουσίες 
3  Θερμότητα, ψύχος, ακτινοβολίες, τραύματα 
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Με ενδιάμεσο σταθμό τη λατινική της απόδοση -itis (π.χ. nephr-itis), η κατάληξη αυτή 

πέρασε σε διάφορες γλώσσες είτε αναλλοίωτη όπως έγινε με τα αγγλικά (nephr-itis), με τα 

ισπανικά (nefr-itis) και με τα γερμανικά (Nefr-itis) είτε με κάποια προσαρμογή όπως έγινε με 

τα γαλλικά (néphr-ite) και με τα ιταλικά (nefr-ite). 

Σήμερα, στην ελληνική ιατρική ορολογία χρησιμοποιούνται εκατοντάδες όροι με την 

σύγχρονη μορφή της κατάληξης, -ίτιδα, που κατασημαίνουν μια πληθώρα φλεγμονών. 

Στην ειδική γλώσσας της ιατρικής οι όροι με κατάληξη -ίτιδα κατασημαίνουν σχεδόν πάντα 

φλεγμονή. Η ραχίτιδα και η δακτυλίτιδα είναι δύο από τις πολύ λίγες εξαιρέσεις. Η 

ραχίτιδα εξακολούθησε να κατασημαίνει την ίδια νόσο ακόμα και αφού ανακαλύφθηκε ότι 

αυτή δεν είναι φλεγμονώδης όπως υπέθεταν αρχικά. Η δακτυλίτιδα δεν αφορά νόσο, αλλά 

πρόκειται για ένα φυτό μεγάλης ιατρικής αξίας λόγω της ισχυρής αντιαρρυθμικής του 

δράσης. 

Αντίθετα υπάρχουν αρκετές φλεγμονώδεις νόσοι που δεν περιγράφονται από όρους με 

αυτήν την κατάληξη. Συνήθως πρόκειται για λοιμώξεις που προκαλούν χαρακτηριστικές 

αλλοιώσεις στους ιστούς, όπως είναι η πνευμονία και η φυματίωση. 

3   Καταλογογράφηση των ιατρικών όρων με κατάληξη -ίτιδα, από 
σύγχρονες βιβλιογραφικές πηγές 

Για να μελετηθεί ο ρόλος της κατάληξης -ίτιδα στην σύγχρονη ιατρική ορολογία, ήταν 

απαραίτητο να συγκεντρωθούν όσο το δυνατόν περισσότεροι ιατρικοί όροι που την 

περιέχουν. Συνολικά χρησιμοποιήθηκαν δεκατρείς βιβλιογραφικές πηγές (Πηγές [1] έως 

[13]), στις οποίες περιλαμβάνεται ένα ιατρικό λεξικό, ένα λεξικό της κοινής νεοελληνικής 

γλώσσας και ιατρικά βιβλία διάφορων ειδικοτήτων, όπως παθολογίας, ουρολογίας, 

δερματολογίας, οφθαλμολογίας και παθολογικής ανατομικής. Ο Γενικός Κατάλογος 

περιλαμβάνει συνολικά 1280 όρους και δίνεται ως Παράρτημα Α στην ηλεκτρονική έκδοση 

του παρόντος που θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του συνεδρίου 

(http://www.eleto.gr/gr/Conference07.htm). Ο Πίνακας 1 είναι ένα απόσπασμα του Γενικού 

Καταλόγου. Η τρίτη στήλη του πίνακα περιλαμβάνει τη λέξη με την κατάληξη -ίτιδα, που είτε 

αποτελεί από μόνη της ιατρικό όρο, είτε αποτελεί το προσδιοριζόμενο συνθετικό ενός 

ιατρικού όρου. Η δεύτερη και η τέταρτη στήλη περιέχουν τα υπόλοιπα συστατικά του όρου, 

τα οποία αποτελούν προσδιοριστικά συνθετικά των αντίστοιχων πλήρων όρων. Στην τέταρτη 

στήλη βρίσκονται οι αγγλικές αποδόσεις των όρων και στην πέμπτη στήλη, οι πηγές στις 

οποίες βρέθηκε ο αντίστοιχος όρος. 
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Πίνακας 1   Απόσπασμα από τον «Γενικό κατάλογο ιατρικών όρων με κατάληξη 
-ίτιδα, από σύγχρονες βιβλιογραφικές πηγές» (Παράρτημα Α) 

A/A Ηγούμενο 
προσδιοριστι-
κό συνθετικό 
του όρου 

Προσδιοριζόμενο 
συνθετικό του 

όρου με 
κατάληξη -ίτιδα 

Επόμενο 
προσδιο-
ριστικό 

συνθετικό 
του όρου 

Ισοδύναμος 
αγγλικός όρος 

Πηγές 

413 χρόνια 
βακτηριακή 

επιπεφυκίτιδα  chronic bacterial 
conjunctivitis 

[12] 

414  επιπλοΐτιδα  omentitis [1] 
415  επισκληρίτιδα  episcleritis [1], [3], [12] 
416 απλή επισκληρίτιδα  simple episcleritis [12] 
417 οζώδης επισκληρίτιδα  nodular episcleritis [12] 
418  επιφυσίτιδα  epiphysitis [1] 
419  ηθμοειδίτιδα  ethmoiditis [11] 
420 οξεία ηθμοειδίτιδα  acute ethmoiditis [11] 
421 χρόνια ηθμοειδίτιδα  chronic ethmoiditis [11] 
422  ημιγλωσσίτιδα  hemiglossitis [1] 
423  ηπατίτιδα  hepatitis [1], [2], [3], 

[4], [8], [13] 
424  ηπατίτιδα Α hepatitis A [1], [4], [8], 

[13] 
425  ηπατίτιδα από 

μετάγγιση 
transfusion 
hepatitis 

[13] 

426  ηπατίτιδα Β hepatitis B [1], [4], [8], 
[13] 

427  ηπατίτιδα Γ hepatitis C [4], [8], [13] 
428  ηπατίτιδα Δ hepatitis D [1], [4], [8], 

[13] 
429  ηπατίτιδα Ε hepatitis E [4], [8], [13] 
430 αλκοολική ηπατίτιδα  alcoholic hepatitis [3], [13] 
431 ανικτερική ηπατίτιδα  anicteric hepatitis [1] 
432 αυτοάνοση ηπατίτιδα  autoimmune 

hepatitis 
[3], [4], [8], 
[13] 

433 ιογενής ηπατίτιδα  viral hepatitis [1], [3], [4], 
[5], [13] 

434 ισχαιμική ηπατίτιδα  ischemic hepatitis [3] 
435 κοκκιωματώδης ηπατίτιδα  granulomatous 

hepatitis 
[13] 

436 λυκοειδής ηπατίτιδα  lupoid hepatitis [1] 
437 μη-Α, μη-Β ηπατίτιδα  non-A, non-B 

hepatitis 
[1] 

 
 
 
 
4   Ορολογική ανάλυση του σχηματισμού ιατρικών όρων με κατάληξη -ίτιδα 
4.1   Η παραγωγή και η σύνθεση 

Κύριοι τρόποι σχηματισμού λέξεων της ελληνικής γλώσσας είναι η παραγωγή και η σύνθεση.  

Στην παραγωγή, μια νέα λέξη σχηματίζεται από το θέμα μιας άλλης λέξης, που ονομάζεται 

παραγωγικό θέμα, και από μια κατάληξη, που ονομάζεται παραγωγική κατάληξη. Για 
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παράδειγμα, το ρήμα «αρχίζω» παράγεται από το θέμα αρχ- του ουσιαστικού «αρχή» και 

την παραγωγική κατάληξη -ίζω. 

Στη σύνθεση, μια νέα λέξη σχηματίζεται από την ένωση των θεμάτων δύο άλλων λέξεων. Για 

παράδειγμα, η λέξη «νοτιοανατολικός» συντίθεται από τα επίθετα «νότιος» και 

«ανατολικός». Ένα σύνθετο μπορεί να είναι παρατακτικό, προσδιοριστικό, κτητικό ή 

αντικειμενικό. Από τα είδη αυτά μας ενδιαφέρουν εδώ τα δύο πρώτα. Τα παρατακτικά 
σύνθετα σημαίνουν ό,τι και τα δύο άμεσα συνθετικά τους, ενωμένα με το σύνδεσμο και, π.χ. 

μαχαιροπίρουνα (= μαχαίρια και πιρούνια), ανεβοκατεβαίνω (= ανεβαίνω και κατεβαίνω). Στα 

προσδιοριστικά σύνθετα το πρώτο συνθετικό προσδιορίζει το δεύτερο, π.χ. αγριόγατα (= 

άγρια γάτα), βιβλιοφάγος (= αυτός που διαβάζει με μανία - «τρώει» – βιβλία). 

Σε ορισμένες περιπτώσεις, σύνθετες λέξεις συμμετέχουν στη σύνθεση άλλων λέξεων, οι 

οποίες ονομάζονται επισύνθετα. Παράδειγμα είναι η λέξη παραλληλεπίπεδος που 

συντίθεται από τα σύνθετα επίθετα παράλληλος και επίπεδος. 

Σε άλλες περιπτώσεις, τρεις η περισσότερες λέξεις σχηματίζουν μια σύνθετη λέξη, που 

λέγεται πολυσύνθετο. Πολυσύνθετο π.χ. είναι το Παρασκευοσαββατοκύριακο. 

Υπάρχουν, επίσης, μερικά σύνθετα που έχουν δύο τύπους, τα διπλότυπα, γιατί μπορεί να 

αλλαχτεί η σειρά των συνθετικών τους. Παράδειγμα είναι το καρδιοχτύπι, χτυποκάρδι. 

Οι λέξεις που παράγονται από σύνθετα, επισύνθετα ή πολυσύνθετα ονομάζονται 

παρασύνθετα. Η «παραγωγή» είναι παρασύνθετο του ρήματος «παράγω», που συντίθεται 

από την πρόθεση «παρά» και το ρήμα «άγω». 

Στα παρακάτω με τον όρο σύνθετα θα εννοούμε και τις τρεις κατηγορίες: σύνθετα, 

επισύνθετα και πολυσύνθετα. 

4.2   Πίνακας ορολογικής ανάλυσης του σχηματισμού ιατρικών όρων με κατάληξη 
-ίτιδα 

Από τη μελέτη όλων των όρων του Γενικού Καταλόγου προέκυψε ο κατάλογος του 

Παραρτήματος Β, όπου γίνεται ανάλυση του σχηματισμού των όρων της τρίτης στήλης του 

Πίνακα 1 (με κατάληξη -ίτιδα). Κύριο μέρος του Παραρτήματος Β είναι ο Πίνακας 2. Στην 

πρώτη στήλη του Πίνακα 2 περιλαμβάνεται ο όρος που κατασημαίνει το φλεγμαίνον μέρος 

του σώματος. Στη δεύτερη στήλη αναφέρεται η ορολογική κατηγορία του όρου της πρώτης 

στήλης. Οι όροι έχουν χωριστεί σε τέσσερις ορολογικές κατηγορίες: απλός όρος (ΑΟ), 

σύμπλοκος όρος (μονολεκτικός ή πολυλεκτικός) στον οποίο προηγείται το προσδιοριστικό 

συνθετικό και έπεται το προσδιοριζόμενο συνθετικό (πΠ), σύμπλοκος όρος (μονολεκτικός ή 
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πολυλεκτικός) στον οποίο προηγείται το προσδιοριζόμενο συνθετικό και έπεται το 

προσδιοριστικό συνθετικό (Ππ) και σύμπλοκος όρος (μονολεκτικός ή πολυλεκτικός) στον 

οποίο τα άμεσα συνθετικά είναι μη χαρακτηρίσιμα (ΜΧ). Στην τρίτη στήλη αποδίδεται η 

έννοια του όρου ως «φλεγμονή» της αντίστοιχης ανατομικής δομής. Η λέξη που 

περιλαμβάνεται στην τέταρτη στήλη – όπου υπάρχει – θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι 

αποτελεί ένα ενδιάμεσο στάδιο σύνθεσης (λανθάνον σύνθετο) από το οποίο με παραγωγή 

προκύπτει ο τελικός όρος. Στην πέμπτη στήλη αναγράφεται το παραγωγικό θέμα του τελικού 

όρου και στην έκτη στήλη αναγράφεται τι τύπου παράγωγο είναι ο τελικός όρος. Υπάρχουν 

τέσσερις τύποι παραγώγου στον πίνακα, παράγωγο του προσδιοριστικού συνθετικού (π), 

του Προσδιοριζόμενου συνθετικού (Π), του προσδιοριστικού και του Προσδιοριζόμενου 

συνθετικού (π + Π) και του λανθάνοντος συνθέτου (Λ). Η έκτη και τελευταία στήλη 

περιλαμβάνει τους τελικούς όρους με κατάληξη -ίτιδα. 
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Πίνακας 2   Ορολογική ανάλυση του σχηματισμού επιλεγμένων αντιπροσωπευτικών ιατρικών όρων με κατάληξη -ίτιδα 

Όρος που 
κατασημαίνει το 
φλεγμαίνον μέλος 

Ο 

Ορολο-
γική 

κατηγο-
ρία4 

Απόδοση της έννοιας ως 
«φλεγμονής» του υπόψη 

μέλους 

Ενδιάμεσο 
λανθάνον σύνθετο 

 
Λ 

Παραγωγικό 
θέμα 

Τύπος  
παραγώγου 

Τελικός όρος 

Μονολεκτικό ουσιαστικό 
(απλό ή σύμπλοκο) 

      

άρθρωση ΑΟ άρθρωσης φλεγμονή  αρθρ- παράγωγο του Ο αρθρίτιδα 
ήπαρ ΑΟ ήπατος φλεγμονή  ηπατ- παράγωγο του Ο ηπατίτιδα 
ίρις ΑΟ ίριδος φλεγμονή  ιριδ- παράγωγο του Ο ιριδίτιδα 
νεφρός ΑΟ νεφρού φλεγμονή  νεφρ- παράγωγο του Ο νεφρίτιδα 
τένοντας ΑΟ τένοντα φλεγμονή  τενοντ- παράγωγο του Ο τενοντίτιδα 
ακροποσθία πΠ ακροποσθίας φλεγμονή  ακροποσθ- παράγωγο του Ο ακροποσθίτιδα 
ενδοκάρδιο πΠ ενδοκαρδίου φλεγμονή  ενδοκαρδ- παράγωγο του Ο ενδοκαρδίτιδα 
λεμφαγγείο πΠ λεμφαγγείου φλεγμονή  λεμφαγγει- παράγωγο του Ο λεμφαγγειίτιδα 
περιμύιο πΠ περιμυΐου φλεγμονή  περιμυ- παράγωγο του Ο περιμυΐτιδα 
χολαγγείο πΠ χολαγγείου φλεγμονή  χολαγγει- παράγωγο του Ο χολαγγειίτιδα 
οισοφάγος ΜΧ οισοφάγου φλεγμονή  οισοφαγ- παράγωγο του Ο οισοφαγίτιδα 
ρινοφάρυγγας ΜΧ ρινοφάρυγγα φλεγμονή  ρινοφαρυγγ- παράγωγο του Ο ρινοφαρυγγίτιδα 
Διλεκτικό σύμπλοκο 
(Επίθετο + Ουσιαστικό) 

      

παραρρίνιοι κόλποι πΠ παραρρίνιων κόλπων φλεγμονή (παραρρινόκολπος) παραρρινοκολπ- παράγωγο του Λ παραρρινοκολπίτιδα 
χοληδόχος κύστη πΠ χοληδόχου κύστης φλεγμονή (χολοκύστη) χολοκυστ- παράγωγο του Λ χολοκυστίτιδα 
μεσοσπονδύλιος δίσκος πΠ (μεσοσπονδύλιου) δίσκου 

φλεγμονή 
 δισκ- παράγωγο του Π δισκίτιδα 

ουροδόχος κύστη πΠ (ουροδόχου) κύστης φλεγμονή  κυστ- παράγωγο του Π κυστίτιδα 
ιγμόρειο άντρο πΠ ιγμορείου (άντρου) φλεγμονή  ιγμορ- παράγωγο του π ιγμορίτιδα 
σκωληκοειδής απόφυση πΠ σκωληκοειδούς (απόφυσης) 

φλεγμονή 
 σκωληκοειδ- παράγωγο του π σκωληκοειδίτιδα 

Διλεκτικό σύμπλοκο 
(Ουσιαστικό + 
Ουσιαστικό) 

      

                                                           
4  Οι ορολογικές κατηγορίες είναι: ΑΟ: απλός όρος, πΠ: σύμπλοκος όρος (μονολεκτικός ή πολυλεκτικός) στον οποίο προηγείται το προσδιοριστικό 

συνθετικό (π) και έπεται το προσδιοριζόμενο συνθετικό, Ππ: σύμπλοκος όρος (μονολεκτικός ή πολυλεκτικός) στον οποίο προηγείται το 
προσδιοριζόμενο συνθετικό (π) και έπεται το προσδιοριστικό συνθετικό και ΜΧ: σύμπλοκος όρος (μονολεκτικός ή πολυλεκτικός) στον οποίο τα άμεσα 
συνθετικά είναι μη χαρακτηρίσιμα. 
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Όρος που 
κατασημαίνει το 
φλεγμαίνον μέλος 

Ο 

Ορολο-
γική 

κατηγο-
ρία4 

Απόδοση της έννοιας ως 
«φλεγμονής» του υπόψη 

μέλους 

Ενδιάμεσο 
λανθάνον σύνθετο 

 
Λ 

Παραγωγικό 
θέμα 

Τύπος  
παραγώγου 

Τελικός όρος 

άκρου δέρμα πΠ άκρου δέρματος φλεγμονή (ακρόδερμα) ακροδερματ- παράγωγο του Λ ακροδερματίτιδα 
σπείραμα νεφρού Ππ σπειράματος νεφρού φλεγμονή (σπειραματόνεφρος5) σπειραματονεφρ- παράγωγο του Λ σπειραματονεφρίτιδ

α 
θύλακας τρίχας Ππ θύλακα (τρίχας) φλεγμονή  θυλακ- παράγωγο του Π θυλακίτιδα 
κοίτη όνυχα Ππ (κοίτης) όνυχα φλεγμονή  ονυχ- παράγωγο του π ονυχίτιδα 
θύμος αδένας πΠ θύμου (αδένα) φλεγμονή  θυμ- παράγωγο του π θυμίτιδα 
δέρμα και μυς ΜΧ δέρματος και μυός φλεγμονή (δερματομύς) δερματομυοσ- παράγωγο του Λ δερματομυοσίτιδα 
ρις και λάρυγγας ΜΧ ρινός και λάρυγγα φλεγμονή (ρινολάρυγγας) ρινολαρυγγ- παράγωγο του Λ ρινολαρυγγίτιδα 
Πολυλεκτικό σύμπλοκο       
μήνιγγες και νωτιαίος μυελός ΜΧ μηνίγγων και (νωτιαίου) μυελού 

φλεγμονή 
(μηνιγγομυελός/ 
μυελομήνιγγα) 

μηνιγγομυελ- 
μυελομηνιγγ- 

παράγωγα των Λ μηνιγγομυελίτιδα/ 
μυελομηνιγγίτιδα 

ουρητήρας και νεφρική 
πύελος και νεφρός 

ΜΧ ουρητήρα και νεφρικής πυέλου 
και νεφρού φλεγμονή 

(ουρητηροπυελόνεφρος
) 

ουρητηροπυελόνεφ
ρ- 

παράγωγο του Λ ουρητηροπυελονεφ
ρίτιδα 

ρις και ευσταχιανή σάλπιγγα ΜΧ ρινός και (ευσταχιανής) 
σάλπιγγας φλεγμονή 

(ρινοσάλπιγγα) ρινοσαλπιγγ- παράγωγο του Λ ρινοσαλπιγγίτιδα 

σκληρός χιτώνας και 
κερατοειδής χιτώνας 

ΜΧ σκληρού (χιτώνα) και 
κερατοειδούς (χιτώνα) 
φλεγμονή 

(σκληροκερατοειδής) σκληροκερατοειδ- παράγωγο του Λ σκληροκερατοειδίτιδ
α 

πολιά ουσία εγκεφάλου και 
μήνιγγες και πολιά ουσία 
νωτιαίου μυελού 

ΜΧ πολιάς (ουσίας) εγκεφάλου και 
μηνίγγων και (πολιάς ουσίας 
νωτιαίου) μυελού φλεγμονή 

(πολιοεγκεφαλομηνιγγο
μυελός) 

πολιοεγκεφαλομηνιγ
γομυελ- 

παράγωγο του Λ πολιοεγκεφαλομηνιγ
γομυελίτιδα 

λευκή ουσία / εγκεφάλου Ππ λευκής (ουσίας) εγκεφάλου 
φλεγμονή 

(λευκοεγκέφαλος) λευκοεγκεφαλ- παράγωγο του Λ λευκοεγκεφαλίτιδα 

λευκή ουσία / νωτιαίου 
μυελού 

Ππ λευκής (ουσίας νωτιαίου) 
μυελού φλεγμονή 

(λευκομυελός) λευκομυελ- παράγωγο του Λ λευκομυελίτιδα 

μέσος χιτώνας / βρόγχου Ππ μέσου (χιτώνα) βρόγχου 
φλεγμονή 

(μεσόβρογχος) μεσοβρογχ- παράγωγο του Λ μεσοβρογχίτιδα 

 

 

                                                           
5  σπειραματονεφρός αντί νεφροσπείραμα: λανθάνον προσδιοριστικό σύνθετο με αντιστροφή της σειράς των συνθετικών, όπως πονοκέφαλος αντί 

κεφαλόπονος. 
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Οι όροι της πρώτης στήλης του Πίνακα 2 είναι χωρισμένοι σε τέσσερις ομάδες: 

1. Μονολεκτικό ουσιαστικό,  

2. Διλεκτικό σύμπλοκο του τύπου Επίθετο + Ουσιαστικό,  

3. Διλεκτικό σύμπλοκο του τύπου Ουσιαστικό + Ουσιαστικό ή  

4. Πολυλεκτικό σύμπλοκο. 

4.2.1   Σχηματισμός όρου από μονολεκτικό ουσιαστικό 

Σε αυτήν την ομάδα ανήκει το μεγαλύτερο μέρος των ιατρικών όρων που εξετάζουμε. Η 

ανατομική δομή που φλεγμαίνει κατασημαίνεται από ένα μονολεκτικό ουσιαστικό, που 

μπορεί να είναι απλός ή σύμπλοκος όρος. 

Οι απλοί όροι σχηματίζουν με παραγωγή τον ιατρικό όρο που εκφράζει φλεγμονή της 

αντίστοιχης ανατομικής δομής. Για παράδειγμα ο όρος νεφρίτιδα σχηματίζεται από το θέμα 

νεφρ- του ουσ. νεφρός και την παραγωγική κατάληξη -ίτιδα και αναφέρεται στην φλεγμονή 

του νεφρού. Όμοια, από το ήπαρ σχηματίζεται η ηπατίτιδα και από την ίριδα, η ιριδίτιδα. 

Από τους σύμπλοκους όρους σχηματίζονται ως παρασύνθετα οι αντίστοιχοι όροι που 

εκφράζουν φλεγμονή. Τα ουσ. λέμφος και αγγείο συνθέτουν το λεμφαγγείο, από το οποίο 

παράγεται η λεμφαγγειίτιδα, ο όρος που χρησιμοποιείται για τη φλεγμονή ενός αγγείου στο 

οποίο κυκλοφορεί η λέμφος. 

Σημειώνεται ότι οι σύμπλοκοι μονολεκτικοί όροι είναι της μορφής προσδιοριστικού-

Προσδιοριζόμενου (πΠ), με μοναδικές εξαιρέσεις τον οισοφάγο και τον ρινοφάρυγγα, οι 

οποίοι αποτελούνται από μη χαρακτηρίσιμα συνθετικά (ΜΧ). 

4.2.2   Σχηματισμός όρου από διλεκτικό σύμπλοκο του τύπου Επίθετο+Ουσιαστικό 

Σε αυτήν την ομάδα την ανατομική δομή που φλεγμαίνει την εκφράζει ένας διλεκτικός 

σύμπλοκος όρος, που αποτελείται από ένα προσδιοριστικό Επίθετο, ακολουθούμενο από το 

προσδιοριζόμενο Ουσιαστικό. Ο όρος που σημαίνει την αντίστοιχη φλεγμονή μπορεί: 

α) Να παράγεται από το προσδιοριστικό συνθετικό: σκωληκοειδής απόφυση (πΠ) – 

σκωληκοειδίτιδα 

β) Να παράγεται από το Προσδιοριζόμενο συνθετικό: ουροδόχος κύστη (πΠ) – κυστίτιδα και 

γ) Να είναι παρασύνθετο ενός λανθάνοντος συνθέτου των συστατικών του αρχικού όρου: 

χοληδόχος κύστη (πΠ)  χολοκύστη (λανθάνον σύνθετο)  χολοκυστίτιδα. 

Τέλος, υπάρχει μια περίπτωση όπου ο τελικός όρος παράγεται τόσο από το προσδιοριστικό 



 

 65 

συνθετικό όσο και από το Προσδιοριζόμενο συνθετικό, η μέση ωτίτιδα, που είναι η φλεγμονή 

του μέσου ωτός. 

4.2.3   Σχηματισμός όρου από διλεκτικό σύμπλοκο του τύπου Ουσιαστικό+ 
Ουσιαστικό 

Σε αυτήν την ομάδα ανήκουν σύμπλοκα της ορολογικής κατηγορίας Ππ, όπως σπείραμα 

νεφρού και θύλακας τρίχας, της ορολογικής κατηγορίας πΠ, όπως άκρου δέρμα και θύμος 

αδένας και σύμπλοκα των οποίων τα άμεσα συνθετικά είναι μη χαρακτηρίσιμα (ΜΧ), όπως 

δέρμα και μυς και ρις και λάρυγγας. 

α)   Σύμπλοκα Ππ ή πΠ 

1. Ο όρος σχηματίζεται από το προσδιοριζόμενο συνθετικό (Π). Π.χ. θύλακας τρίχας (Ππ) 

 θυλακίτιδα. 

2. Ο όρος σχηματίζεται από το προσδιοριστικό συνθετικό (π). Π.χ. κοίτη όνυχα (Ππ)  

ονυχίτιδα. 

3. Από τα μέρη του συμπλόκου σπείραμα νεφρού (Ππ) μπορεί να θεωρηθεί ότι 

σχηματίζεται το λανθάνον σύνθετο σπειραματόνεφρος, του οποίου το παρασύνθετο 

είναι ο τελικός όρος (σπειραματονεφρίτιδα). Ομοίως: άκρου δέρμα (πΠ)  ακρόδερμα, 

 ακροδερματίτιδα. 

Σημειώνεται ότι το προσδιοριζόμενο Ουσιαστικό είναι σε Ονομαστική πτώση και το 

προσδιοριστικό Ουσιαστικό σε Γενική, ανεξαρτήτως ποιο προηγείται. Μοναδική εξαίρεση 

αποτελεί ο όρος θύμος αδένας (πΠ) (η φλεγμονή του οποίου ονομάζεται θυμίτιδα), στον 

οποίο και τα δύο ουσιαστικά είναι σε ονομαστική πτώση. 

β)   Σύμπλοκα με μη χαρακτηρίσιμα άμεσα συνθετικά (ΜΧ) 

Σε αυτές τις περιπτώσεις ανήκουν σύμπλοκα δύο ανεξάρτητων ανατομικών δομών που 

φλεγμαίνουν και οι δύο. Ας πάρουμε το παράδειγμα δέρμα και μυς. Από το (παρατακτικό) 

λανθάνον σύνθετο δερματομύς σχηματίζεται το παρασύνθετο δερματομυοσίτιδα. Αντίστοιχα 

το σύμπλοκο ρις και λάρυγγας δίνει το (επίσης παρατακτικό) λανθάνον σύνθετο 

ρινολάρυγγας και τελικό όρο τη ρινολαρυγγίτιδα.  

4.2.4   Σχηματισμός όρου από πολυλεκτικό σύμπλοκο 

H τέταρτη και τελευταία ομάδα περιλαμβάνει πολυλεκτικά σύμπλοκα που αναφέρονται σε 

μία ανατομική δομή και είναι της μορφής Ππ και πολυλεκτικά σύμπλοκα που αποτελούνται 

από μη χαρακτηρίσιμα άμεσα συνθετικά, όπως στην περίπτωση 4.2.3.β. Σε όλες τις 

περιπτώσεις, ο τελικός όρος είναι παράγωγο ενός λανθάνοντος συνθέτου (παρασύνθετο). 
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Στη σύνθεση του λανθάνοντος συνθέτου παραλείπονται ένα ή περισσότερα οροστοιχεία. 

α)   Σύμπλοκα Προσδιοριζόμενου-προσδιοριστικού (Ππ) 

Λευκή ουσία (Π) εγκεφάλου (π). Το λανθάνον σύνθετο είναι λευκοεγκέφαλος, και ο τελικός 

όρος λευκοεγκεφαλίτιδα. Ομοίως, μέσος χιτώνας (Π) βρόγχου (π)  μεσόβρογχος  

μεσοβρογχίτιδα. 

Λευκή ουσία (Π) νωτιαίου μυελού (π). Το λανθάνον σύνθετο είναι λευκομυελός και από αυτό 

προκύπτει το παρασύνθετο λευκομυελίτιδα. 

β)   Σύμπλοκα με μη χαρακτηρίσιμα άμεσα συνθετικά (ΜΧ) 

Από το σύμπλοκο ουρητήρας και νεφρική πύελος και νεφρός σχηματίζεται το λανθάνον 

σύνθετο ουρητηροπυελόνεφρος, παράγωγο του οποίου είναι η ουρητηροπυελονεφρίτιδα. 

Ομοίως, από το σύμπλοκο ρις και ευσταχιανή σάλπιγγα και το σύμπλοκο πολιά ουσία 

εγκεφάλου και μήνιγγες και πολιά ουσία νωτιαίου μυελού συντίθενται τα λανθάνοντα σύνθετα 

ρινοσάλπιγγα και πολιοεγκεφαλομηνιγγομυελός και οι αντίστοιχοι τελικοί όροι είναι 

ρινοσαλπιγγίτιδα και πολιοεγκεφαλομηνιγγομυελίτιδα. 

Σημειώνεται ότι ορισμένοι όροι που σχηματίζονται όπως στο β) είναι διπλότυπα σύνθετα, 

αποτελούνται δηλαδή από συνθετικά που μπορούν να ανταλλάξουν θέσεις (π.χ. 

μηνιγγομυελίτιδα / μυελομηνιγγίτιδα). 

5   Προσδιορισμοί φλεγμονής που δεν αφορούν το φλεγμαίνον μέλος 
Συχνά, μέρος του όρου μιας φλεγμονής αποτελούν προσδιορισμοί που δεν αφορούν την 

ανατομική δομή που φλεγμαίνει. Αυτοί διακρίνονται σε προσδιορισμούς που σχηματίζουν 

διλεκτικό σύμπλοκο με τον ήδη υπάρχοντα όρο και σε προσδιορισμούς που συμμετέχουν σε 

ένα δεύτερο στάδιο σύνθεσης με τον ήδη υπάρχοντα όρο. 

Στην πρώτη περίπτωση ανήκουν προσδιορισμοί που αφορούν την αιτία, τη διάρκεια και την 

πορεία και τον επικρατούντα τύπο της βλάβης: 

1. Ανάλογα με την αιτία, μια φλεγμονή μπορεί να χαρακτηριστεί βακτηριακή6, ιογενής, 

παρασιτική, τραυματική κλπ. 

2. Ανάλογα με τη χρονική διάρκεια και την πορεία της, μια φλεγμονή μπορεί να 

χαρακτηριστεί ως υπεροξεία, οξεία, υποξεία, χρόνια ή υποτροπιάζουσα. 

3. Ανάλογα με τον επικρατούντα τύπο της βλάβης μια φλεγμονή μπορεί να χαρακτηριστεί 

                                                           
6  Εάν είναι γνωστό το βακτήριο μπορούμε να την χαρακτηρίσουμε «στρεπτοκοκκική», 

«μηνιγγιτιδοκοκκική», «κρυπτοκοκκική» κ.ο.κ. 
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ως ορώδης ή καταρροϊκή (ορώδης ιριδίτιδα, καταρροϊκή ρινίτιδα), πυώδης (πυώδης 

μηνιγγίτιδα), αιμορραγική (αιμορραγική παγκρεατίτιδα), νεκρωτική (νεκρωτική 

εντεροκολίτιδα), ελκώδης (ελκώδης κολίτιδα), υπερπλαστική ή κοκκιωματώδης 

(υπερτροφική ρινίτιδα, κοκκιωματώδης αγγειίτιδα) κλπ. 

Στην δεύτερη περίπτωση, ο πρόσθετος προσδιορισμός μπορεί να αφορά: 

1. Το αίτιο της φλεγμονής. Η ακτινοδερματίτιδα είναι δερματίτιδα που οφείλεται σε 

ακτινοβολία, η θρομβοφλεβίτιδα είναι φλεβίτιδα που οφείλεται στην ύπαρξη θρόμβου 

και η αεροωτίτιδα είναι ωτίτιδα που οφείλεται σε έκθεση σε μεταβολές της 

ατμοσφαιρικής πίεσης. 

2. Μία χαρακτηριστική αλλοίωση που προκαλεί η φλεγμονή. Η μελανοδερματίτιδα είναι 

δερματίτιδα που συνοδεύεται από εναπόθεση μελανίνης στο δέρμα, η παχυπεριτονίτιδα 

είναι περιτονίτιδα που χαρακτηρίζεται από πάχυνση του περιτοναίου, η 

πυολαβυρινθίτιδα είναι λαβυρινθίτιδα που χαρακτηρίζεται από διαπύηση και η 

στεατοηπατίτιδα είναι ηπατίτιδα που συνοδεύεται από συσσώρευση λίπους στο ήπαρ. 

3. Τον αριθμό των δομών που προσβάλλονται. Η μονοαρθρίτιδα είναι η αρθρίτιδα σε μία 

άρθρωση, ολιγοαρθρίτιδα είναι η αθρίτιδα σε τέσσερις ή λιγότερες αρθρώσεις και η 

πολυαρθρίτιδα είναι αρθρίτιδα σε πέντε ή περισσότερες αρθρώσεις. 

4. Την πιο ακριβή θέση της φλεγμονής. Η πανκαρδίτιδα είναι η φλεγμονή όλων των 

δομών της καρδιάς, η ακροδερματίτιδα είναι δερματίτιδα των άκρων, η ενδοκυστίτιδα 

είναι η φλεγμονή του βλεννογόνου της ουροδόχου κύστης και η περιμυοσίτιδα είναι η 

φλεγμονή των ιστών γύρω από έναν μυ7. 

6   Εξαιρέσεις 
Υπάρχουν ορισμένοι όροι που δεν ακολουθούν τους κανόνες που περιγράφονται στα 

κεφάλαια 4 και 5. Τρεις από αυτές τις ελάχιστες εξαιρέσεις είναι οι ακόλουθες. 

Η διφθερίτιδα οφείλει το όνομά της στην αρχαία διφθέρα, ένα είδος επεξεργασμένου 

δέρματος στο οποίο έγραφαν. Η διφθερίτιδα είναι φλεγμονώδης προσβολή των αμυγδαλών, 

του βλεννογόνου της ρινός, του φάρυγγα και/ή του λάρυγγα και χαρακτηρίζεται από το 

σχηματισμό ψευδομεμβρανών που μοιάζουν με διφθέρες. 

                                                           
7  Ωστόσο, όροι όπως η παγκρεατίτιδα, η ακροποσθίτιδα, η ενδοκαρδίτιδα και η περιμυΐτιδα, δεν 

ανήκουν σε αυτήν την κατηγορία, γιατί αφορούν φλεγμονές των ανατομικών δομών πάγκρεας, 
ακροποσθία, ενδοκάρδιο και περιμύιο, αντίστοιχα, και σχηματίζονται όπως στην πρώτη ομάδα του 
Πίνακα 2. 
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Η ινσουλίτιδα είναι φλεγμονή των παγκρεατικών νησιδίων, που οδηγεί στην καταστροφή των 

β-κυττάρων και τη διακοπή παραγωγής ινσουλίνης από αυτά. 

Η κυτταρίτιδα, που σύμφωνα με τον κανόνα θα σήμαινε φλεγμονή των κυττάρων, περιγράφει 

τη φλεγμονή μαλακών μορίων ή συνδετικού ιστού. 

7   Συμπεράσματα 
Οι ιατρικοί όροι με την κατάληξη -ίτιδα σχηματίζονται σύμφωνα με τους κανόνες σύνθεσης 

και παραγωγής της γενικής νεοελληνικής γλώσσας. Πρόκειται για ένα σύνολο όρων που 

πληροί όλες τις ορολογικές αρχές της ονοματοδοσίας – διαφάνεια, συνέπεια, γλωσσική 

καταλληλότητα, γλωσσική οικονομία, παραγωγικότητα συνθετικότητα, γλωσσική ορθότητα και 

γλωσσική εντοπιότητα – εκτός της γλωσσικής οικονομίας σε ορισμένες περιπτώσεις [20]. 

Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό των όρων αυτών είναι η μεγάλη διαφάνεια, καθώς με έναν 

μονολεκτικό όρο ενημερωνόμαστε τόσο για τη φλεγμονώδη φύση της πάθησης, όσο και για 

τη θέση αυτής. Στη διαφάνεια αυτή συνεισφέρουν και οι επιπρόσθετοι προσδιορισμοί που 

μας δίνουν ακόμα περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αιτία της φλεγμονής, με τον 

επικρατούντα τύπο της βλάβης κ.ά. Για τους παραπάνω λόγους η ονοματοδοσία της 

κατηγορίας αυτών των ιατρικών όρων μπορεί να αποτελέσει χρήσιμο υπόδειγμα και για 

άλλα θεματικά πεδία, επιστημονικά ή μη. 
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4   Διερεύνηση των γλωσσικών τύπων που χρησιμοποιούνται στο 
διαδίκτυο για την εισαγωγή των εννοιών δύναμη και πίεση: πώς 
σχετίζονται με την ανάπτυξη ‘εναλλακτικών ιδεών’ των μαθητών; 

    
Θεόδωρος Πιερράτος, Χαρίτων Πολάτογλου, Παναγιώτης Κουμαράς 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η ιδιαιτερότητα της ακριβούς διατύπωσης των εννοιών για τη διδακτική της Φυσικής έχει αναγνωριστεί 

από διάφορους ερευνητές στο πρόσφατο παρελθόν, οδηγώντας στην πραγματοποίηση μιας σειράς 

σημαντικών ερευνών οι οποίες κατέγραψαν τους διάφορους τρόπους διατύπωσης μερικών εννοιών της 

φυσικής σε εγχειρίδια φυσικής. Η πρόσβαση όμως πλέον των μαθητών στις ηλεκτρονικές πηγές 

μάθησης του διαδικτύου αναδεικνύει την ανάγκη να διερευνηθούν οι τρόποι με τους οποίους 

διατυπώνονται μερικές βασικές έννοιες στον κυβερνοχώρο. Στο πλαίσιο της εργασίας μας αναζητήσαμε 

στο διαδίκτυο και καταγράψαμε τις εκφράσεις που χρησιμοποιούνται για να περιγραφούν οι έννοιες 

δύναμη και πίεση. Τα αποτελέσματα της έρευνας δείχνουν ότι παρά τις προσπάθειες που έχουν γίνει 

προς τη σωστή κατεύθυνση, ένα μεγάλο μέρος της πληροφορίας που προσφέρεται στο διαδίκτυο, 

ακόμη και από αναγνωρισμένους φορείς, γίνεται με τρόπο που δεν συνάδει με τα πορίσματα της 

έρευνας στη διδακτική της φυσικής, ευνοώντας την ανάπτυξη των ‘εναλλακτικών ιδεών’ των μαθητών. 

 

On the locutions that are been used to introduce the notions of force 
and pressure in web resources: how are they related with the 

formation of students’ misconceptions? 
    

Theodoros Pierratos, Hariton Polatoglou, Panagiotis Koumaras 

 

ABSTRACT 

Various researchers have highlighted the significance of precise definition of terms in introducing 

physics’ concepts.  Previous work was centered on recording the locutions that appear in physics’ 

textbooks. However, nowadays, students worldwide have access to numerous educational web 

resources. In this work we used Google’s search engine to determine the locutions related to the 

concepts of force and pressure and also their frequency. Special care was taken to search only sites 

related to physics.  According to the results even authorized institutions and universities use phrases 

and expressions that contradict the present consensus of scientists. This fact complicates the physics 

education and enhances the persistence of students’ misconceptions. 
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0   Εισαγωγή 

Σύμφωνα με την υπόθεση Sapir–Whorf υπάρχει συσχέτιση μεταξύ των γραμματικών τύπων 

και της γλώσσας που χρησιμοποιεί ένα άτομο και του τρόπου που το άτομο αντιλαμβάνεται 

τον κόσμο [1]. Ωστόσο, παρά τη δύναμη των λέξεων να κινητοποιούν το μυαλό, η λέξη που 

εκφράζεται γραπτά ή προφορικά σπάνια θεωρείται ως ουσιαστικό στοιχείο της διδασκαλίας 

των Φυσικών επιστημών, όπου η βαρύτητα δίνεται στην οργάνωση εργαστηριακών 

ασκήσεων [2]. Κι όμως, η διατύπωση μιας νέας σκέψης, κατά τη διάρκεια μιας διδασκαλίας, 

εμπλέκει συχνά τη συσχέτιση λέξεων που δεν θα συνδέονταν κανονικά, προκαλώντας με 

έναν απροσδιόριστο τρόπο την ανάδυση εικόνων και τη δημιουργία λογικών συσχετίσεων 

στο μυαλό του μαθητή, που συνδέονται άμεσα με τις προϋπάρχουσες ιδέες του. Κατά 

συνέπεια, αυτό που θέλει να διδάξει ο διδάσκων είναι διαφορετικό  από ό,τι τελικά 

αναπτύσσεται στο μυαλό ενός μαθητή. Το πρόβλημα φαίνεται να επιτείνεται στο χώρο της 

Φυσικής όπου συνηθίζεται ακόμη και για την εισαγωγή μιας νέας έννοιας να μην 

εφευρίσκεται έναν νέος τεχνικός όρος, αλλά να δίνεται μία νέα ερμηνεία σε μια παλιά λέξη 

που χρησιμοποιείται στην καθημερινή ζωή. Μερικές φορές αυτή η νέα ερμηνεία μπορεί 

ακόμη και να αντίκειται στην καθημερινή ερμηνεία ή να φαίνεται αντίθετη στη διαίσθηση. Η 

παρερμηνεία της γλώσσας οδηγεί σε σύγχυση τους μαθητές που μερικές φορές 

καταγράφεται ως ‘εναλλακτική ιδέα’. Σύμφωνα με ερευνητές η χρήση της γλώσσας 

επηρεάζει την ικανότητα των μαθητών να κατανοούν και να αξιοποιούν τις έννοιες για την 

επίλυση προβληματικών καταστάσεων [3].  

Η ιδιαιτερότητα της ακριβούς διατύπωσης των εννοιών για τη διδακτική της Φυσικής έχει 

αναγνωριστεί από διάφορους ερευνητές στο πρόσφατο παρελθόν, οδηγώντας στην 

πραγματοποίηση μιας σειράς σημαντικών ερευνών οι οποίες κατέγραψαν τους διάφορους 

τρόπους διατύπωσης μερικών εννοιών της φυσικής σε εγχειρίδια φυσικής [3-9]. Με 

δεδομένη την εξάπλωση του διαδικτύου αποφασίσαμε στο πλαίσιο αυτής της εργασίας να 

ερευνήσουμε τον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζονται γλωσσικά έννοιες τις Φυσικής σε 

διάφορους δικτυακούς τόπους. Συγκεκριμένα συγκεντρώσαμε το ενδιαφέρον μας στις 

γλωσσικές εκφράσεις που χρησιμοποιούνται για να παρουσιαστούν οι έννοιες δύναμη και 

πίεση. Οι λόγοι για τους οποίους επιλέξαμε αυτές τις έννοιες είναι οι εξής: 

• και οι δύο έννοιες διδάσκονται στα αναλυτικά προγράμματα σχεδόν όλου του 

κόσμου.  

• για την έννοια δύναμη έχει γίνει αρκετά εκτενής έρευνα σχετικά με τους τρόπους 

που χειρίζονται γλωσσικά την παρουσίασή της πολλά εγχειρίδια φυσικής και τις 
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παρανοήσεις που σχετίζονται με αυτούς. Επομένως, έχει ενδιαφέρον να 

ερευνήσουμε αν τα σύγχρονα πορίσματα της έρευνας στη Διδακτική της Φυσικής 

έχουν επηρεάσει τον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζεται η έννοια στις ηλεκτρονικές 

πηγές γνώσης. 

• Για την έννοια πίεση η έρευνα που έχει γίνει είναι πολύ λιγότερη. Πρόκειται, 

ωστόσο, για μια έννοια η οποία πολύ συχνά παρουσιάζεται ως συνώνυμη της 

έννοιας δύναμη, με αποτέλεσμα να χρησιμοποιούνται παρόμοιοι γλωσσικοί τύποι 

με αυτούς της δύναμης, εγκαθιδρύοντας μια μόνιμου χαρακτήρα νοηματική 

σύγχυση στους περισσότερους μαθητές, αν όχι και στους διδάσκοντες των 

Φυσικών Επιστημών. Παρουσιάζει λοιπόν ενδιαφέρον η αναζήτηση των 

γλωσσικών τύπων που χρησιμοποιούνται στο διαδίκτυο προκειμένου να εντοπιστεί 

το μέγεθος της παραποίησης του νοηματικού περιεχομένου της έννοιας αυτής. 

1   Η έννοια δύναμη 

Η έννοια δύναμη έχει μακρά ιστορία που ξεκινάει από τον Αριστοτέλη και φτάνει μέχρι τις 

σύγχρονες θεωρίες πεδίου [10]. Η ίδια η έννοια έχει εκλειανθεί με το πέρασμα του χρόνου 

μεταλλάσσοντας το αρχικό νόημά της [11]. Έρευνες δείχνουν ότι οι ιδέες των μαθητών για τη 

δύναμη είναι πιο κοντά στις απόψεις των επιστημόνων που προηγήθηκαν του Νεύτωνα, 

καθώς υποστηρίζονται από την προσωπική κιναισθητική μνήμη του καθενός [12]. Φαίνεται 

όμως ότι οι απόψεις αυτές ενισχύονται και από τη χρήση της γλώσσας στις αίθουσες 

διδασκαλίας και τα σχολικά εγχειρίδια, όπου παραβλέπεται πολύ συχνά το γεγονός ότι η 

δύναμη είναι μια αλληλεπίδραση μεταξύ δύο σωμάτων [4].  

Ο Touger [5] πραγματοποίησε μια εκτενή μελέτη της γλώσσας που χρησιμοποιείται σε 

εγχειρίδια φυσικής για την περιγραφή της έννοιας δύναμη. Όπως διαπίστωσε η έννοια 

ορίζεται σε πολλά εγχειρίδια ως σπρώξιμο (push) ή έλξη (pull). Η σύνταξη όμως μιας 

πρότασης με τη χρήση αυτών των ουσιαστικών προϋποθέτει, στο χώρο της φυσικής, να 

δηλώνεται ποιος σπρώχνει και τι σπρώχνεται. Το ίδιο προϋποθέτουν  εκφράσεις του τύπου 

η δύναμη επιταχύνει και η δύναμη ασκείται αφού χωρίς το ρητό προσδιορισμό από ποιον 

ασκείται η δύναμη και σε τι, μπορούν να δημιουργήσουν την εντύπωση στους μαθητές ότι η 

δύναμη είναι ένας πράκτορας, μια φυσική οντότητα, ένα πρόσωπο ή ένα αντικείμενο και όχι 

μια αλληλεπίδραση [3]. Στην ίδια παρανόηση οδηγούν εκφράσεις του τύπου η δύναμη δρα ή 

η δύναμη σπρώχνει. Γραμματικά η παρανόηση προκύπτει από τη θεώρηση της δύναμης ως 

συγκεκριμένο ουσιαστικό. Επιπλέον, μια παιδαγωγικά ορθή πρόταση θα πρέπει να βοηθά 

το μαθητή να ανακαλέσει στη μνήμη του πράγματα που δεν αναφέρονται ρητά. Προτάσεις 
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όπως οι παραπάνω αλλά και εκφράσεις όπου η λέξη δύναμη έχει αντικατασταθεί από τα 

ουσιαστικά βαρύτητα, τριβή, άνωση, τα οποία υποκαθιστούν τα αντικείμενα που 

αλληλεπιδρούν (π.χ. η Γη έλκει το μήλο), δεν ικανοποιούν αυτή την απαίτηση. Επίσης,  

εκφράσεις όπως η δύναμη του/της (force of)  ή η δύναμη εξαιτίας του/της (force due to) 

προκαλούν σύγχυση στους μαθητές καθώς συνδυάζουν στοιχεία της δύναμης-

αλληλεπίδραση και της δύναμης-πράκτορα.  

Επιγραμματικά, στόχος της διδασκαλίας της έννοιας δύναμη είναι οι μαθητές να θεωρούν τις 

δυνάμεις ως αλληλεπιδράσεις ανάμεσα σε δυο σώματα και όχι ως πράκτορες ή επιδράσεις. 

Σύμφωνα με έναν φυσικό η έκφραση «Ο Χ ασκεί δύναμη στον Υ» είναι αποδεκτή σύνταξη 

ενώ η έκφραση «ο Χ έχει δύναμη» ή «ο Χ δίνει δύναμη» δεν είναι. 

2   Η έννοια πίεση 

Διάφορες έρευνες έχουν καταγράψει τις διάφορες παρανοήσεις – εναλλακτικές ιδέες των 

μαθητών για την πίεση. Ένα από τα σημαντικότερα ευρήματα είναι ότι οι μαθητές συγχέουν 

την πίεση με τη δύναμη αποδίδοντάς της διανυσματικά χαρακτηριστικά [6]. Η πίεση είναι 

βαθμωτό (ή ψευδοβαθμωτό) μέγεθος και υπάρχει σε κάθε σημείο ενός ρευστού, δεν 

ασκείται. Δεν μπορεί να γίνει αντιληπτή παρά μόνο μέσω της πιεστικής δύναμης που 

ασκείται πάνω σε μια επιφάνεια, όπως η μεμβράνη ενός μανόμετρου, όταν τοποθετηθεί σε 

εκείνο το σημείο. Η σύγχυση που συνήθως υπάρχει στα εγχειρίδια οφείλεται στην 

παράλληλη διαχείριση που επιχειρείται  των εννοιών δύναμη σε επιφάνεια (στα στερεά), που 

ορίζεται ως διανυσματικό μέγεθος καθώς σχετίζεται με τη κατανεμημένη δύναμη ανά μονάδα 

επιφάνειας, και της πίεσης σε ρευστά, που είναι βαθμωτό μέγεθος [13]. Η σύγχυση 

επιτείνεται με τη χρήση σχημάτων όπου χρησιμοποιούνται βέλη στην επιφάνεια ενός υγρού 

για να αποτυπωθεί η πίεση αλλά και εκφράσεων όπως η προς τα πάνω πίεση, η προς τα 

κάτω πίεση, ασκείται πίεση, η πίεση που δέχεται, η πίεση δρα. Οι εκφράσεις που δηλώνουν, 

σωστά σύμφωνα με τη Φυσική, το βαθμωτό χαρακτήρα της πίεσης είναι έχει πίεση, υπάρχει 

πίεση, η πίεση σε αυτό το σημείο είναι … [8]. Υπάρχει ωστόσο μια έκφραση η οποία αν και 

χρησιμοποιείται εκτενώς, η υπό πίεση, υπάρχουν ενδοιασμοί κατά πόσο εκφράζει ένα 

χαρακτηριστικό που είναι χαρακτηριστικό της πίεσης. 

3   Η έρευνά μας 

Χρησιμοποιήσαμε τη μηχανή αναζήτησης Google προκειμένου να εντοπίσουμε πόσο 

διαδεδομένη είναι η χρήση συγκεκριμένων εκφράσεων που σχετίζονται με τις υπό μελέτη 

έννοιες της Φυσικής. Επιχειρήθηκε αρχικά μια ποσοτική εκτίμηση των καταγραφών που 

επιστρέφει η μηχανή αναζήτησης των συγκεκριμένων εκφράσεων στην αγγλική γλώσσα. Με 
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δεδομένη τη χρήση των συγκεκριμένων εννοιών και στην καθομιλουμένη προκύπτουν 

περισσότερες καταγραφές από όσες σχετίζονται με το χώρο της Φυσικής. Για το λόγο αυτό 

πέρα από την αναζήτηση των ακριβών εκφράσεων προσθέσαμε στη σύνθετη αναζήτηση και 

την ταυτόχρονη εύρεση ενός τουλάχιστον από τους όρους-κλειδιά φυσική, Νεύτωνας για τις 

εκφράσεις της δύναμης, ενώ για τις εκφράσεις της πίεσης προστέθηκαν δυο επιπλέον όροι-

κλειδιά, υγρό και ρευστό. Στον Πίνακα 1 παρουσιάζονται τα ποσοτικά αποτελέσματα των 

καταγραφών για την έννοια δύναμη και στον Πίνακα 2 τα αντίστοιχα αποτελέσματα για την 

έννοια πίεση. Ας σημειωθεί ότι ο αριθμός των καταχωρήσεων παρουσιάζει μικρές μεταβολές 

ανάλογα με το πότε γίνεται η αναζήτηση, καθώς ιστοσελίδες προστίθενται ή αφαιρούνται 

από το διαδίκτυο. Οι τιμές που εμφανίζονται στους δύο πίνακες καταγράφηκαν στις 10 

Ιουλίου 2009. 

Πίνακας 1 

Αριθμός 
έκφρασης 

Έκφραση Αριθμός  
καταχωρήσεων 

1 force 20200000 

2 "force exerted" 218000 

3 “force exerted by” 110000 

4 "force exerted on  * by " 18600 

5 "force exerted by * on " 27700 

6 "force pushes" 6370 

7 "force of gravity" 218000 

8 "force of friction" 65400 

9 "force pulls" 6670 

10 "force due to" 98600 

11 “force acts” 295000 

12 “force causes” 54800 

13 “force is applied” 70100 
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Πίνακας 2 

Αριθμός έκφρασης Έκφραση Αριθμός καταχωρήσεων 

1 Pressure 258000000 

2 “under pressure” 2100000 

3 "pressure exerted" 195000 

4 "exerts pressure" 29100 

5 "pressure acts" 22600 

6 "downward pressure" 122000 

7 "upward pressure" 98300 

8 "there is pressure" 16900 

9 “has pressure” 8770 
 

Στη συνέχεια, για να εκτιμηθεί ποιοτικά η καλή ή η κακή χρήση των συγκεκριμένων όρων, 

επιλέχθηκαν συγκεκριμένοι δικτυακοί τόποι με κριτήριο τη φήμη του εκπαιδευτικού ή 

επιστημονικού φορέα που τους υποστηρίζει και μελετήθηκαν ως προς τη γλώσσα που 

χρησιμοποιούν για να περιγράψουν τις υπό μελέτη έννοιες. Χαρακτηριστικές εκφράσεις 

παρουσιάζονται για τη δύναμη και την πίεση στους Πίνακες 3 και 4 αντίστοιχα μαζί με τη 

διαδικτυακή διεύθυνση της αναφοράς (οι υπογραμμίσεις είναι δικές μας). 

Πίνακας 3 

1. In physics a force is a push or a pull that can cause an object with mass to change its 
velocity. http://en.wikipedia.org/wiki/Force 

2. force: Any external agent that causes a change in the motion of a free body, or that 
causes stress in a fixed body.  
http://earthobservatory.nasa.gov/Glossary/?mode=alpha&seg=f&segend=h  

3. A force is a push or pull upon an object resulting from the object's interaction with another 
object. http://www.physicsclassroom.com/Class/newtlaws/u2l2a.cfm 

4. Force is a quantitative description of the interaction between two physical bodies, such as 
an object and its environment. http://physics.about.com/od/glossary/g/force.htm  

5. Newton’s second law, which states that the force F acting on a body is equal to … 
http://www.britannica.com/EBchecked/topic/213081/law-of-force   

6. all objects experience a downward force due to gravity  
http://phun.physics.virginia.edu/demos/tray.html 

7. A charge that is stationary has force that depends upon its charge and its electrical field 
http://www.helium.com/items/1328528-what-is-an-electric-field  
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Πίνακας 4 

1. pressure is the force exerted on you by the weight of tiny particles of air 
http://kids.earth.nasa.gov/archive/air_pressure/ 

2. Air or atmospheric pressure, is the force exerted on the Earth, by the weight of the air 
above 
http://www.bbc.co.uk/weather/weatherwise/activities/weatherstation/pressure_what.shtml 

3. The pressure acts perpendicular (normal) to the wall http://www.grc.nasa.gov/WWW/K-
12/airplane/pressure.html 

4. Air pressure pushes down on the top of your head with a force of … 
http://ocw.mit.edu/NR/rdonlyres/hs/physics/d/8_01l_fall_2005_prs_12_06_05sol.pdf 

5. Pressure acts in all directions at a point inside a gas 
http://en.wikipedia.org/wiki/Pressure 

6. exert a pressure of 2 atm when …  
http://www.phys.washington.edu/users/miller/429/hw4sol.pdf 

 

4   Συζήτηση - Συμπεράσματα 

Όπως φαίνεται από τον Πίνακα 1 οι αναφορές για την έννοια δύναμη, στο πλαίσιο της 

φυσικής, είναι πολλές στο διαδίκτυο. Στις αναφορές 2 έως 5 διακρίνεται ότι οι εκφράσεις στις 

οποίες δηλώνεται με πληρότητα ποιος εφαρμόζει και σε τι κάποια δύναμη είναι ένα μικρό 

ποσοστό μόνο των εκφράσεων που χρησιμοποιούν το αντίστοιχο ρήμα. Στις αναφορές 6 

έως 13 αποτυπώνονται κάποιες χρήσεις της έννοιας οι οποίες προκαλούν παρεξηγήσεις και 

παρερμηνείες από τους μαθητές όπως αναφέρθηκε παραπάνω. Ιδιαίτερα μεγάλος είναι ο 

αριθμός εμφάνισης της διατύπωσης force of gravity (η δύναμη της βαρύτητας) αντί του πιο 

σωστού όρου gravitational force (βαρυτική δύναμη) που ενισχύει την εντύπωση ότι η 

δύναμη είναι ένας παράγοντας ενώ ταυτόχρονα δίνει την αίσθηση ότι η βαρύτητα είναι ένα 

φυσικό αντικείμενο. Παραδείγματα του τρόπου με τον οποίο παρουσιάζονται αυτές οι 

εκφράσεις δίνονται στον Πίνακα 3. Με εξαίρεση τις διατυπώσεις των αναφορών 3 και 4 στον 

Πίνακα 3 οι υπόλοιπες, ακόμη και από πανεπιστημιακά τμήματα (αναφορά 6) ή έγκριτους 

φορείς όπως η NASA (αναφορά 2) και η εγκυκλοπαίδεια Britannica (αναφορά 5) 

χρησιμοποιούν προβληματικές διατυπώσεις. Αντίστοιχα η ιδιαίτερα δημοφιλής Wikipedia 

(αναφορά 1) αναμασά έναν γνωστό σε πολλά εγχειρίδια ορισμό ο οποίος αποδίδει στη 

δύναμη το ρόλο της αιτίας αποφεύγοντας οποιαδήποτε αναφορά στη δύναμη – 

αλληλεπίδραση μεταξύ δύο σωμάτων. 
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Ακόμη πιο διαδεδομένες είναι οι προβληματικές διατυπώσεις που σχετίζονται με την έννοια 

πίεση. Οι ορθά διατυπωμένες εκφράσεις (αναφορές 8 και 9 στον Πίνακα 3) αποτελούν 

πενιχρή μειοψηφία. Αντίθετα οι εκφράσεις που ενδυναμώνουν το διανυσματικό χαρακτήρα 

της πίεσης (αναφορές 3 έως 7) συναντώνται πολύ συχνά, ακόμη και  στους δικτυακούς 

τόπους πανεπιστημίων όπως το διάσημο MIT (αναφορά 4 στον Πίνακα 4) και το φημισμένο 

στο χώρο της διδακτικής της φυσικής πανεπιστήμιο Washington  (αναφορά 6, Πίνακας 4). 

Εντύπωση προκαλεί ο πολύ υψηλός αριθμός εμφάνισης της έκφρασης under pressure (υπό 

πίεση). Όπως έχει ήδη αναφερθεί παραπάνω η συγκεκριμένη έκφραση είναι δύσκολο να 

αποτιμηθεί καθώς θα μπορούσαν να παρατεθούν επιχειρήματα είτε υπέρ είτε κατά της 

ορθότητας της χρήσης της για να περιγραφεί ο βαθμωτός χαρακτήρας της πίεσης. Θα ήταν 

πολύ ενδιαφέρον επομένως να σχεδιαστεί μια έρευνα που θα προσπαθήσει να αποτυπώσει 

τον τρόπο που η διατύπωση αυτή σχετίζεται με τις καταγεγραμμένες εναλλακτικές ιδέες των 

μαθητών.  

Φαίνεται λοιπόν ότι η χρήση της γλώσσας για την εισαγωγή των δυο βασικών εννοιών της 

φυσικής που μας απασχόλησαν στην παρούσα έρευνα, της δύναμης και της πίεσης, στο 

διαδίκτυο, είναι μάλλον προβληματική, ακολουθώντας παράλληλη πορεία με τα πιο γνωστά, 

διεθνώς, εγχειρίδια. Αυτό μπορεί να θεωρηθεί αναμενόμενο αφού ο εύκολος τρόπος για να 

μεταφερθεί η σχετική πληροφορία στον κυβερνοχώρο είναι η αντιγραφή της από κάποιο 

έγκριτο εγχειρίδιο. Θα περίμενε ωστόσο κανείς λόγω της ευελιξίας που προσφέρει το 

διαδίκτυο και της ευκολίας να αλλάζει το περιεχόμενο μιας ιστοσελίδας, σε σύγκριση με την 

έκδοση ενός βιβλίου, να έχει γίνει προσπάθεια ώστε να αξιοποιηθούν τα πορίσματα της 

έρευνας στη διδακτική της φυσικής ώστε η γλώσσα που χρησιμοποιείται να είναι ορθότερη, 

ιδιαίτερα από ερευνητικά ιδρύματα και ινστιτούτα. Ενδεχομένως δεν έχει δοθεί ακόμη η 

πρέπουσα βαρύτητα στις επιπτώσεις που μπορεί να έχει η χρήση συγκεκριμένων 

γλωσσικών τύπων στην εγκαθίδρυση των εναλλακτικών ιδεών των μαθητών, παρά τις 

δημοσιευμένες μελέτες που δείχνουν ότι η δυσκολία που αντιμετωπίζουν οι μαθητές στη 

φυσική δε σχετίζεται μόνο με τη δυσκολία των εννοιών και των μαθηματικών αλλά και με τη 

γλώσσα. Οι έννοιες κωδικοποιούνται από τον ομιλητή ή το συγγραφέα με τη βοήθεια των 

λέξεων. Οι ίδιες λέξεις αποκωδικοποιούνται από τον ακροατή ή τον αναγνώστη υπό το 

πρίσμα των δικών του εμπειριών και γνώσεων. Όσο προσεκτικός κι αν είναι κανείς στη 

διατύπωση των εννοιών που παρουσιάζει δεν μπορεί να είναι σίγουρος ότι θα γίνουν 

αντιληπτές όπως επιθυμεί από τους δέκτες του. Πόσο μάλλον αν οι εκφράσεις που 

χρησιμοποιούνται είναι αμφιλεγόμενες. Το πρόβλημα που αναδεικνύει η έρευνα που 

πραγματοποιήσαμε είναι ότι ο λανθασμένος τρόπος χρήσης διαιωνίζεται μέσα από τη ίδια τη 

χρήση με αποτέλεσμα να γίνεται έτσι πολύ δύσκολο να αλλάξει στο μέλλον.  
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Λόγω του πολύ μικρού αριθμού δικτυακών τόπων που διαπραγματεύονται τις έννοιες της 

φυσικής στην ελληνική γλώσσα δεν καταφέραμε να αποτυπώσουμε αντίστοιχα προβλήματα 

με εγκυρότητα. Θα είχε, ωστόσο, ενδιαφέρον να καταγραφεί στο μέλλον η αντίστοιχη χρήση 

της ελληνικής γλώσσας σε ιστολόγια (blogs) που διαχειρίζονται εκπαιδευτικοί. Τα ιστολόγια 

αυτά αυξάνονται πολύ γρήγορα σε αριθμό και έχουν το πολύ ενδιαφέρον χαρακτηριστικό ότι 

αποτυπώνουν τις ιδέες και τις γλωσσικές εκφράσεις των ίδιων των εκπαιδευτικών για τις 

έννοιες της φυσικής. Επιπλέον, η υψηλή επισκεψιμότητα των ιστολογίων από 

εκπαιδευτικούς διευκολύνει τη διάχυση των γλωσσικών τύπων που χρησιμοποιούνται σε ένα 

μεγάλο ποσοστό των σχολείων και άρα των Ελλήνων μαθητών. 
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5   Preparing a seminar on Terminology  
for engineering PhD candidates 

    
Marina Pantazidou, Kostas Valeontis 

 

SUMMARY 

As training in transferable skills is becoming an integral component of Doctoral Education in many 

universities in Europe, engineering doctoral students enroll in a number of seminars on topics that are 

not strictly technical. In order to be targeted specifically to engineering doctoral students, these 

seminars must be developed through collaborations among domain specialists and engineering faculty. 

Following this collaborative model, the present paper discusses the development of a seminar on 

Terminology Principles, which supplements the activities of a Network on Civil Engineering Education 

and Training, funded by the European Commission. Seminar material includes a detailed lesson plan 

and a PowerPoint presentation, as well as suggestions for excerpts of texts, resources and references 

suitable for such a seminar. The seminar material is meant to enable an engineering instructor to deliver 

the seminar to a group of engineering PhD candidates after devoting a couple of days to become 

familiar with basic issues in Terminology and customize the material to the audience of the seminar. 

 

Προετοιμασία σεμιναρίου Ορολογίας για υποψήφιους διδάκτορες 
Πολυτεχνικών Σχολών 

    
Μαρίνα Πανταζίδου, Κώστας Βαλεοντής 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Οι διδακτορικές σπουδές έχουν γίνει πιο δομημένες τα τελευταία χρόνια στην Ευρώπη, με σκοπό οι 

υποψήφιοι διδάκτορες να αναπτύσσουν ένα ισορροπημένο σύνολο δεξιοτήτων χρήσιμων τόσο σε 

ακαδημαϊκό όσο και σε επαγγελματικό πλαίσιο. Ως αποτέλεσμα, οι φοιτητές παρακολουθούν διάφορα 

σεμινάρια για την κατάρτισή τους και σε μη τεχνικά θέματα. Στην παρούσα ανακοίνωση θα 

αναφερόμαστε περιληπτικά σε αυτά ως «κατάρτιση δεξιοτήτων», για να τα διακρίνουμε από την 

«θεματική κατάρτιση», η οποία αναφέρεται σε μεταπτυχιακά μαθήματα που έχουν στενή σχέση με το 

θεματικό πεδίο της διδακτορικής διατριβής του κάθε φοιτητή. Η κατάρτιση δεξιοτήτων απαιτεί 

σημαντικούς πόρους. Μερικά σεμινάρια πραγματοποιούνται με εθελοντική απασχόληση του 

προσωπικού των σχολών, ενώ άλλα παρέχονται από εξωτερικούς ειδικούς που αμείβονται από το 

πανεπιστήμιο. Και στις δύο περιπτώσεις, τα περισσότερα από τα σεμινάρια αυτά προσφέρονται σε 

φοιτητές από πολλά διαφορετικά πεδία και, επομένως, δεν έχουν στενή σχέση με τη θεματική περιοχή 

του κάθε φοιτητή. Λόγω αυτού του γεγονότος είναι δυνατό κάποιοι φοιτητές να μη συμμετέχουν ενεργά, 

αλλά να μένουν απλοί θεατές. Αυτή η χαλαρή προσαρμογή ανάμεσα στο περιεχόμενο της κατάρτισης 

δεξιοτήτων και στο υπόβαθρο κάθε συμμετέχοντος μας ώθησε στην ανάπτυξη ενός πιλοτικού 
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σεμιναρίου Ορολογίας που αντλεί τα παραδείγματά του κυρίως από τους τομείς του μηχανικού, με 

εστίαση στον τομέα του πολιτικού μηχανικού. Η ανάπτυξη του σεμιναρίου στηρίχτηκε σε ένα 

συνεργασιακό μοντέλο, καθώς συνέβαλαν σε αυτό ένας ειδικός σε θέματα ορολογίας (ο δεύτερος 

συγγραφέας αυτού του άρθρου) και ένας πολιτικός μηχανικός του πανεπιστημιακού χώρου (η πρώτη 

συγγραφέας του άρθρου) που συντονίζει την ομάδα εργασίας για διδακτορικές σπουδές του δικτύου 

ΕUCEET για την εκπαίδευση και την κατάρτιση του πολιτικού μηχανικού στην Ευρώπη. 

Η ικανοποίηση τριών απαιτήσεων καθοδήγησε την ανάπτυξη του υλικού του σεμιναρίου, με 

προβλεπόμενο ακροατήριο μεταπτυχιακούς φοιτητές του τομέα του πολιτικού μηχανικού και κυρίως 

υποψήφιους διδάκτορες. Αυτές είναι: (α) το παραγόμενο εκπαιδευτικό υλικό θα πρέπει να εξασφαλίζει 

την άνετη παράδοση του σεμιναρίου από ένα μέλος του διδακτικού προσωπικού της σχολής, χωρίς 

συστηματικό υπόβαθρο στην Ορολογία· (β) οι μαθησιακοί στόχοι πρέπει να διατυπώνονται σαφώς και ο 

τύπος της παράδοσης να ενθαρρύνει την ενεργό συμμετοχή των φοιτητών και (γ) καθώς οι υποψήφιοι 

διδάκτορες ανήκουν πια στην κατηγορία «αυτόνομος μανθάνων», το σεμινάριο πρέπει να παρέχει 

ευκαιρίες στους φοιτητές να ασχοληθούν περαιτέρω με την Ορολογία, μετά τη λήξη του, με δική τους 

πρωτοβουλία. 

Το πρώτο κρίσιμο ζήτημα στην πρόταση ενός σεμιναρίου Ορολογίας είναι να πειστούν οι καθηγητές 

πανεπιστημίων ότι υπάρχουν πράγματι ορολογικές ανάγκες. Στη συνέχεια, κατά τη διάρκεια του 

σεμιναρίου, η μεγάλη πρόκληση είναι να καθοδηγηθούν κατάλληλα οι υποψήφιοι διδάκτορες ώστε να 

δουν την Ορολογία ως ερευνητικό εργαλείο. Είναι ακλόνητη πεποίθηση των συγγραφέων ότι είναι 

αδύνατο να αντιμετωπιστούν αυτές οι δύο δυσκολίες χωρίς να δοθούν παραδείγματα από τη θεματική 

περιοχή του ακροατηρίου. Για το σκοπό αυτό αφιερώθηκε σημαντική προσπάθεια στην ανάπτυξη 

παραδειγμάτων από την επιστήμη του πολιτικού μηχανικού, με τη συμβολή και των εταίρων του 

EUCEET. Κάθε μηχανικός με την παραμικρή τάση για οργανωμένη σκέψη θα συμφωνήσει ότι 

διαφορετικοί όροι θα πρέπει να έχουν διαφορετικές σημασίες. Εντούτοις, συνήθως, στις επιστήμες του 

μηχανικού σχεδόν δεν γίνεται διάκριση μεταξύ των ακόλουθων όρων: συντελεστής, σταθερά, 

παράγοντας, δείκτης, παράμετρος. Πιστεύουμε ότι ένα σεμινάριο Ορολογίας χρειάζεται σε κάθε 

πολυτεχνική σχολή όπου οι παραπάνω όροι εναλλάσσονται στη χρήση τους και ελπίζουμε ότι ο 

«θεωρητικός πυρήνας» του σεμιναρίου (βλέπε 2.3) θα βοηθήσει τουλάχιστο στην αμφισβήτηση αυτής 

της «ορολογικής ελευθεριότητας». Αν και η πλήρης διαφοροποίηση τέτοιων όρων μπορεί να είναι 

αδύνατη, η διερεύνηση των διαφορετικών αποχρώσεων της σημασίας φαινομενικά παρόμοιων όρων 

προσφέρει μια εις βάθος κατανόηση του θεματικού πεδίου όπου χρησιμοποιούνται αυτοί οι όροι. 

Για να καλυφθεί ευρύ φάσμα επιδόσεων των φοιτητών, οι μαθησιακοί στόχοι του σεμιναρίου πρέπει να 

ικανοποιούν καταρχήν ένα ελάχιστο βασικό υποσύνολο απαιτήσεων στο οποίο προστίθενται βαθμιαία 

στοιχεία έως το επίπεδο της άριστης επίδοσης. Με αυτήν την προϋπόθεση, ο γενικός σκοπός του 

σεμιναρίου είναι να καταστήσει ικανούς τους συμμετέχοντες να κάνουν τεκμηριωμένες επιλογές 

τεχνικών όρων. Για την εκπλήρωση αυτού του σκοπού, το σεμινάριο αρχίζει με τις αρχές της Ορολογίας 

και τους εξοικειώνει με τις πηγές οργανωμένων γλωσσαρίων. Όσον αφορά συγκεκριμένους 

μαθησιακούς στόχους, στο τέλος του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες: 
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1.  γνωρίζουν για τον εθνικό οργανισμό τυποποίησης και για την εθνική εταιρεία Ορολογίας, εάν 
υπάρχει, 

2. μπορούν να εντοπίσουν πρότυπα και γλωσσάρια ορολογίας, στη θεματική περιοχή τους, 
3. μπορούν να χρησιμοποιήσουν πολυγλωσσικούς ορολογικούς πόρους διαθέσιμους στο 

διαδίκτυο, 
4. είναι εξοικειωμένοι με τις καλές πρακτικές διατύπωσης ορισμών και απόδοσης όρων, και 
5. είναι ικανοί να αξιολογούν τεχνικούς όρους βάσει ορολογικών αρχών. 

Οι στόχοι 1, 2 και 3 επιτυγχάνονται εύκολα γιατί έχουν κυρίως πληροφοριακό χαρακτήρα και 

καλύπτονται επαρκώς από το πλούσιο συμπληρωματικό υλικό του σεμιναρίου, ενώ η επίτευξη των 4 και 

5 βασίζεται στον πλούτο της συζήτησης των παραδειγμάτων του σεμιναρίου. 

Το σεμινάριο αποτελείται από μια 2ωρη παρουσίαση την ημέρα 1, κατά την οποία ανατίθεται μια 

εργασία στους φοιτητές που πρέπει να παραδοθεί την ημέρα 15, και ολοκληρώνεται με μια ωριαία 

συνάντηση την ημέρα 22, αφού ο διδάσκων έχει διαβάσει τις εργασίες και είναι σε θέση να διευθύνει τη 

συζήτηση. Σε τούτο το κείμενο περιγράφονται τα περιεχόμενα της 2ωρης παρουσίασης (οι αντίστοιχες 

διαφάνειες περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι της ηλεκτρονικής έκδοσης του άρθρου που θα αναρτηθεί 

στις ιστοσελίδες του συνεδρίου μαζί με το υπόλοιπο σεμιναριακό υλικό). 

Όπως αναφέρθηκε, το πιο σημαντικό καθήκον του διδάσκοντος είναι να καταδείξει τη χρησιμότητα του 

σεμιναρίου. Η πρώτη διαφάνεια της παρουσίασης, που φαίνεται στο Σχήμα 1, απεικονίζει την ορολογία 

ως διεπαφή μεταξύ γνώσης και γλώσσας και είναι μια απόπειρα να αλλάξει η αντίληψη για τη θέση της 

ορολογίας ενός τομέα, ώστε να πλησιάσει αυτή από την περιφέρεια προς τον πυρήνα του. 

Ύστερα, σύμφωνα με την ορολογική πρακτική, συνιστάται στον διδάσκοντα να δώσει τους δύο 

ορισμούς της ορολογίας, ως «συνόλου κατασημάνσεων που ανήκουν σε μία ειδική γλώσσα» [4] και ως 

«επιστημονικού κλάδου που ασχολείται με τις έννοιες και τις κατασημάνσεις τους στις ειδικές γλώσσες» 

[5]. Στη συνέχεια, σύμφωνα με τη βέλτιστη διδακτική πρακτική, ο διδάσκων διατυπώνει τους 

μαθησιακούς στόχους. Είναι σημαντικό να παρουσιαστούν με σαφήνεια αυτοί οι στόχοι, που στην ουσία 

έχουν το ρόλο συμβολαίου μεταξύ του διδάσκοντος και των φοιτητών. Μετά, ακολουθεί η περιγραφή της 

μορφής και του περιεχομένου του σεμιναρίου, καθώς και μια περίληψη όλης της παρουσίασης με την 

οποία δηλώνεται ότι τεκμηριωμένες επιλογές όρων κάνουμε όταν: 

• προδιαγράφουμε πλήρως τις έννοιες που αντιστοιχούν στους όρους δίνοντας έναν ορισμό σε 

καθεμιά και προσδιορίζοντας τη θέση της σε ένα σύστημα εννοιών, 

• συμβουλευόμαστε υπάρχοντα γλωσσάρια τεχνικών όρων, 

• τηρούμε αρχές απόδοσης όρων. 

Αυτό το συμπέρασμα δίνει και την ευκαιρία να εισαχθούν τα «κύρια πρόσωπα» της Ορολογίας, δηλαδή 

το αντικείμενο, η έννοια και ο όρος. Το σημαντικό εδώ είναι να τονιστεί από τον διδάσκοντα ότι, στην 

Ορολογία, αντικείμενο είναι καθετί αντιληπτό ή συλληπτό. 

Στο δεύτερο και πιο σημαντικό μέρος της παρουσίασης, ο διδάσκων πρέπει να διατυπώσει τις συνήθεις 

ορολογικές ανάγκες που ανακύπτουν στην έρευνα. Γενικά, οι περισσότεροι ερευνητές στερούνται 
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συστηματικού τρόπου για (1) να προσεγγίσουν έναν άγνωστο όρο, (2) να ονοματοδοτήσουν μια 

καθιερωμένη έννοια, (3) να ονοματοδοτήσουν μια νέα έννοια και (4) να αποδώσουν ένα όρο από άλλη 

γλώσσα. Αυτές οι τέσσερις ανάγκες συνοψίζονται στον Πίνακα 1. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό κάθε ανάγκη 

να επεξηγείται με παραδείγματα του τομέα του πολιτικού μηχανικού από διάφορα υποπεδία. Στην 

παρουσίαση, ως παράδειγμα πιθανώς άγνωστων όρων (ανάγκη 1) συζητώνται οι όροι advection 

(φυσικό φαινόμενο στη ροή των ρευστών), caisson (μια κατασκευή) και air sparging (μέθοδος 

αποκατάστασης ρυπασμένου υπόγειου ύδατος). Κάθε ανάγκη εισάγεται με ένα σχήμα και ακολουθεί 

συζήτηση ειδικών περιπτώσεων από τον τομέα του πολιτικού μηχανικού. Για παράδειγμα η ανάγκη 2 

απεικονίζεται στο Σχήμα 2.  

Στον μικρό «πυρήνα θεωρίας» του σεμιναρίου, τα βασικά στοιχεία της Ορολογίας παρουσιάζονται ως 

εργαλεία αντιμετώπισης των αναγκών που περιγράφονται στο προηγούμενο τμήμα. Εισάγεται το 

τρίπτυχο: έννοιες, σχέσεις εννοιών, συστήματα εννοιών και τονίζεται ότι η θέση μιας έννοιας σε 

σύστημα εννοιών, μαζί με τον ορισμό της «αγκυρώνουν» την έννοια στο θεματικό πεδίο. Στα 

επεξηγηματικά παραδείγματα περιλαμβάνεται ένα σύστημα εννοιών από την περιβαλλοντική υδρολογία 

(contaminant hydrology) όπου ανήκει η έννοια “advection”. Ένα άλλο σύστημα εννοιών δείχνει την 

κατηγοριοποίηση των γεφυρών με διάφορα κριτήρια υποδιαίρεσης (π.χ. χρήση, υλικό, μηχανισμό 

μεταβίβασης φορτίου). Συνιστάται, όμως, η επιλογή συστημάτων εννοιών να ποικίλλει ανάλογα με τις 

επιμέρους ειδικότητες του ακροατηρίου. Σε μία διαφάνεια παρουσιάζονται οι κατευθυντήριες γραμμές 

για τους ορισμούς, σύμφωνα με Διεθνές Πρότυπο [8], που συνοψίζονται στον Πίνακα 2. Ακολουθούν 

δύο διαφάνειες στις οποίες γίνεται συζήτηση διάφορων δυνατών ορισμών των εννοιών που 

κατασημαίνονται με τους πιθανώς άγνωστους όρους advection και air sparging. Με την εξέταση και 

σύγκριση εναλλακτικών ορισμών εμπεδώνονται οι κατευθυντήριες γραμμές του Πίνακα 2 και γίνεται 

εμβάθυνση στην κατανόηση της έννοιας, μέσω των διακριτικών χαρακτηριστικών της. Το θεωρητικό 

μέρος του σεμιναρίου κλείνει με τα κριτήρια που πρέπει να πληροί ένας όρος, που συνοψίζονται στον 

Πίνακα 3 και χρησιμοποιούνται στη συνέχεια κατά τη συζήτηση αποσπασμάτων τεχνικών κειμένων. 

Στο τελευταίο μέρος του σεμιναρίου συζητούνται αποσπάσματα πραγματικών κειμένων. Οι 

συμμετέχοντες πρέπει να ανεβούν μία βαθμίδα ψηλότερα στην επίδοσή τους: πρώτα να κρίνουν αν 

κάποιος όρος ξεχωρίζει κατά κάποιο αρνητικό τρόπο και μετά να προχωρήσουν στην αξιολόγησή του. 

Για το λόγο αυτό, προτιμάται ο διδάσκων να χρησιμοποιεί τεχνικό κείμενο γραμμένο από μη ειδικό, 

γεγονός που προφυλάσσει τους σπουδαστές από προϊδεασμούς ορθότητας. Κατάλληλα υποψήφια 

κείμενα είναι άρθρα εφημερίδων ή τεχνικοί κανονισμοί μεταφρασμένοι από μη ειδικούς.  

Στην παρουσίαση περιλαμβάνεται ένα απόσπασμα από ελληνική εφημερίδα του 2007 σχετικό με μια 

θεωρία για την κατάρρευση των Δίδυμων Πύργων που χρησιμοποιεί πληροφορίες από σχετικό άρθρο 

του BBC. Στο συγκεκριμένο άρθρο ο όρος residual capacity (του κτηρίου) αποδίδεται ως κατάλοιπη 

ικανότητα, ενώ ειδικός καθηγητής πολιτικός μηχανικός αποφαίνεται ότι ο κατάλληλος όρος είναι 

υπολειπόμενη φέρουσα ικανότητα. Ιδανικά, όμως, είναι καλύτερο ο διδάσκων να εντοπίσει κατάλληλα 

κείμενα σχετικά με το πεδίο του. 

Τέλος, ο διδάσκων καλεί τους φοιτητές να εντοπίσουν όρους που πιθανόν χρειάζονται συζήτηση και 
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ζητά να προσδιορίσουν τα κύρια χαρακτηριστικά των αντίστοιχων εννοιών. Χρήσιμο είναι να τους 

ζητήσει να σκεφτούν την υπερτασσόμενη κατηγορία στην οποία ανήκει η έννοια (π.χ. «μεταγωγή» είναι 

«φαινόμενο μεταφοράς» που …). Στη συνέχεια, προτείνει δύο ορισμούς της έννοιας και ζητά από τους 

φοιτητές να τους σχολιάσουν βάσει του Πίνακα 2. Αφού διατυπωθεί κατάλληλος ορισμός, η συζήτηση 

επανέρχεται στην αξιολόγηση του/των όρου/όρων, κρίνοντας (i) αν έννοια και όρος ταιριάζουν και (ii) αν 

ο όρος ικανοποιεί κάποια από τα επτά κριτήρια του Πίνακα 3. 

Η προς ανάθεση εργασία είναι παρόμοια με τη συζήτηση που έγινε στην τάξη, ενώ επιπλέον ενθαρρύνει 

την ανάληψη κάποιας πρωτοβουλίας εκ μέρους των φοιτητών. Συγκεκριμένα, ζητείται να μελετήσουν 

δύο αποσπάσματα με επισημειωμένους όρους και να αναζητήσουν και αξιολογήσουν ορισμούς των 

αντίστοιχων εννοιών, να αξιολογήσουν όρους και να χρησιμοποιήσουν προτεινόμενους (ή να 

αναζητήσουν πρόσθετους) γλωσσικούς πόρους. 

Συμπερασματικά, η παρούσα εργασία προτείνει ένα συνεργασιακό μοντέλο ανάπτυξης σεμιναρίων για 

υποψήφιους διδάκτορες και παρέχει ένα παράδειγμα σεμιναρίου Ορολογίας. Για ένα τέτοιο σεμινάριο 

χρειάζονται τόσο ειδικοί του θεματικού πεδίου της Ορολογίας, για καθοδήγηση στα ορολογικά θέματα, 

όσο και ειδικοί του θεματικού πεδίου του υποψήφιου διδάκτορα, για τη δημιουργία παραδειγμάτων από 

την επιστήμη του μηχανικού. Σε μια τέτοια συνεργασία, οι δύο πλευρές πρέπει να συναντηθούν κάπου 

στη μέση. Δηλαδή ο ειδικός του θεματικού πεδίου να είναι πρόθυμος να μάθει μερικά πράγματα από τον 

τομέα της Ορολογίας, ενώ ο ειδικός της Ορολογίας να είναι πρόθυμος να θυσιάσει την πληρότητα.  

Η παρούσα εργασία υποστηρίζει τη δυνατότητα δημιουργίας μεταβιβάσιμου διδακτικού υλικού, δηλαδή 

υλικού που είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθεί από διδάσκοντες άλλους από αυτούς που το ανέπτυξαν. 

Για να εξελεγχθεί η μεταβιβασιμότητα, το υλικό που παρουσιάζεται εδώ θα μεταφραστεί στα ελληνικά 

και θα διδαχθεί σε μια ομάδα φοιτητών σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών 

από ένα μέλος του δικτύου EUCEET. 
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0   Introduction 

Doctoral Education has attracted a lot of interest lately in Europe, with the result that Doctor 

of Philosophy (PhD) studies are becoming more structured, often organized through 

Doctoral Schools [1]. Apart from instituting formal requirements for PhD studies, Doctoral 

Schools have the role of keeping track of the progress of PhD students and ensuring that 

the students develop a well-rounded set of skills, including transferable skills useful in both 

academic and industrial professional settings. This broadened perspective on PhD 

Education entails that engineering doctoral students enroll in a number of seminars or 

courses on non-technical topics, such as Academic English, Academic integrity, Intellectual 

property, Intelligent web searching for research, Media training for researchers (to mention a 

few) [2, 3]. In this article, we will refer collectively to these modules (whether few-hour 

seminars or several-week courses) with the term skills training, in order to distinguish them 

from thematic training, which refers to postgraduate courses that are closely related to the 

topic of the students’ PhD theses (e.g. Numerical analysis, Fundamental data structures in 

Computer Science). 

Skills training requires considerable resources. Some seminars are prepared through 

interdisciplinary initiatives of faculty members volunteering their time (e.g. Seminar on 

Academic Integrity at KU Leuven [3]). Others are developed by domain specialists, often 

external consultants without an engineering background, who must be compensated by the 

university. In both cases, most of these seminars are offered to students from many different 

disciplines and, hence, do not provide tight links to the subject area of each participant. Due 

to this generic orientation of skills training, it is possible that some students attend seminars 

with the involvement of a spectator rather than of a potential actor. As an illustrative 

example, a scientific misconduct case in a research project in microbiology will not help civil 

engineering PhD students understand the technical specifics of how it happened and, 

hence, will not allow them to draw analogies with potential pitfalls of engineering research 

methodologies. This loose fit between skills training content and each participant’s 

background provided the motivation to develop, as a pilot, a seminar on Terminology that 

draws examples mostly from engineering, with particular focus on civil engineering. The 

seminar is developed collaboratively by a faculty member of a Civil Engineering School (the 

first author), who also chairs the work group on Doctoral Education of the Socrates-Erasmus 

Network “EUCEET” (European University Civil Engineering Education and Training) and the 

President of the Hellenic Society for Terminology (the second author), with the aim that 
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seminar material be used by engineering faculty members sensitized to terminology needs 

in research. 

1   Major considerations for seminar development 

Three overarching requirements guided the development of the material for the seminar, for 

an envisioned audience of postgraduate students in civil engineering, mainly PhD 

candidates. 

The material produced should make an engineering faculty member with no formal 

background in Terminology feel comfortable delivering the seminar. To achieve this, seminar 

material must be grounded firmly to engineering and offer opportunities for further 

customization to the subfield of the instructor (see Section 3.3). At the same time, the 

instructor must be supplied with highly selected background material, which is meant to 

simulate, with a reasonable effort on the instructor’s part, the customary conditions of the 

teacher-expert most university professors have become accustomed to and cannot do 

without (see Section 3.2). 

The seminar should conform to good educational practices. Accordingly, learning objectives 

are stated explicitly (see Section 1.2) and the delivery format is such that encourages 

students to participate actively. 

Finally, when teaching PhD candidates, one takes into account that they are well on their 

way of becoming autonomous learners. Consequently, the seminar includes open-ended 

assessment activities, corresponding to the stated objectives, and offers opportunities for 

students to get more involved with Terminology, after the completion of the seminar, on their 

own initiative. 

Specific decisions that follow from the above requirements are discussed in the following 

two sections. 

1.1   Communicating relevance and need 

Convincing faculty members of the existence of Terminology needs is the first critical 

junction for a proposal of a seminar on Terminology. Then, during seminar delivery, the big 

challenge is to help PhD candidates realize that Terminology is, essentially, a research tool. 

It is a firm belief of the authors that it is impossible to address successfully these two 

difficulties without giving examples from the thematic area of the audience. For this purpose, 

considerable effort in creating the seminar material was devoted to development of civil 

engineering examples, in consultation with EUCEET partners and civil engineering 
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colleagues of the first author. One example from the seminar material is left on purpose as 

an open-ended question, in order to stress the fact that serious terminology uncertainties are 

often overlooked. Every engineer with a minimum tendency for organized thought and 

expression will agree that different terms should be used to convey different meanings. In 

engineering, nevertheless, it is customary that almost no distinction is made among the 

following terms (listed alphabetically):  coefficient, constant, factor, index, parameter. We 

believe that a seminar on Terminology is needed in every engineering school where the 

interchangeable use of the aforementioned terms is the case and we hope that the “theory 

kernel” of the seminar (see Section 2.3) will help at least with questioning such habits of 

“laissez dire”. Although complete differentiation of such terms may not be possible or even 

desirable, investigating different shades of meaning of seemingly similar terms offers a 

deeper appreciation of the subject field where these terms are being used. 

1.2   Defining learning objectives 

When establishing learning objectives, it is important to cover a wide range of student 

performance. In other words, it is important to have a basic subset of requirements, which is 

considered to be the minimum for successful completion of a module, to which elements of 

better performance are added, gradually, all the way to top performance. For an introductory 

module, such as this seminar on Terminology, it is important to include awareness of the 

Terminology field itself and of available resources, together with specific tasks that 

participants will be able to carry out after the completion of the seminar. 

With these considerations in mind, the overall goal of the seminar is described as enabling 

the participants to make informed choices of technical terms. To this end, the seminar will 

get them started with terminology principles and familiarize them with sources of organized 

glossaries. In terms of specific outcomes, at the end of seminar, participants: 

1.  know of national standards body & source of standards and can get in contact with 
the national society for terminology, if it exists; 

2.  can locate terminology standards and glossaries in their subject area; 
3.  can use web-based multilingual term resources; 
4.  are familiar with good practices in definition-giving and term-rendering, and 
5.  are able to evaluate technical terms on the basis of terminology principles. 

Outcomes 1, 2 and 3, which form the basic subset of requirements, are easily achieved 

since they are mostly informational and amply covered by the seminar supplementary 

material. The success of outcomes 4 and 5 depends on the richness of the discussion of the 

examples of the seminar. 
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2   Seminar structure 

The seminar consists of a 2-hour presentation on day 1, during which an assignment is 

handed, due on day 15. The seminar concludes with a 1-hour discussion on day 22, after 

the instructor has read the assignments and is in a position to guide the discussion 

accordingly. The sections below describe the contents of the 2-hour presentation (the 

corresponding slides are included as Appendix I in the electronic version of this paper, which 

will be uploaded on the webpages of the conference1 and of the EUCEET work group on 

Doctoral Programs2, together with the rest of seminar material). 

2.1   Introduction 

As mentioned in Section 1.1, the instructor needs above all to establish the relevance of the 

seminar. The first slide of the presentation, shown as Figure 1, is an attempt to bring the 

terminology of a domain from the periphery to its core, by depicting terminology as the 

interface between knowledge and language. The relationship of knowledge to language was 

first addressed by the philosopher Plato, in the dialogue Cratylus. Figure 1 is, 

understandably, a simplified version of this relationship, aiming at inviting seminar 

participants to gradually build their own version, possibly different, possibly more complex. 

The “endless” path

knowledge language

terminology

Endlessly via terms
does Language

describe and convey
Knowledge

Endlessly via terms
does Knowledge
develop and enrich
Language  

Figure 1. Knowledge and Language endlessly interacting through 
Terminology (From: Website of Hellenic Society for Terminology: 
http://www.eleto.gr/en/TheEndlessPath.htm). 

                                                           
1  http://www.eleto.gr/gr/Conference07.htm, 2 http://euceet.eu/workgroups/c/index.php?id=78  
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Practicing good terminology habits, it is recommended that the instructor then give the two 

definitions of terminology, as “set of designations belonging to one special language” (i.e. 

subject field) [4] and “scientific discipline dealing with concepts and their representations in 

special languages” [5]. It is important to stress, both in this article and during the seminar, 

that terminology is approached herein from the perspective of standardization of technical 

terms. For a broader view, the interested seminar participant is referred to Cabré [6]. 

Next, practicing good teaching habits, the instructor spells out the learning objectives of the 

seminar (Section 1.2). It is important that these are communicated explicitly, since their role 

is essentially that of a contract between the instructor and the participants. 

Then the introduction goes on to describe the format and content of the seminar, so that the 

participants know what to expect. For the same purpose, i.e. so that participants know 

exactly where they are heading, the introduction closes with the summary of the entire 

presentation, which states that informed choices of terms are made when: 

•  concepts corresponding to terms are fully specified by providing for each concept a 

definition and determining its position in a concept system; 

•  existing glossaries of technical terms are consulted; 

•  principles for term rendering are observed. 

This conclusion also gives the opportunity of introducing early on the main players of 

terminology, namely object, concept and term. Here it is important that the instructor stress 

that, in Terminology, an object is anything perceivable or conceivable. 

2.2   Common types of terminology needs 

In this second and most important part of the presentation, the instructor has to establish the 

common needs in terminology that arise in research. In general, most researchers lack a 

systematic way to (1) approach an unknown term, (2) name an established concept, (3) 

name a new concept and (4) render a term from another language. These four needs are 

summarized in Table 1.  
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Table 1. Terminology needs in research 

1. What does X mean? 
 Designation (X) →  definition?  concept?   

2. How should we call it? 
 Object →  characteristics →  concept →  definition →  designation? 

3. Need of new concept (Discovery of new concept) 
 Characteristics →  concept →  definition? →  designation?  

4. Term rendering between languages 
SOURCE    LANGUAGE    
 Characteristics →  concept →  definition →  designation  
TARGET    LANGUAGE    
        (same)      (same)    (translated)  designation?  
     
  = initially known (either with certainty or partially) 

 

 

The question marks in Table 1 indicate what we are after, while the shaded cells include 

information initially known or easily accessible. It is interesting to note that, normally, most 

researchers can think only of term-rendering (need 4) as a terminology need relevant to 

them, possibly as a result of the low visibility of Terminology as a scientific discipline. 

It is paramount that every need is illustrated by civil engineering examples from a variety of 

subfields. Even if an instructor feels that too much time is spent on examples, nevertheless, 

it is time well spent. If the participants become aware of the nature of a need that is very well 

known to them, they are bound to address it, even at a later time, after taking the seminar. 

As an example of potentially unknown terms (need 1), the presentation discusses advection 

(a physical phenomenon in fluid flow), caisson (a structure) and air sparging (a 

remediation method for contaminated groundwater). At this point participants are asked 

where they would search for the definitions of the corresponding concepts (this question will 

be answered in the next part of the seminar). 

In the presentation, each need is first introduced with a graphic, before specific civil 

engineering cases are discussed. As an illustrative example, the slide depicting need 2 is 

shown in Figure 2. The same slide also hints as to the steps we have to take in order to 

make an informed choice among the seemingly similar terms mentioned in Section 1.1 (i.e. 

coefficient, constant, factor, index, parameter). 
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Need to choose among terms: objects characteristics concept 
definition designation

– Similar terms I don’t think much about when others choose them
– If I need to make a choice, then I must first (1) seek definitions (use 
sources, consider attributes of a good definition), (2) create concept system 
and then make my informed choice

objects context
(subject field)

definition

characteristics

concept

designation 
Χ

linguistic/mental  
plane

Terminology need: how should we call it? (1)

initially known to all

 

Figure 2. Graphic from a seminar slide: when many designations 
appear to be possible, the definition of the concept with its delimiting 
characteristics guide choice of appropriate term (adapted from [7]). 

2.3   Terminology basics 

In this “theory kernel” of the seminar, terminology basics are presented as tools that address 

the needs described in the previous section. From this perspective, what follows is 

considered as the “bare minimum” of theory. 

2.3.1   An introduction of the triptych concepts – concept relations – concept systems 

The message here is that the position of concept in a concept system, which depicts 

relations among concepts, together with its definition help in anchoring the concept in the 

subject field. Illustrative examples include a concept system from contaminant hydrology, 

where “advection” belongs. Another concept system shows bridges categorized according to 

different criteria (e.g. use, material, load transfer mechanism). Bridges were selected as an 

emblematic civil engineering topic. If the seminar audience includes other engineering 

disciplines, it is recommended that concept systems be varied accordingly (e.g. electrical 

generators or communication systems could be presented to electrical engineers). 

2.3.2   Definition giving 

To keep the theoretical part light, the presentation includes only one slide with guidelines on 

definition giving, shown herein as Table 2, with information abstracted from the international 
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standard on principles and methods of terminology work [8]. This is a good opportunity for 

the instructor to stress that a definition defines a concept and not a term, so that students be 

reminded of the often overlooked difference between the two.  

Table 2. Guidelines for a good definition (adapted from [8]) 

• A definition is the right member of an equality, the left member being the term (name or 
symbol) of the concept being defined; hence, a definition is valid if it can replace the 
corresponding term in a text without loss of or change in meaning 

• It is a preferred practice to describe the concept in terms of its superordinate 
concept and its delimiting characteristics 

Good practices (4 rules of logic) 
- Definitions must be concise 
- Do not define a concept with unknown concepts, do not paraphrase 
- The term designating the concept to be defined cannot appear in the definition (circular 

definition) 
- The term designating the concept and the concept’s definition must be equally broad 
Deficient definitions 
- Incomplete (too narrow, too broad): clarifications may be included in accompanying notes 
- Improper negative definitions 
 

Table 2 is immediately followed by two slides discussing possible definitions of the concepts 

designated by the potentially unknown terms advection and air sparging. These two 

examples help in introducing systematic searching for definitions in glossaries compiled by 

technical committees (e.g. see [9] and [10] for “air sparging”), on the internet (using the 

Google command “define:air sparging”) and in textbooks or specialized dictionaries [11]. 

Presenting alternative definitions provides a means of digesting the guidelines in Table 2.  

Interestingly, comparison of alternative definitions is also a powerful tool (for instructors and 

students alike!) to probe deep understanding of a concept, since a definition forces us to 

commit as to which are the delimiting characteristics of a concept. 

2.3.3   Term rendering 

If making up new terms is the highest level of performance expected from a “terminologist-

in-the-trenches”, evaluating terms is the highest level of performance expected by the 

participants of the seminar. Consequently, the theory part of the seminar closes with the 

desired attributes of a term. These are summarized in Table 3 and will immediately be used 

in the next part of the seminar, where text excerpts on technical topics are discussed. As 

part of future work, civil engineering examples will be added to the examples in Table 3 (the 

first five of which are from [8]), hopefully with contributions from the audience of this paper! 
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For example, a case of consistency in the geotechnical field is the naming of all the 

geosynthetic materials with the prefix geo- (e.g. geomembrane, geogrid, geonet). 

Table 3. Seven criteria for a good term (adapted from [8]) 

• Transparency 
 - to make the term transparent, a delimiting characteristic is used to create the term 

(chalk board vs blackboard) 
• Consistency 
 - within a concept system (nylon, orlon, dacron, rayon) 
• Appropriateness 
 - adhere to establish patterns, avoid confusion (atomic energy vs nuclear energy) 
• Linguistic economy 
 - term bank vs terminological data bank 
• Derivability and compoundability 
 - herb vs medicinal plant (herbaceous, herbal, herbalist, herbology) 
• Linguistic correctness 
 - ιοντισμός vs ιονισμός (<ionization) 
• Preference for native language 
 - λογισμικό EL (logiciel FR) vs software EN 

 

It is important that the instructor give at this point a frank personal assessment of the 

“guiding value” of each criterion and of the ensemble of all seven. First of all, it is not 

necessarily expected to fulfill all seven criteria, especially since some can be conflicting (e.g. 

transparency and linguistic economy). In addition, appropriateness, which refers to 

meaning and not grammar or syntax, is quite fuzzy; unfortunately, many potential terms are 

discarded on the basis of this “catch-all” criterion. Finally, it should also be stressed that 

although native speakers may have a natural knack in observing linguistic correctness, 

they should be extra cautious when the term to be rendered from a source language bears 

some close resemblance to existing terms in the target language. This is a situation 

encountered often in Greek, when rendering English terms of Greek origin (e.g. ionization 

in Table 3). 

2.4   Application of basics on terms from real texts 

Up to this point in the seminar, participants have been involved in discussing terms out of 

context, pre-selected by the instructor and, thus, meriting attention “by default”. In the next 

and last part of the seminar, excerpts from real texts are discussed. Thus, participants have 

to move one level up in terms of performance: first, judging whether there is a term that 

stands out in a negative sense and, then, proceeding with its evaluation. For this purpose, it 
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is preferable that the instructor uses a text on a technical topic written by a non specialist, 

freeing thus the participants to evaluate terms with no preconceptions of correctness. Good 

candidate texts are newspaper articles on engineering topics or technical documents 

translated by non-specialists. It helps if the texts are presented in two languages, because it 

is easier to spot weak terms in texts translated by non specialists, especially if produced in a 

hurry or in great volumes and, hence, with somewhat reduced care (e.g. newspaper articles, 

European regulations). Another possibility is to locate two texts that use different terms for 

the same concept. In essence, the instructor needs texts with slightly questionable usage of 

terms. 

The slide presentation includes an excerpt from a 2007 article on a theory for the collapse of 

the World Trade Center, which was published in a Greek newspaper [12] using information 

from an article by the British Broadcasting Corporation [13]. (The supplementary material 

includes additional excerpts from European Directives and, for the Greek version of the 

seminar, from Greek newspapers.) In this newspaper article, the term residual capacity (of 

the building) was translated as κατάλοιπη ικανότητα in the Greek newspaper, whereas a 

civil engineering professor specializing in structures indicated that the proper term is 

υπολειπόμενη φέρουσα ικανότητα. It is highly recommended that the instructor substitute 

the example in the presentation with texts relevant to his/her own field, ideally with terms 

he/she feels strongly about or with controversial terms, in order to motivate the discussion. 

For the terms under consideration, the instructor must do some prior research, locating 

sources of definitions, consulting colleagues, etc.  

At this point the instructor clarifies that this last part of the seminar is similar to the 

assignment students will have to hand in. The instructor then invites seminar participants to 

identify any terms in the excerpt that need to be discussed. Once the terms are spotted or 

suggested by the instructor, participants are asked to identify the main characteristics of the 

corresponding concept. A helpful hint at this stage is to ask participants to think of a 

superordinate category in which the concept belongs (i.e. “advection” is a “transport 

phenomenon” that…). Asking the students to suggest some definition is unlikely to produce 

results but it is worth asking. Finally, after enduring some silence, the instructor can suggest 

a couple definitions and invite the students to critique with the background of Table 2. 

Having agreed on a workable definition, the discussion returns to the evaluation of term(s) 

under consideration judging by (i) the match between concept and term and (ii) whether the 

term possesses some of the seven attributes in Table 3. 
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2.5   Assignment 
As mentioned, the assignment is similar to the class discussion described in the previous 

section, with the added expectation that the students exhibit some initiative. Specifically, the 

students are asked to study a couple excerpts with highlighted terms and asked to: 

– search for and evaluate definitions of the corresponding concepts; 

– evaluate terms in own language; 

– use suggested resources for the evaluation and search for additional ones. 

To acknowledge (and benefit from) the autonomy exhibited by many PhD candidates, it is 

recommended that the participants be given the option to work either with the text(s) given in 

the assignment or with a comparable text located by themselves, which matches more 

closely their interests. 

3   Seminar materials 
It is envisioned that the seminar is offered by instructors other than those who developed it, 

provided they have a basic interest in Terminology and can devote 2-3 days to systematize 

familiar concepts, using the material described in the following sections. It is anticipated that 

the most time-consuming task is customizing the material discussed in Section 2.4 to the 

instructor’s field of expertise. 

3.1   Slides 
The PowerPoint presentation is accompanied by a text, which provides a conversational 

commentary for each slide and many cues to engage participants in the discussion. The 

presentation is clearly divided in the parts described in Section 2, hence, together with the 

text they make a detailed lesson plan. As mentioned, the slide presentation is included as 

Appendix I in the electronic version of this paper, while the accompanying text is placed in 

Appendix II. 

3.2   Resources 
The norm for university instructors is that they draw upon a big amount of material from 

which they handpick in order to prepare a presentation. In addition, they are surrounded by 

a network of experts in the same and neighboring fields to whom they can turn for opinions 

and advice. To make up for this support structure of knowledge and people, the authors of 

the seminar prepared a list of contact points for Terminology Societies in various European 

countries, together with search strategies for international standards and information on 

International Institutes and Committees for Terminology. This information, presented in a 

question-and-answer format, is included in the electronic version of the paper as 
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Appendix III. 

3.3   Sources of multilingual texts on technical issues 
As mentioned, the texts that best lend themselves to evaluation from a terminology 

perspective are those that appear in newspapers and popular science magazines. The 

authors of such texts often use terms that are not preferred by specialists, while the 

readership, in general, does not have high expectations in this respect. Often the original 

articles are written in English and are translated with more or less fidelity in the target 

language. All it takes to compile a list of such texts is a habit of checking newspapers on the 

internet. Once a suitable article has been located, its reference will help locate the original 

article from a news agency (e.g. BBC) or newspaper (e.g. The New York Times). The 

magazine Scientific American, with its international editions in several languages, is also a 

potential source. Other technical sources include standards, e.g. European Standards (EN) 

for Structures, known as Eurocodes, and European Community regulations, e.g. legislation 

concerning environmental issues relevant to civil engineering. As an example, the Greek 

version of Directive 2006/118/EC on the protection of groundwater against pollution and 

deterioration, contains several problematic terms, such as υποβόσκον επίπεδο for 

background level (Article 1) and μολυσμένο έδαφος for contaminated land (Article 5). 

Several excerpts from the aforementioned sources are included in the electronic version of 

the paper as Appendix IV. 

4   Closing comments 
This paper advocates a collaborative model for the development of seminars for PhD 

candidates and provides an example for a seminar on Terminology. Terminology experts 

provide guidance on terminology issues, while subject-matter experts create examples 

specific to an engineering discipline. For such a collaboration to be fruitful, the two sides 

must meet somewhere in between. In other words, the subject-matter expert must be willing 

to learn a little bit about terminology and “bug” his/her colleagues for help, while at the same 

time the terminology expert must be willing to sacrifice completeness. Technical committees 

for terminology are the natural ground for fostering such collaborations. 

Following the “textbook tradition”, the paper also claims that it is possible to create 

transferable teaching materials, provided that the two basic needs of an academic instructor 

are addressed. These are: teaching (i) from abundance and (ii) within the area of expertise. 

The former need is covered with a detailed lesson plan, a slide presentation and 

accompanying notes. The latter need is met by the opportunity to customize seminar 

material to the subfield of the instructor, using the provided resources. To check this 
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transferability claim, the material presented herein will be translated in Greek and the 

seminar will be taught by an EUCEET participant to a group of civil engineering graduate 

students. His feedback will be used to modify the material as necessary. 
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Γλωσσάριο Όρων 

 

• abundance • αφθονία 

• academic instructor • ακαδημαϊκός 
διδάσκων 

• accompanying 
notes 

• συνοδευτικές 
σημειώσεις 

• accompanying text • συνοδευτικό 
κείμενο 

• advection • μεταγωγή 

• air sparging • αεροδιασκορπι-
σμός 

• alternative 
definition 

• εναλλακτικός 
ορισμός 

• appropriateness • καταλληλότητα 

• area of expertise • περιοχή 
εμπειρογνωσίας 

• assignment • εργασία (που 
ανατίθεται) 

• attribute • ιδιάζον 
χαρακτηριστικό 

• attributes of a term • ιδιάζοντα 
χαρακτηριστικά 
ενός όρου 

• autonomous 
learners 

• αυτόνομοι 
μανθάνοντες 

• awareness • ενημερότητα 

• background level • αρχικό 
υπόστρωμα 
(στοιχείου σε 
ρυπασμένο χώρο) 

• basic subset of 
requirements 

• βασικό 
υποσύνολο 
απαιτήσεων 

• caisson • κιβώτιο, καισόν 

• characteristic • χαρακτηριστικό 

• circular definition • κυκλικός ορισμός 

• civil engineering • επιστήμη του 
πολιτικού 
μηχανικού 

• coefficient • συντελεστής 

• collaborative model • συνεργασιακό 
μοντέλο 

• communication 
system 

• σύστημα 
επικοινωνιών 

• completeness • πληρότητα 

• compoundability • συνθετικότητα 

• conceivable • συλληπτός (με το 
νου) 

• concept • έννοια 

• concept system • σύστημα εννοιών 

• concise definition • λακωνικός 
ορισμός 

• consistency • συνέπεια 

• constant • σταθερά 

• contaminant 
hydrology 

• περιβαλλοντική 
υδρολογία 

• contaminated land • ρυπασμένη έκταση

• controversial term • αμφιλεγόμενος 
όρος 

• deficient definition • ελαττωματικός 
ορισμός 

• define • ορίζω 

• definition • ορισμός 

• definition-giving • διατύπωση 
ορισμών 

• delimiting 
characteristic 

• διακριτικό 
χαρακτηριστικό 

• delivery format • τύπος παράδοσης 
(για μάθημα) 

• derivability  • παραγωγικότητα 

• designate • κατασημαίνω 

• designation • κατασήμανση 

• detailed lesson plan • λεπτομερές πλάνο 
μαθήματος 
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• doctoral education, 
PhD education  

• διδακτορική 
εκπαίδευση 

• doctoral students, 
PhD students 

• διδακτορικοί 
φοιτητές 

• doctoral studies, 
PhD studies 

• διδακτορικές 
σπουδές 

• domain specialists • ειδικοί του τομέα 

• electrical engineer • ηλεκτρολόγος 
μηχανικός 

• electrical generator • ηλεκτρική 
γεννήτρια 

• engineering 
background 

• υπόβαθρο 
μηχανικού 

• equality • ισότητα 

• equally broad 
concepts 

• έννοιες ίσου 
πλάτους, 
ισοπλατείς έννοιες 

• established concept • καθιερωμένη 
έννοια 

• Eurocodes • Ευρωκώδικες 

• European regulation • ευρωπαϊκός 
κανονισμός 

• European Standard, 
EN 

• Ευρωπαϊκό 
Πρότυπο, ΕΝ 

• European University
Civil Engineering 
Education and 
Training, EUCEET 

• Εκπαίδευση και 
Κατάρτιση του 
Πολιτικού  
Μηχανικού στην 
Ευρώπη, EUCEET 

• evaluate a term • αξιολογώ όρο 

• excerpt • απόσπασμα 

• factor • παράγοντας 

• faculty members • διδακτικό 
επιστημονικό 
προσωπικό (ΔΕΠ) 

• glossary of 
technical terms 

• γλωσσάριο 
τεχνικών όρων 

• incomplete 
definition 

• ελλιπής ορισμός 

• index • δείκτης 

• informed choice of 
a technical term 

• τεκμηριωμένη 
επιλογή τεχνικού 
όρου 

• instructor • διδάσκων 

• interdisciplinary 
initiatives 

• διαπεδιακές 
(διαθεματικές) 
πρωτοβουλίες 

• interface • διεπαφή 

• international 
committees for 
terminology 

• διεθνείς επιτροπές 
ορολογίας 

• international 
institutes for 
terminology 

• διεθνή ινστιτούτα 
ορολογίας 

• International 
Standard 

• Διεθνές Πρότυπο 

• knowledge • γνώση 

• language • γλώσσα 

• learning objectives • μαθησιακοί στόχοι 

• linguistic 
correctness 

• γλωσσική 
ορθότητα 

• linguistic economy • γλωσσική 
οικονομία 

• load transfer 
mechanism 

• μηχανισμός 
μεταβίβασης 
φορτίου 

• main characteristics • κύρια 
χαρακτηριστικά 

• meaning • σημασία 

• name • όνομα 

• name a concept • ονοματοδοτώ 
έννοια 

• national society for 
terminology 

• εθνική εταιρεία 
Ορολογίας 

• national standards 
body 

• εθνικός 
οργανισμός 
τυποποίησης 

• network of experts • δίκτυο 
εμπειρογνωμόνων 

• new term • νεοόρος 

• newspaper article • άρθρο εφημερίδας 

• object • αντικείμενο 

• overall goal • γενικός σκοπός 

• parameter • παράμετρος 
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• paraphrase • παραφράζω 

• participant • συμμετέχων (στο 
σεμινάριο) 

• perceivable • αντιληπτός (με τις 
αισθήσεις) 

• PhD candidate • υποψήφιος 
διδάκτορας 

• preference for 
native language 

• γλωσσική 
εντοπιότητα 

• principles for term 
rendering 

• αρχές απόδοσης 
όρων 

• problematic term • προβληματικός 
όρος 

• protection of 
groundwater 
against pollution 
and deterioration 

• προστασία των 
υπόγειων υδάτων 
από τη ρύπανση 
και την 
υποβάθμιση 

• relevance • σχετικότητα 

• remediation method 
for contaminated 
groundwater 

• μέθοδος 
αποκατάστασης 
ρυπασμένου 
υπόγειου ύδατος 

• residual capacity • υπολειπόμενη 
φέρουσα 
ικανότητα 

• scientific discipline • επιστημονικός 
κλάδος 

• seminar on 
Terminology 

• σεμινάριο 
Ορολογίας 

• shades of meaning • αποχρώσεις της 
σημασίας 

• skills  • δεξιότητες 

• skills training • κατάρτιση 
δεξιοτήτων 

• slide presentation • παρουσίαση με 
διαφάνειες 

• software • λογισμικό 

• special language • ειδική γλώσσα 

• specialized 
dictionary 

• εξειδικευμένο 
λεξικό 

• standardization • τυποποίηση 

• student 
performance 

• επίδοση φοιτητή 

• subject field • θεματικό πεδίο 

• subject-matter 
expert 

• ειδικός του 
θέματος 

• superordinate 
category 

• υπερτασσόμενη 
κατηγορία 

• superordinate 
concept 

• υπερτασσόμενη 
έννοια 

• supplementary 
material 

• συμπληρωματικό 
υλικό 

• symbol • σύμβολο 

• systematize 
concepts 

• συστηματοποιώ 
έννοιες 

• target language • γλώσσα στόχου 

• technical committee 
for terminology 

• τεχνική επιτροπή 
ορολογίας 

• term • όρος 

• term bank, 
terminological data 
bank 

• τράπεζα όρων, 
τράπεζα 
ορολογικών 
δεδομένων 

• terminology • ορολογία 
(θεματικού 
πεδίου), Ορολογία 
(επιστήμη) 

• terminology basics • βασικά στοιχεία 
Ορολογίας 

• terminology field • πεδίο της 
Ορολογίας 

• terminology 
glossary 

• γλωσσάριο 
ορολογίας 

• terminology needs • ορολογικές 
ανάγκες 

• terminology 
principles 

• αρχές της 
Ορολογίας 

• terminology 
societies 

• εταιρείες 
Ορολογίας 

• terminology 
standard 

• πρότυπο 
ορολογίας 

• terminology work • ορολογική 
εργασία 

• term-rendering • απόδοση όρων 
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• thematic area • θεματική περιοχή 

• thematic training • θεματική 
κατάρτιση 

• theory kernel • πυρήνας θεωρίας 

• top performance • άριστη επίδοση 

• transferability • μεταβιβασιμότητα 

• transferable skills • μεταβιβάσιμες 
δεξιότητες 

• transferable 
teaching material 

• μεταβιβάσιμο 
διδακτικό υλικό 

• transparency • διαφάνεια 

• transparent term • διαφανής όρος 

• transport 
phenomenon 

• φαινόμενο 
μεταφοράς 

• university instructor • πανεπιστημιακός 
διδάσκων  

• unknown term • άγνωστος όρος 

• web-based 
multilingual term 
resources 

• ιστοπαγείς 
πολυγλωσσικοί 
ορολογικοί πόροι 
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6   Διδασκαλία Αγγλικής Ιατρικής Ορολογίας: Νεότερες προτάσεις 
    

Χριστίνα Γ. Βαρλάμη, Ελένη Χριστοπούλου – Αλετρά 
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Παρόλο που, αδιαμφισβήτητα, η διαμόρφωση της σύγχρονης ειδικής γλώσσας, ειδικά στην ιατρική, 

βασίστηκε σε μεγάλο βαθμό στην ελληνική και τη λατινική γλώσσα, η διδασκαλία της δεν αποτελεί 

εύκολο έργο για τον Έλληνα εκπαιδευτή, δεδομένης και της ευρύτατης και ολοένα αυξανόμενης έκτασης 

της ιατρικής ορολογίας. Η παρούσα εργασία, λοιπόν, παρουσιάζει κάποιες νεότερες προτάσεις για τη 

διδασκαλία της αγγλικής ιατρικής ορολογίας, οι οποίες βασίζονται σε συστήματα που επικεντρώνονται 

στο σπουδαστή και στην προγραμματισμένη διδασκαλία (student-directed programmed learning). Τα 

συστήματα αυτά απομακρύνονται από τη διδασκαλία της ορολογίας ως καταλόγου ξενόγλωσσων όρων 

προς απομνημόνευση και επιτυγχάνουν την ευκολότερη και αρτιότερη εκμάθηση της ορολογίας, 

επικεντρώνοντας στην ανάλυση του κάθε όρου σε πρόθημα, ρίζα και επίθημα (prefix, word root, suffix), 

όπως επί παραδείγματι στους όρους arthr/itis, oste/o/arthr/itis, arthr/o/centesis (για τους οποίους, κατά 

τη διδασκαλία, δίδεται η επεξήγηση: arthr- = joint, oste- = bone, -itis = inflammation, -centesis = 

puncture. Η μέθοδος αυτή παρέχει, επιπλέον, τη δυνατότητα περαιτέρω διεύρυνσης του ιατρικού 

λεξιλογίου του σπουδαστή που θα βασιστεί σε αυτήν την ανάλυση. Στην παρούσα εργασία 

παρουσιάζεται αναλυτικά, μέσω παραδειγμάτων από την ιατρική ειδική γλώσσα, η μέθοδος αυτή, η 

οποία βασίζει τη διδασκαλία της ορολογίας στην ανάλυση και στην εκμάθηση του τρόπου διαμόρφωσής 

της από την ελληνική και τη λατινική και, εν συνεχεία, στην αντίστοιχη κατηγοριοποίηση των όρων. 

New Approaches in Teaching Medical Terminology 
Christina G. Varlami, Helen Christopoulou - Aletra 

SUMMARY 

Even though there is no doubt that the formation of modern specialised languages, especially in 

Medicine, has been based mostly on Greek and Latin, teaching English medical terminology is no easy 

task for the Greek instructor, given the fact that the medical vocabulary is extremely vast and ever 

expanding. Our paper presents certain newer methods in teaching English medical terminology that are 

based mostly on student-directed programmed learning systems. These systems abandon teaching of 

terminology in the form of endless lists of foreign terms given to students for meaningless and 

unreflective memorization; on the contrary, these methods make the learning of the terminology an 

easier task, by focusing on the analysis of each term into its building blocks, i.e. the prefixes, bases or 

word roots and suffixes, like for example, for the terms arthr/itis, oste/o/arthr/itis, arthr/o/centesis, for 

which the following explanation has been provided to students: arthr- = joint, oste- = bone, -itis = 

inflammation, -centesis = puncture. Moreover, this method of analysis provides clues to the meaning of 

new terms and mnemonics for retaining others, thus helping students into further expanding their 

medical vocabularies. Through the use of examples taken from the medical specialised language, our 
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paper presents this teaching method that has based the teaching of medical terminology on the analysis 

of terms as well as the way they were formed from Greek and Latin, and, in the end, on their 

subsequent categorization. 

 

 

0   Εισαγωγή – Σκοπός της εργασίας 

Σκοπός της εργασίας αυτής είναι η παρουσίαση ορισμένων «νεότερων» μεθόδων για τη 

διδασκαλία της Αγγλικής ιατρικής ορολογίας, μεθόδων οι οποίες βασίζονται στην ανάλυση 

(κατάτμηση) του όρου σε πρόθημα, ρίζα και επίθημα, τη βασισμένη στην κατάτμηση αυτή, 

κατηγοριοποίησή του και τελικά την ερμηνεία του κυρίως αλλά και τη μετάφρασή του. Για το 

σκοπό αυτό, ακολουθεί περιγραφή των προτεινόμενων μεθόδων με χρήση πρακτικών 

παραδειγμάτων. Οι μέθοδοι αυτές, που πρωτοεμφανίσθηκαν κατά τη δεκαετία του 1960 

αλλά αναπτύχθηκαν ιδιαίτερα κατά τις δεκαετίες του 1980 και 1990, χρησιμοποιήθηκαν 

κυρίως σε αγγλόφωνα πανεπιστήμια. Στην παρούσα εργασία, εκτός από την παρουσίασή 

τους, κρίνεται και η δυνατότητα εφαρμογής τους σε μη αγγλόφωνα πανεπιστήμια και δη σε 

ελληνικά. 

1   Ειδική ιατρική γλώσσα 

Ως ειδικές γλώσσες θεωρούνται οι γλώσσες που χρησιμοποιούν οι ειδικοί σε κάποιον τομέα 

(επαγγελματικό, επιστημονικό κλπ.) και οι οποίες αποτελούν επιμέρους συστήματα, που 

στηρίζονται και παράγονται από τη γενική γλώσσα1. Όπως αναφέρει η Christine Durieux2, η 

ειδική γλώσσα χαρακτηρίζεται από τη χρήση ειδικού λεξιλογίου, ιδιαίτερων τυποποιημένων 

μορφοσυντακτικών δομών, εννοιών που εμποδίζουν την κατανόηση από τον μη ειδικό και, 

τέλος, παγιωμένων ή μη λεξικών συνάψεων. Από τον ορισμό ακόμη της ειδικής γλώσσας, 

κατανοούμε πως απαιτείται και ειδική προσπάθεια για την εκμάθησή της. 

Η ιατρική υπογλώσσα παρουσιάζει την ιδιομορφία ότι ο σχηματισμός της έχει βασισθεί κατά 

κόρον στην ελληνική και λατινική γλωσσική κληρονομιά, με δάνεια, έκτυπα, κατά λέξη 

μετάφραση και, εν τέλει, νεολογισμούς. Παρόλη την φαινομενική εξοικείωση, όμως, που 

                                                           
1  Ορισμός του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας, Πύλη για την ελληνική γλώσσα και τη γλωσσική 

εκπαίδευση, www.greek-language.gr 
2  Durieux, Christine, Fondement didactique de la traduction technique, Didier Irudition, Παρίσι 1988 σ. 

24 στον Πολίτη, Μιχάλη, Η συμβολή των κοινωνικών επιστημών στη μεταφραστική διαδικασία, στο: 
Επιστημονικό συνέδριο «Η Μετάφραση: Θεωρία, πράξη, επικοινωνία, μετάγγιση πολιτισμών», 
Πάτρα 6 – 8 Δεκεμβρίου 1996 
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μπορεί να έχει ο έλληνας φοιτητής με την πλειονότητα των όρων, την εκμάθηση της ειδικής 

αυτής γλώσσας δυσχεραίνει το ευρύ και ολοένα εμπλουτιζόμενο λεξιλόγιό της και η 

αδυναμία εν τέλει να επωφεληθεί, από τις δυνατότητες που θα  του έδινε η ανάλυση των 

όρων. Οι μέθοδοι που παρουσιάζονται εδώ, όμως, εκμεταλλεύονται αυτό ακριβώς το 

γεγονός, ότι δηλαδή η ιατρική υπογλώσσα σχηματίσθηκε βασιζόμενη στην ελληνική και στη 

λατινική – διότι οι γλώσσες αυτές διαθέτουν γλωσσικό πλούτο, πρότυπα σχηματισμού 

λέξεων και ελευθερία συνδυασμού γλωσσικών στοιχείων κατά το σχηματισμό νέων όρων3  – 

και χρησιμοποιούν αυτό το χαρακτηριστικό ώστε να διευκολυνθεί η εκμάθηση του 

εκτεταμένου λεξιλογίου. Όπως προαναφέρθηκε, οι μέθοδοι αυτές βασίζονται στην 

κατάτμηση του όρου στα βασικά μέρη από τα οποία σχηματίσθηκε (πρόθημα, ρίζα, επίθημα) 

και τα οποία είναι ελληνικής (κυρίως για την παθολογία) ή λατινικής (κυρίως για την 

ανατομία) προέλευσης. 

2   Προγραμματισμένη διδασκαλία 

Η προγραμματισμένη διδασκαλία αναπτύχθηκε από τον συμπεριφοριστή F. Skinner το 

1958. Πρόκειται για προσεκτικά σχεδιασμένη διδασκαλία σε μικρά διδακτικά βήματα, που 

παρουσιάζει την πληροφορία με γραμμικό τρόπο και βασίζεται σε σύστημα ερωτήσεων και 

συγκεκριμένων απαντήσεων με άμεση ανατροφοδότηση. Τα πλεονεκτήματά της συνίστανται 

κυρίως στη δυνατότητα αυτορρύθμισης και εξατομίκευσης αλλά και στην ενίσχυση της 

ενεργητικής μάθησης. Πολλά από τα διδακτικά εγχειρίδια που μελετήσαμε για τους σκοπούς 

της παρούσης εργασίας ακολουθούν τη μέθοδο αυτή διότι, όπως αναφέρουν συχνά στις 

εισαγωγές τους, η προγραμματισμένη διδασκαλία ενισχύει την εκμάθηση της ιατρικής 

ορολογίας με τη μέθοδο της ανάλυσης του όρου, καθώς ενδείκνυται για τη σταδιακή 

παρουσίαση τόσο της κατάτμησης όσο και της επανασύνθεσης του κάθε όρου, με άμεσο 

έλεγχο της κατανόησης του κάθε βήματος (κατάτμησης – επανασύνθεσης). Διαβεβαιώνουν 

δε, πως, μετά από χρόνια διδασκαλίας με αυτές τις μεθόδους, τα αποτελέσματα υπήρξαν 

άκρως ικανοποιητικά (επί παραδείγματι στα εκπαιδευτικά ιδρύματα University of Kentucky, 

Michigan State University, Point Park College κ.ά.). Στο σημείο αυτό θα πρέπει να σημειωθεί 

όμως, ότι η διδακτική προσέγγιση της ορολογίας που βασίζεται στην ανάλυση των όρων 

είναι ανεξάρτητη από την προγραμματισμένη διδασκαλία, μεταξύ, δε, των εγχειριδίων που 

μελετήθηκαν, υπήρχαν και αρκετά που δεν ακολουθούσαν προγραμματισμένη διδασκαλία.  

                                                           
3  Kichigina, Galina (1996): The Ways of Penetration of Greek-Latin Elements into English 

Microbiological Terminology, Proceedings of the 10th European LSP Symposium, Vienna, 29 Aug – 
1 Sept 1995, τ. 2ος, σ. 1023 στην Παριανού, Αναστασία, Κελάνδριας Ι. Παναγιώτης, Ειδικές γλώσσες 
της σύγχρονης εποχής – η επιρροή της αγγλικής στην ελληνική, 5ο Συνέδριο «Ελληνική Γλώσσα και 
Ορολογία» ΕΛΕΤΟ, Λευκωσία, Κύπρος, 13 – 15 Νοεμβρίου 2005 



 

 108 

3   Κατάτμηση, κατηγοριοποίηση και επανασύνθεση του όρου 

Όλα ανεξαιρέτως τα διδακτικά εγχειρίδια που μελετήσαμε για τους σκοπούς αυτής της 

εργασίας, ακολουθούν τον ίδιο τρόπο κατάτμησης του κάθε όρου στις μονάδες από τις 

οποίες σχηματίσθηκε, και τις οποίες αναγνωρίζουν ως πρόθημα (prefix), ρίζα (word root ή 

base) και επίθημα (suffix), για το ρόλο των οποίων δίδεται αναλυτική επεξήγηση (π.χ. το 

πρόθημα καταδεικνύει τόπο, χρόνο, άρνηση, κατεύθυνση, αριθμό ενώ το επίθημα 

καταδεικνύει διαδικασία, κατάσταση, πάθηση ή μέρος του λόγου). Η κατάτμηση αυτή του 

όρου αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό της ιατρικής υπογλώσσας. Οι Καυκαλίδης et al 

αναφέρουν ότι η δομή του ιατρικού όρου σχετίζεται κατά βάση με την μορφολογική του 

πλευρά, ως μορφή, δε, νοούμε τον τρόπο με τον οποίο δημιουργείται το εκάστοτε λήμμα 

ξεκινώντας  αρχικά από μία ρίζα  και μια κατάληξη  (μόρφημα)4. Ανάλογα με τη συνθετότητά 

τους οι ιατρικοί όροι χωρίζονται σε απλούς (ριζικούς),  παράγωγους και σύνθετους. Οι 

καταλήξεις των τριών αυτών κατηγοριών καλούνται ορολογικά μορφήματα  ανάλογα με τη 

θέση τους  -  αν ακολουθεί του θέματος λέγεται επίθημα,  αν προηγείται πρόθημα.  Τόσο το 

επίθημα όσο και το πρόθημα  αποτελούν αδιαίρετα μορφολογικά στοιχεία  και αποτελούν 

μορφές σημασίας εξ ού και ο όρος ορολογικό μόρφημα5. Στην ανάλυση αυτή βασίστηκαν, 

όπως προαναφέρθηκε, όλα τα εγχειρίδια που μελετήσαμε. Τα εγχειρίδια αναφέρονται επίσης 

και στη χρήση του combining vowel (συνήθως /ο/, όπως π.χ. στη λέξη oste/o/arthritis). Η 

ανάλυση του όρου, δε, συνίσταται εκ πρώτης στην κατάτμησή του στις παραπάνω μονάδες, 

στην αντιστοίχιση του νοήματος για την κάθε μία (επεξήγηση) και, τέλος, στην 

επανασύσταση των νοημάτων με σκοπό την κατανόηση και ερμηνεία του όρου. Αυτό που 

πρέπει να απομνημονεύσει ο σπουδαστής είναι το νόημα των μονάδων (προθήματος, ρίζας 

ή επιθήματος) που απαρτίζουν τους όρους και όχι τον όρο αυτό καθεαυτό. Με τον τρόπο 

αυτό πολλαπλασιάζονται γεωμετρικά, θα λέγαμε, οι όροι που μπορούν να συγκρατήσουν και 

να κατανοήσουν οι σπουδαστές κι επιπλέον, εφόσον βασιστούν σε αυτήν την ανάλυση, δεν 

είναι απαραίτητο να έχουν διδαχθεί έναν όρο για να μπορέσουν να τον κατανοήσουν. Για να 

αναφέρουμε ένα παράδειγμα της διαδικασίας αυτής, ο όρος nephroma αναλύεται στη ρίζα 

nephr- και στο επίθημα –oma. Στη ρίζα προσδίδεται το νόημα (ή αλλιώς, δίδεται η 

επεξήγηση) ότι σχετίζεται με τους νεφρούς, ενώ στο επίθημα –oma, ότι υπονοεί τον 

                                                           
4  Προβελέγγιος Στέφανος, Καυκαλίδης Αλέξιος, Χριστοπούλου – Αλετρά Ελένη, Η συμβολή της 

ελληνικής και της λατινικής γλώσσας στη μετάφραση της αγγλικής ιατρικής ορολογίας, Επιστημονική 
Επετηρίδα Τμήματος Ιατρικής 2005;32(1):151-159. 

5  Βαλεοντής, Κ., Ανάλυση των βασικών αρχών της Τεχνικής Ορολογίας, Αθήνα, Εκδοτικός Ελληνικός 
Οργανισμός Τυποποίησης, 1988 στο Προβελέγγιος Στέφανος, Καυκαλίδης Αλέξιος, Χριστοπούλου 
– Αλετρά Ελένη, Η συμβολή της ελληνικής και της λατινικής γλώσσας στη μετάφραση της αγγλικής 
ιατρικής ορολογίας, Επιστημονική Επετηρίδα Τμήματος Ιατρικής 2005;32(1):151-159. 
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καρκινικό όγκο – η επανασύσταση, δε, των νοημάτων οδηγεί στην κατανόηση του όρου 

nephroma ως όγκος στους νεφρούς. Η εκμάθηση των προθημάτων και των επιθημάτων 

αυτών, διευκολύνει την κατανόηση παραπλήσιων όρων, όπως nephr/o/pathy, sarc/oma. Ας 

σημειωθεί εδώ, ότι φυσικά η επιτυχία αυτού του είδους της ανάλυσης του όρου, βασίζεται 

στο πόσο ακριβής κι επιτυχημένος ήταν αρχικά ο σχηματισμός του. Θα πρέπει επίσης να 

αναφέρουμε πως η χρήση παραγωγικών καταλήξεων στο σχηματισμό των όρων 

υιοθετήθηκε και καθιερώθηκε από ιατρούς ήδη από την αρχαιότητα στην προσπάθεια να 

ευκολύνουν τη δημιουργία της ορολογίας της τέχνης τους6, γεγονός που καταδεικνύει, συν 

τοις άλλοις, την ιδιαίτερη σημασία των μονάδων αυτών στο σχηματισμό της ορολογίας, κάτι 

που δεν θα έπρεπε να αμελήσουμε και κατά την διδασκαλία της. 

Το δεύτερο βήμα της διαδικασίας, η αντιστοίχιση δηλαδή, της κάθε μονάδας με το νόημά 

της, γίνεται με τη βοήθεια κατηγοριοποίησης. Η πλέον συνήθης κατηγοριοποίηση, η οποία 

ενισχύεται περαιτέρω από το γεγονός ότι στις περισσότερες σχολές η διδασκαλία της 

ορολογίας λαμβάνει χώρα ταυτόχρονα με τη διδασκαλία της ανατομίας στα πρώτα εξάμηνα, 

γίνεται συνήθως ανά σύστημα του ανθρώπινου οργανισμού (αναπνευστικό, πεπτικό, 

κυκλοφορικό κ.ά.), τόσο όσον αφορά στη φυσιολογία (στην οποία τα 4/5 των όρων της 

αγγλικής ιατρικής ορολογίας προέρχονται από τα λατινικά) όσο και στην παθολογία (στην 

οποία, αντίθετα, οι όροι προέρχονται από τα ελληνικά, όπως μας αναφέρει η Maria 

Bujalkova (1993:10). Στο σημείο αυτό θα πρέπει να τονισθεί η σημασία της 

κατηγοριοποίησης στην εκμάθηση της ορολογίας. Η έκταση του ειδικού λεξιλογίου σίγουρα 

απαιτεί μια μορφή κατηγοριοποίησης που να διευκολύνει περαιτέρω την εκμάθησή του, και 

εξάλλου η ορογραφική εργασία ούτως ή άλλως ακολουθεί θεματική ταξινόμηση των 

δεδομένων7 την οποία μπορούμε να εφαρμόσουμε και κατά την εκμάθηση. 

Τέλος, τα εγχειρίδια παρουσιάζουν ως τελευταίο βήμα της αναλυτικής διαδικασίας, την 

επανασύνθεση του όρου από τα στοιχεία που τον αποτελούν και των οποίων το νόημα έχει 

διδαχθεί ο σπουδαστής. Πρόκειται για την εκ διαμέτρου αντίθετη διαδικασία της κατάτμησης 

(κατά την κατάτμηση ο όρος αναλύεται στα επιμέρους στοιχεία που τον αποτελούν, για τα 

οποία δίδεται το νόημά τους, ενώ στις ασκήσεις ο σπουδαστής καλείται να εντοπίσει τα 

                                                           
6  Λυπουρλής, Δ. Το αρχαίο ελληνικό ιατρικό λεξιλόγιο. Στο: Ιστορία της Ελληνικής γλώσσας: από τις 

αρχές έως την ύστερη αρχαιότητα, επιμ. Α.-Φ. Χριστίδης, Θεσσαλονίκη: Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας 
& Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών (Ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη), υπό έκδοση (2006). 

7  Farji-Haguet D., Humbley J., “Cours Terminologie DESS”. http://www.eila.juissieu.fr/~juilliar/ 
sitetermino/cours/cours_total_deb_john_2003.htm στον Πούγγουρα, Πέτρο, Η συμβολή της 
Ορολογίας στη μετάφραση ειδικών κειμένων: το παράδειγμα μίας ορολογικής εργασίας με 
αντικείμενο την ειδική γλώσσα της Κρυπτολογίας, 1η Συνάντηση Νέων Μεταφρασεολόγων 
«Μεταφρασεολογικές Σπουδές και Έρευνα στην Ελλάδα», Θεσσαλονίκη 1-3 Νοεμβρίου 2006 
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στοιχεία αυτά και να αναγνωρίσει το νόημα του κάθε ενός). Αντίθετα, στην επανασύνθεση 

εξετάζεται η ικανότητά του να σχηματίσει τον όρο από τα επιμέρους στοιχεία, βασιζόμενος 

στο νόημα. Για να χρησιμοποιήσουμε το παραπάνω παράδειγμα, δίδεται η έννοια όγκος 

στους νεφρούς και ο σπουδαστής καλείται να αντιστοιχίσει το όγκος με το επίθημα –oma, 

τους νεφρούς με τη ρίζα –nephr και να σχηματίσει τον όρο nephroma. Γίνεται κατανοητό, 

εδώ, πως μέσω αυτής της διαδικασίας ο σπουδαστής είναι σε θέση να σχηματίσει πάρα 

πολλούς όρους, τους οποίους δεν είναι καν απαραίτητο να έχει διδαχθεί. 

 

4   Παραδείγματα και τρόποι χρήσης 

Για να αναφερθούμε πλέον σε πιο συγκεκριμένα παραδείγματα, θα πρέπει κατ’ αρχάς να 

πούμε πως τα εγχειρίδια που μελετήσαμε ακολουθούν εν πολλοίς την ίδια κατάτμηση και 

κατηγοριοποίηση. Αναφέρονται αρχικά στο ρόλο του προθήματος, του επιθήματος και της 

ρίζας, δίδοντας πληθώρα παραδειγμάτων ώστε να μπορεί ο σπουδαστής να κατατμήσει, σε 

πρώτο στάδιο, τον όρο αναγνωρίζοντας τα επιμέρους στοιχεία του. Στη συνέχεια 

παρουσιάζουν, κατηγοριοποιημένα, τα διάφορα προθήματα, ρίζες κι επιθήματα 

αντιστοιχίζοντάς τα με το νόημά τους, ενώ ταυτόχρονα όσα εγχειρίδια ακολουθούν το 

σύστημα της προγραμματισμένης διδασκαλίας θέτουν και ερωτήματα με συγκεκριμένες 

απαντήσεις, με σκοπό την άμεση ανατροφοδότηση του σπουδαστή. Ακολουθούν 

χαρακτηριστικά παραδείγματα: 

Acr/o ή Acr-: χρησιμοποιείται για να αναφερθούμε στα άκρα του σώματος (χέρια, πόδια).  

- Στη λέξη acr/o/paralysis, πού αναφέρεται το πρόθημα acr/o; 

Megal/o ή megaly: χρησιμοποιείται όταν υπάρχει κάποια μεγέθυνση. 

- Τι σημαίνει acr/o/megaly; 

Dermat/ο: ρίζα που αναφέρεται στο δέρμα. 

-Itis: επίθημα που σημαίνει πάντα ύπαρξη φλεγμονής. 

- Τι σημαίνει acr/o/dermat/itis; (απάντηση, βάσει ανάλυσης: φλεγμονή του δέρματος 

των άκρων). 

- Σχηματίστε τον όρο που σημαίνει παράλυση των άκρων (απάντηση: 

acr/o/paralysis). 

Τονίζεται πως αφού γίνει η κατάτμηση του όρου, η ανάλυση πρέπει να γίνεται ξεκινώντας 
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από το επίθημα, μετά το πρόθημα και τέλος τη ρίζα, όπως για παράδειγμα στη λέξη 

osteoarthropathy: κατάτμηση στα στοιχεία που αποτελούν τον όρο –  oste/o/arthr/o/pathy, 

και εν συνεχεία βάσει της αντιστοίχισης των στοιχείων με το νόημά τους γίνεται ανάλυση του 

όρου (ξεκινώντας από το επίθημα) – pathy = disease / πάθηση, oste/o = bone / οστό, arthr/o 

= joint / άρθρωση, δηλαδή: disease of bone and joint, πάθηση των οστών και των 

αρθρώσεων, ή στη λέξη gastroenteritis: gastr/o/enter/itis  gastr/o = stomach, enter/ = 

intestine, itis = inflammation  inflammation (suffix) of stomach and intestine. 

Η κατηγοριοποίηση που ακολουθείται βασίζεται, όπως προαναφέρθηκε, συνήθως στα 

συστήματα του ανθρώπινου σώματος (π.χ. πεπτικό, κυκλοφορικό) τόσο όσον αφορά στη 

φυσιολογία όσο και στην παθολογία τους ή, άλλοτε, σε ιατρικές ειδικότητες (π.χ. 

χειρουργική, μικροβιολογία). Για κάθε μία κατηγορία παρουσιάζονται τα αντίστοιχα 

προθήματα, ρίζες και επιθήματα με αντιστοίχιση με το νόημά τους. Επί παραδείγματι, στην 

κατηγορία skin και extremities εντάσσονται τα παραδείγματα που αναφέραμε παραπάνω 

(acr/o/megaly, acr/o/dermat/itis). Σε άλλο εγχειρίδιο, στην κατηγορία, για παράδειγμα, 

surgery (χειρουργική), δίδονται τα επιθήματα -tomy = incision, -scopy = visual examination, -

centesis = puncture, -ectomy = excision, -tome = instrument to cut οπότε ο σπουδαστής 

καλείται να αναγνωρίσει, βασιζόμενος σε αυτά, όρους όπως phleb/o/tomy, colon/o/scopy, 

arthr/o/centesis, mast/ectomy, oste/o/tome, αφού έχει ήδη διδαχθεί, στην αντίστοιχη 

κατηγορία της φυσιολογίας, τις ρίζες phleb/, colon, arthr/, mast/, oste/. 

Ενδιαφέρον παρουσιάζει, επίσης, το γεγονός ότι ορισμένα εγχειρίδια παρουσιάζουν, εκτός 

από τα προαναφερθέντα, και μία ανάλυση των προθημάτων και των επιθημάτων η οποία 

βασίζεται περισσότερο στη γραμματική (π.χ. άρνηση / negation – alpha privative: a-, an, 

επιθετικά επιθήματα / adjectival suffixes: -al, -an, υποκοριστικά / diminutive: -arion, -idion, -

iscus, ρηματικά επιθήματα / verbal suffixes: -ize, ονοματικά επιθήματα / nominal suffixes: -ia, 

-ist, -iasis, προθετικά προθήματα / prepositional prefixes: para-, peri-, pro-, meta-, dys-, 

hypo-, hyper- κτλ.). Στο σημείο αυτό διαφαίνεται περισσότερο και η ετυμολογική χρήση και 

περαιτέρω κατανόηση της ορολογίας που είναι δυνατόν να επιτευχθεί με τη χρήση αυτών 

των μεθόδων. 

5   Πλεονεκτήματα 

Τα πλεονεκτήματα αυτής της διδακτικής μεθόδου έχουν, λίγο – πολύ, ήδη διαφανεί, θα 

μπορούσαμε όμως να τα συνοψίσουμε αναφέροντας, κυρίως, το γεγονός ότι, μέσω της 

ανάλυσης του όρου και της κατηγοριοποίησης των επιμέρους στοιχείων που τον αποτελούν, 

επιτυγχάνεται η αποτελεσματικότερη, ευκολότερη και πληρέστερη εκμάθηση του εκτενούς – 
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και διαρκώς εμπλουτιζόμενου – ιατρικού λεξιλογίου, ιδιαίτερα εκείνου που αφορά στις νέες 

τεχνολογίες, την ανάπτυξη της μοριακής βιολογίας (DNA) κ.α.  Η ίδια η φύση της αγγλικής, 

εν προκειμένω, ιατρικής ορολογίας, ο σχηματισμός της, δηλαδή, από στοιχεία της ελληνικής 

και της λατινικής, καθιστούν ευκολότερη αυτήν την ανάλυση των όρων, η οποία προσδίδει 

μια δυναμικότητα στην εκμάθηση καθώς μπορεί να εφαρμοσθεί για μεγάλο αριθμό όρων 

που δεν είναι καν απαραίτητο να έχουν διδαχθεί στους σπουδαστές. 

6   Συμπεράσματα 

Συμπερασματικά, θα μπορούσαμε να πούμε πως, όντως, ενδείκνυται η χρήση της 

περιγραφόμενης στην παρούσα εργασία μεθόδου διδασκαλίας της ιατρικής ορολογίας, λόγω 

όλων των προαναφερθέντων πλεονεκτημάτων της εν συγκρίσει με την κλασική μέθοδο 

απομνημόνευσης ατελείωτων καταλόγων με όρους, η οποία κρίνεται ως επίπονη, συγκριτικά 

αναποτελεσματική αλλά και ιδιαίτερα περιορισμένη. Ακόμα και για τους Έλληνες φοιτητές, 

που διδάσκονται την αγγλική ορολογία στα πρώτα έτη σπουδών και οι ιατρικές τους γνώσεις 

είναι ακόμα πολύ περιορισμένες, η μέθοδος αυτή βοηθά περισσότερο στην ερμηνεία της 

λέξης αφήνοντας σε δεύτερη μοίρα την ιατρική της κατανόηση. Όπως ήδη έχει αναφερθεί, η 

μέθοδος αυτή έχει εφαρμοσθεί με επιτυχία σε αγγλόφωνα πανεπιστήμια. Κατά πόσον όμως 

μπορεί να εφαρμοσθεί με ανάλογη επιτυχία σε Έλληνες σπουδαστές; Ορισμένοι ίσως 

αντιτάξουν στο σημείο αυτό, το γεγονός ότι δεν είναι απαραίτητη η σε τέτοιο βαθμό ανάλυση 

του κάθε όρου και εκμάθηση του νοήματος του προθήματος, της ρίζας και του επιθήματος 

δεδομένου του γεγονότος ότι πάρα πολλοί όροι στην αγγλική ιατρική ορολογία προέρχονται 

από τα αρχαία ελληνικά και θα είναι, προφανώς, αναγνωρίσιμοι από ελληνόφωνους 

φοιτητές. Εδώ θα πρέπει να τονίσουμε όμως, ότι γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο πιστεύουμε πως 

η εν λόγω μέθοδος θα είναι ιδιαίτερα χρήσιμη στους έλληνες φοιτητές, καθώς διαθέτει ένα 

ακόμη πλεονέκτημα, αυτό της αναγνωρισιμότητας των στοιχείων που αποτελούν τον όρο. 

Με την κατηγοριοποίηση και την εκλογίκευση (την αντιστοίχιση με το νόημά τους) των 

στοιχείων αυτών, η εκμάθηση της αγγλικής ιατρικής ορολογίας διευκολύνεται και για τους 

Έλληνες φοιτητές. Εξάλλου, ας σημειωθεί πως, σε όσες ιατρικές σχολές του εξωτερικού και 

τις ελάχιστες του εσωτερικού διδάσκεται αγγλική ιατρική ορολογία ως ξεχωριστό μάθημα, 

ακολουθείται ακόμη ο παραδοσιακός τρόπος διδασκαλίας με την παρουσίαση και 

απομνημόνευση του λεξιλογίου. Για το λόγο αυτό, αν και οι μέθοδοι αυτές 

πρωτοεμφανίσθηκαν σε αγγλόφωνα πανεπιστήμια τη δεκαετία του 1960, ο τίτλος της 

παρούσης εργασίας αναφέρεται σε νεότερες προτάσεις για τη διδασκαλία της αγγλικής 

ιατρικής ορολογίας, καθώς δεν έχουν ακόμη εφαρμοσθεί στην Ελλάδα. Βάσει των ιδιαίτερων 

χαρακτηριστικών του ιατρικού επιστημονικού λόγου και συγκεκριμένα της ιατρικής ορολογίας 
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στα αγγλικά (π.χ. ο τμηματικός σχηματισμός των όρων από στοιχεία της ελληνικής και της 

λατινικής), η επιλογή της συγκεκριμένης αναλυτικής μεθόδου διδασκαλίας κρίνεται λογική και 

προτιμητέα, ιδιαίτερα για τους Έλληνες σπουδαστές. Μην ξεχνούμε, εξάλλου, πως κρίσιμο 

σημείο για τη δυνατότητα πρόσβασης στον επιστημονικό λόγο (και εδώ, συγκεκριμένα, 

αναφερόμαστε στην πρόσβαση του Έλληνα επιστήμονα στον επιστημονικό λόγο της 

αγγλικής) κατέχουν οι εκπαιδευτικοί θεσμοί και ο τρόπος που αυτοί διδάσκουν την επιστήμη 

και την ειδική της γλώσσα8 και ως εκ τούτου πρέπει πάντα να εξετάζουν νεότερες και 

δυνητικά αποτελεσματικότερες μεθόδους διδασκαλίας της. 
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7   Le cas de l’enseignement de la terminologie de la coiffure dans les 
écoles professionnelles grecques 

    
Athéna Delaki 

 
RÉSUMÉ 

Cette intervention porte sur le cas de l’enseignement de la terminologie de la coiffure dans les écoles 

professionnelles grecques. Elle examine la conformité du programme d'études de la terminologie de la 

coiffure destiné aux apprentis-coiffeurs, dans le cadre de la didactique du français langue de spécialité, 

aux fondements de la discipline terminologique.  

La compétitivité dans le monde du travail exige une forte spécialisation au domaine où chacun exerce 

ses activités, d’où le besoin de l’investissement dans l’information spécifique quant à la discipline 

concernée, le cas échéant, la coiffure. Il va de soi que l’usage abondant des produits cosmétiques, des 

firmes capillaires, l’accès aux documents de vulgarisation ainsi qu’à ceux de la haute spécialisation, les 

publicités, le besoin de collaborer et de s’instruire, de voyager, préconisent l’acquisition d’une 

terminologie spécialisée qui s’adresse à un large public qui aurait intérêt à en connaître l’évolution et en 

profiter. L’acquisition d’une compétence terminologique (lexicale) s’impose donc plus impérativement 

que jamais, dans le cas où elle s’avère un facteur déterminant d’intégration dans le marché de travail 

donc de réussite professionnelle. 

 
Η περίπτωση της διδασκαλίας της ορολογίας της κομμωτικής στις 

ελληνικές επαγγελματικές σχολές 
Αθηνά Γ. Δελάκη 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η παρούσα ανακοίνωση αναφέρεται στην περίπτωση της διδασκαλίας της ορολογίας της κομμωτικής 

στις ελληνικές επαγγελματικές σχολές (ΕΠΑ.Σ.) και εξετάζει την συνάφεια του προγράμματος σπουδών 

της ορολογίας της κομμωτικής που προορίζεται στους μαθητευόμενους κομμωτές στο πλαίσιο της 

διδακτικής της γαλλικής, ως γλώσσας ειδικότητας, με τις βασικές αρχές της επιστήμης της ορολογίας. 

Η διδασκαλία της ορολογίας στο πλαίσιο της ειδικότητας της κομμωτικής και συγκεκριμένα των 

μαθητευόμενων κομμωτών αποδεικνύεται ένα δύσκολο έργο. Εντούτοις, η προσπάθεια καταγραφής της 

διδασκαλίας της ορολογίας στον συγκεκριμένο κλάδο αποτελεί μία πρόκληση τόσο σε γνωστικό όσο και 

παιδαγωγικό επίπεδο.  

Η ανταγωνιστικότητα στον κόσμο εργασίας απαιτεί μία έντονη εξειδίκευση στον τομέα όπου ο καθένας 

δραστηριοποιείται και από όπου προκύπτει η ανάγκη για επένδυση στην εξειδικευμένη πληροφόρηση, 

που στην συγκεκριμένη περίπτωση είναι ο κλάδος της κομμωτικής. Η άφθονη χρήση προϊόντων 

αισθητικής,  επώνυμων προϊόντων περιποίησης μαλλιών, τα οποία απευθύνονται στο ευρύ κοινό, 

καθώς και εκείνων της υψηλής εξειδίκευσης, οι διαφημίσεις, οι συνεργασίες, οι επιμορφώσεις και η 
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κινητικότητα μέσω των ταξιδιών, οδηγούν στην ανάγκη για την απόκτηση μιας εξειδικευμένης 

ορολογίας, που απευθύνεται στο ευρύ κοινό που ενδιαφέρεται να εξελιχθεί και να επωφεληθεί από αυτή 

την πρόοδο. Η απόκτηση μιας δεξιότητας στην απόδοση ειδικής ορολογίας (λεξιλογικής δεξιότητας) 

επιβάλλεται περισσότερο από ποτέ, στην περίπτωση που αποδεικνύεται ένας καθοριστικός παράγοντας 

ένταξης στην αγορά εργασίας και συνεπώς επαγγελματικής επιτυχίας. 

Το πρόγραμμα ορολογίας για τον επαγγελματικό κλάδο των κομμωτών θα έπρεπε με βάση τη: 

• τη σύλληψή του, 
• τη θεματολογία του, 
• τις δεξιότητες που αποσκοπεί να αποκτηθούν (λεξιλογικές), 
• τους στόχους και μέσα αφομοίωσής του, 
• τις βάσεις αξιολόγησης του και  
• τη μεθοδολογική και παιδαγωγική συμβολή του  

να είναι σε θέση να καθοδηγεί τους διδάσκοντες κάποιον συγκεκριμένο κλάδο της ορολογίας, όταν 

αντιμετωπίζουν κάποιες δυσκολίες, να προσανατολίζονται μέσα στον ‘’λαβύρινθο’’ της διδακτικής της 

γλώσσας ειδικότητας, σύμφωνα με τις αρχές της επιστήμης, όπως αυτές ορίζονται από την 

επιστημονική τεχνική και παιδαγωγική έρευνα στις μέρες μας. 

Ο στόχος της έρευνάς μας στις επαγγελματικές σχολές κομμωτικής είναι να εξακριβώσει εάν το υπό 

μελέτη αναλυτικό πρόγραμμα ανταποκρίνεται στο ρόλο του (ρόλο πυξίδας) κατά τη διάρκεια της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας. Πιο συγκεκριμένα, εάν προτείνει λύσεις στα προβλήματα που εντοπίζονται 

από τη στιγμή της έναρξης της διδασκαλίας της ορολογίας στην ειδικότητα της κομμωτικής, εάν η 

συνεισφορά του μπορεί να παίξει ρόλο καταλύτη ώστε να : 

• ξεπεραστούν οι δυσκολίες τόσο σε θεωρητικό όσο και λειτουργικό επίπεδο 

• ελαχιστοποιηθούν οι αποτυχίες και τα λάθη και 

• να καλύψει τον τριπλό ρόλο της γλώσσας ειδικότητας (γλωσσικό, κοινωνικο-οικονομικό και 

πολιτισμικό). 

Η σημασία της ορολογίας μπαίνει σε εφαρμογή από την στιγμή της έναρξης της επαγγελματικής 

δραστηριότητας των κομμωτών. Ο κομμωτής ή ο ασκούμενος κομμωτής είναι και οφείλει να βρίσκεται 

σε συνεχή ετοιμότητα να ακούσει μία εξειδικευμένη λέξη, είτε αυτή είναι στα αγγλικά είτε στα γαλλικά. Τα 

προϊόντα που διατίθενται στο εμπόριο (προϊόντα περιποίησης μαλλιών, σαμπουάν, βαφές μαλλιών, 

τεχνικές οδηγίες, επαγγελματικά περιοδικά) ή τα εξειδικευμένα εγχειρίδια που απευθύνονται στο ευρύ 

κοινό, αποτελούν το κατεξοχήν πεδίο επαγγελματικής δραστηριότητας του κομμωτή, καθώς αποτελούν 

αναπόσπαστο κομμάτι της εργασίας του και προϋπόθεση για ένα επιτυχημένο αποτέλεσμα. 

Σε αυτή τη βάση του κοινού πολιτισμού και κουλτούρας, η σήμανση των προϊόντων αποτελεί το πρώτο 

πρεσβευτή της Γαλλίας σε οικονομικό, καλλιτεχνικό και πολιτισμικό επίπεδο. Μία επιστημονική 

παιδαγωγική δραστηριότητα  θα πρέπει να δίνει έμφαση στον ρόλο της φρασεολογίας και της νεολογίας 

προς όφελος της προώθησης της ορολογίας της γαλλικής γλώσσας. 
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0   Introduction  

L’importance de la terminologie se met en relief lors de l’exercice de l’activité 

professionnelle de la coiffure. Le coiffeur ou l’apprenti-coiffeur est toujours à l’affût du sens 

d’un mot spécialisé, qu’il soit en anglais ou en français. Les produits commercialisés 

(produits capillaires, shampooings, coloris, notices techniques, revues professionnelles) ou 

les ouvrages spécialisés de haute vulgarisation constituent le champ favori de son action 

professionnelle parce qu’ils reflètent la vie du salon de coiffure dans lequel il travaille. De 

même, tout autre document en relation avec la culture de l’entreprise que nous voulons faire 

partager, pourrait valoriser la promotion du travail terminologique. Ceci pourrait être enrichi 

avec l’utilisation des documents tels que : publicités, marques, logotypes, emballages, 

catalogues publicitaires, bulletin de salaire, circulaires, brèves spécialisées, bulletins de 

livraison, communications orales entre fournisseurs enregistrées, factures etc. Nous devons 

en somme travailler dans le sens de la conduite du métier. Pour ce faire, nous devrions 

avoir intériorisé les règles de conduite et de comportement ainsi que son idéologie 

socioprofessionnelle et morale. Autrement dit, tâter le pouls de la firme et scanner son 

subconscient. 

Dans cet arsenal de la culture partagée l’étiquetage des produits constitue le premier 

ambassadeur de la France économique, artistique et culturelle à la fois. Une activité 

éducative scientifique devrait alors mettre en valeur le rôle de la phraséologie et de la 

néologie au profit de la promotion du français technique. Le rôle de ces dernières valorise 

les nouvelles réalités grâce à leur lien avec la langue et ceci devrait être exploité dans le but 

d’une politique aménagiste de promotion linguistique. 

Par ailleurs le rôle des mass media, des photos artistiques et des défilés de mode devrait 

être hautement souligné à cause de : 

a) la relation étroite des domaines, mode, couture, maquillage qui s’avère plus 

qu’importante pour la promotion des produits industrialisés et terminologiques. 

b) leur fonction artistique apte à déclencher la motivation chez les apprentis-coiffeurs, à 

créer de la sorte un pont culturel pour passer à un apprentissage tant anodin qu’efficace. 
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1   Le programme d’études (FLE de spécialité) et la terminologie pour le 
public spécifique des apprentis-coiffeurs 

Le programme d’études pour les apprentis-coiffeurs (FLE de spécialité) devrait mettre ces 

artistes dans des situations communicatives propres à leur métier et plus particulièrement à 

l’exercice des activités relatives à leur domaine. Il devrait les préparer au déroulement de 

leur activité professionnelle et leur livrer le savoir faire linguistique apte à satisfaire les 

besoins virtuels langagiers et combler de la sorte leurs carences lexicales lors de l’exercice 

de leurs travaux. Il devrait esquisser en quelque sorte la culture de l’entreprise et 

accompagner les apprentis-coiffeurs dans leur double parcours, linguistique et professionnel 

à la fois. 

Dans le cadre théorique du fonctionnement de ce programme le rôle de la terminologie 

serait adjuvant dans ce sens : aider les artistes à intérioriser la réalité de leur métier à 

travers une conscientisation langagière autre que la leur, qui leur sera déclenchée par le 

biais d’une réflexion sur la langue d’autrui, le cas échéant, la terminologie française de la 

coiffure. 

Pour ce faire la mise en place d’un programme terminologique aurait comme but principal la 

planification, l’implantation, la gestion et la diffusion du travail terminologique au moins dans 

une approche globale afin de rendre les enseignés autonomes de façon qu’ils puissent 
opérer des travaux terminologiques dans de cas où le besoin se présenterait. Il va de soi, 

qu’un programme de terminologie ne pourrait être valable tout seul, autrement dit, 

fonctionner sans l’aide préalable du programme de FLE de spécialité. 

2   L’enseignement de la terminologie 
Concevoir un programme de terminologie présuppose, d’une part, de comprendre son utilité 

et, d’autre part, être averti de l’oxymore qui affecte le besoin de communication 

internationale (auquel répond l’anglais avec la normalisation) et la nécessité de promotion 

des langues (modernisation linguistique et scientifique afin qu’elles puissent survivre, 

politique d’aménagement). 

Les entreprises, le cas échéant les salons de coiffure, sont obligées de s’adapter aux 

impératifs du contexte international, afin de pouvoir répondre aux besoins de la société. 

Cependant, la discipline de la terminologie étant relativement jeune, elle n’a pas encore de 

cadre didactique bien défini. Par conséquent, le risque de tomber dans le discours abstrait 

demeure relativement grand. 

Par ailleurs, le programme de terminologie pour les apprentis-coiffeurs devrait les introduire 
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aux principes de cette discipline, ainsi qu’à leur application, afin de développer leur 

compétence lexicale. C’est dans ce sens qu’on aurait intérêt à travailler, utiliser la 

terminologie comme prétexte pour un enseignement linguistique et pédagogique du 

français. 

Ainsi, l’insertion des connaissances terminologiques tant théoriques que méthodologiques 

dans les programmes s’avère-t-elle une démarche délicate dont la programmation devrait 

être minutieusement élaborée. 

3   La conception du programme analytique et les principes de la discipline 
terminologique 

La conception du programme malgré ses prétentions terminologiques s’avère fautive. La 

preuve en est évidente. Il ne comporte aucune référence à la discipline terminologique. 

Pareillement, il ne fait pas d’intégration des principes terminologiques tels que (le concept et 

le terme, la description du savoir spécialisé, son organisation, sa transmission). 

Aucune arborescence du savoir spécialisé du domaine de la coiffure n’est présentée, de 

même aucune autre visualisation n’est mise en valeur afin de bien pouvoir offrir le domaine 

de la coiffure (en râtelier). 

Pas de référence non plus au réseau sémantique de cette activité professionnelle; par 

conséquent la sensibilisation sémantique et l’exploitation didactique concernant le système 

conceptuel de la discipline ne peut avoir lieu. 

3.1   La thématique 

Cette absence d’arborescence du domaine de la coiffure, a comme conséquence de ne pas 

pouvoir constituer l’environnement langagier sur lequel on pourrait focaliser les termes 

nettement spécifiques de cette branche professionnelle. Il ne planifie donc pas de place 

dans le processus éducatif pour la description de termes plus spécifiques (les termes) de la 

coiffure afin de développer la compétence lexicale des apprentis-coiffeurs. 

Pas de référence non plus à leurs caractéristiques et à leurs propriétés partagées (coupes, 

coupes dames, coupes messieurs, le carré, le faux court, la coupe rétro). 

Les contenus du programme sont balisés d’une thématique passe-partout. On s’aperçoit 

mal quels besoins langagiers spécifiques concernant les coiffeurs seraient satisfaits par 

l’approche des sujets si généraux tels que la culture, le climat, la civilisation, etc. L’allusion à 

un environnement langagier bien déterminé s’avère maladroite car il n’y a aucune indication 

qui puisse actualiser la culture du salon de coiffure et déclencher de la sorte la motivation 
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instrumentale des apprentis-coiffeurs. 

Plus particulièrement nous ne repérons aucune référence aux concepts de la coiffure tels 

que (les cheveux, les coupes, les traitements, les produits, la clientèle). De plus, on 

n’observe pas d’allusion sur le côté instable de la réalité du métier, autrement dit aux 

nouvelles techniques (kérathermie) donc aux nouvelles réalités et au besoin de procéder à 

de nouvelles dénominations (nouveaux termes, néologismes) convenables à désigner ces 

nouvelles réalités professionnelles. 

Par ailleurs, il n’y a pas d’organisation progressive du lexique de la coiffure. La langue n’est 

pas présentée comme un ensemble structuré et organisé dont l’enseignement/ 

apprentissage nécessite la mise en œuvre des stratégies aptes à promouvoir la compétence 

lexicale des apprentis-coiffeurs. 

Nous ne remarquons nulle part la différenciation entre métier et profession qui aurait comme 

résultat la focalisation sur le niveau de spécialisation de la langue à enseigner et plus 

spécialement leur implication à l’activité langagière qu’ils auront à accomplir. 

Le langage du métier exige une explicitation, une référence aux pratiques et aux gestuelles 

alors que celui de la profession met en relief le rapport indirect de l’individu à l’outil ayant 

alors à effectuer des activités langagières plus contraignantes telles que conseiller, 

convaincre, décrire, informer, etc.… 

L’apprenti-coiffeur se trouvant à cheval entre ces deux pôles de son activité professionnelle, 

il se trouve au besoin d’effectuer un apprentissage structuré et progressif (objets, produits, 

notices techniques, mode d’emploi…) qui puisse cristalliser son savoir terminologique et 

mobiliser sa compétence lexicale. Or celle-ci se présente comme nous l’avons vue 

auparavant disloquée. 

3.2   La compétence lexicale (terminologique) 

La compétence lexicale terminologique chez les coiffeurs consiste à apprendre à détecter 

les éléments lexicaux et morphologiques et le glissement du sens dans la création et 

l’évolution des termes afin de focaliser sur leur description pour désigner les concepts. 

Cette compétence, comme nous l’avons précédemment remarqué, est structurée de 

plusieurs composantes dont l’hiérarchisation et l’approche mériteraient un examen plus 

approfondi que nous ne pouvons pas opérer dans le présent devoir. 

Bref la compétence lexicale développée chez les coiffeurs devrait leur permettre de, mettre 

en relief leurs savoirs factuels du domaine de la coiffure ainsi que leur savoir-faire 
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terminologique, toujours dans un but d’optimisation de la communication dans le travail. 

Mais malgré le développement explicite et le classement des fonctions et des notions 

traitées il manque d’importantes indications concernant les facettes de la connaissance 

lexicale structurée, telles que: la prononciation, le sens, le comportement grammatical, les 

collocations, ainsi que les prémisses d’une approche terminologique telles que: le champ 

notionnel, les associations, la fréquence, la polysémie, etc. 

A)   Du côté morphologique (au niveau des termes) 

Etre à même de faire la différence entre les mots simples du lexique général et les unités 

terminologiques du discours spécialisé. Celles-ci renvoient toujours à une définition 

concernant un concept dans un domaine précis le cas échéant la coiffure. Plus précisément: 

Les élèves devraient pouvoir: 

• considérer le terme dans sa dénomination phonique et graphique (hypertrichose, 
atrichie, hypotrichose, alopécie) et réaliser la fréquence de certains formants 
d’origine savante (grécolatine) 

• reconnaître le matériau linguistique (la signification des lexèmes et les formes sur 
lesquelles ils peuvent se repérer, côté formel du terme), par ex. : capill- base 
savante d’origine latine servant à former les mots exprimant l’idée de cheveux 
(extrait de CHEVEUX et POIL dictionnaire du français usuel, cité par Ophélie 
Tremblay, 2003,17) 

• conscientiser la nature des mêmes relations morphologiques entre les mots et les 
acceptions spécialisées (combinatoire de la base lexicale, affixes: préfixes, 
suffixes) par ex: antipelliculaire, défrisage, rasoir, peignoir, tondeuse, coiffeuse 

• pouvoir exprimer leur nature actancielle : 

- (antipelliculaire produit contre la pellicule), anti: contre 

- (défrisage technique ou action contre la frisure de cheveux) dé:    

   action inverse 

- (rasoir, outil qui sert à raser les poils du visage, la barbe ou la <    

   moustache), oir: instrument 

- (peignoir, vêtement dont on s’enveloppe pour se peigner chez 
les     

   coiffeurs, ou ample vêtement de protection, à manches en 
usage      

   chez les coiffeurs et les instituts de beauté). 

- (tondeuse, instrument formé de deux lames qui sert à couper 
les     

   cheveux de l’homme) eur, euse : personne et appareil 

• Pouvoir repérer des termes et leur type simple, composé, dérivationnel 
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• Réaliser la classification des termes en simples et composés selon certains 
critères, à titre indicatif, le nombre de morphèmes: cheveu-chevelu, simple ou 
selon une dérivation, hypoallergénique ou une composition : les sépare-mèches, 
synapsis syntagme terminologique 

• Focaliser sur la structure des termes et sur les différentes formes qu’elle pourrait 
revêtir 

o La siglaison: INFE (Institut National de Formation Coiffure), 
FNCF (Fédération Nationale de la Coiffure Française). 

o Les emprunts: le look Gipsy, styling lisse sublime 

B) a)   Du côté fonctionnel (rôle dans le discours) 

• Reconnaître le rôle primordial des substantifs (Nominalisation) dans leur comportement 
syntaxique dans le discours spécialisé de la coiffure, pour des raisons linguistiques 
économiques et promouvoir ainsi des procédés tels que: 

La conversion syntaxique à partir d’un lexème: 
- Rincer, le rinçage 

- Laver, le lavage 

- Bichonner, le bichonnage 

La lexicalisation : coiffée en biais et souvent effilée jouez-la fine (structure lexicale figée). 

b) Repérer les unités phraséologiques 

• Focaliser sur les unités phraséologiques du domaine de la coiffure (à travers une 
documentation riche) afin de se renseigner sur les conditions d’usage des termes qui sont 
fréquents dans le discours des spécialistes (coiffeurs) et promouvoir ainsi l’approche 
didactique des locutions ou les collocations qui les contiennent, par ex. : 
- Préparer le cheveu à recevoir le shampooing, 

- Se laver correctement le cheveu, 

- Procéder au lavage, 

- Mouiller la chevelure, 

- Utiliser une noisette de produit, 

- Faire pénétrer par des massages légers, 

- Avec les doigts en mouvements rotatifs, 

- Sans frotter violemment, 

- Sans faire bouger la peau du crâne, 

- Laisser agir le shampooing, 

- Faites un rinçage abondant à l’eau tiède, 

- Rendre à la chevelure tout son éclat. 

Le repérage des ces justifications textuelles permettrait d’une part la structuration du 

domaine de la coiffure, d’autre part la recherche des collocatifs qui leur seraient proches en 

désignant ainsi la richesse lexicale du savoir spécialisé. Une belle chevelure, une chevelure 
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souple, une chevelure soyeuse, une chevelure en place.  

C) Du côte sémantique (au niveau des concepts et de leurs relations) 

L’absence des concepts de la coiffure entraîne l’absence totale de leurs définitions ainsi que 

celle de leurs caractéristiques essentielles et distinctives qui aideraient ceux-ci à prendre 

place dans le système conceptuel de la coiffure : prothèses (prothèses capillaires, les 

extensions, les postiches, les perruques..). 

De surcroît, aucune conceptualisation du domaine n’est abordée. Pas de référence aux 

relations entre les concepts (relations hiérarchiques, associatives, hyponymiques…) avant 

d’analyser les termes qui les désignent. 

Par ex. : coloration (coloration permanente, coloration semi- permanente, coloration 

temporaire…). Aucune référence non plus à la démarche onomasiologique qui devrait être 

adoptée et pas de planification d’approche didactique de la fonction métalinguistique de la 

terminologie (Définitions, synonymie, etc). 

Pareillement, aucune réflexion sur la modification de sens qui pourrait avoir lieu dans 

l’actualisation du discours afin de mettre en relief un cas de figure relatif à la créativité de la 

langue concernant le domaine. Ex le blaireau : mammifère carnivore, brosse pour la barbe 

faite en poil de blaireau pour faire mousser le savon (métonymie), une chevelure comme le 

duvet des canards (métaphore). 

D) Du côté pragmatique 

Il n’y a aucune planification du savoir procédural (tâches et activités du domaine de la 

coiffure) nous n’observons aucune référence aux principaux facteurs de la communication 

marquée, (fonction référentielle, sujet, utilisateurs, types de discours) en plus aucune 

implication de la procédure terminologique afin de développer la compétence lexicale et 

l’affiner en compétence terminologique adéquate. 

En titre de conclusion quant à la compétence lexicale envisagée dans ce programme nous 

ne pouvons observer où exactement sont greffées les composantes de cette compétence et 

avec quelle progression ; 

Il n’y a pas de schéma, ni de connaissances lexicales ni de stratégies, ni de techniques. 

Nous ne voyons pas non plus de programmation d’exploitation de ressources formelles, 

fonctionnelles, sémantiques et pragmatiques du lexique. 

3.3   Les objectifs lexicaux (terminologiques) 

Les objectifs lexicaux (généraux) concernant le domaine de la coiffure ne sont pas 
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mentionnés. Plus spécialement les objectifs généraux pourraient être: 

• Repérer les concepts (termes) appartenant au domaine de la coiffure 
• Classifier les termes appropriés à chaque sous-domaine selon des critères de 

grandes classes conceptuelles : 
- Objets (produits, outils, substantifs) 
- Propriétés (visuel, palpable, olfactif, adjectif) 
- Relations (antérieur, postérieur) 
- Opérations (verbes, nominalisations) 

• Développer le sens d’observation lexicale, à partir de leur matériau linguistique. 

• Mettre en place des stratégies de reconnaissance de mots comportant des 
morphèmes composés de formes grecques (alopécie andro-génétique). 

 
Les objectifs lexicaux (terminologiques) pourraient se désigner comme il suit : 

• Distinguer les relations entre termes et concepts (uninotionnalité, polysémie). 
• Analyser les relations entre les concepts. 
• Reconnaître la structure des unités terminologiques). 
• Modéliser les phraséologismes. (terme + adjectif). 

• Se sensibiliser à la créativité de la langue (néologismes).Ex: coiffologie, 
coiffologue. 

4   Conclusion 
Dans le présent travail, nous avons constaté la nécessité de présenter l’utilité de la 

terminologie et son rôle social pour tous les professionnels, qui s’avèrent indubitables, 

d’autant plus pour les apprentis-coiffeurs qui doivent vivre et travailler dans le monde de la 

mode et du paraître qui est en constante mouvance. Par ailleurs elle assurerait leur 

appartenance à la communauté professionnelle en question, elle constituerait un outil 

adéquat afin de parvenir à la valorisation de leur métier et elle s’avère par conséquent un 

lien incontestable entre l’école et la société (économie). 

C’est donc dans cette optique utilitaire et aménagiste que le programme analytique devrait 

être conçu. Il devrait également comporter trois piliers (le quoi, le pourquoi, le comment) 

sans négliger pour cela l’importance de l’approche interculturelle si importante pour 

l’organisation de l’information, le découpage du réel. 

De même la place de la terminologie dans la didactique de la langue de spécialité est à 

souligner; de surcroît il faudrait nettement la distinguer de celle-ci puisqu’elle en constitue un 

niveau supérieur mais d’une optique méthodologique différente, celle de la notion et du 

terme, afin de contribuer au développement de la compétence lexicale des apprentis-
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coiffeurs. 

Celle-ci et ses composantes doivent être laborieusement étudiées d’une façon structurée et 

progressive avec une prépondérance donnée à la fonction métalinguistique de la langue et 

le programme devrait tracer des pistes de réflexion à ce niveau. Par ailleurs la terminologie 

de la coiffure aurait intérêt de refléter tous ces principes fondateurs terminologiques dans la 

conception de son programme dans la mesure où elle vise au développement de leur 

compétence lexicale afin d’assurer leur intégration dans le marché de travail. 

Or le programme officiel de terminologie pour les coiffeurs ne puise pas dans la pratique 

terminologique (termes) puisqu’il ne maîtrise pas le pourquoi (discipline) et il n’indique pas le 

comment (activités). 

En somme nous pourrions conclure que la conception du présent programme ne comporte 

pas de planification terminologique, elle n’est pas du tout souple elle ne vise pas à la 

procédure (comme elle aurait dû le faire) et elle ne déclenche pas les discours qui 

valoriserait les échantillons langagiers représentatifs du domaine de la coiffure, afin de les 

étudier et exploiter toutes les ressources capables de donner des renseignements sur 

l’usage des termes et les conditions dans lesquelles ils sont employés en développant de 

cette sorte la compétence lexicale de coiffeurs. 

Ce manque est d’ailleurs reflété par la thématique abordée, une thématique générale qui ne 

présente pas d’intérêt particulier pour cette catégorie socioprofessionnelle à faible 

verbalisation qui serait motivée par des thèmes proches de la mode et du spectacle; en 

somme le programme ne fournit pas une vue d’ensemble de principes méthodologiques, il 

ne propose pas d’outils propres au travail terminologique et il n’esquisse pas le cadre 

didactique d’activités en question. 

Le rôle de l’enseignant-terminologue n’est pas soutenu faute de méthodes et de 

connaissances pratiques, puisqu’il est censé d’appliquer une discipline dont il ne connaît 

pas les fondements et véhiculer le référentiel de la coiffure qui ne possède même pas dans 

sa langue maternelle. 

Bref, nous pensons que pour aider les apprentis-coiffeurs de constituer leur panoplie 

terminologique et valoriser leur compétence lexicale il faudrait tout d’abord les mobiliser en 

tenant compte de leur profil. 

Ceci s’effectuerait par l’identification de leurs besoins et la mise en valeur de l’arborescence 

du domaine de la coiffure dans un programme de type modulaire qui mettrait en relief les 
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tâches propres du domaine afin de capter l’intérêt des apprentis et focaliser sur les termes 

susceptibles de les impliquer dans le processus éducatif terminologique. 

L’étude de ces termes, de leur morphologie de leur hyperonyme de leurs équivalents de 

leurs phraséologies ainsi que de leurs définitions servirait d’un bon prétexte pour une entrée 

ergonomique tant dans le monde du savoir factuel que du savoir procédural du domaine en 

question. Par ailleurs l’exploitation de leurs ressources formelles, fonctionnelles, 

notionnelles et pragmatiques s’avère indispensable dans la mesure où elle vient focaliser 

sur l’articulation de la pensée de la discipline (grammaire, sémantique, étude textuelle etc.). 

Les attitudes des coiffeurs ainsi que leur motivation seraient affectées par l’acquisition de ce 

savoir-faire terminologique grâce à une typologie d’activités terminologiques qui mettrait en 

relief les étapes du travail terminologique, par le biais de supports tels que l’image, les 

cosmétiques et les dictionnaires spécialisés. 

Nous sommes d’avis qu’une réflexion profonde quant à la reforme du présent programme 

ainsi qu’une approche plus structurée du lexique de la coiffure devraient être sérieusement 

abordées dans la perspective de la promotion de la langue française, ainsi que dans le 

cadre d’une tentative de nivellement des inégalités dans le monde de travail. L’école avec 

l’amélioration de l’enseignement technique et sa volonté d’adaptation aux nouvelles 

exigences du monde contemporain devrait assurer ce brassage et par conséquent travailler 

dans ce sens. 
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GLOSSAIRE DES TERMES FRANÇAIS-GREC 
ΓΑΛΛΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ ΟΡΩΝ 

 
mot spécialisé εξειδικευμένη λέξη  
produits spécialisés εξειδικευμένα προϊόντα 
Français langue etrangère (FLE) Γαλλικά ως ξένη γλώσσα  
FLE de spécialité Γαλλικά ειδικότητας 
terminologie ορολογία 
public spécifique ειδικό κοινό 
apprentis-coiffeurs μαθητευόμενοι κομμωτές 
besoins langagiers γλωσσικές ανάγκες 
activité professionnelle επαγγελματική δραστηριότητα 
conscientisation langagière γλωσσική συνειδητοποίηση 
travail terminologique:  ορολογική εργασία 
normalisation τυποποίηση 
programme analytique αναλυτικό πρόγραμμα 
néologisme νεολογισμός 
compétence lexicale λεξιλογική ικανότητα 
savoir-faire terminologique ορολογική τεχνογνωσία 
champ notionnel εννοιολογικό πεδίο 
prononciation προφορά 
sens σημασία 
comportement grammatical γραμματική συμπεριφορά 
polysémie πολυσημία 
morphologie μορφολογία 
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ΕΝΟΤΗΤΑ  3 
 
 

Ορολογία συγκεκριμένων θεματικών πεδίων –  
Λεξικογραφικές και ορογραφικές μελέτες – Συγχρονική 

και διαχρονική θεώρηση 
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8   Ορολογία συσχετιζόμενη με την διοίκηση του δικαστικού σώματος 
στην Αρχαία Κρήτη 

    
Ángel Martínez-Fernández 

 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Στην ιστορία της δικαστικής ορολογίας στην αρχαία Κρήτη μπορούν να διακριθούν δύο περίοδοι: μια 

αρχαιότερη, μεταξύ του 7ου και του 5ου αι. π.Χ., στην οποία απαντώνται οι δικανικές λέξεις της Κρητικής 

διαλέκτου: και άλλη μια περίοδος πιο πρόσφατη, από τον 5ο αι. π.Χ. και εξής, στην οποία παρατηρείται 

επιρροή της δικαστικής υπερδιαλεκτικής  ορολογίας που ευνοήθηκε από την «Κοινή» γλώσσα. 

Επιπλέον,  όπως η πρώτη περίοδος της νομοθεσίας γραμμένης στην Κρήτη αντανακλά το κοινό δίκαιο, 

που είχε μεταδοθεί προφορικά από μια προηγούμενη περίοδο, έτσι τα πρώτα επιγραφικά κείμενα 

πρέπει να αναχθούν σε μια προηγούμενη κατάσταση γλώσσας.  

Terminology concerning the Administration of Justice 
in Ancient Crete 

    
Ángel Martínez-Fernández 

 
ABSTRACT 
In the history of the legal terminology of Ancient Crete, two periods can be distinguished: an older 

period, between the seventh century BC and the fifth century BC, in which the legal terminology that 

was characteristic of the Cretan dialect appeared; and a more recent period, from the fourth century BC 

onwards, in which the influence made by the legal supradialectical nomenclature favored by the Koiné 

can be noticed. Moreover, as the first period of written legislation from Crete reflects the common law, 

orally transmitted from a previous time, the first epigraphic texts ought to date back, in turn, to a 

previous language state. 

 
 
 
 
 
 
 
 
1. Στην ιστορία της Κρητικής διαλέκτου παρατηρούμε δύο περιόδους αισθητά 

διαφοροποιημένες η μία από την άλλη, οι οποίες θα ληφθούν υπ’ όψη στην παρούσα μελέτη. 

Απαντάται μια περίοδος αρχαιότερη, μεταξύ του 7ου και του 5ου αι. π.Χ., στην οποία η διάλεκτος 

παρουσιάζει μορφές που είναι χαρακτηριστικές, και άλλη μια περίοδος πιο πρόσφατη, μεταξύ 
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του 4ου και του 1ου αι. π.Χ., όπου οι διαλεκτικές μορφές ανταγωνίζονται με αυτές της  «Κοινής» 

γλώσσας. Στην ιστορία της Κρητικής ορολογίας αυτές οι δύο περίοδοι παρατηρούνται καθαρά1. 

 

2. Οι λέξεις που αφορούν τη δικαστική ορολογία θα συγκεντρωθούν σε επιμέρους  

παραγράφους. Στη συνέχεια παρουσιάζεται η Κρητική δικαστική ορολογία που αναφέρεται σε 

κάθε μια από αυτές τις παραγράφους ξεχωριστά.  

A. Τα πρόσωπα που αναλαμβάνουν να ασκούν τη δικαιοσύνη και η άσκηση των 

καθηκόντων τους. 

A.1) Στις αρχαιότερες Κρητικές επιγραφές το πρόσωπο που του έχει οριστεί το δικαίωμα να 

ασκεί δικαιοσύνη είναι ο dikastav", όρος συνήθης στα Ελληνικά και συχνά καταγεγραμμένος 

στην Κρητική διάλεκτο σε όλες τις περιόδους. Σε ένα απόσπασμα ένας νόμος της Γόρτυνας του 

5ου αι. π.Χ. που αφορά τις διαιτησίες (IC IV, 82.2), αναφέρεται στο διαιτητή με τη φράση  

o\ k! ejpitªravpo–ntºi "αυτός στον οποίο υποτάσσονται σε διαιτησία οι δύο πλευρές". Ας 

επισημάνουμε ότι σε κάποιες ιδιαίτερες περιπτώσεις στις οποίες η υπόθεση συσχετίζεται με 

πολιτικό συμφέρον, τότε την αναλάμβαναν οι κόσμοι, δηλαδή οι ανώτατοι άρχοντες. Πρέπει να 

σημειώσουμε επίσης ότι στη νομοθεσία της Γόρτυνας του 5ου αι. π.Χ. απαντάται ο όρος 

ojrfanodikastaiv2 που ορίζεται ως  "δικαστές των ορφανών". Για τα ασκούμενα από τους 

δικαστές (dikastaiv) καθήκοντα μας πληροφορεί ο γνωστός Νόμος της Γόρτυνας, όπου με 

την χρήση των ρημάτων   dikavzw και krivnw διαχωρίζεται καθαρά η αντίθεση μεταξύ δύο ειδών 

διαδικασίας. Με τη ρηματική μορφή dikavdden εκφράζεται η διαδικασία με την οποία ο δικαστής 

βγάζει τη απόφαση του βασιζόμενος στα τεκμήρια των μαρτύρων. Όταν δεν διαθέτει μάρτυρες, 

χρησιμοποιείται η φόρμουλα ojmnuvnta krivnen για να επισημανθεί ότι ο δικαστής θα πάρει 

απόφαση με οριζόμενος σύμφωνα με την εξέλιξη της δίκης. Το ρήμα dikavzw, σε ενεργητική 

φωνή, που σημαίνει "αποφασίζω", απαντάται επίσης στη Γόρτυνα σε άλλες επιγραφές από τον 

7ο αι. έως τον 5ο π.Χ.3 και στην Ελεύθερνα τον 5ο αι. π.Χ.4˙ και σε παθητική φωνή, με την ίδια 

                                                           
1  Για την οροθέτηση του Κρητικού corpus θα παρακολουθηθεί η έκδοση της Μ. Guarducci και για τα 

μεταγενέστερα επιγραφικά ευρήματα το Supplementum Epigraphicum Graecum. Για τις 
συντομογραφίες που χρησιμοποιήθηκαν, IC I-IV: Guarducci, M., Inscriptiones Creticae, 4 τομ. 
Roma 1935-1950. Τόμος 1. Tituli Cretae mediae praeter Gortynios, 1935. Τόμος 2. Tituli Cretae 
occidentalis, 1939). Τόμος  3. Tituli Cretae orientalis, 1942. Τόμος 4, Tituli Gortynii, 1950˙ 
Leg.Gort.= IC IV, 72˙ SEG = Supplementum Epigraphicum Graecum. 

2  Leg.Gort. 12.7 και 12.11-12. 
3  IC IV, αρ. 9 c-g, αρ. 13 g-i, αρ. 21.7, αρ. 42.B.9, 13 και 13-14, αρ. 47.17-8, αρ. 51.1, αρ. 76.B.2-3,  

αρ. 106.5-6, και SEG 23, 1968, αρ. 585.1. 
4  IC II, XII αρ.11.4. 
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σημασία, χρησιμοποιείται στη Γόρτυνα τον 5ο αι. π.Χ.5 Η έκφραση ojmnuvnta krivnen εμφανίζεται 

και σε άλλους νόμους της Γόρτυνας του 5ου αι. π.Χ.6  Για να εκφράσουμε την ιδέα "λαμβάνω 

απόφαση" χρησιμοποιείται επίσης στη Γόρτυνα7 τον 5ο αι. π.Χ. το ρήμα ejkdikavzw, αρκετά 

γνωστό με αυτή τη σημασία στην αττική διάλεκτο.  Με παρόμοια σημασία έχει καταγραφεί στην 

Ελτυνία8  τον 6ο – 5ο αι. π.Χ. το ρήμα gignwvskw σε ένα νόμο για προσβολές που διαπράχθηκαν 

εναντίον παιδιών. Όσο αφορά την έννοια της δικαστικής απόφασης, ευνοϊκή ή όχι προς τον 

κατηγορούμενο, χρησιμοποιείται το ρήμα ajpodikavzw "αθωώνω", στη Γόρτυνα9 τον 7ο – 6ο αι. 

π.Χ., και αντίθετα το ρήμα katadikavzw "εκδίδω καταδικαστική απόφαση" "καταδικάζω", 

καταγεγραμμένο στη Γόρτυνα10  τον 5ο αι. π.Χ. και στην Ελεύθερνα11 τον 6ο – 5ο αι. π.Χ.   

Για να εκφράσουμε τη δίκη που πραγματοποιείται μπροστά σε έναν δικαστή κοινού δικαίου 

(dikastav") χρησιμοποιείται το ουσιαστικό divka, σύνηθες στην Κρητική διάλεκτο από τον 7ο αι. 

π.Χ.  Στην αρχαία νομοθεσία της Γόρτυνας διακρίνεται η δίκη που αφορά τους πολίτες, 

Ûastiva divka12, αλλά και η δίκη που αφορά τους ξένους, kseneiva divka13. Σημειώνεται εδώ η 

χρήση του ουσιαστικού krivsi" σε μια συνθήκη της Γόρτυνας14 του 5ου αι. π.Χ. με τη σημασία 

"απόφαση". Ο τόπος όπου δικάζουν οι δικαστές είναι το dikasthvrion,  όρος κοινής χρήσης στην 

Κρητική ορολογία.Πρέπει να σημειωθεί ότι ο δικαστής υπόβοηθαται σε όλες τις πράξεις της 

διαδικασίας από ένα "γραμματέα" ή "γραφέα", που τα κείμενα της Γόρτυνας από τον 5ο έως τον 

3ο αι. π.Χ. ονομάζουν με το όνομα mnavmwn15. 

A.2) Στην πρόσφατη φάση της Κρητικής δικαστικής γλώσσας για να αναφερθούμε σε ευρεία 

έννοια στην ιδέα του "κρίνω, αποφασίζω" ή  "δικαστής" επαναχρησιμοποιούνται κάποιες από 

αυτές τις λέξεις που είναι συνηθισμένες στην αρχαιότερη χρονική περίοδο. Εξ άλλου, στην 

Ελληνιστική εποχή χρησιμοποιούνται στην Κρητική διάλεκτο λέξεις που είναι ειδικές της 

κοινής γλώσσας και όχι της διαλέκτου. Ας επισημάνουμε, καταρχήν, κάποια ουσιαστικά 

παράγωγα του ρήματος krivnw, όπως krivma "κρίση, απόφαση", στη Λατώ τον 2ο αι. π.Χ.16˙ 

                                                           
5  IC IV, 80.8, 83.3 και 88.3-4. 
6  IC IV, αρ.41.V.9-10 και IV.17-V.1, και αρ.101.2. 
7  IC IV 82.5. 
8  IC I, X, Ελτυνία 2.8. 
9  IC IV, 22.B. 
10  Leg.Gort. 1.4,  8 και 35-36. 
11  IC II, XII 13.6.   
12  IC IV, αρ. 13 g-i, 2, αρ. 64.4. 
13  IC IV, αρ. 80.8. 
14  IC IV, αρ.80.15. 
15  IC IV, αρ.42.B.6, αρ.260.5, Leg.Gort. 9.32, 11.16 και 53.  
16  IC  Ι, XVI, αρ.4.A.23 και 27. 
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kritav" "κριτής διαιτητής", στη Γόρτυνα και στην Ίτανο τον 2ο αι. π.Χ.17˙ krithvrion "δικαστήριο", 

στην Ίτανο τον 2ο αι. π.Χ.18 Πρέπει εδώ να υπογραμμίσουμε τη χρήση κάποιων ειδικών όρων, 

όπως η Κρητική λέξη ejpikrithvrion σε επιγραφές της Ιεράπυτνας και της Γόρτυνας του 2ου αι. 

π.Χ.19  που έχει την σημασία "δικαστική απόφαση", και το ουσιαστικό με πρόθεμα sugkritav" σε 

μια επιγραφή της Ιτάνου20 με την πιθανή σημασία "διαιτητής , δικαστής", όρος που έχει 

καταγραφεί εκτός από την Κρητική διάλεκτο, στο  Etimologicum Magnum (779.17). 

Στην Ελληνιστική εποχή παρουσιάζονται επίσης κάποιες δικαστικές λέξεις που 

σχηματίζονται με το θέμα του divkh. Αυτές είναι οι εξής: α) ejpidikavzw, πιθανώς "αποδίδω 

δικαστικώς σε κάποιον περιουσία  αμφισβητουμένη ", στη Γόρτυνα21  τον 4ο – 3ο αι. π.Χ.˙ β) 

provdiko", χρησιμοποιούμενο στη Γόρτυνα και στην Ιεράπυτνα22 τον 2ο αι. π.Χ. που σημαίνει 

"διαιτητής" μεταξύ δύο πόλεων διάδικων παρόμοια σε σημασία με την αττική λέξη diaiththv". 

Ξεχωριστή αναφορά αξίζει η χρήση του επιθέτου ajprovdiko", άπαξ λεγόμενο, που έχει 

καταγραφεί σε μια συνθήκη της Γόρτυνας23 του 2ου αι. π.Χ., για να αναφερθεί σε μια δίκη "χωρίς 

προηγούμενη διαιτησία". Οι άλλοι δικαστικοί όροι άξιοι αναφοράς είναι τα ουσιαστικά ejpitropav24 

"διαιτησία" , diexagwgav25 "δικαστική απόφαση" και divfro" "κάθισμα" των δικαστών (IC ΙV, 

Γόρτυνα 160.B.3), και τα ρήματα diexavgw26 "αποφασίζω", dialambavnw27 "παίρνω απόφαση", 

"εγκρίνω". 

B. Οι διάδικοι. 
B.1) Στην αρχαιότερη περίοδο της Κρητικής διαλέκτου τα δικαστικά κείμενα δεν 

παρουσιάζουν συγκεκριμένες λέξεις για να ονομάσουμε τον κατήγορο ή την υπεράσπιση. 

Για να αναφερθούμε στον κατήγορο χρησιμοποιείται καμιά φορά στη Γόρτυνα28 στον 5ο αι. 

π.Χ. ο τύπος oj a[rko–n ta'" divka", κυριολεκτικά "αυτός που αρχίζει τη δίκη". Ας σημειώσουμε, 

ωστόσο, ότι για να εκφράσουμε την πράξη "κατηγορώ, καταγγέλλω κάποιον " σε μία δίκη 

                                                           
17  IC ΙV, Γόρτυνα 176.28, IC  ΙΙΙ, IV, Ίτανος 9.19 και 26 
18  IC ΙΙΙ, ΙV, αρ.10.60-61 και 61. 
 19  IC ΙΙΙ, ΙΙΙ, Ιεράπυτνα 4.68, IC ΙV,Γόρτυνα 174.A.49 και 50. 
20  IC ΙΙΙ,ΙV,αρ.1.B.56-57 και 65-66, 3ος αιώνας π.Χ.. 
21  IC ΙV, αρ.160.B.4-5. 
22  IC ΙV, Γόρτυνα, SEG XXIII, 1968, αρ.589.16˙ IC ΙΙΙ,ΙΙΙ, Ιεράπυτνα αρ.4.64-65. 
23  IC ΙV, αρ.175.8. 
24  IC  Ι, XVI, Λατώ 3.8 και 10, και 4.A.3 και 9. 
25  IC ΙΙΙ, ΙΙΙ, Ιεράπυτνα 4.60. 
26  IC ΙΙΙ, ΙΙΙ, Ιεράπυτνα 4.70. 
27  IC ΙV, Γόρτυνα 176.29. 
28  IC ΙV, Γόρτυνα. 42.B.4s, Leg.Gort. 11.51. 
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χρησιμοποιείται στην Γόρτυνα τον 5ο αι. π.Χ. το ρήμα aijtiavomai29, αντίθετο του ρήματος 

ajpokrivnomai30 με την σημασία "απαντάω σε μία κατηγορία", "υπερασπίζω τον εαυτό μου από 

κάποια κατηγορία". Επίσης έχει καταγραφεί στο Νόμο της Γόρτυνας το ρήμα αυτό ως 

δικαστικός όρος με την σημασία «κατηγορώ» κάποιον για κάτι (Leg.Gort. 11.50). Ο ενάγων σε 

μία δίκη αποκαλείται memfovmeno", λέξη καταγεγραμμένη με αυτή τη σημασία μόνο στη δικανική 

γλώσσα της Γόρτυνας31 του 5ου αι. π.Χ. Για να επισημανθεί η ιδέα "ενάγω κάποιον σε ένα 

δικαστήριο", "μηνύω, καταγγέλλω", χρησιμοποιούνται τα ρήματα peuvqen, καταγεγραμμένο στη 

Γόρτυνα από το 5ο αι. έως τον 3ο αι. π.Χ. και στη Μάλλα τον 3ο αι. π.Χ.32, και  portipo–ne'n (= 

prosfwnei'n), καταγεγραμμένο στην Αξό τον 5ο – 6ο αι. π.Χ.,33 και στις δύο περιπτώσεις το ρήμα 

παρουσιάζει δικαστική σημασία που έχει επισημανθεί μόνο στην αρχαία Κρητική διάλεκτο.  

Ο "αντίπαλος κατά τη δίκη" ονομάζεται με τον όρο ajntivmo–lo" (= αττική διάλεκτος  ajntivdiko"), 

που απαντάται στη Γόρτυνα από τον 7ο έως τον 5ο αι. π.Χ.34 Αυτή η λέξη ανήκει σε μια 

οικογένεια λέξεων δικαστικής σημασίας με ρίζα mwl- συνηθισμένων στην Κρητική διάλεκτο, που 

ανέρχεται στην αχαϊκή ή μυκηναϊκή βάση της διαλέκτου. Έχουν αυτή τη ρίζα το ομηρικό 

ουσιαστικό mw'lo" και οι Κρητικοί όροι που απαριθμούνται στη συνέχεια εκτός από την 

προαναφερθείσα λέξη ajntivmo–lo". Δηλαδή: 1) Το ρήμα mo–livo– (με τη κανονική μετατροπή του ε σε 

ι μπροστά από φωνήεν) που σημαίνει "κρίνω", "δικάζω". Αυτό το ρήμα είναι πολύ συχνό στη 

Γόρτυνα από τον 7ο αι. έως το 5ο π.Χ. Αλλά επίσης απαντάται στην Ελεύθερνα σε μια επιγραφή 

του 6ου – 5ου αι. π.Χ. (IC  ΙΙ, ΧΙΙ, αρ.15.a-b.3). Η χρήση του έχει καταγραφεί επίσης σε επιγραφές 

του 3ου αι. π.Χ., μια φορά στη Λατώ (IC  Ι, XVI, αρ.1.27 και 34) και άλλη μια στη Γόρτυνα (IC ΙV, 

αρ.165.8 και 12).- 2) Τα σύνθετα ρήματα που προέρχονται από το mo–livo–, ajmpi-mo–livo– "δικάζω για 

κάτι" (Leg.Gort. 1.2-3, 6.27, 9.19-20), ajpo-mo–livo–  "υπερασπίζομαι" (Leg.Gort. 6.26 και 9.18), και 

ejpi-mo–livo–, που ισοδυναμεί με τον τύπο της αττικής  ejpidikavzesqai, με την πιθανή σημασία 

"ενάγω κάποιον στο δικαστήριο" (Leg.Gort. 9.28-29 και 31-32), τα οποία είναι όλα 

καταγεγραμμένα στον 5ο αι. π.Χ. στο Νόμο της Γόρτυνας.- 3) Τα σύνθετα ουσιαστικά ajnti-mo–liva 

"δίκη", σε μία επιγραφή της Γόρτυνας του 7ου-6ου αι. π.Χ. (IC ΙV, αρ.13.b.1)˙ ajmpiv-mo–lo" "αυτός 

για τον οποίο κάνουν δίκη άλλοι, το αίτιο της δίκης ", στη Γόρτυνα τον 5ο αι. π.Χ. (IC ΙV, 57.9, 

Leg.Gort. 10.27-28)˙ ajnke-mo–liva "δίκη που αφορά έναν συγγενή, είτε έναντι ενός συγγενή (π.χ. 

                                                           
29  IC ΙV, Γόρτυνα  αρ.47.26-27, αρ.80.15. 
30  IC ΙV, αρ.80.14. 
31  IC ΙV, Γόρτυνα αρ.41.VII.8-9 και 13, αρ.78.8, αρ.82.8-9, Leg.Gort. 9.54. 
32  IC ΙV, Γόρτυνα: αρ.83.3, 4-5, 7 και 9-10, αρ. 162.7, αρ.163.5, και SEG XXIII, 1968, 589.9-10. IC  Ι, 

XIX, Μάλλα: αρ. 1.3. 
33  IC  ΙΙ, V, Αξός, αρ.9.8. 
34  IC  ΙV, Γόρτυνα: αρ.13.a-1, Leg.Gort. 6.26 και 9.19. IC ΙΙ, V, Αξός: αρ.10.A.4. 
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στις δίκες εξαιτίας κληρονομιάς), είτε λόγω ενός συγγενή (π.χ. στις δίκες που δημιουργούνται 

από την παθητική μετάδοση καθηκόντων στους κληρονόμους)", στη Γόρτυνα  τον 5ο αι. π.Χ. (IC 

ΙV, αρ.21.3 και 44.7).- 4) Το επίρρημα  aj-mo–leiv "χωρίς δίκη", άπαξ λεγόμενο, καταγεγραμμένο σε 

μια επιγραφή της Γόρτυνας του 5ου αι. π.Χ. (αρ.75.D.4-5). -    

B.2) Στις κρητικές επιγραφές της Ελληνιστικής εποχής χρησιμοποιούνται άλλες λέξεις, που 

οφείλονται στην επιρροή της κοινής γλώσσας, για να εκφράσουν την ιδέα "δικάζω", όπως το 

ρήμα diadikavzw σε μέση φωνή, χρησιμοποιούμενο στη μετοχή ως υποκατάστατο του 

oiJ diadikazovmenoi "οι διάδικοι" (IC ΙΙΙ, ΙV, Ίτανος 9.27-28), diafevrw, καταγεγραμμένο στη μετοχή 

ως υποκατάστατο του oiJ diaferovmenoi "οι διάδικοι" (IC ΙΙΙ, ΙV, Ίτανος 9.29), και το ουσιαστικό 

diamfisbhvthsi" "δίκη" (IC ΙΙΙ, ΙV, Ίτανος 9.55). Επίσης στις πρόσφατες επιγραφές παρατηρείται η 

χρήση του ρήματος ejndeivknumi ως δικαστικός όρος που σημαίνει "καταμηνύω, καταγγέλλω" (IC 

ΙΙΙ, ΙΙΙ, Ιεράπυτνα 1.A.7, 8, 9 και 10), και του ρήματος  ajpologevomai, "απολογούμαι εναντίον της 

κατηγορίας κάποιου", σε μια δίκη διαιτησίας μεταξύ δύο πόλεων (IC ΙΙΙ, ΙV, Ίτανος 10.17). Τέλος, 

ας δούμε σε αυτή την παράγραφο τη χρήση μιας σειράς δικανικών λέξεων που σχηματίζονται 

με το θέμα divkh στις επιγραφές που απαντώνται  στην Ελληνιστική  εποχής  Πρόκειται για τις 

ακόλουθες: α) Το ρήμα dikavzw σε μέση φωνή "καταθέτω αγωγή", "υποβάλλω ένσταση", στη 

Λεβήνα (IC  Ι, ΧVII, αρ.1.9, 3ος αι. π.Χ.), και στην Ιεράπυτνα  (IC ΙΙΙ, ΙΙΙ, αρ.4.49 και 52, 2ος αι. π.Χ.). 

β) Το ρήμα prodikavzw σε μέση φωνή  σημαίνοντας  "καταθέτω αγωγή από πριν", στη Γόρτυνα 

στον 2ο αι. π.Χ. (SEG XXIII, 1968, αρ.589.18). γ) Το ουσιαστικό dikaiologiva "υπεράσπιση", που 

αναφέρεται σε δύο πόλεις που διαδικούν σε μια δίκη διαιτησίας στην Ίτανο στον 2ο αι. π.Χ. (IC 

ΙΙΙ, ΙV, αρ.9.31, 55 και 94). δ) Το επίθετο e[ndiko" που σημαίνει "υποκείμενος σε δίκη", ή "με 

δικαίωμα για δίκη", σημασία καταγεγραμμένη μόνο στην κρητική διάλεκτο, που απαντάται στη 

Γόρτυνα τον 5ο αι. π.Χ. 

Γ. Τα αποδεκτά  τεκμήρια κατά τη δίκη. 
α) Μάρτυρες. 

Η μαρτυρία και ο όρκος είναι τα μοναδικά τεκμήρια αποδεκτά στη δίκη της Γόρτυνας. Όσον 

αφορά τους μάρτυρες, τον αριθμό τους και τον χαρακτήρα τους ρυθμίζονται από τον νόμο σε 

κάθε περίπτωση.  Για να ονομάσουμε το μάρτυρα χρησιμοποιείται η λέξη mai'tu", που 

εμφανίζεται συχνά στους νόμους της Γόρτυνας από τον 6ο έως το 5ο αι. π.Χ. και μια φορά στην 

Ελεύθερνα και στη Λυττό το 6ο – 5ο αι. π.Χ. (IC  ΙΙ, XII, Ελεύθερνα.8.1, IC  Ι, XVIII, Λυττός  5.10). 

Επίσης αυτή η λέξη έχει καταγραφεί στη Γόρτυνα τον 2ο αι. π.Χ. (SEG XXIII, 1968, αρ.589.14) 

και στην Κνωσό στον 3ο αι. π.Χ.  (IC  Ι, VIII, αρ.5.B.10). Πρέπει να επισημάνουμε επίσης τη 

χρήση του ρήματος maituvromai, σε ένα απόσπασμα νόμου από την Ελεύθερνα του 6ου – 5ου αι. 

π.Χ., (IC  ΙΙ, XII, αρ.13.4). Για να εκφραστεί η ιδέα "καταθέτω σαν μάρτυρας" δημιουργείται στην 
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δικανική γλώσσα της Γόρτυνας το σύνθετο ρήμα ajpofwnevw (= αττική marturevw), σύνηθες στις 

επιγραφές του 5ου αι. π.Χ. Ομοίως, το σύνθετο profwnevw χρησιμοποιείται στη Γόρτυνα τον 5ο αι. 

π.Χ με την δικανική σημασία "καταθέτω προκαταβολικά"  ενώπιον μαρτύρων, μεταξύ διαδίκων 

(IC ΙV, αρ.81.9˙ αρ.75.A.6, αποκαταστημένο). Το απλό ρήμα fwnevw, αρκετά καταγεγραμμένο στα 

Ελληνικά από τον Όμηρο με την γενική σημασία "φωνάζω, ομιλώ", χρησιμοποιείται και στην 

Κρητική διάλεκτο σαν τεχνικός όρος της δικανικής γλώσσας με την σημασία "καταθέτουν σε μια 

δίκη τα μέρη των διαδίκων", καταγεγραμμένο στη Γόρτυνα τον 5ο αι. π.Χ. (Leg.Gort. 1.19, 2.36, 

2.54) και στην Αξό τον 6ο – 5ο αι. π.Χ. (IC  ΙΙ, V, αρ.1.11). 

β) Όρκος.  

Η λέξη o[rko", αναφερόμενη στον όρκο που δίνεται σε μια δίκη από τα δύο μέρη, από τους 

μάρτυρες ή από το δικαστή απαντάται στη Γόρτυνα από τον 7ο αι. έως τον 5ο π.Χ. (IC ΙV, 

αρ.9.n*, Leg.Gort. 11.47) και στην Ελεύθερνα τον 6ο – 5ο αι. π.Χ. (IC  ΙΙ, XII, αρ.3.2 και 3), και 

επίσης σε κάποιες πρόσφατες επιγραφές (IC  Ι, VIII, Κνωσός αρ.5bis.5, 3ο  αι. π.Χ. IC  ΙΙ, V, Αξός 

αρ.25.B.3, 3ος αιώνας π.Χ.). Πρέπει να υπογραμμίσουμε την χρήση κάποιων παράγωγων και 

σύνθετων αυτής της λέξης όπως τα εξής: α) Το επίθετο παράγωγο o[rkio" "αυτός που υπόκειται 

σε όρκο, αυτός που έχει δεσμευτεί με όρκο", σε ένα απόσπασμα ενός νόμου της Δρήρου του 

7ου – 6ου αι. π.Χ. (SEG XV, 1958, N.564.2). Το συγκριτικό επίθετο ojrkiov–tero" χρησιμοποιείται 

συχνά στους νόμους της Γόρτυνας του 5ου αι. π.Χ. στην στερεότυπη φράση 

ojrkiov–teron / ojrkio–tevran h[mhn για να επισημανθεί ότι ο όρκος κάποιου θα έχει προτεραιότητα στη 

δίκη (IC IV, Γόρτυνα 41.II.12, 42.B.5, 45.D.3-4, Leg.Gort. 2.15, 3.49-50, 4.6-7). β) Το σύνθετο 

ojro–movta", χρησιμοποιούμενο σε ένα απόσπασμα νόμου της Γόρτυνας του 7ου – 6ου αι. π.Χ. 

για να επισημάνει το δικαστή που έχει δεσμευτεί με όρκο (IC IV, αρ.8.i). Με την ίδια σημασία η 

λέξη χρησιμοποιείται στην Αρκαδική διάλεκτο τον 6ο αι. π.Χ. (IG V 2, 261.2, Μαντίνεια) και στη 

Λοκρική τον 5ο αι. π.Χ. (IG IX 1, 333.16). γ) Το επίθετο  e[norko" "που έχει δεσμευτεί με όρκο", 

συχνός όρος στην αττική διάλεκτο, ο οποίος απαντάται στη Κρητική διάλεκτο και στις 

πρόσφατες επιγραφές (IC I, ΙΧ, Δρήρος 1.B.45, 3ος – 2ος αι. π.Χ., IC I, ΧVI, Λατώ 5.46, 2ος αι. 

π.Χ., IC III, IV, Ίτανος 6.6, 3ος αι. π.Χ.). δ) oJrkwthv", ¸όνομα  ενεργούντος  προσώπου από το 

ρήμα oJrkovw με κατάληξη -th", με τη σημασία "αυτός που βάζει κάποιον να ορκιστεί", όνομα 

συχνό στην αττική και καταγεγραμμένο στην  κρητική σε μια επιγραφή της Ιεράπυτνας του 2ου 

αι. π.Χ. (IC III, III,  αρ.3.A.101). ε) το ρήμα ejrxorkivzw "κάνω κάποιον να ορκιστεί", συχνή λέξη 

στην κρητική διάλεκτο. 

Όσον αφορά το ρήμα o[mnumi "ορκίζομαι", η χρήση του είναι πολύ συχνή τόσο στις αρχαιότερες 

επιγραφές όσο και στις πιο πρόσφατες. Αυτό το ρήμα χρησιμοποιείται επίσης με πρόθεμα σε 

πολλά σύνθετα ρήματα: α) ajpovmnumi "αρνούμε με όρκο", ρήμα συχνό στα Ελληνικά από τον 
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Όμηρο με αυτή τη σημασία, στη Γόρτυνα από τον 7ο έως το 5ο αι. π.Χ. (IC IV, αρ.22.B, 

Leg.Gort. 3.7 και 9-10, N.54 και 11.48-49) και στην Αξό σε μια πρόσφατη επιγραφή (IC IΙ, V, 

αρ.25.B.7, 3ος αιώνας π.Χ.). Ας επισημάνουμε εδώ το σύνθετο επίθετο ajpov–moto" "ο 

δεσμευμένος με όρκο να μην κάνει κάτι", καταγεγραμμένο στο Νόμο της Γόρτυνας (IC IV 

,11.28). β) ejxovmnumi "αρνούμαι κάτι με όρκο", ρήμα αρκετά καταγεγραμμένο στην αττική 

διάλεκτο με αυτή τη σημασία, σε απόσπασμα ενός νόμου της Δρήρου του 5ου αι. π.Χ. (SEG 

XXIII, 1968, N.571.1). γ) sunexovmnumi, άπαξ λεγόμενο, χρησιμοποιούμενο σε μέση φωνή σε ένα 

νόμο της Γόρτυνας του 5ου αι. π.Χ. (IC IV, αρ.81.18-19) με την έννοια "αρνούμαι κάτι με όρκο". 

δ) ejpovmnumi "ορκίζομαι σύμφωνα με", ρήμα συχνό στα Ελληνικά από τον Όμηρο, στη Γόρτυνα 

τον 2ο αι. π.Χ. (IC IV, αρ.184.b.22-23). Το επίθετο σε -to" ejpov–moto", σημαίνοντας πιθανώς "ο 

ορκισμένος, αυτός που με όρκο βεβαιώνει κάτι", βρίσκεται στη Γόρτυνα τον 7ο -6ο αι. π.Χ. (IC IV 

αρ.8.e-f). ε) katovmnumi "βεβαιώνω με όρκο", χρησιμοποιούμενο στη Γόρτυνα τον 5ο αι. π.Χ. (IC 

IV αρ.77.B.11) και στον 4ο – 3ο αι. π.Χ. (IC IV, αρ.160.B.8-9). στ) sunovmnumi "ορκίζομαι μαζί με 

κάποιον", λέξη πρόσφατη στην κρητική διάλεκτο (IC I, ΙΧ, Δρήρος 1.B.71-72, 3ος – 2ος αι. π.Χ.). 

Ας αναφέρουμε επίσης μερικά ονόματα σχηματιζόμενα με τη ρίζα του αορίστου  ojmo-  από το 

ρήμα  o[mnumi. Έτσι, α) Το ουσιαστικό ojmovth", όνομα ενεργούντος προσώπου σε κατάληξη -th", 

σε ένα νόμο της Δρήρου από τον 6ο αι. π.Χ. (Demargne-H. Van Effenterre, BCH 61, 1937, 

σελ.334, l.4). Σημειώνεται ότι αυτή η λέξη δεν είναι γνωστή, εκτός από την κρητική διάλεκτο, δεν 

είναι γνωστή παρά μόνο στους γραμματικούς (Theognostus, Canones, 45˙ Etym. Magn., 

258.3). β) Το σύνθετο ουσιαστικό  ojmo–movta" "ορκίζομαι μαζί με κάποιον", κρητική λέξη 

καταγεγραμμένη στη Γόρτυνα το 6ο – 7ο αι. π.Χ. (IC IV, αρ.4.3) και στη Λυττό 6ο – 5ο αι. π.Χ. (IC 

I, XVIII, αρ.5.13). 

Δ. Αποτέλεσμα και εκτέλεση της απόφασης της δίκης. 
α) Θετική ή αρνητική έκβαση της δίκης. 

Το ρήμα nikavw χρησιμοποιείται συχνά στην κρητική διάλεκτο ως δικανικός λόγος και σημαίνει σε 

ενεργητική φωνή "κερδίζω μια δίκη" και σε παθητική φωνή "ηττώμαι, χάνω τη δίκη". Έχετε 

υπόψη ότι η δικανική γλώσσα χρησιμοποιεί συχνά, όπως στην περίπτωση του ρήματος mwlevw, 

λέξεις με αρχική σημασία στρατιωτική. Αυτή η χρήση του nikavw είναι συχνή στην κρητική 

διάλεκτο σε όλες τις εποχές. Εξάλλου το ουσιαστικό nivka χρησιμοποιείται επίσης στη Γόρτυνα 

τον 5ο αι. π.Χ. "νίκη που έχει επιτευχθεί με δίκη" (Leg.Gort. 9.31).      

β) Πρόστιμα.   

Πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι οι δικανικές κυρώσεις που υποδεικνύονται έχουν χρηματικό 

χαρακτήρα. Έχουμε λοιπόν τις ακόλουθες λέξεις που αναφέρονται στα πρόστιμα: i) Λέξεις που 

έχουν σχηματιστεί με το θέμα του ρήματος ajavw. Πρόκειται για μια σειρά λέξεων που 
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χρησιμοποιήθηκαν στην κρητική διάλεκτο με δικανική σημασία, δηλαδή: το όνομα a[–ta–, δωρική 

μορφή για a[–th (Όμηρος, ποιητές), με την έννοια πρόστιμο, που ισούται με zhmiva στην αττική˙ το 

ρήμα ajtavw, σημαίνοντας στην ενεργητική φωνή "επιβάλλω ένα πρόστιμο" και σε παθητική 

"τιμωρούμαι με ένα πρόστιμο", "τιμωρούμαι να πληρώσω ένα χρηματικό πρόστιμο", και τα 

σύνθετα επίθετα a[na–to" και με στερητικό ajpov, a[pa–to", με τη σημασία "απρόσβλητος από την 

τιμωρία", "εξαιρεθείς από πρόστιμο".- ii) Άλλη λεξική οικογένεια που χρησιμοποιείται στην 

κρητική διάλεκτο για να εκφράσει την ιδέα τη δικανικής ποινής είναι μια σειρά λέξεων που 

σχηματίζονται από το θέμα του ρήματος tivnw. Έτσι το ουσιαστικό *tituv" (= αττική tivsi") 

"πρόστιμο", χρησιμοποιημένο στη μορφή γενικής ενικού tituvÛo" σε ένα νόμο της Γόρτυνας του 

7ου – 6ου αι. π.Χ. (IC IV, αρ.13.d.2), μοναδική τεκμηριωμένη εμφάνιση της λέξης στα Ελληνικά˙ 

το ρήμα *titeuvw, που έχει καταγραφεί μόνο στην κρητική διάλεκτο , όπου απαντάται με τις 

μορφές titouÛevsqo– "θα τιμωρηθεί με χρηματικό πρόστιμο, θα του επιβληθεί ένα πρόστιμο", (IC 

IΙ, V,  Αξός 9.5 και 10-11, τον 4ο – 5ο αι. π.Χ.), και titoÛtov" "τιμωρούμενος με πρόστιμο" (IC IV, 

Γόρτυνα 15.c.1, 7ο – 6ο αι. π.Χ.)˙ Αλλά και το όνομα tivta", όνομα ενός άρχοντα στη Γόρτυνα 

υπεύθυνου να εισπράξει τα πρόστιμα (IC IV, αρ.14.g-p.1, N.15.a-b.2, N.78.5 και 7, N.102.3, 

N.107.1, αρ.165.7, IC I, XVI, αρ.1.34). Ας δούμε εδώ το επίθετο ejntitov", ρηματικό επίθετο σε 

-to" από *ejntivnw, "υποκείμενος σε ποινή", καταγεγραμμένο σε ένα σχόλιο του λεξικού του 

Ησυχίου και σε μία επιγραφή της Λεβήνας του 2ου αι. π.Χ. (IC I, XVII,  αρ.2.a.6).- iii) Το 

ουσιαστικό ti–mhv και μερικά από τα σύνθετά του. Για να εκφράσει την ιδέα "πρόστιμο" 

χρησιμοποιείται καμιά φορά στα αρχαία κρητικά κείμενα το ουσιαστικό timav, όνομα σύνηθες στα 

Ελληνικά με αυτή τη σημασία.  Σε μία επιγραφή της Γόρτυνας του 5ου αι. π.Χ. χρησιμοποιείται 

επίσης με τη σημασία "ποινή, πρόστιμο" η λέξη to; ejpitivmion (IC IV, αρ.77.B.9-10). Με αυτή την 

έννοια στα κείμενα της ελληνιστικής εποχής χρησιμοποιούνται, εκτός από τις προαναφερθείσες 

λέξεις, άλλες λέξεις που οφείλονται στην κοινή γλώσσα, όπως  ta; provstima και to; ejpivtimon.-  iv) 

Το ρήμα za–mio'men "τιμωρώ με χρηματικό πρόστιμο", λέξη κοινή στα Ελληνικά. Στην κρητική 

διάλεκτο παρουσιάζεται στα αρχαία κείμενα (π.χ. IC IV, Γόρτυνα 80.6, 7 και 7-8, 84.3, IC IΙ, V, 

Αξός 1.4). - v) Τo ουσιαστικό poinav, σε ένα απόσπασμα από κάποιο νόμο της Γόρτυνας του 7ου 

αι. π.Χ. με την έννοια "χρηματική ποινή, πρόστιμο" (IC IV, αρ.8.a-d).-  vi) Άξια μνείας είναι η 

χρήση της λέξης divkh, σημαίνοντας "ποινή, πρόστιμο",  σε μια επιγραφή της Ιεράπυτνας της 

Ελληνιστικής εποχής (IC IΙΙ, ΙΙΙ, αρ.4.52).  

 

3. Από τα προηγούμενα προκύπτουν κάποια συμπεράσματα. Η αρχαιότερη περίοδος της 

κρητικής διαλέκτου αναφέρεται στην εποχή των πρώτων γραμμένων νομοθεσιών της Κρήτης 

στις οποίες αντικατοπτρίζεται το κοινό δίκαιο που έχει μεταδοθεί προφορικά από μια πρότερη 
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εποχή. Σε αυτή την περίοδο χρησιμοποιούνται, μαζί με τις λέξεις που είναι συνήθεις στα 

Ελληνικά ή κοινές σε άλλες νομοθεσίες, πολυάριθμες λέξεις ειδικές στην δικανική κρητική 

γλώσσα. Πρόκειται για λέξεις που έχουν καταγραφεί στα Ελληνικά μόνο στην Κρήτη ή που όταν 

υπάρχουν εκτός Κρήτης παρουσιάζουν μια ειδική σημασία που έχει καταγραφεί μόνο στη 

διάλεκτο. Μεταξύ των λέξεων καταγεγραμμένων μόνο στην Κρήτη εμφανίζονται πολλά άπαξ 

λεγόμενα που φανερώνουν τη λεξική δημιουργικότητα της διαλέκτου.  Η πιο πρόσφατη 

περίοδος μεταξύ του 4ου και του 1ου αι. π.Χ., χαρακτηρίζεται από την ύπαρξη μιας 

υπερδιαλεκτικής δικανικής  γλώσσας με αττική βάση, που ευνοήθηκε από τις συχνές επαφές 

που πραγματοποιήθηκαν σε αυτή την περίοδο μεταξύ των πόλεων σε όλο τον Ελληνικό κόσμο. 

Οι πρόσφατες λέξεις που οφείλονται στην κοινή γλώσσα αντικαθιστούν συχνά τις αρχαιότερες 

λέξεις. Ωστόσο, είναι φανερό ότι σε άλλες περιπτώσεις οι ειδικές λέξεις της αρχαίας νομοθεσίας 

εξαφανίζονται εξαιτίας της αλλαγής των πράξεων για τις οποίες αρχικά δημιουργήθηκαν. 
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9   Η ελληνική στρατιωτική ορολογία –  
Αναλυτική παρουσίαση και αντιπαραβολή με την αντίστοιχη 

γερμανική 
    

Αιμιλία Ροφούζου 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Ο στρατός είναι μια κλειστή κοινωνία, η οποία διαθέτει δικές της συνήθειες, κανόνες και χαρακτηριστικά 

γνωρίσματα.  Όπως κάθε κλειστή κοινωνία, έτσι και ο στρατός κάθε χώρας έχει αναπτύξει με την 

πάροδο του χρόνου μια συγκεκριμένη ορολογία. Επειδή γλώσσα και κοινωνία συνδέονται στενά, η 

επικοινωνία των στρατευμένων φέρνει στο φως πολλά χαρακτηριστικά της κοινωνίας και του τρόπου 

διαβίωσής τους και αντιστρόφως η μελέτη των γνωρισμάτων της στρατιωτικής ζωής αποτελεί 

αστείρευτη πηγή πληροφόρησης για τη στρατιωτική ορολογία. 

Στην παρούσα μελέτη παρουσιάζονται πρωτίστως οι σημαντικότερες πτυχές του ελληνικού 

στρατιωτικού ιδιώματος, το οποίο υποδιαιρείται στην επίσημη και στην ανεπίσημη στρατιωτική ορολογία 

και γίνεται, επίσης, μια σύντομη συγκριτική προσέγγιση της ελληνικής και γερμανικής ανεπίσημης 

στρατιωτικής γλώσσας. 

Greek military terminology –  
Analytical presentation and comparation with the german equivalent 

    
Aimilia Rofouzou 

ABSTRACT 

The army is a closed society, which has its own rules, habits and characteristics. Like every closed 

society each country’s army has developed as time has past its own specific terminology. Due that 

language and society are related, the way the soldiers communicate between themselves reveals a lot 

of the characteristics of their society and their personal and social behavior and the study of the military 

life gives us information about the military terminology.   

This study reveals the most important characteristics of the military terminology, which is divided 

between the official and the unofficial and compares the greek and german unofficial military 

terminology.   

 

 

0   Εισαγωγή 

Οι Ένοπλες Δυνάμεις αποτελώντας το σύνολο των μονίμων στελεχών, των επί θητεία 

υπηρετούντων, καθώς και των επιστράτων σε περίοδο ειρήνης, επιστράτευσης ή πολέμου 

έχουν ως κύρια αποστολή την εξασφάλιση της εθνικής άμυνας με τη χρήση των όπλων. Οι 

πρώτες Ένοπλες Δυνάμεις συναντώνται στη Γαλλία κατά την εποχή της Αναγέννησης και 
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στη συνέχεια κατά την εποχή του Ναπολέοντα και στην Πρωσσία μετά την ήττα της από το 

γαλλικό στρατό, ενώ στην εποχή μας δε νοείται οργανωμένο κράτος χωρίς τη σύσταση 

Ενόπλων Δυνάμεων. 

Σύμφωνα με τη στρατιωτική κοινωνιολογία οι Ένοπλες Δυνάμεις θεωρούνται μια μεγάλη 

οργάνωση με πολλαπλές διαφοροποιήσεις, μια ιδιότυπη κοινωνική ομάδα, η οποία 

λειτουργεί ως ένα κοινωνικό υποσύστημα εντός ενός ευρύτερου κοινωνικού συστήματος. 

Χρησιμοποιείται εδώ εύστοχα ο όρος ‘κοινωνική ομάδα’ διότι παραπέμπει όχι απλά σε μια 

κατηγορία ατόμων, αλλά και σε μια κοινωνική δομή –συγκεκριμένος σκοπός, αποστολή και 

οργάνωση, καθορισμένος αριθμός μελών, αφοσίωση, ποινές, απαγορεύσεις κ.ο.κ.  Ο 

στρατός, επομένως, -όπως απλούστερα αποκαλούνται οι Ένοπλες Δυνάμεις- είναι μια 

ιδιάζουσα και κλειστή κοινωνία, τα μέλη της οποίας με την κατάλληλη εκπαίδευση 

αφομοιώνουν πλήρως τις ιδέες, τις πεποιθήσεις, τα συναισθήματα και τον τρόπο σκέψης της 

και μαθαίνουν να ενεργούν με τρόπο ανάλογο, αφού μια ομάδα σκέπτεται, αισθάνεται και 

ενεργεί με συλλογική συνείδηση και σε αντίθεση πολλές φορές με τα πιστεύω των 

μεμονωμένων μελών της. Διαθέτει, μάλιστα, δικά του χαρακτηριστικά γνωρίσματα, 

συνήθειες, κανόνες, σκοπούς, αρχές, πρότυπα συμπεριφοράς, προβλήματα, ως και κώδικα 

τιμής, ενώ τα στοιχεία εκείνα που τον διαφοροποιούν από τις άλλες κοινωνικές ομάδες είναι 

η ιεραρχική του διάρθρωση και η αυστηρή πειθαρχία.1  

Όπως κάθε κλειστή κοινωνία, έτσι και ο στρατός κάθε χώρας έχει αναπτύξει με την πάροδο 

του χρόνου μια συγκεκριμένη ορολογία, η οποία έχει συνεισφέρει στην καλύτερη επικοινωνία 

μεταξύ των μελών του στρατού κάθε χώρας, αλλά και της στρατιωτικής κοινότητας σε 

παγκόσμιο επίπεδο εν γένει.2 Επειδή γλώσσα και κοινωνία συνδέονται στενά, η επικοινωνία 

των στρατευμένων φέρνει στο φως πολλά χαρακτηριστικά της κοινωνίας και του τρόπου 

διαβίωσής τους και αντιστρόφως η μελέτη των γνωρισμάτων της στρατιωτικής ζωής 

αποτελεί αστείρευτη πηγή πληροφόρησης για τη στρατιωτική ορολογία,3 η οποία 

υποδιαιρείται στην επίσημη και την ανεπίσημη γλώσσα, αν και πολλές φορές  η μια 

επικαλύπτεται από την άλλη. Η επίσημη γλώσσα του στρατού χαρακτηρίζεται από σαφήνεια 

                                                           
1  Βλ. Δ. Σμοκοβίτης, Μια ιδιότυπος κοινωνική ομάς: Αι ένοπλοι δυνάμεις, Διατριβή επί Διδακτορία, 

Θεσσαλονίκη 1977, σελ. 21-82. 
2  Βλ. Walter Wintschalek, Terminologiearbeit und streitkräfterelevante Fachsprache. Versuch einer 

Erläuterung der Grundlagen der Terminologie für das Sprachinstitut des Bundesheeres, στο SIB 
Term, Fachperiodikum für Terminologiearbeit, Interkulturelle Kommunikation, streitkräfterelevante 
Fachsprache, τχ. 1, εκδ. Landesverteidigungsakademie, Βιέννη 2006, σελ. 3-8, εδώ σελ.4. 

3  Βλ. Κώστας Αθανασόπουλος, Η γλώσσα του στρατού. Γλώσσα, λαογραφία, κοινωνία και 5 πεζά για 
το στρατό, εκδ. Πετράκης, Πάτρα 1986, σελ.5. 
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και ακρίβεια, ενώ η μη υπηρεσιακή συμβολίζει τη φυγή από τη δύσκολη καθημερινότητα.4 

Φανερώνει μια άλλη πλευρά του στρατού, μια προσπάθεια των στρατευμένων να 

αντιμετωπίσουν τον συχνά όχι και τόσο ευχάριστο χρόνο υπηρεσίας τους και να 

διακωμωδίσουν πρόσωπα και καταστάσεις.  

Αξίζει στο σημείο αυτό να σταθούμε και στις δύο προαναφερθείσες κατηγορίες της 

στρατιωτικής ορολογίας, αρχίζοντας από την επίσημη στρατιωτική γλώσσα, την οποία θα 

εξετάσουμε, ωστόσο, υπό το πρίσμα του ελληνικού στρατιωτικού ιδιώματος, ενός ιδιώματος 

που παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον τόσο από γλωσσολογική όσο και από ιστορική 

άποψη. 

1   Η επίσημη στρατιωτική γλώσσα 

Η επίσημη ελληνική στρατιωτική γλώσσα διακρίνεται σε δύο κατηγορίες: αφενός στη 

γλώσσα που αναφέρεαται σε περίοδο πολέμου και αφετέρου σε εκείνη που αναφέρεται σε 

περίοδο ειρήνης.   

Η ελληνική γλώσσα έχει το μεγάλο πλεονέκτημα να εκφράζει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο 

τις πεπεοιθήσεις και τις πράξεις του ελληνικού έθνους στο πέρασμα του χρόνου, ιδιαιτέρως 

μάλιστα τους εθνικούς αγώνες. Εθνικοί αγώνες και γλώσσα βρίσκουν κοινά σημεία 

έκφρασης στον πολεμικό λόγο, ο οποίος μπορεί να έχει τη μορφή του επικού λόγου –υμνεί 

τα κατορθώματα των μεγάλων ηρώων-, τη μορφή του προτρεπτικού λόγου –δημηγορίες, 

διαγγέλματα, πολεμικά ανακοινωθέντα- ή τη μορφή του εγκωμιαστικού λόγου –επιτάφιοι 

λόγοι, θρήνοι που εγκωμιάζουν εκείνους που πολέμησαν. Και οι τρεις αυτές μορφές του 

πολεμικού λόγου έχουν ως πηγή έμπνευσης τη στάση των Ελλήνων απέναντι σε μεγάλα 

διλήμματα όπως είναι η επιλογή ζωής ή θανάτου, ελευθερίας ή δουλείας και αποτελούν 

σημαντική πηγή πληροφόρησης για την ίδια την πολεμική πράξη, αφού επικεντρώνονται 

στην ηθική και τις πράξεις των Ελλήνων αγωνιστών.  

Αποκαλυπτικότερος, ωστόσο, εκ των τριών είναι ο προτρεπτικός πολεμικός λόγος, ο οποίος 

φανερώνει τι εμπνέει τους Έλληνες τις κρίσιμες στιγμές της πολεμικής δοκιμασίας και με 

ποιο τρόπο αυτό εκφράζεται γλωσσικά. Παραμένοντας για λίγο σε αυτή τη μορφή του 

πολεμικού λόγου θα αναφέραμε συνοπτικά ότι τρία είναι τα βασικά χαρακτηριστικά του: το 

ηθικό στοιχείο, το κοσμοθεωριακό και το δομικό.  

                                                           
4  Βλ. Johannes Keil, Die Sprache der Soldaten, μελέτη στο Πολυτεχνείο της Δρέσδης (Fakultät 

Sprach-, Literatur- und Kulturwissenschaften, Institut für Germanistik, Lehrstuhl für germanistische 
Linguistik und Sprachgeschichte, Hauptseminar Soziolinguistik, Dokument Nr. 30979 aus den 
Wissensarchiven des GRIN Verlags), Χ.Ε. 2003/2004, σελ. 7. 
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Με τον όρο ηθικό στοιχείο εννοούμε την ηθική θεμελίωση του πολέμου, το γεγονός ότι οι 

Έλληνες θα προχωρήσουν σε πόλεμο όχι με σκοπό να επεκταθούν εδαφικά, αλλά για να 

υπερασπίσουν την πατρίδα τους. Χαρακτηριστική εδώ η χρήση, αλλά και η σημασία του 

ρήματος αμύνομαι (υπερασπίζομαι τον εαυτό μου ή / και τους άλλους).       

Το κοσμοθεωριακό στοιχείο του ελληνικού προτρεπτικού πολεμικού λόγου γίνεται εμφανές 

μέσα από την πάγια θέση των Ελλήνων να υπερασπίζονται την πατρίδα τους θυσιάζοντας 

ακόμη και την ίδια τη ζωή τους. Ο όρος πολεμική ανδρεία (γεναιότητα, τόλμη) εκφράζει στο 

έπακρον αυτή την κοσμοθεωριακή αρχή των Ελλήνων. 

Το τελευταίο στοιχείο του προτρεπτικού λόγου, το δομικό, ορίζεται από το γνωστό τρίπτυχο 

πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια. Και οι τρεις αυτές μεγάλες ιδέες είναι ιερές στη συνείδηση του 

Έλληνα και αυτές ακριβώς είναι που καλείται να υπερασπιστεί. Πρόκειται, μάλιστα, για λέξεις 

που και μόνο το άκουσμά τους  αρκεί για να φορτίσει συναισθηματικά την ελληνική ψυχή.  

Ο πολεμικός λόγος έχει δύο βασικές λειτουργίες: λειτουργεί αφενός ως επικοινωνιακό μέσο 

εκφράζοντας τη διαδικασία του πολέμου –πρόκειται εδώ για την αμιγώς «πολεμική 

γλώσσα»- και αφετέρου ως μέσο έκφρασης της λεγόμενης «λογοτεχνίας του πολέμου».5 Η 

πρώτη του λειτουργία είναι αρκετά σαφής και αποδεικνύεται από όρους που δηλώνουν την 

πολεμική πράξη και γενικότερα όλα όσα αφορόυν τον πόλεμο. Οι όροι αυτοί μπορεί να είναι 

ευρέως γνωστοί στον ελληνικό λαό ή να κατανοούνται και να χρησιμοποιούνται μόνο από 

τους ‘μυημένους’ στην στρατιωτική κοινότητα. Στην πρώτη κατηγορία.βρίσκουμε όρους 

όπως πόλεμος, επίθεση, νάρκη, ναυμαχία, λεηλασία, ενώ στη δεύτερη κυρίως πιο σύνθετους 

όρους όπως αμφίβια επιχείρηση, ακροαστικό φυλάκιο, επιτελικός χάρτης. 

Η λογοτεχνία του πολέμου ή αλλιώς αντιπολεμική λογοτεχνία αποτελεί μια μορφή 

λογοτεχνίας, η οποία ανάλογα με το είδος της εμπνέει τους Έλληνες να επιδείξουν πολεμική 

ανδρεία ή εμπνέεται από τα κατορθώματά τους στον πόλεμο.  

Στην πρώτη περίπτωση μιλάμε για τη λεγόμενη Πατριωτική Λογοτεχνία, η οποία κυρίως με 

τη μορφή του ποιητικού λόγου προετοιμάζει το λαό για τον πόλεμο. Δεν υφίσταται πιο 

χαρακτηριστικό παράδειγμα Πατριωτικής Λογοτεχνίας από το ποιητικό διάγγελμα του Κωστή 

Παλαμά ανήμερα την 28η Οκτωβρίου: 

 

                                                           
5  Βλ. Γ. Μπαμπινιώτης, Η Γλώσσα ως Αξία, Το παράδειγμα της ελληνικής, Μελετήματα, διαλέξεις, 

άρθρα 1978-1993, εκδ. Gutenberg, Αθήνα 1994, σελ. 174-177, 181-199. Βλ. επίσης, Γ. 
Μπαμπινιώτης, Λεξικό της νέας ελληνικής γλώσσας, εκδ. Κέντρο Λεξικογραφίας, Αθήνα 2002, Β΄ 
έκδοση, σελ. 142, 176.  
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αυτό το λόγο θα σας πω, δεν έχω άλλο κανένα: 
μεθύστε με τ΄ αθάνατο κρασί του Εικοσιένα.6      

Στη δεύτερη περίπτωση αναφερόμαστε σε λογοτεχνικά έργα που έχουν ως περιεχόμενο 

σκηνικά πολέμων και καταστροφών.  Χαρακτηριστικά παραδείγματα Η ΖΩΗ ΕΝ ΤΑΦΩ του 

Στρατή Μυριβήλη, το ΝΟΥΜΕΡΟ 31328 του Ηλία Βενέζη, ΟΙ ΑΡΜΑΤΩΜΕΝΟΙ του Λουκή 

Ακρίτα και το ΑΣΜΑ ΗΡΩΙΚΟ ΚΑΙ ΠΕΝΘΙΜΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΑΜΕΝΟ ΑΝΘΥΠΟΛΟΧΑΓΟ ΤΗΣ 

ΑΛΒΑΝΙΑΣ του Οδυσσέα Ελύτη.7 

Στο σημείο αυτό κρίνεται σκόπιμο να αναφερθεί και μια ακόμη κατηγορία του πολεμικού 

λόγου. Πρόκειται για τραγούδια επωνύμων αλλά και ανωνύμων δημιουργών, τα οποία 

συνδέονται άμεσα με τον πόλεμο και υμνούν την αυτοθυσία των Ελλήνων προκειμένου να 

υπερασπιστούν την πατρίδα τους. Ορισμένα χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελούν οι 

παρακάτω τίτλοι: ΘΑΝΑΤΟΣ Ή ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, ΕΙΜΑΙ ΤΟΥ ΕΛΑΣ ΑΝΤΑΡΤΗΣ, Ο ΥΜΝΟΣ 

ΤΟΥ ΕΛΑΣ, Η ΜΑΝΑ ΤΟΥ ΑΝΤΑΡΤΗ, Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΑΡΧΙΝΗΣΕ.8 

Με την αναφορά στα τραγούδια πολεμικού περιεχομένου ολοκληρώνεται η παρουσίαση της 

στρατιωτικής γλώσσας που αναφέρεται σε περίοδο πολέμου και δίνεται η ευκαιρία να γίνει 

μνεία στην άλλη μεγάλη κατηγορία της ελληνικής στρατιωτικής γλώσσας, η οποία 

αναφέρεται σε περίοδο ειρήνης.  

Η κατηγορία αυτή σηματοδοτείται από τη λεγόμενη Λογοτεχνία του στρατού ή του στρατώνα, 

μια μορφή λογοτεχνίας στην οποία ανήκουν μυθιστορήματα, διηγήματα και ποιήματα που 

εμπνέονται από τη στρατιωτική ζωή σε καιρό ειρήνης και αποτελούν ένα ιδιαιτέρως 

σημαντικό κεφάλαιο της νεοελληνικής και κυρίως της μεταπολεμικής ελληνικής λογοτεχνίας. 

Χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελούν τα παρακάτω λογοτεχνικά έργα: Η ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ 

ΖΩΗ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ, ΟΙ ΚΕΚΑΡΜΕΝΟΙ του Νίκου Κάσδαγλη, Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ΤΟΥ ΙΠΠΙΚΟΥ του 

Μανόλη Ξεξάκη, Ο ΩΡΑΙΟΣ ΛΟΧΑΓΟΣ του Μένη Κουμανταρέα και Ο ΑΓΝΩΣΤΟΣ 

ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ του Γιώργου Μανιώτη.9 

Τη στρατιωτική ζωή εν γένει σε ειρηνική περίοδο έχουν, ωστόσο, αντικείμενο και ορισμένα 

τραγούδια. Τα τραγούδια έχουν την ιδιότητα να αποστηθίζονται εύκολα, ενώ η μουσική τους 

επένδυση βοηθάει στην ευρεία τους διάδοση. Δεν εξετάζουμε, εδώ, τραγούδια που 

                                                           
6  Βλ. Γ. Μπαμπινιώτης, Η Γλώσσα ως Αξία, ό.π., σελ. 177-178. 
7  Βλ. Έλενα Χουζούρη, Η στρατιωτική ζωή στη νεοελληνική λογοτεχνία, εκδ. Μεταίχμιο, Αθήνα 2001, 

σελ. 40 και passim. 
8  Βλ. Γ. Έξαρχος, Ο στρατός μέσα από τα τραγούδια, εκδ. Επικαιρότητα, Αθήνα 1990, passim. 
9  Βλ. Έλενα Χουζούρη, Η στρατιωτική ζωή στη νεοελληνική λογοτεχνία, ό.π., passim. 
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αρέσκονται να τραγουδούν οι στρατευμένοι, αλλά τραγούδια που αντικατοπτρίζουν τις 

πίκρες, τις χαρές και γενικότερα τη ζωή των φαντάρων, έστω και αν το κυρίως θέμα τους δε 

φαίνεται να έχει άμεση σχέση με τη στρατιωτική κοινωνία. Πρόκειται και πάλι για τραγούδια 

επώνυμων, αλλά και ανώνυμων δημιουργών διαφόρων κατηγοριών, ρεμπέτικα, λαϊκά, 

έντεχνα, ποπ, ροκ, δημοτικά, παραδοσιακά.10      

Η επίσημη ελληνική στρατιωτική γλώσσα, η οποία έχει αντικείμενο τη στρατιωτική ζωή σε 

περίοδο ειρήνης, διαμορφώνεται, ωστόσο, μέσα στα στρατόπεδα, στην καθημερινότητα των 

στρατευμένων.  

Ας σταθούμε στο σημείο αυτό σε ορισμένα επιμέρους ζητήματα: 

Η στρατιωτική διοίκηση χρησιμοποιεί από την εποχή της σύστασης του ελληνικού στρατού 

την καθαρεύουσα. Όλα τα στρατιωτικά έγγραφα είνα γραμμένα στην καθαρεύουσα, γεγονός 

που ακόμη και σήμερα δημιουργεί προβλήματα, αφού η γλώσσα αυτή δε γίνεται κατανοητή 

από όλους τους στρατιώτες. Και παρόλο που στον προφορικό λόγο δε χρησιμοποιείται 

σήμερα η καθαρεύουσα, εντούτοις είναι εμφανής η επίδρασή της. Λέξεις που φανερώνουν 

στρατιωτικά πράγματα και δεν έρχονται σε αντίθεση με τη σημερινή γραμματική, όπως 

τάγμα, λόχος, διμοιρία, αναφορά έχουν διατηρηθεί στο πέρασμα των χρόνων. Άλλες λέξεις 

όμως έχουν τροποποιηθεί ελαφρώς, ώστε να γίνουν πιο εύχρηστες, αφού δεν υπήρχαν 

άλλες αντίστοιχες: θαλαμοφύλακας αντί θαλαμοφύλαξ, δεκανέας αντί δεκανεύς, μονάδα αντί 

μονάς, εγερτήριο αντί εγερτήριον. Επικράτησαν βέβαια και ορισμένες λέξεις της 

καθαρεύουσας παρόλο που υπήρχαν και οι αντίστοιχές τους. Χαρακτηριστικά παραδείγματα 

οι λέξεις οχήματα και αφοδευτήρια αντί των αυτοκίνητα και αποχωρητήρια. Επίσης 

υπάρχουν λέξεις που χρησιμοποιούνται με τη μορφή της καθαρεύουσας μόνο σε επίσημες 

στιγμές και όχι στην καθημερινή ζωή του στρατού. Μια τέτοια λέξη είναι ο εύζωνος, ο οποίος 

απλά αποκαλείται τσολιάς. 

Το πιο χαρακτηριστικό βέβαια παράδειγμα χρήσης της καθαρεύουσας στον προφορικό λόγο 

είναι το Αλτ! Τις ει! που είναι υποχρεωμένος να πει ο σκοπός όταν αντιληφθεί ότι κάποιος 

πλησιάζει. Εδώ, ωστόσο, οφείλουμε να επισημάνουμε το παράλογο της σταρτιωτικής 

ορολογίας, η οποία υποχρεώνει το σκοπό να χρησιμοποιήσει μια λέξη ξένης προέλευσης με 

μια ερώτηση στα αρχαία ελληνικά!     

Από τη χρήση αυτή της καθαρεύουσας ήταν φυσικό να παρατηρηθούν γλωσσικά λάθη, τα 

οποία, ωστόσο, έχουν οδηγήσει στη δημιουργία νέων λέξεων και τείνουν να καθιερωθούν. 

                                                           
10 Βλ. Γ. Έξαρχος, Ο στρατός μέσα από τα τραγούδια, ό.π., passim. 
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Τα πιο συνηθισμένα από αυτά είναι τα ακόλουθα: αντικατέστησον αντί αντικατάστησον, 

ανέφερε αντί ανάφερε (προστακτική), θέσεις λάβατε αντί λάβετε. Τα λάθη αυτά γίνονται στην 

προσπάθεια ορισμένων να εντυπωσιάσουν χρησιμοποιώντας μια πιο λόγια γλώσσα, 

μιμούμενοι τους πιο μορφωμένους συναδέλφους τους. Άλλοι πάλι χρησιμοποιούν αυτές τις 

λέξεις από άγνοια χωρίς να ενδιαφέρονται για εντυπωσιασμούς.11    

Θα ήταν, ωστόσο, σοβαρή παράλειψη για την παρουσίαση τη επίσημης στρατιωτικής 

ορολογίας να μην αναφερθούμε σε όρους που χρησιμοποιούνται στα παραγγέλματα, στις 

προσφωνήσεις, στις συντομογραφίες, καθώς και σε λέξεις και εκφράσεις που συναντώνται 

μόνο στον ελληνικό στρατό.  

Τα παραγγέλματα είναι συχνά ξένης προέλευσης λέξεις που συνδυάζονται με ελληνικές –

αλτ, μαρς, αρμ- και χρησιμοποιούνται διότι ο ελληνικός στρατός έχει από παλιά τα ξένα 

πρότυπα στην οργάνωσή του. Ακόμη και τα όπλα που είναι ξένα διατηρούν το ξένο όνομά 

τους –το τόμσον, το μπρεν. 

Υπάρχουν επίσης παραγγέλματα που είναι λέξεις της καθαρεύουσας στην προστακτική –

στοιχηθείτε, τους ζυγούς λύσατε, κλίνατε επ΄ αριστερά, περόνας αφαιρέσατε, ασφαλίσατε, 

απασφαλίσατε- και άλλα που παραλείποντας την προστακτική κατέληξαν να μοιάζουν με 

επιφωνήματα –Προσοχή! (σταθείτε), τροχάδην! (κινηθείτε), σημειωτόν! (βήμα εκτελέσατε), 

ανά χείρα! (το όπλον λάβετε), υπό μάλης (θέσατε το όπλον). 

Οι προσφωνήσεις έχουν δεχτεί την καταλυτική επίδραση της ιεραρχίας, η οποία στο στρατό 

είναι υψίστης σημασίας. Οι προσφωνήσεις διακρίνονται σε αυτές που απευθύνονται στους 

ανώτερους, σε αυτές που απευθύνονται στους κατώτερους και σε αυτές που προορίζονται 

για τους ομοιόβαθμους. 

Οι κατώτεροι προσφωνούν τους αξιωματικούς με τη λέξη κύριε μπροστά από το βαθμό τους, 

π.χ. κύριε λοχαγέ. Το ίδιο συμβαίνει και όταν ένας αξιωματικός προσφωνεί έναν ανώτερο 

αξιωματικό, ενώ οι ανώτεροι προσφωνούν τους κατώτερους αξιωματικούς με το κύριε και το 

επώνυμό τους. 

Τους υπαξιωματικούς τους προσφωνούν όλοι με την κλητική του βαθμού τους. Μόνο οι 

νεοσύλλεκτοι στην αρχή της θητείας τους χρησιμοποιούν μπροστά και τη λέξη κύριε. 

Οι νεοσύλλεκτοι μεταξύ τους χρησιμοποιούν τη λέξη συνάδελφε ή μόνο το επώνυμο όταν 

δεν γνωρίζονται καλά και το μικρό όνομα στην πορεία. Οι παλιοί απλοί στρατιώτες 
                                                           
11 Βλ. Κώστας Αθανασόπουλος, Η γλώσσα του στρατού, ό.π., σελ. 113, 135-144. Βλ. επίσης Θανάσης 

Παπαθανασόπουλος, Λαογραφικά Μελετήματα, εκδ. Σιδέρης, Αθήνα 1980, σελ. 87. 
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προσφωνούνται με τη λέξη σειρά. Οι αξιωματικοί και οι υπαξιωματικοί προσφωνούν τους 

νεοσύλλεκτους με την κλητική νεοσύλλεκτε και τους παλιούς με το επώνυμό τους.  

Υπάρχουν επίσης στη στρατιωτική γλώσσα προσφωνήσεις που έχουν σχέση με προσωρινά 

αξιώματα, όπως κύριε διοικητά, κύριε μέραρχε κ.α. και προσφωνήσεις που 

χρησιμοποιούνται για να αποδώσουν μεγαλύτερη τιμή. Έτσι, η λέξη στρατηγέ δε 

χρησιμοποιείται μόνο για όσους κατέχουν το βαθμό του στρατηγού, αλλά και για τον 

υποστράτηγο και τον αντιστράτηγο. 

Ο στρατός διαθέτει πλήθος υπηρεσιών και μονάδων, οι οποίες πολλές φορές έχουν 

μακροσκελείς ονομασίες. Για λόγους ευκολίας, επομένως, έχουν σχηματιστεί και επικρατήσει 

ορισμένες συντομογραφίες, οι οποίες χρησιμοποιούνται ευρέως από τη στρατιωτική 

διοίκηση. Ορισμένα παραδείγματα: Λ.Ο.Κ. (Λόχοι Ορεινών Καταδρομών), Ε.Σ.Α (Ελληνική 

Στρατιωτική Αστυνομία), Γ.Ε.Ν. (Γενικό Επιτελείο Ναυτικού) κ.α.12 

Υπάρχει, επίσης, ένα ολόκληρο λεξιλόγιο όρων και φράσεων που αν και είναι ευρέως 

διαδεδομένες όταν χρησιμοποιούνται στο στρατό αποκτούν διαφοροποιημένο νόημα, αφού 

αφορούν σε πολύ συγκεκριμένα πράγματα και χάνουν την κάπως πιο ευρεία έννοιά τους. 

Ορισμένα παραδείγματα: αγγαρεία, άδεια, αναγνώριση, αναφέρομαι, αναφορά, αποψίλωση, 

έξοδος, θάλαμος, νούμερο, όπλο (σώμα), παραλλαγή, παρουσιάζομαι, πύλη, σήμα, σειρά, 

σκοπιά, βγαίνω παραπονούμενος, προχώρει στο παρασύνθημα, λαμβάνω την τιμή. 

Να αναφέρουμε, τέλος, ότι η επίσημη στρατιωτική ορολογία κάθε κράτους, άρα και η 

ελληνική, είναι ένα κράμα όρων, οι οποίοι συναντώνται σε πολλές επιστήμες, όπως επί 

παραδείγματι στη φυσική, τη βιολογία, τα οικονομικά, την ιατρική, τη γεωγραφία, ακόμη και 

στη μετεωρολογία.13 Έτσι, στο στρατό χρησιμοποιούνται όροι, όπως ατομική βόμβα, 

μαγνητική νάρκη, μαγνητικό αζιμούθιο, βακτηριολογικός πόλεμος, στόχος, αποστολή, 

διοίκηση, ψυχολογικός πόλεμος, λογιστική. 

Παρόλα αυτά η επίσημη στρατιωτική ορολογία παρουσιάζει σαφείς διαφοροποιήσεις 

ανάλογα με το κράτος στο οποίο ομιλείται. Οι διαφοροποιήσεις αυτές έχουν σχέση μεταξύ 

άλλων με την κουλτούρα κάθε λαού, την ψυχοσύνθεσή του, την παιδεία και εκπαίδευσή του, 

τη σύσταση του στρατού του, την ιστορική του διαδρομή και τις πολεμικές του εμπειρίες. 

                                                           
12 Βλ. Κώστας Αθανασόπουλος, Η γλώσσα του στρατού, ό.π., σελ. 115-133.  
13 Βλ. Walter Wintschalek, Strukturierung von militärischen Terminologiedatenbanken nach 

Fachgebieten  στο SIB Term, Fachperiodikum für Terminologiearbeit, Interkulturelle 
Kommunikation, streitkräfterelevante Fachsprache, τχ. 2, εκδ. Landesverteidigungsakademie, 
Βιέννη 2006, σελ. 7-11. 
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Η ελληνική στρατιωτική γλώσσα επί παραδείγματι έχει δεχτεί έντονες επιδράσεις από τη 

γερμανική λόγω της γερμανικής κατοχής (1941-1944 και σε μερικά νησιά μέχρι το Μάιο του 

1945). Πολλοί όροι έγιναν γνωστοί στον ελληνικό λαό από τη δύσκολη εκείνη εποχή και 

διατηρήθηκαν στη μνήμη του ακόμη και μέσα από σχετικού περιεχομένου ελληνικές ταινίες. 

Έτσι, περιστασιακά χρησιμοποιείται στα ελληνικά το γλωσσικό κατάλοιπο Άχτουν[γκ], ενώ 

έχουν διατηρηθεί ενμέρει στην στρατιωτική γλώσσα και έχουν μεταδοθεί και στη γλώσσα 

που χρησιμοποιεί ο λαός (και τα ΜΜΕ) έννοιες όπως καπούτ [‚kaputt’] (συχνά και με τη 

σημασία ‚σκοτωμένος’), σνελ[schnell!], ράους [raus], φερμπότεν [verboten],  μαρς [marsch], 

λος [los!], Φύρερ [Führer], καθώς και διάφορες βωμολοχίες.14 

2   Η ανεπίσημη στρατιωτική γλώσσα 

Σε αντίθεση με την επίσημη στρατιωτική ορολογία, η οποία παρουσιάζει σοβαρές 

διαφοροποιήσεις από κράτος σε κράτος, η ανεπίσημη στρατιωτική γλώσσα ακολουθεί 

ανεξάρτητα από τη χώρα στην οποία ομιλείται ένα παρόμοιο πρότυπο παρουσιάζοντας 

διαφοροποιήσεις μόνο σε μικρές λεπτομέρειες. Η παρουσίαση της ελληνικής στρατιωτικής 

αργκό που θα ακολουθήσει σε σύγκριση με την αντίστοιχη γερμανική θα επιβεβαιώσει την 

παραπάνω διαπίστωση.15 

Καταλυτικά στη διαμόρφωση της ανεπίσημης στρατιωτικής γλώσσας έχουν συμβάλει τα 

χαρακτηριστικά της στρατιωτικής κοινωνίας. Ένα από αυτά είναι η αυστηρή ιεραρχία. 

Ανάμεσα στους στρατιώτες δεν υπάρχει κανονικά καμία διαφορά, όμως όποιος υπηρετεί στο 

στρατό για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα θεωρείται παλιός και έτσι προκύπτει μια μορφή 

ανεπίσημης ιεραρχίας. Οι νέοι χαρακτηρίζονται επομένως τόσο στον ελληνικό όσο και στο 

γερμανικό στρατό με μειωτικές εκφράσεις όπως ψάρια και ποντίκια. 

                                                           
14 Βλ. Hagen Fleischer, Die ‚Viehmenschen’ und das ‚Sauvolk’. Feindbilder einer dreifachen 

Okkupation: der Fall Griechenland στο Wolfgang Benz κ.ά., Kultur, Propaganda, Öffentlichkeit. 
Intentionen deutscher Besatzungspolitik und Reaktionen auf die Okkupation, Bερολίνο 1998, σελ. 
135-169, εδώ σελ. 143. 

15 Η παρουσίαση της στρατιωτικής αργκό στην ελληνική και τη γερμανική γλώσσα στηρίζεται στο 
άρθρο που έχει δημοσιευτεί στο επιστημονικό περιοδικό του αυστριακού στρατού SIB Term, 
Fachperiodikum für Terminologiearbeit, Interkulturelle Kommunikation, streitkräfterelevante 
Fachsprache. Βλ. Emilia Rofousou, Von Fischen und Mäusen. Vergleichende Feststellungen zum 
Soldatenjargon im Deutschen und im Griechischen, στο SIB Term, Fachperiodikum für 
Terminologiearbeit, Interkulturelle Kommunikation, streitkräfterelevante Fachsprache, τχ. 2, εκδ. 
Landesverteidigungsakademie, Βιέννη 2008, σελ. 2-8. Το εν λόγω άρθρο έχει βασιστεί από 
θεωρητική άποψη στις πραναφερθείσες μελέτες του Johannes Keil, Die Sprache der Soldaten και 
του Κώστα Αθανασόπουλου, Η γλώσσα του στρατού. Τα παραδείγματα της ελληνικής στρατιωτικής 
αργκό προέκυψαν από προφορικές μαρτυρίες, ενώ για τα παραδείγματα της γερμανικής 
στρατιωτικής αργκό βλ. Christian Dewitz, Y-Reisen. Der kleine Bundeswehr-Ratgeber,  εκδ. Heel 
Verlag, Königswinter 2001, passim και www.unmoralische.de/bundeswehr.htm, Das Bundeswehr-
Lexikon, 18.3.2008. 
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Οι δύσκολες καταστάσεις διαβίωσης των στρατιωτών, οι κανόνες, οι αγγαρίες, οι διαταγές, οι 

περιορισμοί και η έλλειψη ελευθερίας αφενός και η προσπάθειά τους αφετέρου να ξεφύγουν 

από αυτήν την πραγματικότητα γίνονται επίσης εμφανείς στη γλώσσα που χρησιμοποιούν. 

Έτσι η λέξη σαπίζω δε σημαίνει στην ελληνική αργκό σαπίζω κυριολεκτικά, αλλά κοιμάμαι, 

ενώ στη γερμανική στρατιωτική αργκό οι διαταγές χαρακτηρίζονται ως επιθυμίες των 

ανωτέρων (Wünsche des Vorgesetzten).16  

Ένας ακόμη παράγοντας που επιδρά στη στρατιωτική γλώσσα είναι είναι το γεγονός ότι ο 

αριθμός των γυναικών που υπηρετούν στο στρατό παγκοσμίως είναι περιορισμένος. Αυτό 

έχει οδηγήσει στο να επικοινωνούν οι στρατιώτες ανοιχτά και χωρίς συναισθηματισμούς. 

Αυτή η ελευθεροστομία της αντρικής κοινωνίας γίνεται αντιληπτή από μια πληθώρα από 

βρισιές, βαριές εκφράσεις και αισχρότητες. 

Θα ήταν, ωστόσο, παράλειψη να μην αναφέρουμε και την επίδραση της μαθητικής γλώσσας 

στη στρατιωτική αργκό, αφού οι περισσότεροι στρατιώτες έρχονται στο στρατό απευθείας 

από τα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Έτσι, χρησιμοποιούν το λεξιλόγιο που χρησιμοποιούσαν και 

στα μαθητικά τους χρόνια. Στις περισσότερες περιπτώσεις οι έννοιες συμπίπτουν. Έτσι, στα 

γερμανικά η έκφραση κατεβάζω με σκοινί (abseilen) έχει τόσο στην στρατιωτική γλώσσα, 

όσο και στη γλώσσα των πολιτών τις δύο ίδιες σημασίες : κυριολεκτικά το κατέβασμα με 

σκοινί ενός αντικειμένου ή ενός προσώπου και μεταφορικά τη μέθοδο του «στρίβειν» διά της 

κατάλληλης πρόφασης για να μην εκπληρωθεί ανειλημμένη υποχρέωση.  

Το ίδιο ισχύει και για την ελληνική έκφραση έρεψα από την πολλή δουλειά, η οποία σημαίνει 

και στην στρατιωτική γλώσσα, αλλά και στη γλώσσα των πολιτών έχω εξαντληθεί από την 

πολλή δουλειά.  

Μερικές φορές, ωστόσο, υπάρχει για ένα χαρακτηρισμό μια ερμηνεία που δίνουν οι πολίτες 

και μια ειδική στρατιωτική ερμηνεία. Ένας όρος αυτής της κατηγορίας είναι η προτροπή 

Προσοχή!, τόσο στη γερμανική (Achtung) όσο και στην ελληνική γλώσσα. Ενώ από τους 

πολίτες χρησιμοποιείται για να επισημάνει έναν άμεσο κίνδυνο, στη στρατιωτική γλώσσα 

αντιστοιχεί στο παράγγελμα να λάβουν θέση προσοχής μέσα σε κλάσματα δευτερολέπτου.  

Επιδράσεις έχει δεχτεί η στρατιωτική αργκό και από ξένες γλώσσες κυρίως λόγω της 

συνεργασίας μεταξύ των χωρών σε στρατιωτικό επίπεδο. Έτσι, οι Γερμανοί στρατιώτες 

χρησιμοποιούν την αγγλοαμερικάνικη έκφραση Code Red για ένα «διδακτικό μέτρο» από 

συντρόφους προς έναν σύντροφο, ο οποίος με κάποια ενέργειά του προκάλεσε την τιμωρία 
                                                           
16 Για το παράδειγμα της γερμανικής στρατιωτικής αργκό βλ. Keil, Die Sprache der Soldaten, ό.π., 

σελ.22. 
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ολόκληρης της ομάδας. Πολλά παραδείγματα δείχνουν αυτήν την επιρροή της αγγλικής και 

στην ελληνική στρατιωτική αργκό. Όμως στα ελληνικά δημιουργείται ένα μείγμα με αγγλικά 

και ελληνικά στοιχεία. Έτσι προκύπτει π.χ. η λέξη γόπινγκ για το μάζεμα από γόπες 

τσιγάρων [γόπες/ ελληνικά.), (ropes/ αγγλικά.)] και η έκφραση ντε φίλινγκ για το μάζεμα των 

φύλλων.  

Κύριο, ωστόσο, χαρακτηριστικό της στρατιωτικής αργκό είναι η μετονομασία ορισμένων 

εννοιών. Στη γερμανική γλώσσα βλέπουμε π.χ. τη μετονομασία Ψητό του Χριστού 

(Christusbraten) για το πιάτο με ψάρι που σερβίρεται τις Παρασκευές, ενώ στην ελληνική τις 

μετονομασίες καρχαρίας για το ψάρι, βόμβα για το μπιφτέκι, γκοντσίλα για το κρέας, τούβλο 

για το παστίτσιο. 

Οι μετονομασίες δεν περιορίζονται, όμως, μόνο στα φαγητά. Στην ελληνική γλώσσα η 

ανεπιθύμητη, «άγρια» νυχτερινή σκοπιά από τις 2 ώς τις 4 το πρωί ονομάζεται γερμανικό 

νούμερο, ενώ στη γερμανική γλώσσα, αντίστοιχα, το παπούτσι του ελέφαντα 

(Elefantenschuh) χρησιμοποιείται για τα ρέο, ο σιδερένιος σκούφος (Eisenmütze) για το 

κράνος και το σιδερένιο γουρούνι (Eisenschwein) για τα πολύ παλιά φάντομ.   

Επίσης και οι συντομογραφίες έχουν δεχτεί μια μεταφορική «παρερμηνεία» από την 

προσπάθεια των στρατιωτών να διακωμωδήσουν την καθημερινότητά τους. Η επίσημη 

βραχυγραφία BWK για το Νοσοκομείο του Ομοσπονδιακού Στρατού [Bundeswehr-
Krankenhaus] της ΟΔΓ αντιστοιχεί για πολλούς ένστολους στο Βrot, Wurst, Käse [Ψωμί, 

Λουκάνικο, Τυρί]. Στην ελληνική στρατιωτική αργκό η συντομογραφία Λ.Υ.Β. δεν αντιστοιχεί 

στο Λόχο Υποηφίων Βαθμοφόρων όπως θα έπρεπε, αλλά στο Λιώνω, Υποφέρω, 

Βασανίζομαι.  

Οφείλουμε, τέλος, να αναφέρουμε ότι η ανεπίσημη στρατιωτική γλώσσα αν και είναι 

προφορική, στην εποχή μας τη συναντάμε και με μια γραπτή μορφή, αυτή των SMS. 

Αποτελείται δε εκτός από μεμονωμένες λέξεις και εκφράσεις και από στίχους με 

ομοιοκαταληξίες που δημιουργούν οι ίδιοι οι στρατιώτες γράφοντας για τα προβλήματα και 

τα πάθη τους και εξωτερικεύοντας με τον τρόπο αυτό τον εσωτερικό τους κόσμο. Στο 

ελληνικό στρατιωτικό δίστιχο επικρατεί ο δεκαπεντασύλλαβος, διότι είναι πιο κοντά στην 

παιδεία των Ελλήνων. Ορισμένα χαρακτηριστικά παραδείγματα ελληνικών δημιουργημάτων 

είναι τα ακόλουθα: 

Στην πύλη φύλαγα σκοπός, πέρασαν δυο πουλάκια 
τόνα μου είπε «γεια - χαρά» και τ΄ άλλο «δυο χρονάκια» 

Τα χέρια μου κοκκίνησαν απ΄ την πολλή φασίνα 
και θα μου βγει το μάτι μου, ώσπου να ιδώ Αθήνα 
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Οι φίλοι μου με ξέχασαν, δε θέλουν πια φιλία, 
γιατί εγώ είμαι στο στρατό κι αυτοί στην κοινωνία 

Λες και δεν έχω αδερφή, λες και δεν έχω μάνα! 
Πλένω τα ρουχαλάκια μου μέσα στην καραβάνα 

Το όπλο έχω γι΄ αδερφό, το κράνος για πατέρα, 
την ξιφολόγχη αδερφή και τη σκοπιά μητέρα 

Όλον τον κόσμο γύρισα, Ανατολή και Δύση 
Σαν του στρατού τα βάσανα δεν έχω συναντήσει.17 

Αντίστοιχα και στη γερμανική στρατιωτική αργκό υπάρχουν στιχάκια γραμμένα από τους 

στρατιώτες, ωστόσο, δεν κρίνεται σκόπιμη η αναφορά τους στην παρούσα μελέτη.    

3   Επίλογος 

Κλείνοντας αυτή την  παρουσίαση των κυριότερων πτυχών του στρατιωτικού ιδιώματος, το 

οποίο σαφώς χρίζει εκτενέστερης ανάλυσης, θα λέγαμε ότι η γλώσσα είναι ένας ζωντανός 

οργανισμός με μεγάλη αφομοιωτική ικανότητα και όπως προκύπτει από τη μελέτη της 

στρατιωτικής ορολογίας –επίσημης και ανεπίσημης- φανερώνει με τον καλύτερο δυνατό 

τρόπο τα χαρακτηριστικά των ανθρώπων και της κοινωνίας που αντιπροσωπεύει 

φωτίζοντας τις άγνωστες για το ευρύ κοινό πτυχές της.       
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10   Ορολογία της Φυσικής Στοιχειωδών Σωματιδίων1 
    

΄Αννα Αναστασιάδη-Συμεωνίδη 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Παρουσιάζεται η ορολογία των στοιχειωδών σωματιδίων που δηλώνονται με γλωσσικά σημεία. 

Εξετάζεται η προέλευσή τους και ο τρόπος σχηματισμού τους από μορφολογική άποψη. Τέλος δίνεται 

ιδιαίτερη έμφαση στα νέα επιστημονικά επιθήματα –όνιο και –ίνο. 

 

Terminologie de la Physique corpusculaire 
    

Anna Anastassiadis-Syméonidis 
 

RÉSUMÉ 

Nous présentons la terminologie des particules élémentaires dénommés par des signes linguistiques en 

grec. Nous les examinons du point de vue étymologique et morphologique. Enfin l’accent est mis sur les 

nouveaux suffixes scientifiques –onio et –ino.  

 

 

 

 

 

0   Εισαγωγή 

Η Φυσική των Στοιχειωδών Σωματιδίων (ΦΣΣ), γνωστή και ως Φυσική των Υψηλών 

Ενεργειών (ΦΥΕ), είναι πρόσφατη επιστήμη των τελευταίων τριάντα ετών και αναφέρεται 

στη φυσική του μικροκόσμου, αφού ασχολείται με τους εσώτερους δομικούς λίθους της 

ύλης, τα στοιχειώδη σωματίδια, καθώς και με τις αλληλεπιδράσεις τους (ηλεκτρομαγνητικές, 

ισχυρές και ασθενείς) [1]. Πιο συγκεκριμένα οι φυσικοί των στοιχειωδών σωματιδίων 

πιστεύουν ότι τα πρωτόνια και τα νετρόνια του πυρήνα του ατόμου κατασκευάζονται από 

                                                           
1  Ευχαριστώ τη συνάδελφο στο Α.Π.Θ. Χαρά Πετρίδου, η οποία μου προμήθευσε τη βιβλιογραφία 

που αφορά τη Φυσική των Στοιχειωδών Σωματιδίων, το συνάδελφο καθ. Φυσικής Ιωάννη 
Χατζηδημητρίου για την προσεκτική ανάγνωση του κειμένου μου, το συνάδελφο Gérard Petit καθώς 
και τον Κωνσταντίνο Βαλεοντή για την υπόδειξη σχετικών ιστοτόπων.  
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δομικούς λίθους γνωστούς ως κουάρκς, τα οποία συνδυαζόμενα δίνουν τα στοιχειώδη 

σωματίδια. Το στοιχειώδες σωματίδιο θεωρείται ότι δεν έχει εσωτερική δομή και δεν μπορεί 

να διαιρεθεί σε άλλα μικρότερα στοιχεία. Δηλ. έχει το χαρακτηριστικό ότι χτίζει χωρίς το ίδιο 

να χτίζεται [2]. Ωστόσο κατ’ άλλη θεωρία οι στοιχειώδεις δομικοί λίθοι έχουν τη μορφή 

νημάτων (χορδών) που κινούνται σε χώρους με εννέα χωρικές διαστάσεις και μία χρονική 

[3]. Ο τρόπος της ταλάντωσης των χορδών αυτών καθορίζει και το είδος του σωματιδίου.   

Το corpus μας προέρχεται από αποδελτίωση των βιβλίων των Βεργάδου &  

Τριανταφυλλόπουλου [4], Νικολαϊδη [5] και Brown L. & R. Yoshida [6] και των κειμένων στις 

διευθύνσεις http://www.answers.com/topic/elementary-particle και http://www.physics. 

ntua.gr/POPPHYS/software/part_adv/indexpa.html 

1   Οι οντότητες του πεδίου της ΦΣΣ 

Κατά τη διάρκεια του 20ού αι. ανακαλύφτηκαν με χρονολογική σειρά πολλά σωματίδια όπως 

ηλεκτρόνιο, φωτόνιο, πρωτόνιο, νετρόνιο, ποζιτρόνιο, μεσόνιο μ+/-, π+/-, υπερόνιο, νετρίνο, 

αντιπρωτόνιο, Ω-, J/Ψ, λεπτόνιο τ+/-, Υ, W+/-  Ζο [7].  

Από τις οντότητες αυτές θα μας απασχολήσουν εκείνες των οποίων το όνομα στη 

νεοελληνική (στο εξής ΝΕ) δεν  δηλώνεται με γράμμα του αλφαβήτου, όπως σίγμα (Σ), 

λάμδα (Λ), ωμέγα (Ω), ξι (Ξ) αλλά με γλωσσικό σημείο όπως φωτόνιο. Οι όροι που 

αντιστοιχούν στις οντότητες αυτές, από ετυμολογική άποψη, είναι άμεσα δάνεια από την 

αγγλική είτε μη προσαρμοσμένα στο μορφολογικό σύστημα της ΝΕ π.χ.  κουάρκς < quarks, 

είτε προσαρμοσμένα π.χ. νετρόνιο < neutron. Σπανιότερα είναι δυνατό επίσης οι όροι αυτοί 

να αποτελούν μεταφραστικά δάνεια από την αγγλική π.χ. βαρυτόνιο < graviton. Επίσης 

υπάρχουν και υβρίδια είτε στην ελληνική π.χ. υπερκουάρκς < squarks, είτε στην αγγλική π.χ. 

sleptons ‘υπερλεπτόνια’. Αναλύοντας τους όρους αυτούς συγχρονικά, από μορφολογική 

άποψη οι όροι μπορεί να είναι μονολεκτικοί π.χ. ηλεκτρόνιο, βαρυόνιο,  ή πολυλεκτικοί π.χ. 

κβαντικός/βαρυονικός/λεπτονικός αριθμός, φωτονικό σύννεφο, δυνητικό σωματίδιο (virtual 

particle), τ λεπτόνιο, που πήρε το όνομά του από το πρώτο γράμμα της ελληνικής λέξης 

τρίτο, επειδή ήταν το τρίτο λεπτόνιο [8]. Όσον αφορά την εσωτερική δομή, οι όροι μπορεί να 

είναι είτε απλοί π.χ. κουάρκς, είτε παράγωγοι επιθηματοποιημένοι π.χ. λεπτονικός (  

λεπτόν(ιο))2 ή προθηματοποιημένοι π.χ. αντινετρίνο, είτε σύνθετοι π.χ. ισοσπίν.3 Εδώ 

                                                           
2 Άλλα παραδείγματα: αδρόνιο  αδρονικός (πολλαπλότητα), βαρυόνιο  βαρυονικός (αριθμός, 

φορτίο), λεπτόνιο  λεπτονικός (αριθμός, φορτίο), μιόνιο  μιονικός (αριθμός), μποζόνιο  
μποζονικός (βαθμός ελευθερίας), νετρίνο  νετρινικός (νετρινική μορφή), φερμιόνιο  φερμιονικός 
(βαθμός ελευθερίας), φωτόνιο  φωτονικό (αέριο). 
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εντάσσω και περιπτώσεις όπως υπερλεπτόνια, υπερκουάρκς,4 αφού το υπερ- αποτελεί 

συντετμημένο τύπο του υπερσυμμετρία. Ειδικότερα όσον αφορά την προθηματοποίηση, 

επειδή στη σύγχρονη φυσική ισχύει ο θεμελιώδης κανόνας σύμφωνα με τον οποίο για κάθε 

είδος σωματιδίου στη φύση υπάρχει ένα αντίστοιχο αντισωματίδιο, που έχει ακριβώς την ίδια 

μάζα και ιδιοστροφορμή αλλά αντίθετο ηλεκτρικό φορτίο, υπάρχει μεγάλος αριθμός όρων σε 

ζεύγη εκ των οποίων το ένα μέλος είναι προθηματοποιημένο με το αντι- π.χ. νετρίνο - 

antineutrino ‘αντινετρίνο’, αδρόνιο – αντιαδρόνιο, βαρυόνιο – αντιβαρυόνιο, ηλεκτρόνιο – 

αντιηλεκτρόνιο (ποζιτρόνιο), κουάρκς – αντικουάρκς, λεπτόνιο – αντιλεπτόνιο, μιόνιο – 

αντιμιόνιο, νετρόνιο – αντινετρόνιο, πρωτόνιο – αντιπρωτόνιο, σωμάτιο/σωματίδιο – 

αντισωμάτιο/αντισωματίδιο, ύλη – αντιύλη, υπερόνιο – αντιυπερόνιο. 

2   Μονολεκτικές μονάδες 

Θα ασχοληθώ με τις μονολεκτικές μονάδες σε –όνιο και –ίνο, που από ετυμολογική άποψη 

αποτελούν προσαρμοσμένα δάνεια της ΝΕ από την αγγλική5 καθώς και το μη 

προσαρμοσμένο δάνειο κουάρκ (πληθ. κουάρκς). Πρόκειται για τους εξής όρους: 

Αδρόνιο < Hadron (νουκλεόνια, πιόνια). Σύνθετα σωματίδια αποτελούμενα από άλλα 

σωματίδια, γνωστά ως κουάρκς (quarks). Χωρίζονται σε δύο ομάδες: τα βαρυόνια (όπως το 

πρωτόνιο και το νετρόνιο) και τα μεσόνια [11]. Λέγονται αδρόνια από το αδρός ‘δυνατός’ σε 

αντιδιαστολή προς τα λεπτόνια < λεπτός ‘αδύνατος’.   

Bαρυόνιο < Baryon. Γενικός όρος που συμπεριλαμβάνει τα πυρηνικά σωματίδια, πρωτόνια 

και νετρόνια μαζί με τα υπερόνια (hyperons) [12]. Το βαρυόνιο δεν θεωρείται πια 

στοιχειώδες σωματίδιο αλλά σύνθετο σωματίδιο [13].  

Γκλουόνιο < Gluon, που συζεύγνυται στο χρώμα, φέρει χρώμα. 

Δευτερόνιο: οι πυρήνες του δευτερίου,6 και αποτελούνται από ένα πρωτόνιο και ένα 

νετρόνιο. 

Ηλεκτρόνιο < Electron (e-). Η αγγλική δανείστηκε τον όρο από την ελληνική το 1808 για να 

δηλώσει μια υποθετική ηλεκτρική ύλη στο πλαίσιο των ερευνών για τα αίτια των φαινομένων 
                                                                                                                                                    
3  Μονολεκτικό σύνθετο που προέρχεται από το πολυλεκτικό σύνθετο ισοτοπικό σπιν [9].  
4 Εδώ το υπερ- δηλώνει ότι τα νέα σωματίδια σχετίζονται με τα υπάρχοντα λεπτόνια και κουάρκς 

αντίστοιχα μέσω της υπερσυμμετρίας [10]. 
5 Μόνο ό όρος βαρυτόνιο αποτελεί μεταφραστικό δάνειο από την αγγλική. 
6 Το δευτέριο ανακαλύφτηκε το 1932. Είναι δέσμια κατάσταση πρωτονίου-νετρονίου (υδρογόνου με 

ένα πρόσθετο νετρόνιο) [14], αποτελείται από φερμιόνια. Είναι ασταθές. Είναι το βαρύ ισότοπο του 
υδρογόνου. 
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που δηλώνονταν με το όνομα ηλεκτρισμός. Χρόνος ανακάλυψης θεωρείται το 1897. Ο 

Stoney το 1891 χρησιμοποίησε τον όρο δίνοντάς του νέα μορφολογική αιτιολόγηση και νέο 

περιεχόμενο: [electr(ic)]Ε (-on)επ  [electron]Ο, όπου το –on προέρχεται από τους όρους 

cation,7 anion.8 Ο νέος όρος δηλώνει ένα στοιχεώδες ηλεκτρικό φορτίο. Το 1902 ο Larmor 

δίνει στον όρο αυτό το σύγχρονο περιεχόμενό του: στοιχειώδες ηλεκτρικό σωματίδιο. 

Σήμερα αναφέρεται σε ελαφρύ αρνητικό σωματίδιο και τα ποζιτρόνια αναφέρονται στα 

θετικά σωματίδια.    

Καόνιο < Kaon (K). Ανήκει στα μεσόνια. 

Κουάρκς < Quarks (q): υποθετικά θεμελιώδη σωματίδια από τα οποία θεωρείται ότι 

συντίθενται όλα τα αδρόνια. Δεν έχουν παρατηρηθεί μεμονωμένα. Ανάμεσα στο χρώμα των 

κουάρκς αναπτύσσεται μια δύναμη οι φορείς της οποίας ονομάζονται συγκολλητές ή 

κολλητόνια9. Οι υπερσυμμετρικοί σύντροφοί τους ονομάζονται συγκολλητίνοι [17]. 

Λεπτόνιο < Lepton (L), είναι ελαφρά αρνητικά φορτισμένα σωματίδια. Περιλαμβάνει το 

ηλεκτρόνιο, το μιόνιο, το νετρίνο και το ταυ-λεπτόνιο. Προέρχεται από το ελληνικό λεπτός 

‘αδύνατος, με πολύ μικρή μάζα’ [18]. 

Μεσόνιο π10 < Meson π: την ύπαρξή του την προέβλεψε ο ιάπωνας φυσικός Yukawa11 

(1907-1981) τον Οκτώβριο του 1934, που υλοποιεί τη διάδραση ανάμεσα στα νουκλεόνια. 

Ανακαλύφτηκε από τους Powell και Occhialini. Χρησιμεύει ως όχημα ανάμεσα στα βαριά 

σωματίδια, το νετρόνιο και το πρωτόνιο για τη μεταφορά της ενέργειας και του ηλεκτρικού 

φορτίου, αλλά και ανάμεσα στα ελαφρά σωματίδια, το ηλεκτρόνιο και το νετρίνο (στην ουσία 

αντινετρίνο) καθώς και τα αντισωματίδιά τους. Ονομάστηκε έτσι, γιατί η μάζα του είναι 

ενδιάμεση ανάμεσα στα βαρυόνια και τα λεπτόνια ή ανάμεσα στη μάζα του πρωτονίου και 

του ηλεκτρονίου. Κατά την Πετρίδου (προφορική ανακοίνωση) η ονομασία αυτή δηλώμει 

                                                           
7 Ο όρος με τη μορφή cathion κατασκευάστηκε από τον άγγλο Faraday το 1834 από το cath(ode) 

‘κάθοδος’ και τη μετοχή ενεστώτα στο ουδέτερο γένος του ΑΕ ιέναι ‘πηγαίνω’  ιόν > αγγλ. –ion 
‘σωματίδιο που πηγαίνει’ προς τα κάτω [15]. Κατά το TLFi [16] λ. cation ο όρος σχηματίστηκε από 
το ΑΕ κάτω + ιόν. Με το σχηματισμό αυτό ωστόσο δε δικαιολογείται η μορφή του αρχικού τύπου 
cathion.   

8 Ο όρος με τη μορφή anion κατασκευάστηκε από τον άγγλο Faraday το 1834 από το an(ode) 
‘άνοδος’ και τη μετοχή ενεστώτα στο ουδέτερο γένος του ΑΕ ιέναι ‘πηγαίνω’  ιόν > αγγλ. –ion 
‘σωματίδιο που πηγαίνει’ προς τα άνω [15].  

9 Κολητόνια κατά τους Βεργάδος & Τριανταφυλλόπουλος, αλλά προτείνουμε κολλητόνια, αφού 
εμπεριέχεται το θέμα κολλ(ώ). 

10 Στο πρωτότυπο κείμενο του Yukawa αναφέρεται ως mesotron [19], υποθέτουμε από το ΑΕ θέμα 
μεσ- ‘ανάμεσα’ και το επίθημα –tron που αποσπάστηκε από τον όρο electron ‘ηλεκτρόνιο’. 

11 Βραβείο Νόμπελ Φυσικής το 1949 για την ανακάλυψη αυτή. Ο Yukawa πρότεινε τη θεωρία του 
μεσονίου το 1935 [20].   
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επίσης και το ‘μέσο’ με το οποίο μεταδίδεται η δύναμη μεταξύ ενός πρωτονίου και ενός 

νετρονίου. Σήμερα τα π-μεσόνια δεν θεωρούνται στοιχειώδη σωματίδια [21]. 

Μεσόνιο μ < Meson μ (μ+): το πρώτο στοιχειώδες σωματίδιο που ανακαλύφτηκε χωρίς να 

προηγηθεί θεωρητική πρόβλεψη [22]. Θεωρήθηκε ότι ανήκει στα μποζόνια, αλλά πρόκειται 

για λεπτόνιο.  

Μιόνιο < Muon (μ)12. Σε αρχικό στάδιο ονομαζόταν mesoton ‘μεσοτόνιο’ ή βαρύ ηλεκτρόνιο. 

Ονομάζεται και μ μεσόνιο [23]. Ανακαλύφτηκε το 1936 [24]. 

Μποζόνιο < Boson (< Bose). Εδώ ανήκουν τα φωτόνια και τα γκλουόνια. Οι 

υπερσυμμετρικοί σύντροφοι των μποζονίων βαθμίδας ονομάζονται βαθμιδίνα [25]. 

Νετρίνο < Neutrino (ν), προβλέφτηκε από τον Pauli το 1931/1933. Είναι ηλεκτρικά ουδέτερο 

σωματίδιο σχεδόν μηδενικής μάζας. Ανιχνεύτηκε πολύ αργότερα, το 1953, γιατί αλληλεπιδρά 

ελάχιστα με την ύλη και μπορεί να περάσει από τόνους ατσάλι χωρίς να αλληλεπιδράσει 

καθόλου μ’ αυτό [26]. 

Νετρόνιο < Neutron (n): ουδέτερο σωμάτιο που ανακαλύφτηκε από τον Chadwick το 1932. 

Κατασκευάστηκε στην αγγλική από το neutr(al) + -on [16]. Τα νετρόνια και πρωτόνια 

βρίσκονται στον πυρήνα του ατόμου. Δε θεωρείται σήμερα στοιχειώδες σωματίδιο [27]. 

Νουκλεόνια < Nucleon  (Ν) σχηματίζουν τον πυρήνα του ατόμου. 

Παρτόνιο < Parton, βλ. πρωτόνιο. 

Πιόνιο < pion (π+, π-, π0) προβλέφτηκε από τον Yukawa το 1935/1936 και ανακαλύφτηκε το 

1947 [28]. Ανήκει στα μεσόνια. 

Πρωτόνιο < Proton (p): σωματίδιο με θετικό φορτίο. Πρωτόνια και νετρόνια συνιστούν τα 

νουκλεόνια. Ανακαλύφτηκε το 1913. Σήμερα θεωρείται ότι το πρωτόνιο περιέχει μέσα του 

κάτι σαν άμμο. Ο Feynman ονόμασε τους κόκκους του πρωτονικού σάκου παρτόνια [29]. Γι’ 

αυτό σήμερα δε θεωρείται στοιχειώδες σωματίδιο [27]. 

Στρατόνιο < Straton, ονομασία των κουάρκς από τους κινέζους φυσικούς. Η ονομασία 

οφείλεται στο ότι τα σωμάτια αυτά αντιπροσωπεύουν ένα βαθύτερο υπόστρωμα της 

πραγματικότητας, σε σύγκριση με τα κοινά αδρόνια [30]. 

Φερμιόνιο < Fermion (< Fermi), π.χ. βαρυόνια, λεπτόνια. 

                                                           
12 Σπανίως εμφανίζεται με τη γραφή μυόνιο, από την παλαιότερη καταγραφή με ύψιλον της προφοράς 

του γράμματος μ (μυ). 



 

 160 

Φωτόνιο < Photon (γ). Σωματίδιο μηδενικής μάζας. Κατά τον Rey [15] στο λ. phot(o)- ο όρος 

photon κατασκευάστηκε στην αγγλική από τον Lewis το 1926 με βάση το στοιχείο phot- 

‘φως’ και το –on που απαντά στα ονόματα των σωματιδίων. Δηλώνει το στοιχειώδες 

σωματίδιο ενέργειας που η ροή του συνιστά την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία. Ωστόσο 

κατά τους Βεργάδος & Τριανταφυλλόπουλος πρόκειται για το πρώτο στοιχειώδες σωματίδιο 

που ανακαλύφτηκε το 1895 από τον Roentgen (ακτίνες Χ), χωρίς όμως να γνωρίζει ότι 

επρόκειτο για σωματίδιο. Για πρώτη φορά ο Einstein εξήγησε τα πειραματικά αποτελέσματα 

των ακτίνων Χ με την ύπαρξη σωματιδίου, του φωτονίου. Ο υπερσυμμετρικός σύντροφος 

του φωτονίου είναι το φωτίνο [31]. 

3   Υπολεξικές μονάδες 

Κατά τον Cottez13 [32] πρόκειται  για το επίθημα –on της ορολογίας της ατομικής φυσικής 

που χρησιμεύει στο να κατασκευάζει τα ονόματα των στοιχειωδών σωματιδίων. Η βάση των 

παράγωγων ουσιαστικών είτε εκφράζει μια ιδιότητα του σωματιδίου π.χ. neutron ‘νετρόνιο’, 

photon ‘φωτόνιο’, είτε δηλώνει το σώμα με αναφορά στον πυρήνα του π.χ. hélion ‘ήλιον’. Το 

επίθημα αυτό προέρχεται από απόσπαση της κατάληξης του όρου électron ‘ηλεκτρόνιο’, του 

πρώτου ονόματος σωματιδίου (1891), που το δημιούργησε ο Stoney. 

Κατά τον Rey [15] στο λ. neutron, η γαλλική δανείστηκε το 1912 τον όρο από την αγγλική, 

όπου ο Sutherland το 1899 κατασκεύασε τον όρο από το επίθετο neutral ‘ουδέτερος’, που 

από το 1896 αποτελεί μέρος της ορολογίας του ηλεκτρισμού, και το επίθημα -on από τον 

όρο electron ‘ηλεκτρόνιο’ με τη σημασία ‘σωματίδιο ουδέτερο αλλά ασταθές που περιέχεται 

σε αέριο’. Από το 1932 ο όρος χρησιμοποιείται με τη σημασία ‘σωματίδιο χωρίς ηλεκτρικό 

φορτίο στους ατομικούς πυρήνες εκτός από τον πυρήνα υδρογόνου’. ‘Εκτοτε αποτελεί όρο 

του διεθνούς λεξιλογίου της πυρηνικής φυσικής. Το 1937 δημιουργήθηκε στην αγγλική ο 

όρος neutronic, που αφορά τον κλάδο της πυρηνικής φυσικής που μελετά τα νετρόνια, και  

το 1956 η γαλλική δανείστηκε από την αγγλική τον όρο antineutron. Τέλος ο όρος neutrino 

δημιουργήθηκε στην ιταλική από τον ιταλό φυσικό Fermi: είναι παράγωγο από το 

ουσιαστικοποιημένο επίθετο neutro ‘ουδέτερο’ και το υποκοριστικό επίθημα –ino. Δηλώνει 

                                                           
13 Ο Cottez αναφέρει και ένα άλλο επίθημα –on που χρησιμεύει στο να κατασκευάζει στην αγγλική 

όρους της φυσικής που αναφέρονται σε σπάνια αέρια, λ.χ. argon ‘αργόν’, néon ‘νέον’. Βάση των 
παράγωγων αυτών ουσιαστικών είναι είτε ένα επίθετο ελληνικής αρχής που αποδίδει μια συμβατική 
ιδιότητα του αερίου π.χ. crypton ‘κρυπτόν’, είτε το θέμα του ονόματος του ραδιοενεργού μετάλλου 
από το οποίο εκλύεται το αέριο π.χ. radon ‘ραδόνιο’.  Το επίθημα αυτό είναι δάνειο από την αρχαία 
ελληνική και προέρχεται από το κλιτικό μόρφημα –ον των ουσιαστικοποιημένων τύπων στο 
ουδέτερο γένος δευτερόκλιτων επιθέτων σε –ος, -η –ον. Κατά το TLFi λ. on, το όνομα των 
ραδιενεργών μετάλλων λήγει σε –ium, π.χ. radium ‘ράδιο’. 
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ένα στοιχειώδες σωματίδιο με πολύ μικρή μάζα και ηλεκτρικά ουδέτερο.  Αποτελεί τη βάση 

στο προθηματοποιημένο ουσιαστικό antineutrino, που κατασκευάστηκε το 1958.  

Το TLFi [16] λ. on διακρίνει τρεις υπολεξικές μονάδες με τη μορφή αυτή: Η δεύτερη αφορά 

τη ΦΣΣ. Αναγνωρίζεται ο ρόλος της αγγλικής και της ελληνικής στο σχηματισμό των όρων.  

Κατά την άποψή μας, στην ορολογία της ΦΣΣ της ΝΕ διαπιστώνουμε δημιουργία νέου 

επιστημονικού επιθήματος [33] με τη μορφή –όνιο, που προκύπτει από την προσαρμογή 

στα ελληνικά του δάνειου επιθήματος από την αγγλική –on π.χ. neutr-on > νετρ-όνιο. To 

αγγλικό –on της ορολογίας της ΦΣΣ, π.χ. στα phot-on, mes-on, προκύπτει από τη 

μετατροπή σε επίθημα, κατά το α΄ μισό του 20ού αι., του κλιτικού μορφήματος –ον της 

μετοχής ενεστώτα στο ουδέτερο γένος της ελληνικής λ.χ. κατιόν όπως πρωτοεμφανίστηκε 

στη λ. electr-on ‘ηλεκτρόνιο’. Ειδικότερα το ΝΕ –όνιο περιλαμβάνει αφενός το δάνειο από 

την αγγλική –on και αφετέρου το επιστημονικό επίθημα –ιο που κατασκευάζει ουσιαστικά 

που παραπέμπουν σε χημικά στοιχεία όπως στα λίθιο, βηρύλλιο, βόριο. Στην προκειμένη 

περίπτωση το –ιο της ορολογίας της χημείας από τη μια μεριά δανείζει τη μορφή του για τη 

μορφολογική προσαρμογή των δάνειων από την αγγλική ουσιαστικών σε –on που 

δηλώνουν στοιχειώδη σωματίδια –θα ήταν δύσκολο να διατηρηθεί στη ΝΕ το τελικό ν και θα 

υπήρχε σύγχυση με τους όρους που αναφέρονται σε αέρια λ.χ. νέον- και από τη άλλη σε 

σημασιακό επίπεδο αποτελεί ταιριαστό επίθημα, αφού αναφέρεται σε στοιχεία. 

Επαναλαμβάνεται το φαινόμενο της μεταφοράς όρων ή στοιχείων ορολογίας από έναν 

παλαιότερο τομέα σε άλλον νεότερο, εδώ από τη χημεία στη ΦΣΣ. Η επιλογή του ουδέτερου 

γένους είναι επίσης ταιριαστή, αφού το ουδέτερο είναι το κατεξοχήν γένος στα [- έμψυχα] 

[34]. Το επίθημα –όνιο εφαρμόζεται σε βάση ουσιαστικό κύριο π.χ. Fermi  φερμιόνιο, Bose 

 μποζόνιο, ή κοινό π.χ. φως (θ. φωτ-)  φωτόνιο, μι  μιόνιο, πι  πιόνιο, επίθετο π.χ. 

λεπτόνιο, αδρόνιο ή επίρρημα π.χ. μεσόνιο. Το νέο επιστημονικό επίθημα –όνιο χρησιμεύει 

στο να κατασκευάζει ουσιαστικά που αναφέρονται σε στοιχειώδες σωματίδιο. Όροι όπως 

γκλουόνιο, νετρόνιο, νουκλεόνιο, παρτόνιο, στρατόνιο δεν αποτελούν παράγωγα στη ΝΕ, 

στο βαθμό που ως βάση τους δεν αναγνωρίζεται μόρφημα της ΝΕ. Πρόκειται για [-απλές] [-

κατασκευασμένες] λεξικές μονάδες. 

Τέλος παρατηρείται δανεισμός του επιστημονικού επιθήματος –ino από την αγγλική14 που 

παίρνει στη ΝΕ τη μορφή –ίνο λ.χ. στους όρους φωτίνο, βαρυτίνο (o υπερσυμμετρικός 

                                                           
14 Θεωρούμε ότι η αγγλική το δανείστηκε από την ιταλική, όπου πρωτοδημιουργήθηκε ο όρος neutrino 

‘νετρίνο’ [15]. 
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σύντροφος του βαρυτονίου), βαθμιδίνο,15 και χρησιμεύει στην κατασκευή των όρων που 

αναφέρονται στους υπερσυμμετρικούς συντρόφους των σωματιδίων φωτόνιο, βαρυτόνιο, 

μποζόνιο βαθμίδας αντίστοιχα. Το επίθημα –ίνο κατασκευάζει ουδέτερα ουσιαστικά και 

εφαρμόζεται σε βάση ουσιαστικό που αναφέρεται στο αντίστοιχο σωματίδιο, αν δηλώνεται 

μονολεκτικά π.χ. φωτ(όνιο)  φωτ-ίνο ή σε τμήμα πολυλεκτικού συνθέτου, αν δηλώνεται 

πολυλεκτικά π.χ. (μποζόνιο) βαθμίδ(ας)  βαθμιδ-ίνο.  

4   Επίλογος 

Η ΦΣΣ αποτελεί έναν από τους πιο ελκυστικούς τομείς της επιστήμης της φυσικής, οι 

ανακαλύψεις της οποίας έδωσαν νέα ώθηση στην κοσμολογία και την αστροφυσική. Η 

ορολογία της στη ΝΕ, όπως είναι φυσικό, στηρίζεται σε παλαιότερους συναφείς τομείς λ.χ. 

στη χημεία, και επηρεάζεται από τη γλώσσα στην οποία έγιναν οι σχετικές ανακαλύψεις, 

στην προκειμένη περίπτωση από την αγγλική. Στη ΝΕ ορολογία της ΦΣΣ έχουν 

δημιουργηθεί δύο επιστημονικά επιθήματα: -όνιο για τη δήλωση των στοιχειωδών 

σωματιδίων και –ίνο για τη δήλωση των υπερσυμμετρικών συντρόφων τους.   
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11   From the corporate to the material: How the translation of 
liturgical terms shifted the emphasis in Christian worship 

    
M. Todd Harper 

SUMMARY 

The development of liturgical terms within the early Church has often shifted the meaning of a word 

from its original to a meaning that reflects changes in the church’s development. This is particularly true 

in the development of ἐκκλησία, which Paul and the Gospel writers use to designate the Christian 

community, literally those who have been called (καλέω-ῶ) out (ἐκ).  However, with the building of 

physical structures to house the gathering of Christians, ἐκκλησία increasing came to designate the 

physical structure as much as the gathering.   Moreover, the attributes that early Christian writers 

ascribed to the ἐκκλησία as the gathering of Christians, such as Paul’s description of the church as the 

“body of Christ,” were projected into the meaning of the physical buildings so that the brick and mortar 

of the Basilica, for instance, also became the “body of Christ.”  In this paper, I will trace the development 

of the word ἐκκλησία  and its effect upon the early Church as a body of worshippers and a physical 

structure. 

Από το συλλογικό στο υλικό: Πώς η μετάφραση λειτουργικών όρων 
μετατόπισε την έμφαση στη Χριστιανική λατρεία 

    
M. Todd Harper 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η ανάπτυξη των λειτουργικών όρων μέσα στην πρώτη Εκκλησία συχνά μετατόπισε την αρχική σημασία 

της λέξης. Αυτό αληθεύει ιδιαίτερα στην ανάπτυξη της ἐκκλησίας, την οποία ο Παύλος και οι 

Ευαγγελιστές χρησιμοποιούν για να κατασημάνουν την κοινότητα των Χριστιανών, εκείνους δηλαδή που 

κυριολεκτικά έχουν κληθεί (καλέω-ῶ) έξω (ἐκ).  Με την κατασκευή υλικών δομών για να στεγασθεί η 

συγκέντρωση των χριστιανών, η ἐκκλησία επεκτεινόμενη έφτασε να κατασημαίνει τόσο το υλικό 

οικοδόμημα όσο και την σύναξη των Χριστιανών.   Επιπλέον, τα γνωρίσματα που οι πρώτοι Χριστιανοί 

συγγραφείς αποδίδουν στην ἐκκλησία, όπως η περιγραφή του Παύλου για την εκκλησία ως «σώμα του 

Χριστού», προβλήθηκαν στη σημασία των υλικών κτιρίων ώστε το τούβλο και το ασβεστοκονίαμα της 

Βασιλικής, για παράδειγμα, σύντομα έγινε το «σώμα του Χριστού».  Στην παρούσα εργασία θα 

ανιχνεύσουμε την ανάπτυξη της λέξης ἐκκλησία και την επίδρασή της πάνω στην πρώτη Εκκλησία ως 

σώμα λατρευτών και ως υλική κατασκευή. 

 

0   Introduction 

The relationship between the abstract spaces used for rhetorical invention and 

memorization, what the ancient Greeks and Romans called τόποι and commonplaces, 

respectively, and the physical spaces of architecture that too were used for memory and 
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invention (commonly, as meditation) should not surprise us.  Perhaps, it lies in the Greek 

and Roman etymologies for space, τόπος or τόποι (pl) and loci that made their way into the 

language of rhetoric.  Perhaps, it is because architecture itself is simply a different 

incarnation of the concept of text, a physical and material rendering of symbols and 

meanings, and, therefore, is open to the same types of rhetorical processes that other oral 

and written texts are exposed to.  Perhaps, as Mary Carruthers seems to suggest, space is 

a place where one can locate, inventory, and retrieve objects, whether they are abstract 

concepts and images, as in the case of rhetorical τόποι, or material items as in the case of 

furniture that might be stored in a room [1] .  What is interesting is when the two seem to 

influence each other so that the functions of the mental and physical text become blurred.  

When medieval monks wanted to visualize their spiritual journey, Carruthers notes, they 

imagined the Jewish temple described in Ezekiel and I Kings.  The seven steps leading up 

to the temple became the seven qualities of a good monk seeking entrance into the kingdom 

of heaven.  As the visualizing of the temple became a common τόπος within monastic 

literature, the monastic buildings began to incorporate these meditative τόποι so that the 

same seven steps would begin to appear in the physical architecture with the purpose of 

physically reminding the monk of his more symbolic ascent into heaven [1].   Carruthers tells 

us that the purpose of these abstract and material spaces was to aid the medieval monk in 

locating, collecting, and creating texts.  The individual τόποι, such as the seven steps 

towards the temple described in Jewish texts, become places where other ideas and texts 

can be located and collected, such as seven qualities of a good monk.  These emerging 

inventories of objects can then be used to create oral and written texts as well as physical 

buildings or, what we might call, architectural texts [1].  

I will explore the relationship between the abstract τόποι used for rhetorical memory and 

invention and the material places found in architecture.  Nowhere is this more apparent in 

the Byzantine and medieval period then in the word ἐκκλησία, a word used to designate 

those who gathered as Christians and the place where they gathered.  The ἐκκλησία quickly 

became a commonplace of invention for early writers to designate attributes and develop an 

emerging theology.  The Apostle Paul, for instance, argues that those who have been called 

(καλῶ) out (ἐκ) to spread the message and do the work of Christ are themselves the 

collective and living “body of Christ” imbued by the Holy Spirit.  With the building of physical 

structures for the ecclesia to gather, sometimes called κυριακόν, or house(s) (οἶκος) of the 

Lord (Κυρίου), but more often simply called ἡ ἐκκλησία, a metonymic substitution of the part, 

the place where the gathers gather, with the whole, the gatherers, or those who have been 
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called out (the Pauline and early Christian ἐκκλησία).  Thus, these physical structures, which 

took their original shape and function from Roman aristocratic farms where the first century 

church often met, became imbued with the attributes that the early Christians had assigned 

to the church as a collection of people.  Not surprisingly, at the height of the iconoclastic 

controversy and after Hagia Sofia had established itself as the great Byzantine basilica, 

Geranumus, an eight century patriarch, begins his mystagogy or catechumenal lectures with 

the declaration “’Εκκλησία ἐστί ναός θεού, τέμενος ἃγιον, οἶκος προσευχῆς, συνάθροιση 
λαού, σώμα Χριστοῦ, (1984: 56 [4])” “The Church [physical structure] is the temple of God, a 

holy place, a house of prayer, a gathering of people, the body of Christ (1984: 57 [4]).”  

Unlike his predecessors, Cyril of Jerusalem, Theodore of Mopseustia, or John Chrysostom, 

who organize their mystagogical lectures around the various acts of the liturgy, Germanus 

arranges his lectures around the various places within the church as well as the material 

objects located therein.  In the same instance, Germanus uses the physical location of 

rooms and objects as a way to develop and generate his own lectures; he projects onto the 

physical building those attributes which had been assigned to the word ecclesia so that the 

building becomes a physical text wherein the clergy and laity may reflect upon Christ’s life 

as well as generate their own texts.  This paper will trace the development of this word as 

both an abstract and theological concept as well as a physical structure. 

1   Rhetorical Topoi as Memory and Invention 

In order for us to begin to understand how Byzantine and medieval Christians played with 

the abstract concept and architectural realization of ἐκκλησία as a rhetorical commonplace 

for memorization, contemplation, and invention, we must first study how ancient rhetoricians 

viewed memory and invention.  Both memory and invention were included among the many 

lists of rhetorical canons that stretched from Aristotle to Cicero.  While they were separated 

and placed at opposite ends of the spectrum with invention at the beginning of the canon 

and memory at its end, they were linked in the minds of Greek and Roman rhetoricians.   

These rhetoricians employed the spatial tropes of τόποι and loci as ways to think about 

memory and invention at the same time.  They understood the importance and power of 

place to help train the mind to produce texts.  Nowhere is this more evident than in the 

Rhetorica ad Herennium, where the reader is asked to visualize “the plan of a visual house, 

in whose rooms and recesses an orator should ‘place’ images that recall to him the material 

he intends to talk about” (1998: 7 [1]) as a mnemonic device for memorizing texts.  

Carruthers terms this “locational memory” and argues that medieval scholars and monks, 

with whom I would include most early Christian thinkers, used this form of memory as a tool 
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to develop ideas.  The medieval thinker might respond to an idea or thought by intentionally 

committing it to memory, that is, by thoughtfully placing it within a visual, often spatial 

framework.  This memory would be classified and categorized with other memories.  

(Carruthers reminds us that the Latin word inventio contains the root for both the English 

words “invent” and “invention” as well as the English word “inventory” [1].)  In other words, 

the medieval scholar or monk would generate (invent) ideas and texts in part by the way that 

they associated images (place them within an inventory) with one another.  By locating and 

then associating and inventorying objects, one was able to see new relationships that, in 

turn, allowed one to come up with new ideas.  These first two stages, location and 

association, thus, led to the third stage of invention.  

Early Christians understood this and often employed architectural metaphors as a means of 

thinking through spiritual development.   In his first letter to the Corinthians, Paul employs 

what Carruthers calls the language of the “master-builder” to express how the early Christian 

must build upon the theologically and spiritually strong foundation of Christ: 

According to the grace of God which is given unto me, as a wise master-builder, I 

have laid the foundation, and another buildeth thereon.  But let every man take 

heed how he buildeth thereupon. For no other foundation can no man lay than that 

is laid, which is Jesus Christ.  Now if any man build upon this foundation gold, 

silver, precious stones, wood, hay, stubble, every man’s work shall be made 

manifest: for the day of the Lord shall declare it, because it shall be revealed by 

fire. Know ye not that ye are the temple of God, and that the spirit of God dwelleth 

in you?  If any man defile the temple of God, him shall God destroy; for the temple 

of God is holy, which temple ye are?  (I Corinthian 6:16-23 Quoted in Carruthers, 

1998: 15 [1]) 

Paul is responding to divisions within the Church in Corinth by stating that neither Paul nor 

Apollos (a leader in the Church of Corinth) should be the foundation for anyone’s faith.  

Rather, it should only be Christ.  Paul, Apollos, and the other leaders of the church are 

simply “master-builders” who build upon that foundation set forth and which is Christ, just as 

those who follow will be “master-builders” upon what has already been built.  Carruthers, 

however, notes that the importance of the passage lies in how it  “gave license to a virtual 

industry of exegetical metaphors” (1998: 17 [1]) that would be used for centuries to follow in 

order to describe that development of Church thought through the reverence and 

indebtedness of one generation to the previous generations.  She finds the same metaphor, 
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for instance, used in Gregory the Greats description of Biblical exegesis: 

First we put in place the foundations of literal meaning [historia]; then through 

typological interpretation we build up the fabric of our mind in the walled city of 

faith; and at the end, through the grace of our moral understanding, as though with 

added color, we clothe the building.  (Quoted in Carruthers, 1998:18 [1]) 

In this particular pattern, the biblical scholar builds upon previous interpretations of the Bible, 

either those interpretations that have been laid out before him by others or his own 

interpretation, beginning with a more literal and historical read and then advancing to a more 

allegorical and typological reading.  This idea of “layering,” we shall see, was eventually 

projected out onto the physical space of early Christian architecture. 

We can begin to see this projection of mental concepts onto physical structures in the 

example that Carruthers uses to observe the relationship between rhetorical τόποι and 

architectural spaces.  She argues that mental and literal pictures of buildings, often the 

Temple described in Ezekiel and 1Kings,  provided a visual figure for monks to mediate on 

the “proper” or “divine” way.  For example, she cites the activity of “measuring the pattern” of 

the Holy City described in Ezekiel: 

Thou son of man, show the temple to the house of Israel, that they may be 

ashamed of their iniquities: and let them measure the pattern, and blush from all 

they have done.  Show them the plan of the house, and of its fabric, its exits, and 

entrances, and its whole description, and all of its precepts, and the rest of its 

ordering, and all its laws, and write [them] before their sight so that they may store 

away all its descriptions and its precepts, and fashion them.  (Quoted in Carruthers 

1998:230 [1]) 

Jewish mystics and early and medieval monks often associated the act of measuring the 

temple with acts of penitence, contrition, and return to God.  The Jewish mystic Ezekiel sees 

the measuring as the penintence, contrition, and return to God of the Jewish people.  In like 

manner, the early Church father Gregory the Great develops ten influential sermons that 

meditate on Ezekiel 40 as a penitential text for Christians.  Importantly, Carruthers notes, 

Gregory viewed the building allegorically, as a spiritual rather than a physical dwelling: the 

“seven levels up to the sanctuary,” she observes, “are a mnemonic for the seven stages of 

wisdom,” citing Gregory himself, “’In our mind the first level of the staircase is the fear of 

God, the second piety, the third knowledge, the fourth perserverance, the fifth counsel, the 
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sixth understanding, the seventh wisdom” (1998: 243 [1]).  For the medieval monk, the 

seven steps becomes a way to meditate on the figurative “steps” he must take in order to 

gain entrance into the heavenly kingdom.  By “locating” and “associating” these attributes 

into a visual image, Gregory is able to create a pattern for himself and his audience.  

Importantly, Carruthers states that latter monks often attempted to actualize the plans of the 

temple, not in terms of the temple measurements described in the old testament, but rather 

in terms of visions that they had.  Monks who had these visions often brought sketches 

before their prior, who then used those sketches as the foundation for building an actual 

monastery.  In other words, the mental texts, which were often the result of long meditations, 

were in turn actualized in physical buildings that then assumed the symbolic proportions of 

the mental texts. 

At this point, it is important to note some of the differences between a medieval and ancient 

understanding of rhetorical topoi, an understanding that reveals an important difference in 

the two systems of thought.   In the case of the the ancient sources, rhetorical topoi and 

commonplaces are presented as adversarial.  For example, Aristotle presents one way of 

verbally countering an opponent by redefining important terms as one of the several topoi 

that fall under the category of definition.  Redefinition becomes a way of developing an 

argument that can parry one’s adversary in the Assembly or before the Court.   In the case 

of early and medieval Christian sources, the relationships among writers are often seen as 

less adversarial, especially when one source is seen as an older, more authoritative source 

in which the younger writer might build his structure upon.  (This is not to say that early 

Christian writing was not adversarial.  Indeed, it often was.)  When early writers discuss 

specific τόποι, they generally do so in the context of a constructive relationship, seeking to 

build on one another. 

More importantly, the concept of memory that the church held was somewhat different from 

Aristotle, Cicero, and the Rhetorica ad Hernennium.   In fact, the early church’s concept of 

memory or, what it termed, anamnesis hearkened back to a much older Platonic view that 

more directly linked memory and invention.  Every activity and action of the early Church 

was always necessitated as a means for remembering and meditating on Christ’s life, 

teachings, crucifixion, and resurrection.  On the one hand, this meant reflecting on Christ 

historically.  For example, during the liturgical seasons of Easter and Pentecost, Byzantine 

Christians recalled the historical events that led to Christ’s crucifixion and resurrection as 

well as to the founding of the Church.  With the exception of the resurrection, these events 
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were seen as having occurred at a specific historical moment in the past and, thus, were 

irretrievable except as a memory in the more ordinary sense of the word.  On the other 

hand, both the resurrection and the presence of Christ were seen as eternal.  Acts that 

acknowledged this, such as the saying of the Eucharistic prayer, moved beyond simply 

making a past event present to making the invisible visible.  In other words, through the 

Eucharist, the Bishop made visible and tangible the reality of the resurrected Christ.  We 

may also think of both forms of memory in terms of religious iconography.  On the one hand, 

religious iconography depicts the lives of the saints in a manner that allowed the often 

illiterate congregations to learn the most salient features of the saints’ life.  Through an array 

of symbols, the laity might learn that John the Baptist was beheaded, while John the 

Evangelist had the divine revelation.   On the other hand, the icon alerts the laity to attend to 

the divine presence of that saint in the physical walls of the church.  This is particularly true 

of Christ the Pantocrator who gazes down at the laity in the nave or looks out at them from 

the iconostasis.   

The form of memory or anamnesis which makes the invisible visible is largely Platonic.   In 

the Phaedrus, Socrates describes dialectics as a way of making the invisible ideals visible, a 

way that at first seems to draw them out from the memory of the person until that person 

realizes that the ideals were always and already present.  He relates the myth of the 

Charioteer, noting that the mortal who is by nature destined to be reborn on earth had once 

glimpsed the ideals, while riding an unwieldy chariot before birth.  Having fallen to earth and 

been born in human form, the person forgets what he has glimpsed until he responds to the 

quality of that ideal reflected in his beloved.  He might admire the beloved for her beauty, 

honesty, or courage before realizing that it is not the beloved’s individual beauty, honesty, or 

courage that he has fallen in love with, but rather the reflection of those ideals in the 

beloved.  Through careful philosophical reflection by means of defining and defining again 

those ideas, what we might call Socratic dialectics, the person can increasingly bring the 

ideals into focus and become aware of their presence.  Moreover, the person can use his 

increased, though never perfect, understanding of the ideals in a way that any future 

statement or declaration grows organically from the truth rather than attempting to 

manipulate it, as Socrates so often sees in sophistic rhetoric [7].  In the church, the 

resurrected Christ takes the place of the Platonic ideal.  Christ’s divine presence is made 

known through various rituals and actions of the church.   

It is from the experience of this divine presence that the members of the church can begin to 
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articulate and, in the words of Paul, build upon the foundation of Christ.  In Plato, the ideals 

are first encountered through the love of the beloved.  It is from this emotion or state that the 

person can begin to reason, define, and describe the ideals they sense in the beloved.  

Although Carruthers does not address Plato in this manner, she notes that a psychology of 

memory developed in the middle ages, one that emphasized emotion and the experience of 

memory as prior to reasoned development of an argument.  One only need think of the 

visual nature of mnemonic images.  While they could not be as precise as memorizing 

actual text, an act that Carruthers finds impossible, they could provide a sense of the object 

memorized in a manner that through reflection would allow the person to recall and 

regenerate the text.  Finally, we see this in John Chrysostom who speaks of the “awe-

inspiring mysteries” and “bloodless sacrifice” as experiences within the liturgy that allow us 

to move from the sensual to a more abstract understanding and acknowledgement of the 

presence of the resurrected Christ.  

2   Rhetorical spaces and Architectural Places 

 At this point, we may begin to examine the physical structure of the church and the way it 

became imbued with meaning from the early church’s developing understanding of 

ἐκκλησία.  In pointing this out, I would be remiss if I suggested that a full theology of 

ἐκκλησία shaped the planning and development of the first church’s whose structures drew 

more immediately from the Roman aristocratic farms where early Christians gathered than 

from any developed sense of the church as gathering or as “those who had been called out.”  

Gregory Dix, Hugh Wybrew, and Richard Krauthimer all argue that the rectangular shape 

and various functions of the different spaces of the Roman noble’s house had a profound 

impact on the structure of the earliest Christian structures or Bassilicas ([2], [5], [8]).  The 

Roman noble house was rectangular in shape with a large, open atrium in the center.  At 

one end of the atrium was the entrance hall or vesitibulum where the guests were greeted, 

while at the opposite end was the tablinium, a room that functioned as a reception area and 

a shrine to the Roman gods.  Dix notes, “when the whole patrician clan met in family 

conclave or for family rites, there was placed [in the tablinum] the great chair of the 

paterfamilias, the head of the clan, and around him sat the heads of the junior branches, 

while the younger members and dependents stood assembled facing them in the atrium” 

(2005:35 [2]).  Dix states that with the removal of the Roman gods, the structure became a 

perfect place for early Christians to gather.  The Bishop would occupy the great chair, the 

presbyters and deacons surrounding him, while the laity would be seated outside in the 

open area of the atrium.   With the roofing of the atrium, the entrance hall became the 
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narthex, the atrium the nave, and the tablinum the sanctuary where the Eucharistic rites 

were performed.  Dix and others are quick to point out the relative speed in which these 

spaces began symbols for larger theological meanings.  The stone table where the family 

sat quickly became the altar, while the  impluvium or large tank where guests ritualistically 

washed themselves almost immediately became the Baptismal font [2].   

Yet, it is as the term ta ecclesía evolves that the various spaces of these buildings take on 

increased symbolic meaning. 

In the Gospels and Epistles, ta ecclesía begins to take on the characteristic of a rhetorical 

commonplace and, thus, develops its own theology.  The word, which dates back to ancient 

Greece, originally designated the assembly of elders (though it could also designate the 

place of assembly), appears in the Gospels as well as Epistles.  In the Gospels, Christ 

seems to allude to the future church when ἐκκλησία is used.  In one of the most important 

places, he plays with the etymology of Peter’s name, telling him, “Peter (Petrós) on this rock 

(petrá), I will build (oikodomeso) my church (ten ecclesian)” [Matthew 16:18 [3]). Generally, 

scholars focus on the play of Peter, derived from Petros, as the rock.  Yet, Christ’s use of ta 
ecclesía to designate church, a physical object that can be built as well as the gathering of 

followers that Peter will eventually lead, suggests an interesting play between the two 

meanings of ta ecclesía that begin to emerge over the next three centuries.  Elsewhere, 

when the Gospels refer to a physical structure, it is most often the temple or house of God.  

Here the Gospel writers use naós, ierós, or oíkos kyriou, as when Jesus is said to teach at 

the temple in Matthew or when he chases out the money changers, stating that the “it is 

written that my house [referring to the temple as God’s house] will be called a house of 

prayer (oíkos proseuchés)” (Matthew 21:13 [3]).  However, the Gospels redefine this term.  

As Gregory Dix notes, the temple in ancient culture was not the place where people 

gathered on specific days, as the church is a place where Christians congregate on 

Sundays and Holy Days, but rather a place that the Gods inhabited as well as a place where 

one made sacrifice [2].  It is in this sense that Christ tells the Pharisees that in three days if 

they destroy this temple (naós)  he will build it back up, referring not to public temple, but to 

his own death and resurrection (John 2:19 [3]).  The temple of God resides in Christ as an 

individual and not in a physical place. We see this concept taken up and amplified by Paul in 

his letters to the various early congregations.  

Yet, to discover the concepts that were associated with the gathering that would later be 

associated with the physical structure that contained that gathering, we need to look at Paul. 
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Paul expands the definition of ἐκκλησία, among other things, to label the early church as the 

collective body of Christ.   It is in Paul that we first become aware of ἐκκλησία in its more 

etymological sense of those who are called (kaleó) out (ek).  In order for Paul to identify the 

early church, which included both Gentiles and Jews, he had to move away from notions of 

divine inheritance based on tribal affiliation and ethnicity.  In other words, because the Jews 

and the largely Greek, African, and Roman gentiles were not of the same race, he had to 

develop a way to identify them as the chosen people without relying on traditional means.  

For Paul,  the early church are granted salvation and divine inheritance because they have 

individually heard and responded to God’s call to do good works and spread the good news 

in the name of his son, Jesus Christ.  It is in this regard that Paul further amplifies the 

meaning of ta ecclesía or those who have gathered and been called out to include the body 

of Christ.  In the passage quoted above from first Corinthians, Paul asks, “Know ye not that 

ye are the temple of God (naós theou), and that the spirit of God dwelleth in you?  If any 

man defile the temple of God, him shall God destroy; for the temple of God is holy, which 

temple (naós)  ye are?” (1 Corinthians 6: 17 [2]).  Paul addresses both the individuals of the 

church and the church as a whole as “the temple of God.”  Because they responded to 

God’s call, often within Christ’s absence, the one and the many that make up the early 

gathering of Christians have been blessed with the Holy Spirit and thus have, individually 

and collectively, become “the temple of God,” which Christ, also attributes to as “my father’s 

house” and “a house of prayer.”   

Paul’s most complicated articulation and expansion of ἐκκλησία seems to occur in his letter 

to the early church in Epheseus.  What Paul then does is to transfer the topoi that Christ 

uses when discussing the individual to the of the church as a whole.  For example, Paul 

compares the church (ta ekklessía) to the body, stating the Christ and its leaders function as 

its head which guide the rest into making good choices.  He amplifies this comparison then 

by noting that the church is at once the body of Christ, while at the same time, the bride of 

Christ.  In one of the most complicated, if not difficult passages, for modern readers, 

  22Wives, submit to your husbands as to the Lord. 23For the husband is the head of 

the wife as Christ is the head of the church, his body, of which he is the Savior. 
24Now as the church submits to Christ, so also wives should submit to their 

husbands in everything.  25Husbands, love your wives, just as Christ loved the 

church and gave himself up for her 26to make her holy, cleansing[b] her by the 

washing with water through the word, 27and to present her to himself as a radiant 
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church, without stain or wrinkle or any other blemish, but holy and blameless. 28In 

this same way, husbands ought to love their wives as their own bodies. He who 

loves his wife loves himself. 29After all, no one ever hated his own body, but he 

feeds and cares for it, just as Christ does the church— 30for we are members of his 

body. 31"For this reason a man will leave his father and mother and be united to his 

wife, and the two will become one flesh."[c] 32This is a profound mystery—but I am 

talking about Christ and the church. 33However, each one of you also must love his 

wife as he loves himself, and the wife must respect her husband.  (Ephesians 5:22-

33 [3]) 

This passage quoted from Ephesians takes marriage as its controlling metaphor.  Paul then 

extends the metaphor to say that in marriage two individuals become one body.  He does 

this by first imploring the one to look after the other as though the other was himself or 

herself, literally his or her body.  In similar manner, we are also joined to the Body of Christ, 

while also being a part of that body of Christ.  In speaking in this manner, Paul builds upon 

Christ’s own idea that the body is the temple by making the body mean the body of the 

individual, that is, to use Paul’s analogy, the individual body of the bride and the bridegroom, 

the body of the collective, that is, the married couple, and the body of Christ. 

In the hands of the Gospel writers and Paul, ta ecclesía becomes a rhetorical commonplace 

where similar ideas begin to congregate and gather.  If we paraphrase Paul’s use of  the 

architectural and foundational metaphor, we might even say that ἐκκλησία becomes the 

foundation upon which is built an entire theology.  Ironically, since ἐκκλησία, even in its 

ancient and early Christian writings, implies both a gathering of people and the place where 

they gather, we have an architectural metaphor that helps to lay the foundation and 

interpretation for the buildings that the early Christians would later build.  Having said this, 

however, we cannot say with complete certainty when various parts of the physical building 

were provided certain designations, as when Germanus, the eigth century Patriarch of 

Constantinople, writes that the sanctuary surrounding the altar represents the cave where 

Christ was born and the cave where he was placed after the crucifixion [4].  We do know, as 

Carruthers notes, that early Christians imposed the meaning of the temple onto the physical 

buildings so that the three part structure of a Basilica like Hagia Sofia with a narthex, nave, 

and sanctuary drew upon the three divisions of the temple, the last of which was the Holy of 

Holy’s [1].   In addition, we know that the organization and interpretation of the church as 

building developed as an understanding of the liturgies that were performed in the church as 
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it evolved.  The table that existed in the tablinum, for instance, immediately became 

identified with the altar.  With this identification, the sanctuary surrounding the altar was 

quickly associated with Golgotha where Christ was sacrificed and crucified [2].  In the early 

mystagogical or catechumenal texts of Cyril of Jerusalem, Theodore of Mopseuestia, and 

John Chrysostom, the physical space of the church, when it is identified and explicated often 

takes on significance in its relation to liturgical acts.  Indeed, we can hear this in the fifth 

century Ecclesiastical Hierarchy, which is often attributed to Pseudo-Dionysius: 

. . . By bringing Jesus Christ before our eyes, the bishop thus shows in sensible 

fashion and in image that which is the very life of our soul: he reveals to us how 

Christ Himself came out of His mysterious, divine sanctuary out of love for man and 

took on human form, becoming totally incarnate but without any confusion; how 

Christ descended to our divided condition without any change in His essential unity 

to and called the human race to association with Himself and His own good gifts, 

provided that we unite ourselves to His most divine life by imitating it insofar as we 

can, that we become sufficiently perfect to enter truly into communion with God and 

the divine mysteries. (quoted in Meyendorf 1984:15 [6])  

While the author of the Ecclesiastical Hierarchy clearly has the anaphora, or offering of 

Christ through the elements of bread and wine, in mind, he alludes to the physical sanctuary 

where Eucharistic prayer takes place, suggesting that it is “His mysterious, divine sanctuary” 

where Christ emerged to take human form.  A few centuries later, Germanus will develop 

this idea in his suggestion that the sanctuary represents the cave where Christ was born.  

What we can do, however, is appreciate the dialogue and dialectic taking place between 

these mystagogical texts and the physical structure of the church, even if we cannot fully 

know which came first.  Germanus’ mystagogical lectures provide one of the best examples 

in terms of what they say and how they are organized.  Unlike his predecessors, the lectures 

themselves are organized around the various physical spaces of the church as a building.  

Thus, for instance, Germanus begins his discussion of the physical sanctuary with an 

identification of it with the caves where Christ was born and buried.  He then proceeds to 

discuss the liturgical acts, namely the saying of the Eucharistic prayer, which take place in 

the sanctuary.  Indeed, it is almost the reversal of the passage from Ecclesiastical Hierarchy 
that was quoted above.  In his lectures, we can almost see the Patriarch as he leads us 

around Hagia Sofia, pointing out the various places and material artifacts used for the 

liturgy.  Paul Meyendorf argues that Germanus’ organization has much to do with the 
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iconoclastic controversies that Germanus found himself embroiled in [6].  In an attempt to 

demonstrate the benefit of visual representations of Christ, Germanus is at pains to show 

how these material representations can aide in a person’s contemplation and ascent into the 

spiritual.  In many ways, the physical church becomes the mneumonic devices described by 

the Greek and Roman rhetoricians.  In this case, the Roman noble house that the author of 

the Rhetorica ad Hernennium asks the student to visualize in order to locate and situate his 

ideas and text becomes the physical building of the church where the text or story of Christ 

is now inseparable from the material of the building.  

It is important to note that the interpretation that Germanus does bring is one that 

surprisingly synthesizes the development and interpretation of ἐκκλησία in the Gospels and 

Epistles with history and development of the church as gathering and as place where the 

gathering gathers.  We only need read Germanus’ very first line, where he declares 

“Ecclesía estí naós theou, témenos ágion, oíkos proseuches, sunáthrois laou, soma 
christou” (1984: 56 [4])  As I noted earlier, the Apostle Paul identifies ἐκκλησία as those who 

have been called out of the masses by responding to the voice of God.  Paul amplifies Jesus 

command that the body is the living temple of God to include both the individual members of 

the church and the church as a whole.  Moreover, because the church is the temple of God, 

it is also holy and is a house of prayer.  Finally, and most importantly, the church whose 

body is the temple of God is also the body of Christ.  Germanus clearly picks up on Paul’s 

theology; however, he integrates it with a more literal reading of naós which identifies it with 

the physical temple.  Thus, ta ecclesía becomes both the gathering of individuals and the 

place where those individuals gather, the physical naós or temple of God.  Because these 

individuals by virtue of the fact that they have bodies and by the Holy Spirit having entered 

them are the temples or dwelling places of God, the physical structure where they gather too 

becomes a temple of God.  This new temple, which draws upon the older Jewish temples, is 

by nature holy and, like the older Jewish temple, a house of prayer and, we may add, of 

sacrifice.  Yet, it cannot be completely identified with the older Jewish temples because it is 

also a place where the elect gather for study and instruction, a function that the Jewish 

tradition reserves for a different structure, the synagogue. Finally, by assuming the 

characteristics that Paul ascribes to the gathering who has been called out, the physical 

structure of the church, like its congregation, becomes the body of Christ.  In this manner, 

Germanus projects the τόποι which had gathered and become associated with the Pauline 

concept of ta ecclesía onto the physical structure of the church.  The physical structure now 

becomes a material place where these τόποι are represented for the clergy and laity to 
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reflect, meditate, and develop.  

3   Conclusion  

We might conclude this paper with a short discussion of the physical structure of the church.  

In his landmark study on hypermedia, J. David Bolter wryly notes that the medieval 

cathedrals might properly be considered the first types of hypertext.  His argument is that the 

cathedrals themselves were a type of text or even a series of text projected onto a physical 

structure.  By moving about them from room to room without any particular order, a person 

is able to experience them in the same way that he or she would a webpage or other form of 

hypermedia.  Carruthers makes a similar observation, though one not directly related to 

hypermedia, when she observes the cognitive effect that figurative spaces used in memory 

had on early Christians: 

The shape or foundation of a composition must be thought of as a place-where-

one-invents.  Everything is fitted onto it.  And as the composer, acting like a master 

builder or architectus, fits his tropes onto the foundation stones of a text, he must 

smooth, scrape, chip off, and in other ways adapt and “translate” the dicta et facta 
memorabilia he is using as his materials.  So the edifice of one’s life (so to speak), 

although created from stories available to all citizens, is also a fully personal 

creation, an expression (and creation) of one’s character.  This is plain in St. Paul’s 

injunction to be like a wise master-builder: the fire will try the quality of your work.  

(2006: 16 [1]) 

While these figurative spaces represented various aspects of a text, Carruthers reminds us 

that they were somewhat incomplete and thus capable of functioning as a heuristic when 

brought  into contact with the unique text of the individual.  We may say the same of the 

church as a material representation of the architectural τόποι.  Because of the visual quality 

of church buildings, the spaces themselves always elude easy translation.  In other words, 

there is nowhere within the physical sanctuary that says that it is the cave where Christ was 

born or where he was laid to rest.  In order to arrive at this interpretation that sees the 

physical sanctuary as representative of an important part of the story or text of Christ, 

Germanus must draw upon earlier writers, such as the author of the Ecclesiastical 
Hierarchy, as well as the sacrificial function of the room.  In short, the sanctuary as text is 

open for interpretation, though it does have parameters.  In many ways, this is consistent 

with cathedral architects who made every building gesture grand in order to accentuate the 

sublimity and ultimate unknowability of God. Like the ancient Greek temples with their 
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imposing statues of the Gods, they were designed to convey a sense of awe that 

communicated to the ancient priest and suppliant that only so much could be known and 

understood.  Had the cathedrals been constructed in such a way that their symbolic nature 

could easily be understood, I imagine that Carruthers would argue that they would evolve 

into text simply meant to be memorized in a rote manner, as though one set upon the 

impossible task of memorizing the Illiad word for word.  By becoming grand and sublime, 

they overpower us with a sense of awe that can then lead us towards textual invention in the 

same manner that Hagia Sofia must have led Germanus to produce his series of lectures.  
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12   Η διεπιστημονική ορολογία του τομέα διαχείρισης φυσικών 
κινδύνων – Το παράδειγμα του σεισμικού κινδύνου 

    
Βασιλική Μασούρα 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Ο τομέας της διαχείρισης φυσικών κινδύνων είναι ένας χώρος συνάντησης της επιστήμης με την 

κοινωνία και την πολιτική. Τα επιστημονικά πεδία που εμπλέκονται καλύπτουν το ευρύ φάσμα των 

γεωπιστημών, των κοινωνικών και των εφαρμοσμένων επιστημών.  Ο τομέας της διαχείρισης φυσικών 

κινδύνων υστερεί σε έρευνα σχετικά με τις βασικές του σημασίες και έννοιες-κλειδιά που θα 

εξασφάλιζαν την αυτονομία και τα γνωσιολογικά του χαρακτηριστικά.  Υπάρχουν  δυσκολίες 

συνεννόησης και ομοφωνίας για το τι είναι καταστροφή, κίνδυνος, επικινδυνότητα, τρωτότητα κ.α.,  τόσο 

ανάμεσα στους γεωεπιστήμονες όσο και ανάμεσα σε αυτούς και τους επιστήμονες των κοινωνικών και 

εφαρμοσμένων επιστημών. 

Στην παρούσα εργασία επιχειρούμε  να ανιχνεύσουμε στοιχεία της ορολογικής ταυτότητας του 

διαθεματικού τομέα της διαχείρισης φυσικών κινδύνων υπό το πρίσμα των εννοιών και των 

μεθοδολογικών εργαλείων της Ορολογικής επιστήμης. Σκοπός αυτού του εγχειρήματος είναι ο 

καθορισμός των αρχικών απαιτήσεων και των περιορισμών  για τον σχεδιασμό βάσης δεδομένων όρων  

της γνωσιακής περιοχής των φυσικών κινδύνων, στα πλαίσια του ευρύτερου ορολογικού σχεδιασμού 

που απαιτείται.  Οι όροι αυτοί κατασημαίνουν έννοιες διαθεματικού χαρακτήρα.  Έννοιες, δηλαδή,  που 

υπεισέρχονται στην γνώση των γεωπιστημών, των κοινωνικών και των εφαρμοσμένων επιστημών αλλά 

έχουν διαφορετικό βάθος και πλάτος σε κάθε ένα από τα επιμέρους θεματικά αυτά πεδία. Τέτοιου τύπου 

διαθεματικές έννοιες στον τομέα του  σεισμικού κινδύνου, που θα χρησιμοποιήσουμε ως περίπτωση 

μελέτης, είναι ο σεισμικός κίνδυνος, η σεισμική επικινδυνότητα, η σεισμική τρωτότητα, 

προσαρμοστικότητα, η σεισμική καταστροφή, η σεισμική επίπτωση, η σεισμική έκθεση κ.λ.π.  

Interdisciplinary terminology in the field of natural risk management – 
The example of seismic risk 

 
Vasiliki Masoura 

ABSTRACT 

The field of natural risks management is the meeting - point of science, society and policy. The involved 

disciplines cover the wide spectrum of geosciences, social and applied sciences.  The field of natural 

risks management lacks research activities concerning its basic key – concepts that would safe guard 

the autonomy and its cognitive characteristics.  There are plenty of communication gaps about risk, 

vulnerability etc., either between geoscientist or between the latter and the expert of social and applied 

sciences.  

In this piece of work we attempt to detect some terminological aspects of the interdisciplinary field of 

natural risk management, by using the concepts and methodological tools of Terminology. The aim of 
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this attempt is the identification of the initial needs and constraints with regard to the terminological data 

base planning in the field of natural risks. The studied terms designate interdisciplinary concepts.  

Concepts with different intension and extension in the framework of geosciences, social and applied 

sciences.  In our study in the field of seismic risk management, the terms of seismic risk, seismic 

hazard, seismic vulnerability, resilience etc are examples of designation of interdisciplinary concepts. 

 

 

 

0   Εισαγωγή 

Οι ανθρώπινες κοινωνίες σε όλες τις γεωγραφικές περιοχές της γης και σε όλες τις ιστορικές 

περιόδους έχουν βιώσει καταστροφές προερχόμενες από τους αποκαλούμενους φυσικούς 

κινδύνους. Οι αντιλήψεις και κατά συνέπεια η διαχείριση των  καταστροφών ποικίλουν σε 

κάθε ιστορική περίοδο και σε κάθε κοινωνία. Το εύρος των αντιλήψεων περί φυσικών 

κινδύνων και καταστροφών εκτείνεται από τις πρώιμες θεοκρατικές προσεγγίσεις, στην 

ταύτιση με το φυσικό φαινόμένο μέχρι τις σημερινές τάσεις, όπου η καταστροφή θεωρείται 

αποτέλεσμα αλληλεπίδρασης  του ακραίου φαινομένου και των ποικίλων τρωτοτήτων των 

σύγχρονων κοινωνιών.  

Τις τελευταίες δεκαετίες η ένταση, η έκταση, η συχνότητα και οι σοβαρές 

κοινωνικοοικονομικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις των καταστροφικών φαινόμενων που 

προκαλούνται από φυσικούς κινδύνους έχουν αυξηθεί δραματικά. Τα στατιστικά δεδομένα 

της παγκόσμιας τράπεζας πληροφοριών για καταστροφές EM-DAT, του ασφαλιστικού 

κολοσσού Munich RE, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των Ηνωμένων Εθνών και άλλων έγκυρών 

διεθνών οργανισμών στοιχειοθετούν τις αυξητικές αυτές τάσεις. Ας μην ξεχνάμε και 

πρόσφατα  παραδείγματα όπως το καταστροφικό τσουνάμι το 2004 στην Ν.Α. Ασία, τον 

τυφώνας Κατρίνα, τις  καταστροφικές πυρκαγιές του 2007 στην Ελλάδα  και τόσα άλλα. 

1   Γνωσιολογικά στοιχεία και πολυθεματικότητα του τομέα διαχείρισης φυσικών κινδύνων 

Οι σύγχρονες τάσεις και προσεγγίσεις στο τομέα διαχείρισης φυσικών κινδύνων και μείωσης 

των συνεπειών από τις καταστροφές προδιαγράφουν αλλά και περιπλέκουν την 

γνωσιολογική ταυτότητα του τομέα αυτού. Η συζήτηση στα πλαίσια της διεθνούς 

επιστημονικής και ερευνητικής κοινότητας για το αν η καταστροφή είναι κοινωνική κατασκευή 

ή ένα φυσικό συμβάν έχει μακρύ ιστορικό και συνεχίζεται ακόμη [13: 20]. Σε γενικές γραμμές 

μπορούμε να επισημάνουμε ότι οι απόψεις και οι προσεγγίσεις συγκλίνουν  στην παραδοχή 

ότι οι καταστροφές που προέρχονται από φυσικούς κινδύνους δεν μπορούν να οριστούν 
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μόνο από το φυσικό φαινόμενο αυτό καθ’ αυτό. Οι αυξημένες απώλειες ζωών και 

περιουσιών, οι οικονομικές ζημιές σε πολλές περιοχές του κόσμου δεικνύουν ότι, περά του 

ακραίου φαινομένου, ο παράγοντας  που συχνά χαρακτηρίζεται  ως η τρωτότητά μας 

απέναντι στα φυσικά συμβάντα έχει αυξηθεί δραματικά. Τα μέτρα για την μείωση του 

κινδύνου καταστροφής θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις διάφορες τρωτότητες της  

πληττόμενης κοινωνίας και αυτές έχουν να κάνουν με μια σειρά από κοινωνικούς, 

οικονομικούς, πολιτικούς και πολιτιστικούς παράγοντες, συμπεριλαμβανομένου και του 

δομημένου περιβάλλοντος με όλο το σύμπλεγμα των μεγαδομών του. Επίσης τις τελευταίες  

δεκαετίες έχει αποδειχθεί ότι η μηχανιστική προσέγγιση ελέγχου και αντιμετώπισης ακραίων 

φαινομένων με μέτρα υποδομής δεν είναι ή κατάλληλη απάντηση. Η ανθρωπότητα βρίσκεται 

στο κατώφλι της μετάβασης από την κοινωνία της ασφάλειας(security society) στην κοινωνία 

του κινδύνου(risk society) η οποία αναγνωρίζει τα όρια της κυριαρχία της στη φύση και 

μαθαίνει να ζει με τους κινδύνους [9: xxi].  

Υπό αυτήν την άποψη οι φυσικές καταστροφές μπορούν και πρέπει να γίνουν αντιληπτές ως 

μη-φυσικές καταστροφές. Έτσι για  προσαρμοστικές (resilient) κοινωνίες η εστίαση δεν θα 

πρέπει να γίνει στις φυσικές επικινδυνότητες (natural hazards) και στην ποσοτικοποίηση 

τους αλλά στον καθορισμό, την εκτίμηση και την διαβάθμιση των διαφόρων τρωτοτήτων 

(vulnerabilities)  [4 :10] 

Ένας από τους πιο αναγνωρισμένους ορισμούς για τον κίνδυνο που περιγράφει συνοπτικά 

την προαναφερόμενη προσέγγιση είναι αυτός που αποδίδεται από το ISDR (Διεθνής 

Στρατηγική για την Μείωση των Καταστροφών  την Η.Ε), σύμφωνα με τον οποίο ως 

κίνδυνος (risk) ορίζεται «η πιθανότητα επιβλαβών συνεπειών ή αναμενόμενων απωλειών 

όπως θάνατοι, τραυματισμοί, απώλειες περιουσιών, κατάρρευση οικονομικών 

δραστηριοτήτων και περιβαλλοντικών καταστροφών ως αποτέλεσμα της αλληλεπίδρασης 

των φυσικών ή ανθροπωγενών επικινδυνοτήτων (hazards) και των συνθηκών 

τρωτότητας (vulnerability)». Η μαθηματική έκφραση του παραπάνω ορισμού είναι ή εξής: 

Risk= Hazard X Vulnerability 

 Η ανωτέρω περιγραφή της έννοιας του κινδύνου και η μαθηματική της έκφραση είναι μία 

από τις παραλλαγές που εμφανίζονται στην διεθνή βιβλιογραφία. Άλλοι συγγραφείς 

ενσωματώνουν στον ορισμό του κινδύνου και άλλες έννοιες όπως η έκθεση (exposure), ή η  

προσαρμοστικότήτα (resilience) που αντανακλούν την επαγγελματική ειδίκευση των 

ερευνητών και τις διαφορετικές προσεγγίσεις και μεθοδολογίες στην εκτίμηση του κινδύνου. 

[15:9] 
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Η παραπάνω αδρώς περιγραφόμενη κατάσταση υποδηλώνει ότι η αποτελεσματική 

διαχείριση των φυσικών κινδύνων και οι ολοκληρωμένες δράσεις για την μείωση των 

καταστροφών εξαρτώνται από την συνεργασία και τη ανταλλαγή ανάμεσα στους ειδικούς 

από πληθώρα γνωστικών πεδίων, όπως μηχανικοί, περιβαλλοντολόγοι, γεωεπιστήμονες, 

κοινωνικοί επιστήμονες, χωροτάκτες, πολιτικοί επιστήμονες κ.α. Τα διάφορα επιστημονικά 

πεδία έχουν αναπτύξει την δική τους αντίληψη και κατά συνέπεια τους δικούς τους ορισμούς 

για τους σχετιζόμενους με τις καταστροφές όρους. Οι ορισμοί του κινδύνου χρωματίζονται 

από την ειδίκευση, το εννοιολογικό υπόβαθρο και τους στόχους εκείνων που τους 

διατυπώνουν. Όροι - κλειδιά όπως κίνδυνος (risk), επικινδυνότητα (hazard), τρωτότητα 

(vulnerability), προσαρμοστικότητα (resilience), ετοιμότητα (preparedness), μετριασμός του 

κινδύνου (mitigation), αποκατάσταση – ανάκαμψη (recovery) κ.λ.π. παρουσιάζουν 

διφορούμενες, ασαφείς, ακόμα και αλληλοαναιρούμενες σημασίες [13:23]. Είναι 

χαρακτηριστικό είναι ότι στην σύγχρονη διεθνή βιβλιογραφία παρουσιάζονται περισσότεροι 

από 25 διαφορετικοί ορισμοί, έννοιες και μέθοδοι για την συστηματοποίηση της τρωτότητας. 

Παρότι θα πρέπει να δούμε την πολυδιάστατη φύση της τρωτότητας, οι διαφορετικοί ορισμοί 

και οι προσεγγίσεις δείχνουν ότι δεν είναι σαφές τι αναπαριστά η τρωτότητα ως 

επιστημονική έννοια [4: 11]. Τα διάφορα γνωστικά πεδία έχουν αναπτύξει τους δικούς τους 

ορισμούς και αναλυτικές απόψεις για το τι σημαίνει τρωτότητα. Αντιμετωπίζουμε ένα 

παράδοξο: προτιθέμεθα να μετρήσουμε την τρωτότητα, ως βασική συνιστώσα του κινδύνου, 

αλλά δεν μπορούμε να την ορίσουμε ακριβώς [14]. Ως αποτέλεσμα, η επικοινωνία 

δυσχεραίνεται και οι παρερμηνείες είναι σύνηθες φαινόμενο. 

Η πραγματικότητα αυτή επισημαίνεται και προβληματίζει πρωτίστως τους ειδικούς των 

διαφόρων πεδίων του τομέα διαχείρισης φυσικών κινδύνων. Αρκετοί είναι οι ερευνητές και οι 

επιστήμονες που προτείνουν τρόπους να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο. Οι προτάσεις με 

όρους  της Ορολογικής επιστήμης είναι άλλοτε περιγραφικές και άλλοτε ενέχουν ρυθμιστικές 

προσεγγίσεις.  

Ο Yodmani (2001) επισημαίνει ότι για να καταστήσουμε δυνατή την συνεργασία και την 

επικοινωνία χωρίς παρανοήσεις, είναι κρίσιμο να διαχύσουμε και να ανταλλάξουμε του 

διαφορετικούς ορισμούς ανάμεσα στα θεματικά πεδία, με τελικό στόχο να αναδειχθεί ένα 

κοινό λεξιλόγιο ενιαίων, καλο-δομημένων ορισμών και εννοιών. Οι διαφορετικές αντιλήψεις, 

τα ενδιαφέροντα και οι μεθοδολογίες θα πρέπει να αναγνωριστούν και θα πρέπει να 

επιτευχθεί μια ευρεία συναίνεση στους στόχους, τις στρατηγικές και τις μεθοδολογίες στον 

τομέα της μείωσης του κινδύνου καταστροφών [16]. 

Η Τhywissen αναφέρει ότι τα γλωσσάρια που έχουν αναπτυχθεί από τους διάφορους 
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οργανισμούς στον τομέα των καταστροφών κα των κινδύνων είναι ευάριθμα. Οι ορισμοί που 

δίνονται είναι διαφορετικοί και πολλές φορές αντιφατικοί. Ακόμα και αν  κάποιοι όροι 

περιγράφονται με διαφορετικούς ορισμούς σε διαφορετικά γνωστικά πεδία είναι ζωτικής 

σημασίας οι διαφοροποιήσεις αυτές να γίνουν κοινή κτήση, ούτως ώστε να αποφευχθούν οι 

παρανοήσεις και να αναβαθμίσουμε την γνώση, την συναντίληψη και την 

αποτελεσματικότητα στον τομέα της μείωσης των καταστροφών.  

Μια περισσότερο ρυθμιστική προσέγγιση είναι αυτής της Σαπουντζάκη (2007) όπου 

αναγνωρίζει την αναγκαιότητα ενός συνθετικού μετα-επιστημονικού πεδίου πολύ-κινδυνικής 

διαχείρισης που δεν εξυπηρετείται από το άθροισμα της ορολογίας των σημερινών, 

κατακερματισμένων επιστημονικών χώρων, αλλά χρειάζεται νέους  όρους- γέφυρες [13: 35].  

Τα προαναφερόμενα ορολογικά χαρακτηριστικά του τομέα της διαχείρισης των φυσικών 

κινδύνων  και οι επισημάνσεις των ειδικών στα διάφορα γνωστικά πεδία μπορούν να βρουν 

τα ερμηνευτικά τους σχήματα μέσα από τις αρχές και τις βασικές έννοιές της Ορολογικής 

επιστήμης, Τα ορολογικά αυτά φαινόμενα απαντώνται κατά το μάλλον ή ήττον  σε πολλές 

εκφάνσεις της ανθρώπινης δραστηριότητας και της παραγωγής γνώσης, δεν αποτελούν 

«προτέρημα»  μόνο του υπό εξέταση διαθεματικού πεδίου.  Η πολυθεματικότητα – 

διαθεματικότητα των σύγχρονων γνωστικών πεδίων, ο διαθεματικός δανεισμός όρων και 

εννοιών, η ύπαρξη συνωνυμικών εκφράσεων και παραλλαγών των όρων, τα φαινόμενα 

σημασιολογικής ασάφειας (πολυσημία, ομωνυμία) και ταξινομικής ασάφειας, οι τρόποι 

σχηματισμού όρων είναι μερικά από τα φαινόμενα που απασχολούν τους ειδικούς της 

ορολογικής επιστήμης. Τα φαινόμενα αυτά βρίσκουν  πεδίο εφαρμογής και στο τομέα της 

διαχείρισης φυσικών κινδύνων. Στην επόμενη ενότητα θα επιχειρηθεί,  με την επιφύλαξη του 

μη ειδικού στον τομέα της Ορολογίας, η περιγραφή  κάποιων ορολογικών φαινομένων στο 

υπό εξέταση γνωστικό πεδίο. 

2   Ορολογικές παρατηρήσεις στον  τομέα διαχείρισης  φυσικών κινδύνων 
H εμφάνιση διαθεματικών πεδίων αλλά και το πρόβλημα οριοθέτησης των θεματικών 

πεδίων έχει απασχολήσει τους ειδικούς στον τομέα της Ορολογίας. Η θεωρεία της 

Ορολογίας προϋποθέτει μια τέτοια κατάτμηση της «πραγματικότητας», καθώς πρεσβεύει ότι 

οι όροι θεωρούνται όροι μόνο όταν «εγγράφονται» σε συγκεκριμένο θεματικό πεδίο. Το 

θεματικό πεδίο είναι σύμφυτο στοιχείο της υπόστασης του όρου. Η πραγματικότητα είναι ότι 

η διαρκής εξέλιξη κάθε ειδικής δραστηριότητας οδηγεί στην ενσωμάτωση πολλών εννοιών 

που διεισδύουν από γειτονικές περιοχές, ή και από άλλες, πιο μακρινές, με τις οποίες 

υπάρχουν συνέργιες, διαπλοκές και αλληλεπιδράσεις [5:73,75]. Νέες διεπιστημονικές 

περιοχές εμφανίζονται συνεχώς εντός των οποίων ο διαθεματικός δανεισμός είναι σύνηθες 
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φαινόμενο. Στο τομέα που μελετάμε, ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα που ενισχύει τις νέες 

αυτές προσεγγίσεις είναι η έννοια της τρωτότητας 

Η τρωτότητα (vulnerability) είναι μια έννοια που αναπτύχθηκε στις κοινωνικές επιστήμες και 

εισήχθη ως απάντηση στην ελλιπή αντίληψη περί μείωσης του κινδύνου που μέχρι την 

δεκαετία του 1970 ήταν προσανατολισμένη κυρίως στη επικινδυνότητα (hazard). Από το 

1980 η κυριαρχία των στρατηγικών πρόβλεψης προσανατολισμένων στις τεχνικές 

παρεμβάσεις σταδιακά άλλαξε από το εναλλακτικό πρότυπο της χρήσης της τρωτότητας ως 

εναρκτήριο σημείο της μείωσης του κινδύνου. Αυτή η προσέγγιση συνδυάζει την επιρρέπεια 

(susceptibility) των εκτιθέμενων στο κίνδυνο  ανθρώπων και των κοινοτήτων με την 

κοινωνική, οικονομική και πολιτιστική ικανότητα να αντιμετωπίσουν τις ζημιές που θα 

συμβούν. Επιπρόσθετα μερικοί συγγραφείς διαχωρίζουν την κοινωνική τρωτότητα (social 

vulnerability) από την βιοφυσική τρωτότητα (biophysical vulnerability). Η κοινωνική 

τρωτότητα σχετίζεται με την επιρρέπεια (susceptibility) και την προσαρμοστικότητα 

(resilience) του ανθρώπου και των κοινωνικών συστημάτων έναντι των κινδύνων. Η 

βιοφυσική  τρωτότητα σε αυτό το πλαίσιο, είναι μια έννοια που αναπτύσσεται στο ερευνητικό 

πεδίο για την κλιματική αλλαγή όπου χρησιμοποιείται ευρέως για να περιγράψει το κατά 

πόσο ένα σύστημα είναι τρωτό στις αρνητικές συνέπειες της κλιματικής αλλαγής και σε ποία 

έκταση είναι δυνατόν ή αδύνατον να προσαρμοστεί σε αυτές τις επιπτώσεις  Αλλά ακόμα και 

η κοινωνική τρωτότητα δεν περιγράφεται με κοινό ορισμό, που σημαίνει ότι διαφορετικοί 

συγγραφείς τις αποδίδουν διαφορετικό περιεχόμενο. Η κοινωνική τρωτότητα ίσως εμπεριέχει 

διαστάσεις όπως οι κοινωνικές ανισότητες (πόροι, ηλικία, γένος, μορφωτικό επίπεδο) καθώς 

και χαρακτηριστικά του δομημένου περιβάλλοντος. Παρότι υπάρχει αρκετή αβεβαιότητα για 

το εννοιολογικό εύρος της τρωτότητας,  είναι γεγονός ότι η έννοια της τρωτότητας βοηθά 

στην αποσαφήνιση των εννοιών του κινδύνου(risk) και της καταστροφής(disaster). [4 :11-

14]. Ερχόμαστε λοιπόν αντιμέτωποι και με τις έννοιες της πολυσημίας και της αμφισημίας. 

Εδώ βρίσκει έδαφος και η προσέγγιση της «ορολογικής ουτοπίας» η οποία συνίσταται στο 

γεγονός ότι ένας δεδομένος ορισμός αντιστοιχεί σε ένα μόνο αντικείμενο ή έννοια ή 

διαδικασία ή γεγονός και αντίστοιχα κάθε αντικείμενο ή έννοια ή διαδικασία ή γεγονός 

μπορεί να έχει μόνο ένα γλωσσολογικό ορισμό και συνδέεται με το  ουτοπικό κατά μία 

έννοια φαινόμενο της μονοσημίας [ 17 : 59]. 

Ένα άλλο φαινόμενο που ευρέως εμφανίζεται στην ορολογία του τομέα διαχείρισης φυσικών 

κινδύνων είναι αυτό της συνωνυμίας το οποίο αναφορικά με την ελληνική γλώσσα συνδέέται 

άμεσα με τον δευτερογενή τρόπο σχηματισμού των όρων [2]. Για παράδειγμα ο όρος 

resilience αποδίδεται στην ελληνική βιβλιογραφία  ως προσαρμοστικότητα [13] αλλά και ως 
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ικανότητα ανάκαμψης [6]. Τα πράγματα περιπλέκονται όταν λάβουμε υπόψη ότι όρος 

resilience θεωρείται από τους πλέον πολύσημους και διφορούμενους όρους στον τομέα των 

κινδύνων. Χαρακτηρίζεται ως όρος ‘καραμέλα’ και αφορά σε γενικές γραμμές την ικανότητα 

για επιβίωση, προσαρμογή και επαναφορά ενός συστήματος στην κανονικότητα μετά από 

την εκδήλωση ακραίου συμβάντος [13:26].   

Η περιπτωσιολογική αυτή αναφορά σε ορολογικά χαρακτηριστικά που εμφανίζει ο 

διαθεματικός τομέας των φυσικών κινδύνων είναι ενδεικτική σε σχέση με την πληθώρα των 

επισημάνσεων και των προβληματισμών που καταγράφονται από τους ειδικούς των 

διαφόρων επιστημονικών πεδίων. Το αίτημα για συναντίληψη  και κοινό, κατά μια έννοια, 

εννοιολογικό υπόβαθρο διατρέχει την σχετική βιβλιογραφία. Οι ειδικοί των διαφορετικών 

γνωστικών πεδίων του τομέα επισημαίνουν την αναγκαιότητα συστηματικότερης μελέτης 

των γνωσιακών και επικοινωνιακών διαστάσεων της ορολογίας του τομέα.  

Η γνωσιακή διάσταση της Ορολογίας, εξετάζει τις σχέσεις των εννοιών μεταξύ τους και 

μέσω αυτών των σχέσεων τη συγκρότηση των εννοιών σε δομημένα σύνολα γνώσης, τα 

συστήματα εννοιών σε κάθε τομέα της ανθρώπινης γνώσης [2:2]. Επιπλέον λόγω της 

πολυθεματικότητας του ο τομέας αυτός γνώσης μπορεί να χαρακτηριστεί ως ετερογενές 

σύστημα εννοιών. Στα ετερογενή συστήματα τα επιμέρους θεματικά πεδία αντιστοιχούν σε 

υποσυστήματα εννοιών. Δημιουργούνται έτσι μικροσυστήματα στα οποία οι σχέσεις των 

εννοιών είναι περισσότερο σαφείς και ομοιογενείς. Η ένωση τέτοιών μικροσυστημάτων 

μπορεί να καταλήξει σε μακροσυστήματα που περιέχουν όλες τις έννοιες ενός τομέα ή μιας 

καθορισμένης υποπεριοχής του. Μια τέτοια προσέγγιση χρησιμοποιείται ως αφετηρία για 

την κατάταξη, την ανάλυση και τη σημασιολογική επεξεργασία των όρων [12:44] . Υπό αυτή 

την προσέγγιση το ετερογενές μακροσύστημα εννοιών του τομέα των φυσικών κινδύνων 

προκύπτει από την ένωση των υποσυστημάτων των διαφορετικών κινδύνων όπως ο 

σεισμικός κίνδυνος, ο πλημμυρικός  κίνδυνος, ο κίνδυνος δασικών πυρκαγιών κ.α. Ενώ το 

καθένα από αυτά τα υποσύστημα π.χ. του σεισμικού κινδύνου προκύπτει από την ένωση 

των μικροσυστημάτων των θεματικών πεδίων που συναποτελούν τη γνωστική περιοχή του 

εν λόγω κινδύνου.  

Η επικοινωνιακή διάσταση της Ορολογίας εξετάζει την χρήση των όρων ως μέσων 

μεταφοράς της γνώσης σε διάφορες ποικίλες επικοινωνιακές περιστάσεις και δίνει 

περιεχόμενο στις δραστηριότητες της κατάρτισης, της επεξεργασίας και της διάχυσης υπό 

μορφή ειδικών λεξικών ή βάσεων ορολογικών δεδομένων [2:2].  

Στα πλαίσια της παρούσας έρευνας γίνεται προσπάθεια συστηματικότερης μελέτης της 
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γνωσιακής και της επικοινωνιακής διάστασης της ορολογίας των φυσικών κινδύνων.  Ο 

αρχικός ορολογικός σχεδιασμός έχει γίνει με βάση τα Ελληνικά Πρότυπα του ΕΛΟΤ  [7], [8]. 

Ως περίπτωση μελέτης επιλέχθηκε το γνωστικό πεδίο του σεισμικού κινδύνου, το οποίο 

αποτελεί υποσύστημα της ευρύτερης περιοχής των φυσικών κινδύνων. Το περιορισμένο της 

έκτασης της παρούσας ανακοίνωσης δεν μας επιτρέπει να κάνουμε αναλυτική αναφορά στο 

σύνολο των δραστηριοτήτων που αφορούν την ορολογική εργασία. Έτσι   θα παραθέσουμε 

ενδεικτικά κάποια στοιχεία του ορολογικού σχεδιασμού. 

3   Στοιχεία του Ορολογικού σχεδιασμού για τον σεισμικό κίνδυνο 
Στα πλαίσια του αρχικού ορολογικού σχεδιασμού έχουν υλοποιηθεί μια σειρά από 

δραστηριότητες που αφορούν στις διάφορες επόψεις της ορολογικής εργασίας [7]. 

Ενδεικτικά αναφέρουμε  την κατάρτιση  καταλόγου βάσης όρων για τον σεισμικό κίνδυνο και 

τον καθορισμό θεματικών πεδίων  στα οποία θα εξεταστούν οι έννοιες του πεδίου αυτού 

[πίνακας 1.],  Οι όροι του καταλόγου βάσης δεν είναι οι μόνοι που εξετάζονται αλλά είναι 

αυτοί που απαντώνται  ευρέως στη σχετική βιβλιογραφία και κατασημαίνουν τις έννοιες -

κλειδιά στον τομέα διαχείρισης σεισμικού κινδύνου.  

Επίσης αναφορικά με την αρχιτεκτονική της βάσης ορολογικών δεδομένων αυτή βασίστηκε 

στις αρχές των Συστημάτων Σχεσιακών Βάσεων Δεδομένων. Ο εννοιολογικός σχεδιασμός  

ακολουθεί το μοντέλο οντοτήτων – συσχετίσεων (Εntity-Relationship) ενώ ο φυσικός 

σχεδιασμός υλοποιείται σε πρόγραμμα access [3]. Τα ορολογικά χαρακτηριστικά του 

διαθεματικού αυτού τομέα όπως περιπτωσιολογικά αναλύθηκαν ανωτέρω, αποτελούν την 

βάση για τον καθορισμό των αναγκών, των απαιτήσεων και των δομικών περιορισμών κατά 

την διαδικασία μοντελοποίησης των δεδομένων. Οι βασικές οντότητες της βάσης είναι: ορός 

– ορισμός – θεματικό πεδίο – πηγή τεκμηρίωσης.  
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Πίνακας 1 

htid όρος sfid θεματικό πεδίο 
  1 σεισμικός κίνδυνος AS Εφαρμοσμένες επιστήμες 
  2 σεισμικότητα ASCE Αντισεισμική μηχανική 
  3 σεισμική επικινδυνότητα ASSP Χωροταξία 
  4 τρωτότητα ASUR Πολεοδομία 
  5 αξιολόγηση κινδύνου GL Γενική Γλώσσα 
  6 εκτίμηση κινδύνου GS Γεωεπιστήμες 
  7 διαχείριση σεισμικού κινδύνου GSGE Γεωλογία 
  8 προσαρμοστικότητα GSGF Γεωφυσική 
  9 έκθεση GSOC Ωκεανογραφία 
10 πρόγνωση GSSE Σεισμολογία 
11 αντισεισμική προστασία IO Διεθνείς Οργανισμοί 
12 αντισεισμικός κανονισμός IOEU Ερωπαϊκή Ένωση 
13 αντισεισμική τεχνολογία IOUN ΟΗΕ 
14 αντισεισμική κατασκευή SE Κοινωνικές επιστήμες 
15 προσεισμικός έλεγχος SEAD Διοικητική επιστήμη 
16 μετασεισμικός έλεγχος SEEC Οικονομική επιστήμη 
17 ασφάλεια SEPO Πολιτική επιστήμη 
18 προστασία SESO Κοινωνιολογία 
19 ετοιμότητα 
20 έκτακτη ανάγκη 
21 αντιμετώπιση 
22 εκκένωση 
23 υπηρεσίες υγείας εκτάκτων αναγκών 
24 διαχείριση πόρων εκτάκτων 

αναγκών 
25 πληροφόρηση κοινού 
26 αποκατάσταση 
27 ανακούφιση 
28 ανασυγκρότηση 
29 σεισμόπληκτος 
30 άστεγος 

 

Συμπεράσματα 
Οι σύγχρονες προσεγγίσεις στον τομέα της διαχείρισης των φυσικών κινδύνων βλέπουν τον 

κίνδυνο ως το αποτέλεσμα αλληλεπίδρασης του καταστροφικού φυσικού φαινόμενου και της 

τρωτότητας της κοινωνίας, των υποδομών της, της οικονομίας και του περιβάλλοντος που 

καθορίζεται από την ανθρώπινη συμπεριφορά. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο διαμορφώνονται τα 

γνωσιακά και επικοινωνιακά χαρακτηριστικά του τομέα αυτού. Σταχυολογώντας αυτά τα 

χαρακτηριστικά με όρους Ορολογίας μπορούμε να αναφέρουμε τα εξής:  
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Η γνωστική περιοχή της διαχείρισης των φυσικών κινδύνων αποτελεί ένα ετερογενές 

σύστημα εννοιών, καλύπτεται από το ευρύ φάσμα των γεωεπιστημών, των κοινωνικών και 

των εφαρμοσμένων επιστημών. Η μελέτη των υποσυστημάτων που το απαρτίζουν ανά 

περίπτωση κινδύνου θα βοηθούσε στην καλύτερη ανάλυση, κατάταξη και σημασιολογική 

επεξεργασία της ορολογίας του.  

Ο δευτερογενής σχηματισμός των όρων στην ελληνική γλώσσα εντείνει τα ορολογικά 

φαινόμενα όπως αυτά της πολυσημίας και συνωνυμίας, που ούτως ή άλλως είναι συνήθη 

λόγω της διεπιστημονικότητας του τομέα. 

Στο σημείο αυτό θα ήθελα να επισημάνω, από την σκοπιά του μη ειδικού στην Ορολογία, ότι 

η ενασχόληση μου με τις έννοιες και τα μεθοδολογικά εργαλεία της Ορολογικής επιστήμης 

απεδείχθη μια άκρως γοητευτική ερευνητική διαδικασία.  
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13   H αθλητική ορολογία στα λεξικά της Νέας Ελληνικής 
    

Μαριάννα Κατσογιάννου, Βασίλειος Αργυρόπουλος 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Η αθλητική ορολογία της ελληνικής γλώσσας περιλαμβάνει ένα σημαντικό αριθμό δανείων, κυρίως από 

την αγγλική και γαλλική γλώσσα, των οποίων η ενσωμάτωση στη γλώσσα υποδοχής έχει γίνει 

ασυντόνιστα, χωρίς να προηγηθούν οι απαιτούμενες διαδικασίες τυποποίησης. Το γεγονός αυτό έχει 

αφήσει τα ίχνη του όχι μόνο στο είδος του λόγου που ονομάζουμε «αθλητική γλώσσα», αλλά και στην 

ένταξη των όρων του αθλητισμού στα λεξικά της γενικής γλώσσας. Με βάση παραδείγματα που 

προέρχονται κυρίως από την ορολογία του ποδοσφαίρου, εξετάζουμε εδώ ζητήματα σχετικά με: α) Τα 

κριτήρια με βάση τα οποία καταχωρίζονται διάφοροι αθλητικοί όροι στον κατάλογο των λημμάτων κάθε 

λεξικού. β) Τον τρόπο μεταγραφής τους (και επομένως ορθογραφικής παράστασής τους). γ) Την 

επεξεργασία των γραμματικών και σημασιολογικών πληροφοριών, κυρίως ως προς τους ορισμούς που 

δίνονται και τους χαρακτηρισμούς που χρησιμοποιούνται για τους αθλητικούς όρους-λήμματα. δ) Την 

επιλογή των παραδειγμάτων που προέρχονται από τον χώρο του αθλητισμού. Στόχος της εργασίας 

είναι να καταγραφεί η ποικιλότητα που προκύπτει από την απόδοση αυτών των δάνειων όρων στην 

ελληνική γλώσσα και να διαπιστωθεί αν και κατά πόσο είναι δυνατή μια γενικότερη πρόταση 

τυποποίησης που να καλύπτει ολόκληρο τον σχετικό χώρο. 

 

Sports terminology in dictionaries of Modern Greek 
    

Marianna Katsoyannou, Vasileios Argyropoulos 
 

ABSTRACT 
Sports terminology in Modern Greek contains a considerable number of loanwords, mainly from English 

and French; these loanwords have been incorporated in the target language in a rather disorganized 

way, having failed to follow regular procedures. This has had an effect not only on the sports 

sublanguage, but on the treatment of sports terms in the general language dictionaries of Modern 

Greek. In this paper we examine elements derived mainly from football terminology. The results of our 

research refer to: a) the criteria used for the incorporation of various sports terms in the entries of a 

dictionary. b) The way in which these loanwords are transcribed and consequently the way they are 

spelt. c) The treatment of grammatical and semantic information, having to do particularly with the 

accuracy and the fullness of the definitions given to the loan sports terms-entries and the use of 

information (i.e. formal etc.) concerning them. d) The selection of examples derived from the sports 

sublanguage. The aim of this study is to show how we accept various loan sports terms in the Greek 

language and to see if we can come up with more general proposals concerning all relevant fields. 
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0   Εισαγωγή 
Στην εργασία αυτή θα ασχοληθούμε από λεξικογραφική σκοπιά με την ορολογία της 

γλώσσας του αθλητισμού, μιας γλώσσας η οποία έχει χαρακτηριστεί ως «μια ειδική 

διάλεκτος ουσιαστικά, που φαντάζει μυστηριώδης και δυσπρόσιτη για τον αδαή, απλή και 

ευνόητη ίσως για το γνώστη, απαιτητική και ενδιαφέρουσα, πάντως, για τον εξωτερικό 

παρατηρητή και μελετητή» [1]. Πιο συγκεκριμένα, θα εστιάσουμε το ενδιαφέρον μας σε 

ορισμένα ζητήματα που καλείται να αντιμετωπίσει ο συντάκτης λημμάτων ενός νεοελληνικού 

λεξικού, όταν επεξεργάζεται όρους και στοιχεία από τον χώρο του αθλητισμού και θα 

σχολιάσουμε την αντιμετώπισή τους από τρία λεξικά της νεοελληνικής, συγκεκριμένα τα 

λεξικά Κριαρά [2] (εφεξής ΝΕΛ), Ιδρύματος Τριανταφυλλίδη [3] (εφεξής ΛΚΝ) και 

Μπαμπινιώτη [4] (εφεξής ΛΝΕΓ). Σε ορισμένες περιπτώσεις θα χρησιμοποιήσουμε σαν 

πηγή το διαδίκτυο, πιο συγκεκριμένα τα δεδομένα που προκύπτουν από χρήση της μηχανής 

αναζήτησης Google· παρόλο που δεν πρόκειται για σώμα κειμένων δομημένο με 

προδιαγραφές για γλωσσολογική έρευνα και τα αποτελέσματα μόνον ενδεικτικά μπορούν να 

θεωρηθούν, η πρακτική αυτή χρησιμοποιείται σήμερα ευρέως γιατί προσφέρει την 

αξιοπιστία που βασίζεται στον εξαιρετικά μεγάλο όγκο των δεδομένων. 

1   Κριτήρια λημματογράφησης αθλητικών όρων 
Το πρώτο θέμα που θα πρέπει να προβληματίσει τον λεξικογράφο είναι με ποια κριτήρια θα 

καταχωρίσει διάφορους αθλητικούς όρους στο λημματολόγιο ενός γενικού λεξικού ή θα τους 

αποκλείσει από αυτό. Σε γενικές γραμμές, οι πηγές για τη συγκρότηση του λημματολογίου 

και γενικότερα την άντληση λεξικογραφικού υλικού είναι οι εξής: γραπτές πηγές (κείμενα σε 

έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή), προφορικές πηγές (π.χ. μαγνητοφωνημένα ραδιοφωνικά και 

τηλεοπτικά προγράμματα), ειδικοί σε ποικίλους γνωστικούς τομείς, καθώς και διάφορα είδη 

σωμάτων γλωσσικού υλικού. Ο Τράπαλης επισημαίνει ότι προϋπόθεση για την αναζήτηση 

και την εύρεση των περισσότερων λέξεων που πράγματι ανήκουν στο εν χρήσει λεξιλόγιο 

της νέας ελληνικής αποτελεί η συγκρότηση πλούσιας τράπεζας γλωσσικού υλικού, π.χ. κατά 

το πρότυπο της Bank of English για την αγγλική [5]. Ειδικότερα, για την ένταξη όρων 

προερχόμενων από διάφορους επιστημονικούς και τεχνικούς κλάδους σε ένα λεξικό γενικής 

γλώσσας, η Ιορδανίδου υποστηρίζει ότι «πρέπει να ληφθεί υπόψη τόσο η συχνότητα χρήσης 

σε μη ειδικά κείμενα (μελέτη σωμάτων μη ειδικών κειμένων) όσο και η σπουδαιότητα των 

όρων για τη συγκρότηση της εννοιολογικής δομής του θεματικού πεδίου όπου ανήκουν 

(μελέτη ορολογικών λεξικών)» [6]. Αυτοί οι δύο παράγοντες πρέπει να λαμβάνονται υπόψη 

και όταν πρόκειται για την καταχώριση αθλητικών όρων στο λημματολόγιο ενός λεξικού 

γενικής γλώσσας. 
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Παρά την έλλειψη ενός πλούσιου και έγκυρου σώματος γλωσσικού υλικού για τη 

νεοελληνική, ο λεξικογράφος μπορεί τουλάχιστον να φροντίζει ώστε να περιλαμβάνονται στο 

λημματολόγιο του λεξικού λέξεις που συγκροτούν κλειστές ομάδες, σύνολα όρων βάσει των 

οποίων δομούνται τα συστήματα εννοιών ενός γνωστικού τομέα. Ένα παράδειγμα τέτοιας 

ομάδας αποτελούν οι αθλητικοί όροι που δηλώνουν τις θέσεις των παικτών σε μια ομάδα. 

Θα αναφέρουμε ενδεικτικά μερικούς όρους από το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ, οι οποίοι 

αποτελούν δάνεια μη προσαρμοσμένα στην ελληνική από μορφολογική άποψη, αλλά 

σαφώς καθιερωμένα στην αθλητική υπογλώσσα. Στο ποδόσφαιρο χρησιμοποιούνται μεταξύ 

άλλων οι όροι μπακ (< αγγλ. back), στόπερ (< αγγλ. stopper), λίμπερο (< ιταλ. libero), χαφ (< 

αγγλ. half), εξτρέμ (< γαλλ. extrêmes (;)), φορ (< αγγλ. fore) ή σέντερ φορ (< αγγλ. centre 

for(ward)), ενώ στο μπάσκετ οι πλέι-μέικερ / πλεϊμέικερ (< αγγλ. play maker), σούτινγκ 

γκαρντ (< αγγλ. shooting guard), σμολ φόργουορντ (< αγγλ. small forward), πάουερ 

φόργουορντ (< αγγλ. power forward), σέντερ (< αγγλ. centre). Εφόσον σε ένα λεξικό της 

νέας ελληνικής καταγράφεται λ.χ. το λήμμα λίμπερο, δεν μπορεί να θεωρηθεί 

δικαιολογημένη η μη καταγραφή του λήμματος στόπερ· ομοίως, αν περιλαμβάνεται στο 

λημματολόγιο το πλέι μέικερ, θα πρέπει να λημματογραφηθεί και το σούτινγκ γκαρντ. 

Από την έρευνα στα λεξικά της νέας ελληνικής προκύπτουν τα εξής συμπεράσματα σχετικά 

με την κατάρτιση των λημματολογίων: 

• Το ΝΕΛ δεν περιλαμβάνει κανέναν από τους παραπάνω όρους. Προφανώς 

πρόκειται για επιλογή του υπεύθυνου του λεξικού, ο οποίος έκρινε ότι η ορολογία 

αυτή είναι πολύ εξειδικευμένη και δεν έχει θέση σε ένα επίτομο λεξικό με λιγότερα 

από 40.000 λήμματα. 

• Στο ΛΝΕΓ περιλαμβάνονται όλοι οι όροι του ποδοσφαίρου που προαναφέρθηκαν 

και, από τους όρους του μπάσκετ, τα πλεϊμέικερ / πλέι-μέικερ, και σέντερ (που 

όμως καταγράφεται ως όρος γενικά του αθλητισμού και όχι ειδικά του μπάσκετ). 

• Στο ΛΚΝ καταγράφονται ως λήμματα ορισμένοι όροι του ποδοσφαίρου, 

συγκεκριμένα οι όροι μπακ, λίμπερο, χαφ, εξτρέμ, σέντερ φορ (αλλά παραλείπονται 

τα στόπερ και φορ), ενώ από τους όρους του μπάσκετ λημματογραφούνται μόνον 

τα πλέι μέικερ και σέντερ. 

Στις δύο τελευταίες περιπτώσεις φαίνεται ότι οι συντάκτες των λεξικών κατέγραψαν τους 

όρους του μπάσκετ (και στην περίπτωση του ΛΚΝ και του ποδοσφαίρου) που θεωρήθηκαν 

συχνότεροι ή «κεντρικότεροι» σε σχέση με τους υπόλοιπους. Παρατηρούμε επιπλέον ότι, 

από φωνολογική και μορφολογική άποψη, οι όροι που συμπεριλήφθηκαν είναι καλύτερα 

προσαρμοσμένοι στην εληνική γλώσσα, με την ένοια ότι είναι μονολεκτικές μονάδες και ότι 
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δεν περιλαβάνουν απαγορευμένα (στα ελληνικά) συμφωνικά συμπλέγματα όπως τα ργ ή 

ρντ των σούτινγκ γκαρντ, πάουερ φόργουορντ και σμολ φόργουορντ. 

2   Τρόπος μεταγραφής - ορθογραφικής παράστασης 
Οι αθλητικοί όροι που χρησιμοποιούνται στη νεοελληνική και προέρχονται ετυμολογικά από 

ξένες γλώσσες ανήκουν στα νεότερα δάνεια της ελληνικής, τα οποία σύμφωνα με την 

τρέχουσα άποψη (αλλά και με τη σχολική γραμματική) απλοποιούνται ορθογραφικά. Για 

παράδειγμα, το αγγλ. penalty (όρος του ποδοσφαίρου) αποδίδεται στα ελληνικά ως πέναλτι 

αντί πέναλτυ, ενώ το γαλλ. tableau (όρος του μπάσκετ) μεταγράφεται ως ταμπλό αντί 

ταμπλώ. Η απλοποίηση γίνεται με το σκεπτικό ότι η γνώση ξένων γλωσσών δεν μπορεί να 

αποτελεί προϋπόθεση για τη σωστή γραφή λέξεων που έχουν πλέον ενσωματωθεί στην 

ελληνική. Ειδικά μάλιστα σε παραδείγματα όπως το ταμπλό, η γραφή με ο δεν είναι 

απλοποιημένη με την αυστηρή σημασία της λέξης, γιατί η αντίστοιχη με ω, δηλ. ταμπλώ, ως 

προς την απόδοση του [ο] δεν είναι καν ετυμολογική. Το ω του ταμπλώ απλώς συμβατικά 

είχε παλιότερα αντιστοιχιστεί με το γαλλ. eau, χωρίς αυτό να έχει ετυμολογική βάση.1 Σε 

σχέση με το θέμα αυτό, και τα τρία λεξικά που εξετάζουμε υιοθετούν την ίδια τακτική 

δίνοντας μόνον τις απλούστερες γραφές πέναλτι και ταμπλό2, παρόλο που η διαδικτυακή 

αναζήτηση δείχνει ότι οι παλιότερες γραφές (πέναλτυ και ταμπλώ) εξακολουθούν να 

χρησιμοποιούνται σε κάποιο ποσοστό.3 

Οι περιπτώσεις αυτές είναι σχετικά απλές, εφόσον εμπίπτουν στο πλαίσιο μιας γενικότερης 

πολιτικής που ακολουθείται αυτή τη στιγμή σε σχέση με την ορθογραφία των δανείων, 

σύμφωνα με την οποία η επιλογή της απλοποίησης βασίζεται σε θεωρητικές αρχές που 

εφαρμόζονται ήδη εδώ και αρκετές δεκαετίες, με αποτέλεσμα οι νεότερες γραφές να έχουν 

ήδη επικρατήσει σε σημαντικό βαθμό. 

Υπάρχουν όμως και περιπτώσεις που παρουσιάζουν ειδικές δυσκολίες, για τις οποίες είναι 

απαραίτητο να γίνει κάποια έρευνα προκειμένου να αποφασιστεί ποια είναι η προτιμότερη 

λύση στο πλαίσιο ενός λεξικού γενικής γλώσσας. Για να δώσουμε ένα παράδειγμα, θα 

αναφέρουμε την περίπτωση της λέξης λάι(ν)σμαν (< αγγλ. linesman), για την οποία τίθεται 
                                                           
1  Η μη απόδοση των φθόγγων [i] και [o] με τα απλούστερα δυνατά ι και ο δεν περιορίζεται στους 

αθλητικούς όρους. Για παράδειγμα η μπίρα, που προέρχεται από το βενετικό bira ή το ιταλικό birra 
και ανάγεται στο γερμανικό Bier, πολύ συχνά γράφεται στα ελληνικά μπύρα. 

2  Αν και το ΝΕΛ, συνεπές στην πολιτική επιλογής των λημμάτων που ήδη αναφέραμε, δεν 
καταγράφει στο λήμμα ταμπλό σημασία ή υποσημασία που να αφορά το μπάσκετ. 

3  Αξιοσημείωτη είναι και μία ακόμη περίπτωση μη απλοποιημένης γραφής αθλητικού όρου. Το 
λίμπερο εμφανίζεται στο διαδίκτυο, αν και λιγότερο συχνά, και ως λύμπερο. Είναι πιθανόν εδώ να 
έχει ασκήσει κάποια επίδραση η συνηθέστερη γραφή ιταλογενών επωνύμων όπως Λυμπέρης, 
Λυμπερόπουλος κ.ά. (έναντι της λιγότερο συχνής Λιμπέρης, Λιμπερόπουλος κ.ά.), τα οποία 
συνδέονται ετυμολογικά με το λίμπερο. 
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το ερώτημα αν πρέπει να αποδοθεί στα ελληνικά ως λάινσμαν ή λάισμαν. Από ετυμολογική 

άποψη δικαιολογείται η παρουσία έναντι της απουσίας του ν κατά τη μεταγραφή της λέξης 

στα ελληνικά· παράλληλα όμως, υπάρχουν πολλοί ομιλητές που προφέρουν τη λέξη ως 

['laisman], πράγμα που οδηγεί στη μεταγραφή λάισμαν. Δυστυχώς, δεν υπάρχουν στοιχεία 

που να δείχνουν τι ποσοστό αντιπροσωπεύει καθεμία από αυτές τις προφορές στα ελληνικά. 

Ο Καλιόρης γράφει ότι «ο προφερόμενος από όλους λάισμαν, στο Λεξικό [εννοεί την πρώτη 

έκδοση του ΛΝΕΓ, του 1998] διατηρεί το αγγλικό συμφωνικό σύμπλεγμα νσμ (λάινσμαν) που 

κανείς δεν προφέρει έτσι στα ελληνικά ούτε και το γράφει» [7]. Αυτό ισχύει για όλες τις μέχρι 

τώρα εκδόσεις του ΛΝΕΓ, ενώ τα άλλα δύο λεξικά δεν περιλαμβάνουν στο λημματολόγιό 

τους αυτό το λήμμα. Στο διαδίκτυο διαπιστώνουμε ότι η γραφή λάινσμαν (με ν) στα ελληνικά 

είναι μάλλον η συχνότερη. Με αυτούς τους όρους, ο λεξικογράφος πρέπει καταρχήν να 

καταγράψει και τους δύο τύπους, πρώτα το λάινσμαν και έπειτα το λάισμαν. Στο επίπεδο της 

σύνταξης του άρθρου του λεξικού, ο συντάκτης μπορεί να σημειώσει πρώτα είτε το λάινσμαν 

με κριτήριο την αντιστοιχία του με το linesman και επομένως την «ορθότητά του» είτε το 

λάισμαν με κριτήριο την καλύτερη προσαρμογή του στη συλλαβική δομή της νέας ελληνικής, 

δηλαδή στον προφορικό λόγο, αρκεί να υπάρχει ένα γενικευμένο κριτήριο για όλες τις 

παρόμοιες περιπτώσεις και να εξηγείται στον πρόλογο του λεξικού τι αντιπροσωπεύει η 

σειρά καταγραφής των παράλληλων τύπων. 

3   Γραμματικές, σημασιολογικές και υφολογικές πληροφορίες 

3.1   Γραμματικός χαρακτηρισμός 
Από τις γραμματικές πληροφορίες που μπορούν να δοθούν στο πλαίσιο ενός λήμματος θα 

μας απασχολήσει ειδικά η δήλωση του γένους σε ορισμένα ουσιαστικά-αθλητικούς όρους τα 

οποία φαίνεται ότι χρησιμοποιούνται άλλοτε ως αρσενικά και άλλοτε ως ουδέτερα. 

Παραδείγματα: 

Όταν ο αριστερός μπακ ανεβαίνει στην επίθεση [...] 
(http://www.topscorer.gr/default.asp?pid=22&la=1&saID=3, 23/5/2009) 

Όταν το μπακ της ομάδας σου παίρνει κοντά στο 1 εκ. [...] 
(http://www.sport24.gr/html/ent/891/ent.264891.asp, 23/5/2009) 

Η διαδικτυακή έρευνα πιστοποιεί ότι το ίδιο ισχύει για τα ουσιαστικά ο / το στόπερ, ο / το 

λίμπερο, ο / το χαφ, ο / το εξτρέμ, ο / το σέντερ φορ. Μπορούμε να θεωρήσουμε ότι η χρήση 

του αρσενικού οφείλεται στο γένος του ουσιαστικού παίκτης, ενώ αυτή του ουδετέρου μπορεί 

να ερμηνευθεί με δύο τρόπους: αφενός σημασιολογικά, ως έμφαση που δίνεται όχι στον ίδιο 

τον παίκτη αλλά στη θέση του, στον ρόλο του ή στα καθήκοντά του κατά τη διάρκεια του 

αγώνα και αφετέρου μορφολογικά, ως ενσωμάτωση των άκλιτων δανείων στην κατηγορία 
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των ουδετέρων, εφόσον δεν υπάρχει κατάληξη που να παραπέμπει σε κάποιο από τα 

γνωστά κλιτικά παραδείγματα της γλώσσας. 

Η συχνότητα χρήσης κάθε γένους δεν είναι εύκολο να εξακριβωθεί χωρίς χρήση ενός 

κατάλληλου σώματος κειμένων. Επομένως, αμφίβολη είναι και η σειρά καταγραφής· μπορεί 

να ακολουθηθεί η συμβατική σειρά αρσενικό-ουδέτερο, αρκεί σε κάποιο σημείο του λεξικού 

να εξηγείται ότι η πρόταξη του αρσενικού δεν υποδηλώνει κατ’ ανάγκην προβάδισμα στη 

συχνότητα χρήσης. Οπωσδήποτε όμως, σε ένα λεξικό της νέας ελληνικής, οι όροι αυτοί θα 

πρέπει να χαρακτηριστούν και με τα δύο γένη. Στην πράξη, παρατηρούμε ότι τα λεξικά που 

διαθέτουμε δεν ακολουθούν κοινή πολιτική ως προς αυτό το θέμα: το ΛΝΕΓ θεωρεί τα 

περισσότερα από τα προαναφερθέντα ουσιαστικά-λήμματα αρσενικά (ο στόπερ, ο λίμπερο, 

ο χαφ, ο εξτρέμ, ο σέντερ φορ) εκτός από το λήμμα το / ο μπακ που αναφέρεται και με τα 

δύο γένη, ενώ το ΛΚΝ καταγράφει τα λήμματα ο / το λίμπερο, ο / το σέντερ φορ, αλλά το 

μπακ, το χαφ, το εξτρέμ αναφέρονται αποκλειστικά ως ουδέτερα. 

3.2   Σημασιολογικές πληροφορίες 

Ο ορισμός της σημασίας μιας λέξης αποτελεί την πιο βασική πληροφορία για τα λήμματα 

κάθε ερμηνευτικού λεξικού. Το λήμμα μπορεί να περιλαμβάνει και άλλες σημασιολογικές 

πληροφορίες, π.χ. τα συνώνυμα και τα αντώνυμα της λημματογραφούμενης λέξης, ωστόσο 

ο ορισμός, η ανάλυση της σημασίας, παραμένει η κύρια λειτουργία των λεξικών, με βάση την 

οποία κρίνονται. Ένα από τα βασικότερα είδη ορισμών προϋποθέτει την ένταξη της έννοιας 

σε μια υπερώνυμη έννοια (ή γένος, genus) και ακολούθως την εξειδίκευσή της με την 

παράθεση ενός ή και περισσότερων διακριτικών χαρακτηριστικών (differentiae). Ο 

λεξικογράφος εδώ καλείται να διατυπώσει έναν ορισμό που να περιλαμβάνει όλα όσα είναι 

αναγκαία και τίποτα που να είναι περιττό για την κατανόηση της έννοιας που επεξεργάζεται. 

Για να δώσουμε ένα παράδειγμα από τα λήμματα που μας ενδιαφέρουν εδώ, ο λίμπερο 

πρέπει να ενταχθεί στην υπερώνυμη έννοια «παίκτης», ενώ παράλληλα χρειάζεται να 

δοθούν επιπρόσθετες πληροφορίες που να διαφοροποιούν τον λίμπερο από τους άλλους 

παίκτες της ομάδας. Πρέπει επομένως αφενός να αναφέρεται στον ορισμό ότι ο λίμπερο 

είναι αμυντικός παίκτης (έτσι διακρίνεται λ.χ. από τον σέντερ φορ), που αγωνίζεται μάλιστα 

κυρίως στο κέντρο της άμυνας (έτσι διακρίνεται λ.χ. από τους μπακ) και αφετέρου να 

σημειώνεται το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του, ότι δηλαδή κινείται ελεύθερα σε διάφορες 

θέσεις του γηπέδου. Το ΛΚΝ και το ΛΝΕΓ παραθέτουν, αντίστοιχα, τους εξής ορισμούς: 

(ποδ. 4) παίκτης, χωρίς συγκεκριμένη θέση στη διάταξη της ομάδας, που αναλαμβάνει 
                                                           
4  Για την ακρίβεια, λίμπερο υπάρχει και στο βόλεϊ, καθώς και στο χόκεϊ επί πάγου, με ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά, αλλά είναι αμφίβολο αν σε ένα γενικό λεξικό πρέπει να δίνονται τόσο εξειδικευμένες 
πληροφορίες. 
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να καλύπτει διάφορες θέσεις κατά την κρίση του και σύμφωνα με τις ανάγκες του 
αγώνα 
ΑΘΛ. παίκτης που κινείται ελεύθερα σε όλο το γήπεδο 

Και από τους δύο ορισμούς απουσιάζει το προαναφερθέν στοιχείο, ότι πρόκειται για 

αμυντικό παίκτη, από τον δεύτερο ορισμό μάλιστα δεν πληροφορούμαστε ούτε ποιό ή ποιά 

είναι τα αθλήματα στα οποία αγωνίζεται. 

Το δεύτερο παράδειγμα που θα αναλύσουμε αναφέρεται στο λήμμα γκολτζής. Όπως ο 

λίμπερο, έτσι και ο γκολτζής πρέπει να ενταχθεί στην υπερώνυμη έννοια «παίκτης». Η 

ιδιαιτερότητα του γκολτζή, που τον διακρίνει από τους άλλους παίκτες, είναι ότι τον 

χαρακτηρίζει η ικανότητα να σημειώνει πολλά γκολ. Μαζί με τον ορισμό της σημασίας του 

γκολτζής σε ένα λεξικό, μπορεί δηλωθεί ότι η λέξη χρησιμοποιείται «κυρίως στο 

ποδόσφαιρο» ή «στο ποδόσφαιρο και σε άλλα αθλήματα» – εφόσον, θεωρητικά 

τουλάχιστον, η σημασία του γκολτζής απαντά όχι μόνο στο ποδόσφαιρο, αλλά σε κάθε 

άθλημα όπου σημειώνονται γκολ, π.χ. και στο πόλο και το χάντμπολ. Για το λήμμα αυτό το 

ΛΚΝ και το ΛΝΕΓ δίνουν, αντίστοιχα, τους εξής ορισμούς: 

στο ποδόσφαιρο, παίχτης [sic] ικανός να εκτελεί δυνατά και αποτελεσματικά σουτ· 
σουτέρ 
ο ποδοσφαιριστής που σημειώνει πολλά γκολ 

Όπως βλέπουμε, και τα δύο λεξικά περιορίζονται στον χώρο του ποδοσφαίρου. Ειδικά ως 

προς τον ορισμό του ΛΚΝ, ας αναφερθεί ότι η λέξη γκολτζής στο ποδόσφαιρο δεν δηλώνει 

τη σημασία του σουτέρ, αλλά του παίκτη που πετυχαίνει συχνά γκολ, όχι κατ’ ανάγκην με 

σουτ: αν ένας παίκτης σε μια αγωνιστική περίοδο πετύχει είκοσι γκολ με κεφαλιές και κανένα 

με σουτ, θα χαρακτηριστεί γκολτζής· εξάλλου, ένας γκολτζής δεν εκτελεί κατ’ ανάγκην 

«δυνατά» σουτ, αλλά απλώς αποτελεσματικά, δηλαδή εύστοχα. 

Και τα δύο πιο πάνω παραδείγματα μας δείχνουν πόσο δύσκολη μπορεί να είναι η 

διατύπωση ενός απολύτως ακριβούς και πλήρους ορισμού. Ασφαλώς δεν θα αναλύσουμε 

εδώ ένα τόσο ευρύ θεωρητικό ζήτημα, σημειώνουμε μόνο ότι έχει συζητηθεί ευρέως στο 

πλαίσιο των νεότερων θεωριών και προσεγγίσεων της σημασίας, όπως είναι η θεωρία του 

πρωτοτύπου. 

3.3   Υφολογικές πληροφορίες 

Ένα ενδιαφέρον θέμα σε σχέση με τους αθλητικούς όρους-λήμματα των νεοελληνικών 

λεξικών είναι ο υφολογικός τους χαρακτηρισμός. Δεδομένου ότι τα περισσότερα από τα 

λήμματα αυτά είναι δάνεια, και μάλιστα πρόσφατα, παρατηρούμε ότι η χρήση τους συνδέεται 

κυρίως με τον ανεπίσημο, καθημερινό λόγο – ενώ τα επίσημα αντίστοιχά τους είναι σαφώς 

λιγότερο διαδεδομένα και απαντούν αποκλειστικά σε ορισμένα είδη γραπτού λόγου. 
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Συγκεκριμένα παραδείγματα αποτελούν τα ζεύγη μπάσκετ / καλαθοσφαίριση, βόλεϊ / 

πετοσφαίριση, χάντμπολ/ χειροσφαίριση, τένις / αντισφαίριση, πόλο / υδατοσφαίριση, καθώς 

και το μπακ (ή αμυντικός) / οπισθοφύλακας. Η διαφορά ανάμεσα στα δύο μέλη κάθε ζεύγους 

πρέπει να φαίνεται σε ένα λεξικό με τον σαφέστερο δυνατό τρόπο. Για παράδειγμα, ακόμη 

και αν ορισμένοι πιστεύουν ότι δεν θα έπρεπε να χρησιμοποιείται ο ξένος όρος πόλο αλλά ο 

ελληνικός υδατοσφαίριση, ο λεξικογράφος καλείται να περιγράψει πώς χρησιμοποιούνται οι 

δύο αυτοί όροι από τους ομιλητές της ελληνικής σήμερα και όχι πώς θα ήθελε ή θα πρότεινε 

κάποιος να χρησιμοποιούνται. Με άλλα λόγια τα καλαθοσφαίριση, πετοσφαίριση, 

χειροσφαίριση, αντισφαίριση, υδατοσφαίριση, αλλά και οπισθοφύλακας, πρέπει να φέρουν 

τον ανάλογο υφολογικό χαρακτηρισμό. Τέτοιοι χαρακτηρισμοί απουσιάζουν από τα 

αντίστοιχα λήμματα του ΛΚΝ, ενώ στο ΛΝΕΓ το καλαθοσφαίριση χαρακτηρίζεται επίσημο, το 

πετοσφαίριση λόγιο και τα υπόλοιπα δεν φέρουν χαρακτηρισμό. Στην προκειμένη 

περίπτωση επιβάλλεται να αντιμετωπιστούν από τον λεξικογράφο οι ομοειδείς αυτές 

περιπτώσεις λημμάτων με ενιαίο, συνεπή τρόπο. 

4   Επιλογή παραδειγμάτων 
Η επιλογή των παραδειγμάτων, των οποίων ο ρόλος είναι να διασαφηνίζουν τη σημασία και 

τη χρήση των λημματογραφούμενων λέξεων / φράσεων σε ευρύτερα συμφραζόμενα, μπορεί 

να είναι καίρια για την κατανόηση των λημμάτων ενός λεξικού. Είναι σαφές ότι τα 

λεξικογραφικά παραδείγματα αντιπροσωπεύουν τον πιο άμεσο και προσιτό τρόπο με τον 

οποίον μπορούν να δοθούν γλωσσικές πληροφορίες για τις λέξεις / φράσεις-λήμματα. Σε 

σχέση με την επιλογή τους, μία από τις απαιτήσεις της σύγχρονης λεξικογραφίας, είναι η 

αυθεντικότητα: τα παραδείγματα πρέπει να αντλούνται από τις πηγές στις οποίες βασίζεται 

το λεξικό (και όχι να είναι δημιουργήματα του λεξικογράφου), έτσι ώστε να αναδεικνύεται η 

χρήση των λέξεων-λημμάτων σε αυθεντικά περιβάλλοντα. Η αρχή αυτή όμως δεν πρέπει να 

οδηγεί σε χρήση παραδειγμάτων που συνδέονται με συγκεκριμένες καταστάσεις και 

πραγματικότητες, γιατί κάτι τέτοιο περιορίζει σε σημαντικό βαθμό τη γενικότητα και την 

ουδετερότητα που πρέπει να έχει ένα λεξικό. Στην περίπτωση των παραδειγμάτων από τον 

χώρο του αθλητισμού, το πρόβλημα που μπορεί να παρουσιαστεί είναι η αναφορά σε κύρια 

ονόματα παικτών ή ομάδων. Στο ΛΚΝ αναφέρεται η λεγόμενη τεχνική της ουδετέρωσης, 

σύμφωνα με την οποία «χρησιμοποιούνται οι αόριστες αντωνυμίες κάποιος ή κτ. για να 

αποφευχθεί η αναφορά σε ποικίλα συγκεκριμένα πρόσωπα και πράγματα» [8]. Το ίδιο 

αποτέλεσμα μπορεί να επιτευχθεί και με τροποποίηση της διατύπωσης, π.χ. το αυθεντικό Ο 

Νικοπολίδης απέκρουσε το πέναλτι μπορεί να παρατεθεί ως Ο τερματοφύλακας απέκρουσε 

το πέναλτι, ώστε το παράδειγμα να μην περιέχει ονομαστική αναφορά και να μην θεωρηθεί 
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παρωχημένο όταν ο συγκεκριμένος αθλητής θα έχει εγκαταλείψει την ενεργό δράση. 

Παρόλα αυτά, το ΛΚΝ χρησιμοποιεί ένα παράδειγμα όπως O Aσάνοβιτς, μια από τις πιο 

καλές μεταγραφές του Παναθηναϊκού. Το παράδειγμα, εύστοχο από την άποψη ότι καλύπτει 

μια πραγματική χρήση του λήμματος μεταγραφή για το οποίο παρατίθεται, υστερεί εφόσον 

περιέχει αναφορά σε συγκεκριμένο αθλητή. Με δεδομένο ότι η μεταγραφή του Κροάτη 

Αλιόσα Ασάνοβιτς στον Παναθηναϊκό έγινε το 1998, έτος έκδοσης του ΛΚΝ, μπορεί κανείς 

να υποθέσει ότι κάποιος συντάκτης του λεξικού σκέφτηκε να εμπλουτίσει το λήμμα 

μεταγραφή με παράδειγμα από την τότε επικαιρότητα. Ωστόσο, το παράδειγμα είναι σήμερα 

παρωχημένο, εφόσον έχουν περάσει πάνω από δέκα χρόνια από τη μεταγραφή του 

Ασάνοβιτς, ο οποίος μάλιστα έχει ολοκληρώσει την καριέρα του. Αντίστοιχες παρατηρήσεις 

μπορούν να γίνουν και για το ΛΝΕΓ, για την πρώτη έκδοση του οποίου ο Mackridge [9] 

επισημαίνει ότι το λεξικό «includes some lively illustrative modern examples, such as the 

following referring to basketball: Ο Αλβέρτης απάντησε στο τρίποντο του Σιγάλα […]» – κάτι 

το οποίο ορθώς αφαιρέθηκε από το λήμμα απαντώ των επόμενων εκδόσεων του ΛΝΕΓ. 

Ένας άλλος λόγος για τον οποίο θα πρέπει να αποφεύγεται η παράθεση ονομάτων παικτών 

και ομάδων είναι η εντύπωση που μπορεί να δοθεί ότι ο λεξικογράφος, μέσω των 

παραδειγμάτων χρήσης, υποστηρίζει ορισμένη ομάδα – κάτι που αντιστρατεύεται τον 

χαρακτήρα του λεξικού ως αντικειμενικού επιστημονικού έργου. Τέτοια παραδείγματα 

μπορούμε να βρούμε στο ΛΚΝ, στο οποίο αφενός εμφανίζεται συχνά το όνομα του ΠΑΟΚ 

(ομάδας της Θεσσαλονίκης, όπου συντάσσεται και εκδίδεται το ΛΚΝ): 

Φιλικό ντέρμπι μεταξύ των ομάδων ΠΑΟΚ-ΑΡΗ (λήμμα μεταξύ), 
Αγωνίζεται με τη φανέλα του Ολυμπιακού / του ΠAOK (λήμμα φανέλα), 
O ΠAOK αποδέσμευσε τρεις ποδοσφαιριστές (λήμμα αποδεσμεύω, με επιτόπου 
ερμηνεία «με τη λήξη του συμβολαίου τους μπορούν να μεταγραφούν σε όποια ομάδα 
θέλουν»), 

και αφετέρου φαίνεται να καλλιεργείται συστηματικά η θετική εντύπωση για τη συγκεκριμένη 

ομάδα: 

Κεραυνός ο ΠΑΟΚ (λήμμα κεραυνός), 
Ο ΠAOK βρέθηκε στην κορυφή της βαθμολογίας (λήμμα κορυφή), 
Στο σημερινό αγώνα πρωταθλήματος ο ΠAOK κέρδισε τον Ολυμπιακό, παρόλο που 
λίγες μέρες πριν είχε χάσει στο κύπελλο (λήμμα πρωτάθλημα), 
Ο ΠAOK στο γήπεδό του είναι πολύ επικίνδυνος (λήμμα επικίνδυνος), 
Ο αγώνας έληξε 2-0 υπέρ του ΠAOK (λήμμα υπέρ, με επιτόπου ερμηνεία «νίκησε ο 
ΠAOK»). 

Στις περιπτώσεις αυτές η αποφυγή της αναφοράς σε συγκεκριμένα ονόματα θα μπορούσε 

να έχει εξασφαλιστεί με χρήση λέξεων όπως οι γηπεδούχοι, οι φιλοξενούμενοι, οι 

πρωταθλητές κ.ά. Και οπωσδήποτε είναι υπερβολικό να εμφανίζεται τόσες φορές στα 
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παραδείγματα χρήσης ενός λεξικού το όνομα της ίδιας ομάδας. 

Ένα τελευταίο θέμα που θα θίξουμε είναι η παρουσίαση των συμφράσεων, που συχνά 

παρουσιάζονται στα λεξικά γενικής γλώσσας μαζί με τα παραδείγματα. Θα μπορούσαν 

επομένως σε λήμματα όπως μπακ και χαφ να παρατεθούν οι συμφράσεις αριστερό / δεξί 

μπακ, κεντρικό / πλάγιο μπακ, αριστερό / δεξί χαφ, κεντρικό / πλάγιο χαφ, μπακ-χαφ. Από 

αυτά, το ΛΚΝ παραθέτει στο λήμμα μπακ τα αριστερό / δεξιό μπακ, σημειώνει όμως και το 

μεσαίο μπακ, που δεν λέγεται συνήθως – η συνηθέστερη σύμφραση είναι κεντρικό μπακ. Το 

ίδιο λεξικό στο λήμμα χαφ καταγράφει εύστοχα τα δεξιό / αριστερό χαφ. Το ΛΝΕΓ στο λήμμα 

μπακ δίνει το μόνο πλάγιος μπακ, ενώ στο λήμμα χαφ δεν καταγράφει παράδειγμα χρήσης. 

5   Συμπεράσματα  
Από την έρευνα της αθλητικής ορολογίας στα νεοελληνικά λεξικά διαπιστώνουμε ότι τα 

σχετικά λήμματα εμφανίζουν ορισμένες αδυναμίες, κυρίως με την έννοια ότι ομοειδή 

ζητήματα έχουν αντιμετωπιστεί με διαφορετικούς τρόπους. Με τους όρους αυτούς, ο 

λεξικογράφος θα πρέπει να επιμείνει στην περιγραφή της γλωσσικής πραγματικότητας, 

όποια και αν είναι αυτή, κάνοντας χρήση σύγχρονων λεξικογραφικών εργαλείων, όπως είναι 

τα ηλεκτρονικά σώματα κειμένων ή, όταν αυτά δεν είναι διαθέσιμα, οι διαδικτυακές μηχανές 

αναζήτησης. Όπως και σε άλλα θέματα, έτσι και στην αθλητική ορολογία το λεξικό θα πρέπει 

να αποτυπώνει όσο το δυνατόν πιο πιστά τη γλωσσική πραγματικότητα. Παράλληλα, ο 

συντονιστής του λεξικού είναι αναγκαίο να συνεργάζεται με ειδικούς στον χώρο του 

αθλητισμού ή έστω με λεξικογράφους που διαθέτουν ικανοποιητικές γνώσεις στον τομέα 

αυτό, ώστε να εξασφαλίζεται η απαραίτητη συνοχή στην επιλογή των όρων που θα 

συμπεριληφθούν στο λεξικό, αλλά και η ορθότητα των ορισμών που παρέχονται. 
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14   Ο γενεσιουργός ρόλος της ελληνικής γλώσσας στην ουκρανική 
ιατρική ορολογία 

    
Ναταλία Μπάσενκο-Κόρμαλη 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η εισηγήτρια πραγματεύεται τα στοιχεία του ορολογικού συστήματος της Ουκρανικής Ιατρικής και 

ειδικότερα του γενεσιουργού ρόλου της Ελληνικής γλώσσας σ’ αυτή, παραθέτει δε την χρονολογική 

διαίρεση της γενέσεως και της διαχρονικής πορείας της Ουκρανικής Ιατρικής Ορολογίας. 

Αποδεικνύει την ύπαρξη των αμέσων και εμμέσων δανείων από την Ελληνική γλώσσα στην Ουκρανική 

Ιατρική Ορολογία, προσδιορίζοντας αυτά τόσο στην χρήση των προσφυμάτων, όσο και στην κυριαρχία 

χρήσεως αυτουσίων Ελληνικών λέξεων.  

Η εισηγήτρια καταλήγει στο συμπέρασμα, ότι η Ελληνική γλώσσα άσκησε γενεσιουργό επιρροή και 

αποτελεί αναμφισβήτητα μία από τις κύριες πηγές της οροδημιουργίας της Ουκρανικής Ιατρικής μέχρι 

και σήμερα. 

 

The generative role of Greek language in the Ukrainian medical 
terminology 

    
Natalia Basenko-Kormali 

ABSTRACT 

The introducer treats the elements of terminological system of Ukrainian Medicine and more specifically 

the generative role of Greek language in this system. She mentions also the chronological division of 

genesis and the diachronic course of Ukrainian Medical Terminology. 

It proves the existence of the direct and indirect borrow from the Greek language in the Ukrainian 

Medical Terminology, determining in this way not only in the use of suffix but also in the dominance of 

use of identical Greek words. 

The introducer comes to the conclusion that the Greek language had a generative influence and it 

undeniably constitutes one of the main sources of term creation of Ukrainian Medicine until today.  

 

 

 

 

1    Ιστορία της εξέλιξης της ουκρανικής ιατρικής oρολογίας και ο ρόλος της 
ελληνικής γλώσσας σε κάθε περίοδο αυτής 

Σύμφωνα με την ερευνήτρια Μισνίκ Ν.Β. [1] η εξέλιξη της ουκρανικής ιατρικής διακρίνεται σε 

πέντε χρονικές περιόδους: 

1) Έως τις αρχές του 18ου  αιώνα. 
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2) Δεύτερο μισό του 18ου – αρχές του 20ου αιώνα 

3) 1917 – δεκαετία του 1930. 

4) Δεκαετία του 1930 – τέλος της δεκαετίας του 1980. 

5) Δεκαετία του 1990  έως σήμερα. 

Αυτές οι περίοδοι αντιστοιχούν απολύτως στις περιόδους εξέλιξης της ουκρανικής ιατρικής 

ορολογίας. Ο ρόλος της Ελληνικής γλώσσας ποικίλει από περίοδο σε περίοδο. 

1η περίοδος. Η πρώτη περίοδος, με αρχή περίπου την Βάπτιση του Κράτους του Κιέβου 

(988 μ.Χ.), όταν η ελληνική πολιτική, πολιτιστική, θρησκευτική, επιστημονική εμπειρία και 

γνώση εισβάλλουν και επικρατούν σ’ όλους τους τομείς λόγω της γενεσιουργού επιρροής 

του Ελληνικού Πνεύματος, απεικονίζει ξεκάθαρα τον ρόλο της ελληνικής γλώσσας στην 

δημιουργία του επιστημονικού ορολογικού συστήματος της Ουκρανικής Ιατρικής. Η χρήση 

των πρώτων ιατρικών όρων παρατηρείται ήδη από τον 10ο – 11ο αιώνα, όταν το Κράτος του 

Κιέβου αρχίζει έντονες επαφές με το Βυζάντιο. Ιατρικού περιεχομένου βιβλία δεν 

διασώθηκαν (όπως πιθανολογείται λόγω των επιδρομών των Κουμάνων  και της 300ετούς 

κατοχής των Μογγόλων, το Κίεβο έχει καεί ολοσχερώς 3 φορές), αλλά η ύπαρξή τους είναι 

πολύ πιθανή, αν λάβουμε υπ’ όψη το υψηλό γενικό επίπεδο πολιτισμού του Κράτους του 

Κιέβου και την παρουσίαση διαφόρων θεμάτων βιολογίας, υγιεινής και ιατρικής στα 

διασωθέντα βιβλία γενικού περιεχομένου. Το επίπεδο της Ιατρικής στο Κράτος του Κιέβου 

μπορούμε επίσης να το αντιληφθούμε από το ιατρικό πόνημα «Άλειμμα», που γράφτηκε 

περίπου το 1130 από την εγγονή του Βλαδιμήρου του Μονομάχου, την Ευπραξία του 

Μστισλάβ, η οποία παντρεύτηκε τον Βυζαντινό αυτοκράτορα Αλέξιο Κομνηνό και έλαβε κατά 

την στέψη της το όνομα Ζωή [2].  

Παλαιότερα γραπτά μνημεία αποτελούν το «Ιζμπόρνικ του Σβιατοσλάβ» (δηλ. «Συλλογή»), 

με στοιχεία ιατρικής και υγιεινής, το οποίο μεταφράστηκε από τα ελληνικά στην 

παλαιοσλαβική γλώσσα τον 10ο αιώνα για λογαριασμό του Βουλγάρου ηγεμόνα Συμεών και 

στην συνέχεια το 1073 αντιγράφθηκε για τον ηγεμόνα του Τσερνίγκοφ, τον Σβιατοσλάβ, 

καθώς και ένα άρθρο στα «Χρονικά» της Μονής του Κυρίλλου, που στην ουσία ήταν 

μετάφραση του έργου του Γαληνού «Περί δυνάμεων φυσικών» [3]. Στα κείμενα αυτά 

χρησιμοποιούνται πρώτοι ιατρικοί όροι κοινής σλαβικής προέλευσης, πρωτοουκρανικοί, 

λεξιδάνεια και μεταφραστικά δάνεια από την Ελληνική γλώσσα. Κατά την ηγεμονία του 

Βλαδιμήρου Μονομάχου στο Κίεβο φθάνουν Έλληνες ιατροί με πιο γνωστό τον Ιωάννη 

Σμερό (1053 - 1125).    
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Μετά την Βάπτιση του Κράτους του Κιέβου ιδρύονται πολλά μοναστήρια, τα οποία 

αποτελούσαν τα θρησκευτικά, πολιτιστικά και μορφωτικά κέντρα του Κράτους. Σ’ αυτά 

εδιδάσκετο η Ιατρική και οι μοναχοί συγκέντρωναν και μετέφραζαν αρχαία ελληνικά και 

βυζαντινά βιβλία. Οι μεταφράσεις των έργων του Ιπποκράτη καθιέρωσαν στην ουκρανική 

γλώσσα πολλές λέξεις, όπως кома (κώμα), поліп (πολύποδας), епідемія (επιδημία), 

холера (χολέρα), του Αριστοτέλη - λέξεις аорта (αορτή), трахея (τραχεία), фаланга 

(φάλαγγα), του Ιερόφιλου - λέξη простата (προστάτης) και μεταφραστικό δάνειο 

дванадцатиперстна кишка (δωδεκαδάκτυλο) κ.α.  Διαπιστώνουμε επίσης ότι κατά τη 

μετάφραση οι μοναχοί ήταν οι πρώτοι, που άρχισαν να πλάθουν δικούς τους όρους, με 

σκοπό να αποδώσουν στην γλώσσα τους άγνωστες έννοιες και να ανταποκριθούν στις 

μεταφραστικές ανάγκες, εφ' όσον απουσίαζε συγκεκριμένη ουκρανική ονοματολογία [4]. Η 

διαδικασία αυτή στηρίχθηκε εξ’ ολοκλήρου στις δυνατότητες τόσο της ουκρανικής όσο και 

της ελληνικής γλώσσας, γεγονός το οποίο φανερώνει τον ρόλο της Ελληνικής στην γέννηση 

της Ουκρανικής Ιατρικής Ορολογίας.  

Τα πρώτα νοσοκομεία στο Κράτος του Κιέβου ιδρύθηκαν τον 11ο αιώνα στα μοναστήρια, 

σύμφωνα με το πρότυπο του Βυζαντίου και επανδρώθηκαν με Έλληνες μοναχούς (γνώστες 

Ιατρικής). Τα «Χρονικά» των μοναστηριών αναφέρουν τον προερχόμενο από τον Άθωνα 

μοναχό – ιατρό Αντώνιο, τον μοναχό Ολύμπιο, τον μοναχό Αγαπητό. Η δράση τους 

επηρέασε ουσιαστικά και το ιατρικό ουκρανικό λεξιλόγιο.  

Τα πρώτα λεξικά ιατρικής Ορολογίας εμφανίζονται τον 16ο – 17ο αιώνα. Το «Λεξικόν ελληνο-

σλαβο-λατινικό» που χρονολογείται στα μέσα του 16ου αιώνα, αποτελεί το πρώτο δομημένο 

και μη αποσπασματικό λεξικό. Η ανάλυση του περιεχομένου του λεξικού αυτού οδηγεί στα 

συμπεράσματα ότι: 1) αυτήν την περίοδο οι τρεις γλώσσες του λεξικού χρησιμοποιούνται 

στην θεωρητική και την πρακτική ιατρική και 2) οι  ελληνικής προελεύσεως όροι 

υπερισχύουν.  Μεγάλο ενδιαφέρον επίσης παρουσιάζουν το «Λεξικόν» του Λ. Ζιζανίου 

(1596) και το «Λεξικόν Σλαβορωσικό» του Παύλου Μπερίντα (1627) [3].  

Έως τον 17ο αιώνα στην Ουκρανία δεν υπήρχαν μορφωτικά και επιστημονικά κέντρα 

παρόμοια των ευρωπαϊκών πανεπιστημίων. Η Ακαδημία του Κιέβου (1632), το Κολέγιο 

Κίεβο – Μογιλάνσκι και το Μοναστήρι της Κίεβο-Πετσέρσκαγια Λαύρα ήταν τα πρώτα 

επιστημονικά κέντρα, τα οποία δημιούργησαν μεγάλη πλειάδα διερμηνέων των έργων της 

«Κοσμογραφίας» και της Ιατρικής, όπως οι Επιφάνειος Σλαβινέτσκι και Συμεών Πολότσκι 

[3]. Όπως μας πληροφορεί η Μαρτσουκόβα Σ.Β., ολόκληρη αυτή την περίοδο επικρατούν 

στην ιατρική ορολογία όροι παλαιοουκρανικής και ελληνικής προελεύσεως, ενώ η εισροή 
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των λατινικών όρων αρχίζει από τον 17ο αιώνα, όταν στην Ευρώπη παρατηρείται 

ενδιαφέρον για την Κλασσική Ελλάδα και την αρχαία ελληνική ιατρική. [2]  

2η περίοδος. Τη δεύτερη περίοδο (τέλος του 18ου αιώνα και ολόκληρος ο 19ος αιώνας) το 

μοίρασμα των ουκρανικών εδαφών μεταξύ των γειτονικών χωρών οδήγησε στην 

επιβράδυνση της εξέλιξης της ιατρικής επιστήμης και της ορολογίας στην Ουκρανία. Η 

περιθωριοποίηση, και αργότερα η απαγόρευση της χρήσης της Ουκρανικής γλώσσας, είχε 

ως αποτέλεσμα την αυξανόμενη χρήση της ρωσικής επιστημονικής ορολογίας καθώς και την 

χρήση ιατρικών όρων λαϊκής προελεύσεως στις τάξεις του απλού λαού.  

Μόνο στην αρχή του 20ου αιώνα αναγεννάται ενδιαφέρον προς την ουκρανική ιατρική 

ορολογία. Στο Λβιβ και το Κίεβο εκδίδονται τα ιατρικά έργα του Μ. Λεβίτσκι «Ιατρικός 

Σύμβουλος» και του Ι. Κούροβετς «Η ζωή και η υγεία των ανθρώπων»[5]. Στα ιατρικά 

κείμενα αυτής της εποχής παρατηρείται παράλληλη χρήση αυτουσίων ουκρανικών όρων και 

ξένης προέλευσης όρων, οι περισσότεροι από τους οποίους είναι έμμεσα δάνεια από την 

Ελληνική γλώσσα. 

3η περίοδος. Η οροδημιουργός διαδικασία της ουκρανικής ιατρικής της τρίτης περιόδου 

απέβλεπε στην ανοικοδόμηση της ιατρικής ορολογίας. Για τον σκοπό αυτό εκδίδονται πολλά 

λεξικά, (εκ των οποίων και πολλά δίγλωσσα), καθώς και εγκυκλοπαίδειες νόσων με 

ουκρανικές και λατινικές ονομασίες. Χρησιμοποιούνται πολλοί όροι ξένης προελεύσεως στην 

προσπάθεια αναβάθμισής της, μεταξύ των οποίων – όπως και στην προηγούμενη χρονική 

περίοδο – έμμεσα δάνεια από την Ελληνική. 

4η περίοδος. Την τετάρτη περίοδο, από την δεκαετία του ’40  έως και την διάλυση της 

Σοβιετικής Ένωσης, λόγω της πολιτικής ρωσοποίησης όλων των επιστημονικών κλάδων, η 

ουκρανική Ορολογία παραμερίζεται και μειώνονται οι εκδόσεις, που αφορούσαν την 

ουκρανική ιατρική. Ως αποτέλεσμα παρατηρούμε την επιβράδυνση της εξέλιξης της 

ουκρανικής Ορολογίας, μείωση της χρήσης της και στροφή προς την ρωσική ορολογία. 

5η περίοδος. Η τελευταία περίοδος χαρακτηρίζεται από πνεύμα αναγέννησης της 

Ουκρανικής Ορολογίας. Από την δεκαετία του 1990 έως και σήμερα παρατηρείται αυξημένο 

ενδιαφέρον προς αυτή, και συνεχής εμπλουτισμός με νέους όρους. Πρέπει να σημειώσουμε 

ότι αυτή την περίοδο παρατηρείται η τάση προς την χρησιμοποίηση αυτουσίων παλαιών 

ουκρανικών λέξεων (ή λέξεων ουκρανικών διαλέκτων) , αποβλέποντας στην οριστική (ή όσο 

το δυνατόν) αποκοπή εκ της ρωσικής Ιατρικής Ορολογίας, περιορίζοντας κατ’ αυτόν τον 

τρόπο και την παρουσία και την χρήση ελληνικής προελεύσεως στοιχείων. Στα πλαίσια 

αυτής της τάσης εκδίδεται το 2000 στο Κίεβο το «Ρωσο-ουκρανικό ιατρικό λεξικό με λέξεις 
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ξένης προελεύσεως» όπου ο συγγραφέας προτείνει να αντικατασταθούν πάρα πολλοί ξένης 

προελεύσεως όροι, συμπεριλαμβανομένων και των ελληνικών, που ήδη έχουν γίνει διεθνείς 

(π.χ.: ορθοπεδικός, οργανισμός, ογκολογία, καρδιολογία, γυναικολογία, ουρολόγος κ.λπ.) [6] 

Σημειώνουμε ότι τα Ελληνικά στοιχεία, που χρησιμοποιούνται στην Ιατρική Ορολογία κατά 

την 3η, 4η και 5η περίοδο, έχουν ήδη διεθνοποιηθεί στο επιστημονικό στερέωμα.  

2    Ο δανεισμός ελληνικών λέξεων και των εξ’ αυτών προσφυμάτων ως 
οροδημιουργός διαδικασία της ουκρανικής Ιατρικής 

Η ουκρανική ιατρική ορολογία χαρακτηρίζεται σε μεγάλο βαθμό από τις δάνειες λέξεις, 

δάνεια προσφύματα, μεταφραστικά δάνεια της Ελληνικής γλώσσας. Η έρευνα, που διεξήχθη 

με υλικό τους Όρους από την «Ιατρική Εγκυκλοπαίδεια» του Π.Ρ. Τσερβιάκ, αποδεικνύει ότι 

η ελληνική γλώσσα αποτελεί αναμφισβήτητα μία από τις κύριες πηγές της οροδημιουργίας 

της Ουκρανικής Ιατρικής [7]. Άμεσα και έμμεσα ελληνικά δάνεια αποτελούν το μεγαλύτερο 

μέρος του ορολογικού ιατρικού συστήματος της Ουκρανικής γλώσσας. Τα ελληνικά δάνεια 

έφθασαν στην ουκρανική ιατρική ορολογία, είτε απευθείας από την Ελληνική γλώσσα, είτε 

μέσω άλλων, συνήθως ευρωπαϊκών, γλωσσών. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι το Ελληνικό 

λεξιλόγιο, που παρέλαβε η Λατινική γλώσσα, το διέδωσε σε όλες τις νεολατινικές αλλά και 

στις λοιπές ευρωπαϊκές γλώσσες. Κατ’ αυτόν τον τρόπο η ουκρανική ιατρική ορολογία 

πλούτισε το σύστημά της με καινούργιους όρους ελληνικής προέλευσης, τους οποίους 

δανείσθηκε από την λατινική, γερμανική, αγγλική και άλλες γλώσσες. 

Επισημαίνεται επίσης, ότι κατά τον δανεισμό (για παράδειγμα από την αγγλική γλώσσα) 

ενός σύνθετου όρου, αποτελουμένου από δύο μέρη – ελληνικό και αγγλικό, συχνά ενώ το 

ελληνικό μέρος του όρου μεταφέρεται στην ουκρανική γλώσσα αυτούσιο, το αγγλικό 

μεταφράζεται (π.χ. Allograft – аллохрящ, loop-catheter (καθετήρας) – петля-катетер). [8] 

Α.  Βασικές κατευθύνσεις χρήσης ιατρικών όρων ελληνικής προελεύσεως 
Κατά τη δημιουργία των ιατρικών όρων, λέξεις καθώς και προσφύματα ελληνικής 

προέλευσης, που αποτελούν άμεσα και έμμεσα δάνεια,  χρησιμοποιούνται κυρίως σε πέντε 

βασικούς τομείς:  

1.  Ονομασία κλάδων ιατρικής: кардіологія (καρδιολογία), гериатрія (γηριατρική) κ.α. 

2.  Ονομασία ιατρικού εξοπλισμού (συσκευών και εργαλείων): ендоскоп (ενδοσκόπιο),  

фонендоскоп (φωνοσκόπιο και ενδοσκόπιο) κ.α.  

3.  Φαρμακολογία και τρόποι και μέθοδοι θεραπείας: хіміотерапія (χημειοθεραπεία),  

гормонотерапія (ορμονοθεραπεία) κ.α. 
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4.  Ονομασία οργάνων, μελών και συστημάτων ανθρωπίνου οργανισμού: бронх 

(βρόγχος); брегма (βρέγμα); аксон (άξων) κ.α. 

5.  Ονομασία νόσων και ασθενειών: лепра (λέπρα), дерматит (δερματίτις) κ.α.  

 
Β.  Λεξιδάνεια και μεταφραστικά δάνεια 
Οι ιατρικοί όροι με ολοφανή ελληνική προέλευση μπορούν να χωρισθούν σε δύο κατηγορίες: 

Πρώτη: αφορά τα λεξιδάνεια, και συγκεκριμένα λέξεις κοινής ελληνικής γλώσσας, που 

χρησιμοποιούνται στην σύγχρονη ιατρική στην κυριολεκτική τους σημασία και δεν απαιτούν 

ειδικές επεξηγήσεις ή γνώσεις της σημασίας τους.  Π.χ.: доза (δόση), діета (δίαιτα ), криза 

(κρίση). 

Δεύτερη: αφορά μεταφραστικά  δάνεια, που χρησιμοποιούνται στη μεταφορική τους 

σημασία. Σ’ αυτή την περίπτωση είναι χρήσιμη η γνώση της αιτιολόγησης σχηματισμού του 

όρου και τα χαρακτηριστικά στοιχεία του προτύπου αυτού. Σ’ αυτή την κατηγορία 

διακρίνουμε τις εξής ομάδες ιατρικών όρων: 

1) Ιατρικοί όροι, που προέρχονται από τα ονόματα ζώων ή τα χαρακτηριστικά τους: 

слоновість   (ελεφαντίαση), заяччя губа (λαγώχειλος). 

2) Ιατρικοί όροι, που σχηματίστηκαν βάσει ελληνικών μυθολογικών ονομάτων: голова 

Медузи (το κεφάλι της Μέδουσας),  гермафродитизм (Ερμαφροδιτισμός), 

атлант (Άτλαντας). 

3) Ιατρικοί όροι, κατά τον σχηματισμό των οποίων χρησιμοποιήθηκαν ονομασίες 

βοτάνων και διαφόρων φυτών:  міндалина (αμύγδαλον), дендрит (δέντρο),  

акантоз (άκανθα). 

4) Ιατρικοί όροι, ο σχηματισμός των οποίων πραγματοποιήθηκε βάσει της ευρείας 

παρομοίωσης: привратник (πυλωρός). 

5) Ιατρικοί όροι, που στηρίζονται στην έννοια του χρώματος: ерітродермія (ερυθρός), 

цианоз (κυανός), гелиоксантоз (ξανθός). 

Γ.   Χρήση ελληνικών προσφυμάτων στην διαδικασία σχηματισμού ιατρικών όρων 
Ο σχηματισμός των όρων της ουκρανικής ιατρικής ορολογίας με χρήση ελληνικών στοιχείων 

γίνεται ως επί το πλείστον με την προσθήκη προσφυμάτων (προθημάτων και επιθημάτων). 

Πολλές φορές το πρόσφυμα έχει παραχθεί από κάποια λέξη, αλλά θεωρείται πρόθημα ή 

επίθημα, διότι στην ουκρανική γλώσσα είναι αδύνατον να γίνει αντιληπτή η σύνδεσή της με 

την ελληνική λέξη από την οποία ετυμολογικά προέρχεται. Ακόμη και όταν, π.χ., ο βασικός 

όρος στο Ουκρανικό ορολογικό σύστημα δεν εκφράζεται ούτε με λεξιδάνειο από μία άλλη 

γλώσσα, ούτε με μεταφραστικό δάνειο, αλλά αποτελεί αυτούσιο ουκρανικό ιατρικό όρο, οι 
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σύνθετοι όροι αυτής της βασικής έννοιας χρησιμοποιούν στοιχεία ελληνικής προελεύσεως 

κατά την σύνθεσή τους. Π.χ., ο όρος πάγκρεας στην Ουκρανική ιατρική αποδίδεται ως 

підшлункова залоза (δηλ. κατά λέξη υπογάστριος αδένας), αλλά σχεδόν όλοι οι σύνθετοι 

όροι (καταγράφηκαν 39 όροι) σχηματίζονται με τη βοήθεια του ελληνικού όρου πάγκρεας, 

που χρησιμοποιείται και λειτουργεί ως πρόθημα. 

Τα προσφύματα της Ελληνικής γλώσσας, που χρησιμοποιεί η ουκρανική γλώσσα για την 

παραγωγή νέων λέξεων – ιατρικών όρων είναι πολυάριθμα. Ας αναφερθούμε ενδεικτικώς σε 

ορισμένα εξ αυτών. 

Επιθήματα 

Τα επιθήματα της Ελληνικής γλώσσας, ως επί το πλείστον, χρησιμεύουν στην παραγωγή 

ουσιαστικών. Πρέπει να σημειώσουμε ότι κοινές ελληνικές καταλήξεις στην ουκρανική 

ιατρική γλώσσα έχουν αποκτήσει συγκεκριμένη σημασία. Παραδείγματος χάριν:  

• -ит (-ιτις): έχει αποκτήσει σημασία φλεγμονής. Гепатит (ηπατίτις), 
пиелонефрит (πυελονεφρίτις),  артрит (αρθρίτις)  

• -оз (-ωση):  νόσος, παθολογική κατάσταση, ανώμαλη διόγκωση. Нефроз 
(νέφρωση), гепатоз (ηπάτωση) 

• -ома: (-ωμα): εξειδικεύτηκε κυρίως στο να δηλώνει παθολογική κατάσταση σχετική 
με αυτό που συνεπάγεται η πρωτότυπη λέξη. Саркома (σάρκωμα), аденома 
(αδένωμα) 

• -патія (-παθεια): χρησιμοποιείται γενικά για να υποδηλώσει μια μη φλεγμονώδη 
κατάσταση. Нефропатія (νεφροπάθεια),  кардіопатія  (καρδιοπάθεια) κ.α.  

• -томія (-τομή, -τομία): трахеотомія (τραχειοτομία, τραχειοτομή), ентеротомія 
(εντεροτομία),  літотомія  (λιθοτομία)  

• -ектомія (-εκτομή): гастректомія (γαστρεκτομή)  

• -стомія (-στομία): άνοιγμα, που δημιουργείται κατόπιν τομής και διατηρείται 
ανοικτό για παροχέτευση ή για άλλους σκοπούς. Колостомія (κολοστομία) 

• -скопія (-σκοπία, - σκόπηση): εξέταση που γίνεται σε ορισμένο τμήμα του 
σώματος. Лапароскопія (λαπαροσκόπηση), торакоскопія  (θωρακοσκόπηση) 

• -графія (-γραφία): εξέταση ορισμένου σημείου ή οργάνου σώματος. Ангіографія 
(αγγειογραφία), кардіографія (καρδιογραφία) 

•  -грама (-γράφημα): ангіограма (αγγειογράφημα), кардіограма (καρδιογράφημα) 

• -граф (-γράφος): όργανο καταγραφής  кардіограф (καρδιογράφος). 

Εδώ πρέπει να σημειώσουμε ότι ο αριθμός ιατρικών όρων στην ουκρανική γλώσσα με 

ελληνικά επιθήματα είναι πολύ μεγάλος. Έτσι στην «Ιατρική Εγκυκλοπαίδεια» του Π.Ρ. 
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Τσερβιάκ συναντάμε 74 όρους με επίθημα -ит (-ιτις), 56 όρους με επίθημα -оз (-ώση), 134 

όρους με επίθημα -патія (-πάθεια) κ.λπ. 

Προθήματα 

• ендо- (ενδο-): ендокард  (ενδοκάρδιο) , ендометрій (ενδομήτριο)  

• езо- (εσω-): езотропія (εσωτροπία), езофорія (εσωφορία) 

• екзо- (εξω-): екзофорія (εξωφορία),  екзодонтія (εξωδοντία) 

• пара- (παρα-): параметрій  (παραμήτριο),  паратиф  (παρατυφοειδής)  

• пери- (περί -): перикард  (περικάρδιο) , периостит (περιοστίτις)  

• а- (ан-) α (αν-): анальгезія  (αναλγησία),  анурія (ανουρία),  анотія (ανωτία)  

• мезо- (μέσο-): мезодерма (μεσόδερμα), мезонефрома (μεσονέφρωμα)  

• пан- (παν-): панкардит (πανκαρδίτις),  панневрит (παννεύρωση), пандемія  
(πανδημία)  

• полі- (πολύ-): полісахарит  (πολυσακχαρίτις), поліартрит (πολυαρθρίτις),  
поліурія (πολυουρία)  

• оліго- (ολίγο): олігурия (ολιγουρία),  олігодондія (ολιγοδοντία),  олігодендроглія 
(ολιγοδενδρογλοία)  

• моно- (μόνο-): моноартрит (μονοαρθρίτις), монохорея (μονοχορεία)  

• геми- (ημι-): гемипарез (ημιπάρεση), гемифнестизія (ημιαναισθησία)  

• тетра- (τέτρα-):  тетрапарез (τετραπάρεση), тетраплігія (τετραπληγία)  

• дис- (δυσ-): дистрофія (δυστροφία),  диспепсія (δυσπεψία), дисплазія 
(δυσπλασία) 

• гіпер- (υπέρ-): гіпералгезія (υπεραλγησία),  гіперестезія (υπεραισθησία) 

• гіпо- (υπό-): гіпокінезія (υποκινησία), гіпометрія (υπομετρία) 

• авто- (αυτό-): автогенез (αυτογένεση), автотрофний (αυτότροφος) 

• алло- (άλλο-):  аллогенетичний (αλλογενετικός), алломорфоз (αλλομορφισμός) 

• псевдо- (ψευδο-): псевдоневрит (ψευδονευρίτις), псевдоцирроз 
(ψευδοκύρρωση) 

• кардіо- (καρδιο-): кардіомегалія (καρδιομεγαλία), кардіоплегія (καρδιοπληγία) 

• макро- (μακρο-): макрокефалія (μακροκεφαλία), макрогнатія (μακρογναθία) 

• мікро- (μικρο-): мікротом (μικροτόμος), мікрометрія (μικρομετρία) 

• анти- (αντι-): антисептичний (αντισηπτικός),  антихолінестераза 
(αντιχολινεστεράση) 

• ангіо- (αγγειο-): ангіопатія (αγγειοπάθεια), ангіоспазм (αγγειοσπασμός) 

• кріо- (κρυο-): кріоанестезія (κρυοαναισθησία), криогипофізектомія 
(κρυοϋποφυσεκτομή) 
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• гідро- (υδρο-): гідролімфа (υδρόλεμφος), гідронефроз (υδρονέφρωση) 

• орто- (ορθο-): ортомиксовірус (ορθομυξοϊός), ортопноє (ορθόπνοια) 

• міело- (μυελο-): міеломаляція (μυελομαλακία),  міелома (μυελώμα) [9] 

Επισημαίνουμε  ότι ερευνώντας την προαναφερόμενη «Ιατρική Εγκυκλοπαίδεια» εντοπίσαμε 

όρους, οι οποίοι αρχίζουν με τα κατωτέρω ελληνικής προελεύσεως προθήματα:  μικρο-  104 

όροι,  μόνο- 44 όροι, υδρο- 115 όροι, έξω- 17 όροι, έσω- 27 όροι,  πολύ- 165, μεγα(λο)- 16, 

μελανο- 17 όροι, μακρο- 37 όροι, μυελο-56 όροι, υπο- 171 όροι, μετα- 26 όροι κ.λπ. 

Καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι ελληνικής προελεύσεως προθήματα υπερισχύουν κατά 

πολύ των αντιστοίχων λατινικών ή αυτουσίων ουκρανικών. Καταγράφηκαν δηλ. 158 όροι με 

το πρόθημα αυτο- (авто-, ауто-) και μόνο 25 με το αντίστοιχο ουκρανικό само-, 22 όροι με 

θερμο- και μόνο 12 με το αντίστοιχο ουκρανικό тепло-, 181 όροι με αντι- και μόνο 89 με το 

αντίστοιχο ουκρανικό проти- , 249 όροι με гипер- (υπερ-) και μόνο 4 με το αντίστοιχο 

λατινικό супер-, 82 όροι με гемо- (αιμο-) και μόνο 24 με το αντίστοιχο ουκρανικό крово-, 28 

όροι με  μέσо- και μόνο 21 με το αντίστοιχο ουκρανικό між-. 

3   Συμπεράσματα 
Από την παράθεση των ανωτέρω στοιχείων και την έρευνα στην διαχρονική πορεία της 

Ουκρανικής Ιατρικής Ορολογίας συμπεραίνεται μετά βεβαιότητος ότι το ποσοστό των όρων, 

προερχομένων από ελληνικές λέξεις, καθώς και των εξ’ αυτών μορφημάτων, που 

εισχώρησαν στην Ουκρανική Ιατρική ορολογία, είναι μεγάλο. Η έρευνα, που διεξήχθη με 

υλικό τους Όρους από την «Ιατρική Εγκυκλοπαίδεια» του Π.Ρ. Τσερβιάκ, αποδεικνύει ότι η 

ελληνική γλώσσα αποτελεί αναμφισβήτητα μια από τις κύριες πηγές της οροδημιουργίας της 

Ουκρανικής Ιατρικής, η οποία και συνεχίζει να στηρίζεται στην χρησιμοποίηση ελληνικών 

λέξεων, μορφημάτων και ελληνικών μεταφραστικών δανείων, επιβεβαιώνοντας απολύτως, 

όπως σημειώνει και ο Γ. Μπαμπινιώτης ότι «οι ελληνικές λέξεις, οι ρίζες και τα σχηματιστικά 

στοιχεία (προθήματα, τέρματα, καταλήξεις) της Ελληνικής αποτελούν μόνιμη παρακαταθήκη 

της διεθνούς επιστημονικής ορολογίας αλλά και οπλοστάσιο ξένων μορφωμένων και 

διανοουμένων, που δια των ελληνικών λέξεων επιχειρούν να εκφραστούν πέρα των 

τετριμμένων λέξεων».[10] 
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15   H διαχείριση των πόρων της αρχαίας ελληνικής γλώσσας στο 
λεξιλόγιο της γαλλικής ιατρικής: προβλήματα σημασιολογικής 

αδιαφάνειας 
    

Τριανταφυλλιά Σαραφίδου 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Με βάση τη μελέτη του γάλλου γιατρού-συγγραφέα Jean Hamburger Introduction au langage de la 

médecine, Flammarion 1982, που ασχολείται με τη δημιουργία και τη σημασία ιατρικών όρων στα 

γαλλικά, προσπαθούμε να εντοπίσουμε όρους της γαλλικής ιατρικής γλώσσας που έχουν δομηθεί με 

βάση το αρχαίο ελληνικό λεξιλόγιο, αλλά που χρησιμοποιούνται με τρόπο που παρακάμπτει σε κάποιο 

βαθμό τη σημασία της αρχαίας ελληνικής λέξης, με αποτέλεσμα οι όροι αυτοί να χρησιμοποιούνται 

σήμερα με τρόπο ασαφή και ανακριβή. Στόχος μας είναι να εξετάσουμε, μέσα από γαλλικά και ελληνικά 

λεξικά ιατρικών όρων, αν η παρατηρούμενη σημασιολογική αδιαφάνεια στη γαλλική γλώσσα διατηρείται 

και στη χρήση των αντίστοιχων όρων στα ελληνικά. 

 

La gestion des ressources lexicales grecques anciennes dans le 
vocabulaire du français médical :  problèmes d’opacité sémantique 

 
Triantafyllia Sarafidou 

RÉSUMÉ 
Ayant comme base l’ouvrage de Jean Hamburger, Introduction au langage de la médecine, Flammarion 

1982, qui examine la création et le sens attribué par la communauté médicale aux termes médicaux en 

français, on essaie de trouver ceux  qui ont été  construits à partir du vocabulaire grec ancien, mais qui 

sont utilisés de manière à dévier plus ou moins le sens du mot grec ancien, d’où ces termes sont 

actuellement utilisés de manière demi-rigoureuse et ambiguë. Notre but  est d’examiner à travers des 

dictionnaires médicaux français et grecs modernes si l’opacité sémantique observée en français est de 

même maintenue à l’usage des termes correspondants en grec moderne. 

 

 

0   Εισαγωγή 
Η γαλλική ιατρική γλώσσα, και όχι μόνον αυτή, έχει συστήσει το λεξιλόγιό της πάνω στη 

βάση δόμησης λέξεων της αρχαίας ελληνικής γλώσσας, άλλοτε χρησιμοποιώντας αυθεντικό 

αρχαιοελληνικό υλικό (ρίζες λέξεων, προθήματα, επιθήματα) και άλλοτε επινοώντας 

«αρχαιοπρεπείς» νεολογισμούς, αντλώντας πάντα από το θησαυρό και τους λεξιπλαστικούς 

μηχανισμούς της αρχαίας ελληνικής. Μία απλή «επίσκεψη» σχετικών με την ιατρική λεξικών 

της γαλλικής1 θα επιβεβαίωνε αυτή τη διαπίστωση, αν και, σε κάποιες περιπτώσεις, θα μας 

                                                           
1  Βλ. ενδεικτικά Dictionnaire de médecine, Flammarion 1989, Dictionnaire des termes techniques de 
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δημιουργούσε ορισμένα ερωτηματικά ως προς την αρχική σημασία που στήριξε το 

εννοιολογικό περιεχόμενο μιας λέξης/όρου και τη σημασία με την οποία, τελικά, αυτή η 

λέξη/όρος χρησιμοποιείται από τους χρήστες ιατρούς και άλλους ομιλητές, Γάλλους και 

Έλληνες. Έτσι, αν διατρέξει κανείς αυτά τα λεξικά, και παρά την «καθιερωμένη» διαδικασία 

σχηματισμού των ιατρικών όρων, θα διαπιστώσει τις εξής δύο «τάσεις»: Πρώτα πρώτα είναι 

σαφές ότι ένα πολύ μεγάλο μέρος των λέξεων δημιουργήθηκαν ιστορικά σε παράλληλη 

διαδρομή με την εξέλιξη της ιατρικής επιστήμης, αν και, συχνά, έκαναν την εμφάνισή τους 

προτού αποσαφηνιστεί εντελώς το περιεχόμενο των εννοιών που οι λέξεις καλούνταν να 

εκφράσουν [βλ. σχετικά Young & Barger 1975, Hamburger 1982, Nossent 1999]. Αυτό είχε 

σαν αποτέλεσμα να «χειραγωγηθεί» η λέξη και να χρησιμοποιηθεί με τρόπο που μάλλον να 

μαντεύει κανείς την αρχική της σημασία, ώστε να καταστεί δυνατόν να καλυφθεί κατά το 

μάλλον ή ήττον η «απόσταση» ανάμεσα στις λέξεις (σημαίνοντα) και στις έννοιες 

(σημαινόμενα). 

Το φαινόμενο της κατά προσέγγισιν εννοιοδότησης που εξετάζουμε αφορά τη συσχέτιση του 

ελέγχου της γλώσσας με τον έλεγχο της σκέψης. Διότι αυτό που εκφράζεται σαφώς 

καθίσταται με τη σειρά του καλώς αντιληπτό. Και η ιατρική συνιστά ακριβώς ένα από τα 

πλέον καίρια ως προς την ακρίβεια της σκέψης και ανάλυσης πεδία, αφού το αντικείμενό της 

είναι η υγεία του ανθρώπινου σώματος και η προστασία της ανθρώπινης ζωής από τα 

νοσήματα που την απειλούν. Στόχος, λοιπόν, της παρούσας εργασίας είναι να αναδείξει 

αυτές τις «γκρίζες ζώνες» της ιατρικής ορολογίας με βάση την υπόθεση ότι η καλή, εν 

προκειμένω σαφής, χρήση και γνώση της γλώσσας καθιστά ανετότερη την ίδια τη γνώση της 

ιατρικής. Με αυτή την έννοια, το να προσπαθήσει κανείς να απομακρύνει το «περίπου» στην 

έννοια των ιατρικών όρων ισοδυναμεί ίσως – και όχι μόνο για την επιστήμη της ιατρικής – με 

το να προσπαθεί να απομακρύνει το «περίπου» και στον τρόπο σκέψης. 

Το ανωτέρω φαινόμενο της οιονεί αμφισημίας αφορά ακόμα και τους πλέον σαφείς, 

υποτίθεται, ως προς το περιεχόμενό τους ιατρικούς όρους. Οι γιατροί έμαθαν να 

χρησιμοποιούν την ιατρική γλώσσα στην πορεία των σπουδών τους και, όπως είναι 

αναμενόμενο και σωστό, ενδιαφέρονται περισσότερο για τα γεγονότα παρά για τις λέξεις. 

Έτσι, συχνά στην καθημερινή ζωή, η ιατρική γλώσσα δίνει την εντύπωση ότι είναι ένα κατά 

                                                                                                                                                    
médecine, Garnier-Delamare [2001, Dictionnaire médical, Masson, 2001 ή τα ελληνικά και γαλλο-
ελληνικά λεξικά Λεξικό Ιατρικής Ορολογίας Ερμηνευτικό και Ετυμολογικό (ελληνο-ελληνικό), του Β. 
Θεοδώρου, εκδ. Lege Artis, Aθήνα, 2005 (στο εξής ΘΕΟΔ), Ιατρικό Λεξικό Γαλλοελληνικό 
ερμηνευτικό λεξικό ιατρικών όρων των L. Manuila, A. Manuila, P. Lewalle, M. Nicoulin, μετάφραση 
Γ. Αντωνακόπουλος και Θ. Πρωτόπαπας, εκδ. Παρισιάνου, Αθήνα, 2004, 9η έκδοση (στο εξής 
MMLN), Γαλλο-ελληνικό λεξικό ιατρικών όρων, του Α. Καβάγια,  εκδ. Medicum, Αθήνα, 2001, 3η 
έκδοση (στο εξής ΚΑΒΑΓ).  
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προσέγγισιν εργαλείο επικοινωνίας και μάλιστα σε μία εποχή που η ιατρική γνώση έχει 

κατακτήσει την ακρίβεια στην απόδοση των εννοιών. Έχουμε, δηλαδή, από τη μία πλευρά 

μία ιατρική που εξελίσσεται και από την άλλη μία ιατρική γλώσσα που την ακολουθεί με 

κάποια δυσκολία. 

Μια από τις αιτίες που απορρυθμίζουν τις παραλληλιστέες πορείες της επιστήμης και της 

γλώσσας σχετίζεται με ένα είδος αδιαφορίας ως προς την ιστορία των λέξεων. Το να 

γνωρίζει κανείς πώς γεννήθηκε ένας όρος, ποιες είναι οι ρίζες του, το να μπορεί κανείς να 

διακρίνει τη διορατικότητα ή ακόμη την αφέλεια αυτών που τον δημιούργησαν, να καταλάβει 

πώς οι επόμενες γενεές κατάφεραν να προσαρμόσουν σεβαστούς ελληνοπρεπείς και  

παγιωμένους όρους σε έναν επιστημονικό τρόπο θεώρησης κάπως διαφορετικό, όλη αυτή η 

περιπέτεια που βίωσαν οι λέξεις δεν αποτελεί απλή ετυμολογική περιέργεια, αλλά είναι η 

ουσιαστική βάση μιας ακριβούς και στέρεας γλώσσας. Ωστόσο, τα γλωσσικά ζητήματα 

μάλλον δεν απασχολούν ιδιαίτερα τις ιατρικές σπουδές, ενώ θα έπρεπε να αξιοποιηθούν 

από τα πρώτα έτη σπουδών. Οι λανθασμένες ή ασαφείς γλωσσικές συνήθειες δύσκολα 

γιατρεύονται. Γι’ αυτό, ήδη από την πρώτη επαφή που θα έχει ο επιστήμονας με έναν όρο 

πρέπει να μάθει να τον «ακούει» και στη συνέχεια να τον χειρίζεται σαν ένα εργαλείο με 

αυστηρή χρήση, γεγονός που με τη σειρά του θα επηρεάσει και τη χρήση του όρου, σε 

όποια έκταση γίνεται και αν γίνεται, από τους υπόλοιπους μη εξειδικευμένους ομιλητές. 

1   Στόχος της εργασίας και μεθοδολογία έρευνας 
Όπως αναφέραμε παραπάνω, σκοπός της εργασίας μας είναι να εντοπίσει τις «γκρίζες 

ζώνες» εννοιολογικής αδιαφάνειας γαλλικών ιατρικών όρων αρχαιοελληνικής προέλευσης 

και εν συνεχεία να εξετάσει αν η εξεταζόμενη κατάσταση της κατά προσέγγισιν 

σημασιοδότησης των όρων ισχύει και για την ελληνική γλώσσα. Η μελέτη βασίζεται σε ένα 

corpus όρων που συγκεντρώθηκαν από τον καθημερινό λόγο, εξετάζεται η ποιότητα της 

σημασιολογικής τους απόκλισης από την αρχική τους σημασιολογική επένδυση με βάση τον 

αρχαιοελληνικό κανόνα παραγωγής ή σύνθεσης και με αναφορά στη σημασία που 

αποδίδεται στους όρους από τα λεξικά που αναφέρονται στην υποσημείωση 1. Αρχικά έγινε 

μία κατανομή των ιατρικών όρων σε θεματικά πεδία με βάση την ταξινόμηση που προτείνει 

ο Hamburger [1982] στην πραγματεία του για τη γαλλική ιατρική γλώσσα, αλλά επελέγησαν 

κυρίως θεματικά πεδία με γενική αναφορά, όπως βασικές έννοιες της ιατρικής ορολογίας 

(φυσιολογία, παθολογία, συμπτώματα, αιτιολογία κ.λπ.), τεχνικές εξέτασης και ανάλυσης, 

θεραπευτική, γενικοί όροι που αναφέρονται σε διαταραχές του οργανισμού. Στόχος ήταν να 

αποφύγουμε τους πιο εξειδικευμένους όρους που αφορούν συγκεκριμένα μέρη του σώματος 

και τις παθήσεις τους, πράγμα που ξεπερνά ίσως το γλωσσολογικό γνωστικό πεδίο. Σε κάθε 
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θεματικό πεδίο αναζητούνται οι λέξεις που παρουσιάζουν ένα είδος αοριστίας ως προς τη 

σημασιολογική τους επένδυση από την πλευρά των χρηστών και εξετάζεται αν η αοριστία 

αυτή συντηρείται από την πλευρά των λεξικών. Βέβαια, ο κατάλογος των λέξεων με κάποια 

αμφισημία στη χρήση τους δεν είναι εξαντλητικός. Ακόμη και ο ορισμός που τους 

αποδίδουμε ίσως είναι απλοποιημένος. Αυτή η εργασία δεν έχει στόχο να συγκροτήσει ένα 

λεξικό, αλλά αποτελεί μία προσπάθεια να αναδείξει αφενός όρους της γαλλικής ιατρικής 

γλώσσας που η σημασία με την οποία χρησιμοποιούνται ευρέως από τους ομιλητές τις 

απομακρύνει κάπως από την πρωτότυπη σημασία τους, η οποία αντλείται από τον 

αρχαιοελληνικό λεξικό θησαυρό, και αφετέρου να εξετάσει αν η γαλλική και ελληνική γλώσσα 

συμβαδίζουν ως προς την ύπαρξη της εννοιολογικής αοριστίας για το συγκεκριμένο ιατρικό 

όρο. 

2   Επεξεργασία αμφίσημων ιατρικών όρων 
2.1   Physiologie (Φυσιολογία) – Pathologie (Παθολογία) 

Και οι δύο γαλλικές λέξεις σχηματίζονται με το αρχαιοελληνικής προέλευσης επίθημα -logie 

(-λογία), από την αρχαιοελληνική λέξη λόγος.  Το επίθημα χρησιμεύει για να προσδιορίζει 

επιστήμες, συστηματικές μελέτες (géologie, psychologie, eschatologie), τρόπους εκφοράς 

του λόγου, ρητορικά σχήματα (amphibologie, tautologie), σύνολα έργων (trilogie, tétralogie) 

(Petit Robert, 1976). Physiologie είναι η μελέτη της λειτουργίας των κυττάρων, των ιστών και 

των οργάνων των έμβιων όντων. Pathologie (< πάθος = αρρώστια) είναι η μελέτη των 

ασθενειών (ΜΜLΝ). Παρόλο που πρόκειται για απλούς και σαφείς ορισμούς, ωστόσο και οι 

δύο λέξεις υφίστανται ενίοτε εννοιολογικές παραμορφώσεις παρατηρήσιμες και στα γαλλικά 

και στα ελληνικά.  

Σε ό,τι αφορά τη φυσιολογία (physiologie), επειδή η λέξη σημαίνει την ομαλή λειτουργία των 

κυττάρων, των ιστών και των οργάνων, σιγά σιγά έγινε μια ακούσια συσχέτιση ανάμεσα στη 

λέξη φυσιολογία και στη λέξη ομαλός. Έτσι μιλάμε για φυσιολογική κατάσταση – état 

physiologique όταν αναφερόμαστε σε ομαλές οργανικές καταστάσεις, γι’ αυτό βρίσκουμε το 

επίθετο φυσιολογικός – physiologique στα ιατρικά λεξικά και με τις δύο σημασίες, i)του 

αναφερόμενου στη φυσιολογία ii)της ομαλής οργανικής κατάστασης ή λειτουργίας (MMLN, 

ΚΑΒΑΓ)2. Σε κάθε περίπτωση, η χρήση του επιθέτου physiologique στα γαλλικά είναι 

χαρακτηρισμένη (marquée), αφού συνδέεται πάντα με την (κανονική) λειτουργία των 

                                                           
2  Παρόλο που η φυσιολογία μελετά την κανονική λειτουργία του σώματος και παρόλο που το επίθετο 

φυσιολογικός έχει διολισθήσει εννοιολογικά προς τη σημασία του «κανονικού, ομαλού», στην 
ιατρική, εκτός από το επιστημονικό πεδίο της φυσιολογίας υπάρχει και αυτό της παθολογικής 
φυσιολογίας ή της φυσιοπαθολογίας, που ασχολείται με τη μελέτη των λειτουργικών διαταραχών 
των διαφόρων παθήσεων (ΜΜLN). 
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οργανισμών των έμβιων όντων, γι’ αυτό και η λέξη εμφανίζεται στα λεξικά της standard 

γαλλικής γλώσσας ως συνώνυμο του physique και του somatique και ως αντίθετο του 

psychique, ειδικά όταν μιλάμε για τον άνθρωπο [Petit Robert 1976]. Στα ελληνικά, η 

εννοιολογική έκταση του επιθέτου φυσιολογικός είναι ευρύτερη, καθώς η σημασία του 

καλύπτει την έννοια του «ομαλού, κανονικού» σε σχέση όχι μόνο με τη φύση των σωμάτων 

των έμβιων όντων αλλά και μη «φυσικών» οντοτήτων ή αφηρημένων εννοιών. Λ.χ. λέμε 

φυσιολογική φθορά, φυσιολογική ανάπτυξη, φυσιολογικός ορός, αλλά λέμε και φυσιολογική 

πορεία της υπόθεσης (Λεξικό Κοινής Νεοελληνικής – ΛΚΝ)3 φυσιολογικό το τρέμουλο στο 

τιμόνι, φυσιολογικός o ήχος της μηχανής (παραδ. Google). 

Η πιο περιορισμένη χρήση του επιθέτου physiologique στη γαλλική γλώσσα αποδεικνύεται 

από το γεγονός ότι δεν εμφανίζεται ακόμη και σε περιπτώσεις που θα ανέμενε κανείς το 

χαρακτηρισμένο εννοιολογικό προσδιορισμό που αποδίδει στα ουσιαστικά που συνοδεύει. 

Έτσι, λ.χ. η ομαλή λειτουργία τoυ τοκετού στα γαλλικά προσδιορίζεται με το naturel, 

accouchement naturel, ενώ στα ελληνικά με το φυσιολογικός, φυσιολογικός τοκετός, αν και 

σε μερικά ιατρικά κείμενα βρίσκουμε πλέον ως σημασιολογικό δάνειο διαζευκτικά το 

φυσιολογικός με το φυσικός ως προσδιορισμούς για το «τοκετός». 

Οι «διαταραχές» της λέξης pathologie είναι άλλης ποιότητας.  Η λέξη συχνά χρησιμοποιείται 

καταχρηστικά στη θέση της λέξης ασθένεια, πάθηση. Έτσι, συχνά στα ελληνικά συναντάμε 

φράσεις όπως: «Η παθολογία του ώμου», «Η παθολογία του ασθενούς», ή (από τίτλο 

ιατρικού συγγράμματος) «Διατροφή με στοιχεία παθολογίας» (από τίτλο ιατρικού 

συγγράμματος). Αλλά και στα γαλλικά έχουμε ομοίως: «Ce malade a une pathologie rare»4. 

Το να συγχέουμε την έννοια της παθολογίας και της ασθένειας ισοδυναμεί με το να 

συγχέουμε το γεγονός με την επιστήμη που το μελετά.   

2.2   Συμπτώματα (Symptômes), Αιτιολογία (Etiologie) 
Τα συμπτώματα (symptômes) είναι φανερές εκδηλώσεις μιας αρρώστιας που γίνονται 

αντιληπτές από τον ίδιο τον άρρωστο ή που μπορούν να αναγνωριστούν από κάποιον 

ειδικό, και  τότε ειδικά ονομάζονται σημεία (signes) (ΚΑΒΑΓ). Συχνά οι δύο όροι 

(symptômes, signes) χρησιμοποιούνται αδιακρίτως ως ισοδύναμοι από τους γιατρούς [βλ. 

Hamburger 1982: 12] – στα λεξικά (ΚΑΒΑΓ, ΜΜLN, ΘΕΟΔ) αναφέρεται και ο όρος 

υποκειμενικό σύμπτωμα ως ισοδύναμος του όρου σύμπτωμα και αντικειμενικό σύμπτωμα ως 

ισοδύναμος του όρου σημείο – ενώ και στις δύο γλώσσες ο όρος συμπτωματολογία 

                                                           
3  Λεξικό της Κοινής Νεοελληνικής του Ινστιτούτου νεοελληνικών Σπουδών (Ίδρυμα Μανόλη 

Τριανταφυλλίδη) 1998. 
4  Τα παραδείγματα και στις δύο γλώσσες είναι από το Google/pathologie/παθολογία. 
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(symptomatologie) ορίζεται και χρησιμοποιείται επίσης αδιακρίτως σε δύο επίπεδα, είτε ως η 

μελέτη των συμπτωμάτων μιας νόσου (το β΄ συνθετικό –λογία επιβάλλει αυτή τη 

εννοιοδότηση) είτε, ως μη όφειλε, ως το σύνολο των συμπτωμάτων που χαρακτηρίζουν μία 

νόσο. Αυτή η αμφισημία έχει κατοχυρωθεί από το σύνολο των λεξικών, ιατρικών και γενικών 

(ΚΑΒΑΓ, ΜΜLN, ΘΕΟΔ, ΛΝΚ, Petit Robert). Πρόκειται και πάλι για σύγχυση μετωνυμική 

όπου το φαινόμενο συγχέεται με τον επιστημονικό κλάδο που το μελετά. 

Παρόμοιας υφής είναι και η αμφισημία που συνδέεται με τη χρήση του όρου αιτιολογία – 

étiologie και στις δύο γλώσσες. Αιτιολογία είναι η επιστήμη που μελετά τις αιτίες των 

ασθενειών, δεν είναι η αιτία αυτή καθεαυτή. Είναι ανακριβές να λέμε λ.χ. ότι «μία ασθένεια 

δεν έχει εμφανή αιτιολογία» (με την έννοια ότι δεν έχει προφανή αιτία). Η διπλή σημασία του 

όρου πιστοποιείται στα λεξικά, όπως ΜΜLN, Petit Robert, ΛΝΚ, ενώ στο ιατρικό λεξικό του 

Θεοδώρου η λέξη δεν υπάρχει καθόλου. Μόνο το γαλλο-ελληνικό ιατρικό λεξικό του Καβάγια 

δίνει αποκλειστικά τη δέουσα σημασία. 

2.3   Τεχνικές ιατρικών εξετάσεων 

Στο ορολογικό πεδίο των ιατρικών εξετάσεων, έχουμε στα γαλλικά τον όρο examen / 

analyse biologique ή αλλιώς examen/ analyse de laboratoire – όρος που απαντάται και στην 

ελληνική γλώσσα ως σημασιολογικό δάνειο: εργαστηριακές εξετάσεις / αναλύσεις. Ο 

γαλλικός όρος examen biologique ξενίζει καθώς η συσχέτιση της βιολογίας, που είναι η 

επιστήμη που μελετά τα έμβια όντα, με μία εξέταση αίματος, λ.χ. με στόχο να υποβοηθηθεί η 

διάγνωση μιας νόσου, δεν είναι και τόσο προφανής. Ο βιολόγος είναι αυτός που μελετά τα 

φαινόμενα της ζωής. Επομένως, γιατί να ονομάζεται  μία ανάλυση αίματος «βιολογική» 

ανάλυση ενώ δεν θεωρείται βιολογική ανάλυση η ανάλυση ενός καρδιογραφήματος;   

Σε ό,τι αφορά τις άλλες συμπληρωματικές εξετάσεις που χρησιμοποιούνται στη γαλλική 

ιατρική γλώσσα, σε γενικές γραμμές έχουν διαφανείς και αναγνωρίσιμες ονομασίες, στην 

πλειονότητά τους σχηματισμένες από ελληνικές ρίζες. Έτσι, όσες εξετάσεις ως τεχνικές και 

ως διαδικασίες εξερευνούν το εσωτερικό του ανθρώπινου σώματος σχηματίζονται με το 

επίθημα –scopie < σκοπώ = παρατηρώ (π.χ. endoscopie, otoscopie, laryngoscopie) ή με το 

επίθημα –graphie < γράφω (π.χ. radiographie, angiographie, bronchographie), όταν 

πρόκειται για εικόνα που καταγράφεται με τη μορφή γραφήματος ή σε φωτογραφική ταινία. 

Ωστόσο, κάποια ασυνέπεια σε σχέση με τον τρόπο σχηματισμού της λέξης και την αποδοτέα 

της έννοια παρουσιάζει η αντίστοιχη ελληνική ορολογία. Σχετικά με το επίθημα –scopie, στα 

ελληνικά έχουμε αντίστοιχα δύο διαφορετικά επιθήματα, και τα δύο προερχόμενα από το 

ρήμα σκοπώ, -σκόπηση και –σκοπία, τα οποία αμφότερα έχουν παραγάγει σύνθετους 

ιατρικούς όρους χωρίς να υπάρχει κάποιος ιδιαίτερος λόγος για την επιλογή του ενός ή του 

άλλου επιθήματος. Αυτό που μπορούμε μόνο να παρατηρήσουμε είναι ότι το επίθημα –
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σκόπηση είναι πολύ πιο παραγωγικό από το επίθημα –σκοπία.  Έτσι, έχουμε ενδοσκόπηση 

/ endoscopie, ινοσκόπηση / fibroscopie, λαρυγγοσκόπηση / laryngoscopie, βρογχοσκόπηση 

/ bronchoscopie, γαστροσκόπηση / gasrtoscopie κ.ά., ενώ με β΄ συνθετικό το –σκοπία 

εντοπίσαμε το κρανιοσκοπία (μόνο στο λεξικό ΚΑΒΑΓ) / cranioscopie, ομφαλοσκοπία5 (η 

λέξη δεν αποτελεί ιατρικό όρο, και δεν σχηματίζει σύνθετη λέξη στα γαλλικά με τα 

αρχαιοελληνικά συνθετικά του στοιχεία), ουρηθροσκοπία (μόνο στο λεξικό ΚΑΒΑΓ και 

διαζευκτικά με την απόδοση του γαλλικού όρου στα ελληνικά ως ουρηθροσκόπηση / 

uretroscopie), ωτοσκοπία6 / otoscopie.  

Αναφορικά με το επίθημα –graphie, στα ελληνικά αποδίδεται με το επίθημα –γραφία ή πολύ 

πιο σπάνια με το επίθημα –γράφηση (π.χ. ακτινογραφία – ακτινογράφηση7 ), ωστόσο και 

στις δύο ιατρικές γλώσσες παρατηρούμε ότι συχνά χρησιμοποιείται ισοδύναμα ο όρος που 

δηλώνει την ιατρική τεχνική απεικόνισης – με α΄ συνθετικό το μέρος του ανθρωπίνου 

οργάνου που απεικονίζεται και β΄ συνθετικό κυρίως το επίθημα –γραφία / -graphie, που 

δηλώνει τη διαδικασία της απεικόνισης – και ο όρος που δηλώνει το απεικονιστικό 

αποτέλεσμα – που κανονικά θα έπρεπε να δηλώνεται με το επίθημα –γράφημα / -gramme, 

π.χ. ακτινογραφία / radiographie = 1) τεχνική απεικόνισης με ακτίνες Χ.  2) Αποτέλεσμα 

εφαρμογής αυτής της τεχνικής, η εικόνα που παίρνουμε πάνω σε ειδική πλάκα (ΚΑΒΑΓ, 

ΜΜLN) . H κατάσταση έχει πλέον παγιωθεί σε τέτοιο βαθμό, ώστε τα μεν ιατρικά λεξικά 

άλλοτε να δίνουν και τις δύο ξεχωριστές σημασίες με σχόλιο ότι το σωστότερο θα ήταν η 

δεύτερη σημασία να αποδίδεται με όρο όπου το β΄ συνθετικό να είναι το επίθημα –γράφημα 

/ gramme (όπως για το λήμμα radiographie στα λεξικά ΚΑΒΑΓ και MMLN) ή να απουσιάζει 

εντελώς ο αναμενόμενος όρος (λ.χ. radiocardiographie = ραδιοκαρδιογράφημα (ΜΜLN) ή 

στα γενικά λεξικά να εμφανίζονται συμφυρματικά / συμπλεκτικά και οι δύο σημασίες, π.χ. 

ακτινογραφία = η φωτογράφιση του εσωτερικού του ανθρώπινου σώματος για διαγνωστικούς 

σκοπούς και η εικόνα που παίρνουμε σε ειδική πλάκα (ΛΚΝ). Το ελληνο-ελληνικό ιατρικό 

λεξικό του Θεοδώρου (ΘΕΟΔ) εμφανίζει συνέπεια στα ερμηνεύματά του, αν και αυτή η 

συνέπεια συνοδεύεται από την απουσία του «άλλου» όρου, είτε αυτού που εκφράζει τη 

διαδικασία της εξέτασης είτε αυτού που εκφράζει το εικονο-γραφηματικό αποτέλεσμα της 

εξέτασης. Π.χ. δεν υπάρχει το λήμμα αγγειογράφημα, αλλά μόνο το αγγειογραφία με το 

ερμήνευμα «Ακτινολογική απεικόνιση αιμοφόρου ή λεμφικού αγγείου…» ή υπάρχει μόνο το 

                                                           
5  Το λήμμα εμφανίζεται ως σπάνιος τύπος του λήμματος ομφαλοσκόπηση μόνο στο ΛΝΚ  και παρόλο 

που δεν έχει ιατρική σημασία, στο λήμμα –σκοπία του λεξικού του αποδίδεται ιατρική εξειδίκευση. 
6  Ως ωτοσκοπία εμφανίζεται ως δεύτερος τύπος του ωτοσκόπηση και μόνο στο λεξικό του Καβάγια. 
7  Η λέξη εντοπίζεται μόνο στο ιατρικό λεξικό ΜΜLN καθώς και στο γενικό λεξικό ΛΚΝ, αν και στο 

λεξικό αυτό το επίθημα –γράφηση ως λήμμα δεν εμφανίζεται με σημασία ιατρική. 
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λήμμα υπερηχογραφία (όχι το υπερηχογράφημα) με ερμήνευμα «Διαγνωστική μέθοδος …». 

Παράλληλα υπάρχει μόνο το λήμμα καρδιογράφημα και όχι το λήμμα καρδιογραφία με τη 

σωστή σημασιολογική διάκριση που εξετάζουμε. 

2.4   Φαρμακευτική, Θεραπεία 

Στη γαλλική ιατρική γλώσσα αναφέρεται μία συνήθης εννοιολογική επικάλυψη του όρου 

medication (= φαρμακευτική αγωγή) από τον όρο medicament (= φάρμακο) [Hamburger 

1982 : 25], ενώ στην ελληνική ιατρική γλώσσα έχουμε μία παρόμοια επικάλυψη του όρου 

αντιβιοτικό (= φάρμακο από φυσικές ουσίες που έχει την ικανότητα να ανακόπτει τον 

πολλαπλασιασμό των βακτηρίων ή να τα καταστρέφουν, ΜΜLN) από τον όρο αντιβίωση  (= 

θεραπεία με αντιβιοτικά). Έτσι, ακούμε συχνά και από ασθενείς και από γιατρούς να λένε 

«Πρέπει να πάρεις αντιβίωση», «Ήρθε η ώρα να πάρεις την αντιβίωσή σου», «Ο γιατρός 

μου έδωσε αντιβίωση». Και στις δύο γλώσσες το φαινόμενο αφορά κυρίως το μη επίσημο 

(ενίοτε και επίσημο) ιατρικό λόγο, ενώ τα ιατρικά λεξικά αναφέρουν σαφώς την ισχύουσα 

εννοιολογική διάκριση.  

Στο θεραπευτικό λεξιλογικό πεδίο σημειώνουμε επίσης τον όρο aponévrose (=ισχυρός 

ινώδης υμένας, που θεωρείται αποπεπλατυσμένος τένοντας και χρησιμεύει στη συγκράτηση 

και συνοχή των μυών – ΘΕΟΔ), όχι για το γεγονός ότι χρησιμοποιείται κατά τρόπο 

αμφίσημο στα γαλλικά, αλλά γιατί η διεθνής παραγωγική κατάληξη –ose / -ωση (< αρχ. 

ρήματα –οω –ώ ή νεοελ. ρήματα –ώνω), προέρχεται από το αρχαιοελληνικό μεταρηματικό 

επίθημα  -σις για την παραγωγή αφηρημένων και δραστικών θηλυκών ουσιαστικών, που 

δήλωνε συνήθως τη ρηματική ενέργεια. Στα νέα ελληνικά, το επίθημα –ση (-ηση, -ιση, -ωση, 

ανάλογα με το θέμα της λέξης από την οποία παράγεται) παράγει αφηρημένα θηλυκά 

ουσιαστικά και  δηλώνει ενέργεια σχετική με αυτό που εκφράζει το ρήμα από το οποίο 

προέρχεται ή σπανιότερα και το αποτέλεσμα αυτής της ενέργειας (ΛΚΝ λήμμα -ση). 

Ιδιαίτερα, το επίθημα –ωση στην ιατρική ορολογία (ΛΚΝ, λήμμα –ωση1) χρησιμοποιείται για 

το σχηματισμό αφηρημένων θηλυκών ουσιαστικών κυρίως για την απόδοση στη νέα 

ελληνική ξένων ιατρικών όρων, οι οποίοι δηλώνουν παθολογική κατάσταση, ασθένεια: 

μυκήτωση, βακίλωση, αμοιβάδωση, τοξοπλάσμωση, δηλ. εκτεταμένη παρουσία μυκήτων, 

βακίλων κτλ ή παθολογική κατάσταση, ασθένεια που παρουσιάζει ορισμένα χαρακτηριστικά 

στοιχεία ή εμφανίζεται σε συγκεκριμένο σημείο του σώματος: αβιταμίνωση, νεύρωση, 

οστεοπόρωση, αρτηριοσκλήρωση. Αλλά και ως λόγιο επιστημονικό επίθημα το –ωση 

δηλώνει ομοίως κάποια διαδικασία ή ειδική τεχνική α) πρόσκτησης ιδιοτήτων: γαλβάνωση, 

κρυστάλλωση, β) αφαίρεσης: αποβουτύρωση, αφαλάτωση, γ) επικάλυψης με το υλικό που 

εκφράζει το θέμα: επιμετάλλωση, επιχρύσωση (ΛΚΝ, λήμμα -ωση2). Ωστόσο, η κατάληξη –

ωση στην ιατρική ορολογία, αν και δηλώνει παθολογική κατάσταση ή ασθένεια ως 
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αποτέλεσμα από τη συσσωρευμένη δράση μικροοργανισμών (μυκήτων, βακίλων κτλ.) σε 

κάποιο μέρος του σώματος, δηλώνει ενίοτε και το αποτέλεσμα από κάποια φυσική μη 

παθολογική ενέργεια ή διαδικασία που λαμβάνει χώρα σε κάποιο σημείο του σώματος, λ.χ. 

άρθρωση, συνάρθρωση, κλείδωση. Στο συγκεκριμένο όρο που εξετάζουμε, η απονεύρωση 

δηλώνει και στις δύο γλώσσες όχι πλέον το αποτέλεσμα από κάποια φυσική μη παθολογική 

ενέργεια, αλλά το ίδιο το όργανο του σώματος που επιτελεί μία συγκεκριμένη λειτουργία, και 

ιδιαιτέρως μία ομάδα οργάνων, εν προκειμένω ιστών, στο ανθρώπινο σώμα που επιτελούν 

συγκεκριμένη λειτουργία, αφού η απονεύρωση ορίζεται ως «κάθε μεμβράνη αποτελούμενη 

από συνδετικές ίνες, η οποία περιβάλλει ένα μυ και εξυπηρετεί κυρίως την πρόσφυση ενός 

μυός» (ΜΜLN). Mε τη σημασία αυτή ο όρος αποτελεί προφανώς αντιδάνειο στη νεοελληνική 

γλώσσα, γι’ αυτό και είναι ενδιαφέρον να σημειώσουμε ότι στα γαλλοελληνικά λεξικά, ιατρικά 

και γενικά, ο όρος διαθέτει μόνο αυτή τη σημασία (ΜΜLN, ΚΑΒΑΓ, Petit Robert), ενώ στο 

ελληνοελληνικό ιατρικό λεξικό του Θεοδώρου, εκτός από τη δάνεια σημασία του όρου ως 

κατηγορία «ινώδους υμένα», η απονεύρωση ορίζεται ως διαδικασία α) «διακοπής της 
λειτουργίας ενός νεύρου και β) αφαίρεσης απονευρωθέντος νεύρου του οδόντος». Με τη 

σημασία αποκλειστικά της ενέργειας ή του αποτελέσματος του ρήματος απονευρώνω (1. 
κυριολεκτικά και 2. μεταφορικά ως αποδυνάμωση) βρίσκουμε το λήμμα απονεύρωση στο 

γενικό λεξικό του Ιδρύματος Μ. Τριανταφυλλίδη (ΛΚΝ). Η διάσταση που παρουσιάζουν η 

γαλλική και η ελληνική γλώσσα ως προς τη σημασία του όρου, διάσταση που οφείλεται στην 

αυτόματη διασύνδεση του επιθήματος –ωση στα ελληνικά με κάποια ρηματική ενέργεια, είναι 

εμφανής και από τον ιδιαίτερο όρο που υπάρχει στα γαλλικά για τη δήλωση της 

απονεύρωσης του δοντιού, dévitalisation.  

2.5   Γενικές διαταραχές του οργανισμού 

Στον κατάλογο των αμφίσημων ιατρικών όρων θα εξετάσουμε μία μονοσύλλαβη μη 

ελληνογενή λέξη που χρησιμοποιείται και στις δύο γλώσσες με την αγγλική φωνητική της 

εκφορά (κατά το μάλλον ή ήττον προσαρμοσμένη στο γαλλικό και ελληνικό φωνητικό ή 

κλιτικό –για τα ελληνικά- σύστημα), λέξη που κατατάσσεται στις γενικές εκδηλώσεις 

ασθενειών, το stress / στρες.  Το σημασιολογικό ζήτημα το οποίο τίθεται δεν είναι τόσο 

αμφίσημης φύσεως αλλά μάλλον αοριστολογικής αναφοράς. Η λέξη και στις δύο γλώσσες 

έχει ξεπεράσει το επίπεδο χρήσης της ιατρικής γλώσσας και έχει επεκταθεί μεταφορικά στο 

γενικό standard λεξιλόγιο των ομιλητών. H ανάγκη να την προσδιορίσουμε στο ιατρικό 

πλαίσιο χρήσης της προκύπτει από την ευρύτητα του σημασιολογικού πεδίου που έχει 

αναπτύξει ακόμη και εντός της ιατρικής γλώσσας. Η λέξη έχει εισαχθεί από τον αγγλόφωνο 

Καναδά (στα αγγλικά σημαίνει έντονη προσπάθεια, ένταση, πίεση, ζόρισμα) και η αοριστία 

της αναφοράς της έγκειται στο ότι σημαίνει όλα αυτά που κάνει ο οργανισμός προκειμένου 
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να ανταποκριθεί ή να προσαρμοστεί σε οποιαδήποτε κατάσταση ανάγκης. Ή, σύμφωνα με 

περισσότερο ή λιγότερο εκτενείς «εξειδικευμένους ιατρικούς ορισμούς»: Το στρες είναι : 

1) «Μη ειδική απάντηση του οργανισμού σε μια συγκεκριμένη εξάσκηση «πίεσης», π.χ. 

μικροβιακή λοίμωξη, δηλητηρίαση, ψύξη, σοβαρό ατύχημα, δυνατός πόνος, μεγάλη χαρά. 

Όλοι αυτοί οι παράγοντες του στρες αναγκάζουν τον οργανισμό να κάνει μια διεργασία 

προσαρμογής, π.χ. ένα άτομο προτιμάει να κοιμηθεί μετά από ένα σοβαρό ατύχημα, ή να 

ξεκουραστεί.» (ΚΑΒΑΓ) 

2) «Μη ειδική απάντηση του οργανισμού σε μια οποιαδήποτε ανάγκη, στην οποία πρέπει να 

ανταποκριθεί. Μια λοίμωξη, μια δηλητηρίαση, αλλά επίσης και μια μεγάλη ευχαρίστηση ή 

θλίψη, αποτελούν στρεσογόνους8 / stressants παράγοντες που απαιτούν από τον 

οργανισμό μια ορισμένη διαδικασία προσαρμογής, της οποίας οι μη εξειδικευμένες 

εκδηλώσεις έρχονται να προστεθούν στην εξειδικευμένη, αυτή τη φορά, δράση καθενός από 

αυτούς τους παράγοντες. Το στρες είναι διαρκώς παρόν σε όλες τις περιστάσεις τη ζωής, με 

κυμαινόμενη ένταση: ελάχιστη στον άνθρωπο που κοιμάται ή ξεκουράζεται, ενώ είναι πολύ 

μεγάλη μετά από ένα σοβαρό ατύχημα.» (ΜΜLN) 

Οι ανωτέρω «ορισμοί» δεν ορίζουν σχεδόν τίποτε, αφού στρες είναι «μη ειδική απάντηση 

του οργανισμού», επομένως οποιαδήποτε απάντηση του οργανισμού, σε μια «οποιαδήποτε 

ανάγκη» του παρουσιάζεται. Αλλά, αν δεν είναι δυνατόν να οριστούν με καθολικό τρόπο 

ούτε οι αντιδράσεις του οργανισμού ούτε το είδος της πίεσης που ασκείται επάνω του, αυτό 

στην πραγματικότητα ισοδυναμεί με αδυναμία να διατυπωθεί ο ορισμός για το στρες, 

πράγμα που καθιστά τον ίδιο τον ιατρικό όρο πολύ φτωχό ως προς το εννοιολογικό του 

περιεχόμενο. Στη standard ελληνική γλώσσα η λέξη υπάρχει με τη σημασία της «έντονης 

επιβάρυνσης σωματικής ή ψυχικής μορφής, που προκαλεί συγκεκριμένες αντιδράσεις 

(αντίφαση με τις «μη ειδικές απαντήσεις του οργανισμού» που αναφέρονται στους ανωτέρω 

ιατρικούς ορισμούς) και μπορεί να οδηγήσει σε βλάβες της υγείας» (ΛΚΝ), αν και η λέξη 

χρησιμοποιείται στην καθημερινή γλώσσα κυρίως με τη σημασία του άγχους και της έντονης 

και απότομης δράσης κάποιου παράγοντα πάνω στον ψυχικό κόσμο του ατόμου. Τη 

μονομερή ψυχική επίδραση του στρες στο άτομο αναφέρει και το ιατρικό λεξικό του 

Θεοδώρου, όπου το στρες ορίζεται ως εξής: 

                                                           
8  Υβριδική λέξη με α΄ συνθετικό τον αγγλικό όρο stress και β΄ συνθετικό το λόγιο εκ της 

αρχαιοελληνικής δημιουργημένο παραγωγικό λεξικό στοιχείο –γόνος. Ομοίως υβριδικός είναι 
τρόπος σύνθεσης της λέξης και στα γαλλικά με α΄ συνθετικό την αγγλική λέξη και β΄ συνθετικό το 
παραγωγικό γραμματικό μόρφημα –ant. To γεγονός καταδεικνύει την παγίωση του αγγλικού όρου 
και στις δύο γλώσσες, ο οποίος στη συνέχεια έδωσε και άλλες λέξεις που ανήκουν σε διάφορα μέρη 
του λόγου: στρεσάρισμα, στρεσάρω, στρεσογόνος (ιατρική γλώσσα) / stresser, stressant (λέξη και 
της ιατρικής και της standard γαλλικής γλώσσας). 
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«Κάθε έντονο ερέθισμα, το οποίο προκαλεί αγχώδεις ή νευροφυτικές αντιδράσεις στην 

προσπάθεια του ατόμου να μη διαταραχθεί η ψυχική ισορροπία του και η ομοιόσταση.» 

Από την άλλη μεριά, την  κυρίως επί του σώματος επίδραση του στρες βρίσκουμε στο γενικό 

λεξικό της γαλλικής, το Petit Robert, όπου τα ερμηνεύματα εστιάζουν στις οργανικές και 

παθολογικές συνέπειες του στρες στον ανθρώπινο οργανισμό, χωρίς αναφορά στη 

μεταφορική «επέκταση» της σημασίας της λέξης ως άγχος. Δίνονται δύο ερμηνεύματα, α) το 

ένα ορίζει το στρες ως «επίδραση που έχει στον οργανισμό κάθε φυσιολογική ή παθολογική 

δράση» και β) το άλλο ως «απότομη άσκηση ενέργειας πάνω σε κάποιον οργανισμό 

(μολυσματικό ή χειρουργικό σοκ, ηλεκτρική εκκένωση, ψυχικός τραυματισμός)». 

Αξιοσημείωτο είναι ότι στον ορισμό αυτό δεν γίνεται αναφορά στις αντιδράσεις του 

οργανισμού στους στρεσογόνους παράγοντες, αφού στη σημασία του στρες συνυπάρχει η 

σωματική ή ψυχική επιβάρυνση με την απάντηση του οργανισμού σε αυτήν. 

Από παρόμοια έλλειψη ακριβολογίας πάσχει και η άλλη μονοσύλλαβη αγγλικής προέλευσης 

εξίσου ευρέως διαδεδομένη λέξη, η λέξη σοκ / choc, που αναφέρεται κι αυτή στις γενικές 

εκδηλώσεις των ασθενειών όπως και το στρες και η οποία είναι σημαντικό να οριστεί με 

κάποια ακρίβεια. Το σοκ ή η κατάσταση σοκ (état de choc), λαμβάνει χώρα κάτω από 

ποικίλες συνθήκες, τα αίτια, δηλαδή, που δημιουργούν το σοκ είναι πολλά και διάφορα, 

πράγμα που γεννά δυσκολίες στον ορισμό του όρου. Το σοκ χαρακτηρίζεται από 

«κυκλοφορική ανεπάρκεια, από ένα νηματοειδή βραδύ σφυγμό, μια σημαντική πτώση της 

αρτηριακής πίεσης και από κυάνωση. Οφείλεται σε ελάττωση του αίματος που κυκλοφορεί 

(αιμορραγία ή και ελάττωση της επιστροφής του αίματος λόγω στάσης στα τριχοειδή 

διαφόρων οργάνων). Τα αίτια του σοκ είναι πολύ διαφορετικά: οξεία λοιμώδης νόσος, 

τραυματισμός, μεγάλη αιμορραγία, καρδιακή πάθηση, οξεία επινεφριδιακή ανεπάρκεια, 

δηλητηρίαση.» (ΚΑΒΑΓ) Να σημειώσουμε ότι όλες αυτές οι διαταραχές στην κυκλοφορία του 

αίματος που οφείλονται στη μείωση του όγκου του αίματος που είναι λειτουργικά 

απαραίτητος να κυκλοφορεί στο σώμα αποκαλούνται collapsus cardio-vasculaire / 

καρδιοαγγειακή καταπληξία. Αυτό σημαίνει ότι ανάλογα με τις συνθήκες, το σοκ μπορεί μεν 

κατά την εκδήλωσή του να συνοδεύεται από φαινόμενα άλλα από αυτά της κυκλοφορικής 

ανεπάρκειας ή της καρδιοαγγειακής καταπληξίας / collapsus circulatoire ή collapsus cardio-

vasculaire, πλην όμως, όπως επισημαίνει και ο Hamburger [1982: 33], «πρέπει να 

εννοήσουμε και να συμφωνήσουμε ότι δεν θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για σοκ εάν δεν 

υφίσταται κυκλοφορική ανεπάρκεια. Και αυτό ίσως να συνιστά έναν αυθαίρετο ορισμό, αλλά 

αυτός ο ορισμός είναι απαραίτητος προκειμένου να αποφύγουμε να εισαγάγουμε μια 

μέγιστη σύγχυση στην κλινική ανάλυση παρόμοιων καταστάσεων.» Επομένως, ένας γιατρός 

θα μπορεί να κάνει αναφορά σε κατάσταση σοκ για κάποιον ασθενή, όταν θα εντοπίζει μία 
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έντονη πτώση της αρτηριακής πίεσης, η οποία όμως δεν θα έχει συγκεκριμένα αίτια. Ώστε 

εμείς αναρωτιόμαστε γιατί να χρησιμοποιείται αυτός ο εντελώς αοριστολογικός όρος και όχι 

απλώς ο όρος που αναφέρεται και περιγράφει τη βασική σωματική εκδήλωση που 

συνοδεύει τo σοκ, δηλαδή η κυκλοφορική ανεπάρκεια ή η καρδιοαγγειακή καταπληξία ή 

απλώς η καταπληξία; Εξάλλου, στο ιατρικό λεξικό του Θεοδώρου και του Καβάγια, ο όρος 

καταπληξία εμφανίζεται ως συνώνυμο του σοκ. Στο γαλλο-ελληνικό ιατρικό λεξικό ΜΜLN δεν 

δίδεται ο αντίστοιχος ελληνικός ιατρικός όρος για το σοκ, ενώ η καταπληξία εμφανίζεται ως ο 

όρος που αποδίδει στα ελληνικά το collapsus, ώστε εδώ το σοκ ισοδυναμεί με τη βασική του 

εκδήλωση, την κυκλοφορική ανεπάρκεια. Η αοριστία της αναφοράς του όρου διατηρείται 

στην ιατρική ορολογία ιδίως σε σχέση με τις συνήθεις λεξικές συνάψεις στις οποίες 

εμφανίζεται. Λ.χ. έχουμε συστολικό σοκ / choc systolique, επιγονατιδικό σοκ / choc rotulien9, 

τα οποία στους ορισμούς που δίνονται στα ιατρικά λεξικά, δεν συνδέονται καθόλου με 

εκδηλώσεις κυκλοφορικής ανεπάρκειας. Ίσως γι’ αυτό το λόγο στο γαλλοελληνικό λεξικό του 

Καβάγια ο όρος σοκ μεταφράζεται ως ώση (διότι περί αισθήματος ώσεως πρόκειται και στις 

δύο περιπτώσεις), επιγονατιδική ώση, συστολική ώση. Μπορούμε να μιλάμε όντως για σοκ 

μόνο στην περίπτωση του αναφυλακτικού σοκ (δεν υπάρχει άλλος όρος στα ελληνικά), όπου 

έχουμε υπερευαισθησία του οργανισμού (αναφυλαξία) σε μια ξένη ουσία, κατάσταση που 

εμφανίζεται συγχρόνως, εκτός των άλλων εκδηλώσεων, όπως άσθμα, βαριά κνίδωση, 

μεγάλη παραγωγή ούρων, και με έντονα φαινόμενα κυκλοφορικής ανεπάρκειας.   

Όσο για την παραγωγικότητα της λέξης σοκ, στη γαλλική ιατρική γλώσσα 

συμπεριλαμβάνεται το μετοχικό επίθετο choqué (KABAΓ, ΜΜLN), που σημαίνει «αυτόν που 

έχει υποστεί σοκ». Να σημειώσουμε ότι η λέξη γράφεται με τη γαλλική ορθογραφία 

απόδοσης των συμφωνικών συμπλεγμάτων που υπάρχουν στην αγγλική ορθογραφία 

(shock → choc), αλλά στο παραγόμενο ρήμα (απ’ όπου παράγεται και το μετοχικό επίθετο) 

η κατάληξη προσαρμόστηκε και αυτή αναλογικά με ρήματα που τελειώνουν φωνητικά σε [-

ke], όπου το γραμματικό καταληκτικό μόρφημα απαρεμφάτου ορθογραφείται ως –quer. 

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι η λέξη στο γενικό λεξικό της γαλλικής Petit Robert και ως 

ουσιαστικό και ως ρήμα δεν εμφανίζεται καθόλου με την ιατρική της σημασία, αλλά μόνο με 

τη μεταφορική, που, σε ό,τι αφορά π.χ. το ρήμα, είναι «χτυπώ», «σκανδαλίζω», 

«δυσαρεστώ», «προσβάλλω». Οι σημασίες αυτές δηλώνονται και στο ρηματικό επίθετο 

choquant. Στα ελληνικά, η λέξη σοκ δεν εμφανίζεται να διαθέτει παράγωγα σε σχέση με την 

                                                           
9  Το επιγονατιδικό σοκ είναι «Αίσθημα παρατηρούμενο, όταν η επιγονατίδα, πιεζόμενη από τα 

δάκτυλα, προσκρούει στους μηριαίους σπονδύλους» (ΜΜLN). Συστολικό σοκ είναι «ώση που 
δημιουργείται στο προκάρδιο τη στιγμή της συστολής, και φυσιολογικά εμφανίζεται στον 4ο αριστερό 
μεσοπλεύριο διάστημα.» (ΚΑΒΑΓ) 
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ελληνική ιατρική γλώσσα (ΚΑΒΑΓ, ΘΕΟΔ, ΜΜLN), ωστόσο στο γενικό λεξικό του Ιδρύματος 

Μ. Τριανταφυλλίδη (ΛΚΝ) η λέξη εμφανίζεται και με άλλη μορφή, με καταληκτικό κλιτικό 

μόρφημα που να την εντάσσει στο ελληνικό κλητικό σύστημα, σοκάρισμα, από το ελληνικό 

ρήμα σοκάρω, δάνειο από το αντίστοιχο γαλλικό ρήμα. Η ιατρική σημασία της ριζικής λέξης 

δεν εμφανίζεται σε κανένα από τα δύο παράγωγά της, σοκάρισμα, σοκάρω (δεν υπάρχει το 

παραγόμενο ρηματικό επίθετο σοκαριστικός), αλλά μόνο στο άκλιτο ριζικό ουσιαστικό σοκ.   

3   Επίλογος – Συμπέρασμα 
Η εκ παραλλήλου εξέταση των σχετικά «αδιαφανών» σημασιολογικά ιατρικών όρων της 

γαλλικής και της ελληνικής γλώσσας, έδειξε ότι, σε γενικές γραμμές, και οι δύο γλώσσες 

εμφανίζουν στο ίδιο επίπεδο και στον ίδιο βαθμό τις αυθαίρετες σημασιολογικές επεκτάσεις 

ή παραμορφώσεις σε σχέση με την αρχική σημασία των όρων ή σε σχέση με την ακριβή 

σημασία που θα έπρεπε να έχουν με βάση τα αρχαιοελληνικά δομικά, παραγωγικά ή 

συνθετικά, τους στοιχεία. Η παρόμοια μεταχείριση που είχαν οι όροι που εξετάσαμε και στα 

γαλλικά και στα ελληνικά -  υπάρχουν, βέβαια, και άλλοι, πολύ περισσότεροι, αφού εμείς 

ασχοληθήκαμε με ορισμένους μόνο γενικούς ιατρικούς όρους, - μπορεί να εξηγηθεί από το 

γεγονός ότι η γαλλική γλώσσα, τουλάχιστον μέχρι το τέλος του Β΄ Παγκοσμίου πολέμου, 

έδειξε τη μεγαλύτερη δυναμικότητα σε σχέση με τις άλλες ευρωπαϊκές γλώσσες στη 

δημιουργία επιστημονικών όρων και ειδικότερα ιατρικών [βλ. Καβάγιας 2001 : 4]. Αυτό 

σημαίνει ότι η αρχική μορφή και σημασία των όρων που εισήχθησαν στην ελληνική ιατρική 

γλώσσα, και όχι μόνο σ’ αυτήν, ως δάνεια ή αντιδάνεια10, είναι αυτή που τους δόθηκε αρχικά 

στα γαλλικά. Ο δανεισμός αφορούσε, βέβαια, όχι μόνο τα δάνειο αλλά και τη σημασία με την 

οποία οι όροι εισήχθησαν στην ελληνική. Επιπλέον, οι πολιτισμικοί δεσμοί και η συνεχής 

επικοινωνία των ευρωπαϊκών χωρών μεταξύ τους επέτρεψαν την ταχεία διάδοση των 

προϊόντων της επιστήμης, μέρος των οποίων ήταν και ο λεξιλογικός εμπλουτισμός των 

ευρωπαϊκών γλωσσών με νέους επιστημονικούς όρους προκειμένου να επενδυθούν με 

λέξεις τα ευρήματα της νέας εποχής.  

Ιδιαίτερα για τους Έλληνες επιστήμονες, αυτή η διαδικασία γλωσσικού δανεισμού υπήρξε 

πολύ ευχερής, αφού οι νέοι ιατρικοί όροι παραδινόντουσαν με μορφή πολύ οικεία, αφού 

προερχόταν άμεσα από το θησαυρό της αρχαιοελληνικής και λόγιας γλώσσας. Επομένως, η 

αντίσταση στην υιοθέτηση των νέων όρων έχανε αυτόματα το νόημά της, πέρα από το 

γεγονός ότι οι επιστήμονες, εν προκειμένω γιατροί, είχαν ανάγκη να χρησιμοποιούν με 

τρόπο ενιαίο (μορφή και περιεχόμενο) τους ιατρικούς όρους. 

                                                           
10  Ο Θεοδώρου (2005 : 3) υποστηρίζει ότι το 80-90% των ιατρικών όρων που χρησιμοποιούνται 

συνδέεται με αρχαιοελληνικές ρίζες. 
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Ωστόσο, διαπιστώνουμε ότι κάποιες αντιστάσεις υπήρξαν εκ μέρους της ελληνικής ιατρικής 

γλώσσας σε περιπτώσεις όπου ο εισαγόμενος όρος: i) είτε διατηρείται (στρες), αλλά, επειδή 

έχει μεγάλα περιθώρια αοριστίας, η χρήση του περιορίζεται σημαντικά στο ιατρικό 

επικοινωνιακό επίπεδο, ενώ αντίθετα η χρήση του επεκτείνεται στη standard γλώσσα, ii) είτε 

αντικαθίσταται με ελληνική λέξη, όταν ο εισαγόμενος όρος δεν αντιπροσωπεύει πλέον, λόγω 

της εξέλιξης της επιστήμης, αυτό που είχε γίνει συμβατικά αποδεκτό να σημαίνει, και η 

δήλωσή του αφορά ένα άλλο ιατρικό φαινόμενο για το οποίο απαιτείται μία ελληνική λέξη 

που να αναφέρεται «διαφανώς» και συγκεκριμένα σε αυτό (επιγονατιδικό, συστολικό σοκ / 

ώση). 
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16   Από το θησαυρό στην αντίστοιχη οντολογία: μια απόπειρα 
προσέγγισης σε ένα ειδικό θεματικό πεδίο και τα  

ορολογικά ζητήματα που προκύπτουν 
    

Κατερίνα Τοράκη 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Σε ένα σύστημα πληροφοριών, οι θησαυροί και οι οντολογίες ορίζονται ως τα συστήματα που 

παριστάνουν τις έννοιες και τις σχέσεις ανάμεσα στις έννοιες σε ένα συγκεκριμένο θεματικό πεδίο. 

Στους θησαυρούς δίνεται η εικόνα του θεματικού πεδίου που περιγράφεται μέσα από την παράσταση 

των εννοιών και των μεταξύ τους σχέσεων ιεραρχίας, ισοδυναμίας και συσχέτισης. Στις οντολογίες 

λαμβάνονται υπόψη πρόσθετες ιδιότητες και χαρακτηριστικά των εννοιών σχετικά π.χ. με χρόνο, με 

χώρο,  με κατάσταση, με ανθρώπους, με γεγονότα κτλ. Τα ζητήματα ορολογίας και στις δύο 

περιπτώσεις είναι σημαντικά και ακόμη σημαντικότερα σε ειδικά θεματικά πεδία, όπου χρειάζεται η 

συνεργασία ειδικών και η λήψη απόφασης, σύμφωνα με κανόνες, για την καθιέρωση στις έννοιες των 

όρων που τις κατασημαίνουν και των σχέσεων που τις συνδέουν μεταξύ τους. Στην παρούσα εργασία, 

παρουσιάζεται μία πρόταση δημιουργίας ελληνικού θησαυρού στο θεματικό πεδίο “Περιφερειακή - 

αστική ανάπτυξη” και μετατροπής του σε οντολογία, δίνοντας έμφαση στις δύο περιπτώσειςστα στα 

ζητήματα ορολογίας που αφορούν την καθιέρωση ελληνικών όρων στις έννοιες, τη σωστή απόδοση 

σχετικών ξενόγλωσσων και στην κατανόηση των εννοιών ώστε να προκύπτουν σωστές ιδιότητες και 

σχέσεις μεταξύ των εννοιών. 

From a thesaurus to the corresponding ontology: an attempt to 
approach the terminological problems in a specific subject field  

 
Katerina Toraki 

ABSTRACT 
In an information system, thesauri and ontologies are defined as the systems  which represent  

concepts and relations among concepts in a particular subject field. Thesauri provide an image of the 

subject field representing the concepts and the relations among them of hierarchy, equivalence and  

association. Additional properties and attributes of the concepts  are taken into account in ontologies, 

related to time, location, state, people, events etc. Terminology issues are important in both cases, 

while use of standards and cooperation with experts are necessary for such kind of projects. In this 

paper, the proposal of a greek thesaurus on “Regional – Urban development” is presented, as well as 

the construction of the corresponding ontology, with emphasis on terminology problems related with the 

establishment of greek controlled terms, the harmonization of terms and the understanding of the 

meaning of concepts so as to provide  the right properties and relations among the concepts. 
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0   Εισαγωγή 

Ο Αριστοτέλης χώρισε τη γνώση σε κατηγορίες και με την πρώτη κατηγορία, αυτή της 

ουσίας (της υπόστασης, του πράγματος) έβαλε τα θεμέλια για την ορθότητα της γλωσσικής 

έκφρασης και για την ταξινόμηση και την παράσταση της γνώσης σε κάθε (επιστημονικό, 

θεματικό) πεδίο. Στο έργο του Κατηγορίαι, ορίζει τα ομώνυμα, τα συνώνυμα και τα 

παρώνυμα και περιγράφει τα διαφορετικά χαρακτηριστικά των εννοιών στην κάθε 

περίπτωση. Οι Κατηγορίες κατά Αριστοτέλη ήταν: υπόσταση (ουσία), ποιόν (ποιότητα), 

ποσόν (ποσότητα), προς τι (σχέση), πού (χώρος), πότε (χρόνος), κείσθαι (κατάσταση), έχειν 

(τρόπος), ποιείν (ενέργεια), πάσχειν (πάθημα) . 

Πολύ αργότερα, στον 20ο αιώνα, ένας Ινδός αναμορφωτής του συστήματος 

βιβλιοθηκονομίας στη χώρα του αλλά και διεθνώς, ο Ranganathan, δημιούργησε το 

φασετικό σύστημα ταξινόμησης, στο οποίο χρησιμοποίησε 5 κατηγορίες (φασέτες) για να 

ταξινομήσει τη γνώση: προσωπικότητα (personality), ύλη ή ιδιότητα (matter or property), 

ενέργεια (energy), χώρος (space), χρόνος (time). 

Ο Αριστοτέλης μελέτησε την ύπαρξη, τα όντα, τα πράγματα, απ’ όπου και η Οντολογία. Κατ΄ 

επέκταση, οντολογίες ονομάστηκαν και τα εργαλεία που συντελούν στην παράσταση της 

των πραγμάτων και στην κοινή αντίληψη για τον κόσμο. Η παράσταση της γνώσης γίνεται 

με τις ταξινομήσεις και τις ταξονομίες, με τα λεξικά, με τους θησαυρούς. Γιατί λοιπόν 

χρειάστηκε να προσθέσουμε έναν ακόμη όρο ή μήπως μια νέα έννοια; Θα μπορούσε να πει 

κανείς ότι τα πρώτα παριστάνουν τη γνώση αφηρημένα και επίπεδα, κάποτε ιεραρχικά, 

δηλαδή περιέχουν τους όρους με τους οποίους μπορεί να παρασταθεί το περιεχόμενο των 

πραγμάτων, δίνουν τιμές στις έννοιες ή καλύτερα στις ονομασίες τους,  ενώ με τις 

οντολογίες προσδίδονται τιμές στα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά των εννοιών, χωρίς τις 

οποίες δεν μπορεί να υπάρξει τέτοια περιγραφή. Έτσι, οι οντολογίες εμβαθύνουν στο 

περιεχόμενο των πραγμάτων και το περιγράφουν, παίρνοντας μέρος στη διαχείριση και 

παράσταση του σημασιολογικού περιεχομένου του κόσμου.  

1   Θησαυροί και Οντολογίες 

Μέχρι τώρα, οι θησαυροί χρησιμοποιούνται  στα συστήματα πληροφοριών για την 

ευρετηρίαση – από τους τεκμηριωτές – και για την αναζήτηση πληροφοριών – από τους 

τελικούς χρήστες. Η δημιουργία θησαυρών εξασφαλίζει την ενιαία αντίληψη κατά την 

επεξεργασία και την ταυτοποίηση των όρων που χρησιμοποιούνται από την επιστημονική 

κοινότητα από τη μια και από τις βιβλιοθήκες και τα κέντρα τεκμηρίωσης από την άλλη και 

επομένως διευκολύνει την επικοινωνία και την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ τους. Η 
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χρήση θησαυρού εξασφαλίζει την ομοιομορφία της θεματικής επεξεργασίας και οδηγεί στη 

δημιουργία μιας ενιαίας γλώσσας ανάκτησης πληροφοριών, ενώ παραπέρα οι θησαυροί 

διευκολύνουν τη διαχείριση των πληροφοριών γενικά, παίζοντας σημαντικό ρόλο στην 

αντιμετώπιση των ζητημάτων που σχετίζονται με τις έννοιες ανακάλυψη και εξόρυξη 

δεδομένων στο διαδίκτυο. Σε αυτό το πλαίσιο, και η μετάβαση στις οντολογίες έχει ανάγκη 

οπωσδήποτε από τα απαραίτητα σημασιολογικά στοιχεία για να διατυπωθούν οι ρόλοι και οι 

σχέσεις ανάμεσα στις έννοιες. 

Σε ένα σύστημα πληροφοριών, οι θησαυροί και οι οντολογίες ορίζονται κοινά ως τα 

συστήματα που παριστάνουν τις έννοιες και τις σχέσεις ανάμεσα στις έννοιες σε ένα 

συγκεκριμένο θεματικό πεδίο. Και αντίστροφα, ο προσδιορισμός των εννοιών και των 

σχέσεων ανάμεσα σε αυτές αποτελεί την απαραίτητη ορολογική βάση για την αξιοποίηση 

των πληροφοριακών συστημάτων. Στους θησαυρούς δίνεται μια συγκεκριμένη εικόνα του 

θεματικού πεδίου που περιγράφεται μέσα από την παράσταση των εννοιών και των μεταξύ 

τους σχέσεων ιεραρχίας, ισοδυναμίας και συσχέτισης. Στις οντολογίες, πέρα από τις σχέσεις 

αυτές, παριστάνονται επίσης σχέσεις που αφορούν πρόσθετες ιδιότητες  των εννοιών 

σχετικές π.χ. με χρόνο, με χώρο,  με κατάσταση, με ανθρώπους, με γεγονότα κτλ. Τα 

ζητήματα ορολογίας και στις δύο περιπτώσεις είναι σημαντικά και ακόμη σημαντικότερα είναι 

σε ειδικά θεματικά πεδία, όπου χρειάζεται η συνεργασία ειδικών και η λήψη απόφασης, 

σύμφωνα με κανόνες, για την καθιέρωση στις έννοιες των όρων που τις κατασημαίνουν και 

των σχέσεων που τις συνδέουν μεταξύ τους.  

Στους θησαυρούς, για τους οποίους θεωρούμε ότι βασικός ρόλος τους είναι η δημιουργία 

σημείων πρόσβασης, τα ορολογικά ζητήματα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε αφορούν 

κύρια ζητήματα κατασήμανσης των εννοιών, ώστε να αποδίδονται σωστά οι έννοιες και οι 

όροι και να περιέχονται όλες οι δυνατές λεκτικές μορφές για διευκόλυνση της διαδικασίας 

ευρετηρίασης και αναζήτησης πληροφοριών. Στις οντολογίες, επειδή περιγράφουν τη 

σημασία των όρων και πληροφορούν για τη φύση και τη δομή των θεματικών πεδίων που 

περιγράφουν, χρειάζεται να διατυπωθούν οι ιδιότητες των εννοιών και οι σχέσεις που τις 

συνδέουν με άλλες και αυτές να οριστούν με κατάλληλο τρόπο, να κατασημανθούν και να 

παρασταθούν με τις τιμές τους (απόλυτες ή εύρος αυτών) κατά περίπτωση, ώστε να 

επιδιωχθεί η επιδιωκόμενη κοινή έκφραση και κοινή αντίληψη γύρω από το πεδίο.  

Και βέβαια, ο θησαυρός είναι ούτως ή άλλως μία μορφή οντολογίας, με την έννοια ότι σε 

αυτόν παριστάνονται οι όροι, αλλά και οι ορισμοί τους (στις σημειώσεις) και οι σχέσεις 

ανάμεσα στους όρους (ιεραρχικές κτλ). Τι λείπει λοιπόν, ώστε να πρέπει να κάνουμε λόγο 

για μετάβαση από το θησαυρό στις οντολογίες; Ασφαλώς η ξεκάθαρη διατύπωση, 
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μεγαλύτερη ανάλυση και διάκριση των σχέσεων ανάμεσα στις έννοιες. Αλλά, ακόμη, με τις 

οντολογίες επιτυγχάνεται η επαναχρησιμοποίηση της πληροφορίας και της γνώσης, η 

αξιοποίηση στο ίδιο σύστημα δεδομένων από διάφορες πηγές. Στην περίπτωση αυτή, τα 

δεδομένα των διαφορετικών συστημάτων μπορεί να έχουν διαφορετικές μορφές (να 

προέρχονται π.χ. από θησαυρούς, από αρχεία εικόνων και φωτογραφιών, από αρχεία 

κειμένων) ή να προέρχονται από διαφορετικές πηγές ίδιων κατηγοριών δεδομένων (π.χ. μία 

εφαρμογή για τα υλικά που παίρνει δεδομένα από διαφορετικούς θησαυρούς, λεξικά κτλ και 

έχει ως σκοπό την τυποποίηση της κωδικοποίησης των υλικών). Έτσι, δεν 

ξαναανακαλύπτουμε τον τροχό, κάνουμε καλύτερη διαχείριση των πληροφοριών και της 

γνώσης που υπάρχει στον κόσμο, επιτυγχάνουμε τη διαλειτουργικότητα. 

Στους θησαυρούς, οι γραμματικοί τύποι που κυριαρχούν είναι τα ουσιαστικά, καθώς και τα 

επίθετα ως προσδιορισμοί των προηγουμένων, ενώ στις οντολογίες, σημασία επίσης έχουν 

τα ρήματα, δεδομένου ότι καλούμαστε να περιγράψουμε ή/και να δώσουμε απαντήσεις σε 

ερωτήσεις τύπου “πότε”, “τι”, πώς”, “πού”. Σχετικά με τη σύγκριση των σχέσεων στο 

θησαυρό και στις οντολογίες, οι μεν ιεραρχικές σχέσεις του θησαυρού δίνουν την περιγραφή 

“είναι” (IsA) της οντολογίας, ενώ οι συσχετικές σχέσεις απαντούν σε ερωτήσεις που 

αφορούν ρόλους, ιδιότητες, χαρακτηριστικά, με συνδετικό ρηματικό τύπο όπως “παράγεται 

από” ή “κατασκευάζεται από”, “παράγει” ή “κατασκευάζει”, “συντίθεται από υλικό”, 

“χρησιμοποιείται για”, “έχει δημιουργό τον” κτλ. 

Στις οντολογίες, χρησιμοποιούνται ως βασικές έννοιες οι κατηγορίες (classes) και οι 

υποκατηγορίες (subclasses), για τις οποίες προσδίδονται χαρακτηριστικά, ιδιότητες, 

συσχετίσεις, αντιστοιχίσεις και διατυπώνονται ορισμοί, κανόνες, περιορισμοί και αξιώματα 

για τον τρόπο δημιουργίας, συμπεριφοράς και παράστασης στον πραγματικό κόσμο. Για 

παράδειγμα, μία οντότητα έχει όνομα, ηλικία, χρώμα(τα), είναι είδος ή μέρος μιας άλλης, ενώ 

σχετίζεται με άλλες ως προς ένα γεγονός, μία κατάσταση κτλ.  Ο κόσμος του θεματικού 

πεδίου που εξετάζεται σε μια οντολογία περιέχει ατομικές έννοιες, χαρακτηριστικά, σχέσεις 

και συμβάντα. 

Τα βασικά πρότυπα Ορολογίας, ISO 704 και ISO 1087-1 & 2 (ΕΛΟΤ 402 και ΕΛΟΤ 561-1 & 

2 αντίστοιχα) μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως οδηγοί για τον ορισμό και την παράσταση 

των εννοιών και των σχέσεών τους και για τη δημιουργία θησαυρών αλλά και οντολογιών 

όπως τις περιγράψαμε παραπάνω. Στο πρότυπο ΕΛΟΤ 561 – 1 (Ορολογική εργασία – 

Λεξιλόγιο – Μέρος 1: Θεωρία και εφαρμογή),  η έννοια ορίζεται ως η «μονάδα γνώσης που 

δημιουργείται από ένα μοναδικό συνδυασμό χαρακτηριστικών». Έτσι, δημιουργούνται οι 

όροι (δηλαδή οι λεκτικές κατασημάνσεις των εννοιών), αλλά και οι σχέσεις μεταξύ τους, 
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ορίζονται οι διάφορες μορφές κατασημάνσεων (δόκιμοι, προτιμώμενοι, δεκτοί κτλ όροι), οι 

σχέσεις μεταξύ κατασημάνσεων (πολυσημία, ομωνυμία κτλ) και οι σχέσεις μεταξύ εννοιών. 

Στο πρότυπο ISO 704 (σχέδιο ΕΛΟΤ 402), περιγράφονται αναλυτικά οι σχέσεις μεταξύ των 

εννοιών, λαμβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους, τα οποία μάλιστα 

περιγράφονται, προκειμένου να διατυπωθούν οι σχέσεις ανάλογα με τα κριτήρια διαίρεσης.  

Έτσι, με βάση και τα παραπάνω, ως οντολογία θα θεωρήσουμε ένα σύστημα εννοιών σε 

ένα συγκεκριμένο θεματικό πεδίο. 

2   Θησαυρός και Οντολογία σε ένα θεματικό πεδίο 

Στην παρούσα εργασία, παρουσιάζεται ο προβληματισμός σε σχέση με ζητήματα που 

έχουμε να αντιμετωπίσουμε σε έργο δημιουργίας ελληνικού θησαυρού (ή/και οντολογίας;) 

στο θεματικό πεδίο “περιφερειακή – αστική ανάπτυξη”. Το συνολικό έργο αφορά τη 

δημιουργία του Ελληνικού Θησαυρού επιστημονικών όρων στο πλαίσιο του προγράμματος 

οριζόντιας δράσης των ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών. Ο θεματικός τομέας περιφερειακή – 

αστική ανάπτυξη έχει ιδιαίτερη σημασία στο περιβάλλον και στους κατοίκους του, στη ζωή 

στον πλανήτη και στο μικρό τόπο και έχει έντονα κοινωνικά και πολιτισμικά χαρακτηριστικά. 

Εξ άλλου, σχετίζεται στενά με άλλες θεματικές περιοχές, όπως είναι η γεωγραφία, η 

διοίκηση, η οικολογία, οι φυσικοί και οι ενεργειακοί πόροι, η διαχείριση των πόρων και η 

εξοικονόμηση ενέργειας, το κτηματολόγιο, οι κατασκευές, οι μεταφορές κτλ. Τα ζητήματα του 

χώρου απασχολούν τους πολίτες και τους πολιτικούς, τους φυσικούς επιστήμονες και τους 

μηχανικούς, τους οικολόγους και τους φιλοσόφους, που όσο και αν μπορεί να φαίνονται 

διαφορετικές οι σκοπιές που εξετάζουν τα σχετικά θέματα, εντούτοις σε ένα σύστημα 

οργάνωσης της γνώσης, όπως είναι ο θησαυρός και η οντολογία, χρειάζεται να ληφθούν 

υπόψη και να καταδειχθούν οι διαφορετικές αντιλήψεις, να παρασταθούν οι σχέσεις και 

οπωσδήποτε να καταγραφούν οι πηγές. Ένα τέτοιο παράδειγμα είναι π.χ. η έννοια δημόσιος 

χώρος (στη φιλοσοφία) και δημόσιοι χώροι (στην πολεοδομία). 

Τα διάφορα πληροφοριακά συστήματα που αφορούν αστική – περιφερειακή ανάπτυξη, αλλά 

και γενικότερα ζητήματα του χώρου, χρειάζεται να να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα της 

διαλειτουργικότητας και της επαναχρησιμοποίησης των πληροφοριών, με την έννοια ότι 

μπορεί να έχουν διαφορές τόσο ως προς τον τρόπο επεξεργασίας των δεδομένων, αλλά και 

ως προς τις κατηγορίες των δεδομένων που συγκεντρώνουν και επεξεργάζονται – δηλαδή 

δεδομένων που έχουν να κάνουν με το χώρο και το χρόνο, που έχουν μορφή κειμένου ή 

αριθμών, αλλά και άλλες μορφές (τρισδιάστατες ως αντικείμενα, εικόνες, ηχητικά μέρη κτλ). 
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Ας δώσουμε ένα παράδειγμα: Υπάρχουν τρεις υπηρεσίες, μία για το κτηματολόγιο, μία 

διεύθυσνη περιβάλλοντος και μία διεύθυνση χωροταξικής πολιτικής, που μπορεί για τις ίδιες 

έννοιες να χρησιμοποιούν διαφορετικούς τρόπους προσέγγισης / διαχείρισης των σχετικών 

πεδίων. Μπορεί να βρούμε διαφορετικούς όρους για το ίδιο πράγμα ή έναν όρο για πολλά 

πράγματα – διαφορετικά σε κάθε υπηρεσία, μπορεί να βρούμε διαφορετική αντίληψη για τα 

ίδια πράγματα και βέβαια διαφορετική δόμηση, τόσο ως προς τη μορφή όσο και ως προς το 

περιεχόμενο και τη λεπτομέρεια. Από την άλλη, μπορεί να βρούμε χρήσιμα δεδομένα στο 

σύστημα της μίας υπηρεσίας που θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν και από τις άλλες, χωρίς 

να χρειάζεται να ξαναπροσπαθήσει κανείς γι' αυτό. 

Για την κατασκευή του θησαυρού ή/και της οντολογίας, λεξικοποιούμε τις έννοιες στις 

διάφορες γλώσσες και δημιουργούμε τις σχέσεις ανάμεσά τους. Και εδώ θα έχουμε να 

αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα αντιστοίχισης από γλώσσα σε γλώσσα, καθώς και τα 

προβλήματα δόμησης, ανάλογα με την έποψη (φασέτα) ως προς την οποία εξετάζεται η 

έννοια. Σε ό,τι αφορά το θεματικό πεδίο γύρω από την έννοια περιφερειακή – αστική 

ανάπτυξη, παρατηρείται ότι αποτελεί ένα ιδιόμορφο θεματικό πεδίο, εμπεριέχοντας 

χαρακτηριστικά από ποικίλους θεματικούς – εννοιολογικούς δρόμους, καλώντας έτσι σε 

αναζήτηση τεχνικών, κοινωνικών, οικονομικών, πολιτισμικών, πολιτικών και άλλων 

παραμέτρων, προκειμένου να καλυφθεί η επιθυμητή προσέγγιση. Στοιχεία που έχουμε να 

μελετήσουμε είναι: σχέδια (χωροταξικά, πολεοδομικά, σχέδια πόλεων, τεχνικά, ρυθμιστικά), 

χάρτες, τρισδιάστατα αντικείμενα (μακέτες), εικόνες, φωτογραφίες, κείμενα διάφορα, θεσμικό 

πλαίσιο (νόμοι, κανονισμοί, πρότυπα και προδιαγραφές), πληροφορίες θέσης (γεωγραφικά 

συστήματα πληροφοριών, διαστάσεις, αποστάσεις από/προς) κτλ. 

Στις οντολογίες, έχουμε τα χωρικά, χρονικά και θεματικά πλαίσια αναφοράς, ενώ στο 

θησαυρό παίρνουμε υπόψη μας κατ΄αρχάς το θεματικό πλαίσιο και αυτό με τον τρόπο 

δόμησης των θησαυρών. Για την περιγραφή χωρικών δεδομένων, μπορεί να έχουμε 

ασάφεια ως προς τα όρια (ποτάμια, παραπόταμοι, βουνά λόφοι), ως προς τους ορισμούς 

(πεδιάδες, κοιλάδες), ως προς την ιεραρχία ένταξης (κανάλια και ύδατα  / χερσαία ύδατα).  

Έτσι, εάν έχουμε να περιγράψουμε χωρικές έννοιες, θα χρειαστεί να ενσωματώσουμε 

ιδιότητες (δομή, σχήμα, χρώμα, διαστάσεις, χρόνος κτλ), αλλά και σχέσεις που μπορεί να 

ταυτίζονται με τις σχέσεις που έχουμε δώσει στο θησαυρό, αλλά και να συμπληρώνονται 

παραπέρα με ζητήματα όπως απόσταση, προσανατολισμός, εγγύτητα κτλ (σε σχέση με 

άλλες χωρικές έννοιες), εξάρτηση, συσχέτιση, μερωνυμία, κληρονομικότητα, ρόλος κτλ (σε 

σχέση με μη χωρικές έννοιες). Σε μεγάλο βαθμό, οι χωρικές έννοιες σχετίζονται ή και 

ταυτίζονται με τις γεωγραφικές και συχνά θα συναντήσουμε τον όρο γεωχωρικές 
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πληροφορίες. Μία οντολογική ανάλυση των γεωγραφικών εννοιών δίνεται στο σχ. 1. 

 

Σχ.  1. Κύριες σημασιολογικές ιδιότητες και σημασιολογικές σχέσεις των γεωγραφικών 

εννοιών (από Κόκλα, Μ.,  Σημασιολογία και Οντολογίες Γεωχωρικών Εννοιών.) 

Στις παραστάσεις αυτές μπορούμε να διακρίνουμε τις αντιστοιχίες με τα περιεχόμενα της 

εγγραφής σε ένα θησαυρό, όπου θα έχουμε σχέσεις ισοδυναμίας (αντίστοιχη του IS-A), 

συσχέτισης (αντίστοιχη των ΓΕΙΤΝΙΑΣΗ, ΕΓΓΥΤΗΤΑ, ΣΥΝΔΕΣΗ, ΣΧΕΤΙΚΗ ΘΕΣΗ κτλ), 

ιεραρχίας (αντίστοιχη των ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ-ΑΠΟ, ΕΙΝΑΙ-ΤΜΗΜΑ-ΤΟΥ, ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ κτλ).  

Ας πάρουμε το παράδειγμα του όρου πάρκα. Στο θησαυρό αρχιτεκτονικών όρων AAT, ο 

όρος πάρκα (parks) ως περιοχή αναψυχής εντάσσεται στην ιεραρχία δομημένο περιβάλλον 

κάτω από την κατηγορία ανοιχτοί χώροι (open spaces) και στη συνέχεια χρησιμοποιούνται 

δύο κριτήρια διαίρεσης, η θέση και ο ιδιοκτήτης (σχ. 2). Υπάρχει όμως και οι όροι 

εκπαιδευτικά πάρκα (educational parks) και βιομηχανικά πάρκα (industrial parks), τα οποία 

εντάσσονται στο δομημένο περιβάλλον, αλλά κάτω από τις κατηγορίες εκπαιδευτικά 

συγκροτήματα (educational complexes) και βιομηχανικά συγκροτήματα (industrial 

complexes) αντίστοιχα. Βλέπουμε λοιπόν ήδη στο θησαυρό αυτό, μια εφαρμογή των 

κανόνων για τα συστήματα εννοιών, όπως ορίζονται από τα βασικά πρότυπα Ορολογίας. 
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Σχ. 2 Παραστάσεις της έννοιας πάρκα στον αρχιτεκτονικό θησαυρό AAT 

(http://www.getty.edu/research/conducting_research/vocabularies/aat/) 

Στον ελληνικό θησαυρό, οι όροι που αναφέρονται στα πάρκα δίνονται στο σχ. 3: 

 

ΣΧ. 3  Οι όροι που αναφέρονται στα πάρκα (από το Θησαυρό ελληνικών επιστημονικών 

όρων) 
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Η δομή των όρων πάρκα, βιομηχανικά και αρχαιολογικά πάρκα δίνεται στο σχ. 4: 

 

Σχ. 4  Παραστάσεις της έννοιας πάρκα στο Θησαυρό ελληνικών επιστημονικών όρων 

Στο σχ. 5 φαίνεται η θέση του όρου πάρκα στην ιεραρχία δομημένο περιβάλλον, κάτω από 

τον όρο ανοιχτοί χώροι, του οποίου δίνεται και η γραφική παράσταση.  

 



 

 
Σχ. 5  Γραφική παράσταση της έννοιας ανοιχτοί χώροι και τμήμα της ιεραρχίας  δομημένο περιβάλλον (από το Θησαυρό ελληνικών 

επιστημονικών όρων) 
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Αντίστοιχα, αναζητώντας στο σύστημα WordNet, για τον όρο park, ως ανοιχτό χώρο 

πρασίνου σε αστική περιοχή, δίνεται η απάντηση του Σχ. 6. 

 
Σχ. 6. Παράσταση της έννοιας park στο σύστημα WordNet 

(http://wordnetweb.princeton.edu/) 

Αντίστοιχα, για ένα υπώνυμο της ίδιας έννοιας, δηλαδή για την είδια έννοια amusement 

park, δίνει την παράσταση του σχ. 7.  

 
Σχ. 7. Παράσταση της έννοιας amusement park στο σύστημα WordNet  
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3   Συμπεράσματα 

Συγκρίνοντας τα παραπάνω μεταξύ τους, έχει να παρατηρήσει κανείς ότι σε κάθε 

περίπτωση αποτελούν συστήματα εννοιών με λιγότερη ή περισσότερη σημασιολογική 

ανάλυση, πράγμα που οφείλεται τόσο στις αρχές δημιουργίας θησαυρών μέχρι τώρα 

(σύμφωνα με τα σχετικά πρότυπα π.χ δεν προβλέπεται η χρήση ατομικών εννοιών, ενώ και 

στην παράσταση των σχέσεων δεν είναι υποχρεωτική η χρήση κριτηρίων διαίρεσης ή άλλων 

χαρακτηριστικών των εννοιών), όσο φυσικά και στην αδυναμία κατασκευής ενός καλύτερου 

εργαλείου (πράγμα που μπορεί να οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην έλλειψη γνώσης για το 

θεματικό πεδίο ή και στη διαφορετική αντίληψη ως προς την παράσταση της γνώσης στο 

πεδίο αυτό). Από την άλλη, παρατηρεί κανείς ότι υπάρχει αντιστοιχία στις σχέσεις (αν και 

δίδονται με διαφορετική ονομασία), ενώ προβλέπεται και στους θησαυρούς η προσθήκη 

συμπληρωματικών στοιχείων, όπως είναι ορισμοί (στις Σημειώσεις) και οι πηγές. Ένα 

χρήσιμο στοιχείο είναι ο εντοπισμός και η καταχώριση των πηγών όπου βρίσκονται οι 

διάφορες μορφές των όρων. Για παράδειγμα, αναζητώντας στο Διαδίκτυο αναφορές 

σχετικές με την έννοια πάρκα,  σε σελίδες εργαστηρίων Αστικού Σχεδιασμού των ΑΕΙ 

βρέθηκαν οι όροι πάρκα, μητροπολιτικά πάρκα, πράσινο, υπαίθριοι δημόσιοι χώροι κτλ. 

Ενώ στις σελίδες του ηλεκτρονικού περιοδικού Monumenta βρέθηκαν τμήματα κειμένων 

όπως τα παρακάτω, τα οποία θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν τόσο για την κατασκευή 

μιας σχετικής οντολογίας, όσο και για την ενημέρωση του θησαυρού. 

“Το πράσινο της Αθήνας αποτελείται τόσο από μεγάλους χώρους αστικού και περιαστικού πρασίνου, 

όπως είναι το δάσος του Υμηττού,το Αττικό Άλσος, οι λόφοι Λυκαβηττού και Φιλοπάππου και οι 

αρχαιολογικοί χώροι, όσο και από μικρότερους χώρους, όπως είναι τα πάρκα, οι πλατείες, οι 

δενδροστοιχίες και οι νησίδες των δρόμων. Ειδική περίπτωση αποτελεί ο Εθνικός Κήπος...”   

“Ελεύθεροι χώροι πρασίνου στην πόλη. Η περίπτωση των παιχνιδότοπων... Μέρος όλου αυτού του 

οργανικού συνόλου, της πόλης, και χώροι όπου αναπτύσσονται οι κοινωνικές σχέσεις των εκάστοτε 

κοινωνικών ομάδων που υπάρχουν και διαβιώνουν μέσα σε αυτήν αποτελούν και οι υπαίθριοι - 

ελεύθεροι χώροι (δημόσιοι ή κοινόχρηστοι). ..” 

Τα ζητήματα που έχει να αντιμετωπίσει κανείς κατά τη δημιουργία ενός θησαυρού ή μιας 

οντολογίας είναι (σχεδόν) κοινά και αφορούν εργασίες πάνω στα συστήματα εννοιών, όπως 

ορίζονται και στα βασικά πρότυπα Ορολογίας. Σημειώνουμε ότι δεν μιλήσαμε για τους 

ρηματικούς τύπους και για τις τιμές στις έννοιες  και στα χαρακτηριστικά τους, στοιχεία που 

μέχρι τώρα πρακτικά διαφοροποιούν τα δύο εργαλεία και που χρειάζεται να δούμε 

παραπέρα στο πλαίσιο διαχείρισης και σημασιολογικής αξιοποίησης της γνώσης.  
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17   Η μορφολογία των χρωματικών όρων στη Νέα Ελληνική 
    

Κατερίνα Αλεξανδρή 
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Τα τελευταία χρόνια, πολλοί είναι οι ερευνητές που μελετούν το πεδίο της ορολογίας των χρωμάτων σε 

πολλές γλώσσες. Ωστόσο, για τη Νέα Ελληνική ελάχιστες είναι οι έρευνες που έχουν γίνει για το πεδίο 

αυτό. Η παρούσα ανακοίνωση έχει ως αντικείμενο τη μορφολογική περιγραφή των χρωματικών όρων 

της Νέας Ελληνικής. Πιο συγκεκριμένα, αντικείμενο της έρευνας αποτελούν οι χρωματικοί όροι που 

χρησιμοποιούνται στις εικαστικές τέχνες, ιδιαίτερα στο χώρο της ζωγραφικής. Οι όροι περιγράφονται με 

βάση τα μορφολογικά χαρακτηριστικά τους και γίνεται μία απόπειρα κατηγοριοποίησης, με στόχο τη 

δημιουργία ειδικού λεξικού. 

 
La morphologie des termes de couleur du Grec Moderne 

Katerina Alexandri 

RÉSUMÉ 
Au cours des dernières années, de nombreux chercheurs ont étudié le champ de la terminologie des 

couleurs dans diverses langues. Cependant, pour le grec moderne les enquêtes sont restées rares. Cet 

article se propose de décrire la morphologie des termes chromatiques du grec moderne. Plus 

concrètement, l’objet de l'enquête se rapporte aux termes utilisés dans les arts figuratifs, plus 

précisément  en peinture. Les termes sont décrits morphologiquement pour arriver ensuite à leur 

catégorisation, dans le but de créer un dictionnaire de spécialité. 

 

 

 

0   Εισαγωγή 

Η παρούσα ανακοίνωση έχει ως αντικείμενο τη μορφολογική περιγραφή των χρωματικών 

όρων της ΝΕ που απαντούν στο χώρο της ζωγραφικής. Έγινε μια προσπάθεια να γίνει μια 

κατάταξη των εξεταζόμενων όρων με βάση όσο το δυνατόν πιο αντικειμενικά κριτήρια, παρ’ 

όλο που η αντίληψη των χρωμάτων κάθε άλλο παρά αντικειμενική είναι.  

Για τις ανάγκες της έρευνας συστάθηκε βάση δεδομένων, που περιλαμβάνει εικαστικούς 

χρωματικούς όρους που χρησιμοποιούνται από επαγγελματίες ζωγράφους. Βασική πηγή 

της βάσης δεδομένων (ΒΔ) αποτέλεσε το βιβλίο του Πλακωτάρη: Υλικά και τεχνική στη 

ζωγραφική και διακοσμητική (1980), στο οποίο παρατίθενται όροι που χρησιμοποιούνται 



241 

 

 241 

από ζωγράφους στα ΝΕ, στα αγγλικά, στα γαλλικά και στα γερμανικά (εμείς θα 

περιορίσουμε τη μελέτη στα ΝΕ). Καθώς δεν δίνεται πάντα ο όρος στα ΝΕ και επειδή 

θεωρούμε ότι ο κατάλογος δεν είναι πλήρης, ανατρέξαμε επιπλέον σε διδακτικά εγχειρίδια 

σε σχέση με το χρώμα (εκδ. Δημητρέλη) και σε περαιτέρω βιβλιογραφία για τον 

εμπλουτισμό της ΒΔ. 

1   Οι χρωματικοί όροι 
Η περιοχή των χρωμάτων είναι ιδιαίτερα σύνθετη, καθώς υπάρχουν ποικίλες αποχρώσεις 

που η γλώσσα διαιρεί αυθαίρετα και προσπαθεί να ταξινομήσει με τη βοήθεια ενός 

θεωρητικά απεριόριστου αριθμού όρων και εκφράσεων.  

Από τη μια, έχουμε άμεσους όρους (καταδηλώσεις), που δημιουργήθηκαν για να εκφράσουν 

ένα γενικό/βασικό (générique) χρώμα: μπλε, πράσινο, κίτρινο, καφέ, κόκκινο, και είναι πολύ 

περιορισμένοι στον αριθμό. Ο καθένας από τους όρους αυτούς ορίζει ένα χρωματικό πεδίο, 

μια χρωματική περιοχή που συμπεριλαμβάνει όλες τις τονικές αποχρώσεις, από το ανοιχτό 

ως το σκούρο, ενώ συχνά συμπεριλαμβάνει και αποχρώσεις κοντινές σε κάποιον άλλο 

τόνο1. Στα ελληνικά, όπως και στους δυτικούς πολιτισμούς (κυρίως τους ευρωπαϊκούς), 

θεωρούμε ότι υπάρχουν έντεκα χρωματικά πεδία που ορίζονται από τους παραπάνω 

γενικούς όρους, με βάση τους Berlin & Kay (1969): 

άσπρο(ς)/λευκό(ς)2 – μαύρο(ς) – κόκκινο(ς) – πράσινο(ς) – κίτρινο(ς) – μπλε – καφέ/καφετής-ί – 

μοβ/βιολετί –ροζ – πορτοκαλής-ί –γκρι/γκρίζο(ς) 

Από την άλλη, έχουμε έμμεσους όρους (ή αναφορικές κατονομασίες), συγκεκριμένους ή 

αφηρημένους, που έχουν δημιουργηθεί μεταφορικά, αναλογικά προς αυτούς που εκφράζουν 

μια συγκεκριμένη χρωματικότητα ή προς ένα φαινόμενο αντιστοιχίας ανάμεσα σε ένα χρώμα 

και μια ιδέα. Καθώς αποτελούν υπώνυμα ενός γενικού χρώματος, προκειμένου να 

μεταφράσουν μια ιδιαίτερη απόχρωση ενός χρωματικού πεδίου, χρησιμοποιούν πολυάριθμα 

και πολυποίκιλα αντικείμενα αναφοράς.  

Το λεξικό των χρωμάτων, λοιπόν, αποτελείται από μια κλειστή, σταθερή και αναπαραγώγιμη 

αλλά και ταυτόχρονα ασταθή και εξελίξιμη ονοματολογία, από έναν ανοιχτό κατάλογο 

χρωματικών όρων περισσότερο ή λιγότερο λεξικοποιημένων, που χρησιμοποιούνται με 

περισσότερο ή λιγότερο προβλέψιμο τρόπο από τους διαφορετικούς χρήστες της ΝΕ. 

Καθώς πρόκειται για αναπαραγωγή και αναδιοργάνωση μιας μοιρασμένης γνώσης και 

                                                           
1  Πιο αναλυτικά, βλ. Αλεξανδρή [2009]. 
2  Στην Ελληνική, λόγω της πλούσιας μορφολογίας της, ενώ αναγνωρίζουμε έντεκα χρωματικά πεδία, 

οι όροι που προσδιορίζουν τα πεδία αυτά είναι τουλάχιστον δεκαπέντε. 
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αντικατοπτρίζει τη γλώσσα της στιγμής, το λεξιλόγιο των χρωμάτων καθορίζεται πρώτα απ’ 

όλα από παράγοντες εξωγλωσσικούς και πολιτισμικούς3. 

2   Οι χρωματικοί όροι της ζωγραφικής 
Στη ζωγραφική, εκτός από τους 11 (ή 15) βασικούς χρωματικούς όρους, χρησιμοποιούνται 

κυρίως αποχρώσεις (όπως μπλε κοβαλτίου κτλ.), που αποτελούν «έμμεσες» ή 

«αναφορικές» κατονομασίες και δίνονται αναλογικά προς κάποιο αντικείμενο συγκεκριμένο ή 

αφηρημένο.  

Παρατηρώντας τον πίνακα 1, διαπιστώνουμε ότι οι ζωγράφοι δεν χρησιμοποιούν ονόματα 

χρωμάτων αλλά τα χρώματα χαρακτηρίζονται από τα αντικείμενα του πεδίου. Επομένως, 

αντικείμενα αναφοράς αποτελούν συχνά: υλικά, π.χ. σιένα ή γεωγραφικοί τόποι κόκκινο 

(της) Σαντορίνης ή ταυτόχρονα υλικό και γεωγραφικός τόπος κυπριακή όμπρα. Λιγότερο 

συχνά, αντικείμενο αναφοράς είναι ένα επώνυμο, είτε του καλλιτέχνη που καθιέρωσε το 

συγκεκριμένο χρώμα, π.χ. κίτρινο Van Gogh, είτε του κατασκευαστή του χρώματος (ή της 

εταιρίας), π.χ. κόκκινο Winsor. Ωστόσο, το όνομα του κατασκευαστή (ή της εταιρίας) 

αναφέρεται συνήθως σε μια σειρά προϊόντων και όχι τόσο σε μεμονωμένα χρώματα, π.χ. 

χρώματα Amsterdam [Verbraeken, 1997].  

Σε μια προσπάθεια κατάταξης των όρων ανά χρωματικό πεδίο, προτείνουμε την παρακάτω 

δομή (βλ. και Mollard-Desfour [2009], Αλεξανδρή [2009]): 

π.χ. χρωματικό πεδίο: κόκκινο 

α. με συγκεκριμένο αντικείμενο αναφοράς: 
[μέταλλα, ορυκτά, πολύτιμοι λίθοι (που συνήθως παράγουν κάποια χρωστική ουσία)] 

κόκκινο καρμίν, σιένα, κόκκινο βερμιγιόν κτλ. 

[γεωγραφικοί όροι] αγγλικό κόκκινο, κόκκινο Πομπηίας κτλ. 

[επώνυμο ζωγράφου, κατασκευαστή ή εταιρίας] κόκκινοVan Dyck, κόκκινο Rubens κτλ. 

β. με αφηρημένο αντικείμενο αναφοράς:  

Κάποιες φορές, οι κατονομασίες δίνονται αναλογικά προς κάποια αντικείμενα αναφοράς που 

προκαλούν μια συγκεκριμένη χρωματικότητα ή από ένα φαινόμενο που έχει αντιστοιχία 

ανάμεσα σε ένα χρώμα και μια ιδέα, χωρίς να υπάρχει εμφανής σύνδεση με ένα πραγματικό 

χρώμα. Πρόκειται για το μεταφορικό λόγο, ο οποίος δεν απαντά στην ορολογία των 

ζωγράφων εφόσον δεν θεωρείται ειδικός λόγος.  

 

                                                           
3  Βλ. και Mollard-Desfour (2008).  
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Πίνακας 1: Τα χρώματα των ζωγράφων στη ΝΕ 

στουπέτσι 
λιθοπόνιο 
κιμωλία 
μαρμαρόσκονη 
ώχρα 
σιένα 
κιννάβαρι 
μίνιο 
καρμίνιο(ν) 
ουλτραμαρίνη 
 
σέπια 
άσφαλτος 
γραφίτης 
κτλ. 
 
αρζάν 
ταλκ 
σιτρόν 
ίντιγκο 
κτλ. 

κίτρινο ουλτραμαρίν  
κόκκινο βερμιγιόν 
κόκκινο καρμίν 
κόκκινο ουλτραμαρίν 
βιολέ ουλτραμαρίν 
γαλάζιο ουλτραμαρίν 
βιολέ/μενεξεδί κοβ. 
πράσινο ουλτραμαρίν(ου) 
μαύρο ιβουάρ 
κτλ. 
 
κίτρινο Van Gogh 
κόκκινο Rubens 
κόκκινο Rebrandt 
κόκκινο Van Dyck 
καφέ van Dyck 
πράσινο (Paul) Véronese 
κόκκινο Winsor 
κτλ. 
 

λευκό μολύβδου 
λευκό ψευδαργύρου 
λευκό (του) τιτανίου 
κίτρινο χρωμίου 
πορτοκαλί χρωμίου 
κίτρινο ψευδαργύρου  
κίτρινο στροντίου 
κίτρινο καδμίου 
λεμονί καδμίου 
κίτρινο κοβαλτίου 
κίτρινο ώχρας 
κόκκινο χρωμίου 
κόκκινο καδμίου 
πορτοκαλί καδμίου 
κόκκινο αλιζαρίνης 
μπλε χαλκού 
μπλε κοβαλτίου 
βαθυγάλαζο κοβαλτίου 
μαύρο μαγγανίου 
πράσινο σμαράγδου 
πράσινο (οξειδίου) χρωμίου 
πράσινο κοβαλτίου 
κτλ. 
 
ανθρακικό ασβέστιο (κιμωλία) 
κτλ. 

κίτρινο Νεαπόλεως 
κόκκινο Νεαπόλεως 
κόκκινο (της) Σαντορίνης 
κόκκινο Πομπηίας 
κόκκινο Βενετίας 
πράσινο Βικτωρίας 
πράσινο  του Τυρόλου 
πράσινο της Βοημίας 
καφέ της Φλωρεντίας 
καφέ της Ρώμης 
κτλ. 
 
ινδικό κίτρινο 
αγγλικό κόκκινο 
ινδικό κόκκινο 
περσικό κόκκινο 
πρωσικό μπλε 
κυπριακή όμπρα 
κτλ. 
 
 
 
 

χρυσή ώχρα 
ψημένη ώχρα 
κόκκινο γήινο χρώμα 
καμένη σιένα 
όμπρα φυσική  
πράσινες λάκες  
 
ανάμικτο 
ανοιχτό  
μέσο  
σκούρο 
φωτεινό 
ζεστό 
κρύο 
ψυχρό 
πορφυρό 
ψημένο 
καμένο  
νοθευμένο 
κτλ. 
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3   Προέλευση των χρωμάτων 
Σύμφωνα με τον Πλακωτάρη [1980], τα χρώματα που χρησιμοποιούνται στη ζωγραφική 

διακρίνονται στα εξής:         
 

 

 

 

 

Τα οργανικά προέρχονται από φυτά και ζώα ενώ τα ανόργανα (ή μεταλλικά) από ορυκτά ή 

μέταλλα. Εκτός από τα φυσικά χρώματα, τα «γεώδη», που βρίσκονται έτοιμα στη φύση, 

υπάρχουν πολλά τεχνητά χρώματα που παράγονται με χημικούς τρόπους. 

Κατά τον Verbraeken [1997], ο διαχωρισμός μεταξύ των οργανικών και ανόργανων 

χρωμάτων δεν έχει κάποια αξία, δεδομένου ότι ακόμη και οι φυσικές ώχρες έχουν σημαντική 

περιεκτικότητα σε σίδηρο. Επίσης, ο διαχωρισμός των φυσικών και τεχνητών χρωμάτων 

αμβλύνεται ολοένα, καθώς τα συνθετικά προϊόντα έχουν αντικαταστήσει τις άλλοτε εξ 

ολοκλήρου φυσικές χρωστικές ουσίες, ώστε ακόμη και τα χρώματα αλιζαρίνης να αποτελούν 

προϊόντα της σύγχρονης βιομηχανίας χρωμάτων. Οι παραπάνω διαπιστώσεις μας οδηγούν 

στο συμπέρασμα ότι τα χρώματα που χρησιμοποιούν πλέον οι ζωγράφοι, εφόσον δεν έχουν 

ως βάση φυσικά συστατικά αλλά παράγονται βιομηχανοποιημένα, δεν μπορούν να 

ταξινομηθούν με βάση αντικειμενικά κριτήρια, με βάση δηλαδή τα στοιχεία που βρίσκουμε 

έτοιμα στη φύση.  

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να πληθαίνουν οι ονομασίες των χρωμάτων, οι οποίες -σύμφωνα 

με τον Πλακωτάρη [1980]- υπαγορεύονται από λόγους εμπορικής σκοπιμότητας, και να 

δημιουργείται σύγχυση με την ποικιλία τους. Στην παρούσα ανακοίνωση θα εξετάσουμε 

μόνο τους κυριότερους χρωματικούς όρους, που προσφέρονται με την ίδια ονομασία από 

πολλά εργοστάσια.  

4   Η χρωματική δομή των χρωματικών όρων 
Σε μια απόπειρα οργάνωσης της χρωματικής δομής, θα λέγαμε ότι αυτή αποτελεί σχηματικά 

τη σύνθεση τριών παραμέτρων που ορίζονται από την επιστήμη των χρωμάτων: την 

τονικότητα, τη φωτεινότητα και τον κορεσμό.  

- Η τονικότητα (ή απόχρωση) ορίζεται ως η χρωματική κατηγοριοποίηση ενός τόνου: 
μπλε, κόκκινο, πράσινο κτλ. και οφείλεται στο μήκος κύματος της ακτινοβολίας που 
διεγείρει τα οπτικά νεύρα (το κόκκινο το αντιλαμβανόμαστε στα όρια από 723 ως 
647mμ, κτλ.).  

- Η παράμετρος της φωτεινότητας (ή λαμπρότητας) καθορίζει το επίπεδο του φωτός 

ΧΡΩΜΑΤΑ  

φυσικά / γεώδη τεχνητά / χημικά 

ανόργανα οργανικά 
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που σχετίζεται με έναν τόνο: ανοιχτό, μέτριο, σκούρο κτλ. Κατά τη βαθμιαία 
ελάττωση της φωτεινότητας, τα διάφορα χρώματα δεν εξαφανίζονται ταυτόχρονα 
αλλά το ένα μετά το άλλο.  

- Η παράμετρος του κορεσμού αντιστοιχεί χρωματομετρικά στην εξέλιξη του βαθμού 
χρωματικής καθαρότητας ενός χρώματος (όσο το δυνατόν ελάχιστη περιεκτικότητα 
σε λευκό φως, π.χ. το κόκκινο είναι πιο κορεσμένο από το ροζ) ή στη θέση του 
πάνω στον τρισδιάστατο χώρο.4 

Για την απόδοση των τριών αυτών παραμέτρων, οι επαγγελματίες του χώρου 

χρησιμοποιούν επίθετα γενικού προσδιορισμού, όπως: ανάμικτο, ανοιχτό, μέσο, σκούρο, 

φωτεινό, ζεστό, κρύο, ψυχρό, πορφυρό, ψημένο, καμένο, νοθευμένο κ.ά. 

5    Ταξινόμηση και περιγραφή των χρωματικών όρων με βάση τα 
μορφολογικά χαρακτηριστικά τους 

Η ελληνική γλώσσα είναι πλούσια σε ονόματα για τα χρώματα και αρκετά περιγραφική. 

Ωστόσο, οι χρωματικοί όροι των εικαστικών τεχνών παρουσιάζουν ιδιαίτερα φτωχή 

παραγωγή και σύνθεση. 

Βεβαίως, είναι δύσκολο να πούμε πού ακριβώς αρχίζει το λεξιλόγιο των εικαστικών τεχνών 

και συγκεκριμένα της ζωγραφικής. Αν το περιορίσουμε στους όρους που χρησιμοποιούνται 

στα εργαστήρια των ζωγράφων, έχουμε να κάνουμε με συγκεκριμένο και σχετικά μικρό 

αριθμό όρων5. Ο κατάλογος επεκτείνεται, αν προσθέσουμε όλους τους όρους που 

δανείζονται οι ζωγράφοι από άλλους τομείς της γλώσσας. Κάποιοι τετριμμένοι και 

καθημερινοί χρωματικοί όροι μπορούν, κατ’ εξαίρεση, να αποτελέσουν εικαστικούς όρους 

ανάλογα με το περιβάλλον όπου εμφανίζονται. Επίσης, δεν είναι καθόλου σπάνιο να 

αποτελέσουν εικαστικούς χρωματικούς όρους, σε συνδυασμό με επίθετα ή ουσιαστικά 

γενικού ή ειδικού λεξιλογίου και μαζί να σχηματίζουν παγιωμένες Ονοματικές Φράσεις (π.χ. 

καμένη σιένα).  

Μελετώντας τον πίνακα 1, παρατηρούμε ότι δεν χρησιμοποιούνται παραγωγικά προθήματα 

ή επιθήματα, με μόνη εξαίρεση το παραγωγικό επίθημα –ινο, που έχει γραμματική σημασία - 

παράγει επίθετα τα οποία, στη συνέχεια, αλλάζουν γραμματική κατηγορία και 

ουσιαστικοποιούνται. Στους όρους που εξετάζουμε, το –ινο απαντά μόνο στους βασικούς 

χρωματικούς όρους κόκκ-ινο, κίτρ-ινο, πράσ-ινο6 και δηλώνει ότι έχει το χρώμα από αυτό 

που δηλώνει η βάση. Επίσης, πολύ σπάνια συναντάμε το παραγωγικό επίθημα –ί: λεμον-ί, 

ουραν-ί7. Αυτό μας ωθεί στη σκέψη ότι τα επιθήματα αυτά έχουν αποκτήσει περισσότερο 

αναφορική παρά γραμματική σημασία. Και αυτό είναι συνεπές προς την άποψη της 

                                                           
4  Βλ. αναλυτικά: Mollard & Fagot [1993] και, με κάποιες διαφοροποιήσεις, Φιλόπουλος [1994]. 
5  Βλ. πίνακα 1. 
6  Για το επίθημα –ινος, βλ. Αναστασιάδη-Συμεωνίδη [1987]. 
7  Για το επίθημα –ί, βλ. Αναστασιάδη-Συμεωνίδη [1996]. 
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Αναστασιάδη-Συμεωνίδη [1986, 1997], ότι τα επιστημονικά μορφήματα τείνουν προς τη 

λεξικοποίηση. Σημασίες όπως: στέρηση, επίταση/έμφαση, ποσότητα, υποκοριστική 

σημασία, διαβάθμιση και αρνητική σημασία (π.χ. άτονος) δεν δηλώνονται με προθήματα ή 

επιθήματα αλλά με γενικά επίθετα που δηλώνουν χρώμα σε θέση επιθετικού προσδιορισμού 

(π.χ. ανοιχτό, μέσο, σκούρο, ψυχρό κτλ., βλ. §4).  

Επιπλέον, συναντάμε -όχι συχνά- πρωτογενή χρώματα, που προέρχονται κατευθείαν από 

την αρχαία ελληνική γλώσσα, όπου έχουμε το σχήμα: βάση + γραμματικό μόρφημα, π.χ. 

λευκ-ό, κυαν-ούν. Οι όροι αυτοί εντάσσονται στα αντίστοιχα κλιτικά παραδείγματα της ΝΕ.   

Τέλος, μια μεγάλη κατηγορία των χρωματικών όρων που εξετάζουμε είναι γλωσσικά δάνεια 

(μπλε, γκρι κτλ.) και δεν αναλύονται μορφολογικά. Τα δάνεια από τη γαλλική παρατηρούμε 

ότι έχουν μεγαλύτερη συχνότητα εμφάνισης στα δεδομένα μας. Εξάλλου, σύμφωνα με την 

Αναστασιάδη-Συμεωνίδη [1994], τα δάνεια από τη γαλλική εισάγονται πρώτα σε ειδικά 

λεξιλόγια και στη συνέχεια κωδικοποιούνται ενδεχομένως στο γενικό λεξιλόγιο. Κατά την 

Αναστασιάδη-Συμεωνίδη [1997], οι περισσότεροι επιστημονικοί όροι προκύπτουν με 

εξωτερική διαδικασία δανεισμού και ειδικότερα είναι προϊόντα του έμμεσου δανεισμού -στην 

περίπτωση που εξετάζουμε, πρόκειται για μεταφραστικά δάνεια (από τα γαλλικά ή τα 

αγγλικά -πιο σπάνια από τα γερμανικά ή άλλες ευρωπαϊκές γλώσσες). Κάποια από αυτά 

έχουν υποστεί δευτερογενή προσαρμογή8 (π.χ. γκρίζος), τα περισσότερα όμως βρίσκονται 

στο στάδιο της πρωτογενούς μορφολογικής προσαρμογής (π.χ. αρζάν, ιβουάρ, μπλε) και, 

επομένως, δεν μπορούν να ενταχτούν σε κάποιο κλιτικό παράδειγμα της ΝΕ.   

Από πλευράς σύνθεσης, η πλειονότητα των χρωματικών όρων που μελετάμε αποτελούν 

πολυλεκτικά σύνθετα, των οποίων οι προσδιορισμοί δηλώνουν την απόχρωση. Σύμφωνα με 

τη Ράλλη [2007], τα πολυλεκτικά σύνθετα χαρακτηρίζονται ως ιδιαίτερα παραγωγικά και 

χωρίς ιδιαίτερες δομικές δυσκολίες στο σχηματισμό, γεγονός που ενισχύει την εκτεταμένη 

χρήση τους στην επιστημονική ορολογία, τόσο κατά τη δημιουργία νέων όρων όσο και κατά 

τη μετάφραση όρων που προέρχονται κυρίως από την αγγλική και τη γαλλική9.  

Ο σχηματισμός τους, στο πλαίσιο της ορολογίας των χρωμάτων που εξετάζουμε εδώ, ανήκει 

σε συγκεκριμένα δομικά σχήματα, που βασίζονται στο σχήμα [λέξη λέξη]:  

Α)  [Ε Ο] ή [Ο Ε] : π.χ. ινδικό κίτρινο, κόκκινο ουλτραμαρίν, κίτρινο λάμπον  

Στο συγκεκριμένο δομικό σχήμα, παρατηρούμε: α) ότι υπάρχει μια αστάθεια ως προς το 

χαρακτηρισμό της γραμματικής κατηγορίας, η οποία εξαρτάται από τον εκάστοτε συνδυασμό 

των χρωμάτων. Στη λεξική φράση ινδικό κόκκινο, το κόκκινο είναι ουσιαστικό [ινδικό (Ε) 
                                                           
8  Πιο αναλυτικά, βλ. Αναστασιάδη-Συμεωνίδη [1994].  
9  Βλ. και Αναστασιάδη-Συμεωνίδη [1986,1994]. 



 

 247 

κόκκινο (Ο)], ενώ στη φράση κόκκινη ώχρα έχει θέση επιθέτου [κόκκινη (Ε) ώχρα (Ο)], β) ότι 

τα βασικά χρώματα της ΝΕ συνδυάζονται με άκλιτα ονόματα, τα οποία αντιλαμβανόμαστε 

ως επίθετα γιατί χρησιμοποιούνται ως κατηγορούμενα και ως επιθετικοί προσδιορισμοί 

ουσιαστικών, και συνήθως μπαίνουν μετά το ουσιαστικό. Σε αυτή την κατηγορία, το 

ουσιαστικό δηλώνει το επικρατούν χρώμα και το επίθετο προς τα πού αποκλίνει το χρώμα.  

Β) [Ο (det) Ο σε γενική] : π.χ. μπλε κοβαλτίου, κόκκινο χρωμίου, κόκκινο (της) Σαντορίνης 

Παρατηρούμε ότι δεν συναντάμε εικαστικούς χρωματικούς όρους που να σχηματίζονται με 

παραγωγικά [±λόγιο] επιθήματα, που δηλώνουν απόχρωση (π.χ. -ώδης, -ειδής, -ιάρης κτλ.). 

Το κενό αυτό καλύπτεται από τη δομή [Ο (det) Ογεν], όπου το ουσιαστικό της βάσης δηλώνει 

το επικρατούν χρώμα, ενώ το ουσιαστικό σε γενική τη χρωματική απόκλιση. 

6    Κατηγοριοποίηση των εικαστικών χρωματικών όρων της 
Νέας Ελληνικής – Συμπεράσματα 

Πίνακας 2: Κατηγοριοποίηση των εικαστικών χρωματικών όρων της ΝΕ 

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ ΜΕ ΑΜΕΣΟ ΧΡΩΜΑΤΙΚΟ ΟΡΟ 

Άμεσος χρωματικός όρος: στουπέτσι, λιθοπόνιο, κιμωλία, μαρμαρόσκονη, ώχρα, σιένα, κιννάβαρι, 
μίνιο, καρμίνιο(ν), ουλτραμαρίνη, σέπια, άσφαλτος, γραφίτης, αρζάν, ταλκ, σιτρόν (λεμονί), ίντιγκο10 
κτλ. 
Ειδ. επίθ. + άμεσος χρωματικός όρος: ινδικό κίτρινο, αγγλικό κόκκινο, ινδικό κόκκινο, περσικό 
κόκκινο, πρωσικό μπλε, κυπριακή όμπρα, χρυσή ώχρα, ψημένη ώχρα, κόκκινο γήινο χρώμα, καμένη 
σιένα, φυσική όμπρα, πράσινες λάκες κτλ. 
Γεν. προσδ. επίθ. + άμεσος χρωματικός όρος: ανάμικτο, ανοιχτό, μέσο, σκούρο, φωτεινό, ζεστό, 
κρύο, ψυχρό, πορφυρό, ψημένο, καμένο, νοθευμένο… + κόκκινο/κίτρινο κτλ. 

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ ΑΜΕΣΟΥ ΧΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΟΡΟΥ ΜΕ ΕΜΜΕΣΟ ΧΡΩΜΑΤΙΚΟ ΟΡΟ 

Άμεσος χρ. όρος + υλικό: κίτρινο ουλτραμαρίν, κόκκινο βερμιγιόν, κόκκινο καρμίν, κόκκινο 
ουλτραμαρίν, βιολέ ουλτραμαρίν, γαλάζιο ουλτραμαρίν, βιολέ/μενεξεδί κοβαλτίου, πράσινο 
ουλτραμαρίν, μαύρο ιβουάρ κτλ. 
Άμεσος χρ. όρος + επωνυμία: κίτρινο Van Gogh, κόκκινο Rubens, κόκκινο Rebrandt, κόκκινο Van 
Dyck, πράσινο (Paul) Véronese κτλ. 
Άμεσος χρ. όρος + υλικό (σε γενική) : λευκό μολύβδου, λευκό ψευδαργύρου, λευκό (του) τιτανίου, 
κίτρινο χρωμίου, πορτοκαλί χρωμίου, κίτρινο ψευδαργύρου, κίτρινο στροντίου, κίτρινο καδμίου, λεμονί 
καδμίου, κίτρινο κοβαλτίου, κίτρινο ώχρας, κόκκινο χρωμίου, κόκκινο καδμίου, πορτοκαλί καδμίου, 
κόκκινο αλιζαρίνης, μπλε (χρώματα) χαλκού, μπλε κοβαλτίου, βαθυγάλαζο κοβαλτίου, μαύρο 
μαγγανίου, πράσινο σμαράγδου, πράσινο (οξειδίου) χρωμίου, πράσινο κοβαλτίου κτλ. 
Άμεσος χρ. όρος + γεωγραφικό μέρος (σε γενική): κίτρινο Νεαπόλεως, κόκκινο Νεαπόλεως, κόκκινο 
(της) Σαντορίνης, κόκκινο Πομπηίας, κόκκινο Βενετίας, πράσινο Βικτωρίας, πράσινο  του Τυρόλου, 
πράσινο της Βοημίας, καφέ της Φλωρεντίας, καφέ της Ρώμης κτλ. 
 

 
Είναι εμφανές από τα παραπάνω ότι στην ορολογία των εικαστικών τεχνών (ειδικ. της 

                                                           
10  Δεν πρέπει να συγχέεται το ίντιγκο (indigo) με το ινδικό (αγγλ. indian, γαλλ. indien). Επομένως, δεν 

αποδεχόμαστε την πρόταση του Φιλόπουλου [1994] ότι η ορθή απόδοση του ίντιγκο είναι ινδικό.  
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ζωγραφικής) δεν απαντούν συχνά αυτόνομοι τρέχοντες όροι, όπως κίτρινο, κόκκινο ή 

πράσινο, ούτε σύνθετοι όροι και αποχρώσεις του τύπου: πρασινωπό κίτρινο, μπλε σιελ, 

πορτοκαλοκόκκινο κτλ. Αντίθετα, συναντάμε όρους όπως μπλε χαλκού, κόκκινο βερμιγιόν, 

κίτρινο Νεαπόλεως κτλ., δηλαδή ειδικούς όρους, καθώς ο χαλκός αποτελεί μέταλλο, o όρος 

βερμιγιόν (κιννάβαρι) αποτελεί χημική ένωση (HgS) και η Νάπολη είναι απλώς η ονομασία 

μιας πόλης. Και στις τρεις αυτές περιπτώσεις, έχουμε να κάνουμε με εκφράσεις ως ένα 

βαθμό ειδικές, που προϋποθέτουν γνώση του αναφερόμενου αντικειμένου. Επιπλέον, και 

στις τρεις περιπτώσεις έχουμε Ονοματική Φράση που αποτελείται από δύο λέξεις εκ των 

οποίων ούτε η μία ούτε η άλλη θεωρούνται ειδικοί εικαστικοί όροι, αν τους συναντήσουμε 

ξεχωριστά [Verbraeken,1997]. 

Επίσης, σε καταλόγους και χρωματολόγια πολύ συχνά συναντάμε αυθαίρετη αριθμητική ή 

αλφαριθμητική κωδικοποίηση. Συμφωνούμε με τον Φιλόπουλο [1994], ότι αν θέλουμε να 

συντάξουμε ένα ελληνικό χρωματολόγιο, είναι απαραίτητο να δίνονται τα ονόματα των 

χρωμάτων στην ελληνική γλώσσα11. Θεωρούμε ότι δεν αποτελεί πρόβλημα η μετάφραση 

των ειδικών όρων, αφού τα ονόματα των ειδικών χροιών που περιλαμβάνονται στα 

χρωματολόγια και τους δίνονται περιγραφικά ονόματα, έχουν συγκεκριμένα αντικείμενα 

αναφοράς (π.χ. έγχρωμες χημικές ουσίες), με αποτέλεσμα να είναι διαφανής η σημασία 

τους, γεγονός που καθιστά εύκολη τη μετάφρασή τους στα ΝΕ (π.χ. κίτρινο ψευδαργύρου).  

Τελικά, θεωρούμε ότι το λεξικό των χρωματικών όρων των εικαστικών τεχνών, και 

συγκεκριμένα της ζωγραφικής, αποτελείται ταυτόχρονα από έναν σταθερό κατάλογο 

χρωματικών όρων (τους βασικούς χρωματικούς όρους, σύμφωνα με τους Berlin & Kay 

[1969]) αλλά και από έναν διαρκώς μεταβαλλόμενο κατάλογο με αναφορικές κατονομασίες, 

δηλαδή έμμεσους χρωματικούς όρους που καθορίζονται όχι μόνο από επιστημονικούς αλλά 

και από εξωγλωσσικούς, κοινωνικούς και πολιτισμικούς παράγοντες, και που ακολουθούν το 

κλιτικό μοντέλο και τις μορφολογικές αρχές των αντίστοιχων γενικών όρων. Έτσι, οι όποιες 

δυσκολίες προκύπτουν σε μορφολογικό επίπεδο δεν αποτελούν εξαίρεση που συνδέεται με 

την ορολογία, αλλά αφορούν το γενικό λεξικό της ΝΕ. 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
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11  «Αυτό άλλωστε είναι εκείνο που θα κάνει το χρωματολόγιο ελληνικό και θα το διαφοροποιήσει από 

οποιοδήποτε ξένο χρωματολόγιο, που θα επιλεγεί για βάση. Διαφορετικά θα χρησιμοποιούνται τα 
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18   Terminologie de la politique européenne d’enseignement et de 
formation –  

Une sélection de 100 termes clés 
    

Philippe Tissot, Eleni Koulali 
RÉSUMÉ 
Le Centre européen pour le développement de la formation professionnelle (Cedefop), une agence de 

l’Union européenne basée à Thessalonique, vient de publier un glossaire multilingue (anglais, espagnol, 

allemand, français, italien, portugais) intitulé « Terminologie de la politique européenne d’enseignement 

et de formation – Une sélection de 100 termes clés » qui définit les concepts de base de la politique 

européenne d’éducation et de formation. Cet ouvrage est également disponible en ligne dans d’autres 

langues, dont le grec. Ce travail empirique prend en considération les priorités actuelles de la politique 

européenne, principalement la mise en place du Cadre européen des certifications (CEC) et du 

Système européen de crédits d’apprentissage pour la formation et l’enseignement professionnels 

(ECVET). 

La présentation qui suit décrit la genèse de ce glossaire, et en particulier la méthodologie employée 

(constitution du corpus, choix des langues et des sources, consultation des experts, élaboration des 

définitions) et les difficultés rencontrées (concordance entre les langues, terminologie établie, définition 

sujets à controverse). Les problèmes survenus lors de la traduction du glossaire vers la langue grecque 

sont également abordés (cohérence des termes du corpus, concordance des sources). 

 

Ορολογία της ευρωπαϊκής πολιτικής για την εκπαίδευση και την 
κατάρτιση –  

Μια επιλογή 100 όρων-κλειδιών 
    

Philippe Tissot, Ελένη Κούλαλη 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Το Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (Cedefop), ένας οργανισμός 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης με έδρα τη Θεσσαλονίκη, εξέδωσε πρόσφατα ένα πολύγλωσσο γλωσσάριο 

με τίτλο « Ορολογία της ευρωπαϊκής πολιτικής για την εκπαίδευση και την κατάρτιση – Μια επιλογή 100 

όρων-κλειδιών » στο οποίο επιχειρείται να οριστούν σε έξι γλώσσες (αγγλικά, ισπανικά, γερμανικά, 

γαλλικά, ιταλικά και πορτογαλικά) οι βασικές έννοιες της ευρωπαϊκής πολιτικής όσον αφορά την 

εκπαίδευση και την κατάρτιση. Το εν λόγω πόνημα είναι επίσης διαθέσιμο στο διαδίκτυο και σε άλλες 

γλώσσες, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγεται και η ελληνική. Σε αυτή την εμπειρική εργασία λήφθηκαν 

υπόψη οι παρούσες προτεραιότητες της ευρωπαϊκής πολιτικής και κυρίως η δημιουργία του 

Ευρωπαϊκού Πλαισίου Επαγγελματικών Προσόντων (ΕΠΕΠ) και του Ευρωπαϊκού Συστήματος 

Ακαδημαϊκών Μονάδων για την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (ECVET). 

Στην παρακάτω παρουσίαση περιγράφεται η εκπόνηση του γλωσσάριου και συγκεκριμένα η 

μεθοδολογία που ακολουθήθηκε (σύσταση του σώματος υλικού, επιλογή των γλωσσών και των πηγών, 

γνωμοδότηση εμπειρογνωμόνων, σύνταξη των ορισμών) καθώς και οι δυσκολίες που παρουσιάστηκαν 
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(συμπαράθεση μεταξύ των γλωσσών, προϋπάρχουσα ορολογία, αντιτιθέμενοι ορισμοί). Επίσης, 

αναφέρονται τα προβλήματα που ανέκυψαν κατά τη μετάφραση του γλωσσάριου στα ελληνικά 

(αντιστοιχία μεταξύ των όρων του σώματος υλικού, συμπαράθεση των πηγών). 

 
 

 

 

0   Introduction 

Le Cedefop vient de publier un glossaire multilingue (EN/ES/DE/FR/IT/PT) intitulé 

« Terminologie de la politique européenne d’enseignement et de formation – Une sélection 

de 100 termes clés » [1] définissant les termes de base de la politique européenne 

d’éducation et de formation. Cet ouvrage est également disponible en ligne dans d’autres 

langues, dont le grec. Ce glossaire n’a pas la prétention d’être un inventaire exhaustif des 

termes utilisés par les spécialistes. Il constitue davantage un travail de nature empirique 

reflétant les orientations actuelles de la politique européenne en matière d’enseignement et 

de formation. 

Le Cedefop (Centre européen pour le développement de la formation professionnelle) est 

une agence décentralisée de l'Union européenne pour la formation et l'enseignement 

professionnels. Ses principaux axes de travail actuels sont les suivants : 

- recherche (par exemple sur les besoins en compétences ou sur les politiques mises en 

œuvre dans les États membres) ; 

- soutien à la Commission européenne dans la mise en œuvre de la politique 

européenne d’apprentissage tout au long de la vie (Europass, Cadre européen des 

certifications, apprentissage des adultes, validation de l’apprentissage non formel et 

informel, etc.); 

- compilation et analyse de données sur l’enseignement et la formation professionnelle 

dans l’Union européenne; 

- organisation de visites d’études pour les professionnels de l’enseignement et de la 

formation. 

Concernant la terminologie, le Cedefop élabore depuis quelques années des glossaires 

thématiques contenant les termes de base utilises dans les différents projets mis en place 

(reconnaissance des qualifications, qualité dans la formation, etc.). Ces glossaires, traduits 

dans les principales langues de travail, sont distribués aux membres des groupes de travail 

avant le commencement des travaux. Cette pratique permet de lever nombre d’ambiguïtés 
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sémantiques, source fréquente d’incompréhension. 

Le Cedefop a également publié en 2008 le Thésaurus européen de la formation - TEF [2] 

qui recense le vocabulaire contrôlé de référence dans le domaine de l'enseignement et de la 

formation professionnels (EFP) en Europe. 

Egalement, dans le cadre du projet Europass, un portfolio de cinq document pour la 

description des compétences individuelles, le Cedefop a établi des taxonomies multilingues 

(pays, langues, nationalités, verbes d’action) en utilisant les sources existantes (ISO, CITP 

[3]) ou en les adaptant. L’utilisation de ces taxonomies facilite le transfert des données 

personnelles (CV) entre les différents systèmes d’information grâce à l’utilisation de 

schémas XML. 

1   L’importance de la terminologie dans les projets internationaux 

L’Europe est devenue une mosaïque de 27 Etats membres (auxquels s’ajoutent les pays 

candidats) parlant une multitude de langues (nationales, régionales, officielles ou non). La 

définition d’une terminologie commune est un gage essentiel pour la communication des 

groupes de travail dans les différents domaines de la politique européenne. Il ne faut pas 

sous-estimer les malentendus liés   

- à la langue (communication limitée par l’emploi d’une langue commune l’anglais, qui 

n’est pas la langue maternelle de la majorité de ses utilisateurs) ; 

- à la culture et à l’histoire ; 

- au profil des praticiens (chercheurs, décideur politiques, enseignants, spécialistes des 

sciences sociales).  

Ces sources d’incompréhension sont tout particulièrement importantes dans le domaine des 

sciences de l’éducation, qui touchent à la sociologie, la psychologie, les sciences du 

comportement, etc. 

2   La publication de glossaires par le Cedefop 

A partir des années 1980, Le Cedefop a jugé important de réfléchir sur la terminologie de la 

formation professionnelle, afin de donner aux décideurs politiques européens, aux 

chercheurs et aux enseignants un outil de communication.  

Trois publications se sont succédées : 

2.1   Le Glossarium Formation professionnelle (1996) [4] 

En 1986, un groupe de travail (sous l’égide du Groupement interinstitutionnel de 

terminologie et documentation de l’Union européenne -GIIT) a entamé la rédaction d’un 
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Glossarium sur la formation professionnelle.  

 

Publié en 1996 en neuf langues, cet ouvrage n’a pas été à la hauteur des efforts consentis 

puisque le groupe de travail était constitué d’équipes nationales chargées de réfléchir sur la 

terminologie employée dans chaque pays. Au final, ce glossaire est en fait un ‘sandwich’ de 

neuf glossaires nationaux élaborés indépendamment par les équipes nationales, et sans 

qu’un effort ait été consenti pour élaborer des définitions communes et favoriser une 

meilleure coopération. 

2.2   Terminologie de la politique de formation professionnelle (2004) [5] 

En 2003 le Cedefop a décidé de publier un glossaire qui rassemble un choix raisonné de 86 

termes clés utilisés par les acteurs de la politique de formation au niveau européen. 

Ce glossaire a été publié en six langues, à savoir les trois principales langues de travail de 

l’UE (anglais, français et allemand) ainsi que la langue des trois plus grands pays candidats 

(République tchèque, Pologne et Hongrie) afin de favoriser leur intégration. 

Ce glossaire a reçu un accueil très positif (cinq mille exemplaires papier diffusés, 10.000 

consultations en ligne, 10.000 téléchargements pour la version PDF, nombreuses citations 

et références sur Internet). 

2.3   Terminologie de la politique européenne d’enseignement et de formation  
(2008) [1] 

L’accueil positif réservé au glossaire de 2004 a motivé la publication d’une édition revue et 

augmentée afin de prendre en compte les nouvelles priorités de l’Union européenne en 

matière de politique d’éducation. Quelle a été la méthodologie employée et les problèmes 

rencontrés ? 

3   Méthodologie adoptée pour l’élaboration du glossaire 

On ne peut élaborer un glossaire dans le domaine des sciences de l’éducation comme dans 

celui des sciences exactes; les sciences de l’éducation relèvent des sciences sociales 

(psychologie, sociologie, pédagogie) autant que d’autres disciplines (économie, statistiques, 

etc.). Une approche pragmatique a été choisie pour la rédaction de ce glossaire : 

3.1   Elaboration du corpus 

Les 100 termes retenus (les 86 termes de l’édition 2004 plus 16 nouveaux termes clé) ont 

été choisis selon 2 critères ; 

a)  Analyse des occurrences dans la littérature, qui ont fait ressortir les thèmes 
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suivants : 

- l’apprentissage, qui peut être formel, non formel ou informel, ouvert, par la pratique, 
par l’utilisation, compensatoire, à distance, électronique, tout au long de la vie, sur 
le poste de travail, autant de concepts récurrents utilisés constamment sans que 
l’on maîtrise nécessairement leur contenu ; 

- les formes d’enseignement ou d’éducation, initiale ou continue, académique ou 
professionnelle, obligatoire ou post obligatoire, en alternance, à distance, pour 
adultes, secondaire, post-secondaire ou supérieure ;  

- les résultats d’apprentissage, exprimés sous forme de savoirs, capacités / 
aptitudes, savoir-faire ou de compétences (qu’elles soient clés, de base, 
numériques) ;  

- la reconnaissance des résultats d’apprentissage qui renvoie à des mécanismes 
distincts (évaluation, validation, certification) souvent utilisés de manière 
inappropriée ; 

- les qualifications, exprimées sous la forme de certificats, diplômes, titres, etc. 

b) Priorités actuelles de la politique de l’Union européenne en matière d’éducation, 

notamment : 

- la mise en place du Cadre européen des certifications (CEC) [6], qui permet aux 
pays européens d’établir un lien entre leurs systèmes de certification en se fondant 
sur une référence commune européenne composée de huit niveaux ; 

- l’élaboration du Système européen de crédits d’apprentissage pour la formation et 
l’enseignement professionnels (ECVET) [7], dispositif qui permet d’exprimer les 
qualifications en unités auxquelles sont associés des points de crédit, afin de 
promouvoir la mobilité des personnes en cours de formation et la validation et 
résultats/acquis d’apprentissage ; 

- La mise en valeur de la validation des résultats de l’apprentissage non formel et 
informel dans les Etat membres. 

3.1   Choix des langues 

Le glossaire a été rédigé dans les trois principales langues de travail de l’UE (anglais, 

français et allemand) et traduit dans trois langues latines (espagnol, italien et portugais) 

pour l’édition papier. Ce glossaire est disponible en ligne en 12 langues. 

3.2   Consultation élargie 

Un panel d’experts européens (Cedefop, Commission européenne, Fondation européenne 

pour la formation (ETF), Euridyce, OCDE) et nationaux a été constitué afin de sélectionner 

et définir les 16 nouveaux mots clés de la politique européenne d’enseignement et de 

formation. 

3.3   Elaboration de définitions consensuelles 

Les définitions retenues s’affranchissent des visions nationales (par exemple autour du 

concept de « qualification ») afin de procurer un vocabulaire de référence aux groupes de 
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travail européens. 

3.4   Utilisation de sources de références 

Les sources suivantes ont été privilégiées : Europa, le site de l’Union européenne, a été 

abondamment utilisé, mais aussi les ressources d’autres institutions internationales, les 

bases de données terminologiques européennes telles que IATE (InterActive Terminology 

for Europe) et les sites des organismes officiels nationaux. 

4   Difficultés rencontrées lors de la rédaction du glossaire 

4.1   Constitution du corpus 

Le choix restreint de termes (100) peut paraître arbitraire; le principal critère de sélection a 

été l’occurrence des termes dans les textes clés de la politique européenne de l’éducation 

(CEC, ECVET, validation des résultats d’apprentissage). 

4.2   Accord sur les définitions difficile à obtenir 

 Le profil des chercheurs en sciences de l’éducation: les termes « certification» ou 

« qualification » ont une signification différente si l’on est employeur, économiste ou 

spécialiste en sciences de l’éducation). 

4.3   Concordance entre les versions linguistiques des textes communautaires de 
référence 

Un terme tel que « skill » peut être traduit en français, selon le contexte, par compétences, 

aptitude ou encore qualification ; le même problème se pose dans d’autres langues comme 

en allemand avec la sémantique des termes « Kompetenz » et « Qualifikation ». Il en 

découle parfois une joyeuse confusion dans l’utilisation et la traduction des termes 

apparentés : doit-on traduire « basic skills » par compétences de base, aptitudes de base, 

ou encore compétences clés ? 

4.4   L’obstacle de la terminologie déjà établie 

Les définitions et traductions existantes dans les textes communautaires officiels n’ont pas 

fait systématiquement l’objet d’une réflexion terminologique approfondie et sont parfois 

sujettes à controverse. Il arrive aussi que certains termes aient été définis par la loi (par 

exemple la loi sur la Validation des acquis de l’expérience en France). Il est donc difficile de 

remettre en cause des usages établis parfois depuis des décennies par les praticiens.  

4.5   Termes sujets à controverse 

Certains termes suscitent des débats houleux (Qu’est-ce que le « savoir » ? Quelles sont 

les dimensions de la « compétence » ?). Les définitions proposées pour ces termes doivent 
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être claires et utilisables. L’utilisation de notes terminologiques permet d’apporter des 

nuances sans alourdir la définition. Egalement, la définition de termes comme 

« apprentissage non formel » et « apprentissage informel » revêt une importance 

particulière. 

5   Perspectives 

5.1   Élaboration d’une nouvelle édition 

Une nouvelle édition sera prochainement entreprise avec une trentaine de nouveaux termes 

autour des thèmes «analyse des besoins de compétences » et « la qualité dans 

l’éducation », deux nouvelles priorités communautaires. Elle sera publiée en ligne et 

éventuellement en version papier (à confirmer) Cette nouvelle édition sera l’occasion de 

revoir le corpus actuel à la lumière des commentaires reçus. 

5.2   Traduction dans d’autres langues 

D’autres versions linguistiques seront prochainement disponibles en ligne. 

6   Problèmes liés à la traduction vers le grec 

La traduction du glossaire en grec a été effectuée sur la base de la traduction grecque du 

glossaire publié en 2004. Une révision systématique (termes et définitions) a été effectuée 

afin d’assurer une meilleure cohérence de la nouvelle édition. Les problèmes rencontrés ont 

été les suivants : 

6.1   Cohérence des termes du corpus grec 

La traduction de certains groupes de termes liés (ou opposés) a nécessité une attention 

particulière, les références dans la langue grecque étant peu nombreuses. Exemples : 

- « formation sur le poste de travail » (κατάρτιση στο χώρο εργασίας) et « formation en 
dehors du poste de travail » (κατάρτιση εκτός χώρου εργασίας) ; 

- « parcours d’enseignement ou de formation » (πορεία εκπαίδευσης ή κατάρτισης) et 
« filière d’enseignement et de formation » (κατεύθυνση εκπαίδευσης ή κατάρτισης) ; 

- « curriculum » (αναλυτικό πρόγραμμα)  et « programme d’enseignement et de 
formation » (πρόγραμμα εκπαίδευσης ή κατάρτισης); 

- « mentorat » (καθοδήγηση) et « tutorat » (εκπαιδευτική εποπτεία) ;   

6.2   Concordance des sources communautaires 

Comme il est mentionné au point 4.4, les textes communautaires, rédigés par des groupes 

de travails distincts oeuvrant dans des contextes différents, manquent parfois de 

cohérence :  

- le terme « unité » (au sens d’élément de certification) est traduit par « ακαδημαϊκή 
μονάδα » dans le cadre du Système européen de transfert de crédits pour 
l'enseignement et la formation professionnels (ECVET) [7]  et par « πιστωτική μονάδα » 
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dans le cadre de l’enseignement supérieur (ECTS) [8] ; 
- le terme « Cadre européen des certifications (CEC) » [6] qui couvre les certifications 

académiques et professionnelles est traduit en grec d’une manière restrictive par 
« Ευρωπαϊκό πλαίσιο επαγγελματικών προσόντων » ;  

- il en va de même pour le terme « compétences clés » qui couvre les compétences 
telles que: communication dans la langue maternelle ou dans une langue étrangère; 
culture mathématique et scientifique; culture numérique; compétences sociales et 
civiques; esprit d'entreprise et sensibilité culturelle, etc.). Les compétences clés ont fait 
l’objet d’une « Recommandation du Parlement européen et du Conseil, du 18 décembre 
2006, sur les compétences clés pour l'éducation et la formation tout au long de la vie » 
[9]. Dans de nombreuses versions linguistiques de cette recommandation, (anglais, 
allemand, espagnol, néerlandais, portugais, etc.), le mot « clé » est conservé, qui 
souligne le caractère essentiel de ces compétences. Dans la version grecque, le terme 
« compétence clé » est traduit par « βασικές ικανότητες » alors que dans de nombreux 
textes communautaires, le mot « base », s’agissant des compétences, (comme dans 
« βασικές δεξιότητες ») renvoie a un champ sémantique plus restreint (la capacité à 
parler, lire, écrire et calculer) ; 

- les termes « δεξιότητα » et  « ικανότητα », définis de manière distincte dans le glossaire 
et dans les textes communautaires, mais utilisés de manière quasi interchangeable par 
de nombreux auteurs dans la majorité des langues. 
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Glossaire 

Anglais Français Grec 
• access to education 

and training 
accès à l’éducation et à la 
formation 

πρόσβαση στην εκπαίδευση 
και κατάρτιση 

• accreditation of an 
education or training 
programme 

homologation d’un 
programme d’enseignement 
ou de formation 

πιστοποίηση προγράμματος 
εκπαίδευσης ή κατάρτισης 

• accreditation of an 
education or training 
provider 

agrément d’un prestataire 
d’enseignement ou de 
formation 

πιστοποίηση φορέα 
εκπαίδευσης ή κατάρτισης 

• adaptability adaptabilité / capacité 
d’adaptation 

προσαρμοστικότητα 

• adult education formation des adultes / 
formation d’adultes / 
éducation des adultes 

εκπαίδευση ενηλίκων 

• alternance training formation en alternance εναλλασσόμενη κατάρτιση 
• apprenticeship apprentissage (professionnel) μαθητεία 
• assessment of 

learning outcomes 
évaluation des 
résultats/acquis 
d’apprentissage 

αξιολόγηση μαθησιακών 
αποτελεσμάτων 

• awarding body organisme certificateur φορέας πιστοποίησης 
• basic information and 

communication 
technology (ICT) skills 

compétences de base en 
technologies de l’information 
et de la communication (TIC) 

βασικές δεξιότητες στις 
τεχνολογίες της πληροφορίας 
και επικοινωνίας (ΤΠΕ) 

• basic skills compétences de base βασικές δεξιότητες 
• certificate / diploma / 

title 
certificat / diplôme / titre πιστοποιητικό / δίπλωμα / 

τίτλος 
• certification of 

learning outcomes 
certification des 
résultats/acquis 
d’apprentissage 

πιστοποίηση μαθησιακών 
αποτελεσμάτων 

• civil society société civile κοινωνία των πολιτών 
• comparability of 

qualifications 
comparabilité des 
certifications / comparabilité 
des 
qualifications 

συγκρισιμότητα τυπικών 
προσόντων 

• compensatory learning apprentissage compensatoire αντισταθμιστική μάθηση 
• competence compétence ικανότητα 
• compulsory education enseignement obligatoire / 

scolarité obligatoire / 
éducation obligatoire 

υποχρεωτική εκπαίδευση 

• continuing education 
and training 

enseignement et formation 
continus 

συνεχιζόμενη εκπαίδευση και 
κατάρτιση 

• credit system système de crédits σύστημα διδακτικών / 
ακαδημαϊκών μονάδων  
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• curriculum curriculum αναλυτικό πρόγραμμα 
• digital divide / digital 

gap 
fracture numérique / fossé 
numérique 

ψηφιακό χάσμα 

• digital literacy compétence numérique / 
culture numérique 

ηλεκτρονικός αλφαβητισμός / 
ψηφιακός αλφαβητισμός 

• distance education 
and training 

enseignement et formation à 
distance 

εξ αποστάσεως εκπαίδευση 
και κατάρτιση 

• dropout abandon des études / abandon 
en cours d’études / 
décrochage / sortie précoce 
(ou prématurée) du système 
éducatif 

εγκατάλειψη σπουδών / 
μαθητική διαρροή / σχολική 
διαρροή 

• education or training 
path 

parcours d’enseignement ou 
de formation / parcours 
pédagogique 

πορεία εκπαίδευσης ή 
κατάρτισης 

• education or training 
pathway 

filière d’enseignement ou de 
formation 

κατεύθυνση εκπαίδευσης ή 
κατάρτισης 

• education or training 
provider 

prestataire d’enseignement ou 
de formation 

πάροχος εκπαίδευσης ή 
κατάρτισης 

• e-learning apprentissage électronique (e-
learning) 

ηλεκτρονική μάθηση (e-
learning) 

• employability employabilité απασχολησιμότητα 
• European credit 

system for vocational 
education and training 
(ECVET) 

Système européen de crédits 
d’apprentissage pour la 
formation et l’enseignement 
professionnels (ECVET) 

Ευρωπαϊκό συστήμα 
ακαδημαϊκών μονάδων για 
την επαγγελματική 
εκπαίδευση και κατάρτιση 
(ECVET) 

• European credit 
transfer and 
accumulation system 
(ECTS) 

Système européen de transfert 
et d’accumulation 
de crédits (ECTS) 

Ευρωπαϊκό σύστημα 
μεταφοράς και συσσώρευσης 
πιστωτικών μονάδων (ECTS) 

• European governance gouvernance européenne ευρωπαϊκή διακυβέρνηση 
• European qualification 

framework for lifelong 
learning (EQF) 

Cadre européen des 
certifications pour 
l’apprentissage tout au long 
de la vie 

Ευρωπαϊκό πλαίσιο 
επαγγελματικών προσόντων 
για τη διά βίου μάθηση (ΕΠΕΠ) 

• first stage of tertiary 
education (ISCED 5) 

premier niveau de 
l’enseignement tertiaire / 
premier niveau de 
l’enseignement supérieur / 
enseignement supérieur – 
premier niveau (CITE 5) 

πρώτος κύκλος τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης (ISCED 5) 

• formal learning apprentissage formel τυπική μάθηση 
• guidance and 

counselling / information, 
advice and guidance 
(IAC) 

orientation et conseil προσανατολισμός και 
συμβουλευτική 

• human capital capital humain ανθρώπινο κεφάλαιο 
• individual learning 

account 
compte individuel de 
formation 

προσωπικός λογαριασμός 
μάθησης 

• informal learning apprentissage informel άτυπη μάθηση 
• information and technologies de l’information τεχνολογίες της πληροφορίας 
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communication 
technology (ICT) 

et de la communication (TIC) και επικοινωνίας (ΤΠΕ) 

• information and 
communication 
technology (ICT) skills 

compétences en technologies 
de l’information et de la 
communication (TIC) 

δεξιότητες στις τεχνολογίες 
της πληροφορίας και 
επικοινωνίας (ΤΠΕ) 

• initial education and 
training 

enseignement et formation 
initiaux 

αρχική εκπαίδευση και 
κατάρτιση 

• key competences compétences clés δεξιότητες-κλειδιά / 
ικανότητες-κλειδιά 

• know-how savoir-faire τεχνογνωσία 
• knowledge savoir / connaissance γνώση 
• knowledge society / 

knowledge-based society 
société de la connaissance / 
société basée sur la 
connaissance 

κοινωνία της γνώσης / 
κοινωνία βασισμένη στη 
γνώση 

• learning apprentissage μάθηση 
• learning by doing apprentissage par la pratique μάθηση διά της πράξης 
• learning by using       apprentissage par l’utilisation μάθηση διά της χρήσης 
• learning community communauté apprenante / 

communauté d’apprentissage 
μαθησιακή κοινότητα 

• learning content contenu d’apprentissage / 
contenu de formation 

περιεχόμενο μάθησης 

• learning facilitator médiateur d’apprentissage μεσολαβητής μάθησης 
• learning organisation organisation apprenante μαθησιακός οργανισμός 
• learning outcomes / 

learning attainments 
résultats d’apprentissage / 
acquis d’apprentissage 

μαθησιακά αποτελέσματα 

• learning region région apprenante μαθησιακή περιφέρεια / 
περιοχή 

• lifelong learning apprentissage tout au long de 
la vie / éducation et formation 
tout au long de la vie 

διά βίου μάθηση 

• lifewide learning éducation et formation 
embrassant tous les aspects 
de la vie 

μάθηση σε όλο το φάσμα της 
ζωής 

• lower secondary 
education (ISCED 2) 

premier cycle de 
l’enseignement secondaire 
(CITE 2) 

κατώτερη δευτεροβάθμια 
εκπαίδευση (πρώτος κύκλος 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης) 
(ISCED 2) 

• mentoring mentorat καθοδήγηση 
• mobility mobilité κινητικότητα 
• mutual recognition of 

qualifications 
reconnaissance mutuelle des 
qualifications 

αμοιβαία αναγνώριση τυπικών 
προσόντων 

• new basic skills nouvelles compétences de 
base 

νέες βασικές δεξιότητες 

• non-formal learning apprentissage non formel μη τυπική μάθηση 
• off-the-job training formation en dehors du poste 

de travail 
κατάρτιση εκτός χώρου 
εργασίας 

• on-the-job training formation sur le poste de 
travail 

κατάρτιση στο χώρο εργασίας 

• open learning apprentissage ouvert ανοιχτή μάθηση 
• post-compulsory 

education 
éducation postobligatoire / 
enseignement postobligatoire 
/ scolarité postobligatoire 

μεταϋποχρεωτική εκπαίδευση 
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• post-secondary (non-
tertiary) education 
(ISCED 4) 

enseignement postsecondaire 
hors tertiaire / enseignement 
postsecondaire non supérieur 
(CITE 4) 

μεταδευτεροβάθμια (μη 
τριτοβάθμια) εκπαίδευση 
(ISCED 4) 

• programme of 
education or training 

programme d’enseignement 
ou de formation 

πρόγραμμα εκπαίδευσης ή 
κατάρτισης 

• qualification qualification προσόν 
• qualification 

framework 
cadre des certifications πλαίσιο προσόντων 

• qualification system système de certification σύστημα προσόντων 
• recognition of learning 

outcomes 
reconnaissance des 
résultats/acquis 
d’apprentissage 

αναγνώριση μαθησιακών 
αποτελεσμάτων 
 

• regulated profession profession réglementée νομοθετικά κατοχυρωμένο 
επάγγελμα 

• retraining reconversion / conversion επανακατάρτιση 
• secondary school 

leaving certificate / 
baccalaureate 

baccalauréat / diplôme de fin 
d’études secondaires 

βεβαίωση δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης / απολυτήριο 
λυκείου 

• sector secteur τομέας 
• skill aptitudes professionnelles / 

capacités professionnelles 
δεξιότητα 

• skills audit bilan de compétences αποτίµηση δεξιοτήτων 
• social dialogue dialogue social κοινωνικός διάλογος 
• social inclusion insertion sociale / intégration 

sociale 
κοινωνική ένταξη 

• social partners partenaires sociaux κοινωνικοί εταίροι 
• special needs 

education 
éducation répondant à des 
besoins spéciaux 

ειδική αγωγή και εκπαίδευση 

• standard référentiel πρότυπο / προδιαγραφές 
• teacher enseignant εκπαιδευτικός 
• trainer formateur εκπαιδευτής 
• training course 

planning and design 
ingénierie de (la) formation προγραμματισμός και 

σχεδιασμός μαθήματος 
κατάρτισης 

• training needs 
analysis 

analyse des besoins de 
formation 

ανάλυση αναγκών κατάρτισης 

• training of trainers formation de formateurs κατάρτιση εκπαιδευτών / 
εκπαίδευση εκπαιδευτών 

• transferability of 
learning outcomes 

transférabilité des 
résultats/acquis 
d’apprentissage 

μεταφερτότητα μαθησιακών 
αποτελεσμάτων / δυνατότητα 
µεταφοράς/µεταβίβασης 
μαθησιακών αποτελεσμάτων 

• transition from school 
or training to work 

transition de l’école à l’emploi 
/ transition formation-emploi / 
transition de l’enseignement 
vers la vie active 

μετάβαση από το σχολείο ή 
την κατάρτιση προς την 
εργασία 

• transparency of  
qualifications 

transparence des 
qualifications 

διαφάνεια προσόντων 

• tutoring tutorat εκπαιδευτική εποπτεία 
• unit (ECVET) unité (ECVET) ακαδημαϊκή μονάδα (ECVET) 
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• upper secondary 
education (ISCED 3) 

deuxième cycle de 
l’enseignement secondaire 
(CITE 3) 

ανώτερη δευτεροβάθμια 
εκπαίδευση (ISCED 3) 

• upskilling perfectionnement 
professionnel 

αναβάθμιση ικανοτήτων 

• validation of learning 
outcomes 

validation des résultats/acquis 
d’apprentissage 

επικύρωση μαθησιακών 
αποτελεσμάτων 

• valuing learning valorisation de l’apprentissage ανάδειξη της αξίας της 
μάθησης 

• vocational education 
and training (VET) 

enseignement et formation 
professionnels (EFP) 

επαγγελματική εκπαίδευση και 
κατάρτιση (ΕΕΚ) 
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19   Τυπική και άτυπη χρήση της μετοχής σε επιλεγμένα 
μεταφράσματα από όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

    
Μιχάλης Καλλέργης, Μαριζέτα Γεωργουλέα 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Εξετάζεται η χρήση της μετοχής σε επιλεγμένα ελληνικά μεταφράσματα από τα όργανα της ΕΕ από 

άποψη: 1) γραμματική/μορφολογική (φωνή και χρόνος), 2) χρήσης ως τυπικής ή άτυπης (με την έννοια 

της μετοχής της αναγνωρισμένης ή μη από τη σχολική γραμματική), 3) συντακτική (ως ουσιαστικού / 

επιθετικού προσδιορισμού / κατηγορουμένου / επιρρηματικού προσδιορισμού) και 4) ορολογική ή 

λειτουργική (ανάλογα με το αν πληροί ορολογικές ή απλώς λειτουργικές ανάγκες). Τα ποσοτικά 

ευρήματα ακολουθούν ποσοτικά και ποιοτικά συμπεράσματα σχετικά με τη χρήση της μετοχής στις 

ελληνικές μεταφράσεις των εγγράφων της ΕΕ. 

Formal and informal use of participle in selected translated texts 
from the EU institutions 

Michael Kallergis, Marisetta Georgoulea 

ABSTRACT 

The use of participle in selected EU texts translated into Greek is examined from the following points of 

view: 1) grammatical/morphological (voice and tense); 2) formal or informal use (in the sense of 

participles being recognised or not by the grammar manual used in Greek high schools); 3) syntactic 

(use of participles as nouns/adjectives/predicatives/adverbials); and 4) terminological or functional use 

(according to whether the participle fulfils terminological or merely functional needs). Quantitative 

findings are followed by quantitative and qualitative conclusions regarding the use of participles in 

Greek translations of EU documents. 

 

 

0   Εισαγωγή και σκοπός 
Στο 50 Συνέδριο της ΕΛΕΤΟ, στην Κύπρο, σταθήκαμε στην ομιλία των Κ. Βαλεοντή και 

Σ. Φραγκόπουλου (ΚΒ-ΣΦ) με τίτλο «Η χρήση της μετοχής των ρημάτων της ΝΕ στην 

οροδοσία/ονοματοδοσία των ειδικών θεματικών πεδίων». Στην ανακοίνωσή τους εκείνη, οι 

ομιλητές είχαν επισημάνει το πρόβλημα ότι, παρά τη σπουδαιότητα της μετοχής στην 

οροδοσία των ειδικών θεματικών πεδίων, ορισμένοι τύποι μετοχών αναφέρονται ακροθιγώς 

και πλημμελώς ή θεωρούνται ανύπαρκτες από τη σχολική γραμματική Τριανταφυλλίδη και 

από άλλες γραμματικές, με αποτέλεσμα ανασφάλεια ή/και λάθη στη χρήση τους από τους 

φοιτητές, τους νεαρούς επιστήμονες και άλλους, που είναι εντούτοις υποχρεωμένοι να τους 
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χρησιμοποιήσουν για τις ανάγκες των θεματικών τους πεδίων. 

Όπως επισημαίνει για το ίδιο θέμα και ο συνάδελφός μας Τ. Αγγελίδης στο άρθρο του «Περί 

μετοχών και άλλων συναφών τινων» [1], παρότι οι «μετοχές της καθαρεύουσας», όπως τις 

αποκαλεί, «στην ισχύουσα γραμματική δεν προβλέπονται καθόλου, δεν υφίστανται. ... στην 

πράξη τις βλέπουμε παντού. Ζουν ανάμεσά μας. ... ». Και συμπληρώνει πως ζούμε κάτι 

παράδοξο: «την ύπαρξη στην πράξη μορφών γλώσσας χωρίς καμία θεωρητική κάλυψη από 

την επίσημη γραμματική (ή από κάποιο άλλο επίσημο έγγραφο ή μέσο». Συνεχίζοντας την 

ανάλυσή του εύστοχα και γλαφυρά, τελικά κάπου ζητεί «να μπει λίγη τάξη». 

Ακριβώς οι επισημάνσεις αυτές μας ώθησαν να αποπειραθούμε να εξετάσουμε τι συμβαίνει 

με τη χρήση μετοχών στα μεταφρασμένα «Κείμενα των θεσμικών Οργάνων της ΕΕ» 

(ΚΟΕΕ). Προς τούτο στηριχθήκαμε στη σημαντική και επαρκέστατη υποδομή που 

ανέπτυξαν οι ΚΒ-ΣΦ στην προαναφερθείσα ανακοίνωσή τους και αλλού, έχοντας επίγνωση 

ότι η «μεταφραστική παραγωγή» στα όργανα της ΕΕ παρουσιάζει σημαντικές ιδιαιτερότητες 

και ότι, λόγω του ρόλου και του όγκου της, ασκεί στη γλώσσα μας επιρροή που δεν είναι 

καθόλου αμελητέα. 

1   Μεθοδολογική προσέγγιση 
Για να ποσοτικοποιήσουμε τη χρήση των μετοχών στα KΟΕΕ, τα βήματα που 

ακολουθήθηκαν ήσαν: α) Κατηγοριοποίηση των μετοχών και αντιστοίχιση συμβολισμών για 

κάθε κατηγορία (κεφάλαιο 2 στη συνέχεια)· β) Επιλογή των κειμένων-δειγμάτων προς 

εξέταση (κεφάλαιο 3)· γ) Εντοπισμός, χαρακτηρισμός και καταμέτρηση των μετοχών που 

απαντούν στα κείμενα που επιλέχθηκαν. Η εργασία αυτή καταλήγει σε πινακοποίηση των 

αποτελεσμάτων χωριστά για κάθε κείμενο και συγκεντρωτικά (κεφάλαιο 4)· δ) Συναγωγή 

ενδείξεων και πορισμάτων με βάση τους πίνακες (κεφάλαιο 5)· ε) Εξαγωγή συμπερασμάτων 

και σύγκριση με τα συμπεράσματα των ΚΒ-ΣΦ (κεφάλαιο 6). Θα είχε ενδιαφέρον, και ήταν 

αρχικά στις προθέσεις μας, να εξεταστεί, για κάθε μετοχή, αν ο αντίστοιχος όρος του 

πρωτοτύπου είναι επίσης μετοχή. Αυτό όμως θα μπορούσε μόνο του να αποτελέσει το 

αντικείμενο άλλης εργασίας, και εδώ περιοριστήκαμε να εξετάσουμε τη χρήση της μετοχής 

στο ελληνικό μετάφρασμα, χωρίς αναφορά στο πρωτότυπο. 

2   Κατηγοριοποίηση των μετοχών και συμβολισμοί 
Η κατηγοριοποίηση και των μετοχών με σκοπό το χαρακτηρισμό τους έγινε κατά τέσσερις 

οριζόντιες διακρίσεις: 1) γραμματική κατηγοριοποίηση· 2) διάκριση μετοχών σε τυπικές και 

άτυπες· 3) συντακτική κατηγοριοποίηση· 4) διάκριση της χρήσης τους στα κείμενα σε 

λειτουργική και ορολογική. 
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2.1   Γραμματική κατηγοριοποίηση 

Πρόκειται για κατάταξη των μετοχών με βάση τη φωνή και το χρόνο όπου απαντούν στο 

κείμενο. Στην παρούσα εργασία ακολουθείται η γραμματική κατηγοριοποίηση των ΚΒ-ΣΦ, 

την οποία συνοψίζουμε στον πίνακα 1. Επίσης υιοθετήθηκαν, και θα χρησιμοποιούνται στη 

συνέχεια, οι σχετικοί συμβολισμοί που χρησιμοποίησαν οι ΚΒ-ΣΦ. Σημειώνεται ότι, για 

λόγους οικονομίας χώρου, ο πίνακας καλύπτει και τη δεύτερη διάκριση, γι’ αυτό και 

παρατίθεται μετά τη σχετική παράγραφο (2.2), όπου προστίθενται συμπληρωματικά σχόλια 

για κάθε τύπο μετοχής. 

2.2   Τυπικές και άτυπες μετοχές 

Η διάκριση της χρήσης μετοχών σε τυπική ή άτυπη (στη συνέχεια θα μιλάμε για τυπικές και 

άτυπες μετοχές ή για τυπική και άτυπη χρήση), βασίζεται στη γραμματική κατηγοριοποίηση 

και είναι σημαντική για την παρούσα εργασία. 

Ως τυπική μετοχή ορίσαμε εκείνη που αναγνωρίζεται από τη «σχολική» γραμματική του 

Τριανταφυλλίδη και γενικά από όλες τις γραμματικές της νεοελληνικής (ΝΕ) γλώσσας. 

Πρόκειται βασικά για δύο τύπους μετοχών: 

- την ενεστωτική ή ενεργητική μετοχή (ή γερούνδιο, όπως χαρακτηριστικά ονομάζεται 
στις γραμματικές που απευθύνονται πρωτίστως σε αλλοδαπούς [2]), η οποία λήγει σε -
οντας ή -ώντας, είναι άκλιτη και έχει κατά κανόνα επιρρηματική χρήση, και 

- τη μετοχή του μεσοπαθητικού παρακειμένου ή παθητική (ή τετελεσμένη [3]) 
μετοχή σε τονούμενο -μένος, -μένη, -μένο, η οποία κλίνεται σε όλα τα γένη και τους 
αριθμούς και έχει επιθετική χρήση. 

Ως άτυπη ορίσαμε τη μετοχή που δεν αναγνωρίζεται καθόλου ή αναγνωρίζεται μόνο 

ακροθιγώς και πλημμελώς από τη σχολική γραμματική, και συγκεκριμένα: 

- τη μετοχή του ενεργητικού ενεστώτα λόγιας προέλευσης, για την οποία διακρίναμε 
μεταξύ των μετοχών των βαρύτονων ρημάτων (των ρημάτων α΄ συζυγίας) σε (άτονο) 
-ων, -ουσα, -ον και των μετοχών των συνηρημένων ρημάτων (των ρημάτων β΄ 
συζυγίας) σε (τονούμενο) -ών, -ούσα ή -ώσα, -όν, -ών ή -ούν· 

- τη μετοχή του μεσοπαθητικού ενεστώτα σε (άτονο) -μενος, -μενη, -μενο (-όμενος, 
-ώμενος, -ούμενος, -άμενος, -έμενος,  -είμενος), που είναι εκείνη που καλύπτεται 
εκτενέστερα από τις γραμματικές της ΝΕ, για την οποία ωστόσο ο Τριανταφυλλίδης, 
όταν συνέτασσε τη Γραμματική του πριν από 70 χρόνια, έλεγε ότι «σχηματίζεται, 
σπάνια, σε μερικά ρήματα» και ότι «συχνά έχει καταντήσει [sic!] ουσιαστικό» [4]· 

- τη μετοχή του ενεργητικού αορίστου, επίσης λόγιας προέλευσης, σε -ας, -ασα, -αν και 
του ενεργητικού αορίστου β΄ σε -ών, -ούσα , -όν και 

- τέλος, τη μετοχή του μεσοπαθητικού αορίστου σε -είς, -είσα, -έν. 

Η διάκριση αυτή εμφαίνεται στον πίνακα 1 σε συνδυασμό με τη γραμματική κατηγοριο-

ποίηση. 
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Πίνακας 1: Τυπολογία των μετοχών από γραμματική (μορφολογική) άποψη και 
διάκριση τυπικής/άτυπης χρήσης (τυπικές και άτυπες μετοχές) 

Χρήση Χρόνος Καταλήξεις Συμβολισμός 

Ενεστώτας ενεργητικής 
φωνής 

-οντας 
-ώντας ΕΕνεστ1 

ΤΥ
Π
ΙΚ
Η

 

Παρακείμενος 
μεσοπαθητικής φωνής -μένος, -μένη, -μένο ΠΠαρ 

Ενεστώτας ενεργητικής 
φωνής  

-ων, -ουσα, -ον 
-ών, -ούσα, -όν/ών/ούν 

ΕΕνεστ2 
ΕΕνεστ3 

Ενεστώτας 
μεσοπαθητικής φωνής 

-όμενος, -όμενη/ομένη, -όμενο 
-ούμενος, -ούμενη/ουμένη, -ούμενο 
-ώμενος, -ώμενη/ωμένη, -ώμενο 
-είμενος,  -είμενη/ειμένη, -είμενο 
-άμενος, -άμενη, -άμενο  

ΠΕνεστ 

Αόριστος  
ενεργητικής φωνής  

-ας, -ασα, -αν 
-ών, -ούσα, -όν 

ΕΑορΑ 
ΕΑορΒ 

Α
ΤΥ

Π
Η

 

Αόριστος 
μεσοπαθητικής φωνής  -είς, -είσα, -έν ΠΑορ 

 

2.3   Συντακτική κατηγοριοποίηση 
Και στη συντακτική κατηγοριοποίηση των μετοχών, και στους σχετικούς συμβολισμούς, τους 

οποίους στη συνέχεια παραθέτουμε δίπλα στο όνομα της μετοχής σε παρένθεση, 

ακολουθήσαμε τους ΚΒ-ΣΦ, αλλά μόνο για τα δύο πρώτα επίπεδα. Θεωρήσαμε πως τα 

υπόλοιπα δεν ενδιαφέρουν για το βαθμό ανάλυσης που επιλέχθηκε γι’ αυτή την εργασία. Με 

κριτήριο λοιπόν τη συντακτική λειτουργία της μετοχής στην πρόταση έχουμε: 

- Μετοχή επιθετικής χρήσης (συμβολισμός: ΕθΜ). Η μετοχή αυτή μπορεί να λειτουργεί: 
ως επιθετικός προσδιορισμός, οπότε λέγεται επιθετική μετοχή (συμβολισμός: ΕθΜ 
ΕΠΙΘ)· ως ουσιαστικό (συμβολισμός: ΕθΜ ΟΥΣ)· και ως κατηγορούμενο ή ως 
κατηγορηματικός προσδιορισμός (συμβολισμός: ΕθΜ ΚΑΤΗΓ). 

- Μετοχή επιρρηματικής χρήσης, οπότε λέγεται και επιρρηματική μετοχή (συμβολισμός: 
ΕρΜ). Για τις ανάγκες της παρούσας εργασίας αρκεί ο γενικός επιρρηματικός ρόλος της 
μετοχής αυτής και δεν ενδιαφέρουν οι υποκατηγορίες της (χρονική, τροπική, υποθετική 
κλπ), που παρουσιάζονται αναλυτικά στην εργασία των ΚΒ-ΣΦ. 

2.4   Λειτουργική και ορολογική χρήση των μετοχών 
Στο κείμενο η χρήση της μετοχής μπορεί να είναι λειτουργική ή ορολογική. Για τη διάκριση 

αυτή γίνεται λόγος στη εργασία των ΚΒ-ΣΦ αλλά, λόγω του προσανατολισμού της εργασίας 

εκείνης προς την ορολογία, δεν γίνεται εκτενέστερη ανάλυσή της εκεί. Η χρήση είναι 

λειτουργική όταν η μετοχή χρησιμοποιείται κατ’ επιλογή του συντάκτη (εν προκειμένω του 

μεταφραστή), για λόγους γλωσσικής οικονομίας ή για λόγους ύφους γενικότερα. Η χρήση 

είναι ορολογική όταν η μετοχή αποτελεί όρο ή συνθετικό όρου, οπότε η χρήση της στο 

συγκεκριμένο συγκείμενο / θεματικό πεδίο είναι επιβεβλημένη. Έτσι, η λειτουργική χρήση 
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της μετοχής είναι προαιρετική, ενώ η ορολογική υποχρεωτική. Η ορολογική χρήση της 

μετοχής (ως όρου ή οροσυνθετικού) εκτιμήθηκε με βάση τα εξής εμπειρικά κριτήρια: 1) αν 

αντιστοιχεί σε έννοια του θεματικού πεδίου του κειμένου, η οποία, σε αυτό το θεματικό 

πεδίο, πρέπει να μεταφράζεται πάντα με τον ίδιο τρόπο και 2) αν θα συμπεριλαμβάναμε τη 

μετοχή σε ένα υποθετικό γλωσσάριο του κειμένου. 

3   Επιλογή κειμένων-δειγμάτων 
Το υλικό για την εκτέλεση της εργασίας είναι επιλεγμένα κείμενα-δείγματα, που αποτελούν 

μεταφράσεις προς τα ελληνικά από υπηρεσίες των θεσμικών οργάνων της ΕΕ. Επειδή το 

πλήθος των κειμένων από τα οποία θα μπορούσε να γίνει η επιλογή δεν είναι διαχειρίσιμο 

για δειγματοληψία, θεωρήθηκε πως για τους σκοπούς της εργασίας αυτής η καλύτερη 

προσέγγιση θα ήταν η επιλογή κειμένων σημαντικών, από διάφορα όργανα, με κάποια 

χρονική και θεματική διασπορά, των οποίων η ορολογία, η φρασεολογία αλλά και μέρη 

έχουν περιληφθεί σε πολλά άλλα κείμενα, και μάλιστα κατά τρόπο διοργανικό. Δηλαδή 

κριτήρια «αντιπροσωπευτικότητας» για την επιλογή των κειμένων-δειγμάτων ήσαν: 1) η 

προέλευση, δηλαδή το θεσμικό όργανο το οποίο εκπόνησε τη μετάφραση· 2) η χρονολογία 

εκπόνησης της μετάφρασης· 3) ο θεματικός τομέας που αποτελεί το αντικείμενο του 

κειμένου. Από τα κείμενα-δείγματα αφαιρέθηκαν, όπου υπήρχαν, οι πίνακες περιεχομένων 

(επειδή οι τίτλοι που τους αποτελούν επαναλαμβάνονται στους τίτλους και τους υπότιτλους 

του κυρίως κειμένου) καθώς και οι πίνακες αντιστοιχιών των άρθρων της υπόψη πράξης με 

άρθρα παλαιότερου νομοθετικού κειμένου (ως σώμα άγονο που αποτελεί μάλλον «θόρυβο» 

και αποβαίνει σε βάρος της αντικειμενικότητας των αποτελεσμάτων της καταμέτρησης). 

Τα κείμενα που επιλέχθηκαν φαίνονται στον πίνακα 2, μαζί με τη συνοπτική ονομασία 

καθενός, για την περαιτέρω επεξεργασία τους στην εργασία μας. Στον πίνακα δίδονται 

επίσης, εκτός από το έτος έκδοσης, το πλήθος λέξεων και το πλήθος σελίδων κάθε 

κειμένου. Το πλήθος σελίδων προέκυψε με διαίρεση του πλήθους λέξεων διά του πλήθους 

λέξεων της τυπικής σελίδας, που θεωρήθηκε η σελίδα των 300 λέξεων. Λόγω περιορισμών 

διαθέσιμου χώρου περιοριστήκαμε στην εξέταση 12 κειμένων. 
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Πίνακας 2: Έγγραφα της ΕΕ που χρησιμοποιήθηκαν ως δείγματα για την καταμέτρηση και το 
χαρακτηρισμό των μετοχών 

Α/Α Τίτλος Θεσμικό 
όργανο Έτος Λέξεις/ 

σελίδες 

1 

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του Συμβουλίου 
της 12ης Οκτωβρίου 1992 περί θεσπίσεως 
κοινοτικού τελωνειακού κώδικα  
(Κοινοτικός Τελωνειακός Κώδικας) 

Συμβούλιο 
(αρχ. μετάφρ. 
από την 
Επιτροπή) 

1992 32 174 
107 

2 

Κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του 
Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2002, για τη θέσπιση 
του δημοσιονομικού κανονισμού που εφαρμόζεται 
στο γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων (Δημοσιονομικός Κανονισμός) 

Συμβούλιο 
(αρχική 
μετάφραση 
από την 
Επιτροπή) 

2002 24 924* 
83 

3 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1290/2005 του Συμβουλίου, 
της 21ης Ιουνίου 2005, για τη χρηματοδότηση της 
κοινής γεωργικής πολιτικής 
(Χρηματοδότηση γεωργικής πολιτικής) 

Συμβούλιο 
(αρχ. μετάφρ. 
από την 
Επιτροπή) 

2005 13 467* 
45 

4 

Απόφαση αριθ. 1982/2006/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18ης 
Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με το έβδομο πρόγραμμα-
πλαίσιο δραστηριοτήτων έρευνας, τεχνολογικής 
ανάπτυξης και επίδειξης της Ευρωπαϊκής 
Κοινότητας (2007-2013)  
(7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο ΕΑ&E) 

Συμβούλιο 
(αρχική 
μετάφραση 
από την 
Επιτροπή) 

2006 27 773 
93 

5 

ΠΡΑΣΙΝΗ ΒΙΒΛΟΣ 
Ευρωπαϊκή στρατηγική για αειφόρο, ανταγωνιστική 
και ασφαλή ενέργεια, COM(2006) 105 τελικό 
(Πράσινη Βίβλος για ασφαλή ενέργεια) 

Επιτροπή 

2006 9 411* 
31 

6 
Πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής για το 2009 
(COM (2008) 712 τελικό) 
(Πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής, 2009) 

Επιτροπή 
2008 14 088 

47 

7 
Απόφαση του Συμβουλίου της 6ης Απριλίου 2009 
για την ίδρυση Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Υπηρεσίας 
(Ευρωπόλ) (Ίδρυση Ευρωπόλ) 

Συμβούλιο 
2009 21 450 

72 

8 
Ψήφισμα αριθ. Α4-0320/96 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου σχετικά με τον Παγκόσμιο Οργανισμό 
Εμπορίου (ΠΟΕ) (Ψήφισμα Α4-0320/96, ΠΟΕ) 

Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο 1996 5 699 

19 

9 

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με 
την αξιολόγηση του Γύρου της Ντόχα μετά την 
υπουργική διάσκεψη του ΠΟΕ στο Χονγκ Κονγκ 
(P6_TA(2006)0123) 
(Ψήφισμα P6_TA(2006)0123, Γύρος Ντόχα) 

Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο 

2006 5 353 
18  

10 
Απόφαση του Δικαστηρίου (πρώτο τμήμα) της 23ης 
Απριλίου 2009 στις συνεκδικαζόμενες υποθέσεις C 
261/07 και C-299/07 (Συνεκδικαζόμενες υποθέσεις) 

Δικαστήριο 
2009 6 290 

21 

11 

Ένα πρόγραμμα για την Ευρώπη: Οι προτάσεις της 
κοινωνίας των πολιτών (CESE 593/2009) 
(Πρόγραμμα για την Ευρώπη) 

Ευρωπαϊκή 
Οικονομική 
και Κοινωνική 
Επιτροπή  

2009 11 324* 
38 

12 Λευκή Βίβλος για την πολυεπίπεδη διακυβέρνηση 
(CdR 89/2009 fin) (Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση) 

Επιτροπή των 
Περιφερειών  2009 14 445* 

48 

 ΣΥΝΟΛΟ    186 398 
622 

* Κατά την καταμέτρηση δεν λήφθηκαν υπόψη οι (ενδεχόμενοι) πίνακες περιεχομένων ή/και 
αντιστοιχιών. 
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Παρατήρηση: Κατά τη διαδικασία λειτουργίας της ΕΕ, η δρομολόγηση θεμάτων για εξέταση στους 
διάφορους τομείς δραστηριοτήτων και για λήψη σχετικών αποφάσεων γίνεται κατά κανόνα από την 
Επιτροπή. Αυτή η δρομολόγηση συνίσταται πάντοτε στην έκδοση κάποιου κειμένου της Επιτροπής, το 
οποίο στη συνέχεια διαβιβάζεται στα υπόλοιπα όργανα (Συμβούλιο, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 
Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, Επιτροπή των Περιφερειών) και διακινείται μεταξύ 
τους. Στην πορεία αυτή συνήθως διατηρεί τα αρχικά του γλωσσικά χαρακτηριστικά, καθώς και το αρχικό 
του γλωσσικό ύφος. Στα υπόλοιπα όργανα, εκτός από την Επιτροπή, τα πρωτότυπα κείμενα που 
μεταφράζονται είναι λιγότερα και με μικρότερη θεματική ποικιλότητα. Για το λόγο αυτό, στον κατάλογο 
επιλογής των κειμένων-δειγμάτων επιλέγονται περισσότερα και ογκωδέστερα κείμενα της Επιτροπής. 

4    Εντοπισμός, χαρακτηρισμός, καταμέτρηση των μετοχών και 
πινακοποίηση των αποτελεσμάτων 

Ο εντοπισμός, με ταυτόχρονο χαρακτηρισμό, των μετοχών στα επιλεχθέντα κείμενα έγινε 

«ημιαυτόματα». Ακολούθησε η καταμέτρηση ανά είδος, με τρόπο αυτοματοποιημένο (με τη 

λειτουργία «Εύρεση και αντικατάσταση» (Find & Replace) του λογισμικού Word). 

Τα ποσοτικά αποτελέσματα φαίνονται κατά κείμενο και συγκεντρωτικά στους πίνακες που 

ακολουθούν. Κυρίως λόγω έλλειψης χώρου, αλλά και επειδή ο αναγνώστης μπορεί στους 

πίνακες να διαμορφώνει αμέσως κατ’ εκτίμηση εικόνα των αναλογιών των μεγεθών τόσο 

μεταξύ τους όσο και σε σχέση με τα σύνολα, δεν υπολογίστηκαν ποσοστά. 

 

1 Κοινοτικός Τελωνειακός Κώδικας 
Επιτροπή/Συμβούλιο, 1992, σελ. 107/17,2%* ΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ 

ΚΑΤΑΝΟΜΗ 
ΣΥΝΟΛΟ: 207 ΣΥΝΟΛΟ: (411) 636Συνολικό πλήθος μετοχών:  (618) 843 

Πλήθος μετοχών ανά σελίδα:  (5,78) 7,88 
ΕΕνεστ1      18 

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΑΤΑ ΧΡΗΣΗ  ΕΕνεστ2:     40 

ΕθΜ ΕΠΙΘ:  324 

 Λειτουργική Ορολογική ΣΥΝΟΛΟ ΕΕνεστ3:   149 
ΠΕνεστ: 198 

ΕθΜ ΟΥΣ:      73) 
398 

Τυπική 139 46 185 ΕΑορΑ:         0 
Άτυπη 291 (142) 367 (433) 658 ΕΑορΒ:         0 ΠΑορ:  37 ΕθΜ ΚΑΤΗΓ:  94 

ΣΥΝΟΛΟ 430 (188) 413 (618) 843 ΕΠαρ:           Ø ΠΠαρ:(176)  401 ΕρΜ:                27 

* Το ποσοστό αυτό αντιπροσωπεύει τη συμμετοχή του υπόψη κειμένου στο συνολικό δείγμα (622 
σελίδες). 

 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Λόγω του αντικειμένου που διαλαμβάνεται στο κείμενο αυτό, κατέχει δεσπόζουσα θέση 
η λέξη «καθεστώς», με 225 εμφανίσεις. Η λέξη αυτή θεωρήθηκε μετοχή ΠΠαρ (σύμφωνα με το λεξικό 
Μπαμπινιώτη), κατ' εξαίρεση άτυπη (διότι οι συνήθεις μετοχές ΠΠαρ σε –μένος είναι τυπικές), με 
ορολογική χρήση. Εκτός του ότι η ίδια η λέξη είναι όρος (ταυτόσημος με τον πλήρη όρο «τελωνειακό 
καθεστώς»), απαντά σε σύμπλοκους όρους όπως καθεστώς τελωνειακής αποταμίευσης, κοινοτικό 
καθεστώς, μη κοινοτικό καθεστώς, καθεστώς εσωτερικής διαμετακόμισης και άλλους. Στον πίνακα, στις 
οικείες θέσεις, δίδονται με μικρά γράμματα σε παρένθεση τα αριθμητικά δεδομένα που θα προκύψουν 
σε περίπτωση που η λέξη αυτή απομονωθεί ή δεν θεωρηθεί μετοχή. 
Στην περίπτωση αυτή παρατηρείται προσέγγιση των αναλογιών μεταξύ των αριθμητικών στοιχείων του 

πίνακα προς τις αντίστοιχες αναλογίες των άλλων πινάκων. 
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2 Δημοσιονομικός Κανονισμός 
Επιτροπή/Συμβούλιο, 2002, σελ. 83/13,3% ΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ 

ΚΑΤΑΝΟΜΗ 
ΣΥΝΟΛΟ:    243 ΣΥΝΟΛΟ:    392 Συνολικό πλήθος μετοχών:                      635 

Πλήθος μετοχών ανά σελίδα:                  7,65 
ΕΕνεστ1:     17 

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΑΤΑ ΧΡΗΣΗ  ΕΕνεστ2:    146 

ΕθΜ ΕΠΙΘ:      342 

 Λειτουργική Ορολογική ΣΥΝΟΛΟ ΕΕνεστ3:     77 
ΠΕνεστ:     219 

ΕθΜ ΟΥ          177 
Τυπική 104 33 137 ΕΑορΑ:         3 
Άτυπη 417 81 498 ΕΑορΒ:         0 ΠΑορ:         46 ΕθΜ ΚΑ            82 

ΣΥΝΟΛΟ 521 114 635 ΕΠαρ:           Ø ΠΠαρ:       127 ΕρΜ:                34 
 
3 Χρηματοδότηση γεωργικής πολιτικής 
Επιτροπή/Συμβούλιο, 2005, σελ. 45/7,2% ΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ 

ΚΑΤΑΝΟΜΗ 
ΣΥΝΟΛΟ:      81 ΣΥΝΟΛΟ:    234 Συνολικό πλήθος μετοχών:                      315 

Πλήθος μετοχών ανά σελίδα:                  7,00 
ΕΕνεστ1:     10 

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΑΤΑ ΧΡΗΣΗ  ΕΕνεστ2:     21 

ΕθΜ ΕΠΙΘ:      206 

 Λειτουργική Ορολογική ΣΥΝΟΛΟ ΕΕνεστ3:     49 
ΠΕνεστ:     111 

ΕθΜ ΟΥΣ:         45 
Τυπική 71 48 119 ΕΑορΑ:         1 
Άτυπη 187 9 196 ΕΑορΒ:         0 ΠΑορ:         11 ΕθΜ ΚΑΤΗΓ:    31 

ΣΥΝΟΛΟ 258 57 315 ΕΠαρ:           Ø ΠΠαρ:       112 ΕρΜ:                 33 
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Σε σχέση με τους άλλους πίνακες, εδώ παρατηρείται «αντιστροφή» της σχέσης άτυπων 
ορολογικών χρήσεων προς τυπικές ορολογικές χρήσεις. Η απόκλιση οφείλεται στη χρησιμοποίηση στο 
κείμενο (λόγω του θέματός του) με μεγάλη συχνότητα των (τυπικών) μετοχών διαπιστευμένος και 
επιμερισμένος στους όρους διαπιστευμένος οργανισμός, διαπιστευμένος οργανισμός πληρωμών, και 
επιμερισμένη διαχείριση. Στον ίδιο λόγο οφείλεται και η ευρύτερη, σε σχέση με τους άλλους πίνακες, 
ποσοτική υπεροχή των ΕθΜ ΕΠΙΘ έναντι των ΕθΜ ΟΥΣ. 
 
4 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο ΕΑ &E 
Επιτροπή/Συμβούλιο, 2006, σελ. 93/14,9% ΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ 

ΚΑΤΑΝΟΜΗ 
ΣΥΝΟΛΟ:    261 ΣΥΝΟΛΟ:    533 Συνολικό πλήθος μετοχών:                      794 

Πλήθος μετοχών ανά σελίδα:                  8,54 
ΕΕνεστ1:     48 

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΑΤΑ ΧΡΗΣΗ  ΕΕνεστ2:    142 

ΕθΜ ΕΠΙΘ:      325 

 Λειτουργική Ορολογική ΣΥΝΟΛΟ ΕΕνεστ3:     70 
ΠΕνεστ:      347 

ΕθΜ ΟΥΣ:       238 
Τυπική 210 14 224 ΕΑορΑ:         1 
Άτυπη 508 62 570 ΕΑορΒ:         0 ΠΑορ:            7 ΕθΜ ΚΑΤΗΓ:    59 

ΣΥΝΟΛΟ 718 76 794 ΕΠαρ:           Ø ΠΠαρ:         179 ΕρΜ:               172 
 
5 Πράσινη Βίβλος για ασφαλή ενέργεια 
Επιτροπή, 2006, σελ. 31/5,0% ΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ 

ΚΑΤΑΝΟΜΗ 
ΣΥΝΟΛΟ:      64 ΣΥΝΟΛΟ:    163 Συνολικό πλήθος μετοχών:                      227 

Πλήθος μετοχών ανά σελίδα:                  7,32 
ΕΕνεστ1:     17 

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΑΤΑ ΧΡΗΣΗ  ΕΕνεστ2:     39 

ΕθΜ ΕΠΙΘ:     148 

 Λειτουργική Ορολογική ΣΥΝΟΛΟ ΕΕνεστ3:      4 
ΠΕνεστ:        76 

ΕθΜ ΟΥΣ:        31 
Τυπική 87 14 101 ΕΑορΑ:        4 
Άτυπη 120 6 126 ΕΑορΒ:        0 ΠΑορ:            0 ΕθΜ ΚΑΤΗΓ:   13 

ΣΥΝΟΛΟ 207 20 227 ΕΠαρ:          Ø ΠΠαρ:          87 ΕρΜ:               35 
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Για τη σχέση άτυπων ορολογικών χρήσεων προς τυπικές ορολογικές χρήσεις, στον 
πίνακα αυτόν παρατηρείται ό,τι στον πίνακα 3. Εδώ υπερισχύουν ποσοτικά οι τυπικές μετοχές 
διασυνδεδεμένος και κατανεμημένος, στους όρους διασυνδεδεμένο δίκτυο και κατανεμημένη παραγωγή. 
Το φαινόμενο επιδεινώνει η μικρή έκταση του κειμένου. 
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6 Πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής, 2009 
Επιτροπή, 2008, σελ. 47/7,6% ΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ 

ΚΑΤΑΝΟΜΗ 
ΣΥΝΟΛΟ:     92 ΣΥΝΟΛΟ:    231 Συνολικό πλήθος μετοχών:                      323 

Πλήθος μετοχών ανά σελίδα:                  6,87 
ΕΕνεστ1:     26 

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΑΤΑ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΥΠΟ  ΕΕνεστ2:     40 

ΕθΜ ΕΠΙΘ:       142 

 Λειτουργική Ορολογική ΣΥΝΟΛΟ ΕΕνεστ3:     25 
ΠΕνεστ:       98 

ΕθΜ ΟΥΣ:        115 
Τυπική 120 18 138 ΕΑορΑ:         1 
Άτυπη 164 21 185 ΕΑορΒ:         0 ΠΑορ:           4 ΕθΜ ΚΑΤΗΓ:     16 

ΣΥΝΟΛΟ 284 39 323 ΕΠαρ:           Ø ΠΠαρ:        129 ΕρΜ:                  50 
 
7 Ίδρυση Ευρωπόλ 
Συμβούλιο, 2009, σελ. 72/11,6% ΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ 

ΚΑΤΑΝΟΜΗ 
ΣΥΝΟΛΟ:   255 ΣΥΝΟΛΟ:   (480) 

635 
Συνολικό πλήθος μετοχών:                      890 
Πλήθος μετοχών ανά σελίδα:                12,36 

ΕΕνεστ1:     11 
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΑΤΑ ΧΡΗΣΗ  ΕΕνεστ2:    102 

ΕθΜ ΕΠΙΘ:      305 

 Λειτουργική Ορολογική ΣΥΝΟΛΟ ΕΕνεστ3:    141 
ΠΕνεστ:      144 

ΕθΜ ΟΥΣ:      (344) 
499 

Τυπική 283 (31) 186 (314) 469 ΕΑορΑ:          1 
Άτυπη 392 29 421 ΕΑορΒ:          0 ΠΑορ:           17 ΕθΜ ΚΑΤΗΓ:    32 

ΣΥΝΟΛΟ 675 (60) 215 890 ΕΠαρ:            Ø ΠΠαρ:       (319) 
474  ΕρΜ:                 54 

 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Λόγω του αντικειμένου που διαλαμβάνεται στο κείμενο αυτό, κατέχει δεσπόζουσα θέση 
η λέξη «δεδομένα». Η ίδια η λέξη δεδομένα δεν θεωρήθηκε όρος αλλά αποτελεί μέρος σύμπλοκων 
όρων, όπως υπόθεμα δεδομένων, αρχεία δεδομένων, αρχεία δεδομένων εργασίας, προσωπικά 
δεδομένα, υποκείμενο των δεδομένων και άλλους, με 155 εμφανίσεις (ο αριθμός 155 δεν περιλαμβάνει 
τις εμφανίσεις της λέξης δεδομένα σε λειτουργική χρήση, που είναι εξαιρετικά πολυάριθμες). Στον 
πίνακα, στις οικείες θέσεις, δίδονται με μικρά γράμματα σε παρένθεση τα αριθμητικά δεδομένα που θα 
προκύψουν σε περίπτωση που η λέξη αυτή απομονωθεί ή δεν θεωρηθεί μετοχή. 
Στην περίπτωση αυτή παρατηρείται προσέγγιση των αναλογιών μεταξύ των αριθμητικών στοιχείων του 
πίνακα προς τις αντίστοιχες αναλογίες των άλλων πινάκων. 
 
8 Ψήφισμα Α4-0320/96, ΠΟΕ 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, έτος 1996, σελ. 19 ΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ 

ΚΑΤΑΝΟΜΗ 
ΣΥΝΟΛΟ:     67 ΣΥΝΟΛΟ:      85 Συνολικό πλήθος μετοχών:                      152 

Πλήθος μετοχών ανά σελίδα:                  8,00 
ΕΕνεστ1:     28 

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΑΤΑ ΧΡΗΣΗ  ΕΕνεστ2:     29 

ΕθΜ ΕΠΙΘ:        81 

 Λειτουργική Ορολογική ΣΥΝΟΛΟ ΕΕνεστ3:     10 
ΠΕνεστ:        49 

ΕθΜ ΟΥΣ:         37 
Τυπική 68 4 72 ΕΑορΑ:         0 
Άτυπη 40 40 80 ΕΑορΒ:         0 ΠΑορ:            1 ΕθΜ ΚΑΤΗΓ:      2 

ΣΥΝΟΛΟ 108 44 152 ΕΠαρ:           Ø ΠΠαρ:           35 ΕρΜ:                 32 
 
9 Ψήφισμα P6_TA(2006)0123, Γύρος Ντόχα 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 2006, σελ. 18/2,9% ΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ 

ΚΑΤΑΝΟΜΗ 
ΣΥΝΟΛΟ:     83 ΣΥΝΟΛΟ:    103 Συνολικό πλήθος μετοχών:                      186 

Πλήθος μετοχών ανά σελίδα:                10,33 
ΕΕνεστ1:     47 

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΑΤΑ ΧΡΗΣΗ  ΕΕνεστ2:     14 

ΕθΜ ΕΠΙΘ:        89 

 Λειτουργική Ορολογική ΣΥΝΟΛΟ ΕΕνεστ3:     22 
ΠΕνεστ:       55 

ΕθΜ ΟΥΣ:         37 
Τυπική 76 15 91 ΕΑορΑ:         0 
Άτυπη 65 30 95 ΕΑορΒ:         0 ΠΑορ:           1 ΕθΜ ΚΑΤΗΓ:      6 

ΣΥΝΟΛΟ 141 45 186 ΕΠαρ:           Ø ΠΠαρ:          47 ΕρΜ:                 54 
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10 Συνεκδικαζόμενες αποφάσεις C 261/07 και C-299/07 
Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, 2009, σελ. 21/3,4% ΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ 

ΚΑΤΑΝΟΜΗ 
ΣΥΝΟΛΟ: 81 ΣΥΝΟΛΟ:    137 Συνολικό πλήθος μετοχών:                      218 

Πλήθος μετοχών ανά σελίδα:                10,38 
ΕΕνεστ1:   5 

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΑΤΑ ΧΡΗΣΗ  ΕΕνεστ2:   4 

ΕθΜ ΕΠΙΘ:      95 

 Λειτουργική Ορολογική ΣΥΝΟΛΟ ΕΕνεστ3:  71 
ΠΕνεστ:       94 

ΕθΜ ΟΥΣ:        82 
Τυπική 44 0 44 ΕΑορΑ:      1 
Άτυπη 122 52 174 ΕΑορΒ:      0 ΠΑορ:           3 ΕθΜ ΚΑΤΗΓ:     4 

ΣΥΝΟΛΟ 166 52 218 ΕΠαρ:        Ø ΠΠαρ:          40 ΕρΜ:                27 
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Η τιμή 0 για την τυπική ορολογική χρήση οφείλεται σε σύμπτωση, που γίνεται 
πιθανότερη σε περίπτωση κειμένου με μικρή έκταση. Λόγω του θέματος της απόφασης, εκεί επικρατούν 
ποσοτικά όροι όπως συνοδευόμενη με δώρα προσφορά, αιτούν δικαστήριο, κ.λπ. 
 
11 Πρόγραμμα για την Ευρώπη 
ΕΟΚΕ, 2009, σελ. 38/6,1% ΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ 

ΚΑΤΑΝΟΜΗ 
ΣΥΝΟΛΟ:     64 ΣΥΝΟΛΟ:    140 Συνολικό πλήθος μετοχών:                      204 

Πλήθος μετοχών ανά σελίδα:                  5,37 
ΕΕνεστ1:     19 

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΑΤΑ ΧΡΗΣΗ  ΕΕνεστ2:     34 

ΕθΜ ΕΠΙΘ:       121 

 Λειτουργική Ορολογική ΣΥΝΟΛΟ ΕΕνεστ3:     11 
ΠΕνεστ:       52 

ΕθΜ ΟΥΣ:          45 
Τυπική 88 19 107 ΕΑορΑ:         0 
Άτυπη 79 18 97 ΕΑορΒ:         0 ΠΑορ:           0 ΕθΜ ΚΑΤΗΓ:     13 

ΣΥΝΟΛΟ 167 37 204 ΕΠαρ:           Ø ΠΠαρ:          88 ΕρΜ:                 25 
 
12 Λευκή Βίβλος, Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση 
Επιτροπή των Περιφερειών 2009, σελ. 
48/7,7% 

ΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ 
ΚΑΤΑΝΟΜΗ 

ΣΥΝΟΛΟ:      94 ΣΥΝΟΛΟ:    166 Συνολικό πλήθος μετοχών:                      260 
Πλήθος μετοχών ανά σελίδα:                  5,42 

ΕΕνεστ1:     35 
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΑΤΑ ΧΡΗΣΗ  ΕΕνεστ2:     45 

ΕθΜ ΕΠΙΘ:       144 

 Λειτουργική Ορολογική ΣΥΝΟΛΟ ΕΕνεστ3:     14 
ΠΕνεστ:      62 

ΕθΜ ΟΥΣ:          65 
Τυπική 125 7 132 ΕΑορΑ:         0 
Άτυπη 113 15 128 ΕΑορΒ:         0 ΠΑορ:          3 ΕθΜ ΚΑΤΗΓ:     16 

ΣΥΝΟΛΟ 238 22 260 ΕΠαρ:           Ø ΠΠαρ:       101 ΕρΜ:                  35 
 
Συγκεντρωτικά για όλα τα Όργανα/κείμενα 
Σελίδες 622/100,0% ΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ 

ΚΑΤΑΝΟΜΗ 
ΣΥΝΟΛΟ: 1 592 ΣΥΝΟΛΟ: 3 455 Συνολικό πλήθος μετοχών:                   5 047 

Πλήθος μετοχών ανά σελίδα:                  8,11 
ΕΕνεστ1:   281 

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΑΤΑ ΧΡΗΣΗ  ΕΕνεστ2:   656 

ΕθΜ ΕΠΙΘ:    2 322 

 Λειτουργική Ορολογική ΣΥΝΟΛΟ ΕΕνεστ3:   643 
ΠΕνεστ: 1 505 

ΕθΜ ΟΥΣ:     1 769 
Τυπική 1 415 404 1 819 ΕΑορΑ:       12 
Άτυπη 2 498 730 3 228 ΕΑορΒ:         0 ΠΑορ:      130 ΕθΜ ΚΑΤΗΓ:   378 

ΣΥΝΟΛΟ 3 913 1 134 5 047 ΕΠαρ:           Ø ΠΠαρ:   1 820 ΕρΜ:                578 
 
5   Ενδείξεις συναγόμενες από τους πίνακες 
5.1   Πλήθος μετοχών ανά σελίδα 

Αν και, λόγω του μικρού πλήθους τους, η αντιπροσωπευτικότητα των δειγμάτων θα 

μπορούσε να αμφισβητηθεί, στο πλήθος μετοχών ανά σελίδα διακρίνεται κάποια τάση 

ομοιομορφίας για κάθε όργανο. Έτσι, παρατηρείται: αυξημένο πλήθος για το Δικαστήριο 
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(10,38), που βασίμως θα μπορούσε να θεωρηθεί αντιπροσωπευτικό πάγιας τάσης στο 

όργανο αυτό· χαμηλό για τις ΕΟΚΕ και ΕτΠ (5,37 έως 5,42)· ενδιάμεσο και αρκετά σταθερό 

για Επιτροπή/Συμβούλιο (6,87 έως 8,54). 

Όσον αφορά το πλήθος μετοχών ανά σελίδα, στα κείμενα αριθ 1, αριθ. 3, αριθ. 5 και αριθ. 7, 

παρατηρήθηκε η σημαντική επιρροή που μπορεί να έχουν στα αριθμητικά δεδομένα λίγοι 

συγκεκριμένοι όροι λόγω της υψηλής συχνότητας παρουσίας τους. Θα μπορούσε να γίνει 

λόγος για κάποια πολωτική τάση γύρω από αυτούς τους όρους! Σχετικές λεπτομέρειες και 

εξηγήσεις δίδονται στις σημειώσεις κάτω από τους αντίστοιχους πίνακες. Πρόκειται για 

φαινόμενο, που μάλλον χαρακτηρίζει την ευρεία πλειονότητα κειμένων (νομοθετικών, 

διοικητικών, προτύπων), με εξειδικευμένο αντικείμενο (θέμα). Για να φανεί καλύτερα η 

επιρροή αυτή, στους πίνακες των κειμένων αριθ. 1 και αριθ. 7 δίδονται ειδικά, ξεχωριστά, 

αριθμητικά δεδομένα. 

Επίσης, για τα κείμενα Επιτροπής/Συμβουλίου, δεν διαφαίνεται επιρροή του πλήθους 

σελίδων στο πλήθος μετοχών ανά σελίδα, οφειλόμενη, π.χ., στη δομή των κειμένων 

(Αιτιολογικό, Διατακτικό, Παραρτήματα). 

5.2   Γραμματική τυπολογία 

Σε όλα τα κείμενα, απολύτως οι μετοχές ΕΕνεστ1 είναι πολύ λίγες, αν και «αναγνωρίζονται» 

από τη γραμματική. Ταυτοχρόνως η συχνότητα εμφάνισής τους είναι κατά πολύ μικρότερη 

από την αντίστοιχη των τύπων ΕΕνεστ2 και ΕΕνεστ3. Επίσης, παρατηρήθηκε ότι, στα 

περισσότερα από τα κείμενα που εξετάστηκαν, ορισμένες μετοχές χρησιμοποιούνται με 

κάποιο τυποποιημένο τρόπο, σαν πάγιο δομικό τους στοιχείο. Πρόκειται για τις μετοχές 

έχοντας υπόψη, λαμβάνοντας υπόψη και εκτιμώντας. Το φαινόμενο αυτό είναι γενικότερο, 

και ισχύει για σημαντικότατο ποσοστό ΚΟΕΕ. Μάλιστα είναι εντυπωσιακό πως στα κείμενα 

αριθ 8, αριθ. 9 και αριθ. 10 του πίνακα 2 οι τύποι αυτοί απαντούν 20 φορές στις 28, 35 

φορές στις 47 και 2 φορές στις 5 αντιστοίχως. 

Για τις μετοχές ΕΕνεστ2 και ΕΕνεστ3, που δεν «αναγνωρίζονται», παρατηρείται πως 

σημαντικό ποσοστό τους είναι ΕθΜ ΟΥΣ. Σχετικά παραδείγματα: περιβάλλον, ενδιαφέρον, 

καθήκον, συμφέρον, ιθύνων, παράγων, συμμετέχων (ΕΕνεστ2), ή προσόν, συνιστώσα, 

παρών, αιτών (ΕΕνεστ 3). 

Οι μετοχές ΕΑορΑ, όπως - π.χ. - διαρρεύσαντος, συμβάντα, απαντήθηκαν σπανίως, και ο 

αριθμός 12 του συγκεντρωτικού πίνακα βασικά οφείλεται σε επαναλήψεις.  

Μετοχή ΕΑορΒ δεν βρέθηκε στα κείμενα που εξετάστηκαν. 

Για την παθητική φωνή, είναι εμφανής η γενικευμένη ποσοτική υπεροχή της χρήσης της 

παθητικής μετοχής σε σχέση με τη χρήση της ενεργητικής μετοχής. Όσον αφορά τους 
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χρόνους, επισημαίνεται ότι ποσοτικά η παρουσία μετοχών ΠΕνεστ δεν υπολείπεται πολύ 

από την τυπική μετοχή ΠΠαρ, με χρήση τόσο λειτουργική, όσο και ορολογική. 

Επίσης, παρουσιάζει ενδιαφέρον το γεγονός πως επιβιώνει η μετοχή ΠΑορ. Μερικά 

παραδείγματα τύπων που συναντήσαμε είναι: βεβαιωθείσα (απαίτηση), επιτευχθέντα 

(αποτελέσματα) επιλεγέντες (!) (στόχοι), καταβληθέντα (ποσά), προηγηθέντα (έτη) και πολλά 

άλλα. 

Στο σημείο αυτό αξίζει να επισημανθεί η παρουσία αρχαιοπρεπών τύπων με συχνότητα 

αξιόλογη για την περίπτωση. Π.χ. είδαμε τις μετοχές εκτεταμένος, ανιούσα (προσέγγιση), 

πεπερασμένος, συνδεδεμένος, μεμονωμένος, διασυνδεδεμένος, διατιθέμενος, ενδεδειγμένος, 

εγχειριζόμενο (στον υπόλογο), υφιστάμενος και αρκετές άλλες, αλλά και, συχνά, το 

φαινόμενο της μετάπτωσης του τόνου στις μετοχές του ΠΕνεστ, όπως στις περιπτώσεις: 

τηρουμένων (των βασικών γραμμών), συμπεριλαμβανομένων, εξαιρουμένων, 

διαχωριζομένων (πιστώσεων), και πολλές άλλες. 

5.3   Τυπική και άτυπη χρήση 

Τα συμπεράσματα σχετικά με την τυπική και την άτυπη χρήση της μετοχής, όπως ορίζονται 

οι έννοιες αυτές στην παράγραφο 2.2., αποτελούν ουσιώδες σημείο αυτής της εργασίας. 

Συγκεντρωτικά, ποσοτικώς η άτυπη χρήση υπερέχει κατά πολύ της τυπικής. Η ομόρροπη 

υπεροχή που παρατηρείται και στα συγκεκριμένα κείμενα έχει πολύ λίγες εξαιρέσεις, όπου 

μάλιστα η αρνητική διαφορά είναι πολύ περιορισμένη. 

Αυτό σημαίνει σαφώς ότι στα κείμενα που μελετήσαμε, χωρίς καμία αμφιβολία, γίνεται 

άτυπα χρήση μετοχών που δεν προβλέπονται επίσημα. 

Η χρήση αυτή αντιπροσωπεύεται ευρύτατα τόσο σε χρόνους και φωνές όσο και σε  

λειτουργική ή ορολογική αποστολή. Π. χ. σταχυολογούμε: ισχυόντων κανόνων, προσφέρων, 

αθετών δικαιούχος, επόμενη συνεδρίαση, προαναφερόμενη προθεσμία, εφεξής καλούμενων, 

ανακτηθέντα ποσά, ακυρωθέντα κονδύλια, εγκεκριμένη πίστωση. 

5.4   Συντακτική λειτουργία 

Από άποψη συντακτική, ποσοτικά υπερέχουν με μεγάλη διαφορά οι ΕθΜ. Εμφανίζονται ως 

επιθετικοί προσδιορισμοί, κατηγορούμενα ή κατηγορηματικοί προσδιορισμοί, δηλαδή 

ουσιαστικά με ρόλους παραπλήσιους. Γραμματικώς μπορεί να πρόκειται για μετοχές 

οποιουδήποτε χρόνου και φωνής, πλην του ΕΕνεστ1. 

Τις περισσότερες φορές οι επιθετικές μετοχές που εμφανίζονται ως ουσιαστικά είναι 

«καθιερωμένα» ουσιαστικά, όπως π.χ. ο εμπορευόμενος, ο εργαζόμενος, τα περιεχόμενα, το 

προϊόν και λιγότερο συχνά καλύπτουν «αυθόρμητα» ανάγκη του κειμένου, όπως π.χ. 

«δεσμεύεται … το πρόσωπο στο οποίο έχουν μεταβιβασθεί τα δικαιώματα και οι 
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υποχρεώσεις του προηγουμένου», «Θα προσφέρει … πρόσθετη κοινοτική χρηματοδοτική 

στήριξη στους συμμετέχοντες που συγκεντρώνουν …». 

Ακριβώς η πρώτη κατηγορία αυτών των μετοχών απαντά ως επί το πλείστον σαν συνθετικό 

όρων, γι’ αυτό και στους πίνακες, με λίγες εξαιρέσεις, η κατηγορία ΕθΜ ΟΥΣ πλησιάζει πολύ 

ή και υπερβαίνει αριθμητικά τις μετοχές με ορολογική χρήση. 

Σε όλα τα κείμενα οι ΕρΜ υπολείπονται ποσοτικά των άλλων. Οι μετοχές αυτές βασικά είναι: 

οι μετοχές ΕΕνεστ1, π. χ. τα περίφημα εκτιμώντας και έχοντας υπόψη στις αιτιολογικές 

σκέψεις και στα σημεία αναφοράς των ΚΟΕΕ, και άλλες όπως θεωρώντας, γνωρίζοντας, 

συσπειρώνοντας, προτείνοντας, διασφαλίζοντας, ακολουθώντας, καθιστώντας, 

προωθώντας· όσες από τις άλλες απαντούν ως απόλυτες επιρρηματικές μετοχές, π.χ. 

(συμ)περιλαμβανομένων, εξαιρουμένων, δεδομένης της κατάστασης …, που γραμματικώς 

συνήθως είναι μετοχές ΠΕνεστ ή ΠΠαρ. 

Δυστυχώς, η ιδέα να δοθούν στους πίνακες συνδυασμένα στοιχεία για χρόνο/συντακτική 

θέση, που θα ήταν απολύτως εφικτό, απορρίφθηκε χωρίς συζήτηση λόγω διαθέσιμου 

χώρου. 

5.5   Λειτουργική και ορολογική χρήση 

Η εργασία έδειξε πως δεν θα είχε νόημα η λεπτομερής ενασχόληση με ορολογία, από κάθε 

άποψη, αλλά και για την παράμετρο μετοχές, απευθείας στα κείμενα που εξετάστηκαν. Θα 

ήταν προτιμότερη η χρήση γλωσσαρίων, όπως έκαναν οι ΚΒ-ΣΦ. 

Πάντως στους πίνακες διαπιστώνεται πως ποσοτικά η ορολογική χρήση τυπικών και 

άτυπων μετοχών υπολείπεται της λειτουργικής, άλλοτε λιγότερο και άλλοτε περισσότερο, 

αλλά σε όλα τα κείμενα. Αυτό πρέπει μάλλον να θεωρηθεί αναμενόμενο σε 

πολιτικά/διοικητικά κείμενα, καθένα από τα οποία εστιάζει σε συγκεκριμένο θέμα. 

Επίσης έχει ενδιαφέρον η γενική υπεροχή της άτυπης ορολογικής χρήσης σε σχέση με την 

τυπική ορολογική χρήση, με τρεις σημαντικές εξαιρέσεις: τα κείμενα αριθ 3, αριθ. 5 και αριθ. 

7. Αξίζει ακόμη να παρατηρηθεί πως στην περίπτωση του κειμένου αριθ. 1 η υπεροχή αυτή 

είναι αφύσικη. Οι ιδιομορφίες αυτών των κειμένων εξηγούνται στις σημειώσεις που 

συνοδεύουν τους αντίστοιχους πίνακες. 

6   Συμπεράσματα 
Στην εργασία των ΚΒ-ΣΦ, που έδωσε έναυσμα για να ακολουθήσει η παρούσα εργασία, η 

στόχευση ήταν συγκεντρωμένη. Εδώ, με εφαρμογή της ίδιας, πολύτιμης για μας βάσης, 

επιχειρήθηκε η εξαγωγή μακροσκοπικών συμπερασμάτων σε «ανοικτό» πεδίο. Για το λόγο 

αυτό η εργασία μας απέδωσε ενδείξεις και τάσεις. 

Από τη συχνότητα εμφάνισης των μετοχών στα κοινοτικά κείμενα προκύπτει ότι και ο λόγος 
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των οργάνων της ΕΕ, όπως ο επιστημονικός λόγος, έχει ανάγκη τη μετοχή· τουλάχιστον 

είναι βέβαιο ότι τη χρησιμοποιεί στην πράξη. Και «μια γραμματική της νέας ελληνικής, ως 

γένους, πρέπει να καλύπτει ικανοποιητικά και όλα τα είδη της, δηλαδή όχι μόνο τη ΓΝΕ 

(γενική νέα ελληνική), αλλά και τις ΕΓ (ειδικές γλώσσες) όλων των ΘΠ (θεματικών πεδίων)» 

[5]. 

Συνιστούμε, συνεπώς, συστηματικότερη κάλυψη όλων των τύπων των μετοχών που 

προαναφέραμε από τα εγχειρίδια γραμματικής της ΝΕ - και, ευτυχώς, βλέπουμε ότι υπάρχει 

τέτοια τάση, π.χ. στη νέα σχολική γραμματική που πρόκειται να αντικαταστήσει στο 

Γυμνάσιο τη γραμματική Τριανταφυλλίδη. 
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20   Ορολογία και τηλεοπτική δημοσιογραφική γλώσσα – Η «στάση 
υψηλής εικονικής ευμένειας» 

    
Νικολέττα Τσιτσανούδη - Μαλλίδη 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Η παρούσα εργασία εντάσσεται στο πλαίσιο της προσπάθειας να περιγραφεί η συγχρονική κατάσταση 

της ελληνικής γλώσσας, έτσι όπως αυτή χρησιμοποιείται στα τηλεοπτικά μέσα μαζικής επικοινωνίας. Ως 

όχημα, μέσω του οποίου επιτελείται η πληροφοριακή λειτουργία, αλλά παράλληλα η ιδεολογική και η 

εμπορευματική, η δημοσιογραφική γλώσσα παρουσιάζει τα τελευταία χρόνια μία σοβαρή τάση 

λαϊκοποίησης. Αποτελεί πρόκληση για τον ερευνητή να αποδώσει ορολογικά τις συγκλίσεις που 

εμφανίζει ο δημοσιογραφικός λόγος προς λαϊκά γλωσσικά ρεπερτόρια, που εξυπηρετούν το γενικότερο 

προσανατολισμό του προς την αγορά. 

Συγκεκριμένα, εισάγεται ο όρος «στάση υψηλής εικονικής και απατηλής οικειότητας», ή, εν συντομία, 

«στάση εικονικής ευμένειας». Ο όρος χρησιμοποιείται, προκειμένου να περιγραφεί η στάση εκείνων των 

δημοσιογράφων, οι οποίοι επιδιώκουν να εμφανίζονται στο τηλεοπτικό κοινό ως λαϊκοί, προσηνείς και 

ευμενώς διακείμενοι έναντι των θέσεων, των συμφερόντων και των αναμονών των παραληπτών του 

λόγου τους. Μία τέτοια στάση εξυπηρετεί τόσο ιδεολογικούς, όσο και διαφημιστικούς σκοπούς, καθώς 

ένας λαϊκότροπος λόγος διαθέτει προοδευτικές συνεμφάσεις και τεκμήρια κοινωνικής ευαισθησίας. 

Επιπλέον, μέσω της υιοθέτησης από τους επισήμως ομιλούντες της μορφής και του ύφους των άτυπων 

καθημερινών συνομιλιών, δίδεται μία άρρητη υπόσχεση για ανατροπή της καθεστηκυίας τάξης, η οποία 

κατά κανόνα εκφράζεται με την επισημότητα και τον καθωσπρεπισμό στο δημόσιο λόγο. 

Όπως υποστηρίζεται, η «στάση της εικονικής ευμένειας» αποτυπώνεται στο δημοσιογραφικό λόγο ως 

εξής: 

- με τη χρήση λαϊκών λέξεων και φράσεων από τις λεγόμενες χαμηλές ποικιλίες, καθώς επίσης 
γεωγραφικών και κοινωνικών παραλλαγών,  

- με την έκφραση ιδεολογικής συμπαράταξης και σύμπλευσης με τα αιτήματα και τις θέσεις του 
‘λαού’, με όλες τις ρομαντικές υποδηλώσεις μιας τέτοιας έννοιας, 

- με την εκμηδένιση των αποστάσεων, που χωρίζουν τους κυβερνώντες από τους κυβερνώμενους. 
- με την κυριαρχία του συναισθήματος επάνω στη λογική,  
- με την επιλογή μιας λαϊκής θεματολογίας στα δελτία ειδήσεων 

Terminology and television journalistic language – The “attitude 
of high virtual sympathy” 
Nikoletta Tsitsanoudi - Mallidis 

ABSTRUCT 
The present paper is within the framework of an attempt to describe the contemporary status of the 

Greek language, as it is used in the television mass media. As an instrument that performs not only the 

informational function, but also the ideological and commercial one, the journalistic language has shown 

during the last years a major trend of popularization. It is a challenge for researchers to define the 

convergence of journalistic discourse with the popular linguistic repertoires that serve the general 

market-orientation. 
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More specifically, the term of the “attitude of high virtual intimacy” or briefly "attitude of virtual sympathy” 

is introduced.  The term is used to describe the attitude of those journalists, who try to appear to the 

television audience as popular, friendly and favourably inclined towards the viewpoints, interests and 

expectations of the recipients of their discourse. Such an attitude serves ideological as well as 

advertising purposes, since a popular discourse conveys modern associations and evidence of social 

sensitivity.  Furthermore, when public speakers adopt the form and style of unofficial everyday 

conversations, an implicit promise is made for subverting the status quo, which is expressed by rule 

through the formality of public discourse. 

As it is suggested, the “attitude of virtual sympathy” is depicted in journalistic discourse as follows: 

-through the use of popular words and phrases of the so-called low varieties and geographical and 

social dialects,  

-through the expression of an ideological alliance with the demands and positions of ‘people’, with all the 

romantic implications of such a concept, 

- through the elimination of distance that separates the governors from the people governed, 
- through the domination of feelings over reason, and 
- through the selection of popular topics for news bulletins.   
 

 

 

0   Εισαγωγή 
Στο πλαίσιο διδακτορικής διατριβής, με αντικείμενο τη φύση, τις λειτουργίες και τον 

παιδευτικό ρόλο του σύγχρονου δημοσιογραφικού λόγου [Τσιτσανούδη – Μαλλίδη 2006], 

αναπτύχθηκαν οι παράμετροι, στις οποίες βασίζεται η κοινωνική διάσταση της 

δημοσιογραφικής γλώσσας, με έμφαση στην κοινωνικοποιητική και την εξουσιαστική 

λειτουργία. Επιπλέον, επιχειρήθηκε μία ερευνητική προσέγγιση, η οποία αφορά στον 

δημοσιογραφικό λόγο, που εκπέμπεται και μεταδίδεται από τα ηλεκτρονικά μέσα 

ενημέρωσης και συγκεκριμένα την τηλεόραση. Στο πεδίο των ερευνητικών ενδιαφερόντων 

μας εντάχθηκαν τα βραδινά δελτία ειδήσεων των τηλεοπτικών σταθμών της χώρας  και όχι οι 

διάφορες ενημερωτικές εκπομπές που μεταδίδονται από την τηλεόραση καθ’ όλη τη διάρκεια 

της ημέρας, για το λόγο ότι τα δελτία ειδήσεων θεωρούνται ως ένα τηλεοπτικό είδος υψηλού 

κύρους. Ως αποτέλεσμα της έρευνας προέκυψε η ανάπτυξη ενός νέου όρου σε σχέση με την 

τηλεοπτική γλώσσα. Ο όρος αυτός δεν είναι άλλος από την «στάση υψηλής απατηλής 

οικειότητας», ή, εν συντομία «στάση εικονικής ευμένειας» (“attitude of virtual sympathy”), τον 

οποίο και θα αναλύσουμε εκτενώς στα επόμενα κεφάλαια της παρούσας εργασίας. 
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1   Λίγα λόγια για την μεθοδολογία   
Τα δεδομένα, τα οποία συλλέξαμε και εντάξαμε στο πεδίο των ενδιαφερόντων μας, 

αποτελούν αποσπάσματα ή και ολόκληρες φράσεις, που εντάσσονται σε ενότητες 

δημοσιογραφικών κειμένων. Χρησιμοποιώντας τις  τεχνικές της μαγνητοφώνησης ή και της 

μαγνητοσκόπησης των δελτίων ειδήσεων, «τεμαχίσαμε» τα συγκεκριμένα δημοσιογραφικά 

κείμενα, για να αναλύσουμε επιμέρους τμήματα τα οποία αντιμετωπίζουμε ως μέρη μιας 

αυτοτελούς ολότητας. Αντιμετωπίσαμε, με άλλα λόγια, τα συγκεκριμένα δεδομένα ως 

«τεμάχια ανθρώπινης συμπεριφοράς», τα οποία μπορούν να θεωρηθούν πολιτισμικά 

δεδομένα. Τα συγκεκριμένα αποσπάσματα τα συλλέξαμε με κριτήριο το βαθμό  που 

επηρεάζουν τη λειτουργία ολόκληρου του κειμένου και στην πλειοψηφία τους υπηρετούν 

συγκεκριμένο ιδεολογικό προσανατολισμό. 

Βασισμένοι στην θεμελιώδη παραδοχή της Κριτικής Ανάλυσης Λόγου, ότι η γλωσσική 

υπόσταση εμφανίζεται οργανωμένη και προσχεδιασμένη από τις δεσπόζουσες ιδεολογίες 

και το ευρύτερο κοινωνικοπολιτικό περιβάλλον, επιχειρήθηκε απάντηση στο ερώτημα, εάν 

μέσω των συγκεκριμένων κειμένων ή και των αποσπασμάτων τους, καλλιεργούνται ή 

αναπαράγονται σχέσεις εξουσίας και κοινωνικοπολιτικού ή πολιτισμικού ηγεμονισμού από 

την πλευρά των φορέων της δημοσιογραφικής εξουσίας, εάν επιχειρούνται τελικά 

προσωρινοί ή και εικονικοί επανασυσχετισμοί οικειότητας με τους αποδέκτες του 

δημοσιογραφικού λόγου ή εάν συμβαίνουν και τα δύο ταυτόχρονα. 

2   Η υψηλή εικονική οικειότητα 
Ειδικότερα, υποστηρίζεται η θεωρητική θέση μας για την ανάπτυξη μίας ‘στάσης εικονικής 

ευμένειας’ ή ‘υψηλής εικονικής οικειότητας’, που αναπτύσσεται μέσα από το δημοσιογραφικό 

λόγο απέναντι στους αποδέκτες του. Κατά την άποψή μας, η στάση αυτή συνίσταται στην 

προσπάθεια να εμφανίζεται ο δημοσιογραφικός λόγος ολοένα και λαϊκότερος, φιλικός και 

ευμενώς διακείμενος απέναντι στους αποδέκτες του, με σκοπό: 

-Να φαίνεται ότι εξυπηρετεί τα συμφέροντα των ανθρώπων του ‘λαού’, εκείνων δηλαδή των 

κοινωνικών ομάδων που στερούνται σχετικώς εξουσίας και εγκαλούνται τύποις ως 

καταναλωτές, αν και μπορεί να μην αντιδρούν πάντοτε κατ’ αυτόν τον τρόπο. Έχουν τις 

δικές τους πολιτισμικές μορφές και συμφέροντα που συχνά έρχονται σε αντίθεση με αυτά 

των παραγωγών πολιτισμικών εμπορευματικών αγαθών. 

-Να διευκολύνεται η προπαγανδιστική λειτουργία αλλά και η κατασκευή της συναίνεσης στην 

κοινή γνώμη. Η κοινή γνώμη διαμορφώνει ευκολότερα και αποτελεσματικότερα γνώμη, 

στάση και ιδεολογία, άλλοτε με στόχο τη συναίνεση στην ύπαρξη του status quo  και άλλοτε 

με στόχο την ανατροπή του. 
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-Να διευρύνεται και να συγκρατείται ένα κοινό κατάλληλου μεγέθους και σύνθεσης, ώστε να 

έχει εμπορική απήχηση ο δημοσιογραφικός λόγος ως εμπορευματικό αγαθό, προκειμένου 

να πωλείται στη συνέχεια στους διαφημιζόμενους. 

Η κατασκευή της στάσης εικονικής ευμένειας αποτυπώνεται γλωσσικά μέσα από τις 

ακόλουθες συγκεκριμένες πρακτικές: 

-Με τη χρήση λαϊκών λέξεων και φράσεων αλλά και γεωγραφικών και κοινωνικών ποικιλιών 

(λαϊκή γλώσσα). 

-Με την αναγωγή και αναβάθμιση του ιδιωτικού στοιχείου στο δημόσιο και την απόπειρα 

κατάργησης των αποστάσεων μεταξύ ιδιωτικού/ προσωπικού και  δημόσιου/ απρόσωπου.  

-Με την υπόρρητη έκφραση της ιδεολογίας της αμφισβήτησης και την σχετική ιδεολογική 

συμπαράταξη του φορέα του δημοσιογραφικού λόγου με το κοινό που τον παρακολουθεί. 

-Με την κυριαρχία του συναισθήματος επάνω στη λογική. 

-Με την επιλογή λαϊκής θεματολογίας στα δελτία ειδήσεων. 

3   Η χρήση της λαϊκής γλώσσας 
Η χρήση λαϊκών λέξεων και φράσεων την οποία παρατηρούμε όχι σε γενικευμένο και 

εκτεταμένο βαθμό, αλλά λελογισμένα και περιστασιακά, σε συνδυασμό με την εμφάνιση μη 

αφηγηματικών στοιχείων τα οποία αναμιγνύονται με τα αφηγηματικά σε μία κοινωνία με 

σαφή αφηγηματικό προσανατολισμό παραπέμπουν καταρχήν στην άποψη, ότι οι 

παραγωγοί ενός τέτοιου δημοσιογραφικού λόγου επιδιώκουν κατ’ αυτόν τον τρόπο να 

καταστούν οικείοι και προσιτοί στο κοινό που τους παρακολουθεί. Μέσα από τη χρήση των 

λαϊκών λέξεων και φράσεων, η ενημερωτική λειτουργία της πληροφόρησης εξασφαλίζεται 

ευκολότερα, παράλληλα με την προπαγανδιστική λειτουργία, που επιδιώκει να διαμορφώσει 

μεταξύ των αποδεκτών συγκεκριμένη γνώμη, στάση ή και ιδεολογία. Ο δημοσιογραφικός 

λόγος πλησιάζει στον άτυπη καθημερινή γλώσσα των χαμηλών και μεσαίων κοινωνικών 

στρωμάτων, που είναι και η πλειοψηφία του κοινού που τον παρακολουθεί. Έτσι πολλά 

στοιχεία από τον καθημερινό λόγο υιοθετούνται, με αποτέλεσμα, ο δημοσιογραφικός λόγος 

να εμφανίζεται ως τυπικό δείγμα του ιδιωτικού (‘private speech’) παρά του δημόσιου (‘public 

speech’).  

Εξάλλου, σύμφωνα με τη θεωρία της προσαρμογής της ομιλίας (Speech Accomodation 

Theory), βάσει του κλινικού ψυχολόγου Howard Giles, ο ομιλητής επιλέγει κατά την 

επικοινωνία να χρησιμοποιήσει ένα γλωσσικό κώδικα, ο οποίος συγκλίνει και ταιριάζει με τις 

ανάγκες του συνομιλητή, καθώς εάν επέλεγε το αντίθετο, αυτό θα σήμαινε μία συνειδητή 

απόκλιση και άρα πιθανόν μία άρνηση να ενδυναμώσει τους δεσμούς του με τον 
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εκπρόσωπο της «άλλης» γλωσσικής ομάδας. Κάτω από ένα τέτοιο πρίσμα, η σύγκλιση 

συνδέεται με την επιθυμία του ομιλητή – εν προκειμένω του φορέα του δημοσιογραφικού 

λόγου – να συμπήξει ένα αίσθημα ενότητας μεταξύ του ιδίου και των ατόμων που 

συμμετέχουν στη «συνομιλία» - εν προκειμένω των αποδεκτών του δημοσιογραφικού λόγου/ 

κοινού. 

Πέραν της επισήμανσης για  την άντληση λέξεων και φράσεων από τις γεωγραφικές και 

κοινωνικές παραλλαγές, κρίνουμε σκόπιμο να αναφέρουμε και την περίπτωση ανάδειξης 

μέσα από τα δελτία ειδήσεων φράσεων και λέξεων, οι οποίες δεν ανήκουν  στις γεωγραφικές 

ή κοινωνικές ποικιλίες, λόγω της περιορισμένης γλωσσικής χρήσης τους. Αναφερόμαστε σε 

φράσεις ή λέξεις, που θα μπορούσαμε να τις αντιμετωπίσουμε μεν ως γλωσσικές 

παραλλαγές  - αφού αποκλίνουν από την επίσημη νόρμα - αλλά που δεν είναι αρκετά 

διευρυμένες στη χρήση και δεν αποτελούν ως εκ τούτου διαλέκτους. Πρόκειται για τις 

‘αλλόλεκτους’ [Φραγκουδάκη 1999: 63-64]. 

Η προβολή, στο πλαίσιο των ρεπορτάζ των δελτίων ειδήσεων, λέξεων ή φράσεων από τις 

αλλόλεκτους ή και το ‘ιδιόλεκτο’ μίας πιθανότατα ισχνής μερίδας του τηλεοπτικού κοινού, 

μίας γλώσσας δηλαδή που χρησιμοποιεί ένα άτομο ή ένα περιορισμένο σύνολο ανθρώπων, 

όπως μία παρέα φίλων ή μία οικογένεια, δεν θα πρέπει να μείνει ασχολίαστη. Η προβολή/ 

μετάδοση μίας τέτοιας λέξης από τα χείλη ενός απλού πολίτη από τη μάζα των τηλεθεατών 

(λ.χ. ‘έχει πέσει νεκραίλα στην αγορά’)  θα ήταν πιθανόν αφελές να θεωρηθεί ως ένα τυχαίο 

γεγονός. Κι αυτό διότι στο εκάστοτε τηλεοπτικό υλικό το οποίο συγκεντρώνεται στο τμήμα 

ειδήσεων και ενημέρωσης των τηλεοπτικών σταθμών, ακολουθεί η διαδικασία του «μοντάζ» 

από το στελεχιακό δημοσιογραφικό δυναμικό του καναλιού. Μια διαδικασία συχνά επίπονη, 

καθώς ο χρόνος του κάθε μεταδιδόμενου ρεπορτάζ είναι κατά κανόνα εξαιρετικά βραχύς (1-2 

λεπτά), γεγονός που σημαίνει ότι η επιλογή γίνεται με αυστηρά κριτήρια. 

Κατά συνέπεια, με την μετάδοσή του από τον δίαυλο του μέσου ενημέρωσης, ένας τέτοιος 

νεολογισμός ή ένα λεξικό μόρφωμα το οποίο δεν απαντάται ούτε στα λεξικά, ενδεχομένως 

να αποκτά πιθανότητες ενδυνάμωσης και μελλοντικής χρήσης  και από άλλους αποδέκτες. 

Το ότι ο αρχισυντάκτης του δελτίου μαζί με τον συντάκτη του ρεπορτάζ αποφασίζουν να 

‘παιχτεί’ ένας αδόκιμος ή και πρωτοφανής νεολογισμός «στον αέρα», θα πρέπει να το 

αποδώσουμε στο γεγονός ότι συνειδητά ή ασύνειδα επιθυμούν να δώσουν την εντύπωση ότι 

σέβονται ακόμη και το «ιδιόλεκτο» του πολίτη και κατ’ επέκταση την προσωπικότητα του 

ενός ατόμου. 

Επιπλέον, μαζί με τη χρήση της επιστημονικής και τεχνικής ορολογίας (‘κλωνοποίηση’, 

‘παγκοσμιοποίηση’, ‘διαδίκτυο’), η οποία υπαγορεύει την ιδέα του αυστηρού επιστημονικού 
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και τεχνοκρατικού πνεύματος, διαπιστώνεται και μία ταυτόχρονη προσπάθεια απλούστευσης 

των επιστημονικών και διαφόρων τεχνικών όρων (λ.χ. η υπερχρέωση των νοικοκυριών 

περιγράφεται με τις λέξεις ‘φέσια’, ‘βερεσέδια’, οι επιδοτήσεις της κυβέρνησης προς τους 

αγρότες με τη φράση ‘θα τους σκάσει τα λεφτά’ κ.ά.). Μια τέτοια απλουστευτική διάθεση 

έναντι των διαφόρων τεχνικών ή και επιστημονικών όρων προδίδει μία συνειδητή ή και 

ασύνειδη τάση από την πλευρά των δημοσιογράφων να αποσυνδεθούν από φαινόμενα 

γλωσσικού ή πολιτισμικού ηγεμονισμού. Κι αυτό διότι αποφεύγοντας να χρησιμοποιούν 

όρους τεχνικούς ή επιστημονικούς επιδιώκουν να γίνει ο λόγος τους εύκολα και γρήγορα 

αντιληπτός από τη μάζα των αποδεκτών και ειδικότερα από εκείνες τις κοινωνικές ομάδες 

οποίες δεν έχουν την πρόσβαση στην επιστημονική ή την τεχνική γλώσσα. Εάν υιοθετούσαν 

ανεξαιρέτως μία γλώσσα εξειδικευμένη, ο λόγος τους θα αποκτούσε ή θα συντηρούσε 

στοιχεία πολιτισμικού ηγεμονισμού, ενώ θα κινδύνευε να σφραγίσει με κατωτερότητα τους 

αποδέκτες του.  

Ένα άλλο θέμα, μπαίνει στη βάσανο της συζήτησης αφορά στην διαπιστωθείσα ευρεία 

χρήση ομοιοτυπικών διατυπώσεων, λέξεων και φράσεων δηλαδή που στην καθομιλουμένη 

αποκαλούμε «κλισέ» (λ.χ.‘κόντρα’, ‘-μαιμού’ ως δεύτερη συνθετική λέξη σε φράσεις όπως 

‘ταξί – μαϊμού’, ‘άδειες – μαιμού’, ‘λίστα’, κ.ά.). Η σχεδόν συστηματική χρήση αυτών των 

στερεότυπων λέξεων και φράσεων,  οι οποίες, λόγω ακριβώς αυτής της υπερβολικής 

χρήσης τους κινδυνεύουν να χάσουν το νόημά τους, δε νομίζουμε ότι θα πρέπει απλώς να 

αποδοθεί σε δημοσιογραφική λεξιπενία ή καχεξία. Οφείλεται στη γενικότερη προσπάθεια 

των φορέων του τηλεοπτικού δημοσιογραφικού λόγου να  υιοθετείται ένα ύφος οικείο και 

αρκούντως ‘συνομιλιακό’(‘conversationalization’) απέναντι στον τηλεθεατή, με λέξεις και 

φράσεις οι οποίες  ταιριάζουν με το γλωσσικό ρεπερτόριο της πλειοψηφίας των αποδεκτών 

και δεν διαταράσσουν την εικόνα την οποία έχουν διαμορφώσει για τη γλωσσική 

πραγματικότητα. 

4   Από το ιδιωτικό στη δημόσια σφαίρα 
Οι ειδήσεις ανήκουν στη σφαίρα του δημοσίου, εκεί δηλαδή που κινούνται οι ολίγοι και οι 

εκλεκτοί και όχι στη σφαίρα του ιδιωτικού. Το στοιχείο του ιδιωτικού εμφανίζεται μόνον όταν 

έχουμε να κάνουμε με θέμα το οποίο διαταράσσει το κανονικό, διαταράσσει με άλλα λόγια 

την τάξη και το νόμο, όπως λ.χ. στην περίπτωση ενός ακραίου ή άγριου εγκλήματος. 

Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια η προσωπική μαρτυρία απασχολεί το δημόσιο χώρο, γίνεται 

μέρος της λεγόμενης δημόσιας σφαίρας. Η αναγωγή αυτή είναι προφανέστερη στο χώρο 

των reality shows που και στην ελληνική τηλεόραση γνώρισαν ειδικά τα πρώτα χρόνια της 

μετάδοσής τους μεγάλη τηλεθέαση και αποδοχή από το τηλεοπτικό κοινό.  
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Από τα δεδομένα, τα οποία συλλέξαμε στα κεντρικά δελτία ειδήσεων των τηλεοπτικών 

σταθμών παρατηρούμε ότι με μεγάλη ευκολία μαρτυρίες απλών πολιτών αναβαθμίζονται και 

ανάγονται στη σφαίρα του δημοσίου, ειδικά όταν αυτές αφορούν θέματα όπως η ακρίβεια 

στην αγορά (π.χ. ‘γεμίσαμε βερεσέδια’, ‘γράφουμε στα τεφτέρια’ κ.α.), οι επιπτώσεις στην 

καθημερινότητα των πολιτών από τις διάφορες κυβερνητικές πολιτικές (π.χ. ‘εδώ είμαστε ένα 

μάτσο χάλια’ κ.α.), η εγκατάλειψη της υπαίθρου εις ό,τι αφορά την έλλειψη μεγάλων έργων 

και υποδομών (π.χ. ‘οι πολιτικοί μας τάζουν αρνιά και φλασκιά’). Συχνά μάλιστα οι γνώμες 

των απλών και ανώνυμων πολιτών ανυψώνονται και αναβαθμίζονται σε σημαντικό βαθμό 

αφού επιλέγονται από τη συντακτική ομάδα του δελτίου ειδήσεων να τιτλοφορήσουν και τα 

διάφορα ρεπορτάζ (π.χ. Ρεπορτάζ για τις αγροτικές κινητοποιήσεις τιτλοφορήθηκε ‘Άντε 

στην υγειά μας και καλό αγώνα! ). Αξιοσημείωτο είναι και το γεγονός ότι κατά την αναγωγή 

στο δημόσιο της απλής μαρτυρίας ενός πολίτη γίνεται σεβαστή από το μέσο και η διάλεκτος 

στην οποία αυτή η μαρτυρία διατυπώνεται, με ταυτόχρονη και πυκνή χρήση ρητών και 

γνωμικών από τη λαϊκή θυμοσοφία. Ακόμη και η χρήση των ιδιόμορφων τύπων ή 

νεολογισμών ή στοιχείων από την αλλόλεκτο των πολιτών γίνεται σεβαστή και επιλέγεται να 

μεταδοθεί. Πρόκειται με άλλα λόγια για μία ανάμιξη και ενός είδους διαπλοκή μεταξύ του 

ιδιωτικού και του δημόσιου.  

Παράλληλα με τη χρήση λόγιων λέξεων (‘όλεθρος’, ‘ολίσθημα’ κ.α.), που προσδίδουν τόνους 

σοβαρότητας και εγκυρότητας στο δημοσιογραφικό λόγο, στα δεδομένα τα οποία εξετάσαμε, 

παρατηρείται και η χρήση  λαϊκών και λαϊκότροπων λέξεων και φράσεων ( ‘ο πρωθυπουργός 

έγινε τούρμπο’, ‘έφαγε τα μουστάκια του’ κ.α.), οι οποίες ουσιαστικά μπλοκάρουν την 

συστηματική εγγραφή της κοινωνικής ιεραρχίας επάνω στο δημοσιογραφικό λόγο. 

Μία τέτοια ένταξη του ιδιωτικού στο δημόσιο βεβαίως γεννά ορισμένα ερωτηματικά, 

αναφορικά με το κατά πόσο έχουμε να κάνουμε με μία ανατροπή των σχέσεων εξουσίας 

ανάμεσα σε αυτούς που τη διαθέτουν και σε αυτούς που την ‘υφίστανται’. Ειδικότερα, θα 

μπορούσαμε να αποδώσουμε την προσπάθεια των δημοσιογράφων να αναβαθμίσουν στη 

σφαίρα του δημοσίου τις μαρτυρίες των απλών πολιτών σε μία απόπειρα 

επαναπροσδιορισμού των σχέσεων μεταξύ των φορέων της δημοσιογραφικής εξουσίας και 

των αποδεκτών τους με τους πρώτους να επιχειρούν εικονικούς και προσωρινούς 

επανασυσχετισμούς οικειότητας με το κοινό για λόγους εμπορικούς, αλλά και 

προπαγανδιστικούς.  

5   Η υπόρρητη έκφραση της ιδεολογίας.  
Η έκφραση της ιδεολογίας μέσα από το δημοσιογραφικό λόγο γίνεται κατά κανόνα 

υπόρρητα, καθώς κωδικοποιείται στις γραμματικές και λεξικές επιλογές του συντάκτη του 



 

 288 

εκάστοτε δημοσιογραφικού κειμένου ή διαχέεται στα υπονοήματα που καλούνται να 

μοιραστούν πομπός και δέκτης. Η Φραγκουδάκη [1999], βασιζόμενη στην άποψη ότι η 

ιεραρχικά δομημένη κοινωνική πραγματικότητα όχι μόνον εκφράζεται αλλά και αναπαράγεται 

μέσω της γλώσσας, αλλά και στο ότι οι εκπρόσωποι των διαφόρων εξουσιών καταχρώνται 

την κοινωνική τους νομιμότητα ως πομποί, μετατρέποντας τη γλώσσα σε όπλο για την 

άσκηση βίας, εισάγει μάλιστα τον όρο ‘ιδεολογική γλώσσα’. Η ιδεολογική γλώσσα είναι λόγος 

(‘discourse’) πληθωρικός, αξιολογικός, ευφημιστικός, συμφυρματικός, διχοτομικός και 

αυταπόδεικτος. 

Σε σημαντικό τμήμα γλωσσικού υλικού των δελτίων ειδήσεων, η χρήση μιας ιδεολογικής 

γλώσσας είναι φανερή, όπως για παράδειγμα: 

-Η χρήση, ενίοτε και συστηματική, λαϊκόμορφων εκφράσεων, η μεγάλη συχνότητα 

ορισμένων τύπων, αλλά και οι ρητορικές επαναλήψεις παραπέμπουν σε ένα 

δημοσιογραφικό λόγο πληθωρικό. Σε πληθωρικό δημοσιογραφικό λόγο παραπέμπουν 

επίσης και οι εκάστοτε μεγαλόστομες και απαξιωτικές εκφράσεις, που ακούγονται από τα 

χείλη των δημοσιογράφων σε βάρος όσων αμφισβητούν τη μοναδικότητα και την 

αντικειμενικότητα στην περιγραφή ενός γεγονότος από τον εκάστοτε φορέα του 

δημοσιογραφικού λόγου. 

-Ο τηλεοπτικός δημοσιογραφικός λόγος διακρίνεται για τον αξιολογικό του χαρακτήρα και 

μορφή, καθώς και μέσα στο λεξιλόγιο και μέσω της σύνταξης λανθάνουν κρίσεις και 

αξιολογήσεις απέναντι σε πρόσωπα και πράγματα, οι οποίες δεσμεύουν - εάν δεν εκβιάζουν 

κιόλας - τον αποδέκτη να μην αμφισβητήσει τα «αυτονόητα» και «αυταπόδεικτα». Λέξεις 

όπως πατρίδα, λαός, έθνος, τα συμφέροντα του κόσμου, ο πολίτης κ.ά. δεν 

χρησιμοποιούνται μόνον από τον πολιτικό κόσμο, ώστε να μην χρειάζεται το εκπεμπόμενο 

μήνυμα αιτιολόγηση και απόδειξη, αλλά και από τον δημοσιογραφικό.  

Ένα πολύ ενδιαφέρον στοιχείο επίσης είναι και το ότι στο δημοσιογραφικό λόγο το 

υποκείμενο της ομιλίας αποσιωπάται ή μετατίθεται από το «εγώ» στο αξιολογικό «εμείς». 

Αυτό το «εμείς» που συχνά συμπεριλαμβάνει τους αποδέκτες του δημοσιογραφικού λόγου 

στο πλαίσιο μιας αυθαίρετης ιδεολογικής συμπαράταξης του δημοσιογράφου με το κοινό 

που τον παρακολουθεί, αντιδιαστέλλεται με τους «άλλους». Οι «άλλοι» δεν ορίζονται πάντα, 

ούτε τεκμηριώνεται με επιχειρήματα το γιατί αυτοί «οι άλλοι» δεν διαθέτουν τις αξιολογικές 

δυνατότητες που άρρητα λανθάνουν στο «εμείς» των δημοσιογράφων.  

Σε ορισμένα, εξάλλου, παραδείγματα διαπιστώνουμε μία διχαστική χρήση των αντωνυμιών 

λ.χ. το «εμείς» χρησιμοποιείται από τους δημοσιογράφους προκειμένου να εκφράσει μία 

ιδεολογική συμπαράταξη  με το κοινό, εν πολλοίς αυθαίρετη, αφού εκφράζεται μόνον στη 
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μορφή των λέξεων και όχι απαραίτητα στην ουσία τους. Μια τέτοια συμπαράταξη 

αντιδιαστέλλεται με το «αυτοί», το οποίο χρησιμοποιείται προκειμένου να εκφράσει τον 

«αντίπαλο συνασπισμό» που μπορεί να είναι η πολιτική εξουσία ή κάθε άλλης μορφής 

εξουσία εκτός της δημοσιογραφικής, αφού ο δημοσιογράφος τεκμαίρεται εκ της θέσεώς του 

ως εκφραστής των απόψεων και  των θέσεων της κοινής γνώμης. 

Πέραν όμως της υπόρρητης έκφρασης της ιδεολογίας ή της υπόρρητης αμφισβήτησης του 

εκάστοτε status quo από την πλευρά των φορέων του δημοσιογραφικού λόγου, στο πλαίσιο 

μιας εν πολλοίς αυθαίρετης ιδεολογικής συμπαράταξης με το κοινό, έχουμε στη διάθεσή μας 

και παραδείγματα ρητής αμφισβήτησης της καθεστηκυίας τάξης και δη της εκάστοτε 

πολιτικής άρχουσας τάξης.  Τα μηνύματα αμφισβήτησης ή δήθεν αμφισβήτησης της 

κυρίαρχης τάξης αποτυπώνονται μάλιστα κατά την άποψή μας με μία λαϊκότροπη γλώσσα.  

Μέσα από συγκεκριμένα δεδομένα, διαπιστώνουμε μία σαφέστερη αμφισβήτηση τόσο της 

πολιτικής και κοινωνικής ιεράρχησης όσο και ειδικότερα των διαφόρων εξουσιαστικών 

δομών και θεσμών, πάνω στις οποίες βασίζεται μία ευνομούμενη πολιτεία. Σε αυτές τις 

περιπτώσεις, τις περιπτώσεις δηλαδή της ρητής  αμφισβήτησης της κυρίαρχης τάξης και των 

δομών της από την πλευρά ενός δημοσιογράφου ο οποίος τεκμαίρεται εκ της θέσεώς του ότι 

ομιλεί όχι ως «εγώ», αλλά ως «εμείς», μπορούμε να αναγνωρίσουμε ένα υπόρρητο μήνυμα 

ανταρσίας, μία υπόρρητη διάθεση ανατροπής, των κυρίαρχων και σκληρών δομών της 

εξουσίας, ειδικά όταν οι φράσεις που χρησιμοποιούνται, κινούνται σε επίπεδα χλευαστικού 

και ειρωνικού ύφους. Εδώ, θα μπορούσαμε να υποστηρίξουμε ότι ο δημοσιογραφικός λόγος 

λειτουργεί ωσάν να δίδει μία υπόσχεση ανατροπής της καθεστηκυίας τάξης και των 

εξουσιών που απορρέουν από αυτή από τη μια και την ίδια στιγμή ωσάν να την αθετεί αυτή 

την υπόσχεση, αφού ο ίδιος διατηρεί όλα τα συστατικά του φορέα της εξουσίας.   

6   Εικονική ευμένεια και παγκοσμιοποίηση  
Το σημερινό παγκοσμιοποιημένο σύστημα, με την ελεύθερη διακίνηση του ανεξέλεγκτου 

υπερεθνικού κεφαλαίου και την τεχνικοεπιστημονική επανάσταση δημιουργεί αναμφίβολα 

νέες συνθήκες και στο χώρο των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Εάν δεχθούμε την άποψη ότι 

η παγκοσμιοποίηση αποτελεί το νέο διεθνή «καταστατικό χάρτη» επικυριαρχίας των 

ισχυρών οικονομικών κέντρων σε ολόκληρη την υφήλιο, ως ένα καινούριο είδος 

«αποικιοκρατίας», τότε θα μπορούσαμε ίσως και να υποστηρίξουμε ότι η «νέα τάξη 

πραγμάτων» αποτελεί, μαζί με το πρόβλημα της καταστροφής του περιβάλλοντος, από τα 

μεγαλύτερα πολιτικά ζητήματα του νέου μας αιώνα. Η επιδίωξη των δυνάμεων της 

παγκοσμιοποίησης για τη δημιουργία ενός κόσμου «πολύ – πολιτισμικού»  δημιουργεί 

σοβαρά ερωτηματικά  αναφορικά με τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί και επηρεάζει μία 
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τέτοια κατάσταση και τον τομέα των έντυπων και ηλεκτρονικών μέσων επικοινωνίας. 

Η ισχύς των δεδομένων της παγκοσμιοποίησης και των νέων τεχνολογιών θέτουν εις ό,τι 

αφορά στη διαμόρφωση και παραγωγή του δημοσιογραφικού λόγου δύο σοβαρά ζητήματα: 

α. το πρώτο αφορά στη δημιουργία ολιγοπωλιακών καθεστώτων στον τομέα της 

ενημέρωσης, που αναπόδραστα οδηγεί και σε μία ιδεολογική επιβάρυνση των media που 

ελέγχονται είτε από συγκεκριμένους επιχειρηματικούς ομίλους, είτε από κρατικές ιδιοκτησίες, 

β. τη γενικότερη αντιμετώπιση των ειδήσεων, ως εμπορευματικό αγαθό, ένα αγαθό προς 

πώληση, στόχος που για να επιτευχθεί προϋποθέτει την ύπαρξη συγκεκριμένου κάθε φορά 

κοινού με κατάλληλο μέγεθος και σύνθεση. 

Στον διεθνή περίγυρο, η επιλογή και η ιεράρχηση των ειδήσεων επηρεάζεται και 

δρομολογείται από μία σειρά πολιτικών και οικονομικών αφετηριών και έχει την αναφορά της 

σε συγκεκριμένες οικονομικές και τεχνικές αξιολογήσεις. Για παράδειγμα, είναι κοινός τόπος 

ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής κυριαρχούν εδώ και αρκετές δεκαετίες στην 

παραγωγή και διακίνηση της πληροφορίας, καθώς η έμφαση και η προσοχή την οποία  

επιδεικνύουν κάθε φορά οι αμερικάνικες ειδήσεις για συγκεκριμένα θέματα, καθορίζει και την 

ενασχόληση της πλειοψηφίας των διεθνών ΜΜΕ με αυτά. Ένα μεγάλο μέρος της διεθνούς 

πληροφόρησης παράγεται και διακινείται από μεγάλα κράτη, τα οποία προβάλλουν τα 

θέματά τους, συνεπεία και της ανάλογης διάταξης των ειδησεογραφικών οργανισμών. 

Για τη σύγχρονη διάταξη πολλών ειδησεογραφικών οργανισμών, αλλά και το ιδιοκτησιακό 

τους καθεστώς, αναπτύσσεται κατά καιρούς  ένας έντονος σκεπτικισμός, λόγω της 

θεαματικής επιβολής που πλέον επιτυγχάνουν απέναντι στις μάζες, ως κυρίαρχα πλέγματα 

ενημέρωσης αλλά και προπαγάνδας. Οι ειδήσεις άλλωστε αποτελούν χαρακτηριστικό 

παράδειγμα της διαμορφωμένης οπτικής ενός ειδησεογραφικού οργανισμού απέναντι στην 

πραγματικότητα, είναι κατά μία φιλελεύθερη ανάλυση η αναφορά  που κάνει η κυρίαρχη 

ομάδα η οποία επιβάλλει την οπτική της. 

Αυτός ο σκεπτικισμός για τις διαστάσεις, τις σημερινές αλλά και τις μελλοντικές συνέπειες 

της διόγκωσης των μέσων ενημέρωσης σε σχέση με τους ανθρώπους στα χέρια των οποίων 

βρίσκονται διάφορα media είναι ορισμένες φορές ιδιαιτέρως έντονος. Στη Γαλλία, για 

παράδειγμα, η υπερσυγκέντρωση των μέσων στα χέρια ολίγων, που τους καθιστά «γίγαντες 

επικοινωνίας» που «καταπίνουν» τα κανάλια και τους φορείς διανομής της ειδησεογραφίας, 

τον έναν μετά τον άλλον, έχει πυροδοτήσει έναν σοβαρό προβληματισμό μεταξύ μερίδας 

των διανοουμένων, σε σχέση με την ελευθερία έκφρασης των δημοσιογράφων.  
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7   Συμπερασματικά 
Αδρομερώς, το ιδιοκτησιακό καθεστώς των ΜΜΕ τείνει σε αρκετά κράτη του δυτικού κόσμου 

να γίνει ολιγοπωλιακό, γεγονός που εξασφαλίζει σε αυτά τεράστια πληροφοριακή και 

πολιτική δύναμη, αλλά και έντονη ιδεολογική επιβάρυνση, ως απόρροια της πρόσδεσής τους 

σε οικονομικούς και πολιτικούς παράγοντες. 

Αλλά και το ζήτημα της αντιμετώπισης του συστήματος της ενημέρωσης και της 

πληροφόρησης της μάζας με οικονομικά κριτήρια συντηρεί εύλογα έναν σοβαρό 

προβληματισμό. Όσο κυνική και να θεωρείται η διαπίστωση ότι «ειδήσεις είναι αυτό που 

τυπώνεται πίσω από τις διαφημίσεις», άλλο τόσο ρεαλιστική θα πρέπει να χαρακτηρισθεί. Το 

γεγονός ότι ο δημοσιογραφικός λόγος θα πρέπει να πωληθεί σε όσο το δυνατόν 

περισσότερες ομάδες κοινού, τις οποίες προηγουμένως θα πρέπει να εξασφαλίσει, αποτελεί 

ένα θέμα το οποίο χρήζει ευρύτερης ανάλυσης και μελέτης, δεδομένου ότι για την ελληνική 

πραγματικότητα δεν έχει εξετασθεί επισταμένως.   

Όσο όμως δεσμευτικές και εάν είναι οι νέες συνθήκες οι οποίες με ένταση διαμορφώνονται 

στο σημερινό παγκοσμιοποιημένο τοπίο, τα μέσα ενημέρωσης καλούνται να ανταποκριθούν 

όχι μόνον στα συμφέροντα των ιδιοκτητών τους ή των διαφημιστών οι οποίοι θα αγοράσουν 

τα διάφορα τηλεοπτικά προϊόντα – ανάμεσά τους και τις ειδήσεις – αλλά και στα συμφέροντα 

και τις θέσεις των αποδεκτών/ καταναλωτών. Εφόσον μάλιστα υιοθετούμε την άποψη ότι ο 

δημοσιογραφικός λόγος και ειδικά ο λόγος των δελτίων ειδήσεων ανήκει στα προϊόντα 

υψηλού κύρους και μεγάλης κοινωνικής ευθύνης των μέσων ενημέρωσης, τότε 

αντιλαμβανόμαστε τους λόγους εκείνους για τους οποίους οι παραγωγοί και φορείς του 

επιδιώκουν να εμφανίζονται ως στενά συνδεδεμένοι με το ‘λαό’ που προσλαμβάνει αυτό το 

είδος του λόγου.  

Σε παγκόσμιο επίπεδο και ειδικότερα στις κοινωνίες δυτικού τύπου όπου τα μέσα 

ενημέρωσης γνωρίζουν μία τρομακτική ανάπτυξη και απήχηση, ο ‘λαός’ αντιμετωπίζεται όχι 

ως μία σταθερή και ενοποιημένη έννοια, αλλά ως μία έννοια που οι όροι της υπόκεινται 

διαρκώς σε ανασχηματισμό, σε μία διαλεκτική σχέση με τις κυρίαρχες τάξεις. Ο όρος ‘λαός’ 

αναφέρεται στις κοινωνικές εκείνες ομάδες οι οποίες στερούνται σχετικώς την εξουσία, αλλά 

διαθέτουν τις δικές τους πολιτισμικές μορφές και συμφέροντα, τα οποία και μπορεί συχνά να 

έρχονται σε σύγκρουση με εκείνα των παραγωγών πολιτισμικών εμπορευματικών αγαθών.  

Προκειμένου όμως να έχει απήχηση ένα πολιτισμικό εμπορευματικό αγαθό, σημαντικό είδος 

του οποίου είναι και ο δημοσιογραφικός λόγος, θα πρέπει αυτό να εξυπηρετεί όχι μόνον τα 

συμφέροντα των παραγωγών και των διανομέων του, αλλά και των ανθρώπων στους 

οποίους απευθύνονται. Γι αυτόν ακριβώς το λόγο, οι πολιτισμικές βιομηχανίες προχωρούν 
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στην παραγωγή ενός «ρεπερτορίου» προιόντων [Garnharn 1987: 23-37], έτσι ώστε ακόμη κι 

αν δεν είναι σε θέση να μαντέψουν ποιο από τα εμπορευματικά αγαθά θα έχει απήχηση 

στους αποδέκτες, να καταφέρουν ορισμένα από αυτά τα αγαθά να διαθέτουν ποσοστά 

επιτυχίας.  

Σε ένα τέτοιο πλαίσιο η εκδήλωση της στάσης εικονικής ευμένειας από την πλευρά των 

φορέων του δημοσιογραφικού λόγου θα μπορούσε να εκληφθεί ως μία  προσπάθεια η 

παραγωγή του δημοσιογραφικού λόγου να αποσπασθεί από τους κεφαλαιοκράτες – 

ιδιοκτήτες των media και να συνδεθεί με τα συμφέροντα και τις επιδιώξεις των καταναλωτών 

ή τουλάχιστον να δώσει την εντύπωση ότι συνδέεται με αυτές, για να εξασφαλίσει την 

εμπιστοσύνη τους. Κατά μία άποψη εξάλλου, το στοιχείο της οικειότητας της γλώσσας που 

χρησιμοποιεί ο δημοσιογράφος έχει να κάνει με το διεθνές φαινόμενο της επιδίωξης 

άσκησης γοητείας στην κοινή γνώμη και κυρίως τα λαϊκά στρώματα, που δεν εμπιστεύονται 

τους δημοσιογράφους που δημιουργούν απόσταση. 

Σε ένα τέτοιο πλαίσιο, η δυναμική της τηλεοπτικής ειδησεογραφίας σήμερα που η τηλεόραση 

(ερτζιανή, δορυφορική, καλωδιακή, μικροκυματική κ.ά.) αποτελεί το κυρίαρχο μέσο μαζικής 

ενημέρωσης, θα πρέπει να αντιμετωπισθεί με ιδιαίτερη σοβαρότητα και ευθύνη. Θεωρούμε 

πάντως ότι υπάρχει ακόμη πολύς δρόμος να διανυθεί προκειμένου στις σημερινές 

παγκοσμιοποιημένες συνθήκες να αναληφθούν τέτοιου είδους «ρίσκα» από την πλευρά των 

μέσων ενημέρωσης και των παραγωγών του δημοσιογραφικού λόγου ως φορέων εξουσίας.   
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21   Από το παρελθόν στο παρόν:  
Ηλεκτρονικός θησαυρός τοπωνυμίων της Μικράς Ασίας 

    
Δήμητρα Τσαγκογέωργα, Πένυ Λαμπροπούλου, Χάρης Παπαγεωργίου 

 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Αντικείμενο της ανακοίνωσης αποτελεί ο τρίγλωσσος θησαυρός γεωγραφικών όρων – τοπωνυμίων που 

αναπτύχθηκε στη διάρκεια του έργου δημιουργίας της Ψηφιακής Συλλογής του Κέντρου Μικρασιατικών 

Σπουδών (ΚΜΣ). Ο θησαυρός αυτός καλείται, αφενός, να καλύψει πλήρως το ερευνητικό αντικείμενο 

του ΚΜΣ, αναπαριστώντας τη γεωγραφική περιοχή της Μικράς Ασίας στο παρελθόν, και, αφετέρου, να 

προσαρμοστεί στο παρόν, όπως αυτό προσεγγίζεται από τον σύγχρονο μελετητή μέσω του 

διαδικτυακού συστήματος προβολής της Ψηφιακής Συλλογής του ΚΜΣ. Παρουσιάζονται η δομή και το 

περιεχόμενο του θησαυρού, καθώς και η μεθοδολογία ανάπτυξής του, με έμφαση στα προβλήματα που 

απορρέουν από την προσπάθεια αποτύπωσης της διαχρονίας του χώρου σε ένα "στατικό" μέσο, και τα 

οποία επηρεάζουν τη μορφή των όρων, τον καθορισμό των μεταξύ τους σχέσεων και την απόδοσή τους 

στις γλώσσες-στόχο.  

From past to present:  
The electronic thesaurus of place names of Asia Minor 

Dimitra Tsagogeorga, Penny Labropoulou, Harris Papageorgiou 

ABSTRACT 
This paper presents the trilingual thesaurus of geographical terms (place names) that was developed in 

the framework of the project for the creation of the Digital Collection of the Centre for Asia Minor Studies 

(CAMS). The thesaurus is designed so as to fully cover the needs posed by the research object of 

CAMS, representing the geographical area of Asia Minor in the past, while at the same time it allows 

modern researchers to access the Digital Collection through the dedicated web system. The paper 

presents the structure and contents of the thesaurus, as well as the methodology adopted for its 

construction, focusing on problems due to the diachronical representation of space into a "synchronic" 

medium, as they influence the form of the terms, their relations and their translation into the target 

languages. 
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0   Εισαγωγή 
Αντικείμενο της ανακοίνωσης αποτελούν η διαδικασία ανάπτυξης, η δομή, το περιεχόμενο 

και η λειτουργία ενός τρίγλωσσου θησαυρού γεωγραφικών όρων (της ελληνικής, αγγλικής 

και τουρκικής γλώσσας), και συγκεκριμένα τοπωνυμίων της Μικράς Ασίας από τη 

Βυζαντινή περίοδο μέχρι τη μικρασιατική καταστροφή.  

1   Πλαίσιο αναφοράς του έργου 
Ο θησαυρός αποτελεί μία από τις βασικές συνιστώσες οργάνωσης του ψηφιακού 

πολιτισμικού αποθέματος του Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών (ΚΜΣ), καθώς 

χρησιμοποιείται για τη γεωγραφική ταξινόμηση των τεκμηρίων που το συγκροτούν αλλά 

και ως κριτήριο αναζήτησης τεκμηρίων στον κόμβο του ΚΜΣ (www.kms.org.gr)1. Βάση για 

τη δημιουργία του αποτέλεσαν τα παλαιότερα γεωγραφικά ταξινομικά σχήματα του ΚΜΣ. 

Το ΚΜΣ ασχολείται με τη συλλογή, έρευνα και τεκμηρίωση πληροφοριών προφορικής και 

γραπτής παράδοσης που αναφέρονται στη ζωή των Ελλήνων στη Μικρά Ασία, στον 

εκπατρισμό και στη μετεγκατάστασή τους στην Ελλάδα. Υπό το πρίσμα αυτό, η κατάρτιση 

ενός ταξινομικού σχήματος για την οργάνωση και μελέτη του υλικού αυτού, παρουσιάζει 

αρκετές ιδιαιτερότητες καθώς αναφέρεται χωρικά και χρονικά σε μια ευρεία και ασαφώς 

ορισμένη περιοχή:  

• χωρικά, ως Μικρά Ασία νοείται η χερσόνησος που προεκτείνεται δυτικά της ασιατικής 

ηπείρου από τον κόλπο της Αλεξανδρέτας (Ισσό) έως την Τραπεζούντα της Μαύρης 

Θάλασσας, βρέχεται από τρεις θάλασσες (τον Εύξεινο Πόντο, τη Μεσόγειο και το 

Αιγαίο), και πολιτικά αντιστοιχεί στη σημερινή Τουρκία χωρίς την ευρωπαϊκή της 

επέκταση˙  

• χρονικά, το ΚΜΣ σκοπεύει στην αποτύπωση της ζωής του μικρασιατικού ελληνισμού σε 

μια περίοδο περίπου τεσσάρων αιώνων, στη διάρκεια της οποίας, όπως είναι φυσικό, 

υπήρξαν μεταβολές ως προς την ίδια την ονομασία των γεωγραφικών οντοτήτων αλλά 

και ως προς το σύστημα διοίκησης και χωροθέτησης της περιοχής.  

Οι δυσκολίες αλλά και τα πλεονεκτήματα κατάρτισης ενός ταξινομικού σχήματος 

απασχόλησαν το ΚΜΣ ήδη από τις πρώτες προσπάθειες συγκέντρωσης υλικού, και 

                                                           
1  Η ανάπτυξη του θησαυρού εντάσσεται στο έργο "Αξιοποίηση νέων τεχνολογιών τηλεπικοινωνιών 
και πληροφορικής για το ΚΜΣ" (ΚτΠ Πρόταση 65), στο πλαίσιο του οποίου υλοποιήθηκαν 
δράσεις ψηφιοποίησης και τεκμηρίωσης σημαντικού μέρους του αρχειακού υλικού του ΚΜΣ, καθώς 
και δράσεις προβολής του, όπως η δημιουργία διαδικτυακού κόμβου. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε 
θερμά το ΚΜΣ για την υποστήριξή του στη διάρκεια του έργου, και ιδιαίτερα όλους τους συνεργάτες 
που συμμετείχαν σε αυτό.  
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συγκεκριμένα των "μαρτυριών" που σήμερα συγκροτούν το Αρχείο Προφορικής Παράδοσης 

(ΑΠΠ). Πρόκειται για προφορικές συνεντεύξεις που έλαβαν οι συνεργάτες του ΚΜΣ στην 

περίοδο 1930-1975 από πρόσφυγες που μετεγκαταστάθηκαν στην Ελλάδα, οι οποίες 

γίνονταν βάσει προδιαγεγραμμένου λαογραφικού τύπου ερωτηματολογίου. Για την καλύτερη 

μελέτη του υλικού αυτού ήταν σημαντική η κατάταξή του σε οικιστικές μονάδες, οι οποίες με 

τη σειρά τους θα εντάσσονταν σε ευρύτερες γεωγραφικές ενότητες με τρόπο που να 

προβάλλονται τα κοινά στοιχεία μεταξύ των περιοχών που κατοικούνταν από Έλληνες: "Η 

λογική διαίρεση (…) υπαγόρευε να ενώνονταν οι ελληνικοί οικισμοί κατά τις παραδόσεις 

τους, τις συνήθειες, τις ανταλλαγές που είχαν μεταξύ τους – δηλαδή κατά τη συγγένεια που 

δημιουργεί η καθημερινή ζωή...". Τα καθιερωμένα συστήματα διαίρεσης της εποχής (της 

τουρκικής και της εκκλησιαστικής ελληνικής διοίκησης) δεν εξυπηρετούσαν τον σκοπό αυτό 

("... ήταν τόσο πλατειές, που μέσα τους δεν ξεχωρίζουν ομάδες ελληνικές με κάποια 

ομοιογένεια"). Έτσι, το ΑΠΠ οργανώθηκε σε μια ιεραρχική δομή που επινόησε η Μ. Μερλιέ 

με βασική μονάδα τον οικισμό (χωριό, κωμόπολη, πόλη), ο οποίος εντάσσεται σε ομάδα 

οικισμών, περιφέρεια, επαρχία. Στο σχήμα αυτό, υιοθετούνται για τις 16 επαρχίες "τ'αρχαία 

τους ονόματα (δηλαδή τα ρωμαϊκά, που χρονολογικά συνέχιζαν τα αρχαία ονόματα) που, για 

το μορφωμένο αναγνώστη, μου φαίνεται ο ευκολώτερος τρόπος για να τις αναπαραστήση" 

[5]. Ο πυρήνας του σχήματος (η διάκριση σε επαρχίες) υιοθετήθηκε στη συνέχεια και για τα 

άλλα αρχεία που καταρτίζει το ΚΜΣ (Φωτογραφικό Αρχείο, Αρχείο Χειρογράφων κτλ.). 

Η ταύτιση της κάθε γεωγραφικής οντότητας με τις ποικίλες εναλλακτικές ονομασίες που 

χρησιμοποιήθηκαν γι'αυτή στη διάρκεια της χρονικής περιόδου που εξετάζει το ΚΜΣ 

αποτελεί ένα επιπρόσθετο πρόβλημα. Σε πολλές περιπτώσεις, όπως είναι αναμενόμενο, 

συνυπάρχουν παλαιότερες και νεότερες ονομασίες (π.χ. Αγιασμάτιον / Αγιασμάτι), ελληνικές 

και τουρκικές ονομασίες, ως απόρροια της συνύπαρξης και της επί αιώνες αλληλεπίδρασης 

τουρκικού και ελληνικού στοιχείου στην περιοχή (π.χ. Βαλανιδιά / Πελίτκιοϊ, Κυδωνίαι / 

Αϊβαλί), ή ακόμα και διαλεκτικές ονομασίες (Άι-Πα / Άγιοι Πάντες), λόγω της εξάπλωσης 

γεωγραφικών γλωσσικών ποικιλιών της ελληνικής σε ολόκληρη τη Μικρά Ασία.  

Στο ΑΠΠ έγινε μια πρώτη καταγραφή τοπωνυμίων της Μικράς Ασίας, καθώς οι συνεργάτες 

του ΚΜΣ συγκέντρωναν και αποτύπωναν σε γραπτή μορφή για κάθε οικισμό τις 

εναλλακτικές ονομασίες που ανέσυραν από τη μνήμη τους οι πρόσφυγες. Σε επόμενη φάση, 

συγκροτήθηκε ιδιαίτερη ομάδα ερευνητών στο ΚΜΣ, η Χαρτογραφική Υπηρεσία (ΧΥ), η 

οποία προσπάθησε να ταυτίσει τα ονόματα με τους οικισμούς που εμφανίζονταν σε τρεις 

έγκριτους χάρτες της εποχής, προσπάθεια που αποτυπώθηκε στο Τετράδιο Ένταξης. 

Εναλλακτικές ονομασίες των γεωγραφικών οντοτήτων καταγράφηκαν επίσης στα άλλα 



 

 300 

αρχεία του ΚΜΣ. Σε κάθε περίπτωση, μία από τις μορφές επιλεγόταν ως η "προτιμητέα" για 

κάθε οικισμό, αν και αυτή μπορεί να διέφερε από αρχείο σε αρχείο. 

Με αυτόν τον τρόπο, στα γεωγραφικά ταξινομικά σχήματα του ΚΜΣ γίνεται μια πρώτη 

προσπάθεια αποτύπωσης της διαχρονικής θεώρησης της περιοχής σε ένα συγχρονικό 

επίπεδο μέσο. Η δυσκολία του εγχειρήματος κληρονομήθηκε και στην κατάρτιση του 

θησαυρού. 

2   Ο ρόλος του θησαυρού στο έργο 
Ο θησαυρός γεωγραφικών ονομάτων του ΚΜΣ αναπτύχθηκε με σκοπό να διευκολύνει τον 

σημερινό απλό χρήστη ή/και ερευνητή να προσεγγίσει το αρχειακό υλικό του ΚΜΣ και 

ειδικότερα την Ψηφιακή Συλλογή μέσω του διαδικτυακού συστήματος προβολής. Ο κόμβος 

καλείται να καλύψει τις απαιτήσεις διαφορετικών χρηστών, όπως εξειδικευμένων 

επιστημόνων που ενδιαφέρονται για συγκεκριμένες θεματικές (π.χ. οικονομία, κοινωνική 

ζωή, θρησκεία) στη ζωή των Ελλήνων της Μικράς Ασίας, των ίδιων των προσφύγων ή των 

απογόνων τους που θέλουν να μάθουν περισσότερα για τον τόπο καταγωγής τους ή τη ζωή 

των προγόνων τους, ή και απλών χρηστών που ενδιαφέρονται να γνωρίσουν τον 

μικρασιατικό πολιτισμό. Ανεξάρτητα από την κατηγορία τους, ωστόσο, για όλους τους 

χρήστες η γεωγραφική κατάταξη του υλικού προσφέρει μία από τις βασικές οπτικές γωνίες 

μέσα από τις οποίες μπορούν να προσεγγίσουν το υλικό με έναν τρόπο πιο κατανοητό και 

προσιτό. Παράγοντες που έπρεπε να ληφθούν υπόψη στο εγχείρημα αυτό είναι:  

(α) οι γνώσεις που έχει ο σύγχρονος χρήστης για τη γεωγραφία της Μικράς Ασίας όπως 

εμφανίζεται στο αρχειακό υλικό του ΚΜΣ, δηλαδή σε μια άλλη εποχή και πραγματικότητα 

από τη σημερινή – γνώσεις που μπορεί να μην υπάρχουν καθόλου ή να προέρχονται από 

προγόνους πρόσφυγες ή από βιβλία της εποχής, 

(β) η ανάγκη σύνδεσης τεκμηρίων που μπορεί να προέρχονται από διαφορετικά αρχεία ή να 

είναι διαφορετικού τύπου/μορφής (χειρόγραφο, φωτογραφία, χάρτης κτλ.) αλλά αφορούν 

στην ίδια γεωγραφική οντότητα και, συνεπώς, είναι χρήσιμο να παρουσιαστούν στον χρήστη 

ως μια ενιαία υποσυλλογή τεκμηρίων, 

(γ) ο βαθμός εξοικείωσης του χρήστη με τον μέχρι πρόσφατα χρησιμοποιούμενο τρόπο 

οργάνωσης του αρχειακού υλικού του ΚΜΣ. 

Κατά συνέπεια, ο θησαυρός οφείλει να συγκεντρώσει με δομημένο και τυποποιημένο τρόπο 

όλες τις εναλλακτικές ονομασίες που μπορεί να χρησιμοποιήθηκαν για μια γεωγραφική 

οντότητα στην υπό εξέταση χρονική περίοδο, να τις εντάξει σε μια ιεραρχική δομή κοντινή 

στην υπάρχουσα του ΚΜΣ, και να προσφέρει στον χρήστη τη δυνατότητα να εντοπίσει με 
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εύκολο τρόπο τον όρο που τον ενδιαφέρει, είτε γνωρίζει εκ των προτέρων τη μορφή με την 

οποία εμφανίζεται στον θησαυρό του ΚΜΣ είτε όχι. Με γνώμονα τις απαιτήσεις αυτές, η 

ενσωμάτωση του θησαυρό στον κόμβο έχει υλοποιηθεί με δύο τρόπους, στο διαδικτυακό 

σύστημα αναζήτησης τεκμηρίων και στη σελίδα των θησαυρών, οι οποίες είναι:  

(α) αναζήτηση με ελεύθερο κείμενο (free text input) λέξης, τμήματος λέξης ή συνδυασμού 

λέξεων:  με την επιλογή αυτή, διευκολύνεται ο χρήστης καθώς δεν απαιτείται γνώση του 

περιεχομένου ή της δομής του θησαυρού αλλά μπορεί να αναζητήσει έναν όρο που ήδη 

γνωρίζει, έστω και κατά προσέγγιση,  

(β) πλοήγηση στον θησαυρό: ο θησαυρός λειτουργεί ως ανεξάρτητη εφαρμογή, η οποία 

υποστηρίζει τη θέαση των όρων αλφαβητικά ή ιεραρχικά ταξινομημένων, καθώς και την 

επιλογή οποιουδήποτε όρου από τη δομή αυτή, με σκοπό την εμφάνιση είτε των 

συνδεδεμένων με αυτόν τεκμήρια είτε του "δελτίου όρου", δηλαδή των πληροφοριών που 

τον συνοδεύουν. Χάρη στο δελτίο όρου και την ιεραρχική παρουσίαση του θησαυρού, ο 

χρήστης έχει την ευκαιρία να δει μια διαχρονική εικόνα της Μικράς Ασίας, όπως 

καταγράφεται στα τοπωνύμια της περιοχής. 

3   Δομή και περιεχόμενο του θησαυρού 
Ο θησαυρός γεωγραφικών ονομάτων του ΚΜΣ περιλαμβάνει 4513 όρους στην ελληνική 
γλώσσα, από τους οποίους οι 2511 είναι προτιμητέοι και οι υπόλοιποι εναλλακτικές μορφές 

και γραφές αυτών. Είναι συμβατός με τα σχετικά πρότυπα, και κυρίως τα διεθνή πρότυπα 

ISO 5964 [2] και 2788 [1],  και το ελληνικό ΕΛΟΤ 1321 [4]. Για τη σχεδίασή του έχουν ληφθεί 

επίσης υπόψη καθιερωμένοι θησαυροί (π.χ. Getty Thesaurus of Geographic Names (TGN)), 

μελέτες, οδηγίες και αντίστοιχες προσπάθειες που έχουν γίνει σε διεθνές επίπεδο για την 

ανάπτυξη ορολογικών πόρων για την τεκμηρίωση και διάχυση πολιτισμικού αρχειακού 

υλικού καθώς και οι ανάγκες και ιδιαιτερότητες του ψηφιακού πολιτισμικού αποθέματος του 

ΚΜΣ. Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα βασικά στάδια στην υλοποίηση του θησαυρού και οι 

αποφάσεις που πάρθηκαν για κάθε σχετιζόμενη εργασία. 

3.1   Κατάρτιση καταλόγου όρων 

Η συγκέντρωση των ελληνικών όρων προήλθε κυρίως από πηγές του ΚΜΣ, δηλαδή: τον 

Κατάλογο Οικισμών του ΑΠΠ (σε ηλεκτρονική μορφή), τις Καρτέλες Οικισμών (παλαιότερη 

προσπάθεια καταγραφής των οικισμών του ΑΠΠ), το Τετράδιο Ένταξης της ΧΥ και το 

Ταξινομικό Σχήμα του Φωτογραφικού Αρχείου. Συμβουλευτικά χρησιμοποιήθηκαν και 

σχετικά βιβλία [5, 6].  

Η αποδελτίωση των πηγών αυτών οδήγησε στον κατάλογο υποψηφίων όρων, οι οποίοι 
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και υποβλήθηκαν σε έλεγχο με σκοπό τον εντοπισμό ελλείψεων και αδυναμιών. Στον 

θησαυρό έχουν συμπεριληφθεί τελικά όλες οι "δόκιμες" εναλλακτικές μορφές και γραφές των 

όρων, όπως αυτές εμφανίζονται στις πηγές, αλλά με επεμβάσεις που αποφασίστηκαν κατά 

τη διαδικασία αξιολόγησης και οι οποίες αποσκοπούσαν στη διόρθωση των 

"προβληματικών" εγγραφών. Τα προβλήματα που εντοπίστηκαν στις εγγραφές (βλ. Πίνακα 

1) είναι απόρροια αβλεψίας αλλά κυρίως γλωσσικών (μορφοφωνολογικών) ζητημάτων, τα 

οποία παρουσίαζαν κανονικότητα εμφάνισης, με σημαντικότερα αυτά που οφείλονται στη 

μεταγραφή των τουρκικών και διαλεκτικών ονομάτων. 

Οι παράμετροι αυτές λήφθηκαν υπόψη με σκοπό τη συστηματοποίηση της αντιμετώπισης 

των προβλημάτων με βάση την κατηγορία προέλευσής τους και την κανονικοποίηση της 
μορφής των όρων. Οι αρχές που ακολουθήθηκαν στη διαδικασία αυτή ήταν: (α) η 

υιοθέτηση των κανόνων ορθογραφίας της ελληνικής [7], (β) η προσθήκη ή/και διαγραφή 

εγγραφών ώστε ο κατάλογος όρων να περιέχει όλες τις μορφές που αποδίδουν με τον ίδιο 

τρόπο το ίδιο γλωσσικό φαινόμενο, (γ) η κατά το δυνατόν συμφωνία της μορφής με αυτές 

που εμφανίζονται στις γραπτές πηγές και στα αρχεία του ΚΜΣ. 

Πίνακας 1: Προβληματικές εγγραφές 

Τύπος προβλήματος Παράδειγμα 
Παρουσία / απουσία διακριτικών σημαδιών 
(τόνου, αποστρόφου, διαλυτικών) 

Τάπαν Ταντρεάντων / Τ’ άπαν τ’ 
αντρεάντων 

Ορθογραφικές παραλλαγές Πασα-Γιατάγη / Πασά-Γιατάγι 
Γραφή σύνθετων ονομάτων  
 - ως μία ή περισσότερες λέξεις Κουρτούς Αγού / Κουρτουσαγού 
 - με ή χωρίς ενωτικό Μπακίρ Μαντέν / Μπακίρ-Μαντέν 
"Λόγιοι" τύποι έναντι τύπων της δημοτικής μεταλλείον Ακντάγ / μεταλλείο Ακντάγ 
Διαφορετική σειρά συστατικών όρου Παλιά Έφεσος / Έφεσος Παλιά 
Παρουσία / απουσία άρθρου Αγιαννιού τσιφλίκι / Αγιαννιού το τσιφλίκι 
Ευφωνική προσθήκη / αλλαγή φωνηέντων Γκιουνμπατούρ / Γκουνμπατούρ 
Εναλλακτική απόδοση διαφόρων 
συμφωνικών συμπλεγμάτων ή φθόγγων 
της τουρκικής γλώσσας ή της διαλέκτου 
από την οποία προέρχεται το όνομα 

Τσιγκιανλί / Τζιγκιανλί, Καμεσλί Κιόλ / 
Καμεσλί Γκιόλ, Σερπίσκιοϊ / Σερμπίσκιοϊ, 
Αμπτουρχασάν / Αμπντουρχασάν, Πελντιός 
/ Πελντιόζ, Σουγουτζάκ / Σουγουτζάχ 

 

Η λημματική μορφή που τελικά υιοθετήθηκε για τους όρους, με τη σύμφωνη γνώμη του 

Κέντρου, ακολουθεί τις συμβάσεις που συνηθίζονται στους πόρους γεωγραφικών ονομάτων 

και τις οδηγίες του προτύπου ΕΛΟΤ 1321 [4], οπότε και καταγράφονται: (α) με κεφαλαίο το 

αρχικό και πεζά τα υπόλοιπα γράμματα, (β) σε ενικό ή πληθυντικό αριθμό, ανάλογα με τη 

μορφή που συνηθίζεται για το εκάστοτε  τοπωνύμιο (π.χ. Αγία Κυριακή, Βουλγαράτοι), (γ) 

αποκλειστικά με ελληνικούς χαρακτήρες. Ειδικά για τους πολυλεκτικούς όρους 
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αποφασίστηκαν τα εξής: (α) η κωδικοποίηση ακολουθεί τη σειρά που χρησιμοποιείται στη 

φυσική γλώσσα (π.χ. Άνω Τρίκαλα, Σκάλα του Παπά) και όχι την αντεστραμμένη που 

χρησιμοποιείται σε καταλόγους γεωγραφικών ονομάτων (π.χ. Τρίκαλα, Άνω), αφού το 

υποσύστημα αναζήτησης επιτρέπει την ανεύρεση ακόμα και τμήματος λέξης, (β) 

αποφεύγεται η χρήση του ενωτικού, σύμφωνα με τις συνήθεις πρακτικές στα τοπωνυμικά 

ονόματα, (γ) προτιμάται η αναγραφή του όρου ως μίας λέξης όταν προέρχεται από την 

τουρκική γλώσσα και περιλαμβάνει κάποιο επίθημα, όπως -maden (=ορυχείο)  -köy (= 

χωριό) κτλ.  

3.2   Προσθήκη συνοδευτικών πληροφοριών 

Στην περίπτωση του συγκεκριμένου θησαυρού επιλέχθηκαν οι ακόλουθες: πηγή, 

διευκρινιστική σημείωση (scope note) και οι μεταξύ των όρων σχέσεις, και συγκεκριμένα: 

(α) σχέση ιεραρχίας: κωδικοποιήθηκαν δύο ιεραρχικού τύπου σχέσεις, και συγκεκριμένα 

(α) η σχέση όλου-μέρους (part-whole) που συνδέει τον όρο που περιγράφει ένα τμήμα μιας 

οντότητας και τον όρο που περιγράφει την οντότητα αυτή στο σύνολό της, και (β) η σχέση 

πραγμάτωσης (instance of) η οποία συνδέει τον όρο που περιγράφει ένα σύνολο 

οντοτήτων με τον όρο που περιγράφει μια πραγμάτωση οντότητας αυτού του συνόλου, π.χ. 

Καππαδοκία <is a part of> Μικρά Ασία και <is an instance of> επαρχία. Ακολουθώντας τα 

παλαιότερα ταξινομικά σχήματα του ΚΜΣ, η ιεραρχία που υιοθετήθηκε είναι: οικισμός > 

ομάδα οικισμών > τμήμα περιφέρειας > περιφέρεια > τμήμα επαρχίας > επαρχία.  

(β) σχέση ισοδυναμίας: συνδέει δύο όρους που αναπαριστούν την ίδια οντότητα. 

Ουσιαστικά, πρόκειται για συνώνυμους όρους, στους οποίους συγκαταλέγονται 

καταχρηστικά μορφολογικές παραλλαγές και εναλλακτικές ορθογραφήσεις. Στο θησαυρό 

κωδικοποιούνται όλες οι δυνατές μορφές και δόκιμες γραφές που πραγματώνουν την ίδια 

έννοια, όταν κρίνονται χρήσιμες για το εγχείρημα (π.χ. Βόρειος Πόντος και Παραλιακός 

Πόντος, Αϊβαλί και Κυδωνίαι). Μεταξύ αυτών, ως προτιμητέος όρος επιλέγεται η μορφή που 

το ΚΜΣ προκρίνει ως πιο δόκιμη, όπως αυτή τεκμηριώνεται στις πηγές, ή, εφόσον δεν ισχύει 

αυτή η συνθήκη, ο πλέον καθιερωμένος ή  ευρύτερα διαδεδομένος όρος (π.χ. Μικρά Ασία 

έναντι Μικρασία). Παρά την κατά το δυνατόν θέσπιση κριτηρίων για την ενσωμάτωση όρων 

στον θησαυρό καθώς και την επιλογή των προτιμητέων όρων, είναι σαφές ότι οι τελικές 

αποφάσεις στην κατασκευή θησαυρών εμπεριέχουν στοιχεία υποκειμενικότητας.  

(γ) σχέση συσχέτισης: χρησιμοποιείται όπου κρίνεται αναγκαίο για όρους που έχουν 

κάποια συνάφεια, χωρίς αυτή να μπορεί να οριστεί περαιτέρω.  
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3.3   Προσθήκη ξενόγλωσσων αποδόσεων 

Η απόδοση των ελληνικών ονομάτων στις άλλες δύο γλώσσες του θησαυρού παρουσιάζει 

αρκετές ιδιαιτερότητες σε σχέση με τη συνήθη πρακτική σε αντίστοιχους πόρους. Συνήθως, 

σε έναν γεωγραφικό πόρο, εντοπίζεται η οντότητα που αναπαριστά ο όρος στη γλώσσα-

πηγή και για κάθε γλώσσα-στόχο συγκεντρώνονται οι ονομασίες που χρησιμοποιούνται για 

την οντότητα αυτή. Η διαδικασία αυτή, όμως, ούτε μπορεί να γίνει στην περίπτωση του 

θησαυρού του ΚΜΣ ούτε είναι και η πλέον ενδεδειγμένη για το εγχείρημα.  

Κατ'αρχήν, δεν είναι αντικειμενικά δυνατό να εντοπιστούν όλοι οι οικισμοί που αναφέρονται 

στα τεκμήρια του ΚΜΣ στους σύγχρονους χάρτες, καθώς πολλοί από αυτούς έχουν πάψει 

να υπάρχουν ή έχουν αλλάξει όνομα μετά το 1922. Ο εντοπισμός τους ακόμα και σε 

παλαιότερους χάρτες είναι επίσης δύσκολος, αφού πολλοί οικισμοί ήταν μικροί και δεν 

εμφανίζονταν σε αυτούς – κάτι που αποτυπώνεται στη διατύπωση αμφιβολιών και σε 

παραλείψεις όρων στο Τετράδιο Ένταξης της ΧΥ. Συνεπώς, η (καθόλου αμελητέα) συνέχιση 

του έργου της ΧΥ με επιστημονικά κριτήρια κρίθηκε ουσιαστικά ανέφικτη στη διάρκεια του 

έργου. 

Επιπλέον, αυτό που πρέπει να τονιστεί είναι ότι το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του 

συγκεκριμένου θησαυρού είναι η αποτύπωση της εικόνας που έχει για τους οικισμούς ο 

πρόσφυγας, όπως διαφαίνεται στα καταγραφέντα ονόματα. Στο πλαίσιο αυτό, η διατήρηση 

αυτής της εικόνας στις άλλες δύο γλώσσες ήταν επιθυμητή, αφού αυτό που ερευνάται είναι ο 

πολιτισμός των Ελλήνων της Μικράς Ασίας. Με άλλα λόγια, όσο σημαντικό είναι να ξέρει 

κανείς ότι το Αϊβαλί είναι το σημερινό Ayvalık, άλλο τόσο σημαντικό είναι να ξέρει τις 

εναλλακτικές του ονομασίες, όπως Κυδωνίαι, αλλά και τον τρόπο προφοράς των ονομασιών 

αυτών, καθώς είναι ενδεικτικός της ενσωμάτωσης του ελληνικού ή τουρκικού στοιχείου στη 

γλώσσα του Μικρασιάτη Έλληνα. 

Κατά συνέπεια, αποφασίστηκε να κωδικοποιηθούν για κάθε οντότητα οι εξής ξενόγλωσσοι 

όροι, με σήμανση της πηγής από την οποία προέρχονται: (α) οι ξενόγλωσσες ονομασίες 

που εμφανίζονται για τους ταυτισμένους οικισμούς στο Τετράδιο Ένταξης, (β) για τους 

ανώτερους ιεραρχικά κυρίως όρους, οι καθιερωμένες ονομασίες, οι οποίες αντλήθηκαν από 

τον TGN (π.χ. Cilicia – Κιλικία), και (γ) όλες οι μορφές της ελληνικής όπως μεταγράφηκαν 

στο λατινικό και τουρκικό αλφάβητο, για την αγγλική (με βάση το πρότυπο ISO-843 [3]) και 

τουρκική γλώσσα (με βάση σύστημα μεταγραφής του ΚΜΣ) αντίστοιχα.  

Οι θησαυροί λειτουργούν ισοδύναμα και αυτόνομα σε κάθε γλώσσα του έργου: ο επισκέπτης 

του κόμβου έχει τη δυνατότητα επιλογής της γλώσσας του θησαυρού μέσω του οποίου 
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επιθυμεί την πρόσβαση στο αρχείο, και της πλοήγησης σε αυτόν όπως και στην ελληνική 

γλώσσα. Παράλληλα, ο πολυγλωσσικός χαρακτήρας του θησαυρού καθιστά δυνατή τη 

μετάβαση στα δεδομένα των άλλων δύο γλωσσών.  

4   Συμπεράσματα - Προτάσεις 

Στην παρούσα φάση, ο θησαυρός έχει ενσωματωθεί στον κόμβο και είναι πλήρως 

λειτουργικός, διευκολύνοντας την πρόσβαση στο αρχειακό υλικό του ΚΜΣ. Ο περαιτέρω 

εμπλουτισμός του με πληροφορίες όπως ο χαρακτηρισμός του κάθε όρου (π.χ. λόγιας / 

διαλεκτικής προέλευσης, όρος της Βυζαντινής περιόδου κτλ.)  θα τον καταστήσει ακόμα πιο 

ενδιαφέροντα για τον μελετητή της ιστορίας και του πολιτισμού της περιοχής. Το 

περιεχόμενο του θησαυρού μπορεί να χρησιμοποιηθεί επίσης ως αυτόνομο εργαλείο 

έρευνας σε γλωσσολογικές μελέτες για τα διαλεκτικά στοιχεία και την αλληλεπίδραση του 

ελληνικού και τουρκικού γλωσσικού συστήματος. 
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22   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 Αναστασιάδη-

Συμεωνίδη [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 εφαρμογής-

φόρμας 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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23   Κατασκευή σώματος κειμένων οικονομικού περιεχομένου και 
συμφραστικών πινάκων 

    
Τζιάφα Ελένη 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η έρευνα συνίσταται στη δημιουργία ενός ηλεκτρονικού σώματος κειμένων που προέρχονται από το 

χώρο της οικονομίας και ειδικότερα του χρηματιστηρίου, με στόχο την κατασκευή συμφραστικών 

πινάκων και την προσθήκη σημασιολογικών χαρακτηριστικών στα λήμματα του λεξικού των όρων του 

χρηματιστηρίου. Πιο συγκεκριμένα το Σώμα Κειμένων Χρηματιστηριακού Περιεχομένου, η έκταση του 

οποίου ανέρχεται σε δύο περίπου εκατομμύρια λέξεις, περιλαμβάνει κείμενα που αντλήθηκαν από τον 

ημερήσιο και περιοδικό τύπο, καθώς και από κείμενα που βρίσκονται σε ηλεκτρονική μορφή και 

αφορούν το χρηματιστήριο (π.χ. ενημερωτικά δελτία κ.ά.), σε μια χρονική περίοδο τριών ετών (1999-

2001). Για τη δημιουργία του σώματος κειμένων και των συμφραστικών πινάκων χρησιμοποιήθηκαν τα 

προγράμματα κωδικοποίησης και αυτόματης κλίσης που έχουν χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή 

ηλεκτρονικών λεξικών από τη Μονάδα Αυτόματης Επεξεργασίας Φυσικών Γλωσσών 

(http://linginfo.frl.auth.gr) του Εργαστηρίου Μετάφρασης και Επεξεργασίας του Λόγου (Ε.Μ.Ε.Λ.) του 

Α.Π.Θ. σε συνεργασία με το Institut Gaspard-Monge του Πανεπιστημίου της Marne-la-Vallée, Paris-Est.  

 

Construction of an electronic corpus of financial texts and 
concordances 

    
Tziafa Eleni 

ABSTRACT 

This paper is about the construction of an electronic corpus of financial and stock market texts, aiming 

at building a concordances table and adding semantic characteristics to the entries of the dictionary of 

stock market terms. In particular, the Stock Exchange Text Corpus, with more than two million words, 

includes articles, which are derived from daily and weekly press and also financial texts in electronic 

form, such as annual reports, etc, during a period of three years (1999-2001). For the construction of 

the corpus and the concordances, the computational linguistics team of the Natural Language 

Processing Unit (http://linginfo.frl.auth.gr) of the Laboratory of Translation and Language Processing, 

Aristotle University of Thessaloniki, in association with the Gaspard-Monge Institute, University of 

Marne-la-Vallée, Paris-Est, used the same codification and automatic inflection programs that were 

used for the creation of electronic dictionaries. The research was conducted by the said team, whose 

studies aim at a detailed and formalized description of Modern Greek, the final objective being the 

recognition of linguistic data by natural language processing systems. 
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0   Εισαγωγή 
Η εργασία εντάσσεται στο γενικότερο πλαίσιο της έρευνας για την ανάλυση της γλώσσας με 

τη βοήθεια των ηλεκτρονικών υπολογιστών. Πιο συγκεκριμένα, εντάσσεται στην προσπάθεια 

της γλωσσολογικής ανάλυσης κειμένων κατά τρόπο τέτοιο, ώστε τα αποτελέσματά της να 

μπορούν να εφαρμοστούν σε οποιοδήποτε λογισμικό σύστημα αυτόματης ανάλυσης και 

επεξεργασίας φυσικών γλωσσών και κατ’ επέκταση αυτόματης μετάφρασης. Για τη 

διεξαγωγή της έρευνας ακολουθήσαμε τις μεθοδολογικές αρχές και το θεωρητικό πλαίσιο 

του Maurice Gross (1975) που εφαρμόστηκε στο Laboratoire d’Automatique et 

Documentaire Linguistique (L.A.D.L.1). Η έρευνα αυτή εντάσσεται στο πρόγραμμα για την 

ανάπτυξη και τη σταδιακή ολοκλήρωση της ελληνικής έκδοσης του Unitex2 - συστήματος 

ανάλυσης κειμένων που ήδη λειτουργεί σε πολλές ευρωπαϊκές γλώσσες.  

Ο σχεδιασμός ενός εξειδικευμένου σώματος κειμένων για μία από τις λιγότερο ομιλούμενες 

γλώσσες, όπως είναι η ελληνική, αποτελεί σημαντικό παράγοντα για την ανάπτυξη της 

έρευνας γλωσσικής τεχνολογίας. Στην παρούσα ανακοίνωση θα παρουσιάσουμε το 

σχεδιασμό και την κατασκευή ενός σώματος κειμένων οικονομικού και συγκεκριμένα 

χρηματιστηριακού περιεχομένου. Η εργασία αυτή αποτελεί συνέχεια της κατασκευής ενός 

ελληνικού μορφολογικού λεξικού χρηματιστηριακών όρων 10.000 περίπου λέξεων (Τζιάφα, 2007). 

Ειδικότερος στόχος της δημιουργίας ενός σώματος κειμένων χρηματιστηριακού 

περιεχομένου είναι να διερευνηθούν και να καταγραφούν τα ιδιαίτερα συντακτικά και 

σημασιολογικά χαρακτηριστικά των όρων αυτών και να οργανωθούν σε λεξικά, έτσι ώστε να 

συνδέονται αυτόματα με τους όρους που περιέχονται στα κείμενα.  

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών, η ορολογική έρευνα έχει στραφεί στα σώματα 

κειμένων για τον εντοπισμό και την εξαγωγή όρων, καθώς και την ανάπτυξη υπολογιστικών 

εργαλείων για την επεξεργασία, την τεκμηρίωση και την αξιολόγηση των όρων. Ως σώμα 

κειμένων ορίζεται «κάθε συλλογή τμημάτων μιας συγκεκριμένης γλώσσας σε ηλεκτρονική 

μορφή, τα οποία έχουν επιλεγεί με εξωτερικά κριτήρια έτσι ώστε να μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν ως αντιπροσωπευτικό δείγμα μιας γλώσσας ή μιας γλωσσικής ποικιλίας» 

(Sinclair, 2005). 

                                                           
1   Βλ. ιστοσελίδα: http://ladl.univ-mlv.fr/index.html. 
2 Το Unitex είναι ένα γλωσσικό περιβάλλον ανάπτυξης, ένα σύνολο λογισμικών προγραμμάτων, που 

χρησιμοποιείται για την εκτενή περιγραφή των ζωντανών γλωσσών και επιτρέπει τη διαχείριση 
κειμένων με τη χρήση γλωσσικών πόρων. Αυτές οι πηγές αποτελούνται από ηλεκτρονικά λεξικά, 
γραμματικές και λεξικά-γραμματικές. Κατασκευάστηκε από τον S.Paumier το 2002 στο Ινστιτούτο 
Gaspard-Monge του Πανεπιστημίου της Marne-la-Vallée στη Γαλλία. 
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Το μεγαλύτερο πλεονέκτημα της χρήσης σωμάτων κειμένων στη λεξικογραφία αποτελεί η 

φύση τους ως ηλεκτρονικών κειμένων που επιτρέπει την εξαγωγή αυθεντικών 

παραδειγμάτων χρήσης των όρων ενός λεξικού μέσα σε λίγα μόνο λεπτά. Είναι επίσης 

δυνατή η εξαγωγή ποσοτικών στοιχείων που σχετίζονται με τις συχνότητες εμφάνισης όρων. 

Για παράδειγμα, μπορούμε άμεσα να παρατηρήσουμε ότι στο σώμα κειμένων η συχνότητα 

εμφάνισης των ξένων χρηματιστηριακών όρων (με λατινικούς χαρακτήρες, χωρίς να 

υπολογίζουμε δηλαδή τους ξένους όρους που μεταγράφονται με ελληνικούς χαρακτήρες) 

ανέρχεται στο 4% του συνολικού αριθμού εμφάνισης των όρων στο σώμα κειμένων. 

1   Περιγραφή του σώματος κειμένων χρηματιστηριακού περιεχομένου 

Το σώμα κειμένων χρηματιστηριακού περιεχομένου στο οποίο αναφερόμαστε είναι ένα 

ηλεκτρονικό σώμα κειμένων ειδικό, μονόγλωσσο (δεν περιέχει κείμενα σε άλλη γλώσσα 

εκτός της ελληνικής) και συγχρονικό, καθώς περιέχει κείμενα από μια συγχρονία της 

ελληνικής και συγκεκριμένα από το 1999 έως το 2001. Η επιλογή της περιόδου δεν ήταν 

τυχαία. Καθοριστική για τη διαμόρφωση του ειδικού λεξιλογίου του χρηματιστηρίου υπήρξε η 

περίοδος 1993-2001, κατά την οποία αυξήθηκε εντυπωσιακά το ενδιαφέρον και η 

δραστηριοποίηση του εγχώριου πληθυσμού. Η άνοδος του χρηματιστηρίου δημιούργησε νέα 

δεδομένα στην αγορά από τα οποία προέκυψε η ανάγκη χρήσης νέων λέξεων, που 

εισήλθαν στο χώρο ως νεολογισμοί ή νεώνυμα3. Ειδικότερα κατά την περίοδο 1999-2001 

εντός της οποίας εμφανίζεται η μεγαλύτερη άνοδος και η μεγαλύτερη πτώση στην ιστορία 

του ελληνικού χρηματιστηρίου, παρατηρείται και ο μεγαλύτερος αριθμός δημοσιευμάτων 

που αφορούν το χρηματιστήριο. 

Το σώμα κειμένων αποτελείται από 2112 άρθρα, μόνο ολόκληρα κείμενα, γραμμένα κατά 

την περίοδο 1999-2001, ενημερωτικά εγχειρίδια για τους επενδυτές από την ιστοσελίδα του 

Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών (κείμενα ειδικής πληροφόρησης), καθώς και τα ενημερωτικά 

δελτία του ΧΑΑ των αντίστοιχων ετών. Τα άρθρα του σώματος κειμένων αντλήθηκαν από τις 

εξής εφημερίδες: Αδέσμευτος Τύπος, Ακρόπολις, Αξία, Απογευματινή της Κυριακής, Δείκτης, 

Έθνος της Κυριακής, Ελευθεροτυπία, Εξουσία, Εξπρές, Έξυπνο Χρήμα, Επενδυτής, 

Ημερησία, Ισοτιμία, Καθημερινή, Κέρδος, Μακεδονία, Μέτοχος, Ναυτεμπορική, Οικονομία, 

Οικονομικός Ταχυδρόμος, Σύμβουλος, Τα Νέα, Το Βήμα της Κυριακής, Το Βήμα, Το Καρφί, 

Τύπος της Κυριακής, Χρήμα και Αγορά, Χρηματιστήριο, Retail Business.  

                                                           
3  Νεολογισμοί ονομάζονται τα αποτελέσματα της διαδικασίας της λεξιλογικής ανανέωσης, δηλαδή της 

νεολογίας (Αναστασιάδη-Συμεωνίδη, 1986: 26-27), ενώ σύμφωνα με τον Kocourek (1982: 174), 
μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τον όρο νεωνυμία για να δηλώσουμε τη "νεολογία στο ειδικό 
λεξιλόγιο", και τον όρο νεώνυμα για τα αποτελέσματα της διαδικασίας της νεωνυμίας. 
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Ένα σώμα κειμένων θεωρείται αντιπροσωπευτικό με βάση το μέγεθος, την αυθεντικότητα 

και τις αναλογίες του, δηλαδή τη σχετική ισορροπία μεταξύ των κειμενικών ειδών που το 

απαρτίζουν (Γούτσος, 2003). Το εν λόγω σώμα κειμένων μπορεί να θεωρηθεί 

αντιπροσωπευτικό καταρχήν όσον αφορά το μέγεθός του (δύο εκατομμύρια λέξεις), καθώς 

για ένα εξειδικευμένο σώμα κειμένων κρίνεται ικανοποιητικό ένα μέγεθος από 500.000 έως 

5.000.000 λέξεις4. Κατά τους Friedbichler & Friedbichler (2000) σώματα κειμένων ανάλογου 

μεγέθους ανά γλώσσα αποδίδουν επαρκείς πληροφορίες σε ποσοστό 97% των γλωσσικών 

ερευνών. Σύμφωνα με τους Bowker & Pearson (2002) ακόμη και σώματα κειμένων μερικών 

χιλιάδων ή μερικών εκατοντάδων χιλιάδων λέξεων αποδείχθηκαν χρήσιμα για την έρευνα 

ειδικών γλωσσών.  

Στην αντιπροσωπευτικότητα του σώματος κειμένων συμβάλλει επίσης η αυθεντικότητά του. 

Τα κείμενα δεν είναι κατασκευασμένα και έχουν δημιουργηθεί με φυσικό τρόπο (όχι κάτω 

από πειραματικές συνθήκες).  

Τέλος, είναι αντιπροσωπευτικό ως προς τις αναλογίες του, καθώς τα κειμενικά είδη που το 

απαρτίζουν βρίσκονται σε άμεση συνάρτηση με τους ερευνητικούς στόχους, δηλαδή την 

κατά το δυνατόν εξαντλητική περιγραφή της χρηματιστηριακής ορολογίας. Έτσι 

περιλαμβάνονται κείμενα με διαφορετικά επίπεδα ύφους, π.χ.  

Τα λαμόγια συνεχίζουν τη σπέκουλα! Τα... πρόβατα φεύγουν ατάκτως από το μαντρί. 

(Δυστυχώς γι' αυτούς, δεν διαβάζουν όλοι την αφεντιά μου...). Τους τρομοκράτησαν οι 

...ποντικοί. Οι γάτες ορμάνε. Τσιμπάνε ό,τι βρουν, όπου το πετύχουν. Οι τρομαγμένοι 

χώνονται στις Τράπεζες. Για να εισπράξουν τόκο ένα 8άρι, όσο ένα λίμιτ απ μιας μέρας στο 

Χρηματιστήριο. Οι Τράπεζες, βέβαια, θα... επενδύσουν στη Σοφοκλέους. 

και 

Σε αντίθεση με τα Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης, που είναι δεσμευτικά τόσο για τον 

αγοραστή όσο και για τον πωλητή, ένα συμβόλαιο Δικαιώματος δίνει στον αγοραστή του το 

δικαίωμα (αλλά όχι την υποχρέωση) να επιλέξει αν τελικά θα το εξασκήσει. Έτσι, ο 

αγοραστής ανάλογα με τις συνθήκες που διαμορφώνονται στην αγορά αποφασίζει αν τελικά 

τον συμφέρει να προβεί σε χρήση αυτού του δικαιώματος ή όχι. Η υποκείμενη αξία των 

Δικαιωμάτων Προαίρεσης, όπως και για τα Σ.Μ.Ε., μπορεί να είναι μία ποικιλία προϊόντων ή 

αγαθών. Οι συναλλασσόμενοι χρησιμοποιούν τα Δικαιώματα Προαίρεσης για να αγοράσουν 

ή να πουλήσουν σιτάρι, πολύτιμα μέταλλα, συνάλλαγμα, μετοχές, δείκτες και άλλα 

                                                           
4  Τα σώματα κειμένων γενικής γλώσσας κυμαίνονται από 10 έως 329 εκατομμύρια λέξεις (για την 

αγγλική γλώσσα). 
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αξιόγραφα, τα οποία αποτελούν ένα μικρό μέρος από το σύνολο των προϊόντων που σήμερα 

συναλλάσσονται. Η υποκείμενη αξία για τα Δικαιώματα στο δείκτη FTSE/ASE-20 που 

διαπραγματεύεται στην αγορά παραγώγων είναι ο χρηματιστηριακός δείκτης FTSE/ASE-20. 

Η συλλογή των δεδομένων έγινε με ηλεκτρονική σάρωση ή χρήση του διαδικτύου. Τα άρθρα 

που προέρχονταν από εφημερίδες σαρώθηκαν αρχικά ως εικόνες. Για τη μετατροπή τους σε 

κείμενα χρησιμοποιήθηκε το πρόγραμμα σάρωσης FineReader optical character recognition 

(OCR). Ακολούθησε καθαρισμός των αρχείων από περιττά μη λεκτικά στοιχεία (π.χ. εικόνες, 

γραμμές, κενά, κτλ.) και αποθήκευση με τη μορφή απλού κειμένου και κωδικοποίηση σε 

Unicode5. Το αρχικό αποτέλεσμα ήταν ένα κατακερματισμένο κείμενο το οποίο έχρηζε 

πολλών διορθώσεων.  

Η σάρωση των άρθρων και η μετατροπή τους σε έγγραφα απλού κειμένου αποδείχθηκε 

δύσκολη καθώς πέρα από τα τυπογραφικά λάθη που προέκυψαν, παρατηρήθηκαν 

μετατοπίσεις στη θέση των παραγράφων. Παρόλο που αυτό δεν δημιουργεί πρόβλημα κατά 

τη δημιουργία των συμφραστικών πινάκων, η σειρά των παραγράφων αποκαταστάθηκε 

ώστε να ανταποκρίνεται πλήρως στην έντυπη μορφή των κειμένων. Πρόβλημα 

δημιούργησαν επίσης οι στήλες, καθώς γραμμές της μίας στήλης εμπλέκονταν με αυτές της 

διπλανής στήλης. 

Ορισμένα άρθρα παρουσίασαν αυξημένη δυσκολία κατά τη μετατροπή τους σε απλό κείμενο 

λόγω εικόνων και γραφικών στο σχεδιασμό τους. Ένα πρόβλημα επίσης ήταν ότι πολλές 

φορές οι εικόνες που συνοδεύουν τα άρθρα (στο συγκεκριμένο σώμα κειμένων κυρίως 

γελοιογραφίες) αποτελούν ουσιώδες μέρος του κειμένου. Αυτά τα εξωκειμενικά στοιχεία 

χάθηκαν κατά τη μετατροπή σε απλό κείμενο. 

Μετά τη διόρθωσή του, το σώμα κειμένων ενσωματώθηκε στο σύστημα αυτόματης 

ανάλυσης και πραγματοποιήθηκε η προεπεξεργασία του ώστε να γίνει ο τεμαχισμός του σε 

προτάσεις. Στη συνέχεια κωδικοποιήθηκαν τα στοιχεία που περιλαμβάνουν προέλευση του 

κειμένου, όνομα συγγραφέα, ημερομηνία παραγωγής και τίτλο.  

2   Συμφραστικοί πίνακες 

Τα προγράμματα επεξεργασίας σωμάτων κειμένων αναζητούν στα κείμενα δεδομένες 

μορφοσυντακτικές δομές6 οι οποίες, μετά την εφαρμογή του ηλεκτρονικού λεξικού σε 

                                                           
5  Η κωδικοποίηση σε μορφή Unicode είναι απαραίτητη για την επεξεργασία των κειμένων μέσω του 

προγράμματος Unitex. 
6  Οι όροι που περιλαμβάνονται στο ηλεκτρονικό λεξικό χρηματιστηριακών όρων εμφανίζουν 
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σώματα κειμένων, παρουσιάζονται με τη μορφή συμφραστικών πινάκων. Με βάση 

συγκεκριμένο κείμενο, το πρόγραμμα των συμφραστικών πινάκων κατασκευάζει έναν 

κατάλογο με όλες τις λέξεις του κειμένου που έχουν επιλεγεί με βάση το λεξικό 

ταξινομημένες σε αλφαβητική σειρά, παρουσιάζοντας κάθε λέξη με το συγκείμενο που 

βρίσκεται δεξιά και αριστερά. Π.χ. 

Τα Πετρέλαια απέκτησαν πλέον πολλαπλασιαστή κερδών ανάλογο με αυτόν της αγοράς 

Διαθέτει αξιοπρεπές P/E, λίγες μετοχές (3,1 εκατ.) και... σεμνή κεφαλαιοποίηση 33,5 δισ. δρχ. 

Έκαναν αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών υπέρ το άρτιο. 

Η χρησιμότητα των συμφραστικών πινάκων είναι μεγάλη γιατί επιτρέπουν τη μελέτη του 

τρόπου χρήσης μιας λέξης στα κείμενα, το είδος του συγκειμένου όπου χρησιμοποιείται μια 

λέξη του κειμένου που μελετούμε, κ.ά. Τα προγράμματα συμφραστικών πινάκων αποτελούν 

επομένως βασικά εργαλεία για την επεξεργασία σωμάτων κειμένων.  

Αμέσως μετά την κατάρτιση του σώματος κειμένων χρηματιστηριακού περιεχομένου 

πραγματοποιήθηκε το ακόλουθο πείραμα, η αναζήτηση του όρου «άλογο» (στο 

χρηματιστήριο η μετοχή υψηλού ρίσκου, η αγορά της οποίας ισοδυναμεί με στοίχημα σε 

άλογο του ιππόδρομου) και τα συμφραζόμενά του στο σώμα κειμένων που αποτελείται από 

την ηλεκτρονική έκδοση της εφημερίδας ΤΑ ΝΕΑ (1997-2003) με 115.000.000 λέξεις7. 

Βρέθηκαν 4824 εμφανίσεις του όρου. Παρόλο που η θεματολογία της εφημερίδας Τα Νέα, 

περιλαμβάνει πληθώρα πληροφοριών από διάφορα γνωστικά πεδία, οι συμφραστικοί 

πίνακες που προέκυψαν αφορούσαν τη σημασία της λέξης ως ζώου. Παρόλο που ορισμένες 

φορές η λέξη μπορεί να είχε την έννοια του αλόγου ιπποδρομιών και συνειρμικά του τζόγου, 

η έννοια ήταν δύσκολο να εντοπιστεί, λόγω της ύπαρξης "θορύβου", δηλαδή λανθασμένου 

εντοπισμού όρων κατά την αναζήτηση. Το ίδιο αποτέλεσμα προέκυψε και κατά την 

αναζήτηση το ίδιου όρου στο διαδίκτυο (32.000.000 αποτελέσματα, 14.900 σε συνδυασμό 

με τη λέξη «χρηματιστήριο»)8. Κατά την αναζήτηση στο σώμα κειμένων χρηματιστηριακού 

                                                                                                                                                    
τουλάχιστον 200 διαφορετικές μορφοσυντακτικές δομές, όσον αφορά τα συστατικά τους στοιχεία, 
π.χ. επίθετα, ουσιαστικά, προσδιοριστές, επιρρήματα, προθέσεις, μόρια. Οι δομές με τη μεγαλύτερη 
συχνότητα είναι η δομή Επίθετο + Ουσιαστικό (ΑΝ) (30%), η δομή Ουσιαστικό + Ουσιαστικό (ΝΝ) 
(22%) και η δομή Ουσιαστικό + Επίθετο + Ουσιαστικό (ΝΑΝ) (8,4%). 

7 Πρόκειται για ένα αντιπροσωπευτικό σώμα κειμένων καθώς τα κείμενα καλύπτουν αναλογικά όλα τα 
επιμέρους σώματα της εφημερίδας, δηλαδή τις θεματικές στήλες της (ρουμπρίκες). Το σώμα 
κειμένων, αφού κωδικοποιήθηκε μας παραχωρήθηκε από τον Cédric Fairon του πανεπιστημίου 
UCL (Université Catholique de Louvain) του Βελγίου. 

8 Ανάλογη έρευνα πραγματοποίησαν οι Bowker & Pearson (2002), αναζητώντας τον όρο «nut» 
(«παξιμάδι») σε τεχνικά κείμενα. Η πρώτη τους αναζήτηση στο σώμα κειμένων British National 
Corpus (BNC) των 100 εκατομμυρίων λέξεων έφερε 670 αποτελέσματα, τα οποία ωστόσο δεν είχαν 
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περιεχομένου προέκυψαν μόλις 36 εμφανίσεις του όρου «άλογο» με τη σημασία της 

μετοχής.  

Το αποτέλεσμα της έρευνας καταδεικνύει τη σημασία της κατάρτισης σωμάτων κειμένων με 

ειδικό περιεχόμενο. 

3   Σημασιολογικά χαρακτηριστικά 

Έχοντας ως στόχο την πλήρη περιγραφή της Νέας Ελληνικής με απώτερο σκοπό την 

αυτόματη ανάλυση της ελληνικής γλώσσας, η μορφολογική περιγραφή των λέξεων πρέπει 

να ολοκληρωθεί με την συντακτικο-σημασιολογική ανάλυση. Για την ανάλυση αυτή, 

υιοθετούμε το μεθοδολογικό μοντέλο που πρότεινε ο Gross (1975), με τη χρήση πινάκων 

λεξικού-γραμματικής9. H προσθήκη σημασιολογικών χαρακτηριστικών στα ουσιαστικά του 

λεξιλογίου των όρων του χρηματιστηρίου θα επιτρέψει τη σύνδεση των ηλεκτρονικών 

μορφολογικών λεξικών με τους πίνακες του λεξικού-γραμματικής. Η προσθήκη αυτή 

διευκολύνθηκε με τη δημιουργία του σώματος κειμένων χρηματιστηριακού περιεχομένου και 

την κατάρτιση συμφραστικών πινάκων.  

Για την εκπόνηση αυτού του τμήματος της εργασίας, βασιστήκαμε στην αντίστοιχη έρευνα 

της Courtois (1994) για τη γαλλική γλώσσα, την οποία η Φούφη (2005) προσάρμοσε στις 

ιδιαιτερότητες των ελληνικών10. Υιοθετήσαμε τη μεθοδολογία τους και τον τρόπο 

παρουσίασης για την κωδικοποίηση των σημασιολογικών χαρακτηριστικών.  

Τα βασικά σημασιολογικά χαρακτηριστικά που προστέθηκαν στο ηλεκτρονικό λεξικό των 

χρηματιστηριακών όρων ήταν: το Hum για ανθρώπινα ουσιαστικά11 π.χ. 

επενδυ"τής.N44500,N+Hum+[Eco], το Conc για τα συγκεκριμένα ουσιαστικά, π.χ. 
                                                                                                                                                    

σχέση με το μηχανολογικό όρο. Η αναζήτηση σε ένα σώμα τεχνικών κειμένων μόλις 10.000 λέξεων 
έφερε 49 αποτελέσματα, τα οποία αν και πολύ λιγότερα, αφορούσαν την τεχνική έννοια του όρου, 
καθώς μειώθηκε ο «θόρυβος», ενώ διευκολύνθηκε και ο εντοπισμός των διαφορετικών τύπων του 
εξαρτήματος «nut» που χρησιμοποιούνται στις κατασκευές, καθώς και των ρημάτων που 
συνδέονται με τον όρο.  

9  Πρόκειται για πίνακες συντακτικής περιγραφής που συνδέουν τα εκάστοτε κατηγορήματα με τα 
υποκείμενα και τα συμπληρώματα που δέχονται. Πιο συγκεκριμένα, τα ονοματικά σύνολα ορίζονται 
με βάση μορφολογικά και σημασιολογικά χαρακτηριστικά. 

10  Μια πρώτη προσέγγιση για τα ελληνικά έχει γίνει από την Κωνσταντάρα (2003). 
11 Για το χαρακτηρισμό των σημασιολογικών χαρακτηριστικών χρησιμοποιείται ως κοινή γλώσσα η 

γαλλική στο πλαίσιο συνεργασίας του Εργαστηρίου Μετάφρασης και Επεξεργασίας του Λόγου του 
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του Institut Gaspard-Monge του Université de 
Paris-Est που συμμετέχουν στο ερευνητικό δίκτυο RELEX, το οποίο απαρτίζεται από εργαστήρια σε 
όλο τον κόσμο που ασχολούνται με την τυπική περιγραφή φυσικών γλωσσών, όπως η αγγλική, η 
γερμανική, η ισπανική, η ιταλική, η πορτογαλική, η νορβηγική, η κορεατική, η ταϋλανδέζικη κ.ά. 
Έτσι, το Ν αναφέρεται σε ουσιαστικά, το Α σε επίθετα, οι αριθμοί δίπλα στις γραμματικές κατηγορίες 
αναφέρονται σε διαφορετικούς τρόπους κλίσης. 
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ενεχυρόγρα"φο.N327,N+Conc+[Eco] και το Abst για τα αφηρημένα ουσιαστικά (Abst), π.χ. 

αρνητική.A10 ελαστικότη"τα.N236 ζήτη"σης.N265,N+Abst+[Eco],-GS3. Σε όλα προστέθηκε 

το ειδικό σημασιολογικό χαρακτηριστικό [Eco] που χαρακτηρίζει τους όρους από το χώρο 

της οικονομίας.  

Αξίζει να σημειωθεί ότι σε σύγκριση με το γενικό λεξιλόγιο, εδώ δεν υπάρχει η γενική 

κατηγορία Ζώα [Anl]. Έτσι, το άλογο ή αλογάκι, δηλώνει τη μετοχή υψηλού ρίσκου που 

προσφέρεται για κερδοσκοπία, ο παπαγάλος ή το παπαγαλάκι τον καλοθελητή που διαδίδει 

ψευδείς ειδήσεις, η αρκούδα τον απαισιόδοξο επενδυτή ή την απαισιόδοξη αγορά 

γενικότερα (αγορά-αρκούδα), ο ταύρος τον αισιόδοξο επενδυτή ή την αισιόδοξη αγορά, η 

γαλοπούλα σημαίνει μια άστοχη, άνευ σημασίας επένδυση.  

Επίσης, στο λεξικό των οικονομικών όρων δεν υπάρχουν λήμματα που περιγράφουν μέρη 

του σώματος. Η ορολογική πολυλεκτική σύνθετη μονάδα κεφάλι και ώμοι αναφέρεται σε 

σήμα αντιστροφής της ανοδικής τάσης.  

Σημαντικό είναι ότι με την προσθήκη των σημασιολογικών χαρακτηριστικών επιλύονται 

αμφισημίες σε περιπτώσεις όπως π.χ. μάνες [όρος ο οποίος δεν φέρει το σημασιολογικό 

χαρακτηριστικό του ανθρώπινου και σε χρηματιστηριακά κείμενα αναφέρεται σε παλιές 

μετοχές της εταιρείας, πριν αυτή μοιράσει νέες (παιδιά)]. Ομοίως, στα χρηματοοικονομικά η 

λέξη μετάφραση έχει την έννοια της μετατροπής μιας αξίας από ένα νόμισμα σε κάποιο 

άλλο, χρηματιστές και επενδυτές ονομάζουν ναό το Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, φούσκα 

τη μετοχή ευτελούς αξίας με διογκωμένη τιμή κ.ο.κ. Η επίλυση αυτών των αμφισημιών δεν 

ήταν μέχρι τώρα εφικτή, εφόσον η επεξεργασία περιοριζόταν στο μορφολογικό επίπεδο. 

6   Συμπεράσματα – Προοπτικές 

Η χρήση των ηλεκτρονικών σωμάτων κειμένων έχει γενικευτεί τα τελευταία χρόνια, με 

αποτέλεσμα την καθιέρωσή τους ως εργαλείων αναφοράς μαζί με τα παραδοσιακά 

εξειδικευμένα λεξικά και τις ορολογικές βάσεις δεδομένων.  

Το σώμα κειμένων αποδεικνύεται ένα εξαιρετικά πολύτιμο εργαλείο. Οι συμφραστικοί 

πίνακες που προκύπτουν από την επεξεργασία του επιλύουν προβλήματα που η διαίσθηση 

του φυσικού ομιλητή αδυνατεί να επιλύσει (για παράδειγμα δεν μπορεί να μας δώσει 

πληροφορίες για τη συχνότητα χρήσης). Γίνεται δυνατή η σωστή χρήση των όρων και η 

εξαγωγή συμπερασμάτων από τη χρήση ποσοτικών στοιχείων. 

Το σώμα κειμένων χρηματιστηριακού περιεχομένου μπορεί να αποτελέσει ένα βασικό 

εργαλείο έρευνας με πολλαπλές εφαρμογές. Μπορεί να προσφέρει στην έρευνα με τη χρήση 



 

 323 

ηλεκτρονικών υπολογιστών για το λεξιλόγιο και τη σύνταξη ενός ιδιολέκτου της Ελληνικής. 

Στη λεξικογραφία μπορεί να αποτελέσει βάση για τον αυτόματο εντοπισμό και εξαγωγή 

όρων, για παράδειγμα με τη χρήση λέξεων-κλειδιών, π.χ.  

Αναπροσαρµόστηκε η µέθοδος υπολογισµού της τιµής κλεισίµατος των µετοχών. Ως τιµή 

κλεισίµατος θεωρείται ο σταθµικός µέσος όρων των τιµών που είχε η µετοχή κατά το 

τελευταίο δεκάλεπτο της συνεδρίασης µε στάθµιση τον όγκο της κάθε συναλλαγής.  

Το γεγονός ότι ελεύθερα οι κεφαλαιαγορές αυτό που φτιάχνουν είναι «φούσκα», που στην 

οικονομική ορολογία σημαίνει διόγκωση των αξιών που δεν ανταποκρίνεται στα fundamentals. 

Η συμβολή ενός σώματος κειμένων είναι καθοριστική για την παραγωγή έγκυρων και 

σύγχρονων ορολογικών έργων αναφοράς όπως γλωσσάρια, λεξικά υπογλωσσών, 

ορολογικές βάσεις δεδομένων, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν από συγγραφείς 

τεχνικών κειμένων, μεταφραστές κ.ά. Η προσθήκη συντακτικών χαρακτηριστικών που θα 

ολοκληρωθεί σε επόμενο στάδιο της έρευνας θα εμπλουτίσει περαιτέρω το λεξικό 

χρηματιστηριακών όρων. 

Μπορεί να αποτελέσει πηγή αυθεντικού διδακτικού υλικού για τη διδασκαλία ειδικού 

λεξιλογίου. Η γλωσσική μελέτη και διδασκαλία εμπλουτίζεται με μη κατασκευασμένα 

παραδείγματα. Μπορούμε επίσης να παρατηρήσουμε τα χαρακτηριστικά των ποικιλιών και 

να συγκρίνουμε μεταξύ ποικιλιών και επιπέδων ύφους. 

Η χρησιμότητά του αποδεικνύεται κυρίως στη μετάφραση, καθώς συμβάλλει στην ορθότητα 

του μεταφράσματος και στην κατανόηση όρων με τη βοήθεια των συμφραζομένων. Αποτελεί 

μάλιστα ένα από τα πλέον απαραίτητα βοηθήματα καθώς συχνά οι όροι στα εξειδικευμένα 

λεξικά και τις ορολογικές βάσεις εμφανίζονται συχνά δίχως τα συμφραζόμενά τους και με 

ελλιπείς πληροφορίες για τη χρήση τους. Μπορεί να συμβάλλει στην ανάπτυξη των 

μεταφραστικών σπουδών σε σύνδεση με συλλογές κειμένων σε άλλες γλώσσες καθώς και 

με πολύγλωσσα και παράλληλα σώματα κειμένων. Μία από τις προοπτικές της έρευνας στο 

μέλλον είναι η δημιουργία ενός σώματος παράλληλων κειμένων από το χώρο του 

χρηματιστηρίου καθώς νέες μεταφράσεις διατίθενται πλέον στο διαδίκτυο. 
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24   Ανάπτυξη πολυγλωσσικού θησαυρού από ετερογενείς πηγές 
    

Μαρία Γαβριηλίδου 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Στην ανακοίνωση παρουσιάζεται ένας τρίγλωσσος θησαυρός όρων ο οποίος υποστηρίζει ένα σύστημα 

αναζήτησης και ανάκτησης πληροφοριακού υλικού από ετερογενείς πληροφοριακούς πόρους σχετικά 

με τον πολιτισμό και την ιστορία του Πόντου και της Μικράς Ασίας1. Η ανάπτυξη του θησαυρού 

βασίστηκε στο υλικό δύο φορέων, οι οποίοι έδρασαν ως πάροχοι περιεχομένου αλλά και ως χρήστες. 

Αναλύεται η διαδικασία κατασκευής του θησαυρού: περιγράφεται το υλικό στο οποίο βασίστηκε ο 

θησαυρός και οι δύο προσεγγίσεις που ακολουθήθηκαν λόγω των ιδιαιτεροτήτων κάθε συλλογής και 

παρουσιάζεται ο τρίγλωσσος (ελληνικά, αγγλικά, τουρκικά) θησαυρός που υλοποιήθηκε. 

 

Development of a multi-lingual thesaurus from heterogeneous 
sources 

Maria Gavriilidou 

ABSTRACT 

This paper presents a trilingual thesaurus which supports an information retrieval system accessing 

heterogeneous resources concerning the culture and history of Pontus and Asia Minor. The 

development of the thesaurus was based on the collections of two organisations which acted as content 

providers and as users. The process of thesaurus construction is analysed: the description of the 

content on which the thesaurus was based is followed by the presentation of the two approaches 

adopted due to the idiosyncrasies of each collection and the paper concludes with the description of the 

trilingual (Greek, English, Turkish) thesaurus.  

 

 

 

0   Εισαγωγή 

Ο θησαυρός που παρουσιάζεται στην ανακοίνωση αυτή προέκυψε ως η βέλτιστη απάντηση 

στην ανάγκη για ενιαία προσπέλαση του ετερογενούς υλικού δύο φορέων πολιτιστικού 

περιεχομένου. Η ετερογένεια οφειλόταν στον αριθμό και τα είδη των τεκμηρίων, στη μορφή 

                                                           
1  Η ανάπτυξη του θησαυρού έγινε στο πλαίσιο του έργου ΕΗΓ-89 «Κοινοτικός Ιστός του Ελληνισμού 

της Διασποράς», Πρόγραμμα «Επεξεργασία Εικόνων, Ήχου και Γλώσσας», Μέτρο 3.3, 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κοινωνία της Πληροφορίας.  
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και στη δομή τους, στην ποιότητα και στο σχήμα ταξινόμησης ή/και τεκμηρίωσης του 

καθενός. Παρόλες όμως τις διαφορές τους, οι συλλογές υλικού των δύο φορέων αφορούν 

την ίδια θεματική περιοχή: την ιστορία και τον πολιτισμό του Ελληνισμού της Μικράς Ασίας 

και του Πόντου. Η λύση που μπορεί να προσφέρει ο θησαυρός είναι η οργάνωση του υλικού 

με τρόπο κοινό για όλες τις πηγές˙ καταγράφει τις έννοιες του γνωστικού αντικειμένου και 

αναδεικνύει τις σημασιολογικές σχέσεις που τις συνδέουν. Συνδέοντας τους όρους κάθε 

πηγής με τις έννοιες του θησαυρού, ουσιαστικά μεταφέρεται η αναζήτηση των τεκμηρίων 

από το επίπεδο της λέξης στο επίπεδο της έννοιας, με συνέπεια  να ελαχιστοποιείται η 

εξάρτηση από συγκεκριμένους πόρους και την ορολογία που ο καθένας χρησιμοποιεί. Με 

τον τρόπο αυτό διευκολύνεται η αναζήτηση και ο θησαυρός προσφέρεται για αξιοποίηση 

από άλλους πόρους περιεχομένου στον ίδιο θεματικό τομέα.  

1   Τι είναι ένας θησαυρός  

Ο θησαυρός αποτελεί μία δομημένη βάση γνώσης, που καταγράφει τις έννοιες ενός τομέα 

και τις σχέσεις που ενυπάρχουν ανάμεσα στις έννοιες, και χρησιμοποιείται ως ελεγχόμενο 

λεξιλόγιο για τις διαδικασίες διαχείρισης κειμενικής πληροφορίας (και κατεξοχήν για 

ευρετηρίαση / δεικτοδότηση (text indexing) και ανάκτηση κειμένου (text retrieval)). Τεχνικές 

αναζήτησης που βασίζονται σε απλές αναζητήσεις συμβολοσειρών είναι υπολογιστικά 

ταχύτατες, ταυτόχρονα όμως και ανεπαρκείς, δεδομένου ότι δεν μπορούν να χειριστούν 

ιδιότητες της φυσικής γλώσσας όπως: 

• η συνωνυμία (π.χ. δουλεία / σκλαβιά, ενδυμασία / φορεσιά)  

• η ομωνυμία (π.χ. όργανο (μουσικό) / όργανο (της τάξης)) ή 

• η πολυσημία (π.χ. καλλιέργεια στη γεωργία και στον πολιτισμό).  

Οι σημασιολογικές αυτές σχέσεις καθώς και οι σχέσεις που αντανακλούν εννοιολογικές 

ιεραρχίες, αναπαρίστανται στους θησαυρούς με τη μορφή δικτύων, στα οποία οι λέξεις/όροι 

αποτελούν κόμβους που συνδέονται με ονομασμένες σχέσεις. Η χρήση θησαυρών καθιστά 

την δεικτοδότηση και την αναζήτηση πιο αποτελεσματικές, δεδομένου ότι η προσθήκη 

εννοιολογικής πληροφορίας αυξάνει την ευφυΐα του συστήματος.  

Οι βασικές σχέσεις που καθορίζονται από τα σχετικά πρότυπα (ΕΛΟΤ 1321, ISO 2788, ISO 

5964 και ANSI/ NISOΖ39.19) είναι: 

• ιεραρχικές: σχέσεις υπερωνυμίας / υπωνυμίας (ευρύτερος / στενότερος όρος), 

• ισοδυναμίας: σχέσεις συνωνυμίας,  

• συσχετιστικές: μη ιεραρχικές σημασιολογικές σχέσεις που ισχύουν ανάμεσα σε όρους, 
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όπως π.χ. ανάμεσα σε ένα αντικείμενο και τις ιδιότητές του. 

Με βάση τη δομή του θησαυρού, ένα σύστημα ανάκτησης κειμένου είναι σε θέση να 

επεκτείνει ή αντίθετα να περιορίσει την ερώτηση του χρήστη στο σύστημα (query expansion 

/ refinement) και να εντοπίσει τα κείμενα που περιλαμβάνουν τον ζητούμενο όρο με 

μεγαλύτερη ακρίβεια. Οι σχέσεις μεταξύ των όρων του θησαυρού επιτρέπουν, κατά τη 

διαδικασία αναζήτησης πληροφοριών, την ανάκτηση κειμένων με την μεγαλύτερη δυνατή 

πληρότητα (recall) και ακρίβεια (precision). Συνεπώς, μέσω της αναζήτησης με έναν όρο, 

είναι δυνατό να ανακτώνται κείμενα που περιέχουν όχι μόνο τον συγκεκριμένο όρο, αλλά και 

κείμενα που περιέχουν τους σχετιζόμενους με αυτόν όρους, δηλαδή τους συνώνυμους, τους 

υπώνυμους, τους υπερώνυμους κτλ. όρους, ώστε να καταστεί πληρέστερη και 

αποτελεσματικότερη η ανταπόκριση από το σύστημα. 

Για την κατάρτιση του συγκεκριμένου θησαυρού μελετήθηκαν διεξοδικά υπάρχοντες 

θησαυροί σχετικοί με τον πολιτισμό, όπως ενδεικτικά:  

- ο Θησαυρός της UNESCO (http://www2.ulcc.ac.uk/unesco/index.htm) είναι  

ελεγχόμενο λεξιλόγιο οργανωμένο στους τομείς: εκπαίδευση, θετικές επιστήμες, 

πολιτισμό, κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες, πληροφορία και επικοινωνία, 

πολιτική, νομικά και οικονομικά και κράτη. 

- ο Θησαυρός Τέχνης και Αρχιτεκτονικής (Τhe Art & Architecture Thesaurus – AAT) 

και ο Θησαυρός Γεωγραφικών Ονομάτων (Τhe Getty Thesaurus of Geographic 

Names - TGN) του Ινστιτούτου Getty (http://www.getty.edu/research/conducting_ 

research/vocabularies/), οι οποίοι καλύπτουν τους τομείς της τέχνης, της 

αρχιτεκτονικής και του υλικού πολιτισμού.  

- o Εθνογραφικός Θησαυρός (The Ethnographic Thesaurus Project) 

(http://et.afsnet.org), της Αμερικανικής Λαογραφικής Εταιρίας και της Βιβλιοθήκης 

του Κογκρέσου, που εστιάζει στους τομείς της λαογραφίας, της κοινωνικής 

ανθρωπολογίας, της εθνομουσικολογίας κ.ά.  

Εξ αντικειμένου, ωστόσο, ο θησαυρός του Μικρασιατικού και του Ποντιακού Ελληνισμού δεν 

θα μπορούσε να προκύψει από μετάφραση ή έστω και προσαρμογή των θησαυρών αυτών, 

δεδομένου ότι, ειδικά στον χώρο της κοινωνικής και πολιτισμικής ανθρωπολογίας, δεν είναι 

καθόλου αυτονόητο ότι το πλέγμα των εννοιών θα συμπίπτει από το ένα πολιτισμικό και 

γλωσσικό περιβάλλον στο άλλο. Με το δεδομένο αυτό, δημιουργήθηκε ένας νέος θησαυρός 

(με διαδικασία bottom-up), ο οποίος βασίστηκε στο υλικό των φορέων και στην τεκμηρίωσή 

του, όπου υπήρχε.  
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2   Η κατασκευή του θησαυρού 

2.1   Το υλικό των πολιτιστικών φορέων και η μέθοδος αξιοποίησής του 

Η ετερογένεια του υλικού των δύο φορέων υπαγόρευσε διαφορετικές προσεγγίσεις για την 

άντληση της απαιτούμενης πληροφορίας προκειμένου για την κατάρτιση του θησαυρού. Το 

υλικό των φορέων παρουσιάζεται αναλυτικά παρακάτω.  

2.1.1   Υλικό Επιτροπής Ποντιακών Μελετών (http://www.epm.gr/)  

Τα τεκμήρια που απαρτίζουν τη συλλογή της Επιτροπής Ποντιακών Μελετών (ΕΠΜ) 

προέρχονται από περιοδικά, βιβλία, εφημερίδες, φωτογραφίες και ποικίλο αρχειακό υλικό 

και αναφέρονται στον εν γένει πολιτισμό του ποντιακού ελληνισμού.  

Το υλικό βρίσκεται στο στάδιο της ψηφιοποίησης· διαφέρει, ωστόσο, ο βαθμός 

ολοκλήρωσης της διαδικασίας για κάθε επιμέρους κατηγορία τεκμηρίων. Η τεκμηρίωση όλου 

του υλικού, ψηφιοποιημένου και μη, έχει ολοκληρωθεί, και το σχήμα τεκμηρίωσης είναι 

ενιαίο ως προς τις προδιαγραφές αλλά και προσαρμοσμένο στις ιδιαιτερότητες κάθε 

κατηγορίας τεκμηρίων.  

Όλα τα τεκμήρια συνοδεύονται από πληροφορία για τα θέματα τα οποία πραγματεύεται το 

καθένα, τα οποία κωδικοποιούνται μέσω λέξεων-κλειδιών. Συμπληρωματικά με τα ανωτέρω 

πεδία, τα τεκμήρια της ΕΠΜ συνοδεύονται από τον κατάλληλο κωδικό του Ταξινομικού 

Συστήματος Dewey και την αντίστοιχη περιγραφή (Dewey Decimal Classification, DDC). Στο 

Σχήμα 1 παρουσιάζονται ενδεικτικά παραδείγματα ορισμένων πεδίων του σχήματος 

τεκμηρίωσης. 

Δεδομένου ότι το υλικό της ΕΠΜ είχε εν μέρει μόνο ψηφιοποιηθεί, αλλά πλήρως 

τεκμηριωθεί, για την κατάρτιση του θησαυρού αξιοποιήθηκε η υπάρχουσα πληροφορία από 

το σύστημα τεκμηρίωσης, και όχι το ίδιο το υλικό. Από το σύνολο της πληροφορίας 

επιλέχθηκαν οι λέξεις-κλειδιά που υπήρχαν στο πεδίο Θέμα και Τόπος σε συνδυασμό με την 

ταξινόμηση κατά Dewey, και αξιοποιήθηκαν για την κατάρτιση του θεματικού και του 

γεωγραφικού θησαυρού, αντίστοιχα. 
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Id Θέμα Τόπος Χρον/γία Συλλογή Κωδικός Dewey 

3849 Αγρότες Πόντος 1204-
1461 

Αρχείον 
Πόντου 

307.7 Specific kinds 
of communities 

8662 Αϊ Κώστας (Βουνό) Χαλδία  Ποντιακή 
Εστία 

915.65  Geography 
of East Central 
Turkey 

5525 Ακριτικά δημοτικά 
τραγούδια  

  Χρονικά 
του Πόντου 

398.87 
Folk songs 

10394 Αλέξανδρος Δηλανάς, 
μητροπολίτης Βεροίας-
Ναούσης 

 1878-
1958 

Ποντιακή 
Εστία 

270.092  Persons in 
Christian church 
history 

 
Σχήμα 1: Ενδεικτικά παραδείγματα πεδίων του σχήματος τεκμηρίωσης της ΕΠΜ 

2.1.2   Υλικό Ομοσπονδίας Ποντιακών Σωματείων Νοτίου Ελλάδος (ΟΠΣΝΕ) 

Το υλικό της ΟΠΣΝΕ είναι πλήρως ψηφιοποιημένο αλλά όχι τεκμηριωμένο. Περιλαμβάνει 

φωτογραφικό υλικό, CD, βίντεο και κειμενικό υλικό που αποτελείται από μελέτες σε θέματα 

ιστορίας και λαογραφίας του Πόντου. Δεδομένου ότι δεν υπάρχει τεκμηρίωση για το υλικό 

της ΟΠΣΝΕ, ήταν όμως εφικτή η ψηφιακή προσπέλαση στο κειμενικό υλικό, η προσέγγιση 

που ακολουθήθηκε στην περίπτωση αυτή είναι διαφορετική από την προηγούμενη: 

βασίζεται στην τεχνολογία εξαγωγής όρων από κείμενα. 

Η προσέγγιση του συστήματος εξαγωγής ορολογίας το οποίο χρησιμοποιήθηκε [4], [5] είναι 

υβριδική: περιλαμβάνει συνδυασμό γλωσσολογικών και στατιστικών μεθόδων. Τα βασικά 

στάδια του συστήματος εξαγωγής όρων είναι δύο:  

(α) εξαγωγή πολυλεκτικών όρων με βάση γλωσσικούς κανόνες   

Οι κανόνες που χρησιμοποιούνται περιγράφουν τις συντακτικές δομές με τις οποίες 

εμφανίζονται οι πολυλεκτικοί όροι (π.χ. ΕΠΙΘ + ΟΥΣ, ΟΥΣ +  ΟΥΣγεν., ΟΥΣ + ΠΡΟΘ + ΟΥΣ 

κτλ.). Η αδυναμία της γραμματικής έγκειται στο ότι εφαρμόζει τους κανόνες της χωρίς 

διάκριση, περιγράφοντας την ικανή αλλά όχι και αναγκαία συνθήκη για να είναι όρος μια 

ακολουθία λέξεων. Επιπλέον, μπορεί να εντοπίσει μόνο πολυλεκτικούς όρους, δεδομένου 

ότι μόνο σε αυτούς μπορεί να αποδοθεί συντακτική δομή. Ο απώτερος στόχος μιας 

γραμματικής όρων είναι ο εντοπισμός “υποψήφιων όρων”, η επικύρωση των οποίων 

χρειάζεται να γίνει από ένα εργαλείο διαφορετικής φύσης ή από ειδικούς. 

(β) εξαγωγή μονολεκτικών όρων και στατιστική επιβεβαίωση πολυλεκτικών όρων 

Η στατιστική προσέγγιση στηρίζεται στην υπόθεση ότι οι όροι, ως λέξεις ή φράσεις που είναι 

χαρακτηριστικές του θεματικού πεδίου του κειμένου, τείνουν να έχουν υψηλή συχνότητα στο 
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κείμενο. Στα μειονεκτήματα της στατιστικής προσέγγισης καταγράφεται η αδυναμία να εξάγει 

όρους που δεν ικανοποιούν τα στατιστικά κριτήρια· ωστόσο, είναι πιθανό έγκυροι όροι να 

εμφανίζονται μόνο μία ή λίγες φορές στο κείμενο και γι’ αυτό να μην εντοπίζονται από τη 

στατιστική μέθοδο.  

Με την εφαρμογή του συστήματος προέκυψε ένας κατάλογος μονολεκτικών και 

πολυλεκτικών υποψήφιων όρων· ακολούθησε επεξεργασία των υποψηφίων όρων, με στόχο 

την επιλογή των όρων που θα αποτελούσαν τον τελικό κατάλογο όρων της ΟΠΣΝΕ (π.χ. 

επικύρωση του υποψήφιου όρου μεικτός χορός, αλλά απόρριψη του υποψήφιου όρου 

διαφορετική μουσική), λημματοποίηση (π.χ. αστικά κέντρα  αστικό κέντρο) και διορθώσεις 

(π.χ. τουρκική ονομασία και τούρκικη ονομασία ενοποιήθηκαν ως τουρκική ονομασία).  

2.2   Θησαυροί όρων  
Από την σύγκριση και ενοποίηση των καταλόγων όρων των δύο φορέων δημιουργήθηκαν 

δύο θησαυροί: ο γεωγραφικός και ο θεματικός θησαυρός. 

2.2.1   Γεωγραφικός θησαυρός 

Ο γεωγραφικός θησαυρός περιλαμβάνει κατηγορίες κατάλληλες για την ταξινόμηση των 

τοπωνυμίων που απαντούν στο κειμενικό υλικό των φορέων. Βασικό πρόβλημα για τη 

δόμηση των κατηγοριών του γεωγραφικού θησαυρού αποτέλεσαν οι διαφορετικές 

γεωγραφικές διαιρέσεις των περιοχών στις οποίες αναφέρεται το υλικό των φορέων κατά τη 

διάρκεια της ιστορίας τους. Το πρόβλημα οφείλεται στο γεγονός ότι το υλικό αναφέρεται 

τόσο σε σύγχρονες γεωπολιτικές οντότητες (π.χ. στα σύγχρονα κράτη, πόλεις κτλ.), όσο και 

σε γεωγραφικές περιοχές οι οποίες σε παλαιότερες εποχές ανήκαν σε διαφορετικά κράτη με 

διαφορετικά σύνορα απο τα σημερινά, αλλά και, επιπροσθέτως, στο ότι συνυπήρχαν 

διαφορετικές οργανώσεις των στοιχείων αυτών εντός της ίδιας ιστορικής περιόδου. Η 

ύπαρξη διαφορετικής διοικητικής και εκκλησιαστικής διαίρεσης των περιοχών της Μικρασίας 

και του Πόντου είχε ως αποτέλεσμα συχνά να εντάσσεται ένα τοπωνύμιο σε μία διοικητική 

περιφέρεια αλλά σε διαφορετική εκκλησιαστική – με τις εκκλησιαστικές περιφέρειες, ωστόσο, 

να έχουν και διοικητικό χαρακτήρα στη δομή της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας.  

Πρόσθετο θεωρητικό πρόβλημα που συνδέεται με το γεωγραφικό θησαυρό είναι το ότι 

ορισμένες γεωγραφικές / γεωπολιτικές οντότητες εμφανίζονται με διάφορα ονόματα στη 

διάρκεια της ιστορικής τους ύπαρξης. Αυτό οφείλεται είτε στην εξέλιξη των τοπωνυμίων 

ενδογλωσσικά σύμφωνα με τη γενική εξέλιξη της γλώσσας, είτε στην εξωγλωσσική (δηλαδή 

με διοικητική ρύθμιση) αλλαγή του τοπωνυμίου, είτε στη διαφορετική ονομασία ανάλογα με 

τη γλώσσα (Ελληνική /   Τουρκική), είτε, τέλος, στο γεγονός ότι η συνύπαρξη των γλωσσών 

επιφέρει τροποποιήσεις των τοπωνυμίων. Για παράδειγμα, η αρχαία Αμισός έγινε Σαμψούς / 
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Σαμψούντα μέσω του τουρκικού Samsun. Πράγμα που δεν συνέβη με την Τραπεζούντα η 

οποία διατηρεί το όνομά της και δεν επηρεάζεται από το τουρκικό Trabzon. Οι διαφορετικές 

Ελληνικές ονομασίες αντιμετωπίστηκαν ως συνώνυμοι όροι, ενώ οι αντίστοιχες Τουρκικές 

ονομασίες κωδικοποιήθηκαν στο πεδίο του μεταφραστικού αντιστοίχου, εφόσον, βέβαια, η 

ταυτοποίησή τους ήταν δυνατή. 

Τέλος, πολύ σημαντικό πρόβλημα ταξινόμησης των τοπωνυμίων προέκυψε από το γεγονός 

ότι το ίδιο το υλικό πολλές φορές δεν έδινε στοιχεία για τη θέση κάποιου τοπωνυμίου ή την 

ακριβή ένταξή του σε κάποια ευρύτερη διοικητική δομή (νομό / περιφέρεια / τμήμα κτλ.). 

Για την επίλυση του θέματος της δόμησης του θησαυρού υιοθετήθηκε ένα λιγότερο αυστηρό 

σχήμα, το οποίο επιτρέπει την εμφάνιση των ταξινομικών κατηγοριών του θησαυρού όπου 

και όπως αυτές μπορούσαν να εφαρμοστούν σύμφωνα με την πληροφορία του υλικού.  

Έτσι, διαμορφώθηκαν τα εξής υπο-σχήματα του γεωγραφικού θησαυρού ως εξής: 

 
 ήπειροι 

• χώρες 
o νομοί 

 πόλεις 
 χωριά 

 

 γεωγραφικές περιοχές 
• εκκλησιαστικές επαρχίες 

o περιφέρειες 
 τμήματα 

 πόλεις 
 δήμοι 

- συνοικίες 
(μαχαλάδες) 

o περιοχές 
 πόλεις 

 δήμοι 
 συνοικίες 

(μαχαλάδες) 

o επαρχίες 
 πόλεις 

 δήμοι 
 συνοικίες 

(μαχαλάδες) 
 

Έτσι, ο κόμβος «πόλεις» εμφανίζεται ως υπώνυμος άλλοτε (ανάλογα με το ιεραρχικό υπο-

σχήμα) του κόμβου «περιοχές», και άλλοτε των κόμβων «νομοί», «τμήματα» ή «επαρχίες».  

Για παράδειγμα, το τοπωνύμιο Κασταμονή εντάσσεται στο θησαυρό ως εξής: 

• Εκκλησιαστική επαρχία Νεοκαισαρείας 

o Τμήμα Κασταμονής 

 Κασταμονή 

Το γεγονός ότι δεν εμφανίζονται όλα τα επίπεδα ταξινόμησης που προβλέπει ο θησαυρός 

οφείλεται σε ανεπαρκή στοιχεία από το ίδιο το υλικό· σε περίπτωση που η προσθήκη νέων 

τεκμηρίων στη συλλογή δώσει την απαιτούμενη πληροφορία, η σύνδεση του τοπωνυμίου με 

τους σχετικούς κόμβους του θησαυρού θα είναι εφικτή.   
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2.2.2   Θεματικός θησαυρός 

Ο θεματικός θησαυρός οργανώθηκε σε 21 θεματικά πεδία, ο καθορισμός των οποίων 

καθοδηγήθηκε από το ίδιο το υλικό των φορέων και συμπληρώθηκε από τους υπάρχοντες 

διεθνώς θησαυρούς, περισσότερο δε από τον Εθνογραφικό Θησαυρό. Τα θεματικά πεδία 

είναι τα εξής: 

 
1. Γλώσσα 
2. Εκπαίδευση 
3. Ένοπλες δυνάμεις  
4. Έρευνα / θεωρία / μεθοδολογία 
5. Ιστορία 
6. Καθημερινή ζωή / Έθιμα  
7. Κοινωνία  
8. Μετακίνηση και εγκατάσταση 
9. Μεταφορές 
10. Νόμος & Διακυβέρνηση 
11. Όντα 

 
12. Παραγωγή 
13. Παραγωγή Λόγου & Λογοτεχνία  
14. Πίστη / Λατρεία  
15. Τεκμηρίωση  
16. Τέχνες  
17. Υγεία 
18. Υλικός πολιτισμός 
19. Φιλοσοφία 
20. Φύση / Κλίμα 
21. Χώρος / Τόπος 

 

Κάθε θεματικό πεδίο οργανώθηκε έτσι ώστε η δομή του να αναπαριστά τους όρους του 

πεδίου και τις μεταξύ τους σχέσεις. Τα 21 θεματικά πεδία περιλαμβάνουν συνολικά 628 

έννοιες, με τις οποίες συνδέονται οι όροι των δύο φορέων.  

2.2.3   Κωδικοποίηση των θησαυρών 

Για την ανάπτυξη των θησαυρών χρησιμοποιήθηκε η εφαρμογή «Εξερευνητής 

Θησαυρών»2. Δημιουργήθηκαν δύο βάσεις δεδομένων, μία για κάθε θησαυρό (γεωγραφικό 

και θεματικό). Ο γεωγραφικός θησαυρός περιλαμβάνει 580 όρους και ο θεματικός 2.565 

όρους, οι οποίοι προέκυψαν από το υλικό των πηγών. Οι τελικοί κατάλογοι όρων, όπως 

προέκυψαν μετά την επεξεργασία, «φορτώθηκαν» στο εργαλείο αυτόματα και η πληροφορία 

που συνοδεύει κάθε όρο κωδικοποιήθηκε με το χέρι.  Η ταυτότητα κάθε όρου περιλαμβάνει:  

• πληροφορία για το θεματικό πεδίο στο οποίο ανήκει, 
• τον κωδικό Dewey (ο οποίος διατηρήθηκε, όπου υπήρχε), 
• τη μετάφρασή του στα αγγλικά και στα τουρκικά (οι μεταφράσεις έγιναν από 

μεταφραστές), 
• τις κατάλληλες συνδέσεις με άλλους όρους. 

Μέσω των σχέσεων υπερωνυμίας, συνωνυμίας και σχετικότητας, κάθε όρος εντάσσεται ως 

κόμβος στο θησαυρό και συνδέεται με τους άλλους όρους. Εκτός από τη διασύνδεση των 

όρων εντός του ίδιου θεματικού πεδίου, το εργαλείο επιτρέπει επιπλέον και τη διαθεματική 

σύνδεση μεταξύ όρων: όρος από ένα θεματικό πεδίο μπορεί να συνδέεται με συσχετιστική 

                                                           
2  Η εφαρμογή «Εξερευνητής Θησαυρών» αναπτύχθηκε από την Cognitron ΕΠΕ, τεχνοβλαστό του 

ΙΕΛ.  
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σχέση με όρο από άλλο πεδίο. Η σχέση αυτή μπορεί να συνδέει και σημασίες της ίδιας 

λέξης: για παράδειγμα ο όρος πρεσβείες που ανήκει στο θεματικό πεδίο Νόμος & 

Διακυβέρνηση ως υπώνυμος όρος του όρου Διπλωματία συνδέεται με τον όρο πρεσβείες 

που είναι υπώνυμος του όρου Δημόσια κτίρια και ανήκει στο θεματικό πεδίο Υλικός 

πολιτισμός. 

Ο θησαυρός διευκολύνει την ομοιογενή και με ενιαίο τρόπο πρόσβαση στους 

πληροφοριακούς πόρους των δύο φορέων, χωρίς να είναι απαραίτητη η γνώση των 

συγκεκριμένων όρων του κάθε φορέα, δεδομένου ότι αυτοί είναι συνδεδεμένοι με τον 

σχετικό κόμβο στην ιεραρχία του θησαυρού. Η σύνδεση και άλλων πληροφοριακών πόρων 

στον ίδιο θησαυρό είναι δυνατή εφόσον ακολουθηθεί η αντίστοιχη διαδικασία - όποια από τις 

δύο προσεγγίσεις προσφέρεται (αξιοποίηση της τεκμηρίωσης ή εξαγωγή όρων από το 

υλικό), ανάλογα με τη συλλογή.  
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25   Η Φυλο-Παιδεία 
    

Αλεξάνδρα Κούτρα, Ευαγγελία Τριανταφύλλη, Σοφία Τρυπαναγνωστοπούλου 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Η ανακοίνωση θα παρουσιάσει το νέο ηλεκτρονικό εγκυκλοπαιδικό λεξικό για θέματα φύλου, Φυλο-

Παιδεία (Fylopedia), το οποίο δημιουργήθηκε στα πλαίσια του διατμηματικού προγράμματος του 

Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών για ΘΕματα ΦΥΛου και ΙΣότητας (ΘΕ.ΦΥΛ.ΙΣ), 

μέσα από μία πολυεπιστημονική προσέγγιση του φύλου. Η Φυλο-Παιδεία φιλοδοξεί να καλύψει ένα 

κενό, αφού στην ελληνική γλώσσα δεν έχουν αποδοθεί με ενιαίο τρόπο όροι και νοήματα που 

χρησιμοποιούνται στη διεθνή βιβλιογραφία στο χώρο των γυναικείων σπουδών και των σπουδών 

φύλου. Ταυτόχρονα, φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα εργαλείο αυτοεκπαίδευσης για το φοιτητικό κοινό και 

άλλες/ους ενδιαφερόμενες/ους για τις σπουδές φύλου. Πιο συγκεκριμένα, η εν λόγω εργασία θα 

εστιαστεί στην προσπάθεια της λεξικογραφικής ομάδας των φοιτητών του ΔΠΜΣ του ΕΚΠΑ, «Θεωρία 

Λεξικογραφίας και Εφαρμογές», η οποία επιμελήθηκε την συγγραφή 82 λημμάτων που εντάσσονται στη 

γενικότερη ενότητα «Φεμινιστική θεωρία, λογοτεχνία και κριτική». Παρουσιάζεται η μεθοδολογία που 

ακολουθήθηκε για την παρουσίαση των λημμάτων, ενώ παράλληλα εκτίθενται τα λεξικογραφικά και 

ορολογικά προβλήματα που ανέδειξε η διαδικασία συγγραφής. Αναλύεται κυρίως το πρόβλημα της 

απόδοσης των όρων της ξενόγλωσσης βιβλιογραφίας στην ελληνική (έλλειψη απόδοσης, αποδόσεις 

λανθασμένες ή προβληματικές ή περισσότερες από μια, κλπ) και καθορίζονται τα κριτήρια με βάση τα 

οποία έγιναν οι κατάλληλες επιλογές και επικράτησαν οι προτιμότερες λύσεις ανά περίπτωση. 

Fylopedia 
Alexandra Koutra, Evangelia Triantafylli, Sofia Trypanagnostopoulou 

ABSTRACT 
This paper aims to present a new electronic encyclopedic dictionary on gender issues, FYLOPEDIA, 

which was created within the framework of the interdepartmental programme on gender and gender 

equality (Thefylis project) of the University of Athens, by adopting an intersectional approach to gender. 

There is no doubt that terms and concepts used in foreign books and journal articles in the field of 

women studies and gender studies have not been rendered in a unified way in Greek and FYLOPEDIA 

aspires to fill this gap. At the same time, FYLOPEDIA aspires to become a valuable tool of self-

education for students and for anybody else who might be interested in gender studies. Particularly, this 

paper shall focus on the efforts made by the students of the Interdepartmental M.A. programme in 

Lexicography of the University of Athens, who were assigned to prepare 82 sub-lemmas of the Lemma 

“Feminist Literary Theory and Criticism”. The methodology followed for the presentation of these sub- 

lemmas as well as specific lexicographical and terminological problems that arose during the phase of 

preparation are described in details in this paper. Emphasis is given to particular findings and to the way 

in which terms found in foreign books and journal articles are rendered in Greek (lack of rendition, 
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wrong or inexact rendition or more than one renditions etc.) and, furthermore, specific criteria were 

specified that led to the appropriate choices and to the most suitable solutions for each case. 

 

 

 

0   Εισαγωγή 

Με την ανακοίνωση αυτή επιχειρείται η παρουσίαση του νέου ηλεκτρονικού εγκυκλοπαιδικού 

λεξικού για θέματα φύλου, Φυλο-Παιδεία (Fylopedia), το οποίο δημιουργήθηκε στα πλαίσια 

του διατμηματικού προγράμματος του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών 

για Θέματα Φύλου και Ισότητας (ΘΕ.ΦΥΛ.ΙΣ), μέσα από μία πολυεπιστημονική προσέγγιση 

του φύλου. Η Φυλο-Παιδεία φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα ευέλικτο και εύχρηστο εργαλείο 

εκπαίδευσης, αυτο-εκπαίδευσης και έρευνας, που θα εξυπηρετεί την ακαδημαϊκή κοινότητα 

και ειδικά το φοιτητικό κοινό αλλά και κάθε ενδιαφερόμενο για θέματα που αφορούν τις 

Σπουδές Φύλου, καλύπτοντας μάλιστα ένα σημαντικό κενό, δεδομένου ότι στην ελληνική 

γλώσσα δεν έχουν αποδοθεί με ενιαίο τρόπο όροι και νοήματα που χρησιμοποιούνται στη 

διεθνή βιβλιογραφία στον χώρο των γυναικείων σπουδών και των σπουδών φύλου.  

Στα πλαίσια της παρουσίασης αυτής, δίνεται έμφαση στην προσπάθεια των φοιτητών/τριών 

του ΔΠΜΣ του ΕΚΠΑ με τίτλο «Θεωρία Λεξικογραφίας και Εφαρμογές», οι οποίοι 

εργάστηκαν για την συγγραφή 82 υπολημμάτων που εντάσσονται στο λήμμα «Φεμινιστική 

θεωρία, λογοτεχνία και κριτική». Χρησιμοποιώντας ως παραδείγματα τα συγκεκριμένα 

υπολήμματα, παρουσιάζεται η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε για την συγγραφή τους, ενώ 

παράλληλα εκτίθενται διεξοδικά τα λεξικογραφικά και ορολογικά προβλήματα που ανέδειξε 

αυτή η διαδικασία συγγραφής. Αναλύεται κυρίως το πρόβλημα της απόδοσης των όρων της 

ξενόγλωσσης βιβλιογραφίας στην ελληνική (έλλειψη απόδοσης, αποδόσεις λανθασμένες ή 

προβληματικές ή περισσότερες από μια, κλπ) και καθορίζονται τα κριτήρια με βάση τα οποία 

έγιναν οι κατάλληλες επιλογές και επικράτησαν οι καταλληλότερες λύσεις ανά περίπτωση. 

1   Η Φυλο-Παιδεία 

Η Φυλο-Παιδεία δημιουργήθηκε με στόχο να αποτελέσει μία έγκυρη πηγή επιστημονικής 

γνώσης και πληροφόρησης για ζητήματα που αφορούν την ιστορία των γυναικών, την 

φεμινιστική θεωρία και τις σπουδές φύλου στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Ως ηλεκτρονικό 

εγκυκλοπαιδικό λεξικό, διαθέτει μία σειρά από πλεονεκτήματα για να προωθήσει αυτόν τον 

στόχο. Ειδικότερα:  
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α) προσφέρει εύκολη πρόσβαση και δυνατότητα για ερευνητική δραστηριότητα τόσο στον 

ειδικό όσο και στον μη-ειδικό αναγνώστη  

β) παρέχει την δυνατότητα στον ενδιαφερόμενο αναγνώστη να ανακαλύψει, να συνδυάσει 

και να χρησιμοποιήσει το διαθέσιμο υλικό με τον δικό του, προσωπικό και δημιουργικό 

τρόπο και επίσης, να συγκρίνει κείμενα που προέρχονται από διαφορετικές επιστήμες.  

Ειδικότερα, η Φυλο-Παιδεία περιλαμβάνει λήμματα τα οποία έχουν ομαδοποιηθεί σε 

κατηγορίες ανάλογα με το θέμα που πραγματεύονται και λειτουργούν ουσιαστικά ως 

«παράθυρα» σε περαιτέρω μελέτη και έρευνα, καθώς συνοδεύονται από: α)εσωτερικούς 

συνδέσμους που παραπέμπουν σε άλλα λήμματα / υπολήμματα και προσφέρουν 

περισσότερες επεξηγήσεις όρων ενώ, συγχρόνως, επιτρέπουν στα λήμματα της Φυλο-

Παιδείας να συνομιλούν μεταξύ τους και β)εξωτερικούς συνδέσμους που παραπέμπουν σε 

άλλες χρήσιμες, συναφείς ιστοσελίδες (άρθρα, κείμενα συναφούς περιεχομένου στο 

διαδίκτυο). Ταυτόχρονα, δημοσιεύει διάφορα κείμενα που αναδεικνύουν τους τρόπους με 

τους οποίους θέματα που έχουν κατεξοχήν πολιτικό ενδιαφέρον, όπως για παράδειγμα η 

καταπίεση ή παραγνώριση των γυναικών ή άλλων ομάδων που περιθωριοποιούνται εξαιτίας 

του φύλου ή/και της σεξουαλικότητάς τους, απασχολούν και αναδιαμορφώνουν τις 

ερευνητικές δραστηριότητες σε ακαδημαϊκούς κλάδους πολύ διαφορετικούς μεταξύ τους. 

Τέλος, φιλοδοξώντας να συμβάλλει στην καθιέρωση κοινής ορολογίας για τις σπουδές 

φύλου στα ελληνικά, περιλαμβάνει το «Γλωσσάρι», στο οποίο μπορεί να έχει κανείς 

πρόσβαση από όλες τις σελίδες και το οποίο είναι ουσιαστικά ένας κατάλογος όρων σε δύο, 

τρεις ή και τέσσερις γλώσσες, που παραπέμπει σε ορισμούς ή λήμματα μέσα στα οποία οι 

συγκεκριμένοι όροι χρησιμοποιούνται και επεξηγούνται. Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι οι 

συγγραφείς της Φυλο-Παιδείας έχουν συντάξει λεπτομερή και πλούσια βιβλιογραφία για 

όποιον/α θα ήθελε να διευρύνει την έρευνά του σε σχέση με τα υπό μελέτη θέματα. 

Οι συγγραφείς που συνεργάζονται με την Φυλο-Παιδεία εκπροσωπούν τις ανθρωπιστικές, 

τις κοινωνικές αλλά και τις θετικές επιστήμες. Πρόκειται για συνεργάτες του ΕΚΠΑ, του ΑΠΘ, 

του ΕΜΠ, του Παντείου Πανεπιστημίου, του Πανεπιστημίου Πειραιά, του Πανεπιστημίου 

Θεσσαλίας, του ΕΑΠ, ενώ για τα υπολήμματα του λήμματος «Φεμινιστική Θεωρία, 

Λογοτεχνία και Κριτική» εργάστηκαν οι φοιτητές/φοιτήτριες του Μεταπτυχιακού 

προγράμματος σπουδών Λεξικογραφίας του ΕΚΠΑ. Είναι σαφές ότι κάθε ακαδημαϊκός 

κλάδος διακρίνεται από τη δική του ερευνητική παράδοση και από τις δικές του θεωρητικές 

παραδοχές και χρησιμοποιεί τα ερευνητικά εργαλεία που του προσιδιάζουν. Ως εκ τούτου, 

τα κείμενα που δημοσιεύονται δεν συμφωνούν απαραίτητα μεταξύ τους σε ιδεολογικό ή 

θεωρητικό επίπεδο, όμως βασικός σκοπός τη Φυλο-Παιδείας είναι να ενθαρρύνει την 
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εκπροσώπηση διαφορετικών αντιλήψεων και παραδόσεων στο πλαίσιο του κοινού 

ενδιαφέροντος για το φύλο. 

Ως ένα εγκυκλοπαιδικό λεξικό σε ηλεκτρονική μορφή, η Φυλο-Παιδεία είναι σε θέση να 

επικαιροποιεί και να αναβαθμίζει συνεχώς το υλικό που περιλαμβάνει, γεγονός που την 

καθιστά ένα πολύτιμο εργαλείο στα χέρια κάθε ενδιαφερόμενου αναγνώστη. Αξιοσημείωτο 

είναι εξάλλου το γεγονός ότι οι αναγνώστες μπορούν να έρχονται σε επαφή με τους 

συντελεστές του έργου μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και να εκφράζουν τις απόψεις, την 

κριτική και τις προτάσεις τους, προκειμένου να συμβάλλουν με την σειρά στην συνεχή 

ανανέωση και βελτίωση αυτής της φιλόδοξης προσπάθειας. 

2   Προδιαγραφές 
Τα λήμματα τα οποία εξετάσαμε περιλαμβάνονται στο γλωσσάρι φεμινιστικών όρων που 

συντάχθηκε στα πλαίσια του μαθήματος «Θεωρία της Λογοτεχνίας και Λεξικογραφία» και 

συνέβαλε στην δημιουργία του ηλεκτρονικού εγκυκλοπαιδικού λεξικού Φυλο-Παιδεία. Οι όροι 

αυτοί αποτελούν υπολήμματα της γενικότερης ενότητας «Φεμινιστική Θεωρία, Λογοτεχνία 

και Κριτική». Για την συγγραφή των λημμάτων εργάστηκαν οι φοιτητές/φοιτήτριες του ΔΠΜΣ 

του ΕΚΠΑ με τίτλο «Θεωρία της Λεξικογραφίας και Εφαρμογές»1 ενώ την επιμέλεια ανέλαβε 

η διδάσκουσα καθηγήτρια Κα Ευτέρπη Μήτση. Η συγγραφή των λημμάτων 

πραγματοποιήθηκε κατά τη χρονική περίοδο του εαρινού εξαμήνου 2008 (Μάρτιος – 

Ιούνιος). Πρόκειται για 82 λήμματα τα οποία αποτελούν βασικούς όρους της φεμινιστικής 

θεωρίας, της λογοτεχνικής κριτικής και της ψυχανάλυσης και συγκροτούν ένα δίγλωσσο 

γλωσσάρι από τα Αγγλικά στα Ελληνικά, με τον ορισμό κάθε λήμματος στα Ελληνικά. Το 

γλωσσάρι συμπληρώνεται με την παράθεση της βιβλιογραφίας την οποία συμβουλευθήκαμε 

για τη συγγραφή των λημμάτων. 

Όπως προαναφέρθηκε, το λημματολόγιο αποτελείται από 82 όρους της αγγλικής γλώσσας, 

οι οποίοι είχαν προταθεί από την διδάσκουσα με βασικό κριτήριο την συχνότητα εμφάνισής 

τους στις πηγές και σε συνάρτηση με σχετικά δοκίμια των σημαντικότερων φεμινιστριών 

κριτικών. Κατά την διάρκεια της συγγραφής χρειάστηκε να γίνουν προσαρμογές στο 

λημματολόγιο. Ορισμένα από τα αρχικά λήμματα παραλήφθηκαν, επειδή είτε δεν 

θεωρήθηκαν κεντρικές έννοιες αλλά έννοιες που στην ουσία συμπληρώνονται από τα 

υπόλοιπα λήμματα (π.χ. bourgeois feminism καλυπτόταν μέσω της αντίθεσης από το 

λήμμα materialist feminism), είτε επρόκειτο για πολύ πρόσφατες έννοιες, για τις οποίες 

                                                           
1  Αναγνωστόπουλος Γιάννης, Δρακοπούλου Μαρία, Ελευθερίου Δέσποινα, Κούτρα Αλεξάνδρα, 

Κρομμύδα Λίλη, Μαρίν Μαίρη, Τριανταφύλλη Λία, Τρυπαναγνωστοπούλου Σοφία, Φωκάς Γιώργος  
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αφενός δεν είχαμε επαρκείς και αξιόπιστες πληροφορίες και αφετέρου αποτελούν έννοιες 

που δεν έχουν καθιερωθεί ακόμη και εξακολουθούν να εξελίσσονται (π.χ. cybergender). Σε 
ορισμένες περιπτώσεις, δυο ή περισσότερα λήμματα συμπτύχθηκαν σε ένα, καθώς 

αποτελούν τμήματα τις ίδιας νοηματικής ενότητας και το ένα συμπληρώνει το άλλο (π.χ. 

colonization/double colonization). Τέλος, πολλές ήταν οι περιπτώσεις στις οποίες κατέστη 

απαραίτητο να προστεθούν και άλλα λήμματα στο λημματολόγιο, καθώς μέσα από την 

μελέτη των σχετικών επιστημονικών άρθρων προέκυψαν και άλλοι όροι που θα άξιζε τον 

κόπο να συμπεριληφθούν στο γλωσσάρι.  

Σύμφωνα με τους Landau (2001) και Jackson (2002) για να ξεκινήσει η συγγραφή ενός 

λεξικού πρέπει να προηγηθεί ένας προσεκτικός σχεδιασμός. Πρόκειται για τις 

προδιαγραφές, οι οποίες έχουν να κάνουν με το μέγεθος του λημματολογίου, την μικροδομή 

των λημμάτων, τις γραμματικές, συντακτικές, ορθογραφικές καθώς και τις τυπογραφικές 

συμβάσεις. Οι προδιαγραφές μπορεί να περιλαμβάνουν ορισμένα υποχρεωτικά στοιχεία, τα 

οποία είναι λεπτομερείς και μη διαπραγματεύσιμοι κανόνες, (για παράδειγμα ο 

ορθογραφικός κανόνας για το τελικό «ν»), τους οποίους οφείλουν όλοι οι λεξικογράφοι να 

ακολουθούν πιστά. Μπορεί ακόμη να περιλαμβάνουν και προαιρετικά στοιχεία, τα οποία 

αφορούν περιπτώσεις όπου ο συντάκτης χρειάζεται να πάρει μια απόφαση, έχοντας στη 

διάθεσή του, ωστόσο, μια ομάδα επιτρεπόμενων επιλογών (όπως τα κριτήρια για την 

απόδοση των όρων). Στην πράξη, οι έμπειροι επαγγελματίες λεξικογράφοι ισχυρίζονται ότι 

οι προδιαγραφές δεν είναι ποτέ απολύτως οριστικές μέχρι να ολοκληρωθεί η σύνταξη και να 

λειτουργήσει ο τελικός έλεγχος, καθώς τα διάφορα ζητήματα που προκύπτουν πολλές φορές 

τους υποχρεώνουν να προβούν σε τροποποιήσεις.  

Βασική αρχή της συγγραφής των συγκεκριμένων λημμάτων ήταν  η προσπάθεια να 

καταλήξουμε σε ένα κείμενο γραμμένο σε απλή γλώσσα, κατανοητό από ένα ευρύ κοινό και 

όχι αποκλειστικά από τους ειδικούς. Ωστόσο, αυτό δε σημαίνει ότι τα νοήματα 

υπεραπλουστεύτηκαν, απλά αναπτύχθηκαν σαν μια προσπάθεια εξοικείωσης του 

αναγνωστικού κοινού με τον συγκεκριμένο χώρο. Το μέγεθος των λημμάτων δεν ξεπερνάει 

τις 350-400 λέξεις, γεγονός που σημαίνει ότι σε έναν περιορισμένο χώρο αναπτύχθηκαν 

έννοιες, σαν μια βασική ιδέα για το συγκεκριμένο αντικείμενο. Το γλωσσάρι συνοδευόταν 

επίσης από εκτενή βιβλιογραφία, έντυπη και ηλεκτρονική. Όσον αφορά τις τυπογραφικές 

συμβάσεις, ενδεικτικά αναφέρουμε: με έντονα (bold) εμφανίζονταν οι όροι του βασικού 

λημματολογίου που περιλαμβάνονται στο εσωτερικό ενός άλλου λήμματος, η βιβλιογραφία 

έγινε στο τέλος για το σύνολο των λημμάτων, χωρίς υποσημειώσεις και παραπομπές στο 

κάθε λήμμα ξεχωριστά, ενώ τα κύρια ονόματα ξένων συγγραφέων παραμένουν με 
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λατινικούς χαρακτήρες σε όλες της περιπτώσεις. 

Όσον αφορά την μεθοδολογία που ακολουθήσαμε, η λεξικογραφική μας ομάδα έκανε 

έρευνα σε βασικά δοκίμια των φεμινιστικών σπουδών, στη βιβλιογραφική λίστα που δόθηκε 

και περιλάμβανε βιβλία και λεξικά από το χώρο της θεωρίας της λογοτεχνίας. Σε κάθε 

συνάντησή μας αναλύαμε έννοιες που προέκυπταν από την αντίστοιχη τάση και 

συζητούσαμε διεξοδικά τα σχετικά λήμματα που είχαν προετοιμαστεί κάθε φορά. 

Συζητούσαμε όσα προβλήματα ανέκυπταν, αξιολογούσαμε τις πηγές, βρίσκαμε, επιλέγαμε ή 

δημιουργούσαμε νέους όρους και καταλήγαμε σε λύσεις. Μετά από  συζήτηση και διόρθωση 

των λημμάτων από την διδάσκουσα, η λεξικογραφική μας ομάδα προχώρησε στην τελική 

σύνταξη των κειμένων και της βιβλιογραφίας.  

Για την δημιουργία των λημμάτων χρειάστηκε να ανατρέξουμε σε διάφορες πηγές. 

Συμβουλευθήκαμε κυρίως λεξικά φεμινιστικών, λογοτεχνικών όρων, επιστημονικά έργα και 

άρθρα σχετικά με τα αντικείμενα της φεμινιστικής θεωρίας, της λογοτεχνίας και της 

ψυχανάλυσης. Τα περισσότερα από αυτά ήταν γραμμένα στα αγγλικά και αυτό 

δημιουργούσε πρόβλημα για την απόδοση της ορολογίας. Το διαδίκτυο αποτέλεσε επίσης 

μια σημαντική πηγή πληροφοριών, πάντα βέβαια με επιφύλαξη, καθώς τα αποτελέσματα 

που βρίσκαμε δεν ήταν πάντα αξιόπιστα και σχεδόν πάντα χρειάστηκε να τα 

επιβεβαιώσουμε και από άλλες πηγές. Επειδή, ωστόσο, συναντήσαμε και πρόσφατους 

όρους (π.χ. homosocial, cyborg) για τους οποίους η σχετική βιβλιογραφία δεν ήταν 

επαρκής, ο μόνος τρόπος για να βρούμε κάποιες χρήσιμες πληροφορίες ήταν το διαδίκτυο. 

Σε πολλές περιπτώσεις χρειάστηκε να συμβουλευτούμε ειδικούς στα θέματα που μας 

απασχόλησαν προκειμένου να μας αποσαφηνίσουν ορισμένες περίπλοκες έννοιες, αλλά και 

να μας προτείνουν αποδόσεις σε κάποια λήμματα. Τέλος, ανατρέξαμε σε βιβλιογραφία 

σχετική με την λεξικογραφία και την ορολογία προκειμένου στηρίξουμε επιστημονικά τις 

λεξικογραφικές μας επιλογές. 

3   Προβλήματα 
Κατά τη διάρκεια της συγγραφής των λημμάτων προέκυψαν διάφορα προβλήματα, τα οποία 

προσπαθήσαμε να αντιμετωπίσουμε μέσα από τη μελέτη της βιβλιογραφίας, αλλά και την 

συζήτηση με τα υπόλοιπα μέλη της λεξικογραφικής ομάδας. Πιο συγκεκριμένα, ορισμένες 

από τις πιο βασικές δυσκολίες που συναντήσαμε είναι οι εξής: 

1) Η έλλειψη τυποποίησης της ελληνικής ορολογίας γενικά και της ορολογίας που αφορά 

τις σπουδές φύλου ειδικότερα – προσθέτοντας μάλιστα την απουσία ανάλογης 

παραγωγής επιστημονικών κειμένων (Κακριδή-Φερράρι 2001: 203-205) – έχει ως 
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αποτέλεσμα πολλοί από τους όρους του λημματολογίου να μην έχουν αποδοθεί στα 

ελληνικά (π.χ. cyborg). Συχνά επίσης εμφανίζονται περισσότερα του ενός 

μεταφραστικά ισοδύναμα (π.χ. ecofeminism), ενώ ακόμη συμπίπτουν οι αποδόσεις 

διαφορετικών όρων (π.χ. φύλο). 

2) Μέσα από τη διαδικασία της συγγραφής προέκυψαν και άλλοι όροι εκτός του βασικού 

λημματολογίου που κληθήκαμε αφενός να κατανοήσουμε και αφετέρου να αποδώσουμε 

στα ελληνικά (π.χ. femininity, gynema).  

3) Πολλές από τις αποδόσεις που συναντήσαμε δεν ήταν ιδιαίτερα εύηχες (π.χ. 

γυνοκριτική) ή επιτυχείς (π.χ. μετα-αποικιακός). 

4) Οι πρόσφατοι όροι (π.χ cyberfeminism) απαντώνται σπάνια στην έντυπη 

βιβλιογραφία, αλλά συχνότερα στο διαδίκτυο, το όποιο δεν μπορεί να θεωρηθεί άκρως 

αξιόπιστο ως πηγή.  

5) Κάποιοι όροι έχουν παράλληλα μια γενική σημασία (π.χ. sexuality), και αυτό είχε σαν 

αποτέλεσμα οι πληροφορίες που βρίσκαμε να ήταν πολύ γενικές και ελάχιστες ήταν οι 

πηγές που τους συσχέτιζαν με τη φεμινιστική λογοτεχνική κριτική.  

6) Τα λήμματα που αρχικά προέκυπταν ήταν αρκετά εκτενή σε όγκο, καθώς για να δοθούν 

οι βασικές πληροφορίες και να γίνει κατανοητός ο κάθε όρος ήταν αναγκαίο να 

παραθέσουμε πολλές πληροφορίες. Ωστόσο εξαιτίας του περιορισμού λέξεων, ο οποίος 

ήταν σαφής στις προδιαγραφές, χρειάστηκε να συμπτύξουμε τους ορισμούς, κάτι που 

στάθηκε ιδιαίτερα δύσκολο στην πράξη καθώς δεν ήταν εύκολο να αποφασίσουμε τι θα 

αφήσουμε εντός και τι εκτός ορισμού.  

7) Σημαντικό πρόβλημα ήταν η αλληλοεπικάλυψη των όρων. Σε διάφορες περιπτώσεις οι 

όροι συνδέονται τόσο μεταξύ τους με αποτέλεσμα διάφορα μέλη της ομάδας που είχαν 

αναλάβει διαφορετικά λήμματα πολύ συχνά να επαναλαμβάνουν τα ίδια πράγματα. Η 

συζήτηση εντός της λεξικογραφικής ομάδας έλυσε το πρόβλημα αυτό.  

8) Τέλος, μια βασική δυσκολία που αντιμετώπισε στο σύνολό της η συγγραφική ομάδα, 

ήταν το γεγονός ότι κληθήκαμε να ασχοληθούμε με ένα αντικείμενο το οποίο δεν είχαμε 

διδαχτεί προηγουμένως. Οι όροι αυτοί ήταν ιδιαίτερα περίπλοκοι καθώς συνδύαζαν 

περισσότερα επιστημονικά αντικείμενα  (λογοτεχνία, φεμινιστικής θεωρία και 

ψυχανάλυση). Για την κατανόηση των όρων ήταν απαραίτητη η περαιτέρω μελέτη 

βιβλίων και επιστημονικών άρθρων προκειμένου να εμβαθύνουμε στα γνωστικά αυτά 

αντικείμενα. Στο σημείο αυτό, αξίζει να αναφέρουμε τον προβληματισμό για το κατά 

πόσο ένας λεξικογράφος μπορεί να ασχοληθεί με ένα γνωστικό αντικείμενο για το οποίο 

δεν είναι καταρτισμένος. Από τη μία πλευρά, είναι γεγονός ότι ένας λεξικογράφος πέρα 
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από την γλωσσολογική του κατάρτιση, εμπλουτίζει τις γνώσεις του και σε άλλα 

γνωστικά αντικείμενα. Αυτό όμως δε σημαίνει ότι μπορεί να αποκτήσει τις γνώσεις ενός 

ειδικού. Από την άλλη όμως, ένας ειδικός σε κάποιο συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο 

δεν είναι αυτονόητο ότι μπορεί να συντάξει ένα λεξικογραφικό ορισμό και παράλληλα να 

αντιμετωπίσει επιτυχώς γλωσσικά και λεξικογραφικά ζητήματα. Η εμπειρία έχει δείξει ότι 

μια σωστή λεξικογραφική πρακτική σε συνδυασμό με μια σε βάθος μελέτη του 

γνωστικού αντικειμένου, αλλά και σοβαρή επιστημονική επιμέλεια των λημμάτων από 

έναν ειδικό, μπορεί να δώσει αποτελέσματα πολύ ικανοποιητικού βαθμού. 

4   Ορολογία 
Όπως προκύπτει από τα παραπάνω, μια βασική δυσκολία που συναντήσαμε κατά τη 

σύνταξη του γλωσσαρίου ήταν η έλλειψη ή η μη ικανοποιητική απόδοση των ξένων όρων. 

Κληθήκαμε επομένως να κατασκευάσουμε νέους όρους και να επιλέξουμε ανάμεσα σε δύο 

ή περισσότερες αποδόσεις. Η κατασκευή καινούριων όρων, καθώς και τα κριτήρια πάνω στα 

οποία στηρίζεται ο λεξικογράφος για τη δημιουργία τους αποτελούν ένα από τα σημαντικά 

λεξικογραφικά και ορολογικά ζητήματα. Σύμφωνα με την Τσάκωνα (2007) έχουν προταθεί 

κατά καιρούς ποικίλα κριτήρια σχετικά με τα χαρακτηριστικά των νεολογισμών οι οποίοι 

προστίθενται στην ορολογία των διαφόρων επιστημονικών πεδίων. Τα κριτήρια αυτά θα 

μπορούσαν να συνοψιστούν ως εξής:  

1) ο ορθός σχηματισμός, με βάση τους κανόνες και τις συνήθειες της γλώσσας-στόχου, 
αλλά και το υφολογικό επίπεδο 

2) ο οικονομικός σχηματισμός, σύμφωνα με τον οποίο προτιμώνται ολιγοσύλλαβοι 
μονολεκτικοί τύποι, οι οποίοι είναι πιο εύκολο να κλιθούν και να σχηματίσουν 
παράγωγα, αλλά και να είναι εύηχοι 

3) η σημασιολογική διαφάνεια, ακριβολογία και σαφήνεια 
4) η αποφυγή της συνωνυμίας, της πολυσημίας και των αταίριαστων συνδηλώσεων το 

κριτήριο αυτό αφορά κατεξοχήν τη νοητική σχέση και σύνδεση ενός όρου με άλλες 
λέξεις, οι οποίες χρησιμοποιούνται ευρύτερα ή με όρους οι οποίοι ανήκουν στο ίδιο ή σε 
κάποιο άλλο επιστημονικό πεδίο. 

5) η αντιστρεψιμότητα, δηλαδή η δυνατότητα αναγωγής στον ξένο όρο από τον οποίο 
προέρχεται ο καινούριος, ώστε να είναι κατά το δυνατόν προφανείς οι αντιστοιχίες 
μεταξύ των διαφορετικών γλωσσών και να καθίσταται ευκολότερη η χρήση και η 
κατανόηση της ορολογίας.  

6)  η παγίωση ενός όρου, η οποία μπορεί να αποτελέσει κριτήριο για την επιλογή ανάμεσα 
στους υπάρχοντες όρους, εφόσον η συχνότητα εμφάνισής τους μπορεί να ελεγχθεί με 
αξιοπιστία. 

Για την συγγραφή των συγκεκριμένων λημμάτων στόχος μας ήταν να τηρήσουμε τα κριτήρια 
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αυτά2. Στην πράξη, ωστόσο, σπάνια έχουμε σύγκλιση των κριτηρίων αυτών, επομένως έγινε 

προσπάθεια ώστε να τα συνδυάσουμε ή και να τα ιεραρχήσουμε, ανάλογα με την 

περίπτωση, με βασικό γνώμονα την λεξικογραφική συνέπεια. Πιο συγκεκριμένα, 

συναντήσαμε τις ακόλουθες περιπτώσεις:  

1) Έλλειψη απόδοσης 

Σε πολλά λήμματα δεν υπήρχε (ή τουλάχιστον δεν καταφέραμε να εντοπίσουμε) 

απόδοση στα ελληνικά. Επομένως έπρεπε να προτείνουμε εμείς μια απόδοση, 

ακολουθώντας τα κριτήρια που αναφέραμε, αλλά και συνδυάζοντάς τα. Παράδειγμα 

αποτελεί ο όρος homosocial ο οποίος αναφέρεται στην κοινωνική συμπεριφορά των 

ομοφυλοφίλων που συνηθίζουν να συναναστρέφονται κυρίως άλλους ομοφυλόφιλους. 

Ο όρος αυτός είναι πρόσφατος, με αποτέλεσμα να μην έχει αποδοθεί στα ελληνικά. 

Τηρώντας το κριτήριο της αντιστρεψιμότητας, αλλά και του οικονομικού σχηματισμού 

καταλήξαμε στον νεολογισμό ομοκοινωνικός, αποφεύγοντας έναν περιφραστικό τύπο, 

αλλά δημιουργώντας ενδεχομένως πρόβλημα στη σημασιολογική διαφάνεια, καθώς δεν 

είναι σίγουρο ότι η σημασία του λήμματος εξάγεται εύκολα, χωρίς να προκληθεί 

σύγχυση (π.χ. με τη λέξη κοινωνικός που έχει άλλη σημασία). Το κριτήριο όμως αυτό 

δεν κρίθηκε στην συγκεκριμένη περίπτωση ότι επικρατεί των υπολοίπων, καθώς το ίδιο 

πρόβλημα μπορεί να αντιμετώπιζε και ένας/μια αγγλόφωνος/η με τον όρο homosocial. 

Υπήρχαν επίσης και κάποιες περιπτώσεις στις οποίες επιλέξαμε να διατηρήσουμε τον 

ξένο όρο ως έχει, όπως για παράδειγμα το queer theory και το cyborg (το οποίο 

μεταγράψαμε στα ελληνικά: σάιμποργκ) καθώς είναι όροι που συνηθίζεται να 

παραμένουν στα αγγλικά στην ελληνική βιβλιογραφία. 

2) Περισσότερες της μιας αποδόσεις 

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, η έλλειψη συστηματικής απόδοσης της σχετικής 

ορολογίας έχει οδηγήσει πολλούς να προτείνουν τις δικές τους αποδόσεις, με 

αποτέλεσμα να δημιουργείται σύγχυση ως προς το ποια είναι η σωστή. Για παράδειγμα 

ο όρος ecofeminism συναντάται στα ελληνικά και ως οικοφεμινισμός και ως 

οικολογικός φεμινισμός. Με βάση το κριτήριο του οικονομικού σχηματισμού, αλλά και 

                                                           
2  Στο σημείο αυτό οφείλουμε να τονίσουμε ότι η ενιαία αυτή τακτική στην αντιμετώπιση της απόδοσης 

της ορολογίας στην ελληνική με βάση τα παραπάνω κριτήρια έγινε στα πλαίσια της λεξικογραφικής 
ομάδας που συνέταξε τα συγκεκριμένα μόνο λήμματα. Τα υπόλοιπα λήμματα της φυλο-παιδείας 
δεδομένου ότι συγγραφείς είναι ακαδημαϊκοί καθηγητές διαφορετικών επιστημονικών πεδίων, δεν 
παρουσιάζουν ενιαία απόδοση της ορολογίας καθώς η επιλογή στηρίζεται καθαρά στα προσωπικά 
επιστημονικά κριτήρια του κάθε συγγραφέα. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να υπάρξουν αντιθέσεις 
ανάμεσα στις αποδόσεις όρων στα συγκεκριμένα λήμματα και στα υπόλοιπα λήμματα της 
ηλεκτρονικής εγκυκλοπαίδειας.  
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της συχνότητας, καταλήξαμε στην πρώτη απόδοση, η οποία αφενός είναι μονολεκτικός 

τύπος (έναντι της περιφραστικής απόδοσης) και αφετέρου την συναντήσαμε πολύ 

περισσότερες φορές απ’ ότι τη δεύτερη απόδοση. Στο σημείο αυτό αξίζει να 

αναφέρουμε ότι εφόσον ασχοληθήκαμε κυρίως με πολιτισμικού περιεχομένου όρους, τα 

ζητήματα ορολογίας γίνονται πιο σύνθετα, καθώς υπάρχουν περιπτώσεις όπου η κάθε 

μια προτεινόμενη απόδοση αντανακλά και αντίστοιχες κοινωνικοπολιτικές τοποθετήσεις 

και αντιλήψεις. Οι περιπτώσεις αυτές χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής και ο λεξικογράφος 

καλείται να τις αντιμετωπίσει με επιστημονική αντικειμενικότητα και ακολουθώντας τα 

προαναφερθέντα κριτήρια. Παράδειγμα αποτελεί η λέξη black στο λήμμα black 
feminist literary criticism. Η πολιτική ορθότητα για την απόδοση της συγκεκριμένης 

λέξης έχει προβληματίσει ιδιαίτερα τους ειδικούς, αλλά και το ευρύ κοινό και κατά 

περιόδους προτείνονται και διαφορετικές εκδοχές (π.χ. έγχρωμοι, αφροαμερικανοί, 

νέγροι κοκ). Ανατρέχοντας στη σύγχρονη βιβλιογραφία καταλήξαμε ότι ο όρος μαύρος 

επικρατεί των υπολοίπων και δεν έχει τη ρατσιστική διάσταση που είχε χρεωθεί στο 

παρελθόν. Αποδώσαμε επομένως το λήμμα ως φεμινιστική λογοτεχνική κριτική των 
μαύρων γυναικών, προσθέτοντας το γυναικών προκειμένου να διατηρήσουμε και την 

σημασιολογική διαφάνεια, καθώς ο όρος αναφέρεται σε γυναικεία λογοτεχνία. 

3) Ίδια απόδοση διαφορετικών όρων 

Υπάρχουν περιπτώσεις όπου διαφορετικοί όροι της Αγγλικής παρουσιάζουν την ίδια 

απόδοση στην Ελληνική. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η περίπτωση του 

gender και του sex. Στην ελληνική αποδίδονται και οι δύο με τον γενικό όρο φύλο. 

Ωστόσο στην αγγλική το μεν gender συνδέεται με την κοινωνική, το δε sex με την 

βιολογική διάσταση του φύλου. Προκειμένου να διατηρήσουμε την σημασιολογική αυτή 

διαφοροποίηση (σημασιολογική διαφάνεια), αποφεύγοντας την πολυσημία του όρου, 

καταλήξαμε στις αποδόσεις κοινωνικό φύλο και βιολογικό φύλο αντίστοιχα.  

4) Προβληματικές αποδόσεις 

Πολλές από τις αποδόσεις των όρων δεν ήταν ιδιαίτερα επιτυχείς με την έννοια ότι δεν 

πληρούσαν τα κριτήρια που τέθηκαν προηγουμένως. Κάποιες από τις περιπτώσεις 

αυτές χρειάστηκε να τις αντιμετωπίσουμε προτείνοντας κάποια άλλη απόδοση (π.χ. 

subaltern3), με βάση τα κριτήρια, ενώ σε άλλες αυτό δεν στάθηκε δυνατό, καθώς ο 

                                                           
3  Η απόδοση του όρου ως υπάλληλος άλλος δεν κρίνεται επιτυχής, καθώς δεν είναι μονολεκτικός, 

δεν είναι ιδιαίτερα εύηχος, ενώ  δεν παρουσιάζει σημασιολογική διαφάνεια (αντίθετα μάλιστα 
συγχέεται με την γενικού λεξιλογίου σημασία της λέξης), σε αντίθεση με το υποτελής, το οποίο και 
τελικά επιλέχθηκε (βεβαίως, ακόμα και στην περίπτωση αυτή ισχύει η ταύτιση με λέξη γενικού 
λεξιλογίου, παρόλα αυτά, ο οικονομικός σχηματισμός του όρου επικράτησε ως κριτήριο). 
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προβληματικός όρος αποτελεί ήδη παγιωμένη ορολογία (π.χ. γυνοκριτική4).  

5) Μορφολογική και σημασιολογική συνάφεια 

Η περίπτωση αυτή αφορά δύο ή περισσότερους όρους, οι οποίοι συνδέονται στην 

Αγγλική, τόσο σε σημασιολογικό, όσο και σε μορφολογικό επίπεδο, όπως για 

παράδειγμα οι όροι performance και performativity. Στις περιπτώσεις αυτές 

φροντίσαμε ώστε να καθίσταται ευδιάκριτη στη γλώσσα-στόχο η σημασιολογική, αλλά 

και μορφολογική συνάφεια των δύο όρων. Ως εκ τούτου καταλήξαμε στις αποδόσεις 

επιτέλεση και επιτελεστικότητα αντίστοιχα.  

6) Ορολογία και κοινή χρήση  

Πρόκειται για λέξεις, οι οποίες στο συγκεκριμένο επιστημονικό πεδίο θεωρούνται όροι, 

αλλά τις συναντάμε εξίσου και στο καθημερινό μας λεξιλόγιο. Τα όρια ανάμεσα στη 

ορολογία και την κοινή χρήση δεν είναι πάντα ευδιάκριτα, με αποτέλεσμα ένας όρος 

που παραπέμπει σε μια λέξη γενικού λεξιλογίου, να δημιουργεί συνδηλώσεις που 

ενδεχομένως να προκαλέσουν σύγχυση στον χρήστη. Κάποια παραδείγματα τα που 

συναντήσαμε ήταν οι όροι chora (= χώρα) και body (=σώμα). Για τις περιπτώσεις αυτές 

είναι σημαντικό να γίνεται σωστή διάκριση της λέξης σε σχέση με την ειδική και τη 

γενική χρήση της, ούτος ώστε να επιτυγχάνεται σαφήνεια και ακρίβεια στην απόδοσή 

της στη γλώσσα-στόχο (Tsakona, 2007).  

5   Συμπεράσματα 
Η ενασχόλησή μας με τη Φυλο-Παιδεία, μας έδωσε τη δυνατότητα να ανακαλύψουμε τόσο 

τις επιστημονικές, όσο και τις φιλοσοφικές διαστάσεις των γυναικείων σπουδών και 

παράλληλα να τις συνδυάσουμε με την λεξικογραφία. Ήταν μια ευκαιρία να αναδειχτεί 

δημιουργικά η σχέση φύλου και γλώσσας, μια σχέση αμφίδρομη, αφού παράλληλα 

προσεγγίσαμε το πρακτικό αντικείμενο της λεξικογραφίας από τη σκοπιά της λογοτεχνικής 

κριτικής. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να αναδειχτεί η ιδεολογική οπτική της λεξικογραφίας, ενώ 

το λεξικό αντιμετωπίστηκε σαν ένα λογοτεχνικό προϊόν. 

Παράλληλα, μέσα από τη διαδικασία αυτή, αναδείχτηκαν πολλά ζητήματα όσον αφορά την 

λεξικογραφική πρακτική, αλλά και την ορολογία. Προσπαθώντας να τηρήσουμε τα κριτήρια 

για την απόδοση των όρων καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι είναι πολύ δύσκολο να 

πληρούνται όλα τα κριτήρια συγχρόνως. Εξάλλου, όπως αναφέρει και η Κακριδή-Φερράρι 

(2001) η απόφαση ανήκει στους ίδιους τους ομιλητές μιας κοινωνίας. Λανθασμένη ή μη, 

                                                           
4  Αν και ο όρος αυτός δεν θεωρείται εύηχος και ξενίζει τον ελληνόφωνο χρήστη, η παγίωσή του έχει 

παρατηρηθεί σε τέτοιο βαθμό που θεωρήθηκε σκόπιμο να παραμείνει ως έχει.  
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ατυχής, η επιτυχής, εύηχη ή όχι, η κάθε απόδοση παγιώνεται μέσα από τη χρήση της και 

δύσκολα μπορεί να ανατραπεί με μέσω μιας «στεγνής» λεξικογραφικής πρότασης.  

Επιπλέον, η εμπειρία από την συγγραφή ενός εξειδικευμένου λεξικού έδειξε ότι το έργο του 

λεξικογράφου είναι σύνθετο, αφού κληθήκαμε να ασχοληθούμε με ένα άγνωστο θέμα, το 

οποίο αντιμετωπίσαμε μελετώντας τη βιβλιογραφία, διαβάζοντας παράλληλα κείμενα, 

συζητώντας με ειδικούς αλλά και με τα μέλη της ομάδας. Η διαδικασία αυτή απαιτεί 

υπομονή, σκληρή δουλειά, καλή χρήση της γλώσσας, ανεπτυγμένη κριτική ικανότητα, 

ομαδικό πνεύμα, αλλά κυρίως μεράκι για τη λεξικογραφία. 

Όσον αφορά το «εγχείρημα» της Φυλο-Παιδείας, οφείλουμε να τονίσουμε την πρωτοτυπία, 

την  διεπιστημονικότητα, αλλά και τις φιλόδοξες προοπτικές για συνέχιση το έργου. Η Φυλο-

Παιδεία αποσκοπεί στον συνεχή εμπλουτισμό της με λήμματα, υπολήμματα, όρους (και 

μάλιστα σε περισσότερες γλώσσες) αλλά και άρθρα – κείμενα, πάντοτε σε σχέση με τις 

Σπουδές Φύλου, έναν επιστημονικό κλάδο ο οποίος έχει να επιδείξει πληθώρα 

δημοσιευμένων βιβλίων και επιστημονικών άρθρων ετησίως. Όμως, πέρα από την επιθυμία, 

αυτό που διαφέρει και έχει σημασία στην προσπάθεια αυτή είναι το γεγονός ότι η Φυλο-

Παιδεία διαθέτει επίσης την δυνατότητα, δηλαδή την υλικοτεχνική υποδομή και το άρτια 

κατηρτισμένο  δυναμικό που θα συμβάλλει στην υλοποίηση των προσδοκιών και στην 

επιτυχή πορεία του συγκεκριμένου έργου. 

Βιβλιογραφία 

[1] Jackson, H. (2002). Lexicography. Routledge Taylor & Francis Group 

[2] Κακριδή-Φερράρι, Μ. (2001). Μετάφραση ξένων όρων. στο Α.-Φ. Χριστίδης (επιμ., σε 
συνεργασία με τη Μ. Θεοδωροπούλου), Εγκυκλοπαιδικός οδηγός για τη γλώσσα. 
Θεσσαλονίκη: Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, 203-205 

[3] Landau, S. I. (2001). Dictionaries: The Art and Craft of Lexicography (2nd edition). 
Cambridge: Cambridge University Press 

[4] Tsakona, V. (2007). Bilingualisation in practice: Terminological issues in bilingualising a 
specialised glossary. In International Journal of Lexicography 20 (2), 119-145 

[5] www.thefylis.uoa.gr/fylopedia. 

 

 

Αλεξάνδρα Κούτρα 
Μεταφράστρια Υπουργείου 
Εξωτερικών  
alexandrakoutra@gmail.com 

Ευαγγελία Τριανταφύλλη 

Μεταφράστρια  
liakost@hotmail.com 

Σοφία  
Τρυπαναγνωστοπούλου 
Μεταφράστρια  
sofitrip@yahoo.gr 

 

 



 

 346 

26   The realisation of a national term bank – how and why? 
    

Henrik Nilsson 
ABSTRACT 

Rikstermbanken (www.rikstermbanken.se), Sweden’s national term bank, was officially inaugurated on 
the 19th March 2009. At its opening, Rikstermbanken included more than 50 000 term records 
containing terms in some fifteen languages, e.g. English, French, Finnish – but also Greek! 

Terminologicentrum TNC (The Swedish Centre for Terminology, TNC) has designed the term bank and 
its software, and the Ministry of Industry, Employment and Communications has contributed financially. 
More than 70 organizations – mostly public bodies but also some associations and private companies – 
have contributed with their terminology collections. 

The idea of a term bank is not new – TNC has been working towards this aim since the late 1960’s. 
Lately, a complete programme for a national terminology infrastructure has been planned, and the term 
bank is one of its most important constituents. The opening of Rikstermbanken was therefore an 
important step forward, not only for TNC, but also for all current and future users: decision makers, civil 
servants, translators and interpreters, journalists – and ultimately the general public. 

This paper will describe the experience of creating a national depository of terminology including 
preliminary steps and various phases (collection, revision etc.) as well as the reactions to the term bank. 
It will also discuss a term bank as a constituent of an overall national terminology infrastructure, i.e. 
address the following questions: 
• What arguments were used in order to convince decision makers etc. about the necessity of a national 
term bank? 
• Who contributed terminological material to the term bank, and why did they do it? 
• What priorities were set up (regarding contents and functionalities), and what steps were taken to 
ensure the terminological quality? 
• How can this tool be used in terminology work, research etc.? 
• What will be the place and functions of this tool in the overall terminology infrastructure under way? 
 

La réalisation d’une banque de données terminologique nationale – 
comment and pourquoi ? 

Henrik Nilsson 
RÉSUMÉ 

Rikstermbanken (www.rikstermbanken.se.), la banque nationale terminologique de Suède sur le web, 
fut officiellement inaugurée le 19 mars 2009. Au moment de l’inauguration, Rikstermbanken contenait 
déjà plus de 50 000 fiches terminologiques dans une quinzaine de langues, par exemple l’anglais, le 
français et le finnois – mais aussi le grec.  

Terminologicentrum TNC (le Centre suédois de terminologie) est le constructeur derrière la banque et 
son logiciel. Le support financier du Ministère suédois de l’industrie, de l’emploi et des communications 
a rendu possible la réalisation de la banque après trois ans de travail. Plus de 70 organismes divers – 
des administrations publiques en majorité, mais aussi des divers associations et sociétés privées – ont 
contribué en délivrant leurs collections de terminologie interne. 

L’idée d’une banque nationale de terminologie n’est pas nouvelle ; cela fait plus de 40 ans que le TNC 
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travaille dessus. Durant ces dernières années, un programme visant à une infrastructure terminologique 
nationale (dont la banque nationale constitue un des éléments les plus importants) est en cours. Et ceci 
dans un monde où les ordinateurs deviennent des acteurs principaux de la communication et de 
l’administration publique électronique – un fait qui demande des notions bien définies et des termes 
bien précis. En réalisant Rikstermbanken, le TNC prend un pas important vers l’infrastrucutre 
terminologique futur en Suède. 

Dans cette communication nous allons décrire notre expérience de la création d’un recueil national de 
terminologie en incluant les phases diverses suivies (collection, révision etc.) aussi bien que les 
réactions des utilisateurs. L’importance d’une banque de données terminologique comme un constituent 
dans une infrastructure terminologique nationale sera aussi mentionnée à travers les questions 
suivantes : 
• Quels arguments ont été utilisés pour convaincre les autorités qu’une banque de données 
terminologique soit nécessaire ? 
• Qui a contribué des terminologies à la banque, et pourquoi ? 
• Quels ont été les prioritiés (concernant le contenu et les fonctionnalités), et quels ont été les phases 
suivies afin d’assurer la qualité terminologique ? 
• Comment cet outil pourra-t-il être utilisé dans le travail terminologique, dans la recherche ? 
• Quelles seront la place et les fonctions de cet outil dans l’infrastructure terminologique à venir ? 

 

 

0   Introduction 
In 2006, Ulrica Messing, the previous Minister for Communications and Regional Policy 

commented the Government’s decision to grant TNC 1,5 million SEK for the establishment 

of a national term bank in the following way: 

“– An adequate and quality-assured term bank will be an efficient tool for both companies 

and authorities, as well as for the development of new ICT-services.” 

Three years later, the current Minister for Communications and Regional Policy, Åsa 

Torstensson, expressed her joy at inaugurating Rikstermbanken (The Swedish National 

Term Bank): a new – and safe – bank in times of economic crisis and unrest – a bank which 

is open day and night, without fees or interest rates. 

The idea of a national term bank is not a new one – TNC has been working towards this aim 

since the late 1960’s. In TNC’s vision for a national terminology infrastructure (named “TISS” 

Terminology Infrastructure in Sweden, see below), developed and described during the last 

few years, the term bank has definitely been highlighted as one of the most important 

constituents of such an infrastructure. The inauguration of Rikstermbanken therefore 

constitutes a major step forward for Swedish terminology work as well as for a heightened 

terminological awareness in Sweden. 
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But what steps were taken during these three years, what challenges were met, and what 

will happen next? This paper will try to answer these and other questions. 

1   Background 
In October 2002, the Swedish Centre for Terminology, TNC, launched a programme, TISS 

(Terminology Infrastructure in Sweden), financed by the Swedish Ministry of Industry and 

Commerce (Näringsdepartementet). The programme, which lasted two years, proposed an 

enlarged terminology infrastructure for Sweden and it described the basic prerequisites and 

the needs for such an infrastructure taking into consideration existing and planned 

terminological resources in Sweden. Overall, TISS aimed at following up the results of the 

Pointer project, in which it was stressed that among other things a terminology infrastructure 

was expected to “distribute terminological resources and support the development of new 

tools for terminology work” [12]. A national term bank, and possibly a terminology portal to 

go with it, will help achieving that goal. 

Overall, TISS centred around a number of key concepts: development, intensification, 

inventory, tools, coordination, training. The programme attempted to describe the 

organization necessary for a terminology infrastructure, the basic prerequisites and the 

needs for such an infrastructure taking into consideration existing and planned 

terminological resources in Sweden. More concretely, it included the establishing of a web-

based terminology portal with a national term bank, Rikstermbanken, as well as networks of 

people responsible for terminology work in different organizations. 

TISS overall contributed greatly to TNC’s overview of terminological activities in Sweden but 

especially the survey of existing terminological resources showed that there are substantial 

resources on a national level which could be included in a term bank. The survey also 

revealed important facts about the in-house organization of terminology work in various 

places, the tools used for developing, editing and storing terminology and the most important 

needs related to terminology work, e.g. training, support, tools. 

During 2005, TNC’s proposal and the ideas put forward in the TISS programme were taken 

into consideration in two Swedish Government bills: one on information technology and 

society (IT-propositionen 2004/05:175) and another one on Swedish language politics 

(språkpolitiska propositionen 2005/06:2 ): 

“A central term bank, the national term bank, should be set up so that access to Swedish 

terms can be facilitated and so that the quality of the terms can be assured. The 

responsibility for the formation of terms and concepts should be part of the language 
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cultivation work of the [Swedish] authorities, within their respective fields of activity” 

This was an important step towards the realization of a national terminology infrastructure in 

Sweden, but also an indication of the growing terminological awareness in Swedish society. 

2    What arguments were used in order to convince decision makers etc. 
about the necessity of a national term bank? 

The recognition by the Swedish Government of a great need for a central terminology 

repository, a national term bank was an important precondition: 

“A well-functioning terminology is necessary within all fields of activity if we are to use the 

fast information flow and communication possibilities of modern society. Terminology work 

contributes to a well-functioning language within all areas of our society and increases 

efficiency within, and between various subject fields. The fast development of society 

requires constant work on creating and making accessible agreed-upon terminologies, 

within more and more subject fields. An easy access to terms via the Internet in a national 

term bank endorses such a development.”  

The current state of affairs can be seen as the result of several conscious steps; TNC has 

succeeded in presenting the idea and achieving a continued governmental financial support 

by constantly stressing the importance of terminology work, harmonization and the 

advantages of a shared national repository for terminologies. In so doing, various arguments 

have been used, e.g. that a national term bank like Rikstermbanken will 

• give a simpler and quicker access to terminology from a large number of domains, 

• facilitate a quicker dissemination of new terms, 

• bring about a raised terminological quality since the contents will be continuously 
checked, edited and updated, 

• make terminology work more efficient by the easier re-use of existing terms and 
definitions. 

In preparation for the EAFT (European Association for Terminology) seminar ”The 

Terminology Profession and the Marketplace” held in Paris in February 2009, an attempt at 

generalizing this kind of arguments into a draft typology of argument types used for 

terminology work was made [6]: 

• time-related arguments: terminology saves time (fewer discussions etc.) → 

• money-related arguments: terminology saves money (through saved time, but also 
through quicker translations, less time for newly employed people to get into the 
business etc.) 

• knowledge transfer arguments (between departments within companies, between 
authorities and citizens, between teachers and students etc.) 



 

 350 

• educational arguments (raising awareness on the role of LSP) 

• linguistic arguments (the importance of having terms in one’s native language, 
domain loss etc.) 

• authoritative arguments (accuracy, consistency, transparency, standardization, 
harmonization) 

• legal arguments (raising awareness on legal implications of incorrect terminology) 

It would seem that the same arguments could be used on a more detailed level, for the use 

of a (national) term bank (although this would naturally not mean a limiting of the concept of 

terminology work to only that of creating a term bank or other terminological resource). A 

national term bank will be a useful tool for students in learning the subject field specific 

terminology of their future professions, it will help promote national equivalents and in that 

way work against domain loss etc. Especially the money-related arguments have recently 

become more important, and several examples have recently shown the power of cost-

benefit analysis as an argument for terminology work in general and for term banks in 

particular. Erdman Thomsen [2] has adapted the cost-benefit models to the implementation 

of a term bank within a company, showing costs and benefits involved in that kind of 

implementation, and major companies and authorities such as Scania and FMV (Swedish 

Defence Materiel Administration) in Sweden have also performed similar analyses. A recent 

example [13] showed how an array of different cost-benefit analyses performed by in-house 

economists successfully led to a decision to implement a term bank within the Bank of 

Finland. No such analysis was however performed by TNC in order to acquire funding for 

Rikstermbanken. Rather, as shown above, the other types of arguments were used during a 

long period of time. With the development of the term bank, new arguments also presented 

themselves, e.g. legal ones: e.g. the often surprisingly low terminological quality of valid 

legal definitions.1 

To this list could possibly be added other kinds of arguments, of which technical ones could 

be relevant in connection to a term bank. There might be a wish to adapt and/or develop 

terminology management systems – although this could perhaps rather be seen as a 

consequence of the decision to construct a term bank. In the case of Rikstermbanken this 

was not a main aim or argument. TNC started the term bank software development process 

with earlier experience of evaluating existing terminology management systems (TMS) 

(during the MLIS-project “Nordterm-Net” etc.). However, it was considered that no existing 

tool would probably be powerful enough for Rikstermbanken. TNC’s experiences from the 
                                                           
1  This could of course be used as an important argument for further terminology work within that 

subject field. 
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IATE development process proved very useful, and a first choice of the IATE software for a 

Swedish national term bank seemed a natural one. Through a special grant from the 

Swedish Agency for Innovation Systems, a formal evaluation of IATE was made possible. 

The evaluation, which focused mainly on data entry, import and search facilities, came to 

principally positive conclusions, but although a great many of the IATE features could easily 

be used also for a national term bank, other features were considered slightly too focused 

on translation or too complicated. For various reasons (legal and others), the process was 

delayed and TNC opted for an open source-solution instead, based on Linux, Apache 

Tomcat and MySQL among others. On the structural level, the same basic structure of 

terminological entries as in IATE and ISO standards has been adopted, i.e. a three-level 

structure embracing a language independent level, a language level and a term level. 

Although Rikstermbanken is a national endeavour, fruitful co-operation on technology and 

other aspects with the project EuroTermBank, as well as with the Lithuanian institutions 

which have developed the Lithuanian national term bank Terminų bankas, should be 

mentioned. With Rikstermbanken the supply of national term banks – France 

(FranceTerme), Turkey (TDK Bilim ve sanat terimleri Ana Sözlüğü), Wales (MAES-T), Irland, 

Baskien (Euskalterm) and others – has also been further enriched. 

3    Who contributed terminological material to the term bank, and why did 
they do it? 

“The major terminology developers include public institutions, universities, technical 

societies as well as representatives of the private sector. Although a significant number of 

such institutions do exist, only a few of them produce resources that are exchangeable 

and/or marketable” [3, p. 9] 

A major part of the TISS programme was constituted by a national inventory of existing 

resources showing as its result that there are many collections of high qualities at various 

organizations, although few authorities and companies have been working consistently with 

terminology or even have terminologists employed. The continued inventory in connection to 

the opening of the term bank also showed the substantial amount of terminology “hidden 

away” in reports and official documents such as laws and bills; it was decided to also include 

this material in the term bank. This material together with the material collected through the 

years by TNC, including TNC’s glossaries created a sufficient amount of material. In a first 

stage, some hundred authorities, known to have terminological collections, were contacted 

through a formal letter, containing a request to incorporate the collection into 

Rikstermbanken. The response to this letter was overwhelmingly positive, and a majority 
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stated they were happy to contribute their terminological collections to one central 

terminology repository. For these official institutions, a reference was made to Directive 

2003/98/EC of the European Parliament and of the Council of 17 November 2003 on the re-

use of public sector information where it is stated that: “Public sector information is an 

important primary material for digital content products and services and will become an even 

more important content resource with the development of wireless content services.” And 

Rikstermbanken could certainly count as such a service. To what extent this influenced their 

decisions to participate is however difficult to say. 

Parallel to this, some private sector organizations (companies etc.) as well as other types of 

associations were also contacted, and again, most of these responded positively. To date, 

there are over 300 different sources from more than 100 contributors included in 

Rikstermbanken. An interesting consequence is that other organizations have also 

expressed an interest in contributing material while some started a revision work of their 

material before it was delivered – in itself an interesting raise of terminological awareness. In 

one case, a publication was not considered interesting because the terms were considered 

too specific, which shows the importance of stressing that it is a term bank and not a general 

language database intended for anyone. Another important factor has been the 

communication between the TNC and the various contributors concerning their material; 

quite often a number of questions were raised when the material was prepared for import – 

questions which often had to be discussed with the experts of the contributors. Such 

contacts between terminologists and subject field experts are precious opportunities of again 

discussing terminological issues and raising an awareness and an understanding of how 

definitions are written and, more generally, what terminology work is all about. 

4    What priorities were set up (regarding contents and functionalities), and 
what steps were taken to ensure the terminological quality? 

Surprisingly little have been written in terminological literature about how to choose and 

prioritize between possible terminological material for a term bank. A preliminary evaluation 

included the answering of the following questions: Is the material informative, (technically) 

manageable, reliable, recent, and unique (the last aspect naturally raising in importance with 

the amount of accepted and imported material)? Then, a set of demands were set up 

according to which accepted material should be 

• extensive, considering the number of domains covered and the number of terms 
and concepts, 

• representative, i.e. the most important domains should be covered, 
• varied, i.e. the terminological material shall preferably be of different kinds and 
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originate from different organizations, 
• reliable, 
• of high terminological quality. 

On a more detailed level, the priorities concerned 

• language: at least Swedish terms or terms in one of the five official minority 
languages of Sweden: Finnish, Meänkieli, Sami, Romani and Yiddish, but 
preferably also with equivalents in other languages. 

• language variety: only LSP 
• types of terminological information: although information about concepts, such as 

definitions and comments, is considered a crucial part of any material to be 
included in Rikstermbanken, other kinds of material could also be accepted, e.g. 
taxonomies, ontologies, thesauri, nomenclatures, controlled vocabularies, concept 
catalogues, information models, concept(ual) models, lexicons, dictionaries, 
glossaries, lists of names, etc. 

• macro- and micro-structure: preferably arranged in term entries, but also other 
types (see above) structured in different ways. 

• storage and “manageability”: preferably in electronic format and not demanding 
enormous amounts of time in preparation. (It should be said, however, that some 
printed collections considered especially important were digitalized through 
scanning and OCR.) 

Reversely, these priorities meant that the following types of material did not make it into the 

term bank: general language material, material not containing terms in Swedish or any of the 

official minority languages, incomplete material, terminologically unstructured material, 

material demanding too much preparation time, politically incorrect material and material 

protected by copyright for which no permission was granted. 

With these demands and priorities in mind, there were still some challenges to face in the 

process of deciding what to import into the term bank: 

• selection: all, nothing or parts of a particular collection? 
• interpretation: how should the collection be interpreted (e.g. concerning the 

indication of synonymy, inconsistencies etc.)? 
• term choice: should one term be given the status of recommended and if so, which 

one and why? 
• conceptual description: should the information presented in the collection be 

indicated as a definition, an explanation or a note – or a combination of these? 
• actualization: the dichotomy between the task of documenting a particular 

collection and presenting updated and correct information is a tricky one to handle. 
How should updates be indicated without changing the original source etc.? 

• “balance issues”: should the term bank contents be balanced and contain e.g. 
glossaries form all political parties and not only some etc.? 

This list is naturally not exhaustive but rather gives some samples of some of the challenges 

at the initiatory stages; in later stages other challenges will arise, e.g. if a later contributor 
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has material similar to one already imported but of a higher quality. Should this be added 

alongside, supersede the previous or be joined together? 

Overall, the term bank content work has been divided into stages with the first one being the 

inventory/presentation stage during which all the selected and revised collections are 

presented side by side, a consequence of which can be several definitions of the same 

concept, even within the same subject field – which in itself is a kind of pedagogical 

challenge to explain to the users. In a stage to follow, the consolidation stage, these could 

perhaps be reduced so that the reference within one entry would include several 

organizations all adhering to the presented definition. Such work would of course 

necessitate “traditional” terminology work with experts and consensus decisions. During the 

current presentation stage, users are also invited, through a simple comment system, to give 

comments on the entries which will help in the revision and consolidation of the term bank 

contents. 

5   How can this tool be used in terminology work, research etc.? 
At a seminar in 1976 about computerized terminology work, it was said that the basic 

functions of a term bank is collection, storage and distribution of terms. This is still valid. But 

Lie [7] also stresses the importance of a term bank for the marketing of terminology work as 

a whole, as the nucleus of a system of distribution, publication and knowledge transfer and 

as a way of marketing small and very specific terminologies to various target groups. In its 

first “presentation stage”, Rikstermbanken primarily functions as a search and retrieval tool, 

where answers to the following kinds of questions could be found: 

• Is there already a definition of a certain concept? And could this definition, with 
some modification, be used by another organization, in another context? 

• What terminology is used by different organizations? 
• What are the equivalents of a particular Swedish term? 
• etc. 

A national term bank can naturally be used in many different ways depending on various 

target groups. 

Rikstermbanken could help domain experts in their internal and external communication, 

translators in and outside of Sweden who need quick and easy access to up-to-date 

Swedish terminology and also companies trading with other companies abroad The media, 

technical writers, standardisers and other language professionals can easily get an overview 

over a subject field and will no longer need to be in doubt as to what established terminology 

ought to be used in different types of texts. With the precise definitions of concepts provided 

by Rikstermbanken, a further coordination can be achieved and less duplication of effort 
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avoided, which will eventually lead to a smoother public administration and a more clear-cut 

communication with the citizens. 

In connection to the aforementioned EAFT seminar, a list of target groups for terminology 

work was also developed [5], and again this list coincides with many of the possible users of 

a term bank: 

A. ”Customers” (users of terminological products and services) 
i. ”Technical communication” professionals (primary users), e.g. technical 
writers, translators. journalists, information professionals, education & 
training professionals, standardisers 
ii. ”Specific domain” professionals (secondary users), e.g. lawyers, doctors 
and so on. 

B. ”Manpower” (directly involved in the production of terminological products and services) 
i. Language experts, e.g. terminologists, lexicographers, linguists 
ii. Subject field experts 
iii. Other participants in networks, work groups etc. 

C. ”Investors” (indirectly involved in the production of terminological products and services) 
i. Commercial sponsors 
ii. Non-profit organizations 
iii. Public funding authorities 

D. ”Authorities” 
i. Language planners 
ii. Educational policy makers 
iii. Legislators 

Although mostly A is interesting in the context of a term bank (the actual users), B–D will 

also be affected since a national term bank will constitute a working tool also for them, e.g. 

in developing other terminologies etc. Any priorities set up concerning contents will be linked 

to the intended target groups, and TNC tested the software with these different target groups 

in mind. One has to remember, however, that it is a term bank and not a database of 

general language which therefore makes the general public somewhat of a secondary target 

group. This does not mean however, that there is not a substantial amount of terminology in 

everyday life, no matter what subject field you encounter in work or leisure activities. All 

citizens can make use of a tool which can facilitate their contacts with authorities, and 

enhance their possibilities of following and participating in the public debate, understand 

research results etc. The challenge here is to explain what a term bank is and how it differs 

from search engines and other types of language databases. 

From the beginning, it was decided that the service would be free of charge for anyone 

connected to the Internet, and this fact is of course an important prerequisite for the benefits 

mentioned above.  
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6    What will be the place and functions of this tool in the overall terminology 
infrastructure under way? 

During one of the biannual Nordterm conferences (Helsinki, 1981) the subject of marketing 

of terminology was touched upon, and especially that of the term bank as a marketing tool: 

“I believe that the bigger selection and the better access to domain specific terminology we 

can provide, the easier it will be for us to gain recognition for terminology work. With a better 

total access to terminologies and an enhanced interest in these small specific terminologies, 

it will be easier to expand terminology work. It will also be easier to market the total access 

to terminology at the same time as we make ourselves understood, known and respected in 

society, among users, politicians and authorities.” [7. pp. 23–24] 

The final point is especially important since it would have been difficult to implement a 

national term bank and turn it into a well-used and respected reference without the support 

of politicians and authorities. As has already been stated, the term bank in itself is only a 

part of a larger structure2 – a national terminology infrastructure. In the various descriptions 

of the concept of “terminology infrastructure” which have been presented during the last ten 

years, focus has been put on organizations and co-operative networks and slightly less on 

the technical aspect of terminology work. The definition of “terminology infrastructure” 

presented in the Pointer project in 1996: “framework of institutions, companies (LEs and 

SMEs), associations, self-employed professionals, etc.; their terminological activities; and 

co-operation and communication networks (on both the physical and logical levels) they are 

operating in for a given application area” [12], and the later description by Budin & Wright [1] 

of the same concept as “all arrangements and configurations of people working together, of 

institutions dedicated to or responsible for terminology-related activities, producing and 

using different kinds of information resources, reference materials, archives, databases, 

etc.” are examples of this. When Galinski [4] presented five main structural elements or 

aspects of a horizontal terminology infrastructure – 1. terminology (planning) policy; 2. 

(systematic) terminology creation; 3. information and documentation in the field of 

terminology; 4. terminology associations (primarily for individuals); 5. purpose-oriented co-

operation groupings in private industry or between private industry and public institutions (for 

the sake of creating and/or sharing terminological data) – there is again no explicit 

mentioning of a national term bank as a central hub of terminology work. Within the 

framework of EPOS (National Programme for Terminological Coordination) presented in 

Greece in 1999 [14], however, a national terminology database was presented as a part of 
                                                           
2  See [8, 9, 10, 11] for further details on this. 
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the programme alongside a terminology business plan, human networks for terminology. 

The situation is slightly different in a country like Sweden, where there is since many years a 

strong, separate institution devoted to terminology with established networks of different 

kinds and a continued state support; in that context, focus could more easily be directed 

towards the realization of a more tangible product such as a national term bank. Several 

favourable preconditions have influenced the development leading up to the financial grants 

from the state for the creation of a national term bank. One of them is a raised terminological 

awareness, of which there are several indications in Sweden today: Discussions in the 

media often circle around the definition of concepts although they are not explicitly 

characterized as “terminological”. More and more companies provide glossaries on their 

web sites and use terminology as a marketing means. And with this awareness, the 

prospects of enlarging the existing terminology infrastructure into a truly national one has 

become more probable. Another important precondition not to be forgotten is the raised 

awareness about language in general: articles, prime time TV-shows and publicity 

advertisements all refer to language and even terminology to a growing extent, and 

discussions about the so-called “domain loss” (the inability to use Swedish within certain 

domains) and the influence of English on the Swedish language, have been frequent. 

On a national level, it becomes even more important that each authority should be given a 

formal responsibility for the standardisation of terms and concepts within the domain of the 

authority. In July 2009 a language law stating that Swedish is the official language of 

Sweden besides the five official minority languages was instituted, and especially paragraph 

12 of this language law is crucial for the continued development of a national terminology 

infrastructure in Sweden. In this paragraph it is stated that all authorities now have "a special 

responsibility for Swedish terminology within their respective domains so that such 

terminology is accessible, used and developed”. For the first time, this has been expressed 

in a legal document. Currently guidelines for how this work could and should become reality 

are being drafted, but for certain Rikstermbanken will be an important ingredient in the 

implementation of this “terminology paragraph”. 

Even though the existence of a national terminology centre with a long tradition – The 

Swedish national centre for terminology, TNC was founded as The Swedish Centre for 

Technical Terminology (Tekniska nomenklaturcentralen, TNC) already in 1941 on the 

initiative of the Academy of Engineering Sciences (IVA) and other interested parties such as 

engineers and inventors – and a high credibility is crucial in itself, it is certainly not the only 

factor to be taken into consideration. The importance of timing, a raised terminological 
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awareness in society and the continued governmental financial support from the Swedish 

Ministry of Industry, Employment and Communications have already been stressed. To this 

should then be added the raised awareness about language in general mentioned above. 

Work on the national term bank has but started, and at TNC we now face more challenges: 

• New material needs to be included and evaluated, new and already imported 
material consolidated, and the quality criteria for the material need to be developed 
further 

• Further technological development (e.g. related to availability issues) of 
Rikstermbanken is needed, e.g. personalized interfaces for various user groups 
and contributors, Web 2.0 and semantic web-adaptions etc. 

• Implementing Rikstermbanken as a complete terminology management system 
(TMS) with possibilities of storing and using it as a working tool for external parties. 
This usage raises new questions: Should organizations already maintaining a term 
bank (few today) continue this or should they hand it over to Rikstermbanken? 
Should those without a term bank still invest in a proper TMS? etc. 

• International co-operation: interest for the software and the work done by TNC has 
generated an interest from neighbouring countries about creating a similar term 
bank. 

• Further financing need to be found, which in itself will call upon several argument 
types, and through 

• The consequences of the new language law for the term bank in particular, and for 
Swedish terminology work in general, need to be further investigated. 
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27   Πώς έγιναν όροι οι δανεισμένες ελληνικές λέξεις  
(συμβολή στη μελέτη της εκκλησιαστικής ορολογίας) 

    
Eka Tchkoidze  

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η επίδραση του ελληνισμού ήταν και εξακολουθεί να είναι έντονη στη Γεωργία. Οι πολιτιστικές σχέσεις 

των δύο χωρών ήδη από την αρχαιότητα εξασφάλισαν το πρόσφορο έδαφος για την ανάπτυξη νέων 

αμοιβαίων σχέσεων. Η Γεωργία ως μία από τις παλαιότερες ορθόδοξες χώρες περιήλθε στη σφαίρα της 

πολιτικής και πολιτιστικής επιρροής του Βυζαντίου ήδη από τον τέταρτο αιώνα. Για αυτό η επίδραση της 

ελληνικής στη γεωργιανή γλώσσα ήταν δεδομένη. Οι περισσότερες δανεισμένες λέξεις στα γεωργιανά 

προέρχονται από τα ελληνικά, από τις οποίες το μεγαλύτερο μέρος αποτελείται από εκκλησιαστικούς 

όρους.  

 

How Greek Loan Words became terms (contribution in the study of 
Ecclesiastical Terminology) 

 
Eka Tchkoidze  

ABSTRACT 

A cultural influence of Hellenic world still profound in Georgia started since the ancient period. It 

provided a strong basis for the development of further mutual relationships in the Byzantine era. 

Georgia as one of the ancient orthodox countries (converted to Christianity in 325 or 337 AD) was 

strongly influenced by Byzantium. Among others, we should refer to Hellenic linguistic impact on the 

Georgian language. Greek words are the biggest part of the loan words in Georgian. Great number of 

them is ecclesiastical terms.  

 

 

 

 

0   Εισαγωγή  
Οι δανεισμένες ελληνικές λέξεις στη γεωργιανή γλώσσα είναι το μεγαλύτερο μέρος των 

ξένων λέξεων που αφομοιώθηκαν κατά καιρούς. Ακολουθούν τα περσικά, τα αραβικά, τα 

τούρκικα και τα λατινικά. Η ευρέως αποδοχή των ελληνικών δανεισμένων λέξεων ξεκίνησε 

ήδη από τον πρώιμο μεσαίωνα και συνεχίζεται έως τις μέρες μας. Οι περισσότερες ελληνικές 
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λέξεις εισήχθηκαν στη γεωργιανή γλώσσα κατευθείαν από τα ελληνικά, δεν είναι όμως λίγες 

εκείνες που πρώτα αφομοιώθηκαν από άλλη γλώσσα και στη συνέχεια από τα γεωργιανά 

μέσω αυτής της ενδιαμέσου γλώσσας.  
Όπως ήταν αναμενόμενο, οι δανεισμένες ελληνικές λέξεις είναι ως επί τω πλείστον εκκλησιαστικού 

περιεχομένου. Ήταν φυσικό πως για πολλές έννοιες η γεωργιανή γλώσσα δεν είχε αντίστοιχες λέξεις. 

Για να καλυφθεί αυτό το κενό ήδη από τον 4ο αι., μετά την μεταστροφή στον χριστιανισμό, δανείστηκε 

αρκετά μεγάλος αριθμός λέξεων. Ο στόχος της παρούσας ανακοίνωσης είναι: 1. να δείξουμε ποιες 

ακριβώς λέξεις δανείστηκαν από τα ελληνικά, 2. από πότε χρησιμοποιούνται στη γεωργιανή γλώσσα, 3. 

χρησιμοποιούνται ή όχι στη σύγχρονη γεωργιανή γλώσσα, 4. οι εν λόγω λέξεις αφομοιώθηκαν 

επακριβώς ή αλλοιώθηκαν ως προς την αρχική τους προφορά, 5. αν αλλοιώθηκαν για ποιο λόγο και 6. 

ποιες από αυτές τις λέξεις θα μπορούσαν να θεωρηθούν εκκλησιαστικοί όροι.  

1   Δανεισμένες λέξεις ή όροι;  
Ο όρος είναι μία λέξη που υιοθετείται από την γλώσσα για να αποδώσει την εξειδικευμένη 

έννοια ή το εξειδικευμένο αντικείμενο. Ο όρος μπορεί να είναι είτε δανεισμένη είτε 

μεταφρασμένη λέξη (λ.χ. το «ευαγγέλιο» στα γεωργιανά αποδίδεται με τη γεωργιανή λέξη 

που είναι η ακριβής μετάφραση της ελληνικής). Όταν μελετούμε τις δανεισμένες λέξεις σε μία 

γλώσσα είναι δύσκολο να προσδιοριστεί επακριβώς πότε πρόκειται για όρο και πότε για 

απλό δανεισμό. Σε αυτό το θέμα βοηθάει η ιστορική ανάλυση της λέξης: πότε εμφανίζεται 

στη γλώσσα, αν επικρατεί με το πέρασμα του χρόνου και αν διατηρεί τη σημασία την οποία 

είχε στο αρχικό στάδιο. Επιπρόσθετα, η έννοια την οποία αποδίδει η δανεισμένη λέξη 

πρέπει να εξακολουθεί να είναι εξειδικευμένη. Για αυτό η λέξη «ευαγγέλιο» στην οποία θα 

κάνουμε ειδική αναφορά παρακάτω, ναι μεν είναι μεταφρασμένη από τα ελληνικά αλλά δεν 

είναι εξειδικευμένη έννοια. Είναι η λέξη που εμφανίστηκε τον περίπου 6ο αι., και εξακολουθεί 

να χρησιμοποιείται το ίδιο συχνά μετά από 15 ολόκληρους αιώνες.  

Μολονότι δεν υπάρχει ένα ξεκάθαρο πλαίσιο για τις δανεισμένες λέξεις και τους όρους, θα 

προσπαθήσουμε να δώσουμε σαφή κριτήρια βάσει των οποίων θεωρήσαμε ορισμένες 

δανεισμένες λέξεις ως όρους.  

2   Γεωργιανά μεσαιωνικά κείμενα   
Στο πρώτο στάδιο, από τον 5ο μέχρι τον 11ο αι., η γεωργιανή λογοτεχνία θα μπορούσε να 

χαρακτηριστεί ως αποκλειστικά εκκλησιαστική. Οι πολιτικές και πολιτιστικές ανάγκες είχαν 

καθορίσει τις βασικές προτεραιότητες στα πρώτα γεωργιανά γραπτά κείμενα. Επομένως, 

ήταν φυσικό πως μετά την Αγία Γραφή μεταφράστηκαν οι Βίοι Αγίων. Σχεδόν αμέσως 

εμφανίστηκε και εξελίχθηκε με γοργούς ρυθμούς η πρωτότυπη γεωργιανή λογοτεχνία η 

οποία εξυπηρετούσε τις ιδεολογικές απαιτήσεις της τοπικής χριστιανικής Εκκλησίας και 
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κοινωνίας. Η μελέτη της γεωργιανής αγιολογίας μάς δίνει τη δυνατότητα να καλύψουμε το 

κενό που ενδεχομένως υπάρχει στη βυζαντινή αγιολογία δεδομένου ότι στη γεωργιανή 

γλώσσα έχουν διασωθεί κείμενα τα πρωτότυπα των οποίων έχουν χαθεί. Το παλαιότερο 

έργο γραμμένο στα γεωργιανά χρονολογείται στα 476-483. Πρόκειται για το «Μαρτύριο της 

Αγίας Shushanik» του Ιάκωβου Tsurtaveli.  

Η Γεωργιανή αγιολογία ήκμασε ιδιαίτερα το  δέκατο και τον ενδέκατο αιώνα και μέχρι αυτή 

την περίοδο μαζί με την ιστορική γραμματολογία διατηρήθηκε ως βασικό είδος. Από τον 

ενδέκατο αιώνα εμφανίζονται τα πρώτα δείγματα της κοσμικής λογοτεχνίας.   

Για την παρούσα μελέτη επιλέξαμε τα δύο πιο αντιπροσωπευτικά κείμενα: 1. το «Μαρτύριο 

της Αγίας Shushanik» που αναφέρθηκε ανωτέρω και 2. το «Βίο του Αγίου Γεωργίου του 

Αγιορείτη».  

3   «Μαρτύριο της Αγίας Shushanik» (5ος αι.) 
Ο συγγραφέας του «Μαρτυρίου της Αγίας Shushanik» υπήρξε πνευματικός πατέρας της 

Αγίας και αυτόπτης μάρτυρας όλων όσα περιγράφει. Η αρμενικής καταγωγής Shushanik, 

σύζυγος του Varsken, του κυβερνήτη του Κάτω Kartli (Ανατολική Γεωργία), είναι μία 

ιδιάζουσα περίπτωση στον ορθόδοξο κόσμο. Δεν μαρτύρησε ούτε από τους βαρβάρους, 

ούτε από τους εισβολείς, ούτε από τους ειδωλολάτρες αυτοκράτορες. Μαρτύρησε από τον 

ίδιο τον σύζυγό της ο οποίος αποστάτησε ασπαζόμενος τον παρσισμό και γινόμενος 

υποτελής της περσικής αυτοκρατορίας. Η πράξη του, εντούτοις, ήταν περισσότερο πολιτική 

δήλωση παρά αρνησιθρησκία. Θέλοντας να μην υποταχθεί στον Vakhtang Gorgasali (450-

500), βασιλέα του Kartli, προτίμησε να συμμαχήσει με τον Πέρση ηγεμόνα προκείμένου να 

αποκτήσει περισσότερη ανεξαρτησία ως τοπικός κυβερνήτης. Ποια πολιτικά γεγονότα είχαν 

προηγηθεί προτού ο Varsken φθάσει στην Περσία, μας είναι άγνωστα. Είναι φανερό, όμως, 

ότι οι σχέσεις ανάμεσά του και την κεντρική γεωργιανή εξουσία είχαν τεταθεί αναφανδόν. 

Στην Περσία ο Varsken υποσχέθηκε να αναγκάσει τη σύζυγό του να ακολουθήσει τα 

αχνάρια του και να ασπαστεί τον παρσισμό. Δεν προέβλεψε, όμως, τη στάση της  Shushanik 

η οποία του αντιστάθηκε σθεναρά. Ο Varsken με πολλούς τρόπους (βία, γλυκόλογα, 

τεχνάσματα) προσπάθησε να την πείσει αλλά απέτυχε. Μετά από εξάχρονη μαρτυρία η 

Shushanik ξεψύχησε στο απόμακρο μέρος όπου είχε φυλακιστεί.  

Το κείμενο διαφέρει σημαντικά από τους συνηθισμένους Βίους Αγίων. Εκτός του ότι 

αναφέρεται στα πολιτικά δρώμενα, παρουσιάζει την Αγία όχι ως το τέλειο πρόσωπο αλλά με 

τις ανθρώπινες της αδυναμίες (τις αμφιβολίες της, και τα παράπονά της). Επιπλέον, κανένα 

άλλο γεωργιανό κείμενο της μεσαιωνικής περίοδο δεν μας παρέχει τόσο σημαντικές 
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πληροφορίες σχετικά με τα ήθη και τα έθιμα, όπως το «Μαρτύριο της Αγίας Shushanik».  

Ως πρώτο δείγμα της γεωργιανής αγιολογίας είναι ιδιαίτερα χρήσιμα τα στοιχεία που 

αντλούμε για το θέμα της εκκλησιαστικής ορολογίας. Οι ελληνικές λέξεις που αναφέρονται 

στο κείμενο είναι οι εξής: 1. eklesia (εκκλησία), 2. episkoposi (επίσκοπος), 3. 

samartÂlo/samartÂle (μαρτύριο), 4. kÂriake (Κυριακή), 5. martvili (μάρτυρας), 6. 

evangele (ευαγγέλιο). Από αυτές τις έξι οι πρώτες τέσσερις απαντούν σχεδόν σε όλα τα 

γεωργιανά μεσαιωνικά κείμενα, το πέμπτο σε ορισμένα και το έκτο σε κανένα άλλο.    

Η λέξη eklesia (εκκλησία, προφέρεται ως eklesia) είναι από εκείνες τις ελληνικές λέξεις 

που πρέπει να αφομοιώθηκαν σχεδόν αμέσως μετά την μεταστροφή στον χριστιανισμό. 

Σημαίνει ό,τι ακριβώς στα ελληνικά: εκκλησία ως κτήριο και εκκλησία ως θεσμός. Η πρώτη 

χρήση της «εκκλησίας» στα γεωργιανά καταγράφεται στο εν λόγω κείμενο και 

χρησιμοποιείται και στις μέρες μας με τις δύο βασικές της έννοιες.  Η λέξη αναφέρεται τρεις 

φορές [3, σ. 225, 226, 232] ως κτήριο. Την χρήση της «εκκλησίας» ως θεσμού δεν έχουμε 

στο κείμενο.  Ως προς την προφορά της λέξης πρέπει να σημειωθεί πως τα δεδομένα που 

προκύπτουν από τα γεωργιανά μεσαιωνικά κείμενα στηρίζουν τους κανόνες της ερασμιακής 

προφοράς. Στη συγκεκριμένη περίπτωση λοιπόν το «ήτα» προφέρεται ως «ε». Αν τα 

γεωργιανά κείμενα της πρώιμης περιόδου παρουσιάζουν την ξεκάθαρη εικόνα της 

προφοράς πολλών αμφισβητούμενων φθόγγων (τόσο των φωνηέντων, όσο των 

συμφώνων), από τον 11ο αιώνα εμφανίζεται η διπλή χρήση τους (λ. χ. το «ήτα» να 

αποδίδεται και ως «ε» και ως «ή» της σύγχρονης ελληνικής).         

Γενικότερα, πρέπει να σημειώσουμε πως πέρα από τα θέματα ορολογίας τα γεωργιανά 

κείμενα χάρη στο πλούσιο φθογγικό σύστημα και το φωνογραφικό χαρακτήρα του 

γεωργιανού αλφαβήτου μάς επιτρέπουν να μελετήσουμε την ελληνική προφορά της 

βυζαντινής περιόδου και να καταλήξουμε σε σημαντικά συμπεράσματα [6, σ. 3].  

Πρέπει να τονίσουμε, επίσης, πως η λέξη eklesia (εκκλησία) δεν μπορεί να θεωρηθεί ως 

εκκλησιαστικός όρος. Εισήχθηκε στα γεωργιανά πιθανότατα τον 4ο αιώνα, υπάρχει στο 

κείμενο του 5ου αιώνα. Αφομοιώθηκε αμέσως τόσο από τη λόγια όσο από τη δημώδη 

γεωργιανή γλώσσα. Διατηρήθηκε όλο το μεσαίωνα και στις μέρες μας χρησιμοποιείται 

καλύπτοντας και τις δύο αρχικές της έννοιες. Αναμφισβήτητα, eklesia (εκκλησία) είναι μια 

από τις πιο πλατιά διαδεδομένος ελληνικές δανεισμένες λέξεις.  

Η λέξη episkoposi (επίσκοπος, προφέρεται ως episkoposi) εντάσσεται στην ίδια κατηγορία 

με τη eklesia (εκκλησία): η χρήση της καταγράφεται ήδη από τον 5ο αιώνα και πιθανότατα 
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πρέπει να εισήχθηκε στα γεωργιανά αμέσως μετά την μεταστροφή στο χριστιανισμό. Την 

εποχή δηλαδή όταν από την Κωνσταντινούπολη στάλθηκαν στην Mtskheta, την τότε 

γεωργιανή πρωτεύουσα, οι ιερείς και οι επίσκοποι για την μετάδοση και τη στήριξη της νέας 

θρησκείας στη γειτονική χώρα. Στο υπό εξέταση κείμενο η λέξη απαντά αρκετές φορές [3, σ. 

226, 229, 232, 233, 241, 242] και αναφέρεται στους τοπικούς επισκόπους με τους οποίους 

συναναστράφηκε η Αγία. Για την απόδοση της λέξη «επίσκοπος» στα μεταγενέστερα 

γεωργιανά, περίπου το 10o-11o αι. εμφανίζεται η γεωργιανή λέξη mRvdelmTavari (= 

αρχιερέας) η οποία χρησιμοποιείται κυρίως  στα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης. Η γεωργιανή 

λέξη δεν αντικατέστησε πλήρως την ελληνική. Στα σύγχρονα γεωργιανά χρησιμοποιείται 

παράλληλα με την ελληνική.  

Η λέξεις samartÂlo/samartÂle (έχοντας ως ρίζα τη λέξη «μαρτύριο», προφέρεται ως 

samartvilo/samartvile) και martÂli (μάρτυρας-martvili1) είναι δύο λέξεις που προέρχονται 

από την ίδια ρίζα. Η πρώτη σημαίνει θυσιαστήριο και το μέρος όπου φυλάσσονται τα ιερά 

λείψανα τόσο των μαρτύρων όσο των οσίων [5, σ. 283]. Όπως βλέπουμε, η χρήση και της 

πρώτης λέξης μαρτυρείται ήδη από τον 5ο αιώνα. Την συναντάμε και στα μεταγενέστερα 

κείμενα, κάτι που σημαίνει ότι η λέξη διατηρήθηκε στα μεσαιωνικά γεωργιανά. Χωρίς να 

αντικατασταθεί με κάποια άλλη λέξη δεν χρησιμοποιείται στα σύγχρονα γεωργιανά. Το 

«θυσιαστήριο» αποδίδεται με καθαρά γεωργιανή λέξη. Για το μέρος όπου φυλάσσονται τα 

ιερά λείψανα χρησιμοποιείται «τάφος Αγίου» ή «αναπαυτήριο». Στο κείμενο η λέξη απαντά 

μόνο μία φορά [3, σ. 228] μαζί με τη λέξη «εκκλησία» για να τονίσει ότι στο «samartvile» σε 

αντίθεση με την απλή εκκλησία υπήρχαν τα λείψανα των αγίων.  

Όσο για το martÂli που σημαίνει μάρτυρας, ό,τι δηλαδή στα ελληνικά, χρησιμοποιείται 

μια φορά [3, σ. 241] μαζί με τη γεωργιανή αντιστοιχία της λέξεως. Είναι η προσφώνηση του 

συγγραφέως που είναι και ο πνευματικός πατέρας της Αγίας. Χρησιμοποιείται πρώτα η 

γεωργιανή και μετά η ελληνική λέξη που σημαίνουν το ίδιο προφανώς για να ασκήσει 

περισσότερη συναισθηματική επίδραση στους αναγνώστες. Η λέξη martÂli (μάρτυρας) 

χρησιμοποιείται σπάνια στα μεσαιωνικά γεωργιανά καθώς για την απόδοσή της υπάρχει η 

καθαρά γεωργιανή λέξη. Το martÂli (μάρτυρας) στα σύγχρονα γεωργιανά έχει 

καταργηθεί. Εντούτοις, μπορεί να χρησιμοποιηθεί στους λογοτεχνικούς και εκκλησιαστικούς 

κύκλους ως αρχαΐζουσα λέξη. Αξίζει να σημειωθεί πως στη Δυτική Γεωργία, στην ιστορική 
                                                           
1  Η απόδοση των ελληνικών φθόγγων στα γεωργιανά είναι ένα θέμα που δεν μπορεί να καλυφθεί στο 

πλαίσιο ούτε μίας διατριβής. Εντούτοις, πρέπει να αναφερθεί πως το ελληνικό «ύψιλον» στα 
μεσαιωνικά γεωργιανά κείμενα πάντα προφέρεται ως «βι». Επίσης, όταν στη ρίζα μίας λέξης 
υπάρχουν δύο «ρω» το δεύτερο μετατρέπεται σε «λάμδα», εξού και το γεωργιανό το «martvili»  αντί 
για το «martviri»  
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Κολχίδα υπάρχει νομός που λέγεται martÂli (Martvili) κάτι που αναδεικνύει την έντονη 

ελληνική επίδραση στην εν λόγω περιοχή.  

Συνοψίζοντας το τμήμα σχετικά με τις λέξεις samartÂlo/samartÂle και martÂli, 

μπορούμε να συμπεράνουμε πως η πρώτη χροιά πρέπει να θεωρηθεί όρος που έγινε 

αποδεκτή στην εκκλησιαστική αρχιτεκτονική˙ η δε δεύτερη λέξη ναι μεν δανείστηκε αλλά 

χρησιμοποιήθηκε πολύ σπάνια. Αντί αυτής προτιμήθηκε η γεωργιανή της αντιστοιχία. Η 

πρώτη μολονότι καθιερώθηκε ως όρος εξαφανίστηκε στα σύγχρονα γεωργιανά˙ η δε 

δεύτερη παρ’ όλο που δεν αφομοιώθηκε πλήρως από τα γεωργιανά, διατηρήθηκε και 

χρησιμοποιείται σε πολύ εξειδικευμένες περιπτώσεις. Αυτό μπορεί να οφείλεται στο γεγονός 

ότι στη Γεωργία υπάρχει ομώνυμος νομός Μαρτβίλι.  

Η λέξη kÂriake (Κυριακή, προφέρεται ως kviriake) αναφέρεται μόνο μία φορά [3, σ. 238]. 

Προτού ο χριστιανισμός γίνει η επίσημη θρησκεία οι μέρες της εβδομάδας είχαν γεωργιανά 

ονόματα των πλανητών σε γενική πτώση τα οποία ήταν συνδεδεμένα με την ειδωλολατρική 

παράδοση. Για παράδειγμα, η Κυριακή λεγόταν mzisa (mzisa) και ήταν η γενική πτώση της 

λέξης «ήλιος». Από τις υπάρχουσες πηγές δεν μπορούμε να προσδιορίσουμε πότε ακριβώς 

καταργήθηκε η τελευταία. Πάντως, είναι εμφανές πως η ελληνική ονομασία της πρώτης 

ημέρας της εβδομάδας καθιερώνεται αυτή την περίοδο. Αποδίδεται ακριβώς ως έχει στα 

ελληνικά. Η λέξη διατηρείται και στα σύγχρονα γεωργιανά με λίγο διαφορετική μορφή: kvira 

(kvira). Η λέξη είναι ξεκάθαρα δανεισμένη και δεν μπορεί να θεωρηθεί ως όρος.  

Η τελευταία ελληνική λέξη που αναφέρεται στο «Μαρτύριο» είναι το evangele (ευαγγέλιο, 

προφέρεται ως evangele). Όπως αναφέραμε και παραπάνω, αυτή η ελληνική λέξη 

χρησιμοποιείται μόνο σε αυτό το κείμενο [1, σ. 146]. Φαίνεται αυτή την περίοδο δεν είχε 

αναβρεθεί η αντίστοιχη λέξη για το «ευαγγέλιο» και αυτό το κενό καλύφθηκε με την ελληνική. 

Στη συνέχεια εμφανίστηκε η γεωργιανή λέξη saxareba (sakhareba) που αντικατέστησε 

πλήρως την ελληνική μεταφράζοντας την επακριβώς. Το συνώνυμο και αντίστοιχο του 

ελληνικού «τετραευαγγελίου» oTxTavi (ot’kht’avi) εμφανίστηκε από τον 11ο αιώνα και 

έγινε αποδεκτό μόνο από τους επιστημονικούς και εκκλησιαστικούς κύκλους.  

4   «Βίος του Αγίου Γεωργίου του Αγιορείτου» (11ος αιώνας) 
Το δεύτερο κείμενο που παρουσιάζει ιδιαίτερα μεγάλο αριθμό δανεισμένων ελληνικών 

λέξεων είναι ο «Βίος του Αγίου Γεωργίου του Αγιορείτη» γραμμένο από τον κοντινότερο του 

μαθητή επίσης Γεώργιο Mtsire (= Μικρός) ή Ιερομόναχο. Ο συγγραφέας τον είχε συνοδέψει 

σε όλα τα μέρη τα οποία είχε επισκεφθεί ο πνευματικός του πατέρας: Αντιόχεια, Μαύρο 

Όρος στη Συρία, Κωνσταντινούπολη, Ιεροσόλυμα και Γεωργία.  Αυτός ο «Βίος» ως ένα από 
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τα καλύτερα και ογκώδη κείμενα κατέχει ιδιαίτερη θέση στη γεωργιανή γραμματολογία. 

Θεωρείται μια από τις εγκυρότερες πηγές για τη μελέτη της βυζαντινής ιστορίας. Ο Γεώργιος 

Αγιορείτης έζησε το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του στη βυζαντινή αυτοκρατορία. Γεννήθηκε 

στη Γεωργία το 1009 στην ευγενική οικογένεια. Ξεκίνησε τις σπουδές του στην πατρίδα του 

και τις ολοκλήρωσε στην Κωνσταντινούπολη αποφοιτώντας από το καλύτερο εκπαιδευτικό 

ίδρυμα της βυζαντινής πρωτεύουσας όπου 12 χρόνια παρακολούθησε τα μαθήματα. Έγινε 

μοναχός στο Μαύρο Όρος της Συρίας. Μετά από την τρίχρονη παραμονή από εκεί 

εγκαταστάθηκε στη Μονή Ιβήρων (= Γεωργιανών) το 1040. Μετά από 4 χρόνια 

χειροτονήθηκε δέκατος ηγούμενος της και παρέμεινε σε αυτή τη θέση έως το 1056. Αυτή τη 

χρονιά παραιτήθηκε από τα καθήκοντά του, εγκατέλειψε το Άγιον Όρος και εγκαταστάθηκε 

εκ νέου στο Μαύρο Όρος προκειμένου να μεταφράζει τα εκκλησιαστικά κείμενα από τα 

ελληνικά στα γεωργιανά.  Το 1060, ύστερα από την πρόσκληση του Γεωργιανού βασιλέα 

Bagrat Δ΄ (1027-1072) επισκέφθηκε την πατρίδα του και πραγματοποίησε σημαντικές 

εκκλησιαστικές μεταρρυθμίσεις. Το 1065 αναχώρησε για την Κωνσταντινούπολη με 80 

ορφανά προκειμένου να τα σπουδάσει εκεί. Πέθανε ξαφνικά στη βυζαντινή πρωτεύουσα. Η 

σωρός του μεταφέρθηκε από τους μαθητές του στη Μονή Ιβήρων όπου και θάφτηκε.   

Ο Γεώργιος είναι ένας από τους πιο σημαντικούς λόγιους Γεωργιανούς της μεσαιωνικής 

περιόδου. Χάρη στην τέλεια γνώση των ελληνικών κατάφερε να εμπλουτίσει τη γεωργιανή 

γλώσσα με τη μετάφραση όλων των σημαντικών κειμένων που υπήρχαν στα ελληνικά. Το 

ογκώδες μεταφραστικό του έργο καλύπτει όλους τους τομείς της εκκλησιαστικής 

γραμματολογίας.  

Το ότι ο εν λόγω «Βίος» εμπεριέχει τις περισσότερες δανεισμένες ελληνικές λέξεις δεν είναι 

τυχαίο. Το κείμενο συγγράφηκε στο Άγιον Όρος και η γλωσσολογική επίδραση της ελληνικής 

ήταν αναμενόμενη. Μία τέτοια μελέτη μάς επιτρέπει επίσης να αναδείξουμε ποιες ελληνικές 

λέξεις ήταν κατανοητές για το γεωργιανό αναγνωστικό κοινό και πώς τις χρησιμοποιούσαν. 

Ο «Βίος» προοριζόταν για τους Γεωργιανούς μοναχούς που μόναζαν στα μοναστήρια όχι 

μόνο της βυζαντινής αυτοκρατορίας αλλά και της Αντιόχειας και Συρίας. Αυτό σημαίνει πως 

οι υπό εξέταση λέξεις ήταν κατανοητές για αυτούς.    

Οι λέξεις που χρησιμοποιούνται συχνά στο κείμενο είναι οι εξής2: eklesia (εκκλησία), 

monasteri (μοναστήρι), angelozi (άγγελος), lavra (λαύρα), kanoni (κανόνας), 

trapezi (τραπέζι), patreaqi (πατριάρχης), metropoliti (μητροπολίτης), ebiskoposi 
                                                           
2  Στο «Βίο» αναφέρονται επίσης οι δανεισμένες ελληνικές λέξεις, κυρίως τα εκκλησιαστικά αξιώματα 

και οι δημοσιονομικοί όροι. Πρέπει να αφιερωθεί ειδικό άρθρο στη μελέτη της σημασίας και της 
προέλευσης αυτών των όρων. 
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(επίσκοπος). Η πρώτες δύο λέξεις ανήκουν στην ίδια κατηγορία. Και στις δύο περιπτώσεις 

το «ήτα» προφέρεται ως «ε». Είναι οι λέξεις που έχουν αφομοιωθεί από τη γεωργιανή 

γλώσσα τον πρώιμο μεσαίωνα και στη συνέχεια δεν υπέστησαν καμία αλλαγή παρ’ όλο που 

στα ίδια τα ελληνικά είχε αλλάξει η προφορά τους. Η λέξη «μητροπολίτης» παρουσιάζει 

ιδιαίτερο ενδιαφέρον γιατί συναντούμε και τις δύο μορφές προφοράς: metropoliti (= 

μετροπολίτης) [3, σ. 208], mitropoliti (= μητροπολίτης) [212]. Μπορούμε να 

υποθέσουμε πως οι γεωργιανοί μοναχοί άκουγαν και τις δύο εκδοχές. Δεδομένου ότι ο όρος 

«μητροπολίτης» μόλις είχε εισαχθεί στα γεωργιανά δεν είχε καθοριστεί ακόμα η οριστική 

απόδοσή της. Με το πέρασμα του χρόνου επικράτησε η νεοελληνική εκδοχή προφοράς η 

οποία έγινε αποδεκτή και καθιερώθηκε και στα σύγχρονα γεωργιανά.  

Πρέπει να γίνει ειδική αναφορά στους όρους λειτουργικού περιεχομένου. Στο «Βίο» όπου ο 

συγγραφέας δίνει τον κατάλογο των βιβλίων μεταφρασμένων από τον Γεώργιο Αγιορείτη [3. 

σ. 210-211]  τα περισσότερα προορίζονται για λειτουργική χρήση. Πρέπει να τονίσουμε πως 

από αυτές τις ελληνικές λέξεις μερικές μεταφράζονται και μερικές αποδίδονται ως έχει στα 

ελληνικά.  

sÂnaqsari (συναξαριστής, προφέρεται ως svinaxari) – Στη Γεωργιανή Εκκλησιαστική 

πρακτική ο «Συναξαριστής» δεν χρησιμοποιούταν πριν από τον 10ο αιώνα. Επομένως, η 

χρήση αυτού του βιβλίου και ενδεχομένως και της λέξης καθιερώνεται από τους 

Γεωργιανούς λόγιους μοναχούς που ζούσαν στη Μονή Ιβήρων, στο Άγιον Όρος. Στο 

«Συναξαριστή» έχουν εισαχθεί οι σύντομοι Βίοι Αγίων με την ημερολογιακή σειρά που 

προορίζονται για ανάγνωση κατά τον όρθρο. Ο Γεώργιος Αγιορείτης μετέφρασε στα 

γεωργιανά το πλήρες κείμενο του «Συναξαριστή» της Αγίας Σοφίας της Κωνσταντινούπολης 

προσθέτοντας μνείες μερικών Γεωργιανών Αγίων [2, σ. 838]. Η εν λόγω λέξη και το βιβλίο 

έχει επικρατήσει στη σύγχρονη γεωργιανή εκκλησιαστική πρακτική και μπορεί να θεωρηθεί 

ως όρος εντασσόμενος στην κατηγορία των λειτουργικών βιβλίων.  

stiqaronni (στίχαρον, προφέρεται ως stikharon) – οι ειδικοί ύμνοι που αποτελούνται από 

2-3 στίχους και διαβάζονται κατά τον εσπερινό και τον όρθρο. Χρησιμοποιείται και στη 

σύγχρονη λειτουργική πρακτική. Είναι ένας από τους λειτουργικούς όρους.   

Τα λειτουργικά βιβλία που μεταφράζονται στα γεωργιανά είναι τα εξής: saxareba 

(Ευαγγέλιο), saqme mociqulTa (Πράξεις των Αποστόλων), sawinaswarmetyuelo 

(Προφητείες), TTueni (Μηναία), zatiki (Πεντηκοστάριο). Το τελευταίο είναι το βιβλίο το 

οποίο χρησιμοποιείται την περίοδο μεταξύ της Ανάστασης και της Πεντηκοστής. Γιατί 

προτιμήθηκε αυτή η λέξη που είναι περσικής προέλευσης [2, σ. 335) ως όνομα αυτού του 
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βιβλίου, μας είναι άγνωστο. Μπορούμε να υποθέσουμε πως η εν λόγω λέξη είχε υιοθετηθεί 

νωρίτερα ως συνώνυμο «γιορτής» και αφομοιώθηκε εύκολα από τη γεωργιανή γλώσσα.  

Μιλώντας για τις δανεισμένες ελληνικές εκκλησιαστικές λέξεις πρέπει να αναφερθούμε και 

στη σύγχρονη πρακτική. Η λέξη που δανείστηκε πρόσφατα από τα ελληνικά και 

χρησιμοποιείται στα τελευταία 5-10 χρόνια στα γεωργιανά είναι η λέξη stavropiRiuli (= 

σταυροπηγιακή, προφέρεται ως stavropighiuli) ως επίθετο μίας μονής η οποία βρίσκεται υπό 

την άμεση επίβλεψη του πατριάρχη της Γεωργίας και όχι κάποιου επισκόπου. Είναι γεγονός 

πως από τα μεσαιωνικά γεωργιανά δεν προκύπτει κανένα γεωργιανό επίθετο που θα 

μπορούσε να αποδίδει αυτή την έννοια και για αυτό προτιμήθηκε η ελληνική3. Αυτό δείχνει 

πως κυρίως στην εκκλησιαστική ορολογία η ελληνική γλώσσα παραμένει η βασική πηγή της 

γεωργιανής γλώσσας. Κάτι που σημαίνει πως η διαδικασία της αφομοίωσης των χρήσιμων 

λέξεων από τα ελληνικά στα γεωργιανά συνεχίζεται.      
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3  Υπήρχαν μονές υποταγμένες στον βασιλέα χωρίς αυτές να έχουν ειδικούς χαρακτηρισμούς. Δεν 

γνωρίζουμε αν υπήρχαν μονές που λειτουργούσαν υπό την επίβλεψη του πατριάρχη. 
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28   Νομική ορολογία του Δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην 
Ελληνική, την Λιθουανική και την Λεττονική: ο αναλογικός κανόνας, 
η ορολογική ισοδυναμία και τα σχετικά μεταφραστικά ζητήματα 

    
Παναγιώτης Γ. Κριμπάς 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Ο στόχος της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης οδήγησε και οδηγεί στην ανάγκη δημιουργίας νέων νομικών 

όρων και/ή στην επέκταση του σημασιολογικού πεδίου ήδη υπαρχόντων για την κάλυψη εννοιολογικών 

κενών που προκύπτουν από την ανάδυση και την χρήση νέων νομικών εννοιών στο Δίκαιο της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μετά την υπογραφή της Συνθήκης του Μάαστριχτ την 7η Φεβρουαρίου 1992 

αυτή η ανάγκη εκδηλώθηκε ακόμη εντονότερα λόγω νέων όρων και νέων χρήσεων ήδη υπαρχόντων. 

Ωστόσο, ένα γεγονός που θα αποκαλούσαμε «έκρηξη ορολογι(α)κής βόμβας» στην νομική γλώσσα ως 

φαινόμενο στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπήρξε η διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 

2004. Οι γλώσσες των νέων κρατών-μελών είχαν αρχίσει να αποκαθιστούν τις επαφές τους με τις 

γλώσσες των δυτικοευρωπαϊκών κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης μόλις την δεκαετία του ’90, 

οπότε δεν ήταν τόσο «αυτόματη» η μέθοδος εναρμόνισης της ορολογίας τους στον εν λόγω τομέα με 

την αντίστοιχη των «παλαιών» κρατών-μελών. Δύο ενδιαφέρουσες περιπτώσεις για όσους μελετούν την 

ελληνική ορολογία είναι εκείνες της Λιθουανικής και την Λεττονικής. Και αυτό κυρίως διότι αυτές οι 

γλώσσες, πέραν της συγγένειάς τους με την Ελληνική εντός της ινδοευρωπαϊκής οικογένειας, 

διατήρησαν ή ανέπτυξαν γνωρίσματα κοινά με της Ελληνικής, ώστε να αντιμετωπίζουν κοινά ζητήματα 

και διλήμματα όσον αφορά την ορολογία. Στο άρθρο επιχειρείται η παρουσίαση στρατηγικών 

αντιμετώπισης της ανάγκης νέων όρων στον τομέα του Δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην 

Ελληνική, την Λιθουανική και την Λεττονική, υπό το φως της αντιπαραβολικής γλωσσολογίας και του 

«αναλογικού κανόνα» της ονοματοδοσίας (ΕΛΟΤ/ΤΕ48/ΟΕ1) που μπορεί να εφαρμοστεί και στη νομική 

ορολογία. Κατόπιν επιχειρείται η επισήμανση των όποιων θετικών ή αρνητικών αποτελεσμάτων των 

τρεχουσών στρατηγικών στη μεταφραστική διαδικασία σε γλωσσικά ζεύγη με γλώσσα στόχου κάποια 

από τις προαναφερθείσες γλώσσες. Τέλος, προτείνεται η εισαγωγή της έννοιας της «ορολογικής 

ισοδυναμίας» ως ειδικής κατηγορίας μεταφραστικής ισοδυναμίας, καθώς και προτάσεις αντιμετώπισης 

ζητημάτων που ανακύπτουν από το ισχύον γλωσσικό καθεστώς. 

Legal Terminology of European Union Law in Greek, Lithuanian and 
Latvian: The Analogue Rule, Terminological Equivalence and the 

Related Translation Issues 
Panagiotis G. Krimpas 

ABSTRACT 
The objective of European integration calls for coining new legal terms and/or expanding the semantic 

field of existing ones to cover conceptual gaps arising from the emergence and use of new legal 

concepts in European Union Law. Following the Maastricht Convention of February 7, 1992 such need 

became even more prominent because of new terms and new usage of existing ones. However, the 
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European Enlargement of 2004 in the context of the European Union may be seen as a real 

terminological outbreak in legal language. The languages of new member-states began to re-establish 

contacts with the languages of Western member-states of the European Union as late as the 1990s; 

hence the method of harmonization of their terminology in the field with the respective terminology of 

the ‘old’ member-states was not so ‘automatic’. Two interesting instances for Greek terminology 

scholars are Lithuanian and Latvian, mainly because such languages, apart from their relationship with 

Greek within the Indo-European linguistic family, have retained or developed some features also shared 

by Greek, which implies that they have to cope with similar issues and dilemmas with respect to 

terminology. In this paper an attempt is made to present some strategies of coping with the need for 

new Greek, Lithuanian and Latvian European Union Law terminology in the light of contrastive 

linguistics and the ‘analogue rule’ of naming (ELOT/ΤΕ48/ΟΕ1) which could be applicable in legal 

terminology as well. There follows a brief evaluation of eventual positive or negative consequences of 

current translation practice involving language pairs including one of the abovementioned languages as 

target language. Finally, introduction of the notion of ‘terminological equivalence’ is suggested as a 

special category of translation equivalence, plus some suggestions about coping with issues arising 

from the current language status. 

 

 

 

0   Εισαγωγή 
0.1 Οι ζώσες βαλτικές γλώσσες, λιθουανική και λεττονική, αν και ελάχιστα μελετώμενες από 

ελληνόφωνους, θα παρουσίαζαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τους τελευταίους, δεδομένου ότι, 

μαζί με την Ελληνική, είναι οι πλέον αρχαιοπρεπείς ζώσες γλώσσες της ινδοευρωπαϊκής  

οικογένειας [Zinkevičius 1993: 9]. Όσοι παρακολουθούσαν καλαθοσφαίριση, θα θυμούνται 

λιθουανικά ονόματα όπως Σαμπόνις, Καρνισόβας, Μαρτσουλιόνις κ.ά., των οποίων οι 

καταλήξεις, αναπόφευκτα, φέρνουν στο νου χαρακτηριστικά του ελληνικού κλιτικού 

συστήματος. Σχεδόν αυτόματα, τείνει κανείς να κλίνει τέτοια ονόματα κατά το ελληνικό 

παράδειγμα: του Σαμπόν(η), του Καρνισόβα, του Μαρτσουλιόν(η) κ.λπ. Κάποιοι θα 

χαμογελούσαν ειρωνικά στο άκουσμα τέτοιων κλιτικών «σολοικισμών»˙ ωστόσο, όσοι 

διαπράττουν το εν λόγω «ολίσθημα», διαισθάνονται πολύ ορθά ότι οι εν λόγω καταλήξεις 

είναι πράγματι ονομαστικές αρσενικού γένους ενικού αριθμού στη Λιθουανική και όχι τυχαίες 

ηχητικές ομοιότητες με την Ελληνική, όπως θα συνέβαινε π.χ. με αγγλικά ονόματα του 

τύπου Morris (ο Μόρις / του Μόρις), Wallace (ο Ουάλας / του Ουάλας) κ.ά. Έτσι, το 

γερμανικής προέλευσης όνομα Landsberg έγινε στα Λιθουανικά Landsbergis (όνομα 

επιφανούς λιθουανού πολιτικού), περίπου όπως το ιταλικής προέλευσης όνομα Marchesini 
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έγινε στα Ελληνικά Μαρκεζίνης. Παρόμοιες καταλήξεις διαθέτει και η Λεττονική. Έτσι, για 

παράδειγμα, ο Γιάννης λέγεται και στα Λεττονικά Jānis και όχι λ.χ. *Jān ή κάτι ανάλογο. 

Υπάρχει, μάλιστα, και μια παγανιστικής αρχής παραδοσιακή γιορτή των μέσων του θέρους, 

πολύ διαδεδομένη στη Λεττονία (κάποτε και στην Ελλάδα), κατά την διάρκεια της οποίας οι 

μετέχοντες ανάβουν φωτιές και πηδούν πάνω από αυτές˙ αυτή η γιορτή ονομάζεται στα 

Λεττονικά Jāņi (γεν. πληθ. Jāņu), όπως λέμε: τ’ Αη-Γιαννιού. Στην Λιθουανική συναντάμε 

λέξεις όπως spauda (πβ. σπουδή), platus (πβ. πλατύς), giedras (πβ. φαιδρός), trys (πβ. 

τρεις) κ.ά., στην δε Λεττονική λέξεις όπως akmens (πβ. άκμων), melns (πβ. μέλας / -νος), 

pils (πβ. πόλις) κ.ά. οι οποίες, αν και απαντώνται και σε άλλες ινδοευρωπαϊκές γλώσσες, 

φαίνεται να συνεχίζουν έναν αρχαιότερο φωνολογικό και κλιτικό κανόνα, όπως συμβαίνει και 

με τις αντίστοιχες ελληνικές. 

0.2 Στην ουσία Πρόκειται απλώς για την διατήρηση ή ανάπτυξη παρόμοιας δομής 

(φωνολογικής, μορφολογικής, συντακτικής κ.ά.) μεταξύ της Ελληνικής και των βαλτικών 

γλωσσών, χωρίς να λησμονούμε και την πιθανή πανάρχαια συγγένεια των βαλτικών 

γλωσσών με ινδοευρωπαϊκές γλώσσες που ομιλούνταν στον σημερινό ελληνόγλωσσο χώρο 

[Duridanov 1969], καθώς και κάποιων κοινών ιστορικών συγκυριών που απέτρεψαν 

εκτεταμένες αποκλίσεις από τον αρχαίο κανόνα. 

0.3 Στο παρόν άρθρο θα ασχοληθούμε με προβλήματα ονοματοδοσίας, άρα και 

μετάφρασης, όρων του Δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ελληνική, την Λιθουανική και 

την Λεττονική από τις κύριες γλώσσες άφιξης, τ.έ. την Γαλλική και την Αγγλική, εστιάζοντας 

σε κοινά χαρακτηριστικά των εν λόγω γλωσσών. 

2   Ο «αναλογικός κανόνας» και ο «κοινός πρακτικός οδηγός» 
2.1 Σύμφωνα με τον «αναλογικό κανόνα» της ονοματοδοσίας, όπως διατυπώθηκε από τον 

Κ. Βαλεοντή [1997: 33-52]: «Κατά το σχηματισμό ενός όρου σε μια γλώσσα (γλώσσα 

στόχου) για την ονοματοδότηση μιας νέας έννοιας που έχει ονοματοδοτηθεί πρωτογενώς σε 

μια άλλη γλώσσα (γλώσσα πηγής) ως πρώτη επιλογή του ονοματοθέτη πρέπει να είναι: η 

εφαρμογή μηχανισμού σχηματισμού ανάλογου προς το μηχανισμό σχηματισμού του όρου 

της γλώσσας πηγής». 

2.2 Επισημαίνουμε ότι ο αναλογικός κανόνας αφορά εν τέλει και την μετάφραση, αφού η 

ονοματοδότηση εννοιών που έχουν πρωτογενώς ονοματοδοτηθεί σε κάποια άλλη γλώσσα, 

λαμβανομένου υπόψη του αναλογικού κανόνα, παραπέμπει ευθέως στην κατηγορία του 

εκτύπου (μεταφραστικού δανείου). 

2.3 Η ιδιαιτερότητα της νομικής ορολογίας σε σχέση με κάθε άλλη ορολογία [Voltmer 1998: 
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73] έγκειται στο ότι τα επιμέρους εσωτερικά συστήματα δικαίου διαφέρουν, πράγμα που 

ισχύει και μεταξύ των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γι’ αυτό και αναδύθηκε η 

έννοια της νομικής ισοδυναμίας [Herbots 1987: 813-844], στην οποία θα επανέλθουμε 

παρακάτω (βλ. πρκτ. 4.1). Ενδιαφέρον φαίνεται το ότι, στον «Κοινό πρακτικό οδηγό του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τα πρόσωπα που 

συμβάλλουν στη σύνταξη των νομοθετικών κειμένων στο πλαίσιο των κοινοτικών οργάνων», 

κατευθυντήρια γραμμή 5, εδάφιο 3, διαβάζουμε: «Αφετέρου, οι εκφράσεις που 

χρησιμοποιούνται ―και ιδίως, αλλά όχι μόνο, οι νομικοί όροι― δεν πρέπει να συνδέονται 

πολύ στενά με τη γλώσσα ή το σύστημα δικαίου του συντάκτη· διαφορετικά δημιουργείται 

κίνδυνος για την ποιότητα της μετάφρασης».1 Αν αναλύσουμε προσεκτικά την διατύπωση 

του εν λόγω εδαφίου, θα διαπιστώσουμε ότι η νομοτεχνική πολιτική της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης προτρέπει εμμέσως πλην σαφώς στην εξεύρεση αναλογιών μεταξύ των διαφόρων 

εθνικών συστημάτων δικαίου, ούτως ώστε οι χρησιμοποιούμενη ορολογία να είναι διαφανής 

για οποιονδήποτε λήπτη που προέρχεται από κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

ανεξάρτητα από τις όποιες ιδιαιτερότητες του οικείου συστήματος δικαίου, καθώς θα 

στηρίζεταισε έναν όρο της γλώσσας στόχου που θα καλύπτει την ίδια «υπεραφηρημένη» 

έννοια [Sacco 1994: 490]. Αυτό συνεπάγεται ότι ο αναλογικός κανόνας μπορεί να αποδειχθεί 

ιδιαίτερα χρήσιμος όσον αφορά τις εμπλεκόμενες γλώσσες, καθότι η εξεύρεση και 

αξιοποίηση των αναλογιών στο σχηματισμό όρων οι οποίες υφίστανται μεταξύ διαφόρων 

γλωσσών μπορεί να συμβάλει, μέσω λ.χ. διαδικασιών νεωνυμίας [Rondeau 1984: 129] και 

σημασιολογικής επέκτασης [Krimpas 2007: 60-66], στην αποφυγή δυσμετάφραστων και / ή 

αδιαφανών όρων. 

2.4 Ωστόσο, στο εδάφιο 4 της κατευθυντήριας γραμμής 5 του προαναφερθέτνος «Κοινού 

πρακτικού οδηγού», διαβάζουμε: «Το αποτέλεσμα που πρέπει να επιτευχθεί είναι το 

ακόλουθο: στο μέτρο του δυνατού και λαμβανομένης υπόψη της ιδιαιτερότητας του 

κοινοτικού δικαίου και της ορολογίας του, η πράξη πρέπει να εκλαμβάνεται, από τα άτομα 

που είναι επιφορτισμένα με την εφαρμογή της ή την ερμηνεία της σε κάθε κράτος μέλος 

(δημόσιοι υπάλληλοι, δικαστές, δικηγόροι κ.λπ.), ως κείμενο που σέβεται ένα ορισμένο 

κανονιστικό τρόπο γραφής και όχι ως «μετάφραση» με την κακή έννοια του όρου. Πράγματι, 

τα κείμενα που βρίθουν δυσνόητων δανείων, αντιγραφών ή εξεζητημένων όρων, ευθύνονται 

κατά μεγάλο μέρος για την κριτική που ασκείται κατά της κοινοτικής νομοθεσίας, η οποία 

                                                           
1  «Κοινός πρακτικός οδηγός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για 

τα πρόσωπα που συμβάλλουν στη σύνταξη των νομοθετικών κειμένων στο πλαίσιο των κοινοτικών 
οργάνων» (σ. 19). Η πλαγιογράφηση δική μας. 
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αντιμετωπίζεται, στις περιπτώσεις αυτές, ως ξένο σώμα».2 Αν αναλύσουμε αυτή την 

διατύπωση, συνάγουμε ότι αποσκοπεί στο να μετριάσει τα αποτελέσματα της πρακτικής 

στην οποία προτρέπει το προηγούμενο εδάφιο, πράγμα που συνεπάγεται, όσον αφορά τον 

αναλογικό κανόνα, ότι θα πρέπει κανείς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικός κατά την εφαρμογή 

του, έτσι ώστε η ορολογία –και εν τέλει ολόκληρο το κείμενο– να μην ηχεί ως «μετάφραση». 

3   Κοινά ορολογικά ζητήματα μεταξύ Ελληνικής και βαλτικών γλωσσών και 
οι πρακτικές μετάφρασης όρων 

3.1 Ως κοινά μορφολογικά ζητήματα ορολογίας και μετάφρασης όρων τα οποία μοιράζεται η 

Ελληνική με τις βαλτικές γλώσσες θα μπορούσαν να αναφερθούν –ενδεικτικά– τα ακόλουθα: 

α) το ζήτημα της ονομαστικής ενικού και ιδίως όσον αφορά την ονομαστική ενικού 

αρσενικών ονοματικών τύπων, σε απλούς ή σύνθετους μονολεκτικούς όρους˙ β) το ζήτημα 

του γραμματικού γένους˙ γ) το ζήτημα της χρήσης κλιτών όρων που προέρχονται εμφανώς3 

από άλλες γλώσσες˙ δ) το ζήτημα της χρήσης άκλιτων όρων που προέρχονται από άλλες 

γλώσσες˙ ε) το ζήτημα της χρήσης γενικής προσδιοριστικής σε σύμπλοκους πολυλεκτικούς 

όρους˙ στ) το ζήτημα της σύνθεσης για την παραγωγή σύμπλοκων μονολεκτικών όρων. 

3.2 Ως προς τα εν λόγω ζητήματα, θα εξετάσουμε την απόδοση δύο απλών μονολεκτικών 

όρων, ενός σύμπλοκου πολυλεκτικού όρου και ενός σύμπλοκου μονολεκτικού όρου. Οι 

έννοιες όλων των εν λόγω όρων είχαν ονοματοδοτηθεί πρωτογενώς σε άλλες ευρωπαϊκές 

γλώσσες που, όσον αφορά τους ονοματικούς τύπους, δεν διαθέτουν γραμματικό γένος και 

πτωτικές καταλήξεις ή διαθέτουν μεν γραμματικό γένος, όχι όμως και πτωτικές καταλήξεις, 

και ιδίως κατάληξη ονομαστικής ενικού και, συγκεκριμένα, στην Αγγλική, την Δανική και την 

Γαλλική. Πρόκειται για τους όρους Euro (αγγλ.) / euro (γαλλ.), ombudsman (δαν., αγγλ.) / 

médiateur  (γαλλ.), acquis communautaire (αγγλ., γαλλ.) και eurogroupe (γαλλ.) / Euro group 

(αγγλ.). Συνεπώς, εδώ ομιλούμε για «δευτερογενή» ονοματοδοσία [Sager 1990: 80]. Ας 

περάσουμε, όμως, στην εξέταση των προαναφερθέντων όρων: 

3.3 Euro / euro (θεματικό πεδίο στην βάση δεδομένων IATE: Νομισματική σχέση): Στην μεν 

Αγγλική, η οποία δεν διαθέτει ούτε γραμματικό γένος (πέραν υπολειμματικών μορφών στις 

προσωπικές αντωνυμίες) ούτε πτωτικές καταλήξεις (πέραν του υπολειμματικού ’s), ο όρος 

                                                           
2  «Κοινός πρακτικός οδηγός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για 

τα πρόσωπα που συμβάλλουν στη σύνταξη των νομοθετικών κειμένων στο πλαίσιο των κοινοτικών 
οργάνων» (σσ. 19-20). Η πλαγιογράφηση δική μας. 

3  Με το εμφανώς υπονοούμε ότι ως ξένους όρους θεωρούμε πρωτίστως όσους δάνειους όρους είναι 
άκλιτοι ενώ έχουν διεισδύσει σε κλιτές γλώσσες, καθώς και δάνειους όρους που δεν 
συμμορφώνονται στο φωνολογικό και / ή φωνοτακτικό σύστημα της εκάστοτε γλώσσας που τους 
υποδέχεται.  
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Euro (πληθ. Euros) εντάχθηκε αυτόματα στο μορφολογικό παράδειγμα ονοματικών τύπων 

όπως tomato, potato, biro κ.ά. Στην δε Γαλλική, η οποία διαθέτει γραμματικό γένος αλλά όχι 

πτωτικές καταλήξεις, ο όρος euro εντάχθηκε ευχερώς στο αρσενικό γένος, ακολουθώντας το 

παράδειγμα ονοματικών τύπων όπως bureau, bibelot, réchaud κ.ά., πέρα από ζητήματα 

ορθογραφίας. Ας αντιδιαστείλουμε, τώρα, την προαναφερθείσα κατάσταση προς την 

περίπτωση της Ελληνικής, της Λιθουανικής και της Λεττονικής, οι οποίες διαθέτουν τόσο 

γραμματικό γένος, όσο και πτωτικές καταλήξεις, και μάλιστα έχουν διατηρήσει την 

αρχαιότατη κατάληξη ονομαστικής ενικού στα ονόματα αρσενικού γένους (όμοια με το 

ελληνικό -ς). 

3.3.1 Συγκεκριμένα, στην Ελληνική δημιουργήθηκε ο όρος ευρώ, ο οποίος, μολονότι ηχητικά 

φαινόταν ότι μπορεί να ενταχθεί στο παράδειγμα των ουδετέρων οξύτονων ονομάτων σε -ό 

(π.χ. ποτό, λουτρό, καθιστικό κ.ά.), τελικά επικράτησε ως άκλιτος, λόγω του ότι, 

ετυμολογικά, αποτελούσε σύντμηση του κύριου ονόματος Ευρώπη. Το τελικό -ώ ως 

κατάληξη ονομαστικής απαντά στην νέα Ελληνική μόνο σε ολιγάριθμα θηλυκά, είτε 

αρχαιόκλιτα προσηγορικά και κύρια (π.χ. φειδώ, Κλειώ), είτε σε νεότερα κύρια (π.χ. Λενιώ, 

Μαριώ), τα οποία δεν έχουν πληθυντικό. Συνεπώς, η μόνη δυνατή λύση προσαρμογής του 

εν λόγω όρου στο κλιτικό σύστημα της Ελληνικής θα ήταν η υπαγωγή του στα ουδέτερα που 

λήγουν σε -ό, οπότε θα λεγόταν το *ευρό (εν.) / τα *ευρά (πληθ.), τύπος που, ωστόσο, δεν 

υιοθετήθηκε. Προτάσεις προσαρμογής μέσω τύπων όπως το *ευρώο (εν.) / τα *ευρώα 

(πληθ.), κατά τα μητρώο, υπερώο, πατρώο κ.λπ., ηχούν μάλλον εξεζητημένες, αλλά και 

απομακρύνουν τον όρο από τον προβλεπόμενο τετραγράμματο τύπο (βλ. πρκτ. 3.3.4). 

3.3.2 Αναμένεται, αφενός, ότι η Λιθουανία θα αντικαταστήσει το εθνικό της νόμισμα με το 

ευρώ μέχρι το 2010 ή το 2013.4 Σήμερα, στην καθομιλούμενη Λιθουανική, η οποία διαθέτει 

μόνο αρσενικό και θηλυκό γένος (με υπολείμματα ουδετέρου στα επίθετα και κάποιες 

αντωνυμίες), ο όρος έχει υπαχθεί στο αρσενικό γένος, με ονομαστική ενικού euras, πληθ. 

eurai (σαν να λέγαμε στα Ελληνικά: ο *ευρός, οι *ευροί), όπου το -as αποτελείται από το 

θεματικό φωνήεν -a- (όμοιας προέλευσης με το αντίστοιχο ελληνικό θεματικό φωνήεν β΄ 

κλίσης -ο-) και την κατάληξη ονομαστικής αρσενικού ενικού αριθμού -s (όμοιας προέλευσης 

με την αντίστοιχη ελληνική κατάληξη -ς). Έτσι, η λιθουανική κατάληξη -as συμπίπτει 

ετυμολογικά με την ελληνική κατάληξη -ος. 

3.3.3 Αναμένεται, αφετέρου, ότι η Λεττονία να αντικαταστήσει το εθνικό της νόμισμα με το 

                                                           
4  Βλ. http://www.baltic-course.com/eng/analytics/?doc=7800 (επίσκεψη 12/07/2009). 
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ευρώ μέχρι το 20125. Σήμερα, στην καθομιλούμενη Λεττονική, η οποία διαθέτει μόνο 

αρσενικό και θηλυκό γένος, ο όρος έχει υπαχθεί στο αρσενικό γένος, με ονομαστική ενικού 

eiro (άκλιτο) ή στο θηλυκό γένος, με ονομαστική ενικού eira, πληθ. eiras (σαν να λέγαμε στα 

Ελληνικά: η *ευρά, οι *ευρές), όπου το -a είναι ταυτόσημο με την κατάληξη ονομαστικής 

θηλυκού α΄ κλίσης ενικού αριθμού -α / -η. Ο εν λόγω τύπος αποτελεί, αναμενόμενα, 

σύντμηση του ονόματος της Ευρώπης, η οποία στα Λεττονικά ονομάζεται Eiropa. Αν είχε 

ακολουθηθεί διαδικασία ανάλογη με εκείνη της Λιθουανικής, θα προέκυπτε ο αρσενικός 

τύπος *eirs, με την κατάληξη ονομαστικής αρσενικού ενικού αριθμού -s (όμοιας προέλευσης 

με την αντίστοιχη ελληνική κατάληξη -ς), αλλά χωρίς θεματικό φωνήεν. Αυτός ο τύπος 

απορρίφθηκε, προφανώς, διότι διέφερε αισθητά από την ονομασία του νομίσματος στις 

λοιπές γλώσσες της «ζώνης του ευρώ». 

3.3.4 Εντούτοις, οι εν λόγω τύποι δεν υιοθετήθηκαν στα επίσημα λιθουανόγλωσσα και 

λεττονόγλωσσα κοινοτικά κείμενα, δεδομένων των όσων αποφασίστηκαν στη σύνοδο της 

Μαδρίτης της 15ης και 16ης Δεκεμβρίου 1995, καθώς και του Κανονισμού του Συμβουλίου 

(EC) 2169/2005 της 21ης Δεκεμβρίου 2005 που τροποποιεί τον Κανονισμό (EC) No 974/986, 

όπου προβλέπεται ότι ο όρος Euro θα γράφεται όμοια σε όλες τις γλώσσες της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, λαμβανομένης υπόψη της χρήσης τυχόν διαφορετικού αλφαβήτου. Αυτό, από 

καθαρά ορολογική άποψη, έρχεται σε αντίθεση με τον αναλογικό κανόνα, αφού δεν 

λαμβάνει υπόψη του το κλιτικό και φωνολογικό σύστημα της γλώσσας κάθε κράτους-μέλους. 

Πάντως, οι επιλογές που πραγματοποιήθηκαν στα επίσημα λιθουανόγλωσσα και 

λεττονόγλωσσα κοινοτικά κείμενα στάθηκαν υποχρεωτικές δεδομένων των ανωτέρω 

νομοθετικών ρυθμίσεων, αφού στις εν λόγω γλώσσες απουσιάζει η κατάληξη ονομαστικής 

ενικού -ο. Αντίθετα, στην περίπτωση της Ελληνικής, η προτίμηση του τύπου το ευρώ / τα 

*ευρά δεν θα αντέβαινε στις εν λόγω νομοθετικές ρυθμίσεις, θα ενίσχυε δε το αίσθημα 

οικειότητας των ελληνοφώνων με την ονομασία του σημερινού νομίσματος της Ελληνικής 

Δημοκρατίας. 

3.4 Ombudsman / médiateur (θεματικό πεδίο στην βάση δεδομένων IATE: Δίκαιο): Ο 

δανικός όρος ombudsmand (< om = γύρω, περί + bud = πρέσβυς, απεσταλμένος + mand = 

άνθρωπος) μεταφέρθηκε αυτούσιος στην Αγγλική με απλή αποβολή του –ούτως ή άλλως 

άφωνου στην Δανική– τελικού -d, καθότι το γ΄ συνθετικό του όρου καθιστούσε την χρήση του 

ευχερή στην Αγγλική και υποβοήθησε την εκεί διάδοσή της. Αντίθετα, η Γαλλική, καθώς 

                                                           
5  Βλ. http://www.neurope.eu/view_news.php?id=76779 (επίσκεψη 12/07/2009). 
6  Βλ. και Convergence Report May 2005, European Central Bank, εδάφιο 2.2.5 (Single Spelling of the 

Euro) (σσ. 23-24). 
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τείνει προς την «καθαρολογία», ακολούθησε την στρατηγική της σημασιολογικής επέκτασης 

ενός ήδη υπάρχοντος όρου (médiateur). Η Ελληνική ακολούθησε το γαλλικό παράδειγμα 

δεδομένης της όμοιας τάσης της, τουλάχιστον στο επίσημο ύφος, και επεξέτεινε 

σημασιολογικά τον ήδη υπάρχοντα όρο διαμεσολαβητής. Αντίθετα, οι βαλτικές γλώσσες, αν 

και διαπνέονται από ανάλογη αρχαιοπρέπεια και διάθεση «καθαρολογίας», ακολούθησαν το 

παράδειγμα της Αγγλικής. Η πρώτη προσέθεσε την συνήθη κατάληξη ονομαστικής ενικού 

αρσενικού γένους (ombudsmenas), ενώ η δεύτερη υιοθέτησε μια σύντμηση του δανικού (και 

αγγλικού) όρου, καθώς το δανικό συνδετικό -s- μπορούσε να αξιοποιηθεί κάλλιστα ως 

ονομαστική ενικού αρσενικού γένους χωρίς άλλη προσθήκη. Έτσι, στα Λεττονικά ο όρος 

αποδίδεται ως ombuds (και κλίνεται ανάλογα: γεν. ombuda, δοτ. ombudam κ.ο.κ.). 

Ασφαλώς, τίποτα δεν απέκλειε την σημασιολογική επέκταση των όρων tarpininkas (λιθ.) και 

starpnieks / mediators (λετ.) κατά το παράδειγμα της Γαλλικής και / ή της Ελληνικής. 

3.5 Acquis communautaire / acquis communautaire ή Community acquis (θεματικό πεδίο 

στην βάση δεδομένων IATE: Κοινοτικό δίκαιο): Ο εν λόγω γαλλικός όρος διατηρήθηκε 

αυτούσιος και στην αγγλική κοινοτική ορολογία, προφανώς λόγω του δυσμετάφραστου 

χαρακτήρα του στην Αγγλική, ενώ χρησιμοποιείται παράλληλα και ο όρος Community 

acquis. Οι τρεις γλώσσες για τις οποίες συζητούμε εδώ ακολούθησαν διάφορες πρακτικές˙ 

συγκεκριμένα, τόσο η Ελληνική όσο και η Λιθουανική επέλεξαν την μετάφραση του όρου, η 

πρώτη δημιουργώντας πλήρως ισοδύναμα μεταφραστικό έκτυπο και τηρώντας, ως προς το 

σημασιολογικό και το μορφοσυντακτικό μέρος, τον αναλογικό κανόνα (κοινοτικό κεκτημένο), 

και η δεύτερη δημιουργώντας εν μέρει ισοδύναμο μεταφραστικό έκτυπο και τηρώντας τον 

αναλογικό κανόνα μόνο ως προς την σημασία του πρώτου λεξήματος του σχετικού 

σύμπλοκου πολυλεκτικού όρου και του αριθμού των λεξημάτων που συναποτελούν τον εν 

λόγω σύμπλοκο πολυλεκτικό όρο (Bendrijos teisynas)7. Σε ελληνική σημασιολογική 

απόδοση, ο εν λόγω λιθουανικός όρος θα μεταφραζόταν ως κώδικας της Κοινότητας (και, 

λέξη προς λέξη: *Κοινότητας κώδικας). Στα Λεττονικά χρησιμοποιούνται προς το παρόν δύο 

όροι και, συγκεκριμένα, ο «μικτός» ως προς την προέλευσή του όρος kopienas acquis8 και ο 

                                                           
7 Για τον όρο βλ. 52005IP0056/LT P6_TA(2005)0056 Sveikata ir sauga darbo vietoje/Europos 

Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl sveikatos ir saugos skatinimo darbo vietoje (2004/2205(INI)). 
Η (Ευρωπαϊκή) Κοινότητα στα Λιθουανικά αποκαλείται Bendrija (γεν. Bendrijos), το οποίο σημαίνει 
κοινότητα, κοινωνία, εταιρεία κ.τ.ό. Το teisynas σημαίνει κώδικας. 

8 Για τον όρο βλ. Eiropas Parlamenta un Padomes 2005. gada 11. maija Direktīva 2005/29/EK, kas 
attiecas uz uzņēmēju negodīgu komercpraksi iekšējā tirgū attiecībā pret patērētājiem un ar ko groza 
Padomes Direktīvu 84/450/EEK un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 97/7/EK, 98/27/EK 
un 2002/65/EK un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 2006/2004 (“Negodīgas 
komercprakses direktīva”); 32005L0029/LV. 
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«καθαρά» λεττονικός όρος kopienas tiesību kopums9, οι οποίοι, στα Ελληνικά, θα 

αποδίδονταν σε περίπτωση όμοιας στρατηγικής ως *acquis / ακί της Κοινότητας και σώμα / 

κώδικας νόμων της Κοινότητας. Ως προς τον πρώτο όρο, η Λεττονική συμφωνεί με τον 

αναλογικό κανόνα μόνο ως προς την σημασία του πρώτου λεξήματος του σχετικού 

σύμπλοκου πολυλεκτικού όρου και του αριθμού των λεξημάτων που συναποτελούν τον εν 

λόγω σύμπλοκο πολυλεκτικό όρο, ενώ στον δεύτερο όρο συμφωνεί τον αναλογικό κανόνα 

μόνο ως προς την σημασία του πρώτου λεξήματος του σχετικού σύμπλοκου πολυλεκτικού 

όρου, ενώ αποδίδει με σύμπλοκο πολυλεκτικό όρο τον απλό όρο acquis (ως μέρος του 

σύμπλοκου πολυλεκτικού όρου acquis communautaire). 

3.6 Euro group (αγγλ.) / eurogroupe (γαλλ.) (θεματικό πεδίο στην βάση δεδομένων IATE: 

Ευρωπαϊκή Ένωση, Νομισματική σχέση): Στην Ελληνική, αν και αρχικά ήταν σε χρήση ο 

όρος ομάδα του ευρώ, από το 2005 θεωρείται προτιμότερος ο όρος ευρωομάδα, ο οποίος 

είναι πλέον νομικά παγιωμένος. Ο εν λόγω επίσημος όρος αποτελεί έκτυπο του γαλλικού 

όρου, ο δε αναλογικός κανόνας τηρείται, καθώς και η Ελληνική χρησιμοποιεί, κατά το 

παράδειγμα της Γαλλικής, σύμπλοκο μονολεκτικό όρο. Η Λιθουανική προτίμησε την συνήθη 

γενική προσδιοριστική + προσδιοριζόμενο, δημιουργώντας έναν σύμπλοκο πολυλεκτικό 

όρο, ο οποίος δεν υπακούει στον αναλογικό κανόνα ως προς την μορφολογική του δομή 

(euro grupė), ενώ η Λεττονική προτίμησε έναν σύμπλοκο μονολεκτικό όρο (eurogrupa), 

παρόμοιο με τον όρο της Ελληνικής που προαναφέραμε (ευρωομάδα). Το πλεονέκτημα του 

λιθουανικού όρου είναι ότι ο άκλιτος τύπος euro γίνεται εδώ εύκολα αισθητός ως γενική 

ενικού αρσενικού γένους, αφού και ο ανεπίσημος τύπος της καθομιλουμένης euras (βλ. 

πρπν. 3.3.2) έχει στην γενική τον τύπο euro (= του *ευρού). Δεδομένης δε της προτίμησης 

της Λιθουανικής για γενική προσδιοριστική (που προηγείται του προσδιοριζομένου) αντί για 

επίθετο, ο όρος euro grupė προσαρμόζεται απόλυτα στο όλο ύφος της Λιθουανικής. 

Αντίθετα, στην Λεττονική, αν είχε υιοθετηθεί όμοια στρατηγική, ο άκλιτος χαρακτήρας του 

όρου euro (που από μόνος του είναι ο επίσημος, όπως προαναφέραμε, βλ. πρπν. 3.3.3, 

3.3.4) θα έκανε ιδιαίτερα αισθητό τον ξενικό χαρακτήρα του, αν και αυτή η λογική δεν 

επικράτησε π.χ. στην περίπτωση του όρου euro zona (λετ., λιθ.) < zone euro (γαλλ.). 

4   Η «ορολογική ισοδυναμία» και η «νομική ισοδυναμία» 
4.1 Αν υποθέσουμε ότι η μόνη περίπτωση «στατικής» [Grammenidis 2006: 333-344] 

μεταφραστικής ισοδυναμίας (πρέπει να) είναι η ισοδυναμία μεταξύ ενός όρου της γλώσσας 

                                                           
9  Για τον όρο βλ. Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 15. jūlija Regula (EK) Nr. 1592/2002 

par kopīgiem noteikumiem civilās aviācijas jomā un par Eiropas Aviācijas drošības aģentūras 
izveidi;32002R1592/LV. 
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πηγής και ενός όρου της γλώσσας στόχου, τότε μπορούμε να θέσουμε δύο ερωτήματα: α) 

για την επίτευξη «πλήρους» ορολογικής ισοδυναμίας μεταξύ ενός όρου της γλώσσας πηγής 

και ενός όρου της γλώσσας στόχου και λαμβανομένου υπόψη του αναλογικού κανόνα, αλλά 

και των κατευθυντήριων γραμμών του προαναφερθέντος «Κοινού πρακτικού οδηγού», 

απαιτείται ο όρος να είναι μεταφραστικά ισοδύναμος ως προς όσο το δυνατόν περισσότερα 

συστατικά του; β) η καθαρά «στατική» ορολογική ισοδυναμία αντιβαίνει στην μάλλον 

«δυναμική» νομική ισοδυναμία; Αν η απάντηση στο πρώτο ερώτημα είναι θετική, όπως 

πιστεύουμε, τότε ο αναλογικός κανόνας, στην περίπτωση γλωσσών με εμφανή 

μορφολογική, λεξιλογική κ.ά. συγγένεια, θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη μέχρι και την 

ελάχιστη δυνατή μονάδα του εκάστοτε προς απόδοση / μετάφραση όρου. Πέραν τούτου, 

όταν αυτό δεν είναι δυνατό ή είναι μόνο σε περιορισμένο βαθμό, ο αναλογικός κανόνας θα 

πρέπει να τηρείται τουλάχιστον σε σημασιολογικό επίπεδο. Το διαφορετικό, ωστόσο, που 

προτείνουμε εδώ είναι να λαμβάνεται πρώτα υπόψη η δυνατότητα «επικοινωνίας» μεταξύ 

γλωσσών που εμφανίζουν συνάφεια στο μορφολογικό, το λεξιλογικό κ.λπ. επίπεδα και μόνο 

αν κάτι τέτοιο είναι ανέφικτο να λαμβάνεται υπόψη η γλώσσα πηγής στην οποία 

ονοματοδοτήθηκε αρχικά ο όρος. Όσον αφορά το δεύτερο ερώτημα, η απάντηση μοιάζει να 

είναι παρομοίως θετική, καθώς και μόνος ο στόχος της οικοδόμησης ενός ενιαίου 

συστήματος δικαίου στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτεί τον παραμερισμό της 

νομικής ισοδυναμίας και την καθιέρωση της ορολογικής ισοδυναμίας, όπως αυτή ισχύει σε 

κάθε γλώσσα για ειδικούς σκοπούς (LSP). 

5   Συμπεράσματα 
5.1 Από την πολύ συνοπτική συζήτηση που προηγήθηκε, θα μπορούσαν να εξαχθούν τα 

εξής συμπεράσματα: α) η Ελληνική προτιμά είτε τα έκτυπα, είτε την σημασιολογική 

επέκταση υπαρχόντων όρων, με συνήθη αφετηρία την Γαλλική και όχι την Αγγλική, πράγμα 

που εν μέρει οφείλεται στην μεγαλύτερη ομοιότητα του ελληνικού δικαίου με το γαλλικό 

δίκαιο («ηπειρωτικά δίκαια»), αλλά και στην εξοικείωση των ελληνόφωνων νομικών με την 

γαλλική ορολογία. Ως προς τους σύμπλοκους μονολεκτικούς όρους, η Ελληνική είναι μάλλον 

συγκρατημένη, χωρίς να τους αποκλείει, ενώ και ο αναλογικός κανόνας φαίνεται γενικά να 

τηρείται μεταξύ Γαλλικής και Ελληνικής. Το θετικό είναι ότι έτσι υπηρετείται η ενδογλωσσική 

ομοιομορφία, αλλά δημιουργείται ένα «κλειστό» σύστημα όρων που δεν «επικοινωνεί» 

εύκολα με τους ισοδύναμους άλλων γλωσσών της Ευρωπαϊκής Ένωσης· β) η Λιθουανική 

δείχνει να «φοβάται» λιγότερο τον δανεισμό ξένων όρων, και αυτή όμως είναι μια ιδιαίτερα 

συντηρητική γλώσσα που και μπορεί και προτιμά να εκφράζεται με τον δικό της 

χαρακτηριστικό τρόπο. Ο αναλογικός κανόνας δείχνει να την ενδιαφέρει κυρίως σε 
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σημασιολογικό επίπεδο και λιγότερο σε μορφολογικό, ενώ εμφανίζεται σταθερή όσον αφορά 

την προσαρμογή των δάνειων όρων στο κλιτικό και φωνολογικό της σύστημα. Το θετικό εδώ 

είναι ότι εμφανίζεται κάπως πιο «ανοικτή» προς τις άλλες γλώσσες, ενώ το αρνητικό ότι δεν 

αξιοποιεί και τόσο τις συνθετικές της ικανότητες, καθώς προτιμά την γενική προσδιοριστική· 

γ) η Λεττονική εμφανίζεται λιγότερο συντηρητική από τις τρεις, ιδίως όσον αφορά την 

δημιουργία σύμπλοκων μονολεκτικών όρων και γενικά την νεωνυμία που ενίοτε 

επιτυγχάνεται μέσα από ευφυείς και πρωτότυπους τρόπους (π.χ. σύντμηση). Και η 

Λεττονική, πάντως, προσπαθεί να προσαρμόζει τους δάνειους όρους στο κλιτικό και 

φωνολογικό της σύστημα. Το θετικό εδώ είναι ότι η Λεττονική εμφανίζεται ως μια πιο 

πλαστική και νεωτεριστική γλώσσα· δ) οι βαλτικές γλώσσες φαίνεται να επηρεάζονται 

περισσότερο από την Αγγλική (ίσως και λόγω των γεωπολιτισμικών τους σχέσεων με τις 

σκανδιναυϊκές γλώσσες που συγγενεύουν με την Αγγλική) παρά από την Γαλλική, στο 

πλαίσιο μιας γενικότερης τάσης των πρώην ανατολικών χωρών να προσεγγίσουν τον 

αγγλοσαξονικό κόσμο ως σύμβολο του εκσυγχρονισμού και της ανανέωσης. Δύο απλοϊκά 

παραδείγματα των όσων προτείνουμε είναι λ.χ. η απόδοση του ombudsman με γηγενείς 

όρους στις βαλτικές γλώσσες κατά το παράδειγμα της Ελληνικής, καθώς και η απόδοση του 

γαλλικού όρου acquis με τον όρο κώδικας (αντί κεκτημένο) στα Ελληνικά κατά το 

παράδειγμα των βαλτικών γλωσσών (βλ. πρπν. 2.4). 

5.2 Η Ελλάδα έχει συνάψει με τις βαλτικές χώρες σημαντικές διμερείς συμφωνίες10. Θα 

μπορούσε έτσι να προταθεί και η σύναψη ειδικότερης συμφωνίας περί εναρμόνισης της 

ορολογίας μεταξύ Ελληνικής, Λιθουανικής και Λεττονικής, με στόχο την ευχερέστερη 

επικοινωνία (μετάφραση, διερμηνεία, αναζήτηση όρων κ.ά.) των τριών εν λόγω γλωσσών 

μεταξύ τους, δεδομένου ότι αποτελούν ίσως τις σημαντικότερες μαρτυρίες ενός ευρωπαϊκού 

παρελθόντος που μπορεί κάλλιστα να αξιοποιηθεί για την σύσφιξη των δεσμών μεταξύ 

Ελλάδας, Λιθουανίας και Λεττονίας, αφού τέτοιοι δεσμοί μπορούν να διαδραματίσουν 

σημαντικό ρόλο στην οριστική οικοδόμηση μιας ενιαίας ευρωπαϊκής ταυτότητας που θα 

υποστηρίζεται κυρίως από πολιτισμικές επιλογές, όπως αυτές εκφράζονται (και) μέσα από 

την γλώσσα και την ορολογία. 

6   Βιβλιογραφία 
[1]  Βαλεοντής, Κ. «Ο Αναλογικός Κανόνας στην υπηρεσία της σύγχρονης Ελληνικής 

Ορολογίας», Πρακτικά του 1ου Συνεδρίου «Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία». Αθήνα, 30 
                                                           
10  Π.χ. με την Λιθουανία την Συμφωνία Συνεργασίας στον Τουριστικό τομέα στις 20/2/1997, την 

Συμφωνία Συνεργασίας στον αμυντικό τομέα στις 23/9/2003 κ.ά., με την δε Λεττονία την Συμφωνία 
Διεθνών Οδικών Μεταφορών επιβατών και Αγαθών του 1998 με τον Ν. 2591/18-3-98, την 
Συμφωνία Ναυτιλιακής Συνεργασίας στις 27-29/3/2002 κ.ά. 
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29   Μελέτη φρασεολογικών όρων: καταγραφή και απόδοσή τους  
από τα Ισπανικά στα Ελληνικά 

    
Ευλαμπία Κ. Χέλμη 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Η παρούσα εργασία αποτελεί μέρος ερευνητικής εργασίας με αντικείμενο: «Συγκριτική φρασεολογία 

ισπανικής-ελληνικής: τα λεξιλογικά διώνυμα», η οποία πραγματοποιείται στο Τμήμα Ιταλικής και 

Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Ο όρος φρασεολογία ορίζεται στην 

ισπανική γλωσσολογία ως μία αυτόνομη επιστήμη ή ένας κλάδος επιστήμης που ασχολείται με τη 

μελέτη των στερεότυπων ή ιδιωματικών εκφράσεων ή όπως αποκαλούνται  φρασεολογισμών ή 

φρασεολογικών μονάδων, δηλαδή των σταθερών συνδυασμών λέξεων με συγκεκριμένη σημασία. 

Αντίθετα, στην ελληνική γλώσσα, όταν χρησιμοποιούμε τον όρο φρασεολογία αναφερόμαστε στις 

φράσεις που επιλέγει κανείς για να εκφραστεί ή στον τρόπο με τον οποίο εκφράζεται κανείς (π.χ. 

άσεμνη, υβριστική, άσχημη κ.α.). Στην εργασία αυτή υιοθετείται και χρησιμοποιείται η έννοια που έχει ο 

όρος φρασεολογία στην ισπανική γλώσσα. Στόχος της εργασίας είναι αφενός να προσφέρει μία 

ανάλυση και αποτύπωση των όρων που χρησιμοποιούνται στο γνωστικό αντικείμενο της φρασεολογίας, 

και αφ’ ετέρου να αποτελέσει σημείο αναφοράς για ερευνητές οι οποίοι επιθυμούν να ασχοληθούν πιο 

αναλυτικά με την συγκριτική φρασεολογία ισπανικής-ελληνικής. Συγκεκριμένα αναζητούνται και 

καταγράφονται οι φρασεολογικοί όροι που χρησιμοποιούνται στην ισπανική φρασεολογία και 

επιχειρείται η απόδοσή τους στα ελληνικά. Η καταγραφή των όρων έγινε μετά από αναζήτηση της 

ισπανικής βιβλιογραφίας σε θέματα φρασεολογίας, όπως φρασεολογικά λεξικά, επιστημονικά άρθρα και 

ανακοινώσεις, καθώς και διδακτορικές διατριβές.  

 

A study of phraseological terms: inventory and rendering from 
Spanish into Greek 

Evlampia C. Chelmi 
ABSTRACT 
The present paper forms part of a PhD thesis in the field of: “Comparative phraseology of Spanish and 

Modern Greek: lexical binomials”, which is carried out at the Department of Italian and Spanish 

Language and Literature at the University of Athens. The term phraseology is defined in Spanish 

linguistics as an autonomous science or as the field of a science which examines the study of fixed or 

idiomatic expressions or otherwise called phraseologisms or phraseological units that means stable 

word combinations with specific meaning. On the other hand, the use of the term phraseology with 

regard to the Greek language refers to the phrases that someone chooses to express oneself with or 

the manner of one’s expression (i.e. obscene, offensive, rude etc.) In this work, the meaning that the 

term phraseology has in Spanish is adopted and used. The aim of this paper is twofold: on the one hand 

to offer an inventory and an analysis of the terms used in the field of phraseology, and on the other 

hand to constitute a point of reference for researchers who wish to treat more thoroughly the subject of 
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comparative phraseology in Spanish and Modern Greek. More precisely, the phraseological terms used 

in Spanish phraseology are sought for and listed and their rendering into Greek is attempted. The listing 

of the terms was carried out after research in Spanish bibliography on phraseological issues, such as 

phraseological dictionaries, scientific articles and papers, as well as doctoral theses.  

 

 

 

 

1   Η φρασεολογία ως γνωστικό αντικείμενο  

Η φρασεολογία αποτελεί μία επιστημονική προσέγγιση της γλώσσας, η οποία εξετάζει ένα 

ευρύ φάσμα εκφράσεων. Διευκρινίζεται ότι δεν πρόκειται για οποιεσδήποτε εκφράσεις, αλλά 

για τις εκφράσεις εκείνες που υπάρχουν σε κάθε γλώσσα και αποτελούν σταθερούς 

συνδυασμούς λέξεων με συγκεκριμένη σημασία. Στα ελληνικά θα μιλούσαμε για ιδιωτισμούς, 

στερεότυπες εκφράσεις/προτάσεις, παγιωμένες/ιδιωτισμικές/τυποποιημένες εκφράσεις κ.α., 

ενώ στα ισπανικά για expresiones fijas, frases hechas, modismos, locuciones κ.α. Στην 

εργασία αυτή, οι παραπάνω εκφράσεις θεωρείται ότι ανήκουν στον ευρύτερο χώρο της 

φρασεολογίας και ονομάζονται φρασεολογικές μονάδες ή φρασεολογισμοί. Αν ανατρέξει 

κανείς στην ιστορία και στο θεωρητικό υπόβαθρο της φρασεολογίας, θα διαπιστώσει ότι η 

ανάπτυξή της έγινε σταδιακά και με διαφορετικό ρυθμό σε κάθε χώρα. Ο πρόδρομος της 

γλωσσολογίας Ferdinand de Saussure, στο έργο του Cours de Linguistique Génerale (1916) 

διαπίστωσε την ύπαρξη μη ελεύθερων συνδυασμών και έδωσε έναν πρώτο ορισμό αυτών 

ως locutions toutes faites. Ο μαθητής του, Charles Bally, μελέτησε με μεγαλύτερη 

λεπτομέρεια το θέμα και θεώρησε τη φρασεολογία ως μία επιστήμη που συμπεριλαμβάνεται 

στη λεξικολογία, προσφέροντας όχι μόνο τη θεωρητική βάση για εμβάθυνση στο αντικείμενο 

αυτό, αλλά και τα πρώτα στοιχεία που αφορούσαν τη διδασκαλία της. Παρ’όλο που αρχικά 

οι θέσεις του δεν βρήκαν ανταπόκριση, η περίοδος που οι απόψεις του Bally 

μεταλαμπαδεύτηκαν στη Ρωσική γλωσσολογία γύρω στο 1940 θεωρείται ως αφετηρία της 

φρασεολογίας και από εκεί και πέρα διαδόθηκαν και σε άλλες χώρες της Ανατολικής 

Ευρώπης, κυρίως λόγω της γειτνίασής τους. Από τα τέλη της δεκαετίας του 1960, η 

φρασεολογία πέρασε ως έννοια τόσο στη Γερμανική όσο και στη Βρετανική γλωσσολογία, 

και από την περίοδο αυτή, τόσο στις προαναφερθείσες χώρες, όσο και σε άλλες χώρες της 

Ευρώπης, η φρασεολογία αναπτύσσεται με σταθερό ρυθμό την τελευταία εικοσαετία. 

Σχετικά με την ανάπτυξη και πορεία της ισπανικής φρασεολογίας, δύο είναι οι ερευνητές το 
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έργο των οποίων ξεχώρισε και θεωρήθηκε καθοριστικό: οι Julio Casares [1] και Alberto 

Zuluaga [2]. Ολοένα και περισσότεροι ειδικοί από όλο τον κόσμο, ή όπως αλλιώς 

αποκαλούνται, φρασεολόγοι, ασχολούνται με τις διαφορετικές πτυχές και τα ποικίλα θέματα 

της φρασεολογίας και η εμφάνιση άρθρων σε επιστημονικά περιοδικά, όπως και η 

δημοσίευση διδακτορικών διατριβών είναι συνεχείς. Αυτό διαπιστώνεται ακόμη περισσότερο 

και από την έντονη παρουσία και τις δραστηριότητες του European Society of Phraseology 

(EUROPHRAS)1, μιας διεθνούς και αναγνωρισμένης οργάνωσης που επικεντρώνει το 

ενδιαφέρον της στη φρασεολογική έρευνα. Στόχοι της παραπάνω οργάνωσης είναι η 

ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με φρασεολογικά θέματα, η προώθηση και υποστήριξη της 

διεθνούς συνεργασίας ειδικών από όλο τον κόσμο, κυρίως μέσω της διοργάνωσης 

συνεδρίων σε διετή βάση. 

2   Η φρασεολογία στην ελληνική γλώσσα 

Η φρασεολογία ως επιστήμη ή κλάδος επιστήμης δεν έχει παρουσιάσει ανάλογη ανάπτυξη 

στην Ελλάδα. Αν αναζητήσει κανείς το λήμμα φρασεολογία στα γενικά λεξικά της νέας 

ελληνικής γλώσσας θα συναντήσει τους ακόλουθους ορισμούς: 

• Οι φράσεις που επιλέγει κανείς για να εκφραστεί, ο τρόπος με τον οποίο εκφράζεται 
κανείς [3] 

• Το σύνολο των (τυπικών) τρόπων με τους οποίους συνδέονται οι λέξεις, 
συντίθενται οι φράσεις ή διαπλέκονται οι προτάσεις στο λόγο˙ ο τρόπος της 
έκφρασης, της διατύπωσης του λόγου [4] 

• Εκφραστικός τρόπος/συλλογή φράσεων για διδασκαλία [5] 

Σε αυτό το σημείο πρέπει να αναφερθεί ότι ο Τριανταφυλλίδης στο λεξικό του αναφέρει και 

το ουσιαστικό φρασεολογισμός, κάτι που δεν συμβαίνει στα υπόλοιπα λεξικά και δίνει τον 

εξής ορισμό: 

• Κάθε είδους στερεότυπη φράση ή έκφραση που χρησιμοποιείται σε μία γλώσσα [4] 

Στα προαναφερθέντα, που θεωρούνται τα πιο έγκυρα και σύγχρονα λεξικά της ελληνικής 

γλώσσας, η φρασεολογία ορίζεται ως σύνολο ή συλλογή φράσεων, τρόπος έκφρασης, 

επιλογή ή συνδυασμός λέξεων ή συλλογή φράσεων για διδασκαλία. Σε κανένα από αυτά τα 

λεξικά η φρασεολογία δεν περιγράφεται ως αυτόνομη επιστήμη ή ως κλάδος επιστήμης. 

Σημειώνεται ότι είναι μικρός ο αριθμός εργασιών που είναι γραμμένες στα Ελληνικά και για 

τα Ελληνικά, που να αφορούν φρασεολογικά φαινόμενα, σε αυτή τη γλώσσα που 

χαρακτηρίζεται από μία μακρόχρονη ιστορία και με μία πλούσια παράδοση σε ιδιωματικές 

                                                           
1  http://www.europhras.org 
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εκφράσεις, με εξαίρεση κάποιες επιμέρους εργασίες ή διδακτορικές διατριβές.  

3   Ανάλυση φρασεολογικών όρων  

Στη συνέχεια, παρουσιάζεται ο πίνακας φρασεολογικών όρων, ο οποίος είναι ουσιαστικά ένα 

λεξιλόγιο που αναφέρεται στην ορολογία της φρασεολογίας και το οποίο δημιουργήθηκε 

κατά την ανάγνωση της βιβλιογραφίας στα ισπανικά. Οι όροι δεν συμπεριλαμβάνονται στα 

ελληνικά λεξικά με αποτέλεσμα να μην υπάρχει η αντίστοιχη απόδοσή τους στη γλώσσα 

μας. Σημειώνεται ότι οι περισσότεροι όροι εντοπίστηκαν στο «Manual de fraseología 

española» της Gloria Corpas Pastor [6], που αποτελεί ουσιαστικά, όπως δηλώνει και ο 

τίτλος του, το βασικό εγχειρίδιο για την ισπανική φρασεολογία. Οι όροι καταγράφονται σε 

αλφαβητική σειρά και παρόλο που κάποιες από τις λέξεις είναι συνώνυμες, αναφέρονται σε 

ξεχωριστή στήλη. Επίσης, παρέχονται οι λέξεις στο πρωτότυπο με μια πρόταση απόδοσής 

τους στα ελληνικά. Αν και σε κάποιους όρους μοιάζει να έγινε κατά λέξη μετάφραση, στην 

ουσία η απόδοση είναι περισσότερο σημασιολογικής φύσεως. Είναι λογικό, βέβαια, να 

υπάρχουν όροι που αποδίδονται με τρόπο αυτόματο, εφόσον πρόκειται για δύο γλώσσες 

λατινογενούς προέλευσης, ενώ οι όροι δεν συνοδεύονται από τους αντίστοιχους ορισμούς, 

καθώς αυτοί είναι διαθέσιμοι στα βιβλία που αναφέρονται στις βιβλιογραφικές αναφορές.  

Πίνακας φρασεολογικών όρων 

adherencias fraseológicas φρασεολογικές ακολουθίες 
binomio léxico λεξιλογικό διώνυμο 
colocación σύμφραση /λεξιλογική σύναψη 
combinaciones de palabras συνδυασμοί λέξεων 
combinaciones estables / fijas (de 
palabras) 

σταθεροί συνδυασμοί (λέξεων) 

combinaciones fraseológicas φρασεολογικοί συνδυασμοί 
combinaciones libres (de palabras) ελεύθεροι συνδυασμοί (λέξεων) 
compuestos de palabras σύνθετες λέξεις 
concepción amplia de la fraseología η φρασεολογíα υπό ευρεία έννοια 
concepción estrecha / restringida de la 
fraseología 

η φρασεολογíα υπό στενή έννοια 

discurso libre ελεύθερος λόγος 
discurso repetido τυποποιημένος λόγος 
enunciado fraseologico φρασεολογική δήλωση 
equivalente fraseológico φρασεολογικό αντίστοιχο 
la Escuela de Praga η Σχολή της Πράγας 
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especialización semántica σημασιολογική εξειδίκευση 
esquema fraseológico φρασεολογικό σχήμα 
estabilidad (fraseológica) Σταθερότητα (φρασεολογική) 
europeísmo ευρωπαϊσμός 
expresión fija παγιωμένη / στερεότυπη έκφραση 
expresión fraseológica φρασεολογική έκφραση 
expresión idiomática ιδιωματική έκφραση 
expresión metafórica μεταφορική έκφραση 
expresión pluriverbal πολυλεκτική έκφραση 
fijación o estabilidad formal σταθερότητα/ παγίωση/στερεοτυπία 
fijación fraseológica φρασεολογική 

σταθερότητα/παγίωση/στερεοτυπία 
fórmula κλισέ 
fórmula rutinaria φραστικό κλισέ 
frasema o textema φράσημα 
fraseodidáctica φρασεοδιδακτική 
fraseografía φρασεογραφíα 
fraseolexema φρασεολέξημα 
fraseología (general) φρασεολογία 
fraseología comparada / comparativa / 
contrastiva 

συγκριτική φρασεολογία 

fraseología descriptive περιγραφική φρασεολογία 
fraseología generativa transformacional γενετική μετασχηματιστική φρασεολογία 
fraseología sincrónica συγχρονική φρασεολογία 
fraseología terminológica / especializada εξειδικευμένη φρασεολογία 
fraseologismo φρασεολογισμός 
fraseologización φρασεολογιοποίηση 
fraseólogo φρασεολόγος 
frase fija παγιωμένη / στερεότυπη έκφραση 
frase hecha παγιωμένη / στερεότυπη έκφραση 
frecuencia de coaparición συχνότητα συνεμφάνισης 
frecuencia de uso συχνότητα χρήσης 
gradación διαβάθμιση 
idiomaticidad ιδιωτισμικότητα 
idiomatismo ιδιωματισμός 
idiotismo ιδιωτισμóς 
lexema λέξημα 
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lexicalización λεξικοποίηση ή από-γραμματικοποίηση 
lexicografía fraseológica φρασεογραφíα 
locución (ιδιωματική ) φράση 
metaforización μεταφορικοποίηση 
metalenguaje fraseológico φρασεολογική μεταγλώσσα 
(el) modelo de núcleo y periferia το μοντέλο του κέντρου και της περιφέρειας 
modismo ιδιωτισμός 
paremia / refrán / proverbio παροιμία 
paremiología παροιμιολογία 
paremiografía παροιμιογραφία 
reproducibilidad αναπαραγωγικότητα 
reproducción αναπαραγωγή 
semiidiomaticidad ιδιωτισμικότητα κατά το ήμισυ 
sentencia αρχή 
series fraseológicas φρασεολογικές σειρές 
significado unitario μονιστική σημασία 
sinécdoque συνυποδήλωση / συνεκδοχή 
sintagma fraseológico φρασεολογικό σύνταγμα 
sistema fraseológico φρασεολογικό σύστημα 
somatismos φρασεολογικές μονάδες που αναφέρονται στο 

σώμα (ανθρώπινο ή των ζώων) 
unidad fraseológica φρασεολογική μονάδα 
unidad fraseológica prototípica πρωτοτυπική φρασεολογική μονάδα 
unidad léxica pluriverbal πολυλεκτική λεξική μονάδα 
unidad pluriverbal lexicalizada y 
habitualizada 

λεξικοποιημένη πολυλεκτική και 
επαναλαμβανόμενη μονάδα  

universales fraseológicos φρασεολογικά καθολικά 
universales léxico-fraseológicos λεξικο-φρασεολογικά καθολικά 
universo fraseológico/frásico φρασεολογικό/φρασικό σύμπαν 
variación fraseológica φρασεολογική εναλλαγή /πολυτυπία 
 

Διευκρινίζεται ότι η λίστα αυτή δεν μπορεί να είναι εξαντλητική, αλλά σίγουρα αποτελεί ένα 

αρκετά αντιπροσωπευτικό δείγμα. Αναλύοντας τους όρους που αναφέρονται στον 

παραπάνω πίνακα και έχοντας γνώση και των ορισμών αυτών, διαπιστώνεται ότι πολλοί 

από τους όρους είναι συνώνυμοι που απλώς εκφράζονται με διαφορετική λέξη, όπως για 

παράδειγμα είναι η περίπτωση των όρων φρασεολογισμός, φρασεολογική μονάδα, 
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ιδιωτισμός και fraseologismo, unidad fraseológica, idiotismo κ.α. για τα ελληνικά και 

ισπανικά αντίστοιχα. Μία άλλη περίπτωση είναι αυτή των όρων lexicografía fraseológica και 

fraseografía, που είναι στην ουσία δύο τρόποι να περιγράψει κανείς το ίδιο πράγμα, δηλαδή 

τον κλάδο που ονομάζεται φρασεογραφία και ασχολείται με τη συλλογή και καταγραφή των 

φρασεολογισμών που υπάρχουν σε μία γλώσσα. Υπάρχουν και ιδιαίτερες περιπτώσεις 

όπως ο όρος locución, που συνήθως συνοδεύεται από κάποιον επιθετικό προσδιορισμό, 

όπως λ.χ. locución verbal/nominal/adjetiva, και ίσως η πιο δόκιμη απόδοσή του στη γλώσσα 

μας να είναι το πολύ γενικό ουσιαστικό φράση και όχι ιδιωματική φράση που πολύ συχνά 

του έχει αποδοθεί. Επίσης, σημειώνεται ότι πολλοί από τους όρους είναι δανεικοί από το 

χώρο της γλωσσολογίας που βρήκαν εφαρμογή στη φρασεολογία, όπως λόγου χάρη οι όροι 

περιγραφική/γενετική μετασχηματιστική/συγχρονική φρασεολογία.   

4   Συμπεράσματα   

Στην εργασία αυτή έγινε μία πρώτη προσπάθεια για την ανάλυση και αποτύπωση των όρων 

που χρησιμοποιούνται στο γνωστικό αντικείμενο της φρασεολογίας, πραγματοποιήθηκε η 

αναζήτηση και καταγραφή των φρασεολογικών όρων που χρησιμοποιούνται στην ισπανική 

φρασεολογία και επιχειρήθηκε η απόδοσή τους στα ελληνικά. Η καταγραφή των όρων έγινε 

μετά από αναζήτηση της ισπανικής βιβλιογραφίας σε θέματα φρασεολογίας, όπως 

φρασεολογικά λεξικά, επιστημονικά άρθρα και ανακοινώσεις, καθώς και διδακτορικές 

διατριβές.  

Αξίζει να τονισθεί ότι είναι ελάχιστες στη χώρα μας οι εργασίες που όταν αναφέρονται σε 

φρασεολογικά φαινόμενα αντιλαμβάνονται τον όρο φρασεολογία με την έννοια που έχει για 

τους αντίστοιχους μελετητές των ξένων χωρών. Και βεβαίως αυτό συμβαίνει επειδή ακόμη 

για τα ελληνικά δεδομένα ο όρος φρασεολογία έχει ακόμη τις σημασίες που προαναφέραμε. 

Η φρασεολογία αποτελεί ένα αρκετά ευρύ αντικείμενο το οποίο μπορεί να συμπεριλάβει τη 

μελέτη των ιδιωματικών εκφράσεων, τη διδασκαλία τους, συγκριτικές μελέτες μεταξύ 

γλωσσών κ.α. Φυσικά, είναι πολλά τα προβλήματα που συναντά κανείς στην προσπάθεια 

να συγκρίνει αυτό το ειδικό κομμάτι της γλώσσας που αφορά τους φρασεολογισμούς. Δεν 

υπάρχουν συγκεκριμένα εργαλεία ή καθιερωμένες μέθοδοι που να δίνουν με έναν αυτόματο 

τρόπο αντιστοιχία ή ισοδυναμία εκφράσεων. Άλλωστε σε κάθε διαδικασία μετάφρασης, πολύ 

εύκολα μπορεί κανείς να υποπέσει σε παραπτώματα ή μεταφραστικά λάθη. Το σίγουρο είναι 

πως η γλώσσα μας προσφέρεται για σύγκριση με άλλες, σε τέτοιου είδους θέματα, λόγω της 

έντονης παρουσίας και χρήσης φρασεολογισμών, τόσο στον γραπτό όσο και στον 

προφορικό λόγο.   
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Η ορολογία που παρουσιάζεται στη συγκεκριμένη εργασία μπορεί να φανεί χρήσιμη σε 

όποιον θέλει να ασχοληθεί με συγκριτική φρασεολογία της ισπανικής και της ελληνικής ως 

αρχικό σημείο αναφοράς. Σε κάθε περίπτωση, ευελπιστούμε ότι πρόκειται για μία μικρή 

συνεισφορά σε ένα επιστημονικό πεδίο που έχει ανάγκη να εδραιωθεί και να διαμορφώσει 

σαφείς και επίσημες έννοιες και στη γλώσσα μας, καθώς και αυτόνομη ορολογία.  
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30   Are Grammatical Terminologies Translatable?; 
A Debate about “Subject” in Japanese Linguistics 

    
Keisuke Kasuya, Maria Kovani 

AΒSTRACT 
There has been a long debate about the concept of “subject” in Japanese linguistics. Japanese does 

not have any relationships of grammatical agreement between subject and predicate and the usage of 

subject is usually determined by context. In fact, grammatical subjects are frequently omitted in ordinary 

speech. From the standpoint of functional linguistics, we could even say that the frame of “theme-

rheme” is more important for Japanese than the structure of “subject-predicate” with reference to 

European languages. In fact, it is the frequent usage of the thematic particle –wa, (which does not 

designate subject but rather, topics of sentence) that characterizes the organization of words in the 

sentence in Japanese. Then, some scholars go so far as to assert strongly that it is necessary to 

abandon the term and concept of “subject” from terminologies of Japanese linguistics. According to 

them, the presence of subject in Japanese is not essential for a sentence to be complete; therefore; it is 

nothing but a “subjective complement”. This debate brings the tension between universal validity and 

cultural background of scientific terminologies to the surface. 

 

Χρήση και Μετάφραση του Όρου  “Υποκείμενο”  
στην Ιαπωνική Γλωσσολογία 

 
Κεϊσουκέ Κασούγια, Μαρία Κοβάνη 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Ο όρος “υποκείμενο” έχει αποτελέσει συχνά αντικείμενο μελέτης στην Ιαπωνική γλωσσολογία. Σύμφωνα 

με τη λειτουργική γλωσσολογία το υποκείμενο διακρίνεται σε τρεις κατηγορίες: το θέμα ή αλλιώς το 

ψυχολογικό υποκείμενο, το γραμματικό υποκείμενο και τέλος το λογικό υποκείμενο. Το γεγονός ότι η 

Ιαπωνική γλώσσα δεν παρουσιάζει συμφωνία μεταξύ υποκειμένου και κατηγορήματος και ότι η 

παρουσία του υποκειμένου κρίνεται από το συγκείμενο μας οδηγούν στη διαπίστωση οτι στην 

περίπτωση της Ιαπωνικής η κατά τη λειτουργική γλωσσολογία δομή “θέμα-ρήμα” είναι ισχυρότερη από 

τη σχέση “υποκειμένου-κατηγορήματος” όπως νοήται στις Ευρωπαϊκές Γλώσσες. Προσπαθώντας να 

αναλύσουμε την θέση του όρου “υποκείμενο” στην Ιαπωνική γλωσσολογία παρατηρούμε ότι ενώ από 

την περίοδο Μέιτζι και έπειτα η γενικότερη τάση που επικρατούσε στην Ιαπωνία ήταν κοινή με την 

αντίστοιχη δυτική αντιμετώπιση του υποκειμένου ως απαραίτητο συστατικό της πρότασης, τα τελευταία 

χρόνια οι απόψεις φαίνεται να διίστανται. Σύγχρονοι γλωσσολόγοι αναγνωρίζοντας την καταλύτικη για 

τη δομή της πρότασης δράση του μορίου wa, ως δείκτη του “θέματος” και όχι του “υποκειμένου”, 

προτείνουν την εγκατάλειψη του όρου “υποκείμενο” στην Ιαπωνική γλώσσα θεωρώντας το κάθε άλλο 

παρά απαραίτητο για την ολοκλήρωση μιας πρότασης και χαρακτηρίζοντας το ως υποκειμενικό 

συμπλήρωμα. Με αφορμή το ζήτημα της χρήσης ή μη του όρου “υποκείμενο” φαίνεται να έρχεται και 

πάλι στην επιφάνεια το δίλημμα μεταξύ παγκοσμίας ισχύος και πολιτισμικής προσαρμογής των 
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επιστημονικών όρων.  

Με δυο λόγια, εάν είναι όντως δυνατή η μετάφραση όρων από τη μία γλώσσα στην άλλη, τότε η αρχή 

της δυναμικής ισοδυναμίας θα μπορούσε να εφαρμοσθεί ακόμα και σε επίπεδο όρολογίας.  

 

 

 

 

0   Introduction: Terminologies of science and their cultural background 
It is usually believed that terminologies of science have universal validity and are not 

affected by a particular culture. If this is true, then these terminologies are not cultural-

specific; you can understand them sufficiently without making reference to any particular 

cultural contexts. But, artificial symbolism in natural sciences put aside, If any given 

technical term has been derived from its particular natural language, then, how far can it 

keep distance from its own cultural and linguistic background? 

In his article titled “Categories of thought and Language”, Emile Benveniste, well known 

French comparative linguist, said that Aristotelian categories of thought (ten abstract modes 

of predication based on ontology, which are considered to contribute to organize human 

experiences a priori) were not abstracted from logic of thought, but, rather, from the 

grammatical structure of language. Benveniste states; 

Aristotle thus posits the totality of predictions that may be made about a being, and he 

aims to define the logical status of each one of them. Now it seems to us ---- and we 

shall try to show ---- that these distinctions are primarily categories of language and that, 

in fact, Aristotle, reasoning in the absolute, is simply identifying certain fundamental 

categories of the language in which he thought. (Benveniste 1971:57) 

Then, it turns out that Aristotelian categories are nothing but reflections of “the language in 

which he thought”, that is, Greek. Benveniste follows. 

He was thus bound to reflect unconsciously the distinction which the language itself 

showed among the main classes of forms, since it is through their differences that these 

forms and these classes have a linguistic meaning. He thought he was defining the 

attribute of objects but he was really setting up linguistic entities. (Benveniste 1971:61) 

Benveniste’s considerations help us to pay attention to the problem of cultural background of 

grammatical terminologies most of which were derived from logic. In this paper, we deal with 

the notion of “subject” in the Japanese language and examine what problem lies in the 

concept itself. 
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1   The concept of “subject” in functional linguistics 

What is “subject”? There have been countless discussions about “subject” in various fields 

of study to be summarized in a brief definition. Having said this, it is important to set up a 

theoretical perspective which is relevant, in order to proceed with such a discussion. From 

the standpoint of functional grammar, which is most congruent with our concern, M. A. K. 

Halliday observes that the concept of subject can be divided into three categories as below 

(Halliday 2004:55-56). 

(1) Psychological subject; that which is the concern of the message 

(2) Grammatical subject: that of which something is being predicated 

(3) Logical subject: the doer of the action 

In some cases these three aspects coincide in one word, but in other cases separate words 

are assigned each of the three subject roles. For example, in the following sentence, three 

functions are conflated in one word, “the duke”. 

the duke gave my aunt the teapot 

psychological subject 

grammatical subject 

logical subject 

 

In the following clause, which is derived from the first sentence, each function is distributed 

to three different words. 

the teapot my aunt are given by the duke 

psychological subject grammatical subject  logical subject 

Halliday says that we should not consider these three functions as sub-division of one 

comprehensive notion: “They have to be interpreted as what they really are ---- three 

separate and distinct functions. There is no such thing as a general concept of ‘Subject’ of 

which these are different varieties. They are not three kinds of anything; they are three quite 

different things.”(Halliday 2004:57) And he renames psychological subject as “theme”, 

grammatical subject as ”subject”, logical subject as ”actor”. These remarks are so important 

that we can set them as the starting point of our discussion, though we can put side “actor” 

because it is an extra-linguistic state of affairs. In the following section, the focus is put on 

the contrast between “theme” and “subject” in Japanese. 

2   Theme and Rheme in Japanese 
Halliday gives the following definition of “theme”; “The Theme is the element which serves 
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as the point of departure of the message; it is that which locates and orients the clause 

within the context. The remainder of the message, the part in which the Theme is 

developed, is called in Prague school terminology Rheme.”(Halliday 2004:64) According to 

Halliday, every language has certain procedures to organize messages into thematic 

structure but the method is different according to languages. For example, in English, “the 

theme is indicated by position in the clause. In speaking or writing English we signal that an 

item has thematic status by putting it first,”(ibid.) But there are languages which utilize other 

tools for marking theme. Here, Halliday properly remarks that “in Japanese, for example, 

there is a special postposition –wa, which signifies that whatever immediately precedes it is 

thematic.”(ibid.) What does “whatever immediately precedes” mean? Please see the 

examples below. 

Watashi    -wa        gakkou    -ni         iku. 

I(pron.)    particle    school   particle   go 

I go to school 

Kyou     -wa       gakkou      -ni      iku. 

today   particle   school  particle   go 

(I) go to school today. 

These two sentences have in common; “gakkou ni iku” which means “go to school” (“ni” is a 

postpositional particle of locative). The pronoun “watashi” before the particle “-wa” is the 

subject in the first sentence, but “kyou”(today) is not in the second. But, both words before –

wa function as “theme”, topics to be talked about. In this way, whatever word precedes -wa 

can become “theme” of the sentence. Furthermore, note that no word for grammatical 

subject can be found in the second sentence. It does not mean that it is an incomplete 

sentence nor some word of subject is eliminated. In Japanese there is nothing missing in 

this sentence. This point is so important that we would like to discuss it in detail later on. 

Certainly the particle “-wa” can designate the subject, but not in all cases. And other 

particles also are used for indicating grammatical subject, from which a very subtle 

distinction of meaning arises. The contrast of –wa and –ga is a well known example. For 

example, see these sentences. 

a. Watashi wa Mary desu. 
b. Watashi ga Mary desu. 

Apparently, these two sentences have the same syntactic structure; “watashi” is the first 

person singular pronoun, “desu” is the copula in Japanese. and “wa” and “ga” are 

grammatical particles. And “watashi” is the subject of both sentences, but the meaning of the 
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two sentences is different. According to some scholars’ view, a noun before “wa” is the old 

information already shared by a speaker and a hearer, while a noun before “ga” is the new 

information that a speaker wants to convey to a hearer. Using Halliday’s terminologies, it 

could be said that a noun before “wa” is the theme and a noun before “ga” is the rheme. 

That is to say, “watashi” is the theme and “Mary” is the rheme in the first sentence, while 

“Mary” is the theme and “watashi” is the rheme in the second. The relationship between 

theme and rheme can be reversed or changed by using different particles. It can be 

illustrated as below.  

Watashi -wa Maria desu 

Theme Rheme 

 

Watashi –ga Maria desu 

Rheme Theme 

Thus, though they have the same syntax structure, the pragmatic meanings of these two 

sentences are entirely different. 

3   The Debate about “Subject” in Japanese linguistics 
Then, is it possible to speak about “subject” in Japanese in the same manner as we do in 

the grammar of European languages? In Japan, since the Meiji era, most grammarians have 

considered “subject” as an indispensable element of a sentence. But, faced with great 

difference between Japanese and European languages, some linguists are inclined to think 

it is not necessary to use the concept of “subject” in Japanese grammar. Among them the 

most famous is Akira Mikami. Mikami wrote a book entitled “Zō wa hana ga nagai”, that 

means “An Elephant has a long nose”. What is the question in this simple sentence? Its 

grammatical construction is as following. 

Zō               -wa          hana      -ga           nagai” 
elephant    particle     nose     particle      long 

In Japanese, there is no distinction between singular and plural noun, and a single adjective 

can be a predicate of a sentence. A predicate of this sentence is “nagai” that means “long”. 

Then, what word is subject? “Elephant” or “nose”? 

Mikami thought “subject” exists only in languages that demand the grammatical agreement 

of person and number between subject and predicate. But Japanese does not have such 

relationship of agreement at all. Therefore, MIkami observes, it is not necessary to use the 

term of “subject” in the Japanese grammar. According to him, in the sentence pattern like 
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“Zo wa hana ga nagai”, “NP+wa” is theme and “NP+ga” is subjective case. Neither is 

“subject” in the sense of European languages. Literally translated this sentence could be put 

like this: “As for an elephant the nose is long”. 

The argument of Mikami is very clear and elucidating. According to Mikami, in Japanese the 

thematic structure is often more important than the relationship between subject and 

predicate, and a subject does not have any prevalent status over other parts of a sentence. 

In a sense the subject is nothing but a complement of that sentence. For example, the 

structure of the sentence, “watashi wa kyō gakkou ni iku” (I go to school today), can be 

illustrated as below. 

 
Iku 

“go” [verb] 

 

 

Watasi -wa 

“I” + particle 

[subjective]  

  Kyō 

“today” [adverb] 

 Gakkou -ni 

“school” + particle 

[locative] 

 

In this sentence, “I”, “today” and “to school” are all complements that modify the predicate 

verb “go”. So far as they are complements, it is possible to add or omit them according to 

contexts. 

Mikami criticized severely the prevailing view that Japanese indicating no subject is an 

irrational language. Different languages use different modes of signification according to 

their linguistic structures. Some languages process given information through definite 

grammatical procedures, while others can do the same thing in the pragmatic manner, with 

the reference to the context. Mikami states that without any context it would be impossible to 

say which is the correct translation of an English phrase such as; “You are very kind” among 

four following French expressions; “Tu es très gentil”. “Tu es très gentille”. “Vous êtes très 

gentil”. “Vous êtes très gentille”. In fact, English does not have any grammatical rules which 

could determine the familiarity between speaker and hearer and the gender of subject in 

utterances, and leaves all of them to the reference to contexts. Nevertheless, nobody would 

consider English as an irrational language. According to Mikami, it is the same with subject 

in Japanese; it can be uttered or omitted depending on the context in which the utterance 

occurs. It is in this sense that the subject in Japanese exists only as a complement which 
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can be added or omitted if necessary, not as a grammatical category which is indispensable 

for a sentence to be complete. 

Mikami was a teacher of mathematics in high school for a long time and pursued the study 

of grammar outside academia. Owning to it, his writings had been ignored by academic 

linguists and grammarians. But, presently, the originality of his theory is recognized and 

highly appreciated by a lot of linguists and teachers of Japanese (e.g. Kanaya 2002). 

In the next section, we deal with some examples concerning translation of the Japanese 

subject. 

4   Translatability of Japanese subject: some examples 
In the Greek language the subject is usually a noun in the nominative case, but more than 

often other words, such as pronouns, numerals, sentences or even adverbs are also used 

as subjects. The verb accords in person and number with the subject, that is the nominative 

part of the sentence (eg.Ο Γιάννης είναι ψηλός. Ο Γιάννης και ο Κώστας είναι ψηλοί). The 

subject is eliminated when it is a pronoun of the first or second person, since it is revealed 

by verb’s ending. It is explicitly stated only for the reason of emphasis. Moreover, the subject 

in third person of singular/plural may be eliminated when allowed, which means either when 

it is revealed by the context itself, or when it is indefinite/general (e.g. people, things), or 

when it is expressed by the verb (e.g. verbs describing natural phenomena, such as to 

snow). The subject is not indicated at all when the verb is impersonal. Some impersonal 

verbs are preceded by personal pronouns in the genitive case but their subject is actually 

the noun that follows (eg. Μου αρέσουν τα ταξίδια.). In this kind of syntax, the normal 

position for the subject is after the verb but there are cases where the subject may be found 

before the personal pronoun. It is also possible to use a secondary clause as a subject (eg. 

Μου αρέσει να ταξιδεύω.), in this case its verb should have as the subject, the personal 

pronoun of the main sentence (eg. Μου αρέσει να ταξιδεύω.: Εγώ = Subject of the second 

clause). 

In other words, it is not always necessary to state the subject, unless demanded for 

coherence. Therefore, it is clear that its presence depends on pragmatic factors and 

sentence structure. 

Keeping in mind the above general characteristics of the subject in Greek, we will try to see 

how we can translate the Japanese subject into Greek. Even though in Greek the subject is 

usually revealed by a verb’s ending, in Japanese there is not such a rule, but there are other 

words, grammatical particles, indicating the subject of the sentence such as -wa, -ga, -mo, -
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nara, etc.. The only problem is what we consider as subject in Japanese. A simple definition 

is: the person, the thing or the situation to which the sentence is referred. For instance, in 

the following example watashi wa tanaka desu [= I am Tanaka] the subject is watashi [I] as 

shown by the word -wa and as expressed by the context. In this case, the translation into 

Greek poses no problems, since the subject of the sentence is the same as the subject of 

the verb. But, in the phrase, kono tegami wa, watashi ga kakimashita [= I wrote this letter] 

even though the subject of the verb is watashi [I] the subject of the sentence is the word 

tegami [letter]. In other words, the formal subject of the last sentence might be watashi, but 

the semantic subject is tegami.  

To be more specific, in this example the word wa, introduces the theme of the sentence, 

while the word ga shows the subject of the verb, in other words, the formal subject of the 

sentence. When translating from Japanese into Greek the translator will probably transform 

the first subject into direct object and keep the second subject as the subject of the 

translated sentence. Therefore, the most common translation would be “I wrote this letter”. 

The truth is that the syntax SVO can be changed into the form of SOV in Japanese; watashi 

wa/ga kono tegami o kakimashita (= I wrote this letter.). Therefore, instead of two subjects 

SSV the author of the original could easily have used the form SVO. 

The most important difference between the two Japanese phrases lies not in syntactic but 

rather in the semantic and stylistic order. Let’s see again the two examples: 

a.  Kono tegami wa, watashi ga kakimashita. 
b.  Watashi wa/ga kono tegami o kakimashita.    

“kono” is a demonstrative, “tegami” means “letter”, “kakimashita” is the past tense of the 

verb “write”. In the example (a) the sentence is nothing more than an explanation about the 

letter’s author, while in the example (b) the sentence offers information about the subject I, 

specifying what I did (as the subject). If we translate both examples into the form SVO, the 

intention of the original (example a) to put more emphasis on the letter than the subject I, will 

not be conveyed. If we would like to put emphasis on the word letter we could use passive 

form, where the subject tegami, will be put as the subject and the subject watashi will 

become an agent. But, since the passive form exists also in Japanese, if the intention of the 

original was to emphasize on the word letter by using passive voice, example (a) would be 

written as kono tegami wa (watashi ni yotte) kakaremashita (= This letter is written by me). 

Therefore, by choosing the passive form when translating the example (a) our goal is partly 

achieved: keeping letter in the S position, but at the same time we make a syntactic and 

mainly stylistic change.  
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It is clear that in the above example syntactic equivalence can’t be achieved, one of two 

subjects must change syntactic role. Therefore, our attention should be directed mainly 

towards finding a stylistic equivalent, respecting the active voice used on the original and the 

desire to emphasize on the word letter. While searching for a stylistic equivalent we should 

be guided by the context. For instance, if the example (a) is part of a dialogue between John 

and Mary and serves as Mary’s answer to John’s question “Who wrote this letter?” (= Kono 

tegami wa, dare ga kakimashita ka.) a suggestion would be to translate it by the phrase like 

“This letter? I wrote it!”.  

5   Conclusion 
Then, following the theory of MIkami, is it necessary to completely abandon the “subject” 

from Japanese linguistics? As a linguist says (I’ori 2003), the use of the term “subject” does 

not cause any problem if one keeps in mind the important fact that MIkami pointed out: in 

Japanese a subject is nothing but one of complements of a sentence. In this sense, we 

should adopt a nominalistic perspective concerning terminologies, which does not assume 

any abstract entities for grammatical concepts. By doing this, it is possible to modify the 

outlines of theoretical concepts according to languages to be described. We need not take 

on an essentialist view that might consider the same universal categories to be applicable 

for all languages. 

Languages are historical products that develop continually under their own cultural 

circumstances.  The most abstract meta-language can not erase its original historicity.  Does 

this mean that terminologies are culture-specific? This is not always so. As it is known, 

translation is not just a mechanical transposition of words, but dynamic process in the 

historical context between source language and target language. If it is possible to translate 

terminologies into other languages, it means that the principle of dynamic equivalence in 

translation is applicable not only to ordinary expressions but also to terminologies of 

science. Thinking in this way, we could say the historicity of a language is not a negative 

restraint but rather a favorable condition that makes possible the translation of 

terminologies. 
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Glossary 

Agreement (between subject and verb) Συμφωνία 
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Context     Συγκείμενο 
Copula     Συνδετικό Ρήμα 
Essentialism    Ουσιοκρατία 
Function     Λειτουργία 
Functional linguistics   Λειτουργική Γλωσσολογία 
Nominalism    Ονοματοκρατία 
Object     Αντικείμενο 
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Person     Πρόσωπο 
Pragmatics     Πραγματολογία 
Predicate     Κατηγόρημα 
Pro-drop     Παράλειψη Υποκειμένου 
Pronoun     Αντωνυμία 
Rheme     Ρήμα 
Semantics     Σημασιολογία 
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Syntax     Σύνταξη 
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Terminology    Ορολογία 
Theme     Θέμα 
Translation     Μετάφραση 
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31   Η ορολογική ασάφεια των οικονομικών κειμένων  
ως μεταφραστικό πρόβλημα 

    
Παναγιώτης Ι. Κελάνδριας 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Η ορολογική ασάφεια των οικονομικών κειμένων οφείλεται στο ασαφές των ορίων της γλώσσας των 

οικονομικών επιστημών καθώς και στο γεγονός ότι στην οικονομική δραστηριότητα συμμετέχουν 

ανομοιογενή κοινά, ειδικά και μη ειδικά, ακόμη και όταν οι συμμετέχοντες σε αυτήν ανήκουν στον ίδιο 

χώρο όπως είναι, παραδείγματος χάριν, η περίπτωση μιας επιχείρησης ή μιας τράπεζας. Η ασάφεια σε 

επίπεδο δήλωσης συνιστά μεταφραστικό πρόβλημα, η επίλυση του οποίου είναι συνάρτηση 

παραγόντων όπως το γνωσιακό απόθεμα του μεταφραστή και η κατανόηση της μεταφραστικής εντολής. 

Στο κείμενό μας θα επιχειρήσουμε να διακρίνουμε διάφορες περιπτώσεις ορολογικής ασάφειας και να 

δείξουμε ότι το συγκεκριμένο μεταφραστικό πρόβλημα μπορεί να αντιμετωπισθεί όχι με κάποιο μοντέλο 

αλλά με την τοποθέτηση του κειμένου αφετηρίας και του κειμένου υποδοχής στα γλωσσοπολιτισμικά 

πλαίσια εντός των οποίων λειτουργούν. 

The terminological vagueness of the economic texts as a translation 
problem 

Panayotis I. Kelandrias 
SUMMARY 
The terminological vagueness of the economic texts is due to the difficulty to define the boundaries of 

the language of economics as well as to the inhomogeneous speaker’s groups in economic 

communication, even when these groups belong in the same working environment, such as an 

enterprise or a Bank. The denotational vagueness is a translation problem whose solution depends on 

the translator’s knowledge background and the understanding of the translation assignment. We shall 

try to distinguish various cases of terminological vagueness and show that this problem cannot be 

addressed with translation models but, rather, when both the source-text and the target-text are 

embedded in the languacultural framework where they function. 

 

 

 

0   Εισαγωγή 
Προτού προχωρήσουμε στην εξέταση της ορολογικής ασάφειας των οικονομικών κειμένων 

ως μεταφραστικού προβλήματος, οφείλουμε να προσδιορίσουμε τις δύο έννοιες με τις 

οποίες θα ασχοληθούμε, ήτοι τι εννοούμε ομιλώντας περί ‘μεταφραστικών προβλημάτων’ 

και περί ‘ορολογικής ασάφειας’. Οφείλουμε επίσης να διευκρινίσουμε τι εννοούμε όταν 

ομιλούμε περί οικονομικών κειμένων και γλώσσας της οικονομίας. Κατόπιν, θα εξετάσουμε 
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σε ποια κατηγορία μεταφραστικών προβλημάτων εντάσσεται η ορολογική ασάφεια, πώς 

εκδηλώνεται στα οικονομικά κείμενα και με ποιόν(ποιους) τρόπο(ους) μπορεί να 

αντιμετωπισθεί από τον μεταφραστή. Οφείλουμε να σημειώσουμε ότι το ζήτημα της 

αντιμετώπισης/επίλυσης των μεταφραστικών προβλημάτων θα εξετασθεί υπό το πρίσμα 

των λειτουργικών περί μετάφρασης προσεγγίσεων και, συγκεκριμένα, λαμβάνοντας υπόψη 

την επικοινωνιακή λειτουργία του κειμένου υποδοχής και τον επικοινωνιακό σκοπό τον 

οποίο καλείται να εξυπηρετήσει. 

1   Μεταφραστικά προβλήματα ή μεταφραστικές δυσκολίες; 
Πάρα πολύ συχνά, η έννοια ‘μεταφραστικό πρόβλημα’ συγχέεται ή/και ταυτίζεται με την 

έννοια ‘μεταφραστική δυσκολία’. Αυτό γίνεται ιδιαίτερα αισθητό στην αίθουσα διδασκαλίας, 

όταν κατά την αξιολόγηση και ανάλυση του κειμένου αφετηρίας1 (ως πρώτο βήμα της 

μεταφραστικής διαδικασίας) οι φοιτητές τείνουν να θεωρούν το προς μετάφραση κείμενο 

‘εύκολο’ ή ‘δύσκολο’, συνήθως ανάλογα με το βαθμό κατανόησης των δηλουμένων στο 

κείμενο. Πρόκειται για μια άκρως φυσιολογική και λογική αντίδραση, αναμενόμενη, θα 

λέγαμε, από εκπαιδευόμενους μεταφραστές, η οποία όμως μας δίνει το βασικό 

διαφοροποιητικό στοιχείο μεταξύ μεταφραστικής δυσκολίας και μεταφραστικού 

προβλήματος. Ο βαθμός κατανόησης των δηλουμένων ενός κειμένου από τον μεταφραστή, 

με άλλα λόγια η δυσκολία ή η ευκολία κατανόησης ενός κειμένου, δεν απορρέει από το ίδιο 

το κείμενο αλλά από το απόθεμα γνώσεων του μεταφραστή σε σχέση με το θέμα που 

πραγματεύεται το κείμενο (πρβλ. Stolze 2003: 61). Άλλο ένα στοιχείο που κάνει το κείμενο 

να φαίνεται ‘εύκολο’ ή ‘δύσκολο’ είναι η κλίση ή η προτίμηση των εκπαιδευόμενων 

μεταφραστών προς συγκεκριμένα είδη κειμένων, παράγοντες που προσδιορίζουν το είδος 

της σχέσης που θα αναπτυχθεί μεταξύ μεταφραστή και κειμένου (πρβλ. Cormier 1990: 177). 

Η εξάλειψη ή, τουλάχιστον, η άμβλυνση των μεταφραστικών δυσκολιών είναι δυνατόν να 

επιτευχθούν με την ενίσχυση των διαπολιτισμικών, κειμενικών, αντιπαραβολικών κειμενικών 

ικανοτήτων του μεταφραστή, με την παροχή συγκεκριμένων μεταφραστικών οδηγιών και 

γνώσεων επί του πραγματευόμενου από το κείμενο θέματος (πρβλ. Παριανού 2009: υπό 

έκδοση). Τουναντίον, τα μεταφραστικά προβλήματα απορρέουν από το ίδιο το κείμενο. 

Μπορεί να είναι πραγματολογικής φύσης (με αφετηρία την επικοινωνία μεταξύ του 

αποστολέα και του δέκτη, το χρόνο, τον τόπο και τον πολιτισμό), να περιλαμβάνουν τις 

νόρμες και τις υφολογικές συμβάσεις σχετικά το είδος του κειμένου, οι οποίες διαφέρουν 

από τη γλώσσα αφετηρίας στη γλώσσα υποδοχής, να αφορούν σε ενδοκειμενικούς 

παράγοντες (λεξιλόγιο, σύνταξη κ.λπ.) ή να οφείλονται σε λογοπαίγνια, γλωσσοπαίγνια, 

                                                           
1  Σύμφωνα με την διδακτική πρόταση της Christiane Nord (2001: 62-3). 
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νεολογισμούς κ.λπ. (πρβλ. Nord 1991: 28 κ.έ.). Τα μεταφραστικά προβλήματα συνεχίζουν 

να παραμένουν προβλήματα ακόμη και όταν ο μεταφραστής γνωρίζει πώς να τα 

αντιμετωπίσει με ταχύτητα και αποτελεσματικότητα. Σε αντίθεση με τις μεταφραστικές 

δυσκολίες, οι οποίες είναι υποκειμενικές, τα μεταφραστικά προβλήματα είναι αντικειμενικά ή, 

τουλάχιστον, διυποκειμενικά. 

Η μεταφορά της ορολογίας (στην περίπτωσή μας της οικονομικής ορολογίας), συνεπώς, 

είναι μεταφραστικό πρόβλημα ενδοκειμενικής (εφόσον εκδηλώνεται στο λεξιλόγιο του 

κειμένου) και πραγματολογικής φύσης (εφόσον η ορολογία του κειμένου εξυπηρετεί την 

επικοινωνία μεταξύ πομπού και δέκτη σε συγκεκριμένο χρόνο, τόπο και πολιτισμικό 

περιβάλλον).  

2   Γλώσσα της οικονομίας και οικονομικά κείμενα 
Η μελέτη της γλώσσας των οικονομικών επιστημών ανάγεται στις αρχές του 20ού αιώνα με 

την καθιέρωση μιας ανεξάρτητης, σχετικής με τις οικονομικές επιστήμες γλωσσολογίας, 

βασικός στόχος της οποίας ήταν η εκπαίδευση και επιμόρφωση των επιστημόνων του 

κλάδου. Είναι χαρακτηριστικό το ότι την εποχή εκείνη δεν υφίστατο παρόμοιος 

επιστημονικός κλάδος για τις άλλες ειδικές επιστήμες. Αιτία για την εμφάνιση αυτού του 

εξειδικευμένου κλάδου της γλωσσολογίας ήταν ο όλο και περισσότερο πολύπλοκος 

χαρακτήρας των εμπορικών και οικονομικών συναλλαγών και η ανάπτυξη των θεωρητικών 

και εφαρμοσμένων επιστημών. Ωστόσο, η σχετική με τις οικονομικές επιστήμες 

γλωσσολογία δεν κατόρθωσε να παραγάγει εμπεριστατωμένα αποτελέσματα. Μετά το τέλος 

του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, ξεκίνησε μια νέα προσπάθεια επιστημονικής προσέγγισης, η 

οποία ενέταξε τη γλώσσα των οικονομικών επιστημών στο πλαίσιο της έρευνας των ειδικών 

γλωσσών, όπως και τις υπόλοιπες επιστημονικές γλώσσες. Σε αντίθεση, όμως, με κάποιες 

άλλες ειδικές γλώσσες, η γλώσσα των οικονομικών επιστημών δεν ασχολήθηκε ιδιαίτερα με 

τη θεωρητική έρευνα και δεν έγινε δυνατόν να οριστούν με ακρίβεια τα όριά της. Αυτό 

οφείλεται σε δύο λόγους.  

Ο πρώτος λόγος είναι ότι οι ίδιοι οι οικονομολόγοι, όπως παραδέχεται ο Lipman (2002: 1), 

δεν ενδιαφέρθηκαν σχεδόν καθόλου για τη γλώσσα της επιστήμης τους2. Σύμφωνα με τον 

Grin (2004: 2), το ενδιαφέρον των οικονομολόγων για τη γλώσσα της οικονομίας άρχισε να 

εκδηλώνεται περί τα μέσα της δεκαετίας του 1960. Η έρευνα των οικονομολόγων βασιζόταν 

στην αντίληψη της γλώσσας ως αιτίου και αιτιατού των οικονομικών διαδικασιών. Στις Η.Π.Α. 

και τον Καναδά, λόγου χάριν, το ενδιαφέρον των ερευνών εστιάσθηκε, κυρίως, στον τρόπο 

                                                           
2  Εξαίρεση αποτελεί, πάντοτε κατά τον Lipman, το έργο του A. Rubinstein (Economics and Language, 

Cambridge University Press, Cambridge 2000 
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με τον οποίο οι γλωσσικές μεταβλητές επηρέαζαν τις οικονομικές, όπως, παραδείγματος 

χάριν, το πώς η γνώση μιας ξένης γλώσσας θα συνέβαλλε στην αύξηση των κερδών των 

επιχειρήσεων. Άλλες μελέτες, κυρίως στον ευρωπαϊκό χώρο, ερεύνησαν τους τρόπους με 

τους οποίους η οικονομία ασκούσε επιρροή στις διάφορες γλώσσες (παραδείγματος χάριν, 

την επίδραση του διεθνούς εμπορίου στην ενίσχυση ή την υποχώρηση ορισμένων 

γλωσσών)3. 

Ο δεύτερος λόγος έχει να κάνει με το ασαφές των ορίων της γλώσσας των οικονομικών 

επιστημών, σε αντίθεση με τις φυσικές επιστήμες και την τεχνολογία (Hoffmann στο: 

Παριανού 2004: 380). Το φάσμα της γλώσσας των οικονομικών επιστημών είναι ευρύ και 

περιλαμβάνει τη γλώσσα των επιμέρους κλάδων των οικονομικών επιστημών, τη γλώσσα 

της οικονομικής πολιτικής, των διεθνών οικονομικών, του χρηματιστηρίου, του εμπορίου και 

της βιομηχανίας καθώς και τη γλώσσα της διαφήμισης (Bolten στο: Bungarten 1992: 60) 

αλλά και τη γλώσσα άλλων επιστημονικών τομέων, οι οποίοι συνδέονται, άμεσα ή έμμεσα, 

με τις οικονομικές επιστήμες με αποτέλεσμα τη δημιουργία νέων κλάδων, όπως είναι ο 

σχετικά νέος κλάδος της πληροφορικής με εφαρμογή στις οικονομικές επιστήμες, που 

αφορά όχι μόνο τα οικονομικά αλλά και την πληροφορική, το μάρκετινγκ, που εμπεριέχει 

στοιχεία ψυχολογίας και στατιστικής, η οικονομική του περιβάλλοντος και των φυσικών 

πόρων κ.ο.κ. 

Με βάση τα παραπάνω, θα μπορούσαμε να ισχυριστούμε ότι η γλώσσα της οικονομίας είναι 

η γλώσσα με την οποία διατυπώνονται πάσης φύσεως πληροφορίες οικονομικής φύσης. 

Υπό αυτή την έννοια, η ορολογία δεν ταυτίζεται με την γλώσσα της οικονομίας αλλά 

αποτελεί ένα από τα στοιχεία της. Άλλωστε, σύμφωνα με την Gläser, η γλώσσα της 

οικονομίας εκδηλώνεται μέσα από τα ειδικά κείμενα και όχι μέσα από την ορολογία (Gläser 

1998: 205). Εάν, λοιπόν, ως κείμενο θεωρήσουμε, κατ’ αρχάς, τους συνδυασμούς 

μεμονωμένων, ανεξάρτητων γλωσσικών μονάδων, οι οποίοι, με τη σειρά τους, αποτελούν 

ξεχωριστές μονάδες ή ενότητες έκφρασης, προς επίτευξη ενός συγκεκριμένου 

επικοινωνιακού αποτελέσματος, τότε ένα κείμενο της οικονομικής γλώσσας ή οικονομικό 

κείμενο είναι εκείνο το κείμενο στο οποίο οι συνδυασμοί των επί μέρους γλωσσικών 

μονάδων διατυπώνουν και μεταδίδουν μια πληροφορία οικονομικής φύσης. Συνεπώς, ένα 

κείμενο της οικονομικής γλώσσας είναι ένα κείμενο το οποίο διατυπώνει και μεταδίδει 

                                                           
3  Στις παραπάνω έρευνες, η οικονομική ορολογία χρησιμοποιήθηκε με τη σημασία που 

προσλαμβάνει στο πλαίσιο, κυρίως, της νεοκλασικής οικονομικής σκέψης, οδηγώντας στην 
παραγωγή ενός τεράστιου corpus, το οποίο χρησιμοποιήθηκε από τον τομέα των Economics of 
Language ο οποίος συνεχίζει να εξελίσσεται μέχρι σήμερα και, φυσικά, ουδεμία σχέση έχει με τη 
Language of Economics. 
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πληροφορίες οικονομικού περιεχομένου. Έχοντας ως σκοπό την ειδική επικοινωνία, την 

επικοινωνία, δηλαδή, μεταξύ α) ειδικών του ίδιου ή διαφορετικών οικονομικών κλάδων και β) 

ειδικών και μη ειδικών (όπως, λόγου χάριν, στην περίπτωση των ενημερωτικών φυλλαδίων 

των τραπεζών όπου παρουσιάζονται, με γλώσσα όσο το δυνατόν πιο κατανοητή στο ευρύ 

κοινό, τα προσφερόμενα τραπεζικά προϊόντα) τα κείμενα της γλώσσας της οικονομίας 

λειτουργούν όχι μόνο μέσω του γλωσσικού τους περιεχομένου αλλά και μέσω της σχέσης 

τους με πάσης φύσεως εξωγλωσσικούς παράγοντες (πρβλ. Κεντρωτής 1996: 156 κ.έ.), 

όπως εικόνες, πικτογράμματα, διαγράμματα, σχέδια κ.λπ. Τα οικονομικά κείμενα, τέλος, 

περιλαμβάνουν όλα τα στοιχεία που συνυπάρχουν και πλαισιώνουν έναν πολιτισμό σε όλες 

του τις εκδηλώσεις, γλωσσικές ή εξωγλωσσικές εφόσον «(…) καμία γλώσσα (ακόμα και μια 

“νεκρή γλώσσα”) δεν υφίσταται σε πολιτισμικό κενό» (Shortliffe 1969: 23). 

Έτσι, μπορούμε να διατυπώσουμε την άποψη ότι ένα οικονομικό κείμενο είναι ένα ειδικό 

κείμενο, το οποίο περιγράφει μια συγκεκριμένη, μη γλωσσική πραγματικότητα και επιτελεί 

μια συγκεκριμένη και αυστηρά καθορισμένη επικοινωνιακή λειτουργία, που δεν είναι άλλη 

από τη μεταφορά μιας πληροφορίας οικονομικής φύσης σ’ ένα ειδικό ή μη κοινό με την όσο 

το δυνατόν μεγαλύτερη ακρίβεια. Η επίτευξη της ακρίβειας στη διατύπωση του μηνύματος 

συντελείται μέσω της χρήσης της γλώσσας της οικονομίας, ως υποκατηγορίας της ειδικής 

γλώσσας, την οποία αντιλαμβανόμαστε ως επέκταση της κοινής γλώσσας και όχι ως 

διαφορετικό τύπο γλώσσας ή ξεχωριστή γλώσσα εντός της κοινής4, με όρια ενίοτε 

δυσδιάκριτα λόγω της επίδρασης που ασκεί η κοινή γλώσσα στην ειδική και αντιστρόφως 

(πρβλ. Parianou/Kelandrias 2001: 94-97). 

3   Η ορολογική ασάφεια των οικονομικών κειμένων 
Όπως αναφέραμε ήδη παραπάνω, σε αντίθεση με τις φυσικές επιστήμες και την τεχνολογία 

τα όρια της γλώσσας των οικονομικών επιστημών είναι δύσκολο να καθοριστούν με 

αποτέλεσμα η γλώσσα της οικονομίας να γίνεται ασαφής. Η οικονομική ορολογία, 

επομένως, ως στοιχείο της οικονομικής γλώσσας, δεν είναι δυνατόν να μην χαρακτηρίζεται 

και αυτή από κάποιο βαθμό ασάφειας. Με τον όρο ‘ασάφεια’ εννοούμε τις περιπτώσεις 

εκείνες κατά τις οποίες ο όρος, σε επίπεδο δήλωσης, δεν πληροί το κριτήριο της ακρίβειας 

και της σαφήνειας. Θα μπορούσαμε να διακρίνουμε τις παρακάτω περιπτώσεις ορολογικής 

ασάφειας στα οικονομικά κείμενα: 
                                                           
4  Άλλωστε, η ειδική γλώσσα διακρίνεται από την κοινή όχι επειδή χρησιμοποιεί διαφορετικούς 

ειδικούς γλωσσικούς κανόνες αλλά επειδή χρησιμοποιεί πολύ περισσότερο και, από 
πραγματολογικής απόψεως, με πιο συγκεκριμένο και αυστηρά ιεραρχημένο τρόπο τους γλωσσικούς 
κανόνες της κοινής (πρβλ. Gotti 2005: 23). Χαρακτηριστικό παράδειγμα τέτοιας συγκεκριμένης, 
αυστηρής χρήσης γλωσσικών κανόνων είναι η περίπτωση των ελεγχόμενων γλωσσών (controlled 
languages) (βλ. Παριανού 2004: 390-395). 
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1η περίπτωση 

Στην οικονομική επικοινωνία συνήθως συμμετέχουν ανομοιογενή κοινά, ακόμη και όταν οι 

συμμετέχοντες σε αυτήν ανήκουν στον ίδιο χώρο όπως είναι, παραδείγματος χάριν, μια 

επιχείρηση ή μια τράπεζα όπου παρατηρούνται τρία διαφορετικά επίπεδα χρήσης της 

γλώσσας: α) η γλώσσα της θεωρίας, που χρησιμοποιείται στο επίπεδο της διοίκησης και του 

σχεδιασμού, β) η επαγγελματική γλώσσα, που χρησιμοποιείται στα διάφορα τμήματα και 

διευθύνσεις της τράπεζας (δημοσίων σχέσεων, εμπορία και διαφήμιση, έρευνα και ανάπτυξη 

προϊόντων, έρευνα αγοράς κ.λπ.) και γ) η καθημερινή γλώσσα κατά την επαφή με τους 

πελάτες (Stolze 2003: 192). Παραδείγματος χάριν, σε ένα κείμενο σύμβασης χορήγησης 

στεγαστικού δανείου, ο όρος στεγαστικό δάνειο δεν γίνεται με τον ίδιο τρόπο αντιληπτός και 

από τους δύο αντισυμβαλλόμενους. Ο συγκεκριμένος όρος για το δανειολήπτη σημαίνει ένα 

χρηματικό ποσό, το οποίο του χορηγήθηκε εντόκως από την τράπεζα προκειμένου να 

αποκτήσει το ακίνητο που επιθυμεί και θα κληθεί να αποπληρώσει σε δόσεις 

καταβάλλοντας, συνολικά, ποσό υψηλότερο από το χορηγηθέν. Για το χορηγό του 

στεγαστικού δανείου, όμως, ο όρος σημαίνει ένα μέσο με το οποίο, μακροπρόθεσμα, θα 

αποκομίσει οικονομικό όφελος (είτε από τους τόκους αποπληρωμής είτε μέσω της 

κατάσχεσης του ακινήτου που αποκτήθηκε σε περίπτωση αδυναμίας εξόφλησης των 

προσυμφωνημένων δόσεων από πλευράς του δανειολήπτη). Πόσο αντικειμενικά, λοιπόν, 

μπορεί ένας όρος να περιγράψει την πραγματικότητα όταν αυτή δεν γίνεται αντιληπτή με 

αντικειμενικούς όρους και, τελικά, πόσο δηλωτικά σαφής μπορεί να είναι η οικονομική 

γλώσσα όταν η ίδια η δήλωση ερμηνεύεται με διαφορετικό τρόπο; 

2η περίπτωση 

Μια δεύτερη περίπτωση ορολογικής ασάφειας είναι όροι που στο ίδιο κειμενικό περιβάλλον 

προσλαμβάνουν διαφορετικές σημασίες όπως παραδείγματος χάριν, ο όρος security, που 

στο ίδιο κείμενο μπορεί να εμφανίζεται τρεις φορές και να σημαίνει μετοχή, τίτλος ή 

χρεόγραφο. Οι λόγοι μπορεί να είναι πολλοί, π.χ. μη επιμελής χρήση της γλώσσας εκ 

μέρους του συντάκτη, ο συντάκτης να μην είναι φυσικός ομιλητής της γλώσσας αφετηρίας, ο 

συντάκτης του κειμένου να θεωρεί ότι ο(οι) αναγνώστης(ες) θα κατανοεί(ούν) τη σημασία του 

όρου κάθε φορά (πρόκειται για περίπτωση επικοινωνίας μεταξύ ειδικών του ιδίου κλάδου) 

κ.λπ. 

3η περίπτωση 

Μια τρίτη περίπτωση ορολογικής ασάφειας είναι όροι των οποίων η χρήση διαφέρει ανάλογα 

με τη γεωγραφική περιοχή, όπως ο όρος stock, ο οποίος χρησιμοποιείται στις Ηνωμένες 

Πολιτείες για να περιγράψει εκείνες τις μετοχές που στην Μεγάλη Βρετανία ονομάζονται 

ordinary shares (κοινές μετοχές), ενώ στην Μεγάλη Βρετανία, ο όρος stock έχει τη σημασία 
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του fixed interest security (χρεόγραφο σταθερού επιτοκίου). Πολλές φορές, κυρίως όταν τα 

κείμενα συντάσσονται από ειδικούς που δεν έχουν ως μητρική γλώσσα την αγγλική, ο όρος 

stock χρησιμοποιείται εναλλάξ με τον όρο share, με αποτέλεσμα οι δύο όροι να 

εκλαμβάνονται, λανθασμένα, ως συνώνυμοι. 

4η περίπτωση 

Μια τέταρτη περίπτωση ορολογικής ασάφειας παρουσιάζεται όταν στο κείμενο της γλώσσας 

αφετηρίας παρατηρείται το φαινόμενο της διπλής ή πολλαπλής ορολογίας (η συνωνυμίας5). 

Παραδείγματος χάριν, οι αγγλικοί συνώνυμοι όροι line of credit, credit line και credit limit 

έχουν ως ισοδύναμο στα Ελληνικά τον όρο πιστωτικό όριο. Η αναγνώριση των συνώνυμων 

όρων στο κείμενο της γλώσσας αφετηρίας δεν είναι πάντοτε εύκολη, ιδίως όταν τα διαθέσιμα 

λεξικά και οι βάσεις δεδομένων ορολογίας δεν προσδιορίζουν σαφώς τη συνωνυμία. 

5η περίπτωση 

Μια τέταρτη περίπτωση ορολογικής ασάφειας παρουσιάζεται όταν ο όρος στο κείμενο 

αφετηρίας δεν αναγνωρίζεται άμεσα ως τέτοιος, κυρίως όταν αποτελεί δάνειο από την κοινή 

γλώσσα, όπως η περίπτωση του ρήματος to tight (a credit) που στην οικονομική γλώσσα 

σημαίνει περιορίζω (την χορήγηση πίστωσης) και όχι, π.χ. σφίγγω ή το ουσιαστικό spending 

που στην οικονομική γλώσσα σημαίνει κατανάλωση και όχι π.χ. ξόδεμα. 

4   Αντιμετώπιση του προβλήματος της ορολογικής ασάφειας 
Η αντιμετώπιση του προβλήματος της ορολογικής ασάφειας μπορεί να στεφθεί με επιτυχία 

εάν ο μεταφραστής: α) δεν αναλώνεται στην αναζήτηση ισοδύναμων όρων ούτε στοχεύει 

κατ’ ανάγκη στην παραγωγή επικοινωνιακά ισοδυνάμων κειμένων στη γλώσσα υποδοχής 

εφόσον κάτι τέτοιο θα προϋπέθετε έναν βαθμό συμμετρίας μεταξύ των γλωσσών, ο οποίος 

θα καθιστούσε την ισοδυναμία δυνατή (πρβλ. Snell-Hornby 1995:16), κάτι που είναι 

πρακτικά αδύνατον6, β) κατανοεί ότι «(...) ένα κείμενο αφίξεως είναι παροχή πληροφοριών, 

οι οποίες διατυπώνονται από ένα μεταφραστή σε ένα πολιτισμό και μια γλώσσα αφίξεως, 

πληροφορίες που έχουν διατυπωθεί από κάποιον άλλο στον πολιτισμό και τη γλώσσα 

αφετηρίας» (Reiss/Vermeer 1984: 67), που σημαίνει ότι για να διατυπωθούν οι εν λόγω 

πληροφορίες, ο μεταφραστής, ως παραγωγός κειμένων, οφείλει να είναι σε θέση να 
                                                           
5  Παρά την αμφισβήτηση της έννοιας της ορολογικής συνωνυμίας στα ειδικά κείμενα από πολλούς 

γλωσσολόγους, εμείς υιοθετούμε την άποψη της Tolikina (στο Kuryško 1993:102-103), σύμφωνα με 
την οποία οι έννοιες ‘συνωνυμία’ και ‘διπλή’ ή ‘πολλαπλή’ ορολογία ουσιαστικά ταυτίζονται και 
δύνανται να χρησιμοποιούνται εναλλάξ εφόσον, κατά τη γνώμη μας, οι όροι ‘συνώνυμος’ και 
‘διπλός’ ή ‘πολλαπλός’ όρος περιγράφουν το ίδιο ακριβώς φαινόμενο. 

6  Σύμφωνα με τον Sapir «(...) δεν υπάρχει ποτέ περίπτωση δύο γλώσσες να είναι τόσο όμοιες ώστε 
να θεωρηθούν ότι αντιπροσωπεύουν την ίδια κοινωνική πραγματικότητα» (1956:69) ενώ, 
πρόσφατα, ο Pym διαπιστώνει ότι «[δ]εν υπάρχει σχέση ισοδυναμίας 1:1 στο χώρο των φυσικών 
γλωσσών» (Pym 2006:2). 
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διευρύνει και να εμπλουτίζει το γνωσιακό του απόθεμα, τις διαπολιτισμικές, κειμενικές, και 

αντιπαραβολικές κειμενικές του ικανότητες, με άλλα λόγια να κατανοεί το μήνυμα, τον πομπό 

του μηνύματος, τον τόπο και το μέσο εκπομπής του μηνύματος, γ) γνωρίζει τον χρήστη και 

τον δέκτη του μεταφράσματός του, καθώς και τις γλωσσικές και πολιτισμικές συμβάσεις που 

διέπουν ανάλογα κείμενα στη γλώσσα υποδοχής και δ) συνειδητοποιήσει ότι η μετάφραση 

των οικονομικών κειμένων (αλλά και κάθε ειδικού κειμένου, γενικότερα) δεν δύναται να 

ακολουθήσει κανονιστικές προδιαγραφές, τουτέστιν δεν είναι δυνατόν να υποδειχθεί ένα 

μοντέλο μετάφρασης οικονομικών κειμένων, το οποίο θα εφαρμόζεται αυστηρά και 

απαρέγκλιτα σε κάθε περίπτωση και ότι η διαχείριση των μεταφραστικών προβλημάτων, τα 

οποία θέτει ένα προς μετάφραση κείμενο, τόσο σε επίπεδο επιμέρους γλωσσικών μονάδων 

όσο και σε επίπεδο ενοτήτων έκφρασης γίνεται κάθε φορά με διαφορετικό τρόπο, ανάλογα 

με την επιδιωκόμενη λειτουργία του μεταφράσματος στον πολιτισμό και τη γλώσσα αφίξεως. 

Η συνειδητοποίηση των παραπάνω, με άλλα λόγια η γνώση του Σκοπού της κάθε φορά 

ανατιθέμενης μετάφρασης σε συνδυασμό με την γνώση ότι η κειμενική παραγωγή δεν 

συντελείται εν κενώ αλλά σε σαφώς προσδιορισμένα κοινωνικά, πολιτικά και πολιτισμικά 

πλαίσια, μπορεί να τον βοηθήσει όχι μόνο να εντοπίζει τις ασάφειες του κειμένου αφετηρίας 

αλλά και να τις εξομαλύνει στο κείμενο υποδοχής (εάν η μεταφραστική εντολή του το 

επιτρέπει) με αποτέλεσμα να παράγει ‘λειτουργικά’ κείμενα, κείμενα δηλαδή που καλύπτουν 

τις επικοινωνιακές ανάγκες που οδήγησαν στην μετάφρασή τους. 
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32   Επικοινωνία ρίσκου και μετάφραση: Η περίπτωση της 
μεταβίβασης γνώσεων στα τεχνικά και ιατρικά κείμενα 

    
Αναστασία Παριανού 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Στην περίπτωση των οδηγιών χρήσης και των ιατρικών φυλλαδίων, οι διαδικασίες εναρμόνισης ενός 

προϊόντος καθορίζουν τις βασικές απαιτήσεις που αυτό πρέπει να πληροί ώστε να εξασφαλίζονται τόσο 

η ασφάλεια όσο και η ποιότητα του προϊόντος και, κατ’ επέκταση η διαφύλαξη του ονόματος και του 

κύρους της κατασκευάστριας εταιρίας. Συνεπώς, στη διαμόρφωση αυτών των κειμένων δίδεται ιδιαίτερη 

προσοχή στην αποφυγή κάθε κινδύνου για την διασφάλιση της σωστής λειτουργίας και χρήσης του 

προϊόντος και την ασφάλεια του καταναλωτή με την βοήθεια της επικοινωνίας ρίσκου (risk 

communication). Η επικοινωνία ρίσκου ορίζεται ως η πληροφόρηση του καταναλωτή και η μείωση του 

κινδύνου από τυχόν εσφαλμένη χρήση του προϊόντος, καθώς και η αποφυγή σωματικών βλαβών (βλ. 

Peters 1994, Baumgärtner 2008). Θα επιχειρήσουμε να καταδείξουμε την ιδιαίτερη πολιτισμικότητα 

αυτών των κειμένων και με τη βοήθεια των λειτουργικών προσεγγίσεων να εξετάσουμε τους 

κατάλληλους τρόπους μετάφρασής τους προς την Ελληνική. 

 

Risk Communication and Translation: Knowledge Transfer in LSP 
Texts 

Anastasia Parianou 

ABSTRACT 

LSP texts such as instructions for use and other popularized texts such as medical information 

brochures addressed to the general public aim at the right understanding and use of the product. In the 

case of instructions for use and medical information brochures, a product has to follow specific 

guidelines as to ensure its safety and quality. Differently, the consequences are legal and economic and 

will damage the good reputation of the enterprise or the manufacturer. As such, when designing 

popularized texts special care must be taken to avoid any risk situation. Risk communication is the key 

to the information of the consumer and the restriction of the danger of a possible bad use of the product 

as well as the avoidance of any bodily harm (see Peters 1994, Baumgärtner 2008). In the case of the 

instructions for use, special warning signs help the consumer to avoid a risk situation from a false use. 

The medical information brochures are more sensitive to handle because of the emotive situation 

people involved find themselves in. It is thus very important from the translation perspective to design 

such multilingual brochures with respect to the cultural and emotive differences, in our case in particular 

to the Greek language. 
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1   Μετάφραση και εκλαΐκευση κειμένων 

Η παγκοσμιοποίηση με την παγκόσμια δικτύωση των (νέων) μέσων ενημέρωσης έχει 

καταφέρει να προσφέρει γνώση από διάφορους επιστημονικούς τομείς τόσο σε ειδικούς όσο 

και σε μη ειδικούς. Αυτού του είδους η επικοινωνία γίνεται με ένα συγκεκριμένο κάθε φορά 

κοινό το οποίο –για προσωπικούς, επαγγελματικούς ή άλλους λόγους– πρέπει να έρθει σε 

επαφή με το επιστημονικό/τεχνολογικό περιεχόμενο ενός κειμένου. Η αδυναμία κατανόησης 

ενός κειμένου από το κοινό οφείλεται, συνήθως, στη μη γνώση του θέματος. Ο βαθμός 

επάρκειας των ειδικών γνώσεων του αποδέκτη του κειμένου προσδιορίζει τον τρόπο και τη 

μορφή μετάδοσής του, το διαχωρισμό μεταξύ ειδικών και μη ειδικών αναγνωστών και την 

ανάγκη σύνταξης διαφορετικών κειμένων. Το επίπεδο της ειδικής γνώσης, λοιπόν, 

προσδιορίζει αυτή τη διαδικασία μεταβίβασης διαφορετικών μορφών και περιεχομένων 

γνώσης (Dewe 2005: 365). Παραδοσιακά, η μεταβίβαση γνώσεων γίνεται είτε α) με την 

ενδοπροσωπική επικοινωνία γνώσεων με γραπτό ή προφορικό τρόπο λήψης τους και την 

μετέπειτα εμπέδωσή τους, είτε β) με τη διαπροσωπική επικοινωνία γνώσεων μεταξύ των 

ειδικών διαφορετικών ειδικοτήτων ή μεταξύ ειδικών και μη ειδικών (βλ. Antos/Wichter 

(2005)1. Ωστόσο, η περίπτωση της μεταβίβασης γνώσεων έχει την ιδιαιτερότητα να αφορά 

τόσο την ενδογλωσσική όσο και τη διαγλωσσική επικοινωνία. Σύμφωνα με τον Sandrini 

(2002: 401), στην πρώτη περίπτωση, η κάθετη μεταβίβαση γνώσεων αφορά την επικοινωνία 

μεταξύ ειδικών και μη ειδικών ενώ στη δεύτερη περίπτωση, η οριζόντια μεταβίβαση 

γνώσεων αφορά σε ειδικούς μεταξύ δύο γλωσσών. Η προσπάθεια οριζόντιας μεταβίβασης 

επιστημονικών γνώσεων, δηλ. η εκλαΐκευση, αφορά βεβαίως και τη μεταφραστική αγορά, 

δεδομένου ότι τα κείμενα αυτά εκδίδονται σε πολλές γλώσσες και ο μεταφραστής πρέπει να 

λειτουργεί ταυτόχρονα και ως εκλαϊκευτής. Η παραδοσιακή αντίληψη της μετάφρασης έχει 

πλέον αλλάξει. Ο μεταφραστής χρειάζεται πολλές και διαφορετικές ικανότητες όπως η γενική 

κειμενική ικανότητα2, η αντιπαραβολική κειμενική ικανότητα (δηλ. η ικανότητα ανάλυσης 

                                                           
1  Ένας από τους πιο σημαντικούς μηχανισμούς διάδοσης της επιστημονικής γνώσης είναι εκείνος της 

εκλαΐκευσης μέσω των λεγόμενων άτυπων μορφών εκπαίδευσης (Κολιόπουλος 2005 στο 
Παπανικολοπούλου/Χαλκιά 2007: 349). 

 Οι άτυπες μορφές εκπαίδευσης μέσω της εκλαΐκευσης συνεισφέρουν κυρίως  
 -στην ευαισθητοποίηση των πολιτών και των μαθητών σε θέματα του φυσικού και τεχνολογικού 

περιβάλλοντος,  
 -στην πρόκληση ενδιαφέροντος για ένα επιστημονικό θέμα,  
 -στη δυνατότητα της μετάβασης από την κατάσταση του περιστασιακού ενδιαφέροντος για ένα θέμα 

στην κατάσταση της ενεργούς ανάμειξης σ’ αυτό και  
 -στη δυνατότητα αυτομόρφωσης σ’ ένα συγκεκριμένο πεδίο δράσης (Escot 1999 στο 

Παπανικολοπούλου/Χαλκιά 2007: 349-50).  
2  H ικανότητα αυτή βοηθά ιδιαιτέρως τον μεταφραστή ειδικών κειμένων και αφορά, μεταξύ άλλων, α) 
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στοιχείων όπως αυτά εμφανίζονται στις κειμενικές και επικοινωνιακές συμβάσεις δύο 

γλωσσών και πολιτισμών) και οι γνώσεις σύνταξης τεχνικών κειμένων3. Στις τελευταίες 

συγκαταλέγονται οι γνώσεις σύνταξης με σκοπό τη μεταβίβαση γνώσεων, οι οποίες 

παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον διότι περιλαμβάνουν τις περιπτώσεις εκλαΐκευσης των 

υπό συζήτηση ειδικών κειμένων. Τα κείμενα αυτά μπορεί να έχουν δημοσιευθεί π.χ. σε ένα 

επιστημονικό περιοδικό και, αργότερα, να μετατρέπονται σε κείμενα με σκοπό τη 

δημοσίευσή τους π.χ. σε μια εφημερίδα, ένα περιοδικό ευρείας κυκλοφορίας ή σε φυλλάδια 

ιατρικής χρήσης4.  

2   Διαχείριση πληροφοριών και γνώσεων 

Βεβαίως, κατά τη διαδικασία της μετάφρασης-εκλαΐκευσης δεν πρέπει να λησμονηθεί και η 

ικανότητα εξεύρεσης γνώσεων και πηγών (Bernardini 2004: 21 στο Παριανού 2009). Ο 

σωστός τρόπος εξεύρεσης γνώσεων, πληροφοριών και πηγών φαντάζει ίσως εύκολο 

εγχείρημα. Ωστόσο η πρακτική δείχνει το αντίθετο διότι ο μεταφραστής πέραν της 

διακειμενικής διαχείρισης των ειδικών κειμένων και της επεξεργασίας τους με τη βοήθεια 

βάσεων δεδομένων και λογισμικού υπολογιστικής μετάφρασης, πρέπει να είναι σε θέση να 

διαχειρίζεται τη γνώση και την πληροφορία που αυτά τα κείμενα μεταδίδουν. Η σχέση του 

μεταφραστή με την πληροφορία και τη γνώση και η σωστή διαχείρισή τους συμβάλλουν 

στην επιτυχή διεκπεραίωση του έργου του. Επίσης, η ‘ειδική’ γνώση σε επίπεδο ορολογίας 

και η μετατροπή της για τους σκοπούς ενός εκλαϊκευμένου κειμένου απαιτούν εντατική 

έρευνα και αναζήτηση στοιχείων και πληροφοριών, τόσο από ειδικά εγχειρίδια όσο και από 

ειδικούς, π.χ. στην περίπτωση των ιατρικών κειμένων από γιατρούς, φαρμακοποιούς και 

άλλους ειδικούς. 

                                                                                                                                                    
την παραγωγή κειμένων με συγκεκριμένο πολιτισμικό σκοπό (κειμενοπραγματολογία), β) τη 
θεώρηση των κειμένων ως μέσων επικοινωνίας για ‘ειδικούς’ σκοπούς και παραλήπτες (γνώση των 
γλωσσικών συμβάσεων), γ) την κατανόηση της σημασίας των πολιτισμικών και γενικότερων 
γνώσεων για καλύτερη πρόσληψη (στη γλώσσα αφετηρίας) και παραγωγή του κειμένου (στη 
γλώσσα υποδοχής), δ) τη γνώση των εξωγλωσσικών περιορισμών που διέπουν την κειμενική 
παραγωγή (ελεγχόμενη γλώσσα, εταιρική γλώσσα κ.λπ.) και ε) τη θέαση της ειδικής γλώσσας και 
ορολογίας ως μορφών επικοινωνίας σε εξειδικευμένους τομείς (Nord 2005: 212 στο Παριανού 
2009). 

3 Πιο συγκεκριμένα, οι γνώσεις σύνταξης τεχνικών κειμένων συμβάλλουν στην εξασφάλιση και 
διευκόλυνση της βασικής χρήσης και λειτουργίας ενός προϊόντος, στην αύξηση του βαθμού 
ικανοποίησης από την πλευρά του χρήστη ή του αναγνώστη και στη βελτίωση του κύρους του 
συντάκτη του κειμένου ή του κατασκευαστή του προϊόντος (βλ. Παριανού 2004: 386 κ.ε.). 

4 Εδώ πρέπει να σημειωθεί ότι οι οδηγίες χρήσης είναι ίσως μια σπάνια περίπτωση εκλαϊκευμένου 
κειμένου το οποίο δεν προϋπήρχε σε προγενέστερη ‘ειδική’ μορφή και, ως εκ τούτου, αποτελούν 
την περίπτωση μιας ‘εξ αρχής εκλαϊκευμένης γραφής κειμένου’, σε αντίθεση με κάποια εκλαϊκευμένα 
κείμενα σε εφημερίδες ή περιοδικά που βασίζονται σε ένα ήδη υπάρχον ειδικό κείμενο. 
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3   Γιατί είναι δύσκολο εγχείρημα η εκλαΐκευση των ‘ειδικών’ κειμένων;  

Παρά τις πολλές προσπάθειες βελτιστοποίησης των εκλαϊκευμένων κειμένων και τη 

συνεργασία διαφόρων επιστημονικών κλάδων (όπως της γλωσσολογίας, κοινωνιολογίας, 

φιλοσοφίας και των ΜΜΕ), δεν κατέστη δυνατή η βέλτιστη μεταβίβαση γνώσεων όσον 

αφορά τόσο το αντικείμενο όσο και τον αποδέκτη. Όπως επισημαίνει και η Göpferich (2002: 

1), παρατηρείται μια αδιαμφισβήτητη δυσκολία βελτιστοποίησης της εκλαΐκευσης κειμένων. 

Η ίδια την αποδίδει στο γεγονός ότι υπάρχει ένα ολοένα αυξανόμενο ‘χάσμα γνώσεων 

μεταξύ μη ειδικών και ειδικών’ και έλλειψη συνειδητοποίησης του ‘χρέους’ των ειδικών 

απέναντι στους μη ειδικούς. Από την άλλη μεριά, οι μη ειδικοί συχνά δεν γνωρίζουν ακριβώς 

τι ζητούν ή τι οφείλουν να ζητούν από τους ειδικούς. Μιλώντας για τη γερμανική 

πραγματικότητα –η οποία δεν μοιάζει να διαφέρει και πολύ από την ελληνική– η Göpferich 

αναφέρεται στην ελλιπή ικανότητα των ειδικών να συντάξουν κείμενα κατανοητά για το ευρύ 

κοινό και στην έλλειψη διάθεσής τους να το πράξουν, καθώς πιστεύουν ότι η ενημέρωση του 

μη ειδικού κοινού είναι αποκλειστικά δική του ευθύνη και χρέος. Ίσως αυτή η αβεβαιότητα 

ως προς τις προσδοκίες ενός μη ειδικού κοινού δημιουργεί τη μεγαλύτερη δυσκολία στο 

άτομο που καλείται να εκλαϊκεύσει ένα ειδικό κείμενο5. Συχνά, αυτή η ενδογλωσσική 

μετατροπή του αρχικού ειδικού κειμένου σε εκλαϊκευμένο ανατίθεται στον ίδιο το 

μεταφραστή, ο οποίος στη συνέχεια θα το μεταφράσει.  

4   Επικοινωνία ρίσκου6 και μετάφραση 

Στα υπό συζήτηση κείμενα, η επικοινωνία ρίσκου αναφέρεται σε ειδικά κείμενα που αφορούν 

στο χειρισμό ενός μηχανήματος ή μιας συσκευής. Το ερώτημα που τίθεται στο σημείο αυτό 

είναι γιατί υπάρχει η ανάγκη για επικοινωνία ρίσκου σε εκλαϊκευμένα κείμενα, δεδομένου ότι 

τα εκλαϊκευμένα κείμενα είναι ‘εύκολα’ στην κατανόησή τους από το κοινό; Πριν 

απαντήσουμε πρέπει να εξετάσουμε ποια είναι τα κείμενα που αφορά η επικοινωνία ρίσκου. 

                                                           
5 Όπως γράφει και η Δουδουλακάκη (2003: 312), η εκλαΐκευση κάνει το κειμενο «πιο προσιτό, 

αφομοιώσιμο και λιγότερο δυσνόητο». Επίσης, δεν είναι τυχαίο ότι η εμπειρία της από την ανάθεση 
της σύνταξης ενός εκλαϊκευμένου ιατρικού κειμένου με θέμα τη νανοτεχνολογία για παιδιά, την 
οδήγησε να διαπιστώσει τις ίδιες δυσκολίες που περιγράφει η Göpferich: «Ομολογώ ότι αν έπρεπε 
να μεταφράσω το κείμενο για μεγάλους θα είχα ίσως λιγότερες δυσκολίες: οι ορολογικές μου 
επιλογές θα υπαγορεύονταν από την ηλικία του αναγνώστη και άρα θα επέλεγα μια αυστηρή 
επιστημονικοτεχνική γλώσσα. Όμως, στην συγκεκριμένη περίπτωση, έπρεπε να βρεθεί η χρυσή 
τομή μεταξύ των επιστημονικοτεχνικών όρων και των κανόνων της παιδικής γλώσσας. Το 
πρόβλημα ήταν υφολογικό όσο και ορολογικό» (2003: 312).  

6 Στο σημείο αυτό οφείλουμε να παρατηρήσουμε ότι στην ειδική ορολογία της διαχείρισης ρίσκου, οι 
όροι ρίσκο, αποτίμηση ρίσκου, επικινδυνότητα, κίνδυνος, απειλή κτλ. έχουν κάθε φορά τον 
συγκεκριμένο ορισμό τους (βλ. επίσης τον συλλογικό τόμο του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών με τίτλο 
Αποτίμηση Ρίσκου και Ασφάλεια Τροφίμων (2005)). 
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Εκτός από τις περιπτώσεις των τεχνικών κειμένων που αφορούν στο χειρισμό μηχανημάτων 

ή συσκευών, υπάρχουν άπειρες άλλες περιπτώσεις, όπως π.χ. κείμενα από τον τομέα της 

οικονομίας, της τεχνολογίας, της ιατρικής, του αθλητισμού και της διοίκησης τα οποία 

απαιτούν τη συμβολή της επικοινωνίας ρίσκου (Rothkegel/Villiger 2005: 205). Η επικοινωνία 

ρίσκου είναι απαραίτητη σε: 

1) όλα τα είδη κειμένων όπου η ελλιπής ή λανθασμένη παροχή πληροφοριών μπορεί να 

θέσει σε κίνδυνο τη σωματική ακεραιότητα του χρήστη, π.χ. τα εγχειρίδια χρήσης ηλεκτρικών 

συσκευών και 

2) σε όλα τα κείμενα που παρέχουν σε ασθενείς οδηγίες χρήσης ιατρικών συσκευών ή 

λήψης θεραπευτικών σκευασμάτων. Σε γενικές γραμμές, κοινός στόχος όλων των κειμένων 

που περιλαμβάνουν το στοιχείο της επικοινωνίας ρίσκου είναι η εκτέλεση μιας ή 

περισσοτέρων πράξεων που, στην περίπτωση της επιτυχούς κατάληξής τους, θα επιφέρουν 

κέρδος ενώ, στην αντίθετη περίπτωση θα επιφέρουν ζημία, δυσφημώντας με τον τρόπο 

αυτό την κατασκευάστρια εταιρία. 

Η επικοινωνία ρίσκου σε σχέση με τα ειδικά κείμενα για ευρεία κατανάλωση εντάσσεται στην 

κατηγορία της επαγγελματικής επικοινωνίας, στόχος της οποίας είναι η διαχείριση γνώσεων 

για συγκεκριμένους σκοπούς και σε συγκεκριμένες καταστάσεις. Το στοιχείο του ρίσκου 

προκύπτει βεβαίως από την επαφή με την τεχνολογία και προσδιορίζει την επαγγελματική 

επικοινωνία ως τεχνική/τεχνολογική επικοινωνία. Η προβληματική σχέση μεταξύ της 

τεχνολογίας και της γλώσσας τις οποίες οι Rothkegel/Villiger περιγράφουν ως ‘εχθρικές 

αδελφές’ (2005: 211) οφείλεται στο γεγονός ότι γλώσσα και μηχανή λειτουργούν σύμφωνα 

με διαφορετικές αρχές. Ωστόσο, η χρήση της γλωσσικής τεχνολογίας δίνει ελπίδες για ένα 

λαμπρό μέλλον αυτής της συνεργασίας (Wege 2000, Netter/Steffens 1998, Lobin 1999 στο 

Rothkegel/Villiger 2005: 211). 

5   Σήμανση των κινδύνων και κανόνες ασφαλείας: ποιες είναι οι μεταβλητές; 

Στην έρευνα των οδηγιών χρήσης των συσκευών ή μηχανημάτων η σήμανση των κινδύνων 

μέσω γραφικών συμβόλων ακολουθεί σε γενικές γραμμές την τυποποιημένη ορολογία και 

σήμανση (βλ. ISO 3864-1). Ωστόσο, η κατανόηση των σημάνσεων κινδύνου δεν 

συνεπάγεται άμεσα και τη συμμόρφωση προς αυτές, όπως επισημαίνουν οι 

Rogers/Lamson/Rousseau (1998 στο Park 1999: 268). Δύο είναι οι κατηγορίες μεταβλητών 

που, σύμφωνα με τους ίδιους, μπορούν να επηρεάσουν τις ήδη πολύπλοκες διαδικασίες 

προειδοποίησης: μεταβλητές που αφορούν το άτομο και μεταβλητές που αφορούν τις ίδιες 

τις σημάνσεις. Οι πρώτες αφορούν την ηλικία, το φύλο, την όραση, την εξοικείωση με τη 
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συσκευή και την ικανότητα κατανόησης, ενώ οι δεύτερες αφορούν στη μορφή των 

σημάνσεων, στο περιβάλλον στο οποίο εντάσσονται και στην ταυτότητα του προϊόντος. 

Είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι οι ιατρικές σημάνσεις –που στην πλειοψηφία τους 

απευθύνονται σε άτομα μεγαλύτερης ηλικίας– πρέπει να προστίθενται μόνο σε εξαιρετικές 

περιπτώσεις. Π.χ. μια ενδοφλέβια αντλία έγχυσης που χρησιμοποιείται από κάποιον ασθενή 

στο σπίτι, πρέπει να είναι σχεδιασμένη με τρόπο ώστε να μην επιτρέπει τη λανθασμένη 

δοσολογία του φαρμάκου. Στην αντίθετη περίπτωση, και για την αποφυγή υπερβολικών 

δοσολογιών, πρέπει να υπάρχει ένας αυτόματος μηχανισμός διακοπής της παροχής του 

φαρμάκου7. Ο κίνδυνος λειτουργίας της αντλίας πρέπει να επισημανθεί μόνο εάν υπάρχει 

περίπτωση ο μηχανισμός παροχής να παρουσιάσει προβλήματα (Park 1999: 272). Στην 

προσπάθεια αποφυγής κινδύνου, κυρίως στις μεγαλύτερες ηλικίες, δίδεται προσοχή στις 

ίδιες τις οδηγίες χρήσης και το είδος του χαρτιού, το χρώμα και τη γραμματοσειρά του 

κειμένου. Έτσι, οι Backinger and Kingsley (1993 στο Park 1999: 274) συμβουλεύουν τους 

κατασκευαστές οδηγιών χρήσης να γνωρίζουν καλά την ηλικιακή ομάδα στην οποία 

απευθύνεται το προϊόν τους. Όταν λοιπόν το προϊόν απευθύνεται σε μεγαλύτερες ηλικίες, 

προτείνουν στους κατασκευαστές να χρησιμοποιούν μη γυαλιστερό ή ματ χαρτί, 

γραμματοσειρά 14 στοιχείων καθώς και να αποφεύγουν το μπλε χρώμα, το οποίο οι 

ηλικιωμένοι διακρίνουν δύσκολα. Ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι έρευνες σχετικά με τη 

συμπεριφορά και συμμόρφωση προς τις οδηγίες χρήσης ανάλογα με το φύλο των χρηστών 

νέων ηλικιών. Οι γυναίκες, συνήθως, διαβάζουν τις οδηγίες χρήσης και τις ακολουθούν πολύ 

περισσότερο από τους άντρες (Godfrey, Allender, Laughery, & Smith, 1983 στο Park 1999: 

274). Ο βαθμός επικινδυνότητας είναι επίσης ανάλογος με το βαθμό εξοικείωσης με το 

προϊόν (Park 1999: 274) όπως επίσης και με το ίδιο το προϊόν. Δηλαδή, η φύση του 

προϊόντος είναι συχνά καθοριστική και επιβάλλει έναν ελάχιστο αριθμό επισημάνσεων 

ασφαλείας. Π.χ. οι οδηγίες χρήσης για ένα πιστόλι περιγράφουν σε μια σελίδα τις γενικές 

επισημάνσεις και στις δύο επόμενες σελίδες τους κανόνες ασφαλείας, πριν προβούν στην 

περιγραφή του προϊόντος8. Οι αποδέκτες των οδηγιών χρήσης για τεχνικές συσκευές και 

μηχανήματα ωφελούνται κατά τη διαχείριση ρίσκου όταν κατέχουν ορισμένες τεχνικές 

                                                           
7 «Οι αντλίες έγχυσης μπορούν να χορηγήσουν υγρά διαλύματα και φάρμακα με ιδιαίτερη ακρίβεια 

και αξιοπιστία συγκρινόμενες με τις παραδοσιακές μεθόδους (συσκευές ελεγχόμενες από τη 
βαρύτητα: σταγονομετρικές και ογκομετρικές συσκευές συνεχούς ελεγχόμενης έγχυσης). Μπορούν 
να χορηγήσουν όγκους υγρών διαλυμάτων ή φαρμάκων αρκετά μικρούς (ακόμη και της τάξεως των 
0,1ml) που είναι κάτω και από τα επίπεδα μιας σταγόνας» (Ζυγά, Σοφία (2006): Αντλίες έγχυσης 
φαρμάκων, 9ο Θεματικό Συνέδριο, Εντατική Θεραπεία & Επείγουσα Ιατρική: Φάρμακα, 
www.icutopics.com/docs/9oCongress/.../ParousiasiAdlion.ppt). 

8  Πρόκειται για τις οδηγίες χρήσης των πυροβόλων όπλων χειρός της εταιρίας SIG SAUER P 229 
[http://www.sauer-waffen.de/uploads/media/P229_01gr_09.pdf]. 
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γνώσεις γύρω από τις επισημάνσεις ασφαλείας. Λέξεις-κλειδιά όπως κίνδυνος, 

προειδοποίηση και προσοχή στα ελληνικά (βλ. παράρτημα), οι οποίες αποκαλούνται επίσης 

‘λέξεις επισήμανσης’ (‘signal words’) δεν είναι ταυτόσημες, όπως πολύ συχνά πιστεύουν οι 

χρήστες των προϊόντων αυτών. Σύμφωνα με έρευνες που έχουν διεξαχθεί στις Η.Π.Α. οι 

μεγαλύτερες ηλικίες αντιλαμβάνονται καλύτερα τις διαφορές των παραπάνω εννοιών (Silver, 

Gammella/Barlow/Wogalter 1993 στο Park 1999: 278)9. Επίσης, η κατανόηση των 

επισημάνσεων ασφαλείας δυσχεραίνεται όταν τα άτομα δεν κατέχουν σε ικανοποιητικό 

βαθμό τη γλώσσα στην οποία έχει συνταχθεί ένα κείμενο. Έτσι, ένας τρόπος για επαρκή 

κατανόηση είναι η χρήση συμβόλων σε συνδυασμό με το κείμενο ή και χωρίς αυτό. Όσον 

αφορά τις επισημάνσεις ασφαλείας και τη συμμετοχή στην επικοινωνία ρίσκου στην Ελλάδα, 

το καταναλωτικό κοινό δεν δίνει ακόμα την πρέπουσα προσοχή. Τις τελευταίες δεκαετίες οι 

Έλληνες καταναλωτές συνειδητοποίησαν την ανάγκη προστασίας τους από ενέργειες που 

μπορούν να έχουν δυσμενείς επιπτώσεις στην υγεία τους. Με την υποστήριξη της ένωσης 

προστασίας καταναλωτών, οι Έλληνες πολίτες έχουν αρχίσει να συμμετέχουν πλέον 

δραστήρια στην επικοινωνία ρίσκου, αρχής γενομένης από την προσεκτική ανάγνωση των 

ετικετών στις συσκευασίες τροφίμων ενώ δείχνουν μεγαλύτερο ενδιαφέρον για την ποιότητα 

των τροφίμων που καταναλώνουν. Ίσως όμως να μην έχουν ακόμη συνειδητοποιήσει 

απόλυτα την ανάγκη για σημάνσεις υψηλού κινδύνου. 

6   Συμπεράσματα 

Κατά την επικοινωνία ρίσκου διαπιστώνουμε ότι οι παράγοντες που εμπλέκονται στη 

διαδικασία μεταφοράς γνώσεων και πληροφοριών καθώς και στη σύνταξη των 

εκλαϊκευμένων κειμένων και τη μετάφρασή τους με σκοπό την επισήμανση του βαθμού 

κινδύνου που ενδέχεται να διατρέξει ο χρήστης μιας συσκευής ή ενός μηχανήματος, είναι 

πολύ περισσότεροι απ’ ότι φανταζόμασταν αρχικά. Δύο είναι οι παράγοντες που πρέπει να 

ληφθούν υπόψη: α) ο ανθρώπινος παράγοντας, τόσο σε ατομικό επίπεδο όσο και στο 

ευρύτερο κοινωνικοπολιτισμικό του περιβάλλον και β) το ίδιο το προϊόν και οι ανάγκες 

σήμανσης του κινδύνου σύμφωνα με την εκτίμηση ρίσκου που έχει η χρήση του. Για το 

μεταφραστή, αυτό σημαίνει ότι δεν αρκεί να μεταφράσει τις επισημάνσεις ασφαλείας αλλά 

και ότι πρέπει να λάβει υπόψη και την πραγματικότητα της χώρας και του πολιτισμού-

στόχος και να εκτιμήσει την ικανότητα κατανόησης όλου του φάσματος της επικοινωνίας 

ρίσκου και των παραμέτρων της από τους χρήστες. 

                                                           
9  Οι Wogalter/Jarrard/Simpson (1994) και Leonard/Matthews/Karnes (1986) αναφέρουν ότι τα άτομα 

νεαρής ηλικίας συγχέουν συχνά τους όρους danger και caution (στο Park 1999: 278).  
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Παράρτημα 
 

Κίνδυνος! 

 

«Κίνδυνος!» υποδεικνύει μια άμεσα επικίνδυνη 
κατάσταση η οποία, αν δεν αποφευχθεί, θα καταλήξει σε 
θάνατο ή σε σοβαρό τραυματισμό. Αυτή η 
προειδοποιητική λέξη περιορίζεται σε πιο ακραίες 
καταστάσεις. Αυτή η προειδοποιητική λέξη δεν 
χρησιμοποιείται για κίνδυνο καταστροφής ιδιοκτησίας 
εκτός αν περιλαμβάνεται κίνδυνος προσωπικού 
τραυματισμού σε τέτοια περίπτωση. 

Προειδοποίηση! 
 

 

«Προειδοποίηση!» υποδεικνύει μια πιθανή επικίνδυνη 
κατάσταση η οποία, αν δεν αποφευχθεί, μπορεί να 
προκαλέσει θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό. Αυτή η 
προειδοποιητική λέξη δεν χρησιμοποιείται για κίνδυνο 
καταστροφής ιδιοκτησίας εκτός αν περιλαμβάνεται 
κίνδυνος προσωπικού τραυματισμού σε τέτοια 
περίπτωση 

Προσοχή! 

 

«Προσοχή!» υποδεικνύει μια πιθανή επικίνδυνη 
κατάσταση η οποία, αν δεν αποφευχθεί, μπορεί να 
καταλήξει σε ελάχιστο ή μέτριο τραυματισμό. Επίσης 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να προειδοποιήσει σε μη 
ασφαλείς ασκήσεις που μπορεί να προκαλέσουν 
καταστροφή ιδιοκτησίας. 

Σημείωση! 

 

«Σημείωση!» υποδεικνύει μια κατάσταση η οποία 
εμπεριέχει ένα ρίσκο ελαττωματικής κόλλησης και 
καταστροφής του εξοπλισμού. 

Σημαντικό!  «Σημαντικό!» υποδεικνύει πρακτικές συμβουλές και 
άλλες χρήσιμες ειδικές πληροφορίες. Δεν είναι 
προειδοποιητική λέξη για βλαβερή ή επικίνδυνη 
κατάσταση. 

 
Όποτε δείτε κάποιο από τα σύμβολα που αναφέρονται από πάνω, πρέπει να δώσετε 
περισσότερη προσοχή στα περιεχόμενα του εγχειριδίου! 

Πηγή:  http://www.fronius-luxego.gr/index.php?/main/content/download/242/1326/version/1/file/ 
TPS+2700-3200-4000-5000+manual+GR.doc 

 
 
Αναστασία Παριανού 
Επίκουρη Καθηγήτρια 
Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας  
Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Μέγαρο Καποδίστρια  
49 100 Κέρκυρα 
26610 87218, parianou@dflti.ionio.gr, parianou@gmail.com 
 



 

 424 

33   Ορολογία και Μετάφραση – Οι μεταφραστικές πρακτικές και η 
αντιμετώπιση της αγγλικής γλώσσας ως ορολογικής lingua franca 

στις Οικονομικές επιστήμες 
    

Θάνος Μεντζελόπουλος 
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Η παρούσα εισήγηση αποτελεί μια έρευνα πάνω στη σχέση της επιστήμης της Ορολογίας και της 

Μετάφρασης με μελέτη περίπτωσης τη μετάφραση οικονομικής ορολογίας από την αγγλική γλώσσα η 

οποία σήμερα θεωρείται lingua franca. Εδώ εξετάζεται η πορεία της αγγλικής γλώσσας προς τη διεθνή 

καθιέρωσή της και αναλύονται οι λόγοι που την ώθησαν στη θέση που κατέχει σήμερα όχι μόνο στους 

κόλπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και παγκοσμίως. Το δεύτερο μέρος της παρούσας έρευνας 

εστιάζει στην επιρροή που ασκεί η αγγλική γλώσσα ειδικά στη μετάφραση της οικονομικής ορολογίας. 

Στην παρούσα φάση επιχειρείται ανάλυση των συλλεχθέντων από το σώμα κειμένων οικονομικών όρων 

για να διαπιστωθεί αν υφίσταται σχέση αλληλεπίδρασης ή όχι ανάμεσα στην αγγλική και την ελληνική 

γλώσσα. 

 

Terminology and Translation – Translation practices in relation to the 
English language as terminological lingua franca in the field of 

Economics 
    

Thanos Mentzelopoulos 
 
ABSTRACT 
This paper is about a research on the relation of necessity between the sciences of Terminology and 

Translation with the case study of the translation of economic terminology from the English language, 

which is considered to be the lingua franca of our time. In the first part the reasons that led to the 

advancement of the English language are closely examined. The second part focuses on the influence 

of the English language concerning the translation of economic terminology. At this phase the collected 

economic terms are being analysed in order to show if there is any kind of interrelationship between the 

Greek and the English languages.  
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1   Ισχυρές γλώσσες και εξέλιξη της ορολογίας 

Η ραγδαία πρόοδος και άνθηση των επιστημών και της τεχνολογίας, καθώς και η ολοένα 

επιτακτικότερη ανάγκη για κατονομασία αυξάνει συνεχώς τον αριθμό των νέων όρων. H πιο 

διαδεδομένη σήμερα γλώσσα στους κόλπους της Ε.Ε. η οποία προσφέρει τη μεγαλύτερη 

ποσότητα νέας ορολογίας τόσο στους παραπάνω τομείς, όσο και στον οικονομικό τομέα, 

είναι η αγγλική. Μπορούμε να πούμε ότι η κυριαρχία της τις τελευταίες δεκαετίες οφείλεται 

κυρίως τόσο σε κοινωνικοοικονομικούς, όσο και πολιτισμικούς λόγους (Παριανού 2007, 91-

5), καθώς η ανάγκη για παγκόσμια επικοινωνία συμβαδίζει με την ανάγκη για ένα 

επιστημονικό «άνοιγμα» προς το σύνολο της επιστημονικής κοινότητας. Τα ελληνικά ειδικά 

κείμενα δεν θα μπορούσαν να ξεφύγουν από αυτήν την νοοτροπία και έχουν από καιρό 

αρχίσει να χρησιμοποιούν αγγλικούς όρους, οι οποίοι ενίοτε παραμένουν αμετάφραστοι, 

π.χ. hardware ή project (Παριανού 2004, 312).  

Η αγγλική γλώσσα πρωτοστατεί πλέον στη δημιουργία νέων όρων και αντιπροσωπεύει την 

κυρίαρχη γλώσσα της Ευρώπης. Ο λόγος για τον οποίο η αγγλική ειδική γλώσσα δανείζεται 

από την κοινή εντοπίζεται ίσως στην έλλειψη αμιγώς αγγλικής ειδικής γλώσσας. Αυτή η 

έλλειψη παράδοσης στην ορολογία οδήγησε τους αγγλόφωνους επιστήμονες και ερευνητές 

σε δύο λύσεις: είτε στο δανεισμό παραδοσιακών ελληνικών και λατινικών όρων, είτε στη 

χρήση λεξικών στοιχείων από την αγγλική κοινή γλώσσα. Στην πράξη, η δημιουργία και η 

χρήση νέων όρων στην αγγλική γλώσσα μπορεί να χωριστεί σε τρεις κατηγορίες. Η πρώτη 

κατηγορία περιλαμβάνει όρους προερχόμενους από την ελληνική και/ή λατινική γλώσσα˙ η 

δεύτερη περιλαμβάνει όρους από την αγγλική γλώσσα και η τρίτη περιλαμβάνει συνδυασμό 

των δύο πρώτων κατηγοριών, δηλαδή συνδυασμό ελληνο-λατινικών και αγγλικών όρων 

(Παριανού 2004, 307). Αυτό που αξίζει πάντως να αναφερθεί είναι ότι η ελληνική γλώσσα 

υπήρξε για περισσότερα από 2000 χρόνια ίσως η lingua franca όσον αφορά στους τομείς 

του πολιτισμού, της οικονομίας, του εμπορίου και της επιστήμης και άφησε τη σφραγίδα της 

στους πολιτισμούς που προσπάθησαν να την κατακτήσουν ή να την ενσωματώσουν, ενώ 

τώρα αποτελεί μια μικρής εμβέλειας γλώσσα (minor language) η οποία δυστυχώς δείχνει ότι 

μάλλον δε μπορεί να επηρεάσει τις λεγόμενες «ισχυρές» γλώσσες. Αυτοί όμως που εν τέλει 

αποφασίζουν τόσο για τις γλωσσικές τους ανάγκες, τουλάχιστον σε προσωπικό επίπεδο, 

είναι μόνο οι ομιλητές τους. Εξάλλου, σύμφωνα με τον Cronin, το γεγονός ότι μια γλώσσα 

μπορεί να είναι μικρής ή περιορισμένης εμβέλειας είναι περισσότερο η έκφραση ενός 

συσχετισμού, παρά ένα αυθύπαρκτο γεγονός, ενώ αντίθετα το γεγονός ότι μια γλώσσα 

μπορεί να είναι κυρίαρχη εξαρτάται από πολιτικές, οικονομικές και πολιτισμικές δυνάμεις 

που σπάνια παραμένουν στατικές (Cronin 2003, 145 στο Παριανού 2007, 97). 
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Εξετάζοντας έτσι τη δημιουργία των όρων διαπιστώνουμε ότι ανά τους αιώνες οι γλώσσες 

που διαμόρφωναν τη νέα ορολογία ήταν η ελληνική και η λατινική, ενώ τα τελευταία χρόνια 

όλο και περισσότερο η αγγλική. Η Ιστορία, εξάλλου, μας έχει δείξει ότι κατά καιρούς οι 

γλώσσες που βρίσκονται σε θέση ισχύος παραχωρούν τη θέση τους σε νέες, ανάλογα 

βέβαια με τις επικρατούσες συνθήκες. Στο σημείο αυτό θα θέλαμε να εστιάσουμε στην 

επιρροή που για τόσους αιώνες άσκησαν – και μέχρι ενός σημείου ασκούν ακόμα – η 

ελληνική και η λατινική γλώσσα στη δημιουργία νέων όρων στην αγγλική, στη γερμανική, 

στη γαλλική και σε άλλες γλώσσες. Χρησιμοποιώντας την ελληνική και τη λατινική, οι 

γλώσσες αυτές δημιουργούν και υιοθετούν όρους προσδίδοντάς τους νέα νοήματα, ανάλογα 

βέβαια με τις απαιτήσεις της επιστήμης. Καθίσταται σαφές δηλαδή, ότι οι σύγχρονες 

γλώσσες αναζητούν και βρίσκουν στις παλιές αυτές γλώσσες τρόπους και μέσα για να 

διαμορφώσουν και να διατυπώσουν νέες ιδέες και πρότυπα. Αυτό εξηγεί άλλωστε και τη 

διαχρονικότητα της ελληνο-λατινικής παράδοσης και επιρροής στα σύγχρονα δεδομένα. 

Καθώς, όμως, συχνά έλειπαν οι προϋποθέσεις για να μεταφραστούν όροι της ελληνο-

λατινικής ορολογίας στην εκάστοτε εθνική γλώσσα, ο πιο γρήγορος τρόπος μεταφοράς της 

ορολογίας ήταν η κατά λέξη μετάφραση ή έκτυπο. Ταυτόχρονα, δε, γίνονταν και άλλες 

προσπάθειες μεταφοράς της υπό τη μορφή νεολογισμών που άλλοτε ήταν επιτυχημένες και 

άλλοτε όχι.  

Η αγγλική ειδική γλώσσα, που κυριαρχεί σήμερα στη δημιουργία και διαμόρφωση νέων 

όρων και στην παραγωγή νέας γνώσης εν γένει, αφομοιώνει την ελληνο-λατινική κληρονομιά 

και τη μεταφέρει στη συνέχεια και στις περισσότερες άλλες γλώσσες. Καμιά άλλη γλώσσα, 

άλλωστε, δεν έχει αφομοιώσει λεξικώς τις κλασικές αυτές γλώσσες σε τόσο μεγάλο βαθμό 

όσο η αγγλική (Παριανού 2004, 318-325). 

Όσον αφορά στην εξέλιξη της αγγλικής ειδικής γλώσσας στη σύγχρονη εποχή, πρέπει να 

επισημάνουμε ότι ήδη από τον 1ο Παγκόσμιο Πόλεμο και μετά – και ιδίως μετά τον 2ο – η 

επιρροή της αγγλικής στις υπόλοιπες γλώσσες γίνεται ολοένα και εντονότερη. Αυτή η 

επιρροή συνεχίζεται μέχρι και σήμερα και εκδηλώνεται τόσο στην κοινή, όσο και στην ειδική 

γλώσσα, καθώς, όσο φθίνει η αρχαία ελληνική και λατινική παιδεία, τόσο οι μελλοντικοί 

επιστήμονες θα στηρίζονται και θα εμπιστεύονται όλο και περισσότερο την αγγλική γλώσσα 

ως πηγή για τη δημιουργία ορολογίας. Οι ειδικές γλώσσες που έχουν επηρεαστεί από την 

αγγλική (κυρίως των Η.Π.Α.), είναι πολλές και αφορούν, κυρίως, τις επιστήμες της ιατρικής, 

της γενετικής, της πληροφορικής κλπ.  (Graddol 2008, 8). Όπως είναι ευρέως γνωστό, στο 

λεξιλόγιο της αγγλικής γλώσσας διαπιστώνεται μεγάλος αριθμός ελληνικών, λατινικών 

(γαλλικών) και σαξονικών (σκανδιναβικών και γερμανικών) εν γένει στοιχείων, αποτέλεσμα 
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πολιτικο-πολιτισμικών ζυμώσεων ανά τους αιώνες. Οι ελληνικές λέξεις, ειδικά, εισέβαλαν 

στην αγγλική γλώσσα κυρίως μέσω των λατινικών και αργότερα μέσω και των γαλλικών. 

Όσον αφορά βέβαια στην ειδική γλώσσα, πολλές ελληνικές λέξεις και εκφράσεις 

χρησιμοποιούνται σήμερα για τη δημιουργία ορολογίας στην αγγλική γλώσσα (Παριανού 

2004, 325-7). 

Γεγονός είναι όμως ότι, στις περισσότερες περιπτώσεις, οι μεταφράσεις που 

πραγματοποιούνται έχουν μια συγκεκριμένη κατεύθυνση, δηλαδή από την κυρίαρχη γλώσσα 

προς τις περιφερειακές ή μικρότερης εμβέλειας γλώσσες, όπως και στην περίπτωση της 

αγγλικής και της ελληνικής. Η κύρια γλώσσα από την οποία μεταφράζουν οι Έλληνες 

μεταφραστές είναι η αγγλική, δηλαδή η κυρίαρχη, ενώ στο σημείο αυτό θα πρέπει να 

τονιστεί η ανάγκη των περιφερειακών γλωσσών – όπως η ελληνική – για μια δική τους 

μεταφραστική στρατηγική, παρά να ακολουθούν και να υιοθετούν τις μεταφραστικές 

στρατηγικές και τα πρότυπα των ισχυρών γλωσσών (Παριανού 2004, 97). 

Η Ορολογία, ανεξάρτητα από εθνικές γλώσσες, είναι η επιστήμη που ασχολείται με τους 

όρους και δεν θεωρείται αυτόνομος κλάδος, αλλά εξετάζεται πάντα σε συνάρτηση με τη 

Γλωσσολογία, την Πληροφορική και την Υπολογιστική Γλωσσολογία, αποτελώντας 

ανεξάρτητο πεδίο μελέτης με μεγάλη σπουδαιότητα για τη λειτουργία άλλων επιστημών. Η 

παραγωγή νέων ιδεών, και κατά συνέπεια νέων όρων, που προέρχονται κυρίως από τους 

τομείς των επιστημών και της τεχνολογίας, καθώς επίσης και η συνεχώς αυξανόμενη ανάγκη 

για διεθνική επικοινωνία και διάδοση τεχνογνωσίας, έκαναν επιτακτική την ανάγκη μιας 

μεθοδολογίας για την επεξεργασία των σύγχρονων ορολογικών δεδομένων. Πράγματι, οι 

«ορολογίες» αποτελούν την αντανάκλαση της εξέλιξης των επιστημών και της τεχνολογίας 

και αποτελούν – με την έννοια αυτή – πολύτιμα υλικά για τη μελέτη της ιστορίας των εννοιών 

και των ιδεών (Παπαβασιλείου 2004, 153).  

2   Μέθοδοι δημιουργίας νέων όρων 

Οι μέθοδοι δημιουργίας νέων όρων εξαρτώνται από τις εκάστοτε ανάγκες και συνθήκες που 

επικρατούν στην επιστημονική κοινότητα, αλλά και από γλωσσικούς, όσο και από εξω-

γλωσσικούς παράγοντες (Grinev 1993, 15). Η πιο συνηθισμένη αλλά και διεθνώς πιο 

αποτελεσματική και διαδεδομένη μέθοδος είναι ο δανεισμός, αφενός γιατί είναι εύκολη 

διαδικασία και αφετέρου διότι εξισορροπούνται, έστω και εν μέρει, οι διαγλωσσικές 

διαφορές. Ο δανεισμένος όρος δηλώνει την έννοια και υποδηλώνει την προέλευσή του (Rey 

1995, 105).  
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Μια άλλη συχνά χρησιμοποιούμενη μέθοδος είναι η χρήση ήδη υπαρχόντων όρων, με 

επέκταση της σημασίας τους προκειμένου να συμπεριληφθεί μια νέα έννοια. Η τεχνική αυτή 

προσφέρει οικονομία στους τύπους, αλλά παράλληλα παραβαίνει έναν βασικό κανόνα 

σχετικά με το χαρακτηρισμό μιας λέξης ως όρου, τη μονοσημαντότητα, η οποία όμως 

μάλλον αποτελεί ουτοπία˙ άλλωστε, η ίδια η γλώσσα με την αυτορρυθμιστική της ικανότητα 

κάνει οικονομία και βρίσκει τις απαραίτητες λύσεις προκρίνοντας συχνά την πολλαπλή 

χρήση των όρων. Εναλλακτικά, το συγκείμενο μπορεί να συνδράμει στην εξάλειψη των 

αμφισημιών που τυχόν ανακύπτουν σε κάθε θεματικό πεδίο.  

Η τρίτη μέθοδος βασίζεται στην τροποποίηση υπαρχόντων όρων, είτε με τη χρήση 

παραγώγων τους, προθεμάτων, σύνθετων λέξεων, συντμήσεων, ακρωνυμίων, είτε ακόμα 

και με τη συντακτική μετατροπή λέξεων, όπως στην περίπτωση της μετατροπής ενός 

ουσιαστικού σε ρήμα ή το αντίθετο.  

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να τονιστεί ιδιαίτερα ότι τόσο η δημιουργία, όσο και η εδραίωση 

των ειδικών όρων εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, οι οποίοι επηρεάζονται από την 

εποχή που αυτοί δημιουργήθηκαν, τη χώρα προέλευσής τους, τον επιστημονικό τομέα στον 

οποίο αφορούν, την πιθανή συνεργασία και άλλων επιστημονικών κλάδων κλπ. (Παριανού 

2004, 327). Όσον αφορά τώρα στη δημιουργία νέων ειδικών όρων (είτε στη Γλώσσα-Στόχος 

είτε στη Γλώσσα-Πηγή), ξεχωρίζουμε δύο τρόπους: τη φυσική και την τεχνητή δημιουργία. Η 

διαφορά τους είναι ότι η φυσική δημιουργία ενός ειδικού όρου συντελείται αυτόματα, σε 

αντίθεση με την τεχνητή δημιουργία όπου ο ειδικός όρος εμφανίζεται και επιβάλλεται από το 

δημιουργό της κατά περίπτωση ειδικής γλώσσας. 

3   Πώς μεταφράζονται τα ειδικά-τεχνικά κείμενα 
Η μετάφραση ειδικών κειμένων διαφέρει από τις άλλες μορφές μετάφρασης εξ αιτίας της 

ορολογίας που περιέχουν, αν και έχει υπολογιστεί ότι οι σχετικοί όροι δεν καλύπτουν παρά 

μόνο το 5 – 10% του συνόλου ενός κειμένου. Από τους όρους αυτούς, αυτοί που 

δημιουργούν τα περισσότερα κατά περίπτωση προβλήματα είναι οι άπαξ εμφανιζόμενοι στο 

κείμενο όροι, οι οποίοι μάλιστα μπορεί να μη συνδέονται με το περιεχόμενο του κειμένου και 

να μην είναι δυνατόν να ερμηνευτούν από το συγκείμενο (Σελλά 2007, 230). Ο μεταφραστής 

ειδικών κειμένων – είτε πρόκειται για τεχνικά, οικονομικά, νομικά ή άλλα κείμενα – οφείλει 

λοιπόν να κατέχει γνώσεις γλωσσικές, εγκυκλοπαιδικές και μεταγλωσσικές (ορολογία), 

δηλαδή επαρκείς γνώσεις για το συγκεκριμένο επιστημονικό πεδίο, ώστε να κατανοήσει το 

πρωτότυπο κείμενο και να εκφέρει στη Γλώσσα-Στόχος ένα γλωσσικά συμβατό με την 

χρησιμοποιούμενη ορολογία κείμενο. Το ειδικό κείμενο συντάσσεται για κάποιο λόγο και 

ανάλογα με τον επικοινωνιακό σκοπό που εξυπηρετεί κατατάσσεται σε διαφορετική 
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κατηγορία κειμένου: επιστημονικό εγχειρίδιο, ενημερωτικό έντυπο κλπ. Άρα λοιπόν και το 

μετάφρασμα θα πρέπει να εντάσσεται στην ίδια κατηγορία όπως και το πρωτότυπο. Ο 

μεταφραστής οφείλει να αναγνωρίσει τον επικοινωνιακό σκοπό του πρωτοτύπου και να 

διαθέτει στη Γλώσσα-Στόχος τόση επάρκεια ώστε να προσαρμόσει τα γλωσσικά μέσα που 

χρησιμοποιεί στον εκάστοτε επικοινωνιακό σκοπό (Μπατσαλιά-Κόντη 1992, 92). 

Από την πλευρά βέβαια της ορολογίας, το επίκεντρο των προσπαθειών βρίσκεται στον 

εντοπισμό των όρων μέσα στο κείμενο, συγκεκριμένων δηλαδή εννοιών εξειδικευμένων ανά 

επιστημονικό κλάδο και της γλωσσικής τους μορφής έτσι όπως εμφανίζονται σε ένα 

συγκεκριμένο κείμενο. Αντίστοιχα, το επίκεντρο των μεταφραστικών προσπαθειών έγκειται 

στην παραγωγή και συγκεκριμένα στην αναπαραγωγή σε άλλη γλώσσα εκείνου του όρου 

που εντοπίστηκε στο ειδικό κείμενο (Σελλά 2007, 235-6). 

Συνοπτικά το μετάφρασμα ενός ειδικού – ανεξαρτήτως είδους – κειμένου θα πρέπει να 

πληροί μεταξύ αλλων τις εξής πολύ σημαντικές προϋποθέσεις: Να είναι σαφές ως προς την 

ορολογία και συμβατό στη χρήση ορολογία και κοινής γλώσσας (Μπατσαλιά-Κόντη 1992, 

96). 

4   Η μετάφραση των οικονομικών κειμένων και της αντίστοιχης ορολογίας 
Σύμφωνα με τις ήδη διατυπωθείσες απόψεις, η ελληνική και η λατινική έχουν επηρεάσει τις 

ειδικές γλώσσες πολλών επιστημών (ιατρική, βιολογία, νομική κλπ.), αλλά η οικονομική 

γλώσσα από την αρχή σχεδόν της ιστορίας της εκφράστηκε μέσω των διάφορων εθνικών 

γλωσσών. Ο λόγος ήταν ότι καθώς διαμορφώνονταν τα εθνικά κράτη και η λατινική έπαψε 

να αποτελεί τη γλώσσα της κρατικής εξουσίας, η τάξη των εμπόρων και των τραπεζιτών 

έπρεπε να χρησιμοποιεί μια γλώσσα άμεσα κατανοητή από το σύνολο σχεδόν του 

πληθυσμού για ευνόητους λόγους (Κελάνδριας 2007, 47-52).  

Η αγγλική οικονομική γλώσσα επηρεάστηκε ανά τους αιώνες από όλες τις γλώσσες που 

χρησιμοποιήθηκαν κατά καιρούς στα βρετανικά νησιά, δηλαδή την κελτική, τη λατινική και 

έμμεσα την ελληνική, τις διάφορες γερμανικές και σκανδιναβικές και, τέλος, τη γαλλική. Σε 

κάθε περίπτωση πάντως, δεν θα ήταν δυνατόν να υπάρξει παραγωγή οικονομικών όρων αν 

δεν υπήρχε παράλληλα παραγωγή νέας γνώσης, νέων μεθόδων και διαδικασιών που να 

χρειάζονται περιγραφή και κατονομασία (Κελάνδριας 2007, 52-53). 

Η παρούσα έρευνα σκοπό έχει να εξετάσει τον τρόπο με τον οποίο η αγγλική γλώσσα 

επηρεάζει τη μεταφορά της οικονομικής ορολογίας προς την ελληνική, αλλά και να 

διερευνήσει αν και κατά πόσο η σχέση αυτή είναι αμφίδρομη. Για το σκοπό αυτό, 

ακολουθήθηκε η μέθοδος της συλλογής ορολογίας από σώμα κειμένου, το οποίο ανήκει 
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στην κατηγορία των συγκρίσιμων σωμάτων κειμένων, καθώς αποτελείται από κείμενα σε μια 

πρωτότυπη γλώσσα Α’ (στην προκειμένη περίπτωση την αγγλική) και από κείμενα σε μια 

πρωτότυπη γλώσσα Β’ (την ελληνική), προκειμένου να λάβει χώρα η σχετική επεξεργασία, 

να εξαχθεί αρχικά η ορολογία από τα κείμενα στην αγγλική γλώσσα και έπειτα να 

ανευρεθούν οι κατάλληλες αποδόσεις των όρων στην ελληνική. Το συγκεκριμένο σώμα 

κειμένων αποτελείται από κείμενα σε γραπτό λόγο και προέρχονται από το γνωστικό πεδίο 

των Οικονομικών επιστημών. Προκειμένου δε να εξαχθούν πιο αξιόπιστα συμπεράσματα, 

ενσωματώθηκαν ολόκληρα τα κείμενα και όχι μόνο κάποια αποσπάσματά τους. Για το λόγο 

αυτό, επιλέχθηκαν 5 επιστημονικά συγγράμματα στην αγγλική γλώσσα και 7 στην ελληνική. 

Ενδεικτικά, μπορεί να αναφερθεί ότι συνολικά τα δύο αυτά σώματα κειμένων αποτελούνται 

από 4500 σελίδες περίπου. Επιπροσθέτως, χρησιμοποιήθηκαν αντίστοιχα λεξικά 

οικονομικών όρων στην ελληνική και την αγγλική γλώσσα τόσο σε έντυπη μορφή, όσο και σε 

διαδικτυακή. Η έρευνά μας επεκτάθηκε ομοίως στις ιστοσελίδες των βρετανικών τραπεζών 

HSBC και Royal Bank of Scotland (RBS), αλλά και της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος 

(ΕΤΕ) και της Eurobank για την ελληνική γλώσσα, αλλά και σε οικονομικές εφημερίδες και 

σχετικά ένθετα. Επιπλέον, πρέπει να τονιστεί ότι τα κείμενα αυτά στο σύνολό τους ανήκουν 

στο είδος κειμένων που περιέχουν ειδικές πληροφορίες, δηλαδή στα πραγματολογικά-

τεχνικά κείμενα.  

Οι όροι που συλλέχθηκαν καλύπτουν όλο το φάσμα των μεθόδων και τρόπων δημιουργίας 

και καθιέρωσης ορολογίας˙ έτσι, θα συναντήσουμε όρους ελληνικής-λατινικής προέλευσης, 

διεθνισμούς, συμφύματα και συγκράσεις λέξεων, συντομογραφίες, αρκτικόλεξα / ακρωνύμια, 

σύνθετες λέξεις κλπ. Στην αγγλική γλώσσα καταλογογραφήθηκαν πάνω από 1000 όροι, ενώ 

στην ελληνική γλώσσα ελαφρώς λιγότεροι, πράγμα το οποίο σημαίνει είτε ότι η ελληνική 

οικονομική γλώσσα ακολουθεί τις εξελίξεις από κάποια μικρή απόσταση, είτε ότι οι 

οικονομικές ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας είναι λίγο έως πολύ διαφορετικές. Στο σημείο 

αυτό θα πρέπει να τονίσουμε ότι αυτή η απόσταση μπορεί να εξαρτάται και από διάφορες 

διεθνείς συγκυρίες και τον αντίκτυπό τους στην ελληνική κοινωνία και οικονομία. Έτσι, π.χ. η 

τρέχουσα παγκόσμια οικονομική κρίση που μετά από εξαιρετικά σύντομο χρονικό διάστημα 

επηρέασε και τη χώρα μας σε πρακτικό επίπεδο, είχε τον άμεσο αντίκτυπό της και στα 

ελληνικά οικονομικά κείμενα, ιδίως αυτά που δημοσιεύονταν σε ελληνικές οικονομικές 

εφημερίδες και ένθετα πολιτικών εφημερίδων, καθώς στη συντριπτική τους πλειοψηφία 

αποτελούσαν μεταφράσεις αντίστοιχων άρθρων δημοσιευμένων στις χώρες που είχε ήδη 

εκδηλωθεί η κρίση.   

Σε μερικές περιπτώσεις για έναν ελληνικό όρο αντιστοιχούν δύο αγγλικοί, ένας για τα 
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βρετανικά αγγλικά και ένας για τα αμερικάνικα αγγλικά π.χ. «μετοχή» και «share» ή «stock» 

αντίστοιχα. Ομοίως, ο ελληνικός όρος «Υπουργός Οικονομικών» απαντάται ως «Chancellor 

of the Exchequer» στα βρετανικα αγγλικά και ως «Secretary of the Treasury» στα 

αμερικάνικα αγγλικά. Χαρακτηριστική επίσης περίπτωση αποτελούν οι αγγλικοί εκείνοι όροι 

που αν και έχουν μεταφραστεί στην ελληνική γλώσσα, εν τούτοις προτιμάται η χρήση τους 

στην αγγλική˙ στην περίπτωση του έρευνάς μας εντοπίστηκαν οι όροι «marketing» και 

«leasing» οι οποίοι τις περισσότερες φορές χρησιμοποιούνται αμετάφραστοι ή 

μεταγεγραμμένοι π.χ. «μάρκετινγκ», «λήζινγκ» (πρβλ. και Κελάνδριας 2007, 93). Εντύπωση 

προκαλεί π.χ. ο όρος «ΑΤΜ» (Automatic Teller Machine) ο οποίος, αν και έχει μεταφραστεί 

στην ελληνική γλώσσα ως «Αυτόματο Ταμειακό Μηχάνημα», στη συντριπτική πλειοψηφία 

των περιπτώσεων χρησιμοποιείται αμετάφραστος, συμπαρασύροντας όμως και τη σύνταξη 

του ελληνικού κειμένου π.χ. «...το ΑΤΜ μηχάνημα...». Πολλοί από τους αγγλικούς όρους 

π.χ. «REPOS» παραμένουν όχι μόνο αμετάφραστοι, αλλά και ενίοτε μεταγράφονται στην 

ελληνική ως «Ρέπος». Παρατηρήθηκαν επίσης αρκετές περιπτώσεις συντομογραφίας όρων 

και αρκτικόλεξων / ακρωνυμίων και για την αγγλική και για την ελληνική γλώσσα αντίστοιχα. 

Επίσης κατέστη εμφανές ότι το φαινόμενο των σύνθετων λέξεων με παύλα στην αγγλική 

γλώσσα είναι αρκετά έως πολύ συχνότερο από αυτό των απλών σύνθετων λέξεων, αφού 

εντοπίστηκαν αρκετές τέτοιες περιπτώσεις σύνθετων λέξεων αποτελούμενες από αυτόνομα 

λεξήματα (π.χ. «non-cumulative») αντί περιπτώσεων κλασικών σύνθετων λέξεων (π.χ. 

«cardholder»). 

Σε κάθε περίπτωση πάντως, το εξαγόμενο συμπέρασμα είναι ότι η αγγλική οικονομκή 

γλώσσα ελάχιστη επιρροή δέχτηκε από την ελληνική γλώσσα, αν εξαιρέσει κανείς τη λέξη 

«οικονομία» ή αλλιώς «economy» στην αγγλική και τα παράγωγά της (π.χ. «economic»), 

καθώς και τα διάφορα συμφύματα που συναντώνται κυρίως σε σύνθετες λέξεις της αγγλικής 

οικονομικής γλώσσας (π.χ. «macroeconomics», «telebanking»). Αντίστοιχα, παρατηρείται 

μια ολοένα και αυξανόμενη τάση όχι μόνο να χρησιμοποιούνται οι αγγλικοί όροι 

αμετάφραστοι ή μεταγεγραμμένοι, αλλά και να μεταβάλλεται συχνά η γραμματική και η 

σύνταξη της ελληνικής γλώσσας προς περισσότερο αγγλοπρεπείς τύπους κατά τη 

μετάφραση οικονομικών κειμένων.  

Εφόσον η παραγωγή νέας γνώσης άρα και ορολογίας στην ελληνική γλώσσα είναι αρκετά 

δύσκολη, κρίνεται απαραίτητη η ενδελεχής επισκόπηση, η ανάλυση και η κατάλληλη 

σημασιοδότηση της νέας ορολογίας έτσι ώστε να κατανοούνται πλήρως οι όροι που 

ανακύπτουν διαρκώς. Συμπληρωματικά, θα πρέπει οι μεταφραστές να εμμένουν 

τουλάχιστον στη σωστή χρήση των γραμματικών και συντακτικών κανόνων της ελληνικής 
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γλώσσας, αλλά και αν είναι δυνατόν να προσπαθήσουν να διορθώσουν τα κακώς κείμενα 

του παρελθόντος (βλ. «το ΑΤΜ μηχάνημα»). Στην πραγματικότητα βέβαια, αυτά αποτελούν 

ευσεβείς πόθους των μεταφραστών, καθώς με το συνεχώς αυξανόμενο ρυθμό παραγωγής 

γνώσης και δημιουργίας ορολογίας τα περιθώρια τέτοιων διορθωτικών κινήσεων είναι 

υπερβολικά στενά. Η δημιουργία ενός ανεξάρτητου σώματος ή φορέα σε εθνικό επίπεδο 

επιφορτισμένου με το καθήκον της παραγωγής και διάχυσης των αναγκαίων 

τροποποιήσεων-προτάσεων σε πανεπιστημιακά τμήματα έως και μεταφραστικά γραφεία ή 

υπηρεσίες θα μπορούσε να αποτελεί την κατάλληλη απάντηση στο διαρκώς ογκούμενο 

πρόβλημα των πρακτικών μετάφρασης στην ελληνική γλώσσα. 
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34   Σημασιολογική νεολογία στην ιστορική ορολογία:  
αιτία πολυσημίας; 

    
Θεόδωρος Βυζάς 

 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Η οικονομικοδιοικητική οργάνωση του Παλαιού Καθεστώτος της Γαλλίας είναι σχετικά άγνωστη στην 

Ελλάδα, με συνέπεια την ορολογική αστάθεια στα ελληνικά. Από ένα σύνολο 227 γαλλικών όρων που 

μεταφράστηκαν στα ελληνικά, εξετάζονται οι περιπτώσεις των σημασιολογικών νεολογισμών που 

προτείνονται. Οι γαλλικοί όροι χαρακτηρίζονται στη συντριπτική πλειονότητά τους από εννοιολογική 

μεταβλητότητα. Τα ισοδύναμα που προτείνονται προέρχονται είτε από την ελληνική νομική και ιστορική 

ορολογία είτε από τη γενική γλώσσα. Για την αποφυγή πολυσημίας, εξετάζονται τα εννοιολογικά 

χαρακτηριστικά των γαλλικών όρων και των ελληνικών ισοδυνάμων, με σκοπό τη δημιουργία σαφούς 

εννοιολογικού υπο-πεδίου στο πλαίσιο της Ιστορίας, ώστε τα προτεινόμενα ισοδύναμα να είναι κατά το 

δυνατόν ακριβή. 

 

Néologie sémantique en terminologie d’histoire:  
cause de polysémie? 

    
Theodoros Vyzas 

 
RESUME 
L’organisation administrative et économique de l’Ancien Régime est peu connue en Grèce avec comme 

conséquence une certaine instabilité terminologique en grec. Parmi 227 termes français traduits en 

grec, nous nous penchons sur les cas des néologismes sémantiques proposés. Ce qui caractérise 

l’écrasante majorité des termes français, c’est la variabilité conceptuelle. Les équivalents proposés sont 

puisés dans la terminologie grecque de droit et d’histoire et dans la langue générale. Pour éviter la 

polysémie, nous examinons les traits conceptuels des termes français et des équivalents grecs afin de 

créer un sous-champ conceptuel bien délimité dans le cadre de l’Histoire pour que les équivalents 

proposés soient précis dans la mesure du possible. 

 
 

 

 

0   Εισαγωγή 
Η ορολογική μελέτη σπάνια έχει ασχοληθεί με την Ιστορία. Τα εγγενή χαρακτηριστικά της 

τελευταίας ως επιστήμης σχετικά με τις ερευνητικές μεθόδους και το ίδιο το αντικείμενο 

δημιουργούν ιδιαίτερες δυσκολίες σε επίπεδο ορολογίας. 
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Σε ό,τι αφορά αυτή την ανακοίνωση, μια επιπλέον ιδιαιτερότητα είναι η απουσία 

ενδιαφέροντος για την οικονομικοδιοικητική συνιστώσα του Παλαιού Καθεστώτος (στο εξής 

ΠΚ) της Γαλλίας1 (1500-1789), με αποτέλεσμα την καθυστέρηση στην εξαγωγή ορολογίας 

από σχετικά γαλλικά κείμενα και άρα τη μη τυποποίηση των αντίστοιχων ελληνικών όρων. 

Σκοπός μας είναι να εξετάσουμε αν η σημασιολογική νεολογία στην ιστορική ορολογία της 

περιόδου αυτής αποτελεί αιτία πολυσημίας και να αποδείξουμε ότι η ένταξη των ελληνικών 

ισοδυνάμων σε πεδίο μπορεί να συμβάλει στη μονοσημία και μονοαναφορικότητά τους. 

1   Πηγές και αντικείμενο μελέτης 
Οι γαλλικοί όροι που μελετώνται προέρχονται από το έργο:  

TOCQUEVILLE Alexis (de), L’Ancien Régime{ XE "Ancien Régime" } et la Révolution [1].  

Από 227 οικονομικούς και διοικητικούς όρους του ΠΚ που μεταφράστηκαν στα ελληνικά, 

εξετάζονται μόνο οι σημασιολογικοί νεολογισμοί μεταξύ των προτεινόμενων ελληνικών 

ισοδυνάμων, οι οποίοι ανέρχονται σε 74. 

Το παραπάνω έργο κυκλοφόρησε στα ελληνικά το 2006 ως TOCQUEVILLE A. de, Το 

παλαιό καθεστώς και η Επανάσταση [2] και χρησιμοποιήθηκε ως κύρια πηγή αποδελτίωσης 

ελληνικών όρων. Στην ελληνική βιβλιογραφία ελάχιστες είναι οι περιπτώσεις όπου 

συναντάμε όρους του ΠΚ: πρόκειται για τις ελληνικές μεταφράσεις [3] [5] [7] [9] [10] [11] [13] 

των γαλλικών έργων [4] [6] [8] [12] [14] που αναφέρονται στη Γαλλική Επανάσταση και μόνο 

στην εισαγωγή τους και στα κεφάλαια που μιλούν για όσα προετοίμασαν το έδαφος 

υπάρχουν σχετικοί όροι. Επιπλέον, μελετήθηκαν ελληνικά σχολικά εγχειρίδια Ιστορίας [15] 

[16] [17] ενώ τέλος αποδελτιώθηκαν ελληνικοί όροι από μελέτες για τη δυτική κυριαρχία στον 

ελληνόφωνο χώρο [18] [19] [20] [21] και για τη μεσαιωνική Δύση [22] αλλά και από έργα της 

ελληνικής ιπποτικής λογοτεχνίας [23] [24] [25].  

2   Χαρακτηριστικά της γαλλικής ορολογίας 
Η νομική γλώσσα αποτελεί διαστρωμάτωση της φυσικής γλώσσας, αφού η μελέτη του 

δικαίου συνίσταται μεταξύ άλλων στη μελέτη εξειδικευμένου και συχνά αρχαΐζοντος 

λεξιλογίου [26]. Γι’ αυτό, είναι συχνά δύσκολος ο ακριβής και απόλυτος καθορισμός της 

αντίστοιχης έννοιας. Στην πλειονότητά τους οι όροι του ΠΚ είναι λέξεις όπως seigneur, maire 

ή noble που εμφανίστηκαν το μεσαίωνα ή και παλιότερα ως μέρος του καθημερινού 

λεξιλογίου με τις αναπόφευκτες μεταβολές σε γραφή, φωνολογία και σημασιολογία. 

                                                           
1  Αυτό τεκμηριώνεται και από την απουσία του συγκεκριμένου αντικειμένου από τα προγράμματα 

σπουδών των τομέων Ιστορίας και Αρχαιολογίας των ελληνικών τριτοβάθμιων ιδρυμάτων. 
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Απεναντίας όροι όπως capitation, insinuation, parcière, régisseur, subdélégué ή vingtième 

άρχισαν να χρησιμοποιούνται μετά το 1500. Από όλους αυτούς, όσοι είναι σε χρήση 

σήμερα, όπως maire, intendant, lieutenant, péages, police αντιστοιχούν σε διαφορετικές λίγο 

ως πολύ εξωγλωσσικές πραγματικότητες. 

3   Αποδελτιωμένα ελληνικά ισοδύναμα: διαπιστώσεις 
Η κατάσταση σχετικά με τα ελληνικά ισοδύναμα που αποδελτιώθηκαν είναι η ακόλουθη: 

α) Μέσα σε ένα έργο ο ίδιος γαλλικός όρος μπορεί να μεταφράζεται διαφορετικά. 

Αν εξεταστούν τα πολλαπλά αποδελτιωμένα ελληνικά ισοδύναμα για κάθε γαλλικό όρο 

συσχετικά μεταξύ τους, δίνεται η εντύπωση ότι πρόκειται για συνωνυμία, την οποία ο 

ορογράφος θέλει οπωσδήποτε να αποφύγει, π.χ.  

collecteur: φοροσυλλέκτης [2] εισπράκτορας [2], intendant: ἐπόπτης [3], ἐπιτετραμμένος [3], 

règlement: κανονισμός [2], διάταγμα [2], rente: υποχρέωση [2], εισφορά [2], βάρος [2], 

πρόσοδος [2], [7], εἰσόδημα [7], ἐνοίκιο [5],  φόρος [7], δικαίωμα [7], φορολογία [7] 

β) Παρατηρείται οιονεί πολυσημία διαμέσου της ομωνυμίας κάποιων ελληνικών ισοδυνάμων 

μέσα στο εννοιολογικό πεδίο του ΠΚ, δηλαδή δύο ή περισσότεροι γαλλικοί όροι αποδίδονται 

με ένα και μόνο ένα ελληνικό ισοδύναμο: 

administration + diocèse: διοίκηση [2], arrondissement + district: νομός [2], collecteur + 

receveur: εισπράκτορας [2], compagnie + maîtrise + jurande: συντεχνία [2], arrêt de 

règlement + édit + mandement + ordonnance + règlement: διάταγμα [2] 

Επιπλέον διαπιστώνεται ότι ενδέχεται οι ίδιοι γαλλικοί όροι και τα ίδια ελληνικά ισοδύναμα να 

εμπλέκονται και στην α και τη β κατηγορία. 

γ) Σε κάποιες λίγες περιπτώσεις χρησιμοποιούνται ως ελληνικοί όροι ισοδύναμα που είτε: 

i) παραπέμπουν άμεσα στην οθωμανική αυτοκρατορία: seigneurie – τιμάριο [3], 

seigneur – τιμαριούχος [3] τιμαριώτης [14], είτε 

ii) το επίπεδο λόγου είναι ανοίκειο: seigneur – αφέντης [10] 

δ) Κάποιοι όροι δεν έχουν αποδοθεί στα ελληνικά: ban des vendanges, banvin, blairie, 

bordelage, carpot, emphytéote, entérinement, ferme générale, leyde, marciage. 

ε) Υπάρχουν παγιωμένα ορολογικά ζεύγη:  

i) σε επίπεδο ορολογίας ΠΚ: noble – ευγενής, clergé – κλήρος, bourgeois – αστός, corvée – 

αγγαρεία, tiers état – τρίτη τάξη, Etats généraux – γενικές τάξεις, privilège – προνόμιο, 

province – επαρχία. Τέτοιου είδους ζεύγη δεν αμφισβητούνται. 
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ii) περιπτώσεις ισοδυναμιών που η χρήση τους εκτός πεδίου Ιστορίας, αλλά σε νομικό 

κυρίως επίπεδο έχει παγιώσει σε ζεύγη, όπως droit – δικαίωμα, conseiller – σύμβουλος, 

commissaire – επίτροπος, police – αστυνομία. Καθώς ο βασικός εννοιολογικός πυρήνας του 

γαλλικού όρου γενικά συμπίπτει με εκείνον του ελληνικού, ούτε αυτού του είδους τα ζεύγη 

αμφισβητούνται. 

4   Ποιο υπο-πεδίο για το παλαιό καθεστώς; 
Γενικά, η αιτία ύπαρξης των περισσότερων εκ πρώτης όψεως πολύσημων όρων έγκειται 

στην αναλογία μεταξύ δύο εννοιών, η οποία επιτρέπει στον όρο της μιας να κατονομάζει και 

την άλλη, δημιουργώντας έτσι έναν νέο όρο με βάση μια μερική εννοιολογική ομοιότητα. Η 

ορολογία εκμεταλλεύεται στο μέγιστο βαθμό αυτή τη δυνατότητα [27]. Εδώ πρέπει να 

επισημανθεί ο ρόλος της εννοιολογικής μεταφοράς, την οποία ο επιστημονικός λόγος 

χρησιμοποιεί σε μεγάλο βαθμό. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει ο ορολόγος να γνωρίζει πώς 

συνδέονται οι έννοιες που ήδη υπάρχουν σε συγκεκριμένα πεδία με τρόπο άμεσο μέσω της 

εμπειρίας, γεγονός που, με τη σειρά του, διευκολύνει την προσέγγιση των νέων εννοιών 

[28]. Σε αυτό το θεωρητικό πλαίσο κινούμαστε εδώ με τη σημασιολογική νεολογία, δηλαδή: 

α) όροι από την ελληνική νομική και ιστορική ορολογία αποκτούν μια επιπλέον έννοια, αυτήν 

που προέρχεται από το ΠΚ και που θέλουμε να τους προσδώσουμε. 

β) λεξιλόγιο της γενικής γλώσσας ανάγεται σε ορολογία, καθώς αποκτά μια νέα έννοια με 

την ίδια διαδικασία. 

Τα εννοιολογικά πεδία παίζουν καθοριστικό ρόλο εφόσον περιοριστούν ώστε να 

αντιστοιχούν σε ένα γνωστικό πεδίο [29]. Ο όρος καθορίζεται από τη συγκεκριμένη έννοια 

στην οποία αντιστοιχεί μέσα σε ένα εννοιολογικό πεδίο, η δε χρήση του εξαρτάται από τη 

γνωστική δομή όπου ανήκει, τις παραμέτρους της οποίας πρέπει ο χρήστης να κατέχει [30]. 

Για να ελεγχθεί λοιπόν η ένταξη ελληνικών ισοδυνάμων στο υπο-πεδίο του ΠΚ που ανήκει 

στο ευρύτερο πεδίο της Ιστορίας, προβαίνουμε στην κατά Pottier ανάλυση του ισχυρού 

εννοιολογικού πυρήνα και των γαλλικών όρων και των αποδελτιωμένων και προτεινόμενων 

ισοδυνάμων. Κατά τα λοιπά, η σημασία του όρου αναπαράγεται διαρκώς κατά την εκάστοτε 

επικοινωνιακή συνθήκη, οπότε αίρεται απολύτως η πολυσημία [31].  

Ο ορογράφος προβαίνει σε οριοθέτηση του πεδίου του οποίου θα καταγράψει τους όρους 

και η οποία αποτελεί σταθερό σημείο αναφοράς [32]. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, ο 

βασικός λόγος που καθίσταται δύσκολη η περιχαράκωση του εννοιολογικού υπο-πεδίου 

είναι ότι ιστορικά το ΠΚ αποτελεί απόληξη του γαλλικού μεσαίωνα, οπότε πολλές δομές 

εξακολουθούν να υπάρχουν ως το 1789. Ωστόσο, οι γαλλικοί όροι που το απαρτίζουν γενικά 
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δεν υπόκεινται σε εννοιολογικές μεταβολές, καθώς η πτώση του ΠΚ παγίωσε κατά μέγα 

μέρος το περιεχόμενο των αντίστοιχων εννοιών. Κατά συνέπεια και οι ελληνικοί όροι που 

στο εξής θα ανήκουν στο υπο-πεδίο αυτό αναμένεται να έχουν γενικά σταθερό εννοιολογικό 

περιεχόμενο. 

5   Σημασιολογική νεολογία: προτάσεις 
Τα εννοιολογικά χαρακτηριστικά ελέγχονται για δύο λόγους: 

α) κατέχουν σημαντική θέση στην ανάδειξη ισοδυναμιών μεταξύ γλωσσών, κάτι που 

ενδιαφέρει τον ορογράφο [33]. 

β) δύο ισοδύναμα είναι αδύνατο να διαθέτουν ταυτόσημα εννοιολογικά χαρακτηριστικά [34]. 

Έτσι γίνεται κατανοητό γιατί κάποια ισοδύναμα απορρίπτονται ενώ άλλα υιοθετούνται.  

Τα κριτήρια που πρέπει να πληροί κάθε προτεινόμενο ισοδύναμο είναι: 

i) να περιλαμβάνει τα ακριβέστερα εννοιολογικά στοιχεία 

ii) συντομία και εύκολη απομνημόνευση 

Για να προτείνουμε ισοδύναμα ανατρέχουμε σε:  

α) ελληνική νομική ορολογία (56 παραδείγματα), π.χ. διάταγμα, οικονομική υπηρεσία, φόρος 

νομής, άμεσος φόρος, ένσταση. 

Διακρίνονται οι εξής υποκατηγορίες: 

i) επιλογή ισοδυνάμου μεταξύ αυτών που αποδελτιώθηκαν (34 παραδείγματα): 

- bureau de finances: {δημόσιο + υπηρεσία + είσπραξη + φόροι} 

οικονομική υπηρεσία [2] [5]: {δημόσιο + διεύθυνση υπουργείου + είσπραξη + φόροι}, γραφεῖο 
τῶν οἰκονομικῶν [7]: {τμήμα υπηρεσίας + έλεγχος + έσοδα + έξοδα}  

επιλέγεται το οικονομική υπηρεσία 

- ordonnance: {βασιλιάς + οδηγία + εφαρμογή απόφασης} 

διάταγμα [2] [9] [10] [14]: {διοικητική πράξη + αρχηγός κράτους + προσυπογραφή υπουργού 

+ γενικό περιεχόμενο},  

διάταξη [5]: {τμήμα νόμου + οδηγία + εφαρμογή απόφασης},  

θέσπισμα [7]: {κυβέρνηση + απόφαση + ισχύς νόμου},  

ἔνταλμα [3]: {εντολή + δικαστήριο}, 
οπότε επιλέγεται το διάταξη 

ii) πρόταση νέου ισοδυνάμου όταν τα αποδελτιωμένα κρίνονται μη ικανοποιητικά (20 

παραδείγματα): 



 

 439 

- commission intermédiaire: {μόνιμο + όργανο + ομάδα + αποστολή + συνέχεια 

συνεδριάσεων} 

επιτροπή [2]: {μόνιμο / προσωρινό + όργανο + ομάδα + αποστολή} και προτείνεται 

μόνιμη επιτροπή για ευνόητους λόγους 

- évocation: {μεταφορά + υπόθεση + δικαστήριο} 

ανάκληση [2]: {παύση + ισχύς + νόμος} αλλά προτείνεται  

παραπομπή: {μεταφορά + υπόθεση + δικαστήριο} 

- mainmorte: {άκληρος + υποτελής + ακίνητο + αδυναμία + μεταβίβαση} 

το υπόδουλο [2]: {ανελεύθερο},  

δουλοπαροικία [5]: {σύστημα + φεουδάρχης + έκταση + υποτελής + καλλιέργεια},  

γεώμορο [5]: {μέρος + συγκομιδή + οφειλή + (προς) ιδιοκτήτη γης},  

αλλά προτείνεται το αναπαλλοτρίωτο: {ακίνητο + αδυναμία + μεταβίβαση} 

iii) πρόταση ισοδυνάμου όταν δεν έχει αποδελτιωθεί κανένα (2 παραδείγματα): 

- blairie : {τέλος + ετήσιο + χρήμα / είδος + βοσκή + έκταση ευγενούς} προτείνεται 

φόρος νομής : {τέλος + ετήσιο + χρήμα + δικαίωμα βόσκησης + ξένη έκταση} 

- entérinement : {οριστικός + επισημοποίηση} προτείνεται 

επικύρωση : {οριστικός + επισημοποίηση} 

β) ελληνική ιστορική ορολογία: αγρολήπτης, εδαφονόμιο, συγκράτεια, διαγώγιο (11 

παραδείγματα): 

i) επιλογή ισοδυνάμου μεταξύ αυτών που αποδελτιώθηκαν (4 παραδείγματα): 

- champart: {φόρος + αναλογικό + εσοδεία + 1/3 – 1/20 + είδος} 

δραγματολογία [2] [5]: {συγκομιδή + στάχυα},  

φορολογία σὲ εἶδος [7], φόρος σὲ εἶδος [7]2,  

συγκράτεια [3]: {φόρος + αναλογικό + εσοδεία + είδος}, το οποίο και προκρίνεται. 

- capitation: {τέλος + ετήσιο + κατ’άτομο} 

κεφαλικός φόρος [2] [5] [7]: {τέλος + ετήσιο + κατ’άτομο} το οποίο και επιλέγεται. 

ii) πρόταση νέου ισοδυνάμου όταν τα αποδελτιωμένα δεν ικανοποιούν (5 παραδείγματα): 

- fermier: {κατέχω + γη + μίσθωση + συμβόλαιο} 

πακτωτὴς [2] [5]:  {ενοικιαστής + γη},  

μεγαλοενοικιαστής [7] [3]: {μισθωτής + μεγάλη έκταση + ακίνητο},  

ἐνοικιαστὴς [5]: {πληρώνω + μίσθωση+ ακίνητο},  

                                                           
2  προφανή τα εννοιολογικά χαρακτηριστικά τους. 
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ἐνοικιαστὴς κτήματος [5]: {πληρώνω + μίσθωση + γη},  

αλλά προτείνεται αγρολήπτης: {κατέχω + γη + μίσθωση + συμβόλαιο} 

- cens: {οφειλή + ετήσιος + είδος / χρήμα + χωροδεσπότης + γη} 
κῆνσος [5]: {αξιολόγηση + καταγραφή + περιουσία},  

γεώμορο(ν) [7]: όπως αii παραπάνω,  

γαιοπρόσοδος [5]: {εισόδημα + γη},  

σολιάτικο [3]: {οφειλή + αγρότης + καλλιεργούμενη επιφάνεια},  

συνεισφορά [3]: {συμμετοχή + είδος/χρήμα},  

νοίκι για τη νομή της γης [2]: {μίσθωση + χρήση + γη},  

αλλά προτείνεται εδαφονόμιο: {οφειλή + ετήσιος + είδος/χρήμα + χωροδεσπότης + γη}. 

Τέλος δύο περιπτώσεις είναι αντιδάνεια, οπότε ο γαλλικός όρος έχει κατά μέγα μέρος το ίδιο 

περιεχόμενο με ήδη υπάρχοντα ελληνικό. Ο ένας απαντά σε μεταφράσεις:  

syndic – σύνδικος [2] [7]: {εκπρόσωπος + υπερασπίζομαι + κεκτημένα}  

ενώ ο άλλος όχι, οπότε τον προτείνουμε εμείς:  

emphytéote – εμφυτευτής: {ενοικιαστής + καλλιεργητής + γη + μακρά διάρκεια} 

γ) λεξιλόγιο της γενικής γλώσσας (7 παραδείγματα): εκατοστό, πέμπτο, έκτο, εικοστό, 

εικοστό πέμπτο. 

Είναι η περίπτωση κατά την οποία ο εννοιολογικός πυρήνας του ισοδυνάμου δε σχετίζεται 

με τη διοίκηση ούτε την ιστορία. 

i) επιλογή ισοδυνάμου μεταξύ αυτών που αποδελτιώθηκαν (5 παραδείγματα): 

- dixième: {φόρος + 10% + έσοδα + για όλους}  

αποδελτιώθηκε και υιοθετείταιι το δέκατο {φόρος + 10%} 

ii) πρόταση νέου ισοδυνάμου όταν τα αποδελτιωμένα δεν ικανοποιούν (2 παραδείγματα):  

- centième denier: {φόρος + αναλογικός 1%+ μεταβίβαση + ακίνητο}  

έκτακτη εισφορά: {τέλος + ειδικό / περιστασιακό}  

ενώ προτείνεται το εκατοστό: {φόρος + 1%} 

Συγκεντρώνοντας όλα τα προτεινόμενα ισοδύναμα που αποτελούν σημασιολογικούς 

νεολογισμούς, παρατηρείται η ακόλουθη τυπολογία, από τα απλούστερα στα πιο σύνθετα: 

α) ουσιαστικό: bac – πορθμεία [2], agrier: αγρικό [2] [5], censive: εδαφονομή [2], 
entérinement – επικύρωση, évocation: παραπομπή  

β) ουσιαστικό + ουσιαστικό (γεν.): blairie: φόρος νομής, banalités: δικαιώματα χρήσης  

γ) επίθετο + ουσιαστικό: agent: κρατικός λειτουργός, intendant: γενικός διοικητής, taille: 
άμεσος φόρος  
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δ) επίθετο + ουσιαστικό + ουσιαστικό: lieutenant général de police: γενικός διοικητής 
αστυνομίας. 

6   Συμπεράσματα 

Με την εννοιολογική ανάλυση αναδεικνύονται τα εννοιολογικά χαρακτηριστικά των 

προτεινόμενων ισοδυνάμων και καθίσταται δυνατή η ένταξή τους στο υπο-πεδίο που 

δημιουργείται για το ΠΚ εντός του πεδίου της Ιστορίας. Με αυτό τον τρόπο, κάθε έννοια 

καταλαμβάνει τη θέση που πραγματικά της αναλογεί μέσα στο υπο-πεδίο. Σε επίπεδο όρων, 

αυτό αποκλείει τα φαινόμενα πολυσημίας, αποφεύγονται φαινόμενα ομωνυμίας και 

συνωνυμίας και επιτυγχάνεται, στο μέτρο του δυνατού, μονοσημία και μονοαναφορικότητα, 

παρά το γεγονός ότι τα ελληνικά ισοδύναμα που προτείνονται προκύπτουν με 

σημασιολογική νεολογία. 
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35   Η μεταφρασεολογία ως αυτόνομη επιστήμη και τα γνωστικά 
αντικείμενα στα Φ.Ε.Κ. διορισμού μελών Δ.Ε.Π.  

στα ελληνικά Α.Ε.Ι. 
    

Ελένη Κασάπη 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η εργασία αυτή σκοπό έχει την ταξινόμηση και το σχολιασμό των γνωστικών αντικειμένων που 

περιέχουν στην φρασεολογία-τους τους όρους μετάφραση, διερμηνεία, μεταφρασιολογία και 

μεταφρασεολογία. 

Στα εκλεκτορικά σώματα συμμετέχουν  μέλη  ΔΕΠ που διορίζονται εξωτερικοί κριτές με βάση την λεξική 

συνάφεια του γνωστικού-τους αντικειμένου με κάθε υπο πλήρωση θέση στην ίδια γνωστική περιοχή. 

Λογικό ερώτημα που γεννάται είναι η σχέση των ρυθμιστικών προσδοκιών που αποτελούν το 

υπόστρωμα του θεσμού των εξωτερικών κριτών με τις γνωσιακές προσδοκίες σύμφωνα με την 

ευρύτερη έννοια του όρου «γνωσιακός». 

Η κριτική επιφύλαξη που προκύπτει αυθόρμητα και θα συζητηθεί στη συνέχεια, αφορά τη συμβατότητα 

των μεταφρασεολογικών εννοιών και ονοματολογίας-τους με ζητούμενο οι θεσμοί των κρίσεων να 

λειτουργούν σαν φράγμα έναντι απογοητεύσεων, φράγμα απολύτως απαραίτητο για την εξασφάλιση 

της αναπαραγωγής ειδικών, με συγκεκριμένα γνωσιακά χαρακτηριστικά, στα πανεπιστήμια.  

Ενδεχόμενη τεχνική βοήθεια που μπορεί να λάβουμε από την ΕΛΕΤΟ πιθανόν  να επιτρέψει τη συλλογή 

και διαχείριση μεταφρασεολογικών όρων ειδίκευσης με στόχο την ελαχιστοποίηση στο μέλλον 

αποκλίσεων μεταξύ φωνολογικών και μορφολογικών κανόνων της γλώσσας-μας και μεγιστοποίησης 

της επικοινωνίας μεταξύ ειδικών σε θέματα γνωσιακής και επιστημολογικής ταξινόμησης της 

μεταφρασεολογικής ορολογίας. 

Translation studies as an autonomous discipline and the subject 
fields in the Official Gazette issues by which Members of the 

academic and research staff are appointed  
    

Eleni Kassapi 
ABSTRACT1 

This paper aims to classify and comment the Greek nomenclature of academic disciplines which contain 

the terms «μετάφραση», «διερμηνεία», «μεταφρασιολογία» and «μεταφρασεολογία» in their 

phraseology. 

Members of the academic and research staff (Δ.Ε.Π.) participate in the electoral boards appointed as 

external evaluators according to the lexical relevance of their subject with each vacancy in the same 

field of study. Thereby arises the issue of the relationship between the regulatory expectations which 

                                                           
1  English translation: Despina Theodosiadou 
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constitute the substratum of the external evaluators’ institution and the knowledge based expectations in 

the broader meaning of the term.   

The critical reservation which emerges spontaneously regarding the compatibility of the concepts in the 

field of (T)ranslation (S)tudies in Greece and their nomenclature will be discussed later with the intention 

to assure the function of the evaluation institutions as barriers to disappointment, barriers absolutely 

essential for the reproduction of experts with specific cognitive characteristics in the universities. 

The technical support that we may receive from ELETO will probably permit the collection and 

management of specialization terms in order to minimize the future divergence of the phonological and 

morphological rules of our language and to maximize the communication of experts in knowledge based 

and epistemological TS terminology classification issues. 

 

 
 
 
 

0   Εισαγωγή 

Η πολλαπλότητα και πολυπλοκότητα των αντικειμένων της επιστήμης, της γνώσης αλλά και 

της πράξης της μετάφρασης θέτει, ιδίως μετά τον νέο νόμο του 2007 για τα Α.Ε.Ι.,  το 

πρόβλημα της «συμφιλίωσης» όπως αναφέρει η Ι. Καμτσίδου [1] των διαφορετικών 

γνωστικών προσεγγίσεων των αντικειμένων της Μεταφρασεολογικής έρευνας και πράξης: 

έτσι η επιστημονική κοινότητα των μεταφρασεολόγων, αναζητά και επαναπροσδιορίζει 

κριτήρια διάκρισης, αλλά και μεθόδους γόνιμης συνύπαρξης επιστημών και επιμέρους 

κλάδων-τους  κατά τις διαδικασίες κρίσεις και εξέλιξης των μελών Δ.Ε.Π.  

Υπο αυτές τις συνθήκες αναγκών, σύμφωνα με την Ι. Καμτσίδου, η ακαδημαϊκή επικαιρότητα 

προσφέρει παραδείγματα που αναδεικνύουν νομικές συνέπειες όπως η αξιολόγηση της 

οριζόντιας ή κάθετης συγγένειας γνωστικών αντικειμένων κατα την πλήρωση θέσεων Δ.Ε.Π.  

Το θέμα έχει και οικονομικές όψεις καθώς το 1/3 των μελών των εκλεκτόρων που θα πρέπει 

να προέρχονται από άλλο τμήμα ή άλλο Α.Ε.Ι., όπως αναφέρει και η Ι. Καμτσίδου, 

συνεπάγεται για τα πανεπιστήμια δαπάνες για την μετακίνησή του διδακτικού προσωπικού. 

Για τη μεγιστοποίηση των θετικών αποτελεσμάτων της ρύθμισης, η απάντηση στην 

αναγκαιότητα καθορισμού ουσιαστικής γνωσιακής συγγένειας κρινόμενων και εκλεκτόρων,  

αποτελεί ζήτημα που συνδέεται στενά με την ονοματολογία που προσδιορίζει τα γνωστικά 

αντικείμενα τόσο των θέσεων ΔΕΠ όσο και των εκλεκτόρων. 
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Έτσι ο κόσμος των μεταφραστικών σπουδών και της ορολογίας, καλείται να επιδείξει ένα 

γνωσιακό στυλ που θα μπορεί καθιστά τους ειδικούς επιστήμονες ικανούς να 

συμπεριφερθούν ως τέλειος μηχανισμός επίλυσης των διαφορών άποψης και  μεθοδολογίας  

που δύνανται να αναπτυχθούν στο πλαίσιο λειτουργίας των εκλεκτορικών σωμάτων. 

Ως επιμέρους συμμετοχή στην ανάπτυξη προσεγγίσεων στο ζήτημα που τέθηκε παραπάνω, 

θα αναφερθώ σε παραδείγματα ονοματολογίας τόσο σημασιολογικά διαφανών όσο και 

αδιαφανών γνωστικών αντικειμένων με την έννοια που αποδίδει η Laufer [2] στον όρο 

αδιαφάνεια.  

Οι άξονες για την παρουσίαση των παραδειγμάτων ονοματολογίας προέρχονται απο 

χαρτογραφήσεις των Holmes, Toury2 [3], Snell-Hornby3 [4] και Sager4 [5] και επιτρέπουν σε 

πραγματολογικό επίπεδο τη σύνδεση εννοιών, όρων, προσδοκιών του κόσμου και κόσμου 

των Μεταφραστικών σπουδών. Χωρίς να είναι δυνατό να περιοριστεί η Επιστήμη της 

Μετάφρασης σε μία ή περισσότερες έγκυρες χαρτογραφήσεις, παρέχεται από τα μοντέλα 

αυτά,  μια δυναμική βάση ταξινόμησης σε εφαρμοσμένους και περιγραφικούς κλάδους, σε 

προσανατολισμένη έρευνα στα προϊόντα, στη διαδικασία, στις λειτουργίες των 

μεταφραστικών πράξεων, και τέλος στα επίπεδα ανάλυσης των προϊόντων και της 

διαδικασίας.    

Καθώς ο σκοπός της εργασίας αυτής είναι πρακτικός, ακολούθησα για την ανάπτυξη των 

παραδειγμάτων την συστηματική προσέγγιση των J. Humbley, G. Koby, Sue Ellen Wright 

[6], χρησιμοποιώντας, κάθε  όρο που παρουσιάζω,  ως μέσο προσβασιμότητας στο τυπικό 

και ουσιαστικό πεδίο αναφοράς-του. Κάθε γνωστικό αντικείμενο που εξετάζω το αναλύω σε 

εννοιολογικές μονάδες και χαρακτηριστικά του πλαισίου χρήσης-του. Λόγω του 

πραγματολογικού πλαισίου που επιβάλλει την ανάγκη της επιδίωξης καθιέρωσης 

ονοματολογίας για τους κλάδους της Μεταφρασεολογίας, δόθηκε ιδιαίτερη προσοχή στην 

σταθεροποίηση ενός ισοζυγίου συστηματικών  πληροφοριών μεταξύ της ονοματολογίας των 

χαρτογραφήσεων αναφοράς και των γνωστικών αντικειμένων στην ελληνική.  Στο κείμενο 

υπάρχει ένας αυξημένος αριθμός παραδειγμάτων και σχολιασμών-τους που διευκολύνει την 
                                                           
2  Ο Toury το 1995 ακολουθεί την χαρτογράφηση του  Holmes. Αυτό που προσθέτει είναι οι άξονες 

διάδρασης κλάδων της Θεωρητικής με κλάδους της Εφαρμοσμένης μεταφρασεολογίας. Για να 
φτάσει σε αυτή την χαρτογράφηση ο Toury προφανώς επηρεάστηκε από την Snell-Hornby που 
ανέπτυξε το δικό-της διαστρωματικό μοντέλο το 1988. 

3 Το διαστρωματικό και ολιστικό μοντέλο οριζόντιας και κάθετης θεώρησης της Μεταφρασεολογίας 
αποτελεί θεμελιώδη προσφορά της Snell-Hornby στην επιστημονική αυτοδυναμία της Θεωρίας της 
μετάφρασης.  

4 Στην εργασία βοήθησε ιδιαίτερα η χρήση του μοντέλου του Sager για την οριζόντια και κάθετη 
θεώρηση της ορολογίας στο πλαίσιο χρήσης-της. 
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εννοιοδότηση των εξεταζόμενων όρων αλλά και την κατανόησή-της. Στην ανάπτυξη της 

εργασίας-μου είχα την αγγλική ως γλώσσα αφετηρίας για την ονοματολογία των κλάδων της 

Μεταφρασεολογίας.  

Από τον   Holmes που το 1972 θεμελίωσε τη δομή και την οργάνωση  στη γνωστική  

περιοχή των “Μεταφραστικών σπουδών” μέχρι τον Toury, που με τη σειρά-του το 1995, 

όρισε τη σχέση μεταξύ Θεωρίας της μετάφρασης και Εφαρμοσμένης μεταφρασεολογίας 

πολλές δουλιές και ειδικότητες βρίσκουν τη θέση-τους στον χάρτη του Holmes ο οποίος 

γίνεται βαθύτερα κατανοητός μέσω  των επιπέδων ανάλυσης της μετάφρασης, ως πράξης 

και ως διαικασίας, που το 1988 διατύπωσε η Snell-Hornby.  

Ο χάρτης του Holmes όπως δημοσιεύεται από την Ψηφιακή Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου 

της Tarragona [7], παρατίθεται στη συνέχεια:   

Translation Studies

'Pure' Applied

Theoretical Descriptive

General Partial Product 
Oriented

Process 
Oriented

Function 
Oriented

Translator 
Training

Translation 
Aids

Translation 
Criticism

Medium 
Restricted

Area 
Restricted

Rank 
Restricted

Text-Type 
Restricted

Time 
Restricted

Problem 
Restricted

 
από http://isg.urv.es/library/papers/holmes_map.doc 

 

1   Δεδομένα 

Έχοντας με τον χάρτη του Holmes, μια βάση ταξινόμησης σε εφαρμοσμένους και 

περιγραφικούς κλάδους, σε προσανατολισμένη έρευνα στα προϊόντα, στη διαδικασία, στις 

λειτουργίες των μεταφραστικών πράξεων, και τέλος στα επίπεδα ανάλυσης των προϊόντων 

και της διαδικασίας  παραθέτω τα εξής:  

1.1 από τον ιστότοπο http://www.dflti.ionio.gr/el/view/staff-dep που ανήκει στο κατεξοχήν 

ελληνικό πανεπιστημιακό τμήμα με πλήρη ανάπτυξη προπτυχιακών και μεταπτυχιακών 
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σπουδών στη Μετάφραση και Διερμηνεία, εντοπίζονται και κατηγοριοποιούνται τα ακόλουθα 

γνωστικά αντικείμενα5:   

1.1.1. Θεωρία-Πράξη της Μετάφρασης. 

Με βάση την χαρτογράφηση των Holmes  και Toury, το γνωστικό αντικείμενο αυτό 

εντάσσεται στους κλάδους της Θεωρητικής και Περιγραφικής μεταφρασεολογίας αλλά και 

στον κλάδο της Εκπαίδευσης μεταφραστών [theoretical and descriptive translation 

studies/translator training]. Δηλαδή ταξινομείται και στη Θεωρητική και στην Εφαρμοσμένη 

Μεταφρασεολογία. 

1.1.2. Οικονομική Μετάφραση από τα Αγγλικά προς τα Ελληνικά , Οικονομική Μετάφραση 

από τα Γαλλικά προς τα Ελληνικά, Τεχνική Μετάφραση από τα Γαλλικά προς τα Ελληνικά, 

Τεχνική Μετάφραση από τα Γερμανικά προς τα Ελληνικά, Τεχνική Μετάφραση από τα 

Ελληνικά προς τα Γερμανικά, Τεχνική Μετάφραση από τα Ελληνικά προς τα Αγγλικά. 

Με βάση τους Holmes  και Toury, ταξινομούνται τα αντικείμενα αυτά, στους κλάδους με 

αντικείμενο τα  Ειδικά κείμενα αλλά και την Εκπαίδευση μεταφραστών [area 

restricted/translator training]. Κατά συνέπεια ταξινομούνται και στη Θεωρητική και στην 

Εφαρμοσμένη μεταφρασεολογία. 

1.1.3. Λογοτεχνική Μετάφραση από τα Γαλλικά προς τα Ελληνικά. Σύμφωνα με τους  

Holmes  και Toury, το γνωστικό αντικείμενο ταξινομείται στον κλάδο με αντικείμενο την  

Τυπολογία κειμένων όπου εντάσσεται η Λογοτεχνία και η Βίβλος  σύμφωνα με Mona Baker  

[8] που εδώ ακολουθεί την Snell-Hornby, αλλά και στον κλάδο της Εκπαίδευσης 

μεταφραστών [text type restricted/translator training]. Επομένως  ταξινομείται και στη 

Θεωρητική και στην Εφαρμοσμένη Μεταφρασεολογία. 

1.1.5. Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται:  

α) γνωστικά αντικείμενα με προτεραιότητες όχι σε αυτό που εννοούμε ως μετάφραση  αλλά 

σε εκείνο που περιγράφει η Snell-Hornby ως διεπιστημονικότητα στα διαστρωματικά 

επίπεδα των κρίσιμων περιοχών ανάλυσης της μεταφραστικής πράξης και,  

β) γνωστικά αντικείμενα με κάποια ασθενή τροπικότητα, όπως ορίζεται από  Arcaini: [9], ως 

προς ένα συστατικό-τους: η ασθενής τροπικότητα σημαδεύεται από τον όρο «δυνατότητα» 

που υπάρχει ως συστατικό της φρασεολογίας γνωστικών αντικειμένων και που προσδίδει 
                                                           
5 ΦΕΚ διορισμού ή μονιμοποίησης: 101Γ/11.02.2009, 201/22.08.2003/τ.ΝΠΔΔ, 

151/01.07.2003/τ.ΝΠΔΔ, 298/04.05.2007, 411Γ/07.05.2008, ΦΕΚ διορισμού 73Γ/02.02.2007, 
448Γ/06.07.2007, ΦΕΚ μονιμοποίησης: 1102Γ/03.12.2008, 67/30.03.2001/τ.ΝΠΔΔ 
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δεοντική [deontic] σε αντιδιαστολή με την δεοντολογικά επιτελεστική αξία [performative 

value] κάθε συστατικού του γνωστικού αντικειμένου στο οποίο προτάσσεται ο τροπικός όρος 

αυτός  

1.1.5.1.  Δεξιότητες γραπτού και προφορικού λόγου με δυνατότητες μετάφρασης από τη 

Γαλλική προς την Ελληνική.  Με βάση τους  Holmes  και Toury, το γνωστικό αντικείμενο 

ταξινομείται, ως προς τους κλάδους της Θεωρητικής μεταφρασεολογίας στα επίπεδα 

ανάλυσης και γλωσσικών ικανοτήτων στη μετάφραση ενώ ως προς τους κλάδους της 

Εφαρμοσμένης μεταφρασεολογίας κατηγοριοποιείται, με ασθενή τροπικότητα, στον κλάδο 

της Εκπαίδευσης μεταφραστών [rank restricted/translator training]. 

1.1.5.2.  Αισθητική Φιλοσοφία και Διασημειωτική Μετάφραση με δυνατότητες μετάφρασης 

από την Ιταλική στην Ελληνική. Σύμφωνα με τους  Holmes, Toury αλλά και Gorlee [10] το 

γνωστικό αντικείμενο ταξινομείται στη Λειτουργικά προσανατολισμένη Θεωρητική 

Μεταφρασεολογία και, με ασθενή τροπικότητα, στον κλάδο της Εφαρμοσμένης  

Μεταφρασεολογίας στην Εκπαίδευση μεταφραστών [function oriented DTS/translator 

training].  

1.1.5.3. Τεχνική Μετάφραση από τα Αγγλικά προς τα Ελληνικά με δυνατότητα εφαρμογής 

των νέων τεχνολογιών ΗΥ στη Μετάφραση. Κατά τους  Holmes  και Toury, το γνωστικό 

αντικείμενο ταξινομείται στους κλάδους των Ειδικών κειμένων και της Εκπαίδευσης 

μεταφραστών σε συνδυασμό με εκπαίδευση ή/και χρήση  μεταφραστικών (πολυ)μέσων 

[area restricted/translator training/translation aids]. 

Και αυτό το αντικείμενο ταξινομείται τόσο στη Θεωρητική όσο και στην Εφαρμοσμένη 

μεταφρασεολογία με ασθενή ωστόσο τροπικότητα κατά την αναφορά στα μεταφραστικά 

πολυμέσα. 

1.2. Δεν θα ταξινομηθούν, γιατί δεν συνοδεύονται από αναφορά σε σχετικό ΦΕΚ, τα 

γνωστικά αντικείμενα που εντοπίστηκαν στις ακόλουθες ιστοσελίδες:  

1.2.1. http://www.bscc.duth.gr/index.php?cid=81&st=1: «Εξειδικευμένη Ορολογία Μετάφρα-

σης».  

1.2.2. http://www.enl.uoa.gr/swf/indexloader.html : «Μεταφραστικές Σπουδές».  

1.2.3. http://www.isll.uoa.gr/GR1.HTM : «Ιστορία και Θεωρία της Μετάφρασης».  

1.2.4. http://www.gs.uoa.gr/gr/gr.htm: α) «Λογοτεχνική Μετάφραση, Συγκριτική Λογοτεχνία», 

β) «Ιστορία της Γερμανικής Φιλοσοφίας, Μετάφραση φιλοσοφικών κειμένων». 
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1.2.5. http://www.del.auth.gr/profes_gr.htm: α) «Διδακτική της Γερμανικής ως ξένης 

γλώσσας με έμφαση στη μεταφραστική πρακτική και θεωρία», β) «Θεωρία και πρακτική της 

λογοτεχνικής μετάφρασης». 

1.2.6. http://www.frl.auth.gr/pdf/Odigos-Spoudon-2007-2008.pdf : «Θεωρία Μετάφρασης -

Μεταφρασεολογία» 

1.2.7. http://www.enl.auth.gr/staff/findex.htm : α) “Translation Criticism and Evaluation; 

Reception of Translated Greek Literature in the English-speaking World; History of 

Translation Theory and Practice in Greece», β) «Post-modern Fiction; Critical Theory; 

Women’s Studies; Translation Theory and Practice»,  

1.2.8. http://www.itl.auth.gr/site/index.php/el/prosopiko : α)  "Ιστoρία της ιταλικής λoγoτεχνίας 

με ειδικό αντικείμενo τη Μετάφραση της ιταλικής λoγoτεχνίας", β) «Μεταφρασεολογία με 

ειδικό αντικείμενο: τη Δίγλωσση διερμηνεία (ιταλικού και ελληνικού λόγου)», γ) 

"Μεταφρασεoλoγία με ειδικό αντικείμενo την Κριτική των μεταφράσεων". 

2   Όροι και πλαίσιο χρήσης 

Για την ορολογική εξέταση των in vivo  όρων, συστατικών θα έλεγα, της ειδικής 

ακαδημαϊκής-μας γλώσσας στην Θεωρία και την Πράξη της μετάφρασης,  οι οποίοι 

παρουσιάστηκαν στο 1.1 και στο 1.2 αλλά και της σημασιολογικής-τους διαφάνειας 

[semantic transparency]  θα πρότεινα την αξιολόγηση της   πληροφοριακής-τους φόρτισης 

με γνώμονα, σύμφωνα με τους Dubuc & Lauriston [11], την προσβασιμότητα  που 

προσφέρουν σε μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας που δεν είναι μεταφρασεολόγοι, αλλά 

ανήκουν σε τμήματα όπου κρίνονται ή εξελίσσονται μέλη ΔΕΠ με ειδικότητα  που εντάσσεται 

στη Θεωρία και την Πράξη της μετάφρασης. 

Αποσαφηνίζεται από Dubuc & Lauriston πως η ονοματολογία αντικειμένων υποχρεωτικά  

γίνεται αντιληπτή με την ευρεία έννοια του όρου,  ως οτιδήποτε το οποίο δύναται  να 

εννοιοδοτήσει  φαινόμενα, ιδιότητες, δράσεις και καταστάσεις που μελετώνται απο 

υποκείμενους κλάδους οποιασδήποτε  ευρύτερης επιστήμης όπως είναι και η 

Μεταφρασεολογία η οποία δίνει οντότητα στους εξεταζόμενους όρους, καθώς υπάρχει ως 

πλαίσιο αναφοράς που νομιμοποιεί και καθιστά έγκυρες δράσεις  τις οποίες υπονοούν οι 

εξεταζόμενοι εδώ όροι.  

2.1. Σχετικά με τα (γνωστικά) αντικείμενα που αναφέρονται στο 1.1., δυσκολίες διαχείρησης 

στο πλαίσιο του νόμου ν. 3549/07  παρουσιάζουν  αυτά που αναφέρθηκαν στο 1.1.5.  γιατί:  

α) στο  1.1.5.1.  και στο 1.1.5.2.  δεν υπάρχει σαφής και στενός δεσμός που να τα καθιστά 
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αναγνωρίσιμα συστατικά κάποιου κλάδου της Μεταφρασεολογίας αλλά αποτελούν 

αναγνωρίσιμες μορφές οι οποίες παραπέμπουν στη διεπιστημονικότητα της βάσης της 

Μεταφρασεολογίας και στα διαστρωματικά επίπεδα των κρίσιμων περιοχών ανάλυσης της 

μεταφραστικής πράξης την οποία καλύπτουν σε μικρή έκταση λόγω της χαλαρής 

τροπικότητας στην αναφορά σε αυτήν, χωρίς ωστόσο να αποσαφηνίζεται λεκτικά ο βαθμός 

δεσμού του αντικειμένου με τις Εφαρμογές πληροφορικής.   

2.2. Σχετικά με όρους που αναφέρονται στο 1.2.: φαίνεται πως  θα χρειαστεί να υπάρξει 

ευρύτερη συνεργασία ειδικών επιστημόνων και ορολόγων για την επιλογή μορφών 

καθιέρωσης αντικειμένων όπως στο 1.2.1 που είναι ανάγκη να αποσαφηνιστεί ,  στο 1.2.3. 

όπου στη μορφή-του, ένα υπώνυμο προηγείται του υπερώνυμού-του, στα 1.2.4.,  1.2.5 (α), 

1.2.7 (β) όπου τα αντικείμενα ανήκουν σε αυτοτελή και διακριτά πεδία τα οποία 

παραπέμπουν μάλλον στη διεπιστημονικότητα της βάσης της Μεταφρασεολογίας παρά σε 

καθιερωμένους κλάδους-της, στο 1.2.6. όπου κρίσιμος όρος εμφανίζεται ταυτόχρονα με 2 

εναλλασσόμενες μορφές  οι οποίες παραπέμπουν σε 2 διαφορετικές γλώσσες αφετηρίας, 

στο 1.2.8 (β) όπου ο όρος εμφανίζει μέρη που δεν έχουν καθιέρωση. 

3   Πρόταση: Η καθιέρωση όρων στους κλάδους της μεταφρασεολογίας 

Από την απουσία κανονικότητας η οποία να διέπει φορμαλιστικά όλα τα γνωστικά 

αντικείμενα που ανιχνεύτηκαν μέσω φεκ αλλά και ιστοσελίδων τμημάτων αει, διαφαίνεται η 

αναγκαιότητα να υπάρξει καθιέρωση όρων που περιγράφουν τους κλάδους της 

μεταφρασεολογίας. Στο ακαδημαϊκό πλαίσιο αναφοράς όπου εμπλέκονται τύποι και νόμοι 

αλλά και δημόσιος έλεγχος, θα μπορούσε να γίνει, με τη συμβολή της ΕΛΕΤΟ, υπο την 

επίβλεψη τεχνικών επιτροπών καθιέρωσης ορολογίας, μία οργανωμένη προσπάθεια 

συλλογής όρων, παραγωγής σχετικών γλωσσαρίων και περιγραφής  ορολογικά, 

επιστημολογικά  και κοινωνικά  αποδεκτών προτύπων για την παραγωγή και άλλων νέων 

όρων στο μέλλον.  Θα έχει αξία την προτεινόμενη μελέτη να την πραγματοποιήσει 

ταυτόχρονα και συνεργατικά ομάδα αγγλόφωνων, γαλλόφωνων, γερμανόφωνων και 

ελληνόφωνων μεταφρασεολόγων. 
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36   Terminology in times of economic  
and political globalisation 

    
Jan Roukens 

ABSTRACT 
The consequences of globalisation increased interest for language diversity, in Europe and hopefully 

worldwide. Multilingualism has become a political issue in the EU, although its position is still fragile. Will 

the increased interest for language and cultural diversity be in time? In some domains the answer is 

clearly NO, irreversible destruction has already taken place. What about languages? There is a chance, 

because languages are probably the strongest most sustainable elements of the human cultural 

heritage. But being strong may not be strong enough. Continuing advance of English at the expense of 

other languages in daily life is still a reality, worldwide. Economic and political globalisation continue to 

break down the worlds cultural heritage with astonishing speed, in the interest of providing a level 

playing ground for the large national and multinational interests. Social traditions and agricultural 

biodiversity have fallen for the global rolling mill. The rich European academic system has already 

collapsed into ‘Bologna’ of bachelors and masters where English is promoted as the preferred vehicular 

language and mobility has become the raison-d’-être of the uniform university. 

Living with many languages in a continental setting, such as the EU, or in a wider global setting is not 

obvious. But the problem should not be exaggerated; People the world over have always lived with 

neighbours or ‘foreigners’ speaking other languages. The difference with the past is that the UN asks 

not to fight, but to communicate peacefully. The citizen may have a problem solving the associated 

communication problems on its own. There is a need for an agreed linguistic world order, including 

‘rules of conduct’ and ‘best practices’.  

Η ορολογία σε καιρούς οικονομικής  
και πολιτικής παγκοσμιοποίησης 

    
Jan Roukens 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Οι συνέπειες της παγκοσμιοποίησης μεγάλωσαν το ενδιαφέρον για τη γλωσσική διαφορετικότητα στην 

Ευρώπη και ελπίζουμε παγκόσμια. Η πολυγλωσσία έχει καταστεί πολιτικό θέμα στην ΕΕ, αν και η θέση 

της είναι ακόμα εύθραυστη. Το ερώτημα είναι: το αυξημένο ενδιαφέρον για τη γλώσσα και την 

πολιτισμική διαφορετικότητα θα προλάβει; Σε κάποιους τομείς η απάντηση είναι καθαρά ΟΧΙ· έχει ήδη 

επέλθει μη αναστρέψιμη καταστροφή. Τι γίνεται σχετικά με τις γλώσσες; Υπάρχει μια ελπίδα, γιατί οι 

γλώσσες είναι ίσως τα πιο ανθεκτικά διατηρήσιμα στοιχεία της ανθρώπινης πολιτιστικής κληρονομιάς. 

Ανθεκτικά ναι, αλλά ίσως όχι αρκετά ανθεκτικά. Η συνέχιση της προώθησης της αγγλικής εις βάρος των 

άλλων γλωσσών στην καθημερινή ζωή παραμένει μια πραγματικότητα σε παγκόσμια κλίμακα. Η 

οικονομική και πολιτική παγκοσμιοποίηση εξακολουθούν να κατεδαφίζουν τους κόσμους της 

πολιτιστικής κληρονομιάς με εκπληκτική ταχύτητα, με το ενδιαφέρον να εξασφαλιστεί ισόπεδο γήπεδο 

για το παιχνίδι των μεγάλων εθνικών και πολυεθνικών συμφερόντων. Οι κοινωνικές παραδόσεις και η 
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αγροτική βιοποικιλία έχουν πέσει στο παγκόσμιο «ελασματουργείο». Το πλούσιο ευρωπαϊκό 

ακαδημαϊκό σύστημα έχει ήδη καταρρεύσει σε πτυχία και μεταπτυχιακά τύπου «Μπολόνια», όπου η 

αγγλική προωθείται ως προτιμώμενη γλώσσα-όχημα και η κινητότητα έχει γίνει ο λόγος ύπαρξης του 

ομοιόμορφου πανεπιστημίου. 

Το να ζεις με πολλές γλώσσες σε έναν ήπειρωτικό περίγυρο, σαν την ΕΕ, ή και σε έναν ευρύτερο 

παγκόσμιο περίγυρο, δεν είναι κάτι προφανές. Αλλά το πρόβλημα δεν θα πρέπει να το μεγαλοποιούμε· 

οι άνθρωποι σε όλο τον κόσμο ζούσαν πάντοτε με γείτονες ή «ξένους» που μιλούσαν άλλες γλώσσες. Η 

διαφορά από το παρελθόν είναι ότι ο ΟΗΕ τους ζητάει να μην πολεμούν, αλλά να επικοινωνούν 

ειρηνικά. Ο πολίτης μπορεί να έχει πρόβλημα στο να επιλύει μόνος του τα σχετικά προβλήματα 

επικοινωνίας. Υπάρχει ανάγκη για μια συμφωνημένη γλωσσική παγκόσμια τάξη, που θα 

συμπεριλαμβάνει «κανόνες συμπεριφοράς» και «άριστες πρακτικές». 

 

 

 
 
 
 
1   Economic globalisation: what we fear is what we get 

In 2007 I presented the ‘banana metaphor’ at the end of my presentation for the 6th 

Conference «Hellenic Language and Terminology». In words. Now I am able to illustrate the 

words with some tasty illustrations from the internet.  

In the country where I was born, Indonesia, several hundred types of bananas grew, and 

they still do. You find them in all sizes, colours, shapes and tastes. With globalisation on the 

move since many years, I expected to get at least some of this Indonesian wealth presented 

to me in the Belgian shops. No way! I can still only chose between two very familiar standard 

bananas, grown in Middle-America by large North American fruit companies, and shipped to 

a myriad of places worldwide My conclusion: globalisation did not bring greater diversity and 

more choice of goods, or greater diversity of producers/suppliers, but made it cheaper to 

distribute and sell these standardised products to a much larger number of consumers, via a 

limited number of global distributors. In fact the local growers in Indonesia or any other 

country where bananas grow are denied access to our countries and homes by a few 

‘multinational’ companies that control the chain from their mass plantations to our fruit bowls. 

That, in a nutshell illustrates the purpose and the reality of the much hailed globalisation.  
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Figure 1 

The globalised banana. Left: a collection of ‘natural’ banana’s, still to be found in the 

countries where they grow. They are sold in local markets, but even there they are 

threatened by the globalised banana produced by large multinationals. They will probably 

disappear altogether in a few decades. Right: ‘standard’ banana’s sold in supermarkets all 

over the world. 

 

 

Not only bananas. All the crops cultivated since the beginning of the agricultural evolution 

which spread over the globe over some 5000 years, fall victim to the greediness of a few 

large corporations predominantly North American and European that control standardised 

production and, increasingly, the provision of property-protected seeds. To increase profits 

for the monopolistic enterprises, the diversity of variants of a particular crop will be reduced 

to the bare minimum. Eventually the variation of crops themselves will be reduced. 

Biodiversity organisations estimate that the variety of crops grown by farmers in Europe has 

been reduced by 90% in the last century. Small farmers the world over lose the economic 

basis for their existence. They will take the knowledge of growing particular crops with them 

to their new post-industrial jobs, or to unemployment. Larger farmers will be offered the 

option to produce the standardised single products on their lands, for one or the other 

multinational company. During the transition to the globalised production the enormous 

diversity of products that emerged in 5000 years will be lost, even if the most of the variants 



 

 459 

could be bought in local markets only. What has been gained in the globalisation process: 

the availability of standardised products globally, thanks to a coalition of a few multinationals 

hiring tenants as local producers, and global distributors optimising their profits depending 

on local opportunities. 

2   Globalisation: more than the economy, stupid! 

Economic globalisation is not only typical for the globalisation process in general, economic 

globalisation openly claims to be the driving force of the whole process even if politicians 

present globalisation as an enrichment of life for the citizen. Some large dominant nations or 

groups of nations, such as the EU, exploit the term to maximise their political grip on 

economically weaker nations and to pave the way for their large multinational enterprises 

and other stakeholders. Worldwide multilateral organisations have been set up by the ‘West’ 

to establish and maintain the detailed rules of the global trade game and to ensure that old- 

and newcomers adhere to the rules that have proved to be so beneficial for the large 

companies. The World Trade Organisation has been set up by the US and Europe 

specifically to implement the economic globalisation agenda. The WTO now includes other 

nations, but they were admitted only after they promised to adhere to the original ground 

rules.  

The main objective of multinationals supporting the economic globalisation agenda is to 

establish a so-called ‘level playing field’ in the global market. Wikipedia:  

“A level playing field is a concept about fairness, not that each player has an equal chance 

to succeed, but that they all play by the same set of rules. A metaphorical playing field is 

said to be level if no external interference such as government regulations affects the ability 

of the players to compete fairly.” 

The vocabulary of the globalists is predominantly Anglo-Saxon, the words but also the 

underlying concepts. It is the classical definition of a free and open market, where 

companies and products compete and nobody else than the trade partners have the right to 

interfere. Even government regulations are taboo in the purist interpretation of the level 

playing field. 

3   Globalisation and language 

Are languages interfering with globalised trade relations? Of course they do but, as a recent 

Dutch ‘official’ advice to the government, prepared by the organisations of business 

enterprises and trade unions stipulate: 
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“Internet and the subsequent further spreading of English as a global vehicular language led 

to an unprecedented lowering of communication and transaction costs, leading to an 

increasing number of services (Note: services!) that can be traded internationally” 

This is the single reference to (a) language in the entire 200-page report. Likewise, there is 

no reference to culture except in ‘culture and recreation’ where culture is a service that can 

be sold. Although our national and European politicians have bags full of intercultural 

dialogues in university campuses and other forums brought to the people by globalisation, a 

comprehensive report for the Dutch government about globalisation does not discuss culture 

and language at all.  

It is a popular idea that the internet has promoted English as an international vehicular 

language. But compare internet with the telephone, which has not prompted people to speak 

English. The user of internet decides what language to use. Dutch universities decided not  

to install the excellent Dutch version of Windows in their campuses however, mislead by the 

old idea that technology speaks a language, English. Tourism was instrumental in promoting 

the use of English in many places. International scientific conferences and publications did 

the same for the scientific community. And the multinationals themselves have contributed 

to the advance of English, in particular in the business and trade context. Many 

multinationals decided not to use English as a language to use externally only, but to 

internalise the language, making English their ‘company language’. Speaking it in the board 

rooms and in other meetings and places and insisting that all internal mail and documents 

use English. The level playing field was thus extended outside and inside and for these 

companies speaking English is the norm. Other ‘peripheral’ languages are tolerated for 

sentimental reasons. Multinational companies and their national political companions are the 

driving forces behind this movement, but many international NGOs and supra-governmental 

institutions have jumped on the English-only bandwagon.    

4   National languages and the European Academia 

The reasoning of the economical and political elites was straightforward and simple: instead 

of changing the language of large populations, 450 million people in the EU alone, it is more 

efficient to ensure that the national elites in the EU member states speak English well. And 

equally important, that they speak the English of their professions: of the exact sciences, the 

economy or the social and medical sciences. After all these elites have the influential 

positions in the industrial and business enterprises concerned and the networks surrounding 

them, they will form a societal layer from which the use of English will be dripping down to 
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the ‘common’ people in the course of time. The use of English by the elites on top of the fact 

that the majority of them have graduated from university, have side effects from which the 

globalisation stakeholders benefit. The elites will tend to take the same or similar political 

positions on important issues that have an impact on their commercial and ideological 

interests, even if the majority of the populations have different opinions. 

In practical terms: since the beginning of the 1990s a movement was launched to change 

the various national systems for higher education in the EU and turn 500 years of intellectual 

development into a level playing field wherever feasible. This was what became known as 

the Bologna process or in more abstract terms the development of the European Education 

Area. This standardisation process was justified over and over again by the driving forces 

behind the movement, the university boards selected from the nations’ elites, by the need to 

adapt to the requirements imposed by the globalisation. The scientific and educational staff 

were persuaded with the argument that international scientific communication, oral and 

written, were conducted in English since quite some time and that many textbooks were of 

American origin, even if sometimes in translation. The only group that could not be 

convinced according to a recent Europe-wide study were the students. Only an average 

25% of the students support the language change, 90% of the boards of high schools and 

75 % of the scientific staff (8).  

The goal of the many national elites with respect to the use of English in higher education is 

to conduct all lessons and instructions in English and to turn university campuses into 

English-speaking enclaves. The transition takes time but may be achieved in a decade if 

there is the political will. But fortunately this condition is not met in many European  

countries, particularly in the Southern parts of the EU where the predominant languages 

belong to the Roman, Greek and Slav families. But the opposition is slowly growing in the 

Northern and Eastern parts of the EU, among the people and even among parliament 

members. The main problem is public awareness: the parents sending their children to 

Dutch universities are not aware of the fact that most of the lessons will be in English, and 

that their children will not be allowed to finish their studies in Dutch anyhow. Even if 90% of 

the graduates will find a job in the Netherlands as a teacher, lawyer, medical doctor, 

engineer in a public or private company, civil servant, economist, etc. This is the law of 

globalisation, interpreted by the leading business and political elites. 
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Figure 2 

English Taught Programmes (ETPs) in European higher education - the UK and Ireland 

excluded -. The programmes were offered in the national languages before. The diagram is 

derived from 2007 data collected by Bernd Wächter and Friedhelm Maiworm for the ACA 

(8). The figures should be considered indicative for the relative prevalence of ETPs in 

Europe, because of uncertainties due to the survey method used. In most countries higher 

education is broader than university education. For the ETP champion in Europe, the 

Netherlands, the figure of 25% would rise to 50-60% if applied to universities only. The 

universities needed a decade to arrive where they are today. 

 

However difficult, Go! 
The main assumption is, that their languages are carved into the hearts and minds of the 

European peoples and that they will not allow their own elites or some foreign power to take 

those away from them.  

This is an important but insufficient condition for the survival of language diversity in Europe. 

It must be recognised that some objective factors have propelled English ahead of all other 

languages in Europe, in particular in the academic and scientific domains. These factors 

must be neutralised or at least brought back to bearable proportions. 

Most important is a reversal of political priorities, from the economic and financial domains 

which are in the lead now, to the holistic view which takes into consideration social, cultural, 

ecological and economic aspects of life. If the economic powers continue to define the 
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agendas and their execution and politicians continue to follow as we observed, we better 

forget about cultural and language diversity and about diversity altogether. To change this 

order of priorities sounds impossible. But one can hope, maybe many small steps will lead to 

the balanced governance. 

International scientific communication has increasingly been conducted in English. There is 

a rationale behind this, if everybody speaks and writes only one ‘foreign’ language, it is not 

necessary to know other foreign languages as well. However, if the scientific community 

argues that because English is widely used in international forums, English might as well be 

used in national and regional contexts, say as the instruction language in the national higher 

educational system, a line is crossed that should not be crossed. As the danger obviously 

comes with the exclusiveness of the language in international communication, the counter 

strategy may be the promotion of a limited group of preferred international scientific 

communication languages in a large region, say the EU. The choice may be linked in 

Europe to what has been decided for the internal language regime of some EU institutions: 

French, German and English. A pre-condition for the adoption of any regime of this kind 

must be that all other national languages get full European and national support to develop 

as scientific communication vehicles in their own environments. 

The key to understanding a scientific or technical discourse is knowledge of the terms and 

expressions which are pertinent for the domains concerned. Creative research and 

innovation are likewise impossible without the deep knowledge of the terms and their 

meaning and the assumption that other researchers share this knowledge. 

In society various levels of communication can be distinguished, from exchanges among 

those involved with scientific work themselves to, ultimately, communication to the general 

public about scientific achievements or technical specifications or the outcome of a medical 

examination. Each domain of discourse requires its appropriate way of expression and 

terminology, compatible with the context of the language used in that discourse. It is the 

responsibility of the national governments in association with the professions to ensure that 

the terminology is available and known. The national educational systems have a 

courageous and entrepreneurial role to play in this respect 

At last some light should be shed on the potential role of the EU. This organisation which is 

crucial when it comes to the maintenance of diversity, whether biodiversity or language 

diversity or cultural diversity, has not really been challenged in this paper so far. We 

therefore end this paper with a plea to the political responsible parties to start implementing 
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in a significant way what has been promised by its founders and written down in the first and 

the subsequent European Treaties: 

The Community shall contribute to the flowering of the cultures of the Member States, 

while respecting their national and regional diversity and at the same time bringing 

the common cultural heritage to the fore 

The Community shall take cultural aspects into account in its action under the 
provisions of this Treaty, in particular in order to respect and to promote the diversity 

of its cultures 
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37   Ζητήματα ορολογικού σχεδιασμού: Θεωρία και πράξη 
    

Διονύσιος Γιαννίμπας 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Μία δεκαετία έχει σχεδόν περάσει από τη σύνταξη της μελέτης για το Εθνικό Πρόγραμμα Ορολογικού 

Συντονισμού (ΕΠΟΣ), αλλά και αρκετός καιρός από τη συζήτηση με επίκεντρο το «γαλλικό υπόδειγμα» 

για τον ορολογικό εμπλουτισμό την οποία προκάλεσε η ΕΛΕΤΟ. Διεθνώς, τα ζητήματα ορολογικού 

σχεδιασμού (terminology planning) επανέρχονται διαρκώς στο προσκήνιο, με διάφορες ευκαιρίες. Πού 

βρίσκεται όμως σήμερα η ελληνική ορολογία ως προς την προοπτική προώθησης και εφαρμογής ενός 

ολοκληρωμένου σχεδιασμού; Πού κρίνεται ένα τέτοιο εγχείρημα; 

Με βάση αφενός την εξέταση της διεθνούς και της ελληνικής εμπειρίας και αφετέρου της σχετικής 

θεωρητικής βιβλιογραφίας, επιχειρείται αρχικά η ανάδειξη ορισμένων πτυχών που φαίνεται να 

επηρεάζουν σημαντικά τη διαμόρφωση ενός πραγματιστικού πλαισίου για την αξιοποίηση της 

αποφασιστικής σημασίας συμμετοχής των εμπλεκόμενων σε μια ορολογική πολιτική. 

Παρουσιάζεται αναλυτικά ο κομβικός ρόλος των τελευταίων –όχι μόνον όσων δραστηριοποιούνται στον 

χώρο της Ορολογίας αλλά και των χρηστών των ορολογικών προϊόντων και υπηρεσιών– σε όλο το 

φάσμα του πεδίου εφαρμογής του ορολογικού σχεδιασμού. Παράλληλα, προβάλλεται η διαπίστωση της 

αναγκαιότητας για μια «εσωτερική» και «εξωτερική» δικτύωση στην υλοποίηση μιας εθνικής ορολογικής 

πολιτικής, δικτύωση που έχει ταυτόχρονα ως αφετηρία και προορισμό το σύγχρονο ηλεκτρονικό και 

παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον. 

Terminology Planning Issues: theory and practice 
    

Dionysios Giannibas 
ABSTRACT 
Almost a decade has passed since the drafting of the study for the National Programme for 

Terminological Coordination (EPOS) in Greece, and some time now since a discussion focused on the 

“french model” for terminological enrichment was initiated by the Hellenic Society for Terminology 

(ELETO). On an international level, terminology planning issues tend to come to the fore on various 

occasions. Still, what are the prospects today for Greek terminology regarding the promotion and 

implementation of a comprehensive plan? What does such an effort come down to? 

Based on both the international and the Greek experience and on the theoretical literature, the paper 

highlights initially certain aspects that tend to affect significantly the setting up of a realistic framework 

aimed at making the best of a much needed involvement of the stakeholders in a terminology policy. 

Special emphasis is given to the critical role of the stakeholders –not only those systematically involved 

in terminology work but also the users of terminological products and services– across the scope of 

terminology planning. Moreover, the point is made for “intra-” and “extra-” networking within the 

framework of a national terminology policy, with today’s global electronic village as both a starting point 

and a destination. 



 

 466 

0   Εισαγωγή 
Σύμφωνα με το Σχέδιο Διεθνούς Προτύπου ISO/DIS 29383 «Ορολογικές πολιτικές – 

Διαμόρφωση και υλοποίηση»1 (Terminology policies – Development and implementation), 

ορολογικός σχεδιασμός (terminology planning) είναι  

«σχεδιασμός που, με κίνητρο είτε την ανάπτυξη της γλώσσας είτε την ειδική γνώση, 
αναπτύσσει την ορολογία σύμφωνα κυρίως με τις ανάγκες και τις απαιτήσεις της 
ειδικής επικοινωνίας»1, 

ενώ ορολογική πολιτική (terminology policy) είναι  

«στρατηγική που διαμορφώνεται στο επίπεδο λήψης αποφάσεων σε μια κοινότητα 
συγκεριμένης γλώσσας, θεματικού πεδίου ή επαγγέλματος, για την ανάπτυξη ή 
ρύθμιση αναδυόμενων ή υφιστάμενων ορολογιών για διάφορους σκοπούς»1. 

Θα μπορούσαμε να πούμε ότι η ορολογική πολιτική είναι το όχημα που χρησιμοποιεί ο 

ορολογικός σχεδιασμός για να βρει πρακτικά έναν δρόμο προς την υλοποίηση. Όπως είναι 

αναμενόμενο, στη χρήση εναλλάσσονται αδιακρίτως, και, για να μην περιπλέξουμε τα 

πράγματα, περνώντας στο κύριο μέρος της ανακοίνωσης όπου η πράξη έχει τον πρώτο 

λόγο, θα χρησιμοποιούμε κυρίως τον όρο ορολογική πολιτική. 

Ιστορικά, ο ορολογικός σχεδιασμός αντιμετωπίστηκε αρχικά ως μέρος του γλωσσικού 

σχεδιασμού, από τον οποίο, άλλωστε, «κληρονόμησε» στοιχεία τόσο ως προς την 

κατασήμανση όσο και ως προς τις σημασιολογικές του αναφορές. Ωστόσο σήμερα, ένδειξη 

ίσως της ενηλικίωσής του, εμφανίζει τάσεις χειραφέτησης από μια κηδεμονία που μάλλον 

περιοριστικό χαρακτήρα είχε. Μπορεί ο ορολογικός σχεδιασμός να έχει φαινομενικά 

στενότερο πεδίο εφαρμογής από τον γλωσσικό σχεδιασμό, μια και συνδέεται με την ειδική 

γλώσσα, ακριβώς όμως για τον λόγο αυτό πρόκειται λιγότερο για μια σχέση υπαγωγής και 

περισσότερο για μια σχέση συμπληρωματικότητας –όσο και αν αυτό φαντάζει οξύμωρο. 

Η εξήγηση βρίσκεται στο γεγονός ότι ουσιαστικά διαφέρουν ως προς την οπτική γωνία και 

τον τελικό στόχο, που στη μεν περίπτωση του γλωσσικού σχεδιασμού έχουν την αναφορά 

τους στο μέσο επικοινωνίας μιας γλωσσικής κοινότητας, στη δε περίπτωση του ορολογικού 

σχεδιασμού στο μέσο επικοινωνίας μίας ή περισσότερων κοινοτήτων ειδικής γνώσης2. 

Χαρακτηριστικά, ο ορολογικός σχεδιασμός μπορεί να αφορά και εξωγλωσσικές μορφές 

αναπαράστασης γνώσης (τύπους, σύμβολα κ.λπ.), ενώ πολλές φορές, λόγω ακριβώς της 

εννοιοκεντρικής ματιάς της Ορολογίας, κινείται με άξονα την οργάνωση των εννοιών σε 

συστήματα, αφήνοντας σε δεύτερο πλάνο τις κατασημάνσεις τους στις διάφορες γλώσσες. 

                                                           
1  Απόδοση του γράφοντα. 
2  Εξ ου και η συνάφειά του με τον σχεδιασμό της επιστημονικής και τεχνολογικής δραστηριότητας. 
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Σε κάθε περίπτωση, βέβαια, γλωσσικός και ορολογικός σχεδιασμός εμφανίζουν έναν μεγάλο 

βαθμό επικάλυψης και αλληλεξάρτησης, που τείνει να αυξομειώνεται ανάλογα με τις 

συνθήκες κάτω από τις οποίες εφαρμόζονται κάθε φορά3. Πρακτικά, λοιπόν, επιβάλλεται μια 

διακριτή μεν, συντονισμένη δε αντιμετώπισή τους.  

Σημειώνουμε ότι ο ορολογικός σχεδιασμός, ανάλογα με την περίπτωση, μπορεί:  

• να εφαρμόζεται σε μονογλωσσικό ή πολυγλωσσικό περιβάλλον, 
• να εστιάζεται ή όχι σε ένα ή περισσότερα θεματικά πεδία, 
• να εφαρμόζεται σε τοπικό, εθνικό ή διεθνές επίπεδο, και 
• να αποτελεί δραστηριότητα –κατά κύριο λόγο– κυβερνητικών ή μη κυβερνητικών, 

εμπορικών ή μη οργανισμών. 

1   Η εμπειρία 
Η αλήθεια είναι ότι η ύπαρξη ή όχι ορολογικής πολιτικής [στο εξής ΟΠ] σε ένα συγκεκριμένο 

περιβάλλον δεν αντιστοιχεί σε κάτι άσπρο-μαύρο αλλά μάλλον σε διαβαθμίσεις του γκρι. 

Βέβαια, από τη στιγμή που πρόκειται για, στοιχειώδη έστω, στρατηγική, μια ΟΠ, για να 

δικαιολογεί τον τίτλο της, προϋποθέτει μια κάποια συνειδητή και συστηματική προσέγγιση. 

Δεν απαντάται όμως πάντοτε με κάποιο επίσημο ένδυμα, ούτε είναι συνήθως 

ολοκληρωμένη στον επιθυμητό βαθμό. Μερικές φορές μπορεί απλώς να παίρνει τη μορφή 

μιας καθιερωμένης πρακτικής, ενώ άλλες να αποτελεί μια δευτερεύουσα και ίσως αφανή 

συνιστώσα μιας πολιτικής που αναφέρεται σε ένα «ευρύτερο» πλαίσιο. Γι’ αυτό και γενικά 

δεν αφθονούν τα χαρακτηριστικά παραδείγματα σύλληψης και εφαρμογής μιας ΟΠ. 

Οι αξιομνημόνευτες περιπτώσεις εθνικής4 ΟΠ δεν φτάνουν ούτε σε διψήφιο αριθμό. Ο 

Καναδάς (Κεμπέκ), η Καταλονία, η Γαλλία, η Ουαλία, η Ιρλανδία, η Χώρα των Βάσκων και η 

Νότια Αφρική είναι πάνω-κάτω τα επιφανέστερα μέλη αυτής της πολύ μικρής λέσχης5. Και 

είναι φανερό ότι πρόκειται σχεδόν αποκλειστικά (με την εξαίρεση της Γαλλίας) για 

περιπτώσεις όπου υπάρχουν μειονοτικές γλώσσες –λιγότερο ή περισσότερο 

επαπειλούμενες– για τις οποίες έχει υιοθετηθεί από τις επίσημες αρχές μια πολιτική 

προστασίας ή ενίσχυσης. Οι ιστορικές και κοινωνικοπολιτικές συνθήκες διαφέρουν ασφαλώς 

αισθητά, είναι παρούσα όμως η συνειδητή και συστηματική προσέγγιση των ζητημάτων 

                                                           
3  Στην περίπτωση μιας εθνικής ορολογικής πολιτικής, ο δεσμός αυτός εμφανίζεται συνήθως ισχυρός. 

Αντίθετα, στην περίπτωση της ορολογικής πολιτικής ενός διεθνούς οργανισμού που 
δραστηριοποιείται σε συγκεκριμένο τομέα (π.χ. ΠΟΥ), αδυνατίζει σημαντικά. 

4  Είναι η «κλασική» ΟΠ, που έχει εφαρμογή σε εθνικό επίπεδο (σε συγκεκριμένο κράτος) ή στο 
επίπεδο μιας λίγο ή πολύ αυτόνομης γλωσσικής κοινότητας. Λόγω και του μεγαλύτερου 
ενδιαφέροντος που παρουσιάζει για την ελληνική πραγματικότητα, έχει στην παρούσα ανακοίνωση 
τον πρώτο λόγο. 

5  Λιγότερο τυπικές περιπτώσεις ΟΠ απαντούν ενίοτε εκεί όπου υπάρχει κάποια οργανωμένη 
ορολογική δραστηριότητα, συνήθως με την καταλυτική παρουσία κάποιου φορέα ή δικτύου. 
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ανάπτυξης, διαχείρισης και διάχυσης της ορολογίας, με κυρίαρχο κίνητρο την ενίσχυση του 

«οπλοστασίου» μιας γλώσσας που βρίσκεται σε μειονεκτική θέση. Μια σημαντική θεσμική 

στήριξη, ή τουλάχιστον ένα έντονο ρεύμα αποδοχής στην κοινωνία, φαίνεται επίσης να είναι 

κοινό στοιχείο στις προσπάθειες αυτές. 

Η Unesco, γνωρίζοντας καλά τη σπουδαιότητα της Ορολογίας και του ορολογικού 

σχεδιασμού για την επιστημονική και τεχνική πληροφόρηση και εκπαίδευση, ήδη από τη 

δεκαετία του 1980 είχε επεξεργαστεί, κυρίως στους κόλπους του Infoterm, «οδηγούς» και 

άλλες εκδόσεις για ζητήματα ΟΠ, με έμφαση στις ανάγκες των αναπτυσσόμενων χωρών. Η 

δραστηριότητα αυτή οδήγησε το 2005 στην έκδοση «Κατευθυντήριες γραμμές για 

ορολογικές πολιτικές» (Guidelines for Terminology Policies), που αποτελεί έκτοτε το 

κυριότερο σημείο αναφοράς για το αντικείμενο αυτό. Μια συντομευμένη και ελαφρώς 

τροποποιημένη μορφή του είναι και το Σχέδιο Διεθνούς Προτύπου ISO/DIS 29383, που 

αναμένεται να γίνει Διεθνές Πρότυπο εντός του 2010. Τα κείμενα αυτά αντικατοπτρίζουν το 

απόσταγμα της εμπειρίας διεθνώς και, πάντοτε με τη λογική του «κοινού παρονομαστή», 

παρέχουν μια καλή πρακτική για τη διαμόρφωση και υλοποίηση μιας ΟΠ, υιοθετώντας 

κυρίως μια οπτική ανάλογη με εκείνη της διαχείρισης ενός έργου. 

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τα ζητήματα της ΟΠ δεν έχουν ωριμάσει όσο θα περίμενε κανείς 

με δεδομένη τη συνεχή πίεση της πολυγλωσσίας. Στο πλαίσιο του έργου POINTER το 1996 

είχαν μελετηθεί διάφορα σημεία που άπτονται άμεσα μιας ΟΠ σε ευρωπαϊκό επίπεδο και 

είχαν γίνει σχετικές συστάσεις, η συνέχεια όμως ήταν μάλλον φτωχή, με κάποια μεμονωμένα 

ενδιαφέροντα αποτελέσματα από τα έργα EuroTermBank, ENABLER και EUROMAP. Το 

έργο TDCnet και η πρόβλεψη για λειτουργία του ETIS (European Terminology Information 

Server) είναι δύο χαρακτηριστικά παραδείγματα ελπιδοφόρων εγχειρημάτων που δεν 

τελεσφόρησαν. Πρόσφατες πρωτοβουλίες όπως η ερευνητική υποδομή CLARIN και το 

θεματικό δίκτυο FLaReNET αναθερμαίνουν κάποιες προσδοκίες, τουλάχιστον σε σχέση με 

τον συντονισμό σε κρίσιμα ζητήματα. 

Γενικά παρατηρείται διεθνώς, ιδίως τα τελευταία χρόνια, μια αρκετά έντονη δραστηριότητα 

στο πεδίο της ΟΠ, η οποία όμως παραμένει κυρίως σε επίπεδο διερεύνησης και/ή 

ενημέρωσης. Τα εγχειρήματα εφαρμογής ΟΠ είναι λίγα, και ακόμη λιγότερα αυτά που έχουν 

ικανό παρελθόν, και από την άποψη αυτή είναι βέβαιο ότι πολλά μένουν ακόμη να μάθουμε. 

Η ελληνική εμπειρία, ή καλύτερα προϊστορία, δεν είναι και τόσο φτωχή όσο θα φανταζόταν 

κανείς κρίνοντας από την ανυπαρξία εθνικής ΟΠ σήμερα. Αρκεί να ρίξει μια ματιά στις 

μελέτες που εκπονήθηκαν εν όψει του Συντονισμένου Ερευνητικού Προγράμματος 

«Απόδοση Ορολογίας στα Ελληνικά» το 1991 και του Εθνικού Προγράμματος Ορολογικού 
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Συντονισμού (ΕΠΟΣ) το 2000, για να διαπιστώσει ότι αποτελούσαν συνολικές προτάσεις για 

μια πολυδιάστατη εθνική ΟΠ, με σαφές όραμα και διαθεματική προσέγγιση. Είναι 

πραγματικά ατυχές, αν όχι λυπηρό, που κανένα από τα προγράμματα αυτά δεν 

υλοποιήθηκε τελικά, κάτι που δεν είχε σχέση παρά με την ανεπάρκεια των «αρμόδιων» για 

τις αναγκαίες ενέργειες σε επίπεδο λήψης αποφάσεων. Είναι και βέβαιο όμως ότι η μαγιά –

και κάτι παραπάνω– για μια εθνική ΟΠ υπάρχει. Και χωρίς αμφιβολία θα πρέπει πάλι να 

αναλάβουν δράση οι άμεσα ενδιαφερόμενοι. Ο ρόλος των τελευταίων είναι που θα μας 

απασχολήσει στη συνέχεια, ένας ρόλος ο οποίος συχνά υποβαθμίζεται στην πράξη παρά 

την σημασία του για την επιτυχία μιας ΟΠ. 

2   Οι εμπλεκόμενοι και η ορολογική πολιτική 
Θα εστιάσουμε την προσοχή μας στην κεντρική θέση που κατέχουν οι εμπλεκόμενοι στη 

σκηνή της ΟΠ, φωτίζοντας μεταξύ άλλων πτυχές της ΟΠ που διερευνούν το περιβάλλον, 

προετοιμάζουν το κλίμα, διαμορφώνουν το πλαίσιο και διασφαλίζουν τις συνθήκες για μια 

ουσιαστική συμμετοχή τους. 

2.1   Προετοιμάζοντας το έδαφος 

→ Ανάλυση της τρέχουσας κατάστασης 

Η αποτύπωση της τρέχουσας κατάστασης αποτελεί τη βάση όχι μόνο για τις επιλογές που 

γίνονται σε κάθε βήμα της ΟΠ αλλά και για την επιχειρηματολογία που αναπτύσσεται 

ενώπιον τρίτων. Επένδυση στην προεργασία αυτή έχει ως αποτέλεσμα την εξοικονόμηση 

χρόνου και χρήματος, ενώ διευκολύνει και την εύρεση ερεισμάτων για την ΟΠ σε διάφορα 

επίπεδα. Καθώς μάλιστα στη συγκεκριμένη φάση απαιτείται η συμμετοχή διαφόρων 

εμπλεκόμενων, δημιουργείται και ο πρώτος πυρήνας που θα στηρίξει τα επόμενα βήματα.  

Παρόλ’ αυτά, η τόσο αναγκαία αυτή προεργασία συχνά παραμελείται, ή και παρακάμπτεται 

εντελώς. Αυτό συνήθως οφείλεται σε αντικειμενική ή υποκειμενική έλλειψη χρόνου και/ή 

πόρων, όχι σπάνια όμως και σε μια αίσθηση από την πλευρά των υπεύθυνων του όλου 

εγχειρήματος, ιδίως όταν πρόκειται για ειδικούς της Ορολογίας, ότι διαθέτουν ικανή εποπτεία 

του χώρου και του αντικειμένου ώστε να παρακάμψουν αυτή τη φάση, κάτι που συχνά 

αποδεικνύεται αργότερα μεγάλο σφάλμα. 

Η μελέτη της τρέχουσας κατάστασης περιλαμβάνει ασφαλώς την καταγραφή και ανάλυση 

των εμπλεκόμενων και των υφιστάμενων ορολογικών πόρων και δραστηριοτήτων, αλλά και 

του γενικότερου γλωσσικού, κοινωνικοπολιτισμικού και θεσμικού περιβάλλοντος που 

επηρεάζει τα ορολογικά πράγματα. 

Έτσι, ο εντοπισμός αδυναμιών και προβλημάτων (ελλείψεων, επικαλύψεων, αντιφάσεων 
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κ.τ.ό.) αλλά και θετικών σημείων, η αξιολόγηση και ιεράρχηση των αναγκών και η 

στοχοθεσία βασίζονται σε πραγματικά στοιχεία και όχι σε γενικές παραδοχές, πράγμα που 

περιορίζει σημαντικά και την αβεβαιότητα τόσο στην προδιαγραφή των αναμενόμενων 

αποτελεσμάτων όσο και στην εκτίμηση του κόστους. 

→ Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση 

Με την πρώτη αναγνώριση του εδάφους, ή και παράλληλα με αυτή, είναι σημαντικό να 

καταρτίζονται και να υλοποιούνται δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης γύρω από τα 

ορολογικά θέματα γενικότερα και σχετικά με την αναγκαιότητα μιας σαφούς ΟΠ ειδικότερα. 

Οι δράσεις αυτές έχουν αποδέκτες τους διάφορους εμπλεκόμενους στην ορολογική 

δραστηριότητα (λειτουργώντας μάλιστα ως το πρώτο βήμα για μια πιο ενεργό συμμετοχή), 

και το περιεχόμενό τους θα πρέπει να προσαρμόζεται ανάλογα. Δύο είναι οι κυριότερες 

ομάδες αποδεκτών: οι χρήστες της ορολογίας και οι παράγοντες που παρέχουν οικονομική 

ή θεσμική στήριξη στην ορολογική δραστηριότητα. Ειδικά για τους τελευταίους, η 

ευαισθητοποίησή τους μπορεί να κάνει τη διαφορά μεταξύ της παροχής μιας απλής 

«επίσημης» έγκρισης της ΟΠ και μιας ουσιαστικής δέσμευσης για την υλοποίησής της. 

Το πόσο αναγκαίες είναι τέτοιες δράσεις γίνεται κατανοητό αν αναλογιστεί κανείς τούτο: 

παρά το γεγονός ότι διανύουμε μια περίοδο μεγάλης «έκρηξης» στις τεχνολογίες της 

πληροφορίας και της επικοινωνίας και η διείσδυσή τους στην καθημερινή προσωπική και 

επαγγελματική ζωή είναι τέτοια που ό,τι συνδέεται με τον έναν ή τον άλλο τρόπο μαζί τους 

τραβά σχεδόν αυτόματα την προσοχή, η Ορολογία έχει «καταφέρει» να παραμένει στην 

αφάνεια. Πολλοί είναι αυτοί που δεν κατανοούν στοιχειωδώς έστω την έννοια, και ακόμη 

περισσότεροι αυτοί που δεν έχουν καμία επίγνωση της απουδαιότητάς της. Ίσως ο βασικός 

λόγος γι’ αυτό να είναι ότι όταν κάτι βρίσκεται σχεδόν παντού γίνεται τελικά αόρατο. Και 

τελικά δύσκολα πείθεις ότι ένα τόσο κοινό αγαθό χρειάζεται κάποια ιδιαίτερη προσοχή. 

Ένας δίαυλος που, εφόσον αξιοποιηθεί με γνώση και συνέπεια, μπορεί να αποδειχθεί 

αποτελεσματικός στη διαμόρφωση μιας εν γένει θετικής στάσης απέναντι στην Ορολογία 

είναι το εκπαιδευτικό σύστημα σε όλα τα επίπεδα, συμπεριλαμβανομένων και των 

προγραμμάτων κατάρτισης και διά βίου μάθησης. Επίσης, πολύ χρήσιμη είναι και η ανοιχτή 

έκφραση υποστήριξης της «υπόθεσης» της Ορολογίας εκ μέρους προσώπων που 

διαθέτουν κάποια επιρροή στην κοινωνία γενικά ή σε συγκεκριμένους χώρους.6 

                                                           
6  Ιδιαίτερα αποτελεσματική έχει φανεί και η διεργασία της διαβούλευσης, η οποία έχει 

«πολυχρηστικό» χαρακτήρα. Η διαβούλευση έχει εφαρμογή τόσο στην ανάλυση της τρέχουσας 
κατάστασης και στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση όσο και ως «μηχανισμός» ενεργοποίησης 
των εμπλεκόμενων και δίαυλος για την αξιοποίηση της συμβολής τους, και μπορεί να διεξάγεται 
μέσω συναντήσεων, ημερίδων, συνεδρίων, συνεντεύξεων, και ερευνών με χρήση ερωτηματολογίου. 
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Καθώς ο στόχος είναι να «περάσει το μήνυμα» σε ανθρώπους που κατά κανόνα δεν είναι 

ειδικοί στο αντικείμενο, μεγάλο ρόλο παίζει η απλότητα και η σαφήνεια στον λόγο και στον 

τρόπο παρουσίασης. Αυτό μπορεί να σημαίνει ακόμη και αποφυγή μιας συνεχούς αναφοράς 

στην ίδια την «Ορολογία» και εναλλακτική χρησιμοποίηση μιας έμμεσης αναφοράς μέσω 

των δραστηριοτήτων που συνδέονται άρρηκτα μαζί της (όπως η πληροφόρηση και η 

μετάδοση της γνώσης), για την ανάδειξη ασφαλώς και πάλι της ζωτικής σημασίας της 

Ορολογίας. 

Η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση ουσιαστικά δεν σταματούν ποτέ. Ακόμη και στην 

ιδανική περίπτωση όπου τα πράγματα έχουν προχωρήσει σύμφωνα με τον σχεδιασμό και η 

ΟΠ φαίνεται να υλοποιείται χωρίς προβλήματα, πάντοτε θα πρέπει να προβάλλονται τα 

αποτελέσματα της ορολογικής δραστηριότητας και να προωθούνται όλα τα σχετικά ζητήματα 

στο προσκήνιο και στον χώρο της δημόσιας συζήτησης. Μόνον έτσι διαμορφώνεται και 

διατηρείται το κλίμα αποδοχής που είναι απαραίτητο για την επιτυχία της ΟΠ σε βάθος 

χρόνου. Επιτυχία που, ας μην ξεχνάμε, δεν μετριέται με την άνθηση της ορολογικής 

δραστηριότητας αυτής καθεαυτής αλλά με την υιοθέτηση των όρων στην πράξη από τους 

χρήστες. 

→ Η διαχείριση αλλαγής 

Η υλοποίηση μιας ΟΠ είναι βέβαιο ότι προϋποθέτει ή επιφέρει μικρές ή μεγάλες αλλαγές σε 

διάφορα επίπεδα και χώρους, αλλαγές που μπορεί να αφορούν πρακτικές, νοοτροπίες κ.λπ. 

Όσο μεγαλύτερο είναι το βάθος ή το εύρος μιας αλλαγής, και όσο στενότερα τα χρονικά 

περιθώρια προσαρμογής, τόσο μεγαλύτερη είναι και η αντίσταση που αυτή βρίσκει. 

Για την αντιμετώπιση τέτοιων καταστάσεων, είναι χρήσιμο να εφαρμόζονται τεχνικές 

διαχείρισης αλλαγής (change management). Η έγκαιρη διάγνωση παίζει μεγάλο ρόλο (βλ. 

και «Ανάλυση της τρέχουσας κατάστασης»), ενώ η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση 

μπορούν να έχουν και εδώ εντυπωσιακά αποτελέσματα, καθώς η αντίσταση συχνά δεν είναι 

παρά η έκφραση μιας στάσης δυσπιστίας ή ενός αισθήματος φόβου απέναντι στο 

καινούργιο και άγνωστο. Μπορεί βέβαια να πρόκειται και για μια πιο συνειδητή επιλογή 

«υπέρ της αδράνειας», χωρίς να αποκλείεται και η περίπτωση της προάσπισης θιγόμενων 

συμφερόντων. 

Σε κάθε περίπτωση, η ανάδειξη των θετικών συνεπειών της ΟΠ, η παροχή κινήτρων και/ή 

κατάρτισης (ως μέσων «υποβοήθησης» της προσαρμογής, ανάλογα με την περίπτωση), και 

κυρίως η υιοθέτηση, κατά το δυνατόν, των «μικρών βημάτων» αντί των «μεγάλων αλμάτων» 

είναι τεχνικές που εφαρμόζονται σε τέτοιες περιπτώσεις. 
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2.2 Οι εμπλεκόμενοι στο επίκεντρο της ΟΠ 

→ Ποιοι είναι οι εμπλεκόμενοι σε μια ΟΠ; 

Σύμφωνα με έναν ορισμό από σχετικό κείμενο της Παγκόσμιας Τράπεζας7, ο εμπλεκόμενος 

(stakeholder) είναι «φυσικό πρόσωπο, ανοργάνωτη ομάδα φυσικών προσώπων ή 

οργανισμός (συλλογικό όργανο) με δεδηλωμένο ή ενδεχόμενο συμφέρον σε ένα ζήτημα 

πολιτικής»8. Προκειμένου για μια ΟΠ, επομένως, θεωρητικά όλοι –πρόσωπα, ομάδες ή 

οργανισμοί– όσοι μετέχουν σε μια γλωσσική κοινότητα ή σε μια κοινότητα ειδικής γνώσης, 

είναι εμπλεκόμενοι. 

Με γνώμονα τον «ρόλο» που παίζουν στον κύκλο της ορολογικής δραστηριότητας, 

μπορούμε να τους ομαδοποιήσουμε ως εξής: 

• δημιουργοί ορολογίας (π.χ. επιστήμονες, τεχνικοί, επαγγελματίες), 
• παραγωγοί ορολογικών προϊόντων και υπηρεσιών (π.χ. ορολόγοι, λεξικογράφοι, 

μεταφραστές, μέλη επιτροπών τυποποίησης, δημιουργοί οροπληροφορικών 
εφαρμογών), 

• διανομείς ορολογικών προϊόντων και υπηρεσιών (π.χ. εκδότες λεξικών, παροχείς 
υπηρεσιών πληροφόρησης), και 

• χρήστες ορολογίας και ορολογικών προϊόντων και υπηρεσιών (δυνητικά, όλοι οι 
πολίτες). 

Εδώ θα πρέπει να προστεθεί και η «ειδική» κατηγορία όσων εμπλέκονται στην παροχή 

θεσμικής και οικονομικής στήριξης στην ορολογική δραστηριότητα (π.χ. δημόσιες αρχές, 

χορηγοί). 

Τονίζουμε, ωστόσο, ότι η ομαδοποίηση αυτή δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην πράξη για 

να τοποθετηθεί «ετικέτα» σε συγκεκριμένα πρόσωπα ή οργανισμούς, ούτε καν σε σχέση με 

την «ιδιότητά» τους (γι’ αυτό και τα εντός παρενθέσεων παραδείγματα είναι τελείως 

ενδεικτικά). Ένας επιστήμονας, λόγου χάρη, μπορεί να είναι ανάλογα με την περίσταση 

δημιουργός ορολογίας (παράγοντας νέα γνώση), παραγωγός ορολογικού προϊόντος 

(συντάσσοντας ένα γλωσσάριο στο αντικείμενο της ειδικότητάς του) και βέβαια χρήστης. 

→ Ποια τα οφέλη για μια ΟΠ από τη συμμετοχή των εμπλεκόμενων; 

Έστω και αν θεωρούμε αυτονόητο ότι η συμμετοχή των εμπλεκόμενων έχει να προσφέρει 

πολλά, καλό είναι να αναφερθούμε σε συγκεκριμένα σημεία όπου εντοπίζονται οφέλη: 

- Το γεγονός ότι κάποιος μετέχει στη διαμόρφωση και υλοποίηση μιας πολιτικής, καθιστά 

συνήθως ευμενέστερη τη στάση του απέναντι στην πολιτική. Και μόνον το γεγονός ότι του 

                                                           
7  http://www1.worldbank.org/publicsector/anticorrupt/PoliticalEconomy/PDFVersion.pdf  
8  Απόδοση του γράφοντα. 
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παρέχεται η δυνατότητα συμμετοχής μπορεί να έχει ανάλογο αποτέλεσμα (και, σε κάθε 

περίπτωση, δεν αφήνει εντυπώσεις «αποκλεισμού»). Ακόμη περισσότερο, μπορεί να 

καλλιεργηθεί ένα πνεύμα προσήλωσης στους στόχους της ΟΠ, οι οποίοι μέσα από τη 

συμμετοχή υιοθετούνται από τον καθένα χωριστά και από όλους μαζί. 

- Όταν τα «συμφέροντα» (προσδοκίες) και οι σχετικές ζυμώσεις βρίσκουν έκφραση εντός 

του πλαισίου της ΟΠ, διευκολύνεται η διαχείρισή τους. Με ανάλογο τρόπο, αμβλύνονται οι 

όποιες αντιδράσεις στην ΟΠ και στις συνέπειες της εφαρμογής της. Η συμμετοχή δημιουργεί 

τις προϋποθέσεις για συναίνεση. 

- Η συμμετοχή μπορεί να μεταφράζεται σε πρακτική συμβολή, εφόσον βέβαια βρίσκει γόνιμο 

έδαφος, πράγμα που σημαίνει ότι η ΟΠ θα πρέπει να διαθέτει εξ αρχής τον ανάλογο 

προσανατολισμό και να προβλέπει σχετικά ένα σαφές πλαίσιο και κατάλληλες διαδικασίες. 

- Η συμμετοχή, όταν οδηγεί σε ουσιαστικό συντονισμό και συνένωση δυνάμεων, μπορεί να 

επιτύχει πολύτιμη εξοικονόμηση πόρων, συχνά σε βαθμό τέτοιο που να ανάγεται σε 

σημαντικό παράγοντα οικονομοτεχνικής στήριξης της ΟΠ. 

- Η ανάπτυξη σχέσεων μεταξύ των εμπλεκόμενων μέσα από τη συμμετοχή τους στην ΟΠ 

ενισχύει το πνεύμα συνεργασίας και ομαδικότητας, και μπορεί να οδηγήσει περαιτέρω 

ακόμη και σε «εταιρικές σχέσεις» με συγκεκριμένο αντικείμενο ή στο ευρύτερο πεδίο 

δραστηριοποίησής τους. 

- Η σχέση των εμπλεκόμενων με την ορολογική δραστηριότητα είναι δεδομένη, και ως εκ 

τούτου τυχόν παραμερισμός τους μπορεί να οδηγήσει την ΟΠ σε στρεβλώσεις. 

→ Πώς σχεδιάζεται η συμμετοχή των εμπλεκόμενων; 

(- Ποιος συμμετέχει;) 

Καθώς η επιτυχία μιας πολιτικής με τόσο ευρύ πεδίο εφαρμογής όσο αυτό της ΟΠ είναι 

απόλυτα συνυφασμένη με μια ευρεία βάση αποδοχής και στήριξής της, είναι προς το 

συμφέρον της ΟΠ να «αγκαλιάσει» μέχρι και τον τελευταίο (τρόπος του λέγειν) εν δυνάμει 

εμπλεκόμενο, έστω και με τη μορφή της συστηματικής ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης. 

Επομένως, και εφικτό και επιθυμητό είναι μια ΟΠ να παρουσιάζεται ανοικτή, χωρίς στεγανά 

και αποκλεισμούς, τόσο με την πρόθεση να καταστήσει κοινωνούς όλους τους 

εμπλεκόμενους όσο και με την ετοιμότητα να αξιοποιήσει την όποια συνεισφορά τους. 

(- Σε ποιο βαθμό συμμετέχει;) 

Τούτου λεχθέντος, ασφαλώς και δεν δύναται μια ΟΠ να επιφυλάσσει την ίδια μεταχείριση σε 

όλους τους εμπλεκόμενους. Κάτι τέτοιο, άλλωστε, αντενδείκνυται, αν μη τι άλλο διότι το 

«συμφέρον» του ενός εμπλεκόμενου μπορεί να μη συμβαδίζει με εκείνο ενός άλλου. Είναι 
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σημαντικό πάντως για την επίτευξη συναίνεσης να γίνονται σεβαστά στο μέτρο του δυνατού 

όλα τα «συμφέροντα». 

Όσο για τη στάθμιση που θα εφαρμόσει η ΟΠ για την ποσοτική και ποιοτική διαφοροποίηση 

των προβλέψεών της σε σχέση με τη συμμετοχή των εμπλεκομένων, μπορεί να αξιοποιηθεί 

ενδεικτικά συγκεκριμένη μεθοδολογία που ακολουθείται κατά την ανάλυση των 

εμπλεκόμενων (stakeholders analysis) και σύμφωνα με την οποία αξιολογείται αφενός το 

«συμφέρον» του κάθε εμπλεκόμενου (η φύση και ο βαθμός της σχέσης του με την ΟΠ) και 

αφετέρου η «ισχύς» ή «επιρροή» του (η δυνατότητά του να επηρεάσει θετικά ή αρνητικά την 

ΟΠ). Πρακτικά, η ανάλυση αυτή μπορεί να αποτελέσει τη βάση για την υιοθέτηση επιμέρους 

στρατηγικών που σκοπό έχουν να «κατευθύνουν»9 τη στάση και τη δράση των 

εμπλεκόμενων προς όφελος της ΟΠ. 

Σημειώνουμε μόνον ότι ορισμένοι «χώροι» –έρευνα, εκπαίδευση, τυποποίηση, τεχνική 

συγγραφή (πρωτότυπη ή μετάφραση), πληροφόρηση (τεκμηρίωση και ανάκτηση της 

πληροφορίας)– θα πρέπει, λόγω της «οριζόντιας» σχέσης που έχουν (όπως και η ίδια η 

Ορολογία) με την ειδική γνώση και επικοινωνία, να μετέχουν όσο το δυνατόν πιο ενεργά 

στην ΟΠ. Αυτό ισχύει ασφαλώς και για τους «χώρους» με τους οποίους η Ορολογία 

βρίσκεται σε διαρκή επαφή σε επίπεδο θεωρίας, μεθοδολογίας και τεχνολογικών 

εφαρμογών: γλωσσολογία, λεξικογραφία, γλωσσική τεχνολογία...  

(- Πώς συμμετέχει;) 

Η ΟΠ καλείται να εντάξει σε ένα γόνιμο πλαίσιο συμμετοχής τη δεδομένη σχέση του κάθε 

εμπλεκόμενου με τα ορολογικά πράγματα. Γι’ αυτό και δεν απαιτείται ως επί το πλείστον 

πρόβλεψη ειδικών και διακριτών δράσεων στην κατεύθυνση αυτή. Απλώς οι γνωστές 

διεργασίες της ορολογικής δραστηριότητας θα πρέπει να σχεδιάζονται έτσι ώστε να 

ενσωματώνουν τις επιμέρους στρατηγικές για τη συμμετοχή των εμπλεκόμενων. 

Παραθέτουμε ορισμένα γενικά παραδείγματα: 

- Η ανάπτυξη ενός ορολογίου δεν αρκεί να γίνεται με τη συμμετοχή των ειδικών του 

αντίστοιχου τομέα, αλλά θα πρέπει να εκκινεί από την αξιολόγηση των αναγκών και να 

βασίζεται στη βούληση των άμεσα ενδιαφερόμενων –που είναι και οι τελικοί χρήστες– να 

στηρίξουν με κάθε τρόπο τόσο την επεξεργασία όσο και τη διάχυση και υιοθέτηση των 

όρων. Στην ιδανική περίπτωση, η «αγορά» του συγκεκριμένου τομέα έχει ήδη διαπιστώσει 

                                                           
9  Διευκρινίζουμε ότι ο «σχεδιασμός» της συμμετοχής των εμπλεκόμενων όχι μόνο δεν είναι 

αναγκαστικά μια επιλογή που επιβάλλεται «από πάνω προς τα κάτω» αλλά προϋποθέτει την 
αφομοίωση ενός συμμετοχικού μοντέλου που επιτρέπει μια δυναμική τροφοδότηση «από κάτω 
προς τα πάνω» με τη λογική του διαλόγου και της συναίνεσης. 
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τη σχετική ανάγκη, και άρα προϋπάρχει «ζήτηση». Γενικά, η στήριξη που παρέχει ένας 

τομέας στην ανάπτυξη του αντίστοιχου ορολογίου είναι ένας πολύ σημαντικός δείκτης 

ωριμότητας που δεν θα πρέπει να παραβλέπεται, καθώς κρίνει σε μεγάλο βαθμό την 

επιτυχία ή την αποτυχία του εγχειρήματος. 

- Η διάχυση των όρων είναι μια σύνθετη διεργασία για τον «έλεγχο» της οποίας απαιτείται εκ 

των πραγμάτων ευρεία συνεργασία και συναίνεση. Στην περίπτωση, μάλιστα, όπου τα 

κανάλια διάχυσης ξεφεύγουν από τα στενά πλαίσια του αντίστοιχου τομέα (όπως συμβαίνει 

με τα ΜΜΕ), η διασφάλιση της απολύτως αναγκαίας –επαναλαμβάνουμε– συμμετοχής τους 

παρουσιάζει πολλές ιδιαιτερότητες. Το γεγονός και μόνον ότι εδώ πρόκειται για τον 

επαγγελματικό χώρο της επικοινωνίας που διακινεί τους όρους ως μέρος ενός προϊόντος 

που συσκευάζεται και διατίθεται με συγκεκριμένο τρόπο είναι ενδεικτικό. Μόνον εφόσον οι 

ιδιαιτερότητες αυτές αντιμετωπιστούν με ευαισθησία και κατανόηση, μπορεί να εγκαθιδρυθεί 

μια σχέση εμπιστοσύνης που θα ανοίξει τον δρόμο για τη συνεργασία. 

- Η ορολογική έρευνα περνάει από τον ακαδημαϊκό και ερευνητικό χώρο, αλλά αυτό δεν είναι 

κάτι που γίνεται αυτόματα. Ειδικά για να αναπτυχθεί στοχευμένη, εφαρμοσμένη ερευνητική 

δραστηριότητα που να καλύπτει ανάγκες που συνδέονται με την υλοποίηση μιας ΟΠ, 

προαπαιτείται η καλλιέργεια μιας σχέσης των εμπλεκόμενων που προέρχονται από τον 

ακαδημαϊκό χώρο με τους λοιπούς εμπλεκόμενους. Η σχέση αυτή συχνά δεν είναι εύκολη, 

κυρίως όταν είναι μεγάλες οι διαφορές στην οπτική γωνία. Γι’ αυτό και μια ειλικρινής και 

συστηματική επαφή είναι πάντοτε ένα καλό πρώτο βήμα. 

- Στην κυρίως ορολογική εργασία, υπάρχει η παράδοση που (ιδανικά) θέλει ορολόγους, 

γλωσσολόγους και ειδικούς του θεματικού πεδίου να εργάζονται στο πλαίσιο μιας ομάδας ή 

επιτροπής, για ένα ολοκληρωμένο αποτέλεσμα, προϊόν της απαραίτητης σύνθεσης των 

διαφορετικών τους θεωρήσεων. Το υπόδειγμα μιας τέτοιας ομαδικής εργασίας μπορεί και 

πρέπει σήμερα να αποτελέσει τον πυρήνα μιας πιο ανοικτής συνεργατικής ορολογικής 

εργασίας, η οποία θα μπορέσει να αξιοποιήσει τον φύσει κατανεμημένο χαρακτήρα της 

ορολογικής δραστηριότητας μέσα από τις σύγχρονες διαδικτυακές τεχνολογίες10. Ακριβώς 

όμως λόγω της ευρείας συμμετοχής που μπορεί έτσι να προκύψει, χρειάζεται προσοχή ο 

σχεδιασμός των διαδικασιών και η διαχείριση της ροής εργασίας, ενώ είναι πολύ σημαντικό 

να προβλέπονται δράσεις κατάρτισης και επιστημονικής πληροφόρησης που θα ενισχύουν 

την αναγκαία κοινή μεθοδολογική βάση. 

                                                           
10  Είναι χαρακτηριστικό ότι οι τεχνολογίες αυτές έχουν ήδη δημιουργήσει μια νέα «κουλτούρα» στην 

οποία κυριαρχούν οι «κοινότητες», η ανταλλαγή πληροφοριών και απόψεων, και η συνεργατική 
ανάπτυξη περιεχομένου (βλ. wikis κ.ά.) 
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→ Ο ρόλος των χρηστών της ορολογίας 

Ένα εξαιρετικά σημαντικό σημείο εδώ είναι ο διπλός ρόλος-κλειδί που παίζουν οι, σε πρώτη 

ανάγνωση, «παθητικοί» εμπλεκόμενοι (οι χρήστες της ορολογίας). Από τη μια, πολλοί από 

αυτούς, ιδίως οι πιο συστηματικοί χρήστες (π.χ. μεταφραστές), είναι παράλληλα και αρκετά 

«ενεργητικοί» εμπλεκόμενοι (ως παραγωγοί). Θεωρητικά κάτι τέτοιο δεν θα έπρεπε να 

συμβαίνει, είναι όμως κάτι που δεν μπορεί να αποφευχθεί απόλυτα, καθώς υπάρχει πάντοτε 

ένα κενό ανάμεσα στην εμφάνιση και στην κάλυψη μιας ανάγκης, κενό που ακόμη και στην 

καλύτερη περίπτωση κάποιες φορές θα μπαλώνεται εκ των ενόντων. Αυτό που όμως 

εμφανίζεται ως πρόβλημα, είναι παράλληλα μια ευκαιρία: οι χρήστες που γίνονται 

παραγωγοί λόγω ανάγκης αποτελούν για την Ορολογία ένα πολύτιμο δυναμικό, η 

αξιοποίηση του οποίου είναι αποφασιστικής σημασίας για τη δημιουργία της απαραίτητης 

βάσης γνώσης, για τη σύνθεση των απόψεων και την επίτευξη συναίνεσης. 

Από την άλλη, οι χρήστες είναι οι τελικοί και αμείλικτοι κριτές κάθε ορολογικού προϊόντος, ο 

μόνος λόγος ύπαρξης του οποίου, άλλωστε, είναι να καλύψει τις ανάγκες επικοινωνίας τους. 

Και εδώ τα πράγματα δεν είναι και τόσο απλά: ένας όρος με τις καλύτερες προδιαγραφές και 

συστάσεις είναι πάντα πιθανό να μείνει στο ράφι (ακόμη και με το καλύτερο μάρκετινγκ). Η 

εμφύτευση (γαλλ. implantation) των όρων είναι ένα σύνθετο φαινόμενο, που χρειάζεται 

προσεκτική εξέταση και ανάλυση. Γι’ αυτό και μια ΟΠ, καθαρά για να αυξήσει την 

αποτελεσματικότητά της, οφείλει να αφουγκράζεται τους λεπτούς κοινωνιογλωσσικούς 

μηχανισμούς που, με τη δική τους λογική, κρίνουν συχνά την έκβαση των ορολογικών 

πραγμάτων. Σε κάθε περίπτωση, η άποψη των χρηστών, έστω και αν είναι η άποψη των μη 

ειδικών, έχει τον τελευταίο λόγο. Όταν η άποψη αυτή συνεκτιμάται εγκαίρως, περιορίζονται 

και οι δυσάρεστες εκπλήξεις. 

2.3   Η δικτύωση ως στρατηγική επιλογή μιας ΟΠ 
Εξετάσαμε τον κομβικό ρόλο των εμπλεκόμενων, καθώς και πτυχές, επιμέρους πρακτικές 

και μηχανισμούς μιας ΟΠ που σχετίζονται μαζί τους. Γενικότερα, όμως, η ανάδειξη της 

δυναμικής των εμπλεκόμενων σε μια ΟΠ οδηγεί σε έναν προβληματισμό γύρω από το πώς 

θα μπορούσε η δυναμική αυτή να διοχετεύεται μέσα από μια δομή που να την εκφράζει με 

γνήσιο τρόπο και να της παρέχει κάποια σταθερότητα υπόστασης και διάρκεια στον χρόνο. 

Θα μπορούσε να πει κανείς ότι, σε περίπτωση όπου υπάρχει ένας φορέας θεσμικά 

αρμόδιος για την ΟΠ και εφόσον ως προς τα σχήματα και τις διαδικασίες που προβλέπονται 

στο πλαίσιο της λειτουργίας του φορέα και της υλοποίησης της ΟΠ έχει ληφθεί υπόψη η 



 

 477 

παραπάνω δυναμική11, ίσως υπάρχει ένα επαρκές πλαίσιο για το εν λόγω ζητούμενο. 

Βέβαια αυτό σημαίνει ότι η ύπαρξη, η θεσμική κατοχύρωση και η ορθή λειτουργία του φορέα 

ως προς τον συγκεκριμένο ρόλο του καθίστανται προαπαιτούμενα. Και η εμπειρία –όχι 

μόνον η ελληνική– δείχνει ότι, όταν η διασφάλιση των συνθηκών αυτών εξαρτάται εν πολλοίς 

από τη λήψη αποφάσεων σε πολιτικό επίπεδο, από νομοθετικές και εκτελεστικές πράξεις και 

από την αποτελεσματική λειτουργία της δημόσιας διοίκησης, τα περιθώρια αβεβαιότητας 

είναι πολύ μεγάλα. 

Άλλωστε, η γνήσια έκφραση μιας τόσο σύνθετης δυναμικής δύσκολα χωράει σε αυστηρά και 

άκαμπτα θεσμικά καλούπια, και ακόμη πιο δύσκολα τρέφεται με έτοιμο φαγητό. Η ουσία της 

δυναμικής των εμπλεκόμενων συνίσταται στην ελεύθερη διατύπωση των απόψεών τους, 

εντός ή εκτός «ημερησίας διατάξεως», και στη δυνατότητα ανάληψης πρωτοβουλιών. 

Πρόκειται για μια άσκηση συμμετοχικής δημοκρατίας, όπου όλοι έχουν λόγο και είναι 

ελεύθεροι να δράσουν, αλλά φέρουν και την ευθύνη των λόγων και των πράξεων τους. 

Πρόκεται εν τέλει για κάθε αυθόρμητη και άρα ισχυρή δέσμευση σε μια κατεύθυνση ή 

επιλογή που έχοντας πρώτα ζυμωθεί στην Αγορά των ιδεών κατέκτησε το δικαίωμα να 

αντιπροσωπεύει κάτι ουσιαστικό. 

Το ζητούμενο επομένως στην προκειμένη περίπτωση φαίνεται να αποστρέφεται τις 

ιεραρχικές δομές και να έχει μια προτίμηση στα δίκτυα. Όχι επειδή το δίκτυο είναι η εύκολη 

λύση (δεν χρειάζονται και πολλά για να φτιάξεις ένα). Ακριβώς το αντίθετο: επειδή απαιτείται 

πραγματική προσπάθεια από όλους για να λειτουργήσει, αλλά τουλάχιστον είναι στο χέρι 

του κάθε ενός χωριστά και όλων μαζί να το πετύχουν. 

Ο ανοικτός και κατανεμημένος τρόπος λειτουργίας ενός δικτύου το προστατεύει 

αποτελεσματικά από βραχυκυκλώματα και υπερτάσεις, ενώ παράλληλα του παρέχει ευελιξία 

και προσαρμοστικότητα, χαρακτηριστικά πολύ σημαντικά σε ένα περιβάλλον ευμετάβλητο 

και συχνά αντίξοο. Μια πολιτική, ας μην το ξεχνάμε, δεν είναι ένα έργο με συγκεκριμένη 

ημερομηνία ολοκλήρωσης, αλλά μια συνεχής διεργασία που οφείλει να ενσωματώνει 

κάποιες «πρόνοιες» για την «ενεργειακή αυτονομία» της. Από την άποψη αυτή, δεν θα ήταν 

καθόλου άστοχο να αναφερόμαστε στη δικτύωση όχι ως στρατηγική επιλογή αλλά ως 

κινητήρια δύναμη της ΟΠ. 

Διευκρινίζουμε, προς αποφυγή παρεξηγήσεων, ότι ένα δίκτυο με τον χαρακτήρα που 

περιγράφουμε δεν υποκαθιστά τον φορέα που αναλαμβάνει την υλοποίηση μιας ΟΠ, αλλά 

                                                           
11  Είναι χαρακτηριστικό ότι, στο πλαίσιο της καθ’ ημάς συζήτησης για τη σύσταση Εθνικού Φορέα 

Ορολογίας, χρησιμοποιήθηκε και η ονομασία Εθνικό Σύστημα Ορολογίας, που απηχούσε ίσως 
καλύτερα το σε μεγάλο βαθμό «πολυμετοχικό» ή «πολυσυλλεκτικό» σχήμα στο οποίο βασιζόταν. 
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λειτουργεί παράλληλα και σε αλληλεπίδραση μαζί του12. Εντούτοις, ελλείψει ενός τέτοιου 

φορέα, το δίκτυο μπορεί να επωμιστεί στην πράξη ορισμένες ζωτικές λειτουργίες της ΟΠ, αν 

μη τι άλλο για να μην την αφήσει να πέσει σε κώμα... Δεν είναι άλλωστε τυχαίο ότι στις 

περισσότερες περιπτώσεις μια ΟΠ, έστω με υποτυπώδη ή αποσπασματικό χαρακτήρα, 

γεννιέται χάρη στις πρωτοβουλίες ενός δικτύου άμεσα ενδιαφερόμενων, που αποφασίζουν 

να ενώσουν τις δυνάμεις τους ακριβώς για να μπορέσουν να προωθήσουν λύσεις για τις 

ανάγκες τους13. 

→ Εσωτερική και εξωτερική δικτύωση 

Η διάκριση της δικτύωσης σε «εσωτερική» και «εξωτερική» γίνεται με αναφορά στα όρια της 

γλωσσικής κοινότητας από την οποία εκκινεί. Έτσι, στο πλαίσιο μιας εθνικής ΟΠ, η 

δικτύωση μεταξύ των εμπλεκόμενων χαρακτηρίζεται εσωτερική, ενώ η δικτύωσή τους με 

εμπλεκόμενους από χώρους ορολογικής δραστηριότητας άλλων γλωσσικών κοινοτήτων 

χαρακτηρίζεται εξωτερική (εναλλακτικά, εθνική και διεθνής δικτύωση αντίστοιχα). Και αν η 

συνάφεια μιας εθνικής ΟΠ με ένα εσωτερικό δίκτυο είναι προφανής, τί έχει να της προσφέρει 

ένα εξωτερικό δίκτυο; 

Για να προσεγγίσουμε το ερώτημα αυτό, θα πρέπει να αμφισβητήσουμε παράλληλα την 

«επιφανειακή» παραδοχή που υποκρύπτει. Μήπως μια εθνική ΟΠ δεν είναι και τόσο 

«στενά» εθνική όσο θα περιμέναμε; Μήπως τα «υπερεθνικά» της στοιχεία είναι τόσο πολλά 

και σημαντικά, ώστε η εξωτερική δικτύωση να ανάγεται σε παράγοντα εξίσου καθοριστικό με 

την εσωτερική; 

Μια ακριβής απάντηση μπορεί να δοθεί μόνο στο πλαίσιο της εκπόνησης μιας 

συγκεκριμένης ΟΠ. Εδώ θα περιοριστούμε σε τρεις βασικές διαπιστώσεις. Πρώτον, πολλά 

από αυτά που έχει να προσφέρει ένα εσωτερικό δίκτυο φαίνεται να ισχύουν και στην 

περίπτωση του εξωτερικού δικτύου. Δεύτερον, η εξωτερική δικτύωση μπορεί να 

λειτουργήσει ως σημαντικός δίαυλος μεταφοράς τεχνογνωσίας γενικότερα και εμπειρίας από 

ανάλογες περιπτώσεις ΟΠ ειδικότερα. Και τρίτον, μια εθνική ΟΠ σε ένα ευρύτερο 

πολυγλωσσικό περιβάλλον, όπως το ευρωπαϊκό, οφείλει ούτως ή άλλως να αναπτύξει 

συνάψεις με τις ορολογικές δραστηριότητες στις άλλες γλωσσικές κοινότητες, πόσω μάλλον 

να μετέχει ενεργά στις πρωτοβουλίες που αναλαμβάνονται σε διεθνές επίπεδο. 

Δεν χρειάζεται να πάμε πολύ μακριά για να βρούμε, ως χρήσιμη αναλογία, ένα καταξιωμένο 

                                                           
12  Στις συστάσεις που περιλαμβάνονται στην έκθεση του έργου POINTER, στην κατηγορία των 

μέτρων υποδομής, επισημαίνεται ιδιαίτερα η σημασία της παράλληλης λειτουργίας «εθνικών 
κέντρων ορολογίας» και διαφόρων δικτύων συνεργασίας και συντονισμού. 

13  Ενδεικτικά αναφέρουμε τα δίκτυα Nordterm, Realiter και RITerm.  
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μοντέλο δικτύωσης με εφαρμογή τόσο στη διεθνή όσο και στην εθνική σκηνή, το οποίο 

μάλιστα διαδραματίζει καίριο ρόλο στα ορολογικά πράγματα. Είναι το μοντέλο εργασίας των 

οργανισμών τυποποίησης, που συνιστά ένα πλαίσιο για ομαδική εργασία και επίτευξη 

συναίνεσης14. Μάλιστα η ίδια η έννοια της ΟΠ «οφείλει» πολλά στην κοινότητα της 

ISO/TC37 για τις συνεχείς προσπάθειές της στην κατεύθυνση της τυποποίησης πολλών και 

διαφόρων παραμέτρων της ορολογικής δραστηριότητας. Και σημειώνουμε με την ευκαιρία 

αυτή ότι από μόνο του το έργο της TC37 δίνει ένα ικανό μέτρο των «υπερεθνικών» ή 

«καθολικών» στοιχείων της δραστηριότητας αυτής και, ως εκ τούτου, μια πειστική απάντηση 

στο παραπάνω ερώτημα περί της χρησιμότητας της εξωτερικής δικτύωσης σε μια ΟΠ. 

3   Επίλογος 
Είναι γεγονός ότι ο συντονισμός της ορολογικής δραστηριότητας παραμένει ζητούμενο, όχι 

μόνο στην Ελλάδα αλλά και διεθνώς. Πολλές προσπάθειες σβήνουν πριν προλάβουν να 

αποδώσουν, και ακόμη περισσότερες πριν καν ξεκινήσουν. Δεν πρόκειται βέβαια για κάποια 

«κατάρα»... Το αναγκαίο πλαίσιο για αποδοτική και αποτελεσματική ορολογική εργασία το 

παρέχει μια σαφής ΟΠ. Σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις, όταν η υποστήριξη των επίσημων 

αρχών δεν είναι χειροπιαστή και σταθερή, και αυτό είναι ο κανόνας και όχι η εξαίρεση, ο 

δρόμος για μια ΟΠ περνά αναγκαστικά από κάποια μορφή αυτοοργάνωσης των 

εμπλεκόμενων, αλλιώς το αδιέξοδο είναι δεδομένο. Ακόμη και όταν υπάρχει η επιθυμητή 

υποστήριξη, και μάλιστα με συγκεκριμένο θεσμικό πλαίσιο, τίποτε δεν πρέπει να θεωρείται 

δεδομένο και η κατάσταση μπορεί να αλλάξει από τη μια στιγμή στην άλλη. 

Αυτό ασφαλώς δεν είναι κάτι που εκπλήσσει. Η σοβαρή αντιμετώπιση των ορολογικών 

ζητημάτων δεν είναι ένα θέμα που «πουλάει», και μάλλον είναι καλύτερα έτσι (αλλιώς, ποιος 

ξέρει τι παρασιτικά και τυχοδιωκτικά βαρίδια θα έσερνε τώρα μαζί της η Ορολογία...). Το 

στοίχημα είναι να αξιοποιηθούν οι δυνάμεις που διαθέτει ο χώρος, με πνεύμα συνεργασίας 

και εξωστρέφειας, ώστε η ορολογική δραστηριότητα, από τη φύση της κατανεμημένη, να 

πάψει να είναι και κατακερματισμένη. Μια ορολογική κοινότητα οργανωμένη μπορεί να 

πάρει την τύχη της στα χέρια της και, οπλισμένη με υπομονή και επιμονή, να προωθεί τους 

στόχους της. Και να είναι έτοιμη, φροντίζοντας να διαθέτει τις κατάλληλες εφεδρείες, να 

διατηρήσει αυτά που έχει κατακτήσει ακόμη και σε εποχές ισχνών αγελάδων.  

Η ελληνική ορολογική πραγματικότητα αφήνει ικανά περιθώρια αισιοδοξίας ως προς την 

προοπτική επιτυχίας μιας εθνικής ορολογικής πολιτικής, κρίνοντας κυρίως με βάση την 

ύπαρξη των κατάλληλων «υλικών». Το ΕΠΟΣ, έστω και αν σήμερα χαρακτηρίζεται χαμένη(;) 

                                                           
14  Και τα Ανθρώπινα Δίκτυα Ορολογίας (ΑΔΟ) του ΕΠΟΣ σε αυτό το μοντέλο βασίζονταν. 
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ευκαιρία, κατέδειξε ότι υπάρχουν πολύπλευρη γνώση και επαρκής εμπειρία, αλλά και 

αρκετοί σημαντικοί παράγοντες (εμπλεκόμενοι) που είναι διατεθειμένοι να στηρίξουν 

ουσιαστικά ένα εγχείρημα ορολογικής πολιτικής. Αυτό που φαίνεται να έλειψε στην 

προκειμένη περίπτωση ήταν μια εναλλακτική στρατηγική, ένα σχέδιο ανασύνταξης και 

προσαρμογής στα εκάστοτε δεδομένα. Κάτι που μπορεί να διασφαλιστεί μόνο μέσα από ένα 

Δίκτυο για την Ορολογία που θα λειτουργεί με συνέπεια και συνέχεια ως το μέσο έκφρασης 

της βούλησης και των απόψεων-ιδεών των εμπλεκόμενων όχι μόνο για την ευόδωση ενός 

προγράμματος όπως το ΕΠΟΣ αλλά ευρύτερα για τη διαρκή διαμόρφωση και προώθηση 

μιας εθνικής ΟΠ. Παράλληλα, το Δίκτυο αυτό μπορεί να αποδειχθεί η πλέον κατάλληλη 

κοιτίδα για έναν Εθνικό Φορέα Ορολογίας, που, ως το επίσημο όργανο της Πολιτείας, θα 

επωμιστεί την υλοποίηση της ΟΠ. 

Πρακτικά, ένα τέτοιο Δίκτυο μπορεί να δημιουργηθεί με τη συγκρότηση, μέσα από 

προκαταρκτικές επαφές, ενός αρχικού πυρήνα που θα απευθύνει σε έναν ευρύτερο κύκλο 

ένα «κάλεσμα» (για να δώσουμε και έναν αγωνιστικό τόνο!): μια βασική περιγραφή –με 

βραχυπρόθεσμο κατ’ αρχήν ορίζοντα– του χαρακτήρα και του αντικειμένου της 

πρωτοβουλίας, εν όψει της διαβούλευσης μεταξύ των «προθύμων και ικανών» για την 

εξειδίκευση της μορφής, του τρόπου λειτουργίας και των στόχων του Δικτύου. Βασικός 

στόχος πάντοτε η απελευθέρωση, η ενίσχυση και η διατήρηση της δυναμικής της 

ορολογικής κοινότητας που, για να μπορεί ακριβώς να λειτουργεί και να εκφράζεται ως 

κοινότητα, χρειάζεται ένα τέτοιο σχήμα. 

Γνωρίζουμε ότι δεν κομίζουμε κάτι καινούργιο. Πρόθεσή μας είναι να αναδείξουμε αφενός τη 

σημασία του ορολογικού σχεδιασμού γενικότερα και αφετέρου να εστιάσουμε την προσοχή 

σε μια πλευρά του, την αξιοποίηση της δυναμικής των εμπλεκόμενων, που θεωρούμε ότι 

παρέχει μια διέξοδο υλοποίησης στο όραμα για την ανάπτυξη της Ορολογίας. Ο καθηγητής 

Θεοδόσης Τάσιος κάνει λόγο το 1992 για «Ενθουσιασμό για το θέμα, Φτώχεια μέσων, και 

Μοναξιά»15, και παραμένει επίκαιρος. Ας κρατήσουμε τον Ενθουσιασμό, ας σπάσουμε τη 

Μοναξιά, και τότε σίγουρα μπορούμε να πετύχουμε κάτι, ακόμη και αν τα μέσα δεν είναι 

τόσο πλούσια. 
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38   ΚΟΡΑΗΣ: Έντυπο και Ηλεκτρονικό Ελληνο-Αγγλικό Λεξικό 
    

Γεώργιος Κοκκινάκης, Ελένη Κουτσογεωργοπούλου, Δημήτριος Λύρας,  
Κυριάκος Σγάρμπας 

 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Στην παρούσα ανακοίνωση παρουσιάζεται το έντυπο και ηλεκτρονικό λεξικό ΚΟΡΑΗΣ, το οποίο 

αναπτύχθηκε στα πλαίσια του ερευνητικού/τεχνολογικού προγράμματος ΕΠΕΤ ΙΙ της ΓΓΕΤ από 

κοινοπραξία Πανεπιστημίων κ.α. με ανάδοχο το Πανεπιστήμιο Πατρών και στη συνέχεια αναμορφώθηκε 

από μέλη της Ομάδας Επεξεργασίας Ομιλίας και Γλώσσας του Εργαστηρίου Ενσύρματης 

Τηλεπικοινωνίας (ΕΕΤ) και ειδικούς εξωτερικούς συνεργάτες. Στόχος ήταν η δημιουργία μεγάλου, 

σύγχρονου και καινοτόμου λεξικού με αξιοποίηση των δυνατοτήτων που προσφέρουν οι νέες 

τεχνολογίες της υπολογιστικής λεξικογραφίας, της άντλησης πληροφοριών από το διαδίκτυο, της 

ενταμίευσης πολυμεσικής πληροφορίας σε DVD καθώς και η ενσωμάτωση στο ηλεκτρονικό μέρος του 

λεξικού εργαλείων γλωσσικής τεχνολογίας. 

Το λεξικό περιέχει πλούσιο γλωσσικό υλικό της καθομιλουμένης αλλά και καλλιεργημένης Ελληνικής, 

που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων πλήθος όρων διαφόρων ειδικών πεδίων. Συγκεκριμένα: 81.515 

λήμματα (μεταξύ των οποίων και 14.371 όρους) με διεξοδική ερμηνεία των σημασιών τους, 192.592 

αποδόσεις στην Αγγλική όλων των σημασιών, 50.106 παραδείγματα χρήσεως με μετάφραση. 

Επίσης περιλαμβάνει γραμματικές και υφολογικές πληροφορίες, καθώς και απόδοση της προφοράς των 

λημμάτων με σύμβολα του φωνητικού αλφαβήτου υπολογιστή (CPA - Computer Phonetic Alphabet) 

στην έντυπη μορφή και ηχογραφήσεις στην ηλεκτρονική. 

Το ηλεκτρονικό λεξικό διαθέτει επί πλέον μοναδικές δυνατότητες αναζήτησης πληροφορίας σε ολόκληρο 

ή τμήμα του ελληνικού και του αγγλικού μέρους, καθώς και μία σειρά εργαλείων γλωσσικής τεχνολογίας, 

πολύ χρήσιμων στον σπουδαστή της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας: λημματοποιητές της Ελληνικής 

και Αγγλικής, συνθέτες ομιλίας από κείμενο της Ελληνικής και Αγγλικής, μετατροπέα γραπτού κειμένου 

της Ελληνικής σε φωνητική μορφή (CPA), συλλαβιστή της Ελληνικής, κ.α. 

Το έντυπο λεξικό απευθύνεται, λόγω μεγέθους, σε προχωρημένους Έλληνες σπουδαστές και χρήστες 

της Αγγλικής γλώσσας και αγγλόφωνους που σπουδάζουν ή χρησιμοποιούν την ελληνική γλώσσα. Το 

ηλεκτρονικό λεξικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε οποιοδήποτε στάδιο εκμάθησης. 

KORAIS: A printed & electronic Greek-English dictionary  
    

George Kokkinakis, Helen Coutsogeorgopoulos, Dimitrios P. Lyras,  
Kyriakos Sgarbas 

 
ABSTRACT 
In the present paper a large Greek-English dictionary named KORAIS is presented. This dictionary, 

available in both printed and electronic form, is intended for advanced Greek learners and users of 

English, as well as for English speakers who are learning or using the Greek language. It contains a 
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wealth of language material of both common use and erudite Greek. More specifically, it contains: 

81,515 entries with detailed clarification of their meaning, 192,592 translations into English of all 

meanings, 50,106 usage examples with translation. It also includes grammatical and usage information 

as well as the pronunciation of each entry with computer phonetic alphabet (CPA) symbols in the 

printed version and prerecorded speech in the electronic version. Furthermore, the electronic dictionary 

features unique facilities for searching the entire or any part of the Greek and English section, and has 

incorporated a series of tools which are very useful for learners of the Greek and English language: 

lemmatizers for Greek and English, Text-to-Speech systems for Greek and English, a transcriber for 

conversion of any Greek written text into CPA-text, a syllabification system for Greek, and other tools. 

 

 

 

 

0   Εισαγωγή 
Επί αιώνες, η λεξικογραφία ήταν συνυφασμένη με επίπονη, χρονοβόρα και πολυδάπανη 

συλλογή και αποδελτίωση λημμάτων και κατόπιν χειρωνακτική επεξεργασία του υλικού. 

Η εμφάνιση των ηλεκτρονικών υπολογιστών άλλαξε ριζικά το τοπίο δίνοντας τη δυνατότητα 

επεξεργασίας τεράστιου όγκου κειμένων σε σύντομο διάστημα και εξαγωγής 

λεπτομερειακών και αντικειμενικών στοιχείων σχετικά με την εμφάνιση και χρήση λέξεων, τη 

γραμματική, τη σύνταξη, τη σημασία τους κ.ο.κ. Κατόπιν, η δημιουργία ψηφιακών δίσκων 

(CDs και DVDs) και προσωπικών υπολογιστών (PCs) υψηλής ταχύτητας, άνοιξε το δρόμο 

δημιουργίας ηλεκτρονικών λεξικών με πολυμεσική πληροφορία – κείμενο, ήχο, γραφικά, 

εικόνα – και παρουσίασή της σε PC [1], ενώ η επέκταση του διαδικτύου (internet) επέτρεψε 

λεξικά ενταμιευμένα σε οποιαδήποτε βάση ανά τον κόσμο να είναι προσπελάσιμα από 

οποιονδήποτε χρήστη του δικτύου. Τέλος, η πρόσφατη ανάπτυξη της γλωσσικής 

τεχνολογίας έδωσε τη δυνατότητα ενσωμάτωσης στα ηλεκτρονικά λεξικά σειράς γλωσσικών 

εργαλείων, όπως συνθετών ομιλίας, λημματοποιητών κ.α., που μπορούν να βοηθήσουν 

σημαντικά τον χρήστη [2]. 

Το έντυπο και ηλεκτρονικό Ελληνο-Αγγλικό λεξικό με την ονομασία ΚΟΡΑΗΣ προς τιμή του 

μεγάλου Έλληνα λόγιου Αδαμάντιου Κοραή (1748-1833) δημιουργήθηκε με στόχο την 

αξιοποίηση των καινοτομιών που αναφέρθηκαν στην λεξικογραφία και των εργαλείων 

γλωσσικής τεχνολογίας του Εργαστηρίου Ενσύρματης Τηλεπικοινωνίας (ΕΕΤ), ώστε να 

δοθεί αποτελεσματική βοήθεια στους Έλληνες σπουδαστές και χρήστες της Αγγλικής καθώς 

και, ιδιαίτερα, στους αγγλόφωνους που σπουδάζουν ή χρησιμοποιούν την ελληνική γλώσσα. 
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Έτσι, όλη η λεξικογραφική εργασία πραγματοποιήθηκε σε PCs από εκπαιδευμένους 

λεξικογράφους και μεταφραστές, με χρήση ειδικών προγραμμάτων. Το βασικό λημματολόγιο 

(40.000 περίπου λήμματα με συχνότερη χρήση από το σύνολο των 81.515 λημμάτων του 

λεξικού) προήλθε από ανάλυση μεγάλου σώματος κειμένων του ΕΕΤ, ενώ τόσο στην 

κατασκευή του ελληνικού μέρους (πλαισίου), όσο και στη μετάφραση χρησιμοποιήθηκαν, 

επιβοηθητικά, λεξικογραφικές πηγές του διαδικτύου. Επί πλέον χρησιμοποιήθηκαν 

εξελιγμένες μέθοδοι δημιουργίας του ηλεκτρονικού λεξικού σε DVD με πολυμεσική 

πληροφορία. 

Η ανάπτυξη του ΚΟΡΑΗΣ έγινε αρχικά (1999 – 2001) στο πλαίσιο του προγράμματος ΕΠΕΤ 

II της ΓΓΕΤ από κοινοπραξία στην οποία συμμετείχαν μεταξύ άλλων το Πανεπιστήμιο 

Πατρών ως ανάδοχος του έργου, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και το Ιόνιο 

Πανεπιστήμιο [3]. Στη συνέχεια (2001-2008) το λεξικό ελέγχθηκε συστηματικά και 

εμπλουτίστηκε από την Ομάδα Επεξεργασίας Ομιλίας και Γλώσσας του ΕΕΤ και ειδικούς 

εξωτερικούς συνεργάτες. Στις παραγράφους 1 ως 4 που ακολουθούν παρουσιάζονται 

αντίστοιχα η μεθοδολογία ανάπτυξης, η δομή του λεξικού, το ηλεκτρονικό λεξικό και το 

συμπέρασμα. 

1   Μεθοδολογία Ανάπτυξης 
Η ανάπτυξη του λεξικού στηρίχτηκε στη χρήση [4]: 

α) ηλεκτρονικής λεξικογραφίας σε προσωπικούς υπολογιστές (PCs), με ειδικά 

προγράμματα. Για το σκοπό αυτό αφενός χρησιμοποιήθηκαν λεξικογράφοι που ήδη 

διέθεταν τις απαιτούμενες γνώσεις, αφετέρου εκπαιδεύτηκαν νέοι λεξικογράφοι. 

β) ισορροπημένου σώματος κειμένων του ΕΕΤ 60 εκατομ. λέξεων της ελληνικής γλώσσας. 

γ) υπαρχόντων γλωσσικών πόρων (λεξικών κ.λ.π.) στους εταίρους. 

δ) μηχανισμού ελέγχου και διόρθωσης λαθών από όλους τους εταίρους. 

ε) αναγνωρισμένων μεθόδων επιλογής λημματολογίου, γραμματικής και μορφολογικής 

ανάλυσης, καθορισμού της σημασίας, κ.λ.π. 

• Για ένα μεγάλο τμήμα του λεξικού χρησιμοποιήθηκε ο “Λεξιθήρας”, ένα σύστημα 

υπολογιστικής λεξικογραφίας που αναπτύχθηκε στο ΕΕΤ. Ο λεξιθήρας πραγματοποιεί 

ευρεία στατιστική ανάλυση των κειμένων, λημματοποίηση, γραμματική ανάλυση λέξεων 

κ.α. και παρέχει στο λεξικογράφο την δυνατότητα να επιλέξει κατάλληλα παραδείγματα 

χρήσεως. Μπορεί να επεξεργαστεί πολύ μεγάλα σώματα κειμένων φυσικής γλώσσας 

(εκατοντάδες εκατομμύρια λέξεις) [5]. 
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• Χρησιμοποιήθηκε το Ηλεκτρονικό Λεξικό της Νέας Ελληνικής για Ξένους, 40.000 

λημμάτων, που είχε αναπτυχθεί από το ΕΕΤ στα πλαίσια του προγράμματος Socrates 

Lingua [6]. Επίσης, για τη συμπλήρωση του λημματολογίου πέραν των βασικών 40.000 

λημμάτων χρησιμοποιήθηκαν γλωσσικοί πόροι του ΑΠΘ-Τομέας Γλωσσολογίας, δόκιμα 

μονόγλωσσα και δίγλωσσα λεξικά της Νεοελληνικής, καθώς και λεξικά εγκατεστημένα 

στο διαδίκτυο [3]. 

• Για την επιλογή των λημμάτων χρησιμοποιήθηκαν ιεραρχικά τα εξής κριτήρια: α) 

συχνότητα εμφάνισης στο σώμα κειμένων, β) χρησιμότητα για τον χρήστη, γ) βαθμός 

δυσκολίας στο επίπεδο της μορφολογίας ή της σύνταξης. Σε κάθε περίπτωση η επιλογή 

γινόταν αρχικά από τον λεξικογράφο, ενώ η τελική απόφαση λαμβανόταν κατόπιν από 

τον υπεύθυνο της σύνταξης. 

• Η ανάλυση των λημμάτων έγινε συστηματικά σύμφωνα με πεδία πληροφορίας που 

ορίστηκαν προκαταβολικά και κωδικοποιήθηκαν. Κάθε πληροφορία, γραμματική, 

σημασιολογική ή άλλη καταχωρίσθηκε στο αντίστοιχο πεδίο με τον συγκεκριμένο κωδικό. 

Με αυτόν τον τρόπο ήταν εύκολος ο εντοπισμός και η ανάκτηση των δεδομένων. 

• Ο έλεγχος του λημματολογίου, της ανάλυσης και της μετάφρασης από πλευράς 

συνέπειας καταχωρίσεων, ορθογραφικών κ.α. λαθών, πραγματοποιήθηκε τμηματικά από 

τους εταίρους της κοινοπραξίας (1999-2001). Συστηματικός, ενιαίος έλεγχος τόσο του 

ελληνικού μέρους όσο και της μετάφρασης έγινε στο διάστημα 2001-2008, από μέλη της 

Ομάδας Επεξεργασίας Ομιλίας και Γλώσσας και από ειδικούς εξωτερικούς συνεργάτες. 

Παράλληλα με ευρείες διορθώσεις έγινε αναμόρφωση της ύλης, ώστε το ΚΟΡΑΗΣ να 

πάρει τη σημερινή, σημαντικά διαφοροποιημένη ως προς την αρχική, μορφή. 

2   Δομή του λεξικού 
• Ως λήμματα έχουν καταχωρισθεί στο λεξικό, με αλφαβητική σειρά και μαύρα στοιχεία, 

αυτοτελείς λέξεις, π.χ. βιβλίο, ωραίος, παίζω, αύριο, όταν, περιφραστικές λέξεις, π.χ. 

αθλητική εφημερίδα, Αιγαίο Πέλαγος και λεξιλογικές φράσεις, π.χ. ζω έναν εφιάλτη. 

Η αλφαβητική καταχώριση έχει διατηρηθεί και στις περιπτώσεις περιφραστικών λέξεων 

και φράσεων με άρθρο στην αρχή, π.χ. η Παλαιά Διαθήκη. 

• Στο ευρύτατο φάσμα του λεξιλογίου του σύγχρονου γραπτού και προφορικού λόγου της 

ελληνικής γλώσσας που καλύπτεται, έχουν περιληφθεί: λέξεις και φράσεις κοινής 

χρήσης, επιστημονικοί και τεχνικοί όροι, λέξεις της λογοτεχνίας, κύρια ονόματα 

σημαντικών προσώπων και τοπωνυμίων, ηχομιμητικές λέξεις, νεολογισμοί του γραπτού 

και προφορικού λόγου (λέξεις ξενικής προέλευσης, δάνεια, κ.α.), λέξεις και φράσεις της 
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αργκό, άκλιτοι ή μεμονωμένοι τύποι του λόγου, ακρωνύμια. Επί πλέον έχουν 

καταχωρισθεί: λόγιες λέξεις που χρησιμοποιούνται σε καλλιεργημένες μορφές λόγου 

(επιστημονικά συγγράμματα, υψηλή αρθρογραφία, κ.λ.π.), ιδιωματικές/ λαϊκότροπες 

λέξεις και φράσεις. 

• Κάθε λήμμα συνοδεύεται από τη φωνητική μεταγραφή του σε αγκύλες, από 

γραμματικές πληροφορίες, από ορισμό της σημασίας ή των διαφορετικών 
σημασιών του, όπου θεωρείται απαραίτητο, και από την μετάφρασή τους στην 

Αγγλική. Τα παραδείγματα χρήσεως αποτελούν ολοκληρωμένες προτάσεις, ώστε να 

δείχνουν τις εννοιολογικές αποχρώσεις, αλλά και το πώς συντάσσεται το λήμμα στον 

ρέοντα λόγο και στις δύο γλώσσες. Η φωνητική μεταγραφή ακολουθεί το διεθνές 

φωνητικό αλφάβητο, όπως αυτό έχει προσαρμοστεί για χρήση της ελληνικής γλώσσας 

σε ηλεκτρονικό υπολογιστή με συνηθισμένο πληκτρολόγιο (CPA = Computer Phonetic 

Alphabet), δηλ. χωρίς τα ειδικά σύμβολα του διεθνούς φωνητικού αλφαβήτου [3]. Η 

προσαρμογή αυτή ήταν απαραίτητη για τους χρήστες του ηλεκτρονικού λεξικού, ώστε να 

είναι δυνατή η εμφάνιση στην οθόνη του υπολογιστή της φωνητικής γραφής κατά την 

αυτόματη μετατροπή “Gr Ph”. 

• Με κεφαλαία γράμματα και συντομογραφία χαρακτηρίζεται σε πολλά λήμματα το πεδίο 

επιστημονικών, επαγγελματικών και άλλων κλάδων, στο οποίο αυτά χρησιμοποιούνται, 

π.χ. Γεωγραφία (ΓΕΩΓΡ), Ιστορία (ΙΣΤ), Ηλεκτρολογία (ΗΛΕΚΤΡΟΛ), κ.λ.π. Συνολικά 

γίνεται διάκριση σε 42 πεδία στα οποία έχουν καταχωρισθεί 14.371 όροι. Επί πλέον, 

χρησιμοποιούνται χαρακτηρισμοί επιπέδου γλώσσας ως συντομογραφίες με πεζά 

γράμματα σε παρένθεση, που πληροφορούν το χρήστη για το περιβάλλον χρήσεως του 

λήμματος και το ύφος του λήμματος: (υβρ) = υβριστικό, (χυδ) = χυδαίο, κ.λ.π. 

• Για την διευκόλυνση, ιδιαίτερα του ξένου χρήστη, δεν χρησιμοποιήθηκε η συνήθης 

υπαγωγή και διάσπαση λημμάτων, π.χ. υποκοριστικών, μεγεθυντικών, κ.λ.π. αλλά η 

καταχώρισή τους ως αυτοτελών λημμάτων. Έτσι, δίνεται η φωνητική μεταγραφή (και η 

ηχητική απόδοση στο ηλεκτρονικό λεξικό), οι γραμματικές πληροφορίες, η μετάφραση, 

κ.λ.π., ξεχωριστά και συγκεντρωμένα σε κάθε λήμμα.  

• Από γραμματικής πλευράς, έχουν καταχωρισθεί ως λήμματα, ουσιαστικά, επίθετα, 

αντωνυμίες, ρήματα, μετοχές και τα άκλιτα μέρη του λόγου [3]. 

3   Ηλεκτρονικό Λεξικό 
Το ηλεκτρονικό λεξικό ΚΟΡΑΗΣ περιέχει όλες τις πληροφορίες του έντυπου λεξικού, 

παρέχοντας στον χρήστη τις ακόλουθες δυνατότητες: 
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1. Φιλική διεπαφή για εύκολη και γρήγορη ανάκτηση των πληροφοριών. 

2. Ευέλικτη αναζήτηση μέσα στους διάφορους κωδικούς που απαρτίζουν την ανάλυση 

των λημμάτων (π.χ. λήμμα, προφορά, παραδείγματα χρήσης). 

3. “Έξυπνη Αναζήτηση” με χρήση κωδικο-λέξεων (π.χ. “περιέχεται”, “αρχίζει από”, 

“τελειώνει σε”) για πιο ευρεία αναζήτηση στα περιεχόμενα του λεξικού. 

4. Αναζήτηση αγνοώντας ή όχι τις διακρίσεις πεζών/κεφαλαίων χαρακτήρων καθώς 

και τονισμένων/ μη τονισμένων λέξεων. 

5. Εμφάνιση όλων των πιθανών αποτελεσμάτων που πληρούν τα κριτήρια 

αναζήτησης που έχει θέσει ο χρήστης. 

Επιπλέον, το ηλεκτρονικό λεξικό ΚΟΡΑΗΣ έχει ενσωματωμένα μια σειρά από γλωσσικά 

εργαλεία που μπορούν να φανούν πολύ χρήσιμα στους σπουδαστές της Ελληνικής και της 

Αγγλικής γλώσσας [7]: 

6. Δύο Συνθέτες Ομιλίας από κείμενο (TTS-Synthesizers) για την ελληνική και την 

αγγλική γλώσσα, αντίστοιχα. 

7. Δύο λημματοποιητές για την Ελληνική και την Αγγλική, αντίστοιχα. 

8. Μεταγραφέα της γραφηματικής παράστασης μιας λέξης στην αντίστοιχη φωνητική. 

9. Συλλαβιστή για την ελληνική γλώσσα.  

3.1   Διεπαφή Ανθρώπου-Μηχανής 

Η σχεδίαση της διεπαφής ανθρώπου-μηχανής έγινε με στόχο να παρέχει στο χρήστη 

εύκολους, γρήγορους, “έξυπνους” και προσαρμοζόμενους στις ανάγκες του τρόπους 

αναζήτησης της πληροφορίας. Για να πραγματοποιηθούν αυτά, όλα τα λήμματα του έντυπου 

λεξικού με τις αντίστοιχες αναλύσεις τους οργανώθηκαν σε βάση δεδομένων SQL. Έτσι 

έγινε δυνατή η γρήγορη και διεξοδική αναζήτηση πληροφοριών, όχι μόνο σύμφωνα με το 

συνήθη τρόπο (δηλαδή αναζήτηση λέξεων που αρχίζουν με τους χαρακτήρες που εισάγει ο 

χρήστης) αλλά και με πιό σύνθετους τρόπους (π.χ. αναζήτηση λέξεων που τελειώνουν, που 

περιέχουν ή απαρτίζονται εξολοκλήρου από τους συγκεκριμένους χαρακτήρες). Επιπλέον, 

επιτρέπει την αναζήτηση όχι μόνο στον κωδικό “ΛΗΜΜΑ” αλλά και σε οποιονδήποτε άλλο 

κωδικό που αποτελεί μέρος της ανάλυσης των λημμάτων του λεξικού. Έτσι, ο χρήστης 

μπορεί να αξιοποιήσει πλήρως τις πληροφορίες που περιέχονται στο λεξικό (π.χ. μπορεί να 

ανακτήσει όλες τις προφορές των λημμάτων, τα παραδείγματα, ή τα συνώνυμα του λεξικού 

που πληρούν τα κριτήρια αναζήτησης που θέτει). 

Το περιβάλλον εργασίας στον υπολογιστή αποτελείται από συνολικά 4 επιφάνειες εργασίας: 
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το παράθυρο εισαγωγής των κριτηρίων αναζήτησης (Search Panel), το παράθυρο 

εμφάνισης όλων των λημμάτων που περιέχονται στο λεξικό (Word List Panel), το παράθυρο 

εμφάνισης των αποτελεσμάτων που πληρούν τα κριτήρια αναζήτησης (Result Panel) και το 

παράθυρο Options Panel στο οποίο ο χρήστης επιλέγει τους κωδικούς στους οποίους θα 

γίνει η αναζήτηση, καθώς και τους κωδικούς οι οποίοι θα εμφανίζονται στο Result Panel. 

Επιπλέον, υπάρχει μια γραμμή με τις επιλογές του μενού (menu bar) και μια γραμμή 

εργαλείων (toolbar). Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα αλλαγής τόσο του τρόπου εμφάνισης των 

αποτελεσμάτων (π.χ. χρώμα, γραμματοσειρά, κ.λ.π.) όσο και του χρώματος του φόντου της 

συγκεκριμένης εφαρμογής. 

3.2   Συνθέτες Ομιλίας από κείμενο για την ελληνική και την σγγλική γλώσσα 

Οι συνθέτες που έχουν ενσωματωθεί στο ΚΟΡΑΗΣ αναπτύχθηκαν στο ΕΕΤ με χρήση της 

πολυγλωσσικής πλατφόρμας σύνθεσης ομιλίας Festival [8], η οποία περιλαμβάνει διάφορες 

τεχνικές σύνθεσης (συνένωση διφώνων, επιλογή φωνητικών μονάδων, κ.λ.π.). Και οι δύο 

συνθέτες βασίζονται στη συνένωση διφώνων κυρίως για λόγους αξιοπιστίας του συστήματος 

καθώς και μικρού υπολογιστικού κόστους. Για την αγγλική γλώσσα, η σύνθεση 

πραγματοποιείται χρησιμοποιώντας την αμερικανική ανδρική φωνή (KAL) [8] με δίφωνα που 

έχουν προκύψει από τη βάση CMU Lexicon [9], ενώ για την ελληνική γλώσσα έχει 

χρησιμοποιηθεί η ελληνική γυναικεία φωνή (ZETA), με δίφωνα που προήλθαν από τη βάση 

WCL-1 [10]. 

Οι δύο συνθέτες επιτρέπουν την μετατροπή οποιουδήποτε πληκτρολογούμενου αγγλικού ή 

ελληνικού κειμένου σε ομιλία με καλή καταληπτότητα. Η χρήση τους είναι εύκολη, ενώ έχουν 

επιπρόσθετα τη δυνατότητα μεταβολής του ρυθμού (ταχύτητας) και της έντασης 

αναπαραγωγής της συνθετικής ομιλίας.  

3.3   Λημματοποιητές για την ελληνική και την αγγλική γλώσσα 

Με τον όρο λημματοποίηση αναφερόμαστε στην αναγωγή των διαφορετικών τύπων ενός 

λήμματος στο λήμμα που είναι καταχωρημένο στο λεξικό. Ο λημματοποιητής μπορεί να 

διευκολύνει πολύ τον σπουδαστή διότι είναι δύσκολο να πραγματοποιηθεί αναζήτηση σε 

κάποιο λεξικό μιας άγνωστης λέξης, χωρίς να είναι γνωστό το λήμμα από το οποίο αυτή 

προέρχεται.  

Η λειτουργία των λημματοποιητών για την ελληνική και την αγγλική γλώσσα βασίζεται στο 

συνδυασμό ενός μοντέλου στοχαστικής-επαναληπτικής αφαίρεσης καταλήξεων και 

ταυτόχρονη εφαρμογή δύο μοντέλων ανίχνευσης ομοιότητας μεταξύ δύο λέξεων, 

προκειμένου το πρόγραμμα να αποφανθεί σε ποια λήμματα του λεξικού μοιάζει 
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περισσότερο η λέξη εισόδου. Συγκεκριμένα, τα δύο μοντέλα ανίχνευσης ομοιότητας μεταξύ 

λέξεων είναι η απόσταση Levenshstein [11] και το κριτήριο ομοιότητας του συντελεστή Dice 

[12]. Καθένα από τα δύο μοντέλα επιστρέφει ένα σύνολο λημμάτων του λεξικού που 

μοιάζουν με την λέξη εισόδου καθώς και μια τιμή για καθένα από αυτά τα λήμματα, 

ενδεικτική του βαθμού ομοιότητάς του με τη λέξη εισόδου. Έπειτα, τα δύο αυτά σύνολα 

λημμάτων ενοποιούνται σε ένα ενιαίο σετ, το οποίο ταξινομείται σύμφωνα με τον αλγόριθμο 

που περιγράφεται στη δημοσίευση [13], και το τελικό σύνολο προτεινόμενων λημμάτων 

εμφανίζεται στην οθόνη του χρήστη κατά φθίνουσα τάξη ομοιότητας. 

Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι οι λημματοποιητές αυτοί δεν χρησιμοποιούν γλωσσική 

πληροφορία (π.χ. κανόνες κλίσης, κλιτικούς πίνακες κ.τ.λ.) και για αυτό το λόγο λειτουργούν 

αρκετά ικανοποιητικά για περιπτώσεις ομαλών και “ελαφρά” ανώμαλων λέξεων (π.χ. 

ουσιαστικών, επιθέτων, μετοχών, ομαλών ρημάτων). 

3.4   Μεταγραφέας Gr Ph της ελληνικής γλώσσας 

Ο μεταγραφέας Gr Ph της νεοελληνικής γλώσσας αποδίδει τη φωνητική γραφή της λέξης 

που εισάγει ο χρήστης χρησιμοποιώντας τα σύμβολα του φωνητικού αλφαβήτου υπολογιστή 

CPA (Computer Phonetic Alphabet) (βλ. Κεφ. 2). Ο μεταγραφέας αυτός αναπτύχθηκε στο 

Εργαστήριο Ενσύρματης Τηλεπικοινωνίας στα πλαίσια του ερευνητικού-αναπτυξιακού 

προγράμματος ESPRIT 291/860 [14]. 

Η αυτόματη μετατροπή γραπτού κειμένου της νεοελληνικής γλώσσας στην αντίστοιχη 

φωνητική γραφή πραγματοποιείται χρησιμοποιώντας ένα σετ φωνητικών κανόνων που 

έχουν ενσωματωθεί στο λογισμικό FONPARS1, το οποίο αναπτύχθηκε στο Πανεπιστήμιο 

Nijmegen [15]. Για την πλειοψηφία των ελληνικών γραφημάτων υπάρχει μία-προς-μία 

αντιστοίχιση με τα φωνήματα (δηλαδή κάθε γράφημα αντιστοιχεί σε μοναδικό φώνημα), 

ωστόσο εμφανίζονται και πιο πολύπλοκες περιπτώσεις, όπου η φωνητική αναπαράσταση 

ενός γραφήματος εξαρτάται από το περιβάλλον στο οποίο βρίσκεται.  

3.5   Συλλαβιστής για την ελληνική γλώσσα 

O συλλαβιστής αποδίδει αυτόματα το συλλαβισμό (διαχωρισμό των γραπτών λέξεων σε 

συλλαβές) του κειμένου που εισάγει ο χρήστης. Ο συλλαβισμός πραγματοποιείται σε 2 

στάδια. Αρχικά εφαρμόζεται στο κείμενο εισόδου μια απλουστευμένη (naïve) συνάρτηση 

τεμαχισμού σε συλλαβές, η οποία έχει ως κριτήριο την συμπερίληψη ενός μόνο φωνήεντος 

σε κάθε συλλαβή. Για παράδειγμα, η λέξη εισόδου «άλλωστε» αρχικά χωρίζεται στις 

συλλαβές «ά-λλω-στε». Έπειτα, το κείμενο που έχει προκύψει από το προηγούμενο στάδιο, 

διορθώνεται από μια συνάρτηση αυστηρού συλλαβισμού λέξεων, η οποία βασίζεται στους 
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γραμματικούς κανόνες που περιγράφονται στην Νεοελληνική Γραμματική του Μ. 

Τριανταφυλλίδη [16]. 

4   Συμπέρασμα 
Το λεξικό ΚΟΡΑΗΣ, με μια σειρά καινοτόμων χαρακτηριστικών τόσο στην έντυπη, όσο και 

στην ηλεκτρονική του μορφή, μπορεί να αποτελέσει σημαντικό βοήθημα στους Έλληνες 

σπουδαστές και χρήστες της Αγγλικής γλώσσας. Ιδιαίτερα, εκτιμάται ότι θα είναι χρήσιμο σε 

αγγλόφωνους που σπουδάζουν την Ελληνική στηρίζοντας την εκμάθησή της σε εποχή που 

η παγκοσμιοποίηση απειλεί τις λιγότερο ομιλούμενες γλώσσες. 

5   Αναφορές 
[ 1] Nesi H., “Electronic Dictionaries in Second Language Vocabulary Comprehension 

and Acquisition: the State of the Art”, EURALEX 2000, Aug. 8-12, Stuttgart Germany, 
pp. 839-847. 

[ 2] Kokkinakis G., “Electronic Dictionaries Integrating Multimedia and Speech & 
Language Technologies”, SPECOM’ 2001, pp. 6-7, Oct. 29-31, Moscow, Russia. 

[ 3] Ελληνο-Αγγλικό Λεξικό ΚΟΡΑΗΣ, Εκδόσεις Πανεπιστημίου Πατρών, Πάτρα 2008. 

[ 4] Coutsogeorgopoulos H., Kokkinakis G., Dermatas E., “KORAIS: A Large Electronic 
Greek-English Dictionary with Spoken Pronunciation”, COMLEX 2000, pp.127-130. 

[ 5] Dermatas E., Kokkinakis G., “LEXITHIRAS: Corpus Based Lexicography on PC”, 
TSD-98, Prague, 1998. 

[ 6] Coutsogeorgopoulos H., Dermatas E., Kokkinakis G., “A Monolingual Electronic 
Dictionary for the Pronunciation and Usage of Modern Greek for Foreigners”, 
COMLEX 2000, pp.83-88. 

[ 7] Lyras D., Kokkinakis G., Lazaridis A., Sgarbas K., Fakotakis N., “A Large Greek-
English Dictionary with Incorporated Speech and Language Processing Tools”, 
Interspeech 2009, Brighton, U.K. 

[ 8] Black A., Taylor P., The Festival Speech Synthesis System, Technical Report 
HCRC/TR-83, University of Edinburgh, Scotland, (1997), 
http://www.cstr.ed.ac.uk/projects/festival.html. 

[ 9] Weide L. Robert, 1998, CMU Pronunciation Dictionary.[online].[cited 2002-03-01]. 
URL: http://www.speech.cs.cmu.edu/cgi-bin/cmudict/. 

[10] Zervas, P., Fakotakis, N. & Kokkinakis, G. (2008), Development and evaluation of a 
prosodic database for Greek speech synthesis and research, Journal of Quantitative 
Linguistics, 15 (2), 154-184. 

[11] Levenshtein V. I., Binary codes capable of correcting deletions, insertions and 
reversals, Soviet Physics Dokl., 10 February 1966, Vol. 10(8), 1966, pp. 707-710. 

[12] Dice, Lee R., Measures of the amount of ecologic association between species, 
Journal of Ecology, Vol. 26, 1945, pp. 297-302. 

[13] Lyras D., Sgarbas K., Fakotakis N.: Applying Similarity Measures for Automatic 
Lemmatization: A Case Study for Modern Greek and English, International Journal on 



 

 494 

Artificial Intelligence Tools 17(5): 1043-1064 (2008). 

[14] ESPRIT project 291/860, Linguistic Analysis of the European Languages, 1985-1989, 
Final Report, EC, 1989. 

[15] FONPARS1 PHONOLOGY COMPILER, Institute of Phonetics, University of 
Nijmegen, The Netherlands, June 1985. 

[16] Τριανταφυλλίδης Μ., “Νεοελληνική Γραμματική”, ΟΕΔΒ, Αθήνα, 1977. 

 

Ευχαριστίες 
Οι συγγραφείς ευχαριστούν θερμά όλους όσους εργάστηκαν στη δημιουργία του λεξικού 
ΚΟΡΑΗΣ, την ΓΓΕΤ για την υποστήριξη του έργου στην αρχική του φάση και το Ίδρυμα 
ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ για την ανάληψη της δαπάνης έκδοσης. 
 
 
Γεώργιος Κοκκινάκης 
Ομ. Καθηγητής 
gkokkin@wcl.ee.upatras.gr 
 
 
Ελένη Κουτσογεωργοπούλου 
Ερευνήτρια 
coutsoge@wcl.ee.upatras.gr 
 
 
Δημήτριος Λύρας 
Υποψήφιος Διδάκτωρ 
dimlyras@upatras.gr 
 
 
Κυριάκος Σγάρμπας 
Επικ. Καθηγητής 
sgarbas@upatras.gr 
 
 
Εργαστήριο Ενσύρματης Τηλεπικοινωνίας 
Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών 
Πανεπιστήμιο Πατρών 
Πάτρα, Τ.Κ.26500 
http://www.wcl.ece.upatras.gr 
 
 
 



 

 495 

39   Labtestonline.gr: Ένας νέος διαδικτυακός τόπος  
με εκλαϊκευμένες πληροφορίες  

για τις διαγνωστικές εργαστηριακές εξετάσεις  
και την ορολογία τους στα Ελληνικά 

    
Αλέξανδρος Χαλιάσος, Αικατερίνη Ψαρρά, Χρύσανθος Μητρόπουλος 

 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Λόγω της μεγάλης αύξησης της ευρυζωνικότητας και της διείσδυσης του Διαδικτύου όλο και 

περισσότεροι συμπατριώτες μας στρέφονται στον παγκόσμιο ιστό για να λύσουν απορίες τους σχετικά 

με ακατάληπτους ιατρικούς όρους που χρησιμοποιούν οι ιατροί τους. Μια κατηγορία αυτών των όρων 

σχετίζεται με τις διαγνωστικές εξετάσεις. Γι’ αυτές υπήρχαν αξιόλογοι δικτυακοί τόποι όμως κανείς δεν 

ήταν στα Ελληνικά με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή η αξιοποίηση τους από το ευρύ κοινό. 

Το κενό αυτό ήρθε να καλύψει ο διαδικτυακός τόπος με URL: http://www.labtestonline.gr. Ο ιστότοπος 

αυτός παρέχει εκλαϊκευμένες πληροφορίες σχετικά με τις  προαναφερθείσες διαγνωστικές 

εργαστηριακές εξετάσεις: ποιες είναι, πότε, πού και πώς γίνονται και τι σημαίνουν τα αποτελέσματα 

τους. Επίσης παρουσιάζονται διαδραστικά συχνές διαταραχές ή καταστάσεις της υγείας και ασθένειες 

σε σχέση με τα αντίστοιχα διαγνωστικά tests, καθώς και διαγνωστικές εργαστηριακές εξετάσεις για τον 

έλεγχο διαφόρων ομάδων πληθυσμού λ.χ. των εγκύων. Αυτός ο διαδικτυακός τόπος είναι η  

προσαρμογή στην ελληνική γλώσσα και την ευρωπαϊκή πραγματικότητα του ιστοτόπου 

www.labtestonline.org της Αμερικανικής Εταιρείας Κλινικής-Χημείας (AACC) από την Ελληνική Εταιρεία 

Κλινικής Χημείας-Κλινικής Βιοχημείας (ΕΕΚΧ-ΚΒ), η οποία και φέρει την επιστημονική ευθύνη γι’ αυτό, 

με την τεχνική βοήθεια και την οικονομική υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κατασκευαστών 

Διαγνωστικών (European Diagnostic Manufacturers Association, EDMA) η οποία έχει αναλάβει το 

συντονισμό των Ευρωπαϊκών Ιστοτόπων και του Συνδέσμου Ελλήνων Προμηθευτών Επιστημών και 

Υγείας (ΣΕΠ) που την εκπροσωπεί στην Ελλάδα.  

Η ΕΕΚΧ-ΚΒ είναι επιστημονική μη κερδοσκοπική εταιρεία των επιστημόνων των Διαγνωστικών 

Εργαστηρίων της χώρας μας, η οποία εκπροσωπεί την Ελλάδα στη Διεθνή Ομοσπονδία Κλινικής 

Χημείας και Εργαστηριακής Ιατρικής (International Federation of Clinical Chemistry and laboratory 

medicine, IFCC) όπως επίσης και στην Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Κλινικής Χημείας και Εργαστηριακής 

Ιατρικής (European Federation of Clinical Chemistry and laboratory medicine, EFCC)  

Πολλοί επιστήμονες-μέλη της εταιρείας εργάστηκαν εθελοντικά, άοκνα, εντατικά  και χωρίς να 

προσδοκούν κανένα αντάλλαγμα στη μετάφραση και προσαρμογή των άρθρων του  labtestonline στα 

Ελληνικά. 
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Labtestsonline.gr: a new site for the general public with  
information about diagnostic laboratory tests  

and their terminology in Greek 
 

Alexander Haliassos, Katerina Psarra, Chryssanthos Mitropoulos 
 

 
ABSTRACT 

Due to the tremendous increase of internet use and broadband penetration in our country, an increasing 

part of the Greek population uses the World Wide Web in order to answer their questions about 

incomprehensible medical terms used by their doctors. A wide proportion of these terms relates to 

diagnostic laboratory tests. Although several important sites answering these questions can be found in 

the internet, none of them was in Greek, therefore they could not be used easily by the general public. 

The site at http://www.labtestsonline.gr has been created in order to fill this gap. This site offers 

popularized information regarding the above mentioned diagnostic laboratory tests: which they are, 

when, where and how they are performed and what is their results meaning. In addition common 

disorders or health conditions are presented interactively in relation to the laboratory tests, as well as 

diagnostic laboratory tests for the follow-up of various population groups (screening) e.g. pregnant 

women. This site is an adaptation in the Greek language and the European reality, of the site 

www.labtestsonline.org, which is produced by the American Association of Clinical Chemistry (AACC). 

This adaptation is provided by the Greek Society of Clinical Chemistry-Clinical Biochemistry (GSCC-

CB), who caries the scientific responsibility, along with the technical help and the financial support of the 

European Diagnostic Manufacturers Association (EDMA), which is responsible for the European sites 

coordination, and of its affiliate in Greece, the Association of Hellenic Association of Medical Equipment 

Suppliers (Hellasmes). 

GSCC-CB is a not-for-profit, scientific society of diagnostic laboratory scientists working in the 

diagnostic laboratories of our country, representing Greece in the International Federation of Clinical 

Chemistry and Laboratory Medicine (IFCC), as well as in the European Federation of Clinical Chemistry 

and Laboratory Medicine (EFCC). 

Many scientists, members of our society, have worked voluntarily, tirelessly, intensively and without 

expecting any compensation for the translation and adaptation of labtestsonline articles in the Greek 

language and for the production of the labtestsonline.gr website. 
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Εισαγωγή

Οι εργαστηριακές εξετάσεις:
Συνεισφέρουν σημαντικά στην διάγνωση, την
παρακολούθηση, και την θεραπεία.
Υποστηρίζουν τα προγράμματα προληπτικής ιατρικής.
Βοηθούν στο ιατρικό έργο και στην προσπάθεια
βελτίωσης της ποιότητας ζωής.

Εντούτοις
Η συνεισφορά του εργαστηριακού προσωπικού στην
ιατρική πράξη είναι «αθόρυβη» και «αόρατη» προς τους
ασθενείς.
Το κοινό έχει ελάχιστη ενημέρωση για τις εργαστηριακές
εξετάσεις και τη σημασία τους.  

 

Ιστορικό

Η AACC (American Association of Clinical Chemistry ‐
Αμερικανική Εταιρεία Κλινικής Χημείας) ανέπτυξε τον ιστότοπο
LabTestsOnLine.org to 2001.

Ο ιστότοπος (site) αυτός είναι προϊόν συνεργασίας
επαγγελματικών επιστημονικών εταιρειών, που
αντιπροσωπεύουν κάθε πλευρά του εργαστηριακού χώρου.

Από το 2003 ακολούθησαν εκδόσεις στην Ισπανία, Γερμανία, 
Ουγγαρία, Ιταλία, Πολωνία.
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Ιστορικό (2)

Το 2004 λειτούργησε το Lab Tests Online‐UK, με ευθύνη της
Ένωσης Κλινικών Βιοχημικών του Ηνωμένου Βασιλείου
(Association of Clinical Biochemists) και τώρα η ίδια προσπάθεια
επεκτείνεται και στην Ελλάδα, την Τσεχία και την Πορτογαλία.

Σε κάθε χώρα την επιστημονική ευθύνη του ιστότοπου έχει η
αντίστοιχη επιστημονική εταιρεία του χώρου της κλινικής
χημείας, που είναι συνδεδεμένη με την IFCC (Διεθνή
Συνομοσπονδία Κλινικής Χημείας)– στην Ελλάδα η ΕΕΚΧ‐ΚΒ.

Μέσω εντατικής διεθνούς συνεργασίας το Lab Tests Online 
ταχύτατα απετέλεσε το παγκόσμιο πρότυπο εκπαίδευσης του
κοινού. 

 
 

Στόχοι του LTO

Το Lab Tests Online έχει σχεδιαστεί για:

να βοηθήσει ασθενείς και θεράποντες ιατρούς
στην καλύτερη κατανόηση του πλήθους των
εργαστηριακών εξετάσεων,

να αποτελέσει ένα εργαλείο αναφοράς για τους
επαγγελματίες υγείας,

να αποτελέσει πηγή συνεχούς ενημέρωσης για το
ευρύ κοινό σχετικά με τις εξελίξεις της
εργαστηριακής επιστήμης.
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Αρχές του LTO

Ιστοσελίδα επιστημονικά αξιολογημένη, μη κερδοσκοπική, 
επικεντρωμένη στον ασθενή.

Πάντοτε On line και άμεσα διαθέσιμη από παντού.

Διαπίστευση HONCode στις πρώτες δύο πλήρεις ιστοσελίδες
(Η.Π.Α. και Ηνωμένο Βασίλειο) – οι υπόλοιπες οργανώνουν
την διαπίστευση τους.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει εγκρίνει την τοποθέτηση
συνδέσμου (link) προς τη δικτυακή της πύλη «Υγεία‐Ε.Ε.» και, 
αντίστοιχους συνδέσμους προς το LTO στις δικτυακές πύλες
της Επιτροπής, σχετικά με εργαστηριακές εξετάσεις.

 

Η EDMA (European Diagnostics Manufacturers 
Association) έχει οριστεί ως υπεύθυνος φορέας για τη
χρηματοδότηση και την διαχείριση του Lab Tests Online 
στην Ευρώπη.

Η Ελληνική Εταιρία Κλινικής Χημείας ‐ Κλινικής
Βιοχημείας και ο Σύνδεσμος Ελλήνων Προμηθευτών
Επιστημών & Υγείας ανέλαβαν την ευθύνη για τη
δημιουργία της Ελληνικής έκδοσης του Lab Tests 
Online.

ΕΕΚΧ‐ΚΒ: Επιστημονική ευθύνη και μετάφραση.

ΣΕΠ: Χρηματοδότηση, συντήρηση, διαχείριση. 

EDMA– EEKX‐KB – ΣΕΠ
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Εθνική Συντονιστική Επιτροπή

Αποτελείται από:
3 μέλη της ΕΕΚΧ‐ΚΒ

3 μέλη του ΣΕΠ

Φέρει την πλήρη ευθύνη για την σωστή
λειτουργία της ιστοσελίδας

Εθνική Συντονιστική Επιτροπή (2)

Συνέρχεται τουλάχιστον κάθε έξι μήνες.

Είναι υπεύθυνη για την επιστημονική ορθότητα, την
πληρότητα και την επικαιροποίηση των
παρεχομένων πληροφοριών.

Επιλέγει το περιεχόμενο που θα αναρτηθεί, διανέμει
μεταφραστικό έργο σε εθελοντές – μέλη της ΕΕΚΧ‐
ΚΒ και άλλων επιστημονικών εταιρειών και
τροποποιεί το περιεχόμενο ανάλογα με τη
σπουδαιότητα και τις ιδιαιτερότητες της χώρας μας.
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Χορηγοί

Η ιστοσελίδα είναι αυστηρά
μη κερδοσκοπική.

Χρηματοδοτείται από τον ΣΕΠ και από τις
εταιρείες μέλη του.

Η διαφήμιση κάθε είδους απαγορεύεται
ρητά.

Οι χορηγοί επιδεικνύουν την εταιρική τους
ευθύνη απέναντι στο κοινωνικό σύνολο.

Επισκεψιμότητα
Χώρα Η.Π.Α. Ισπανία Γερμανία Πολωνία Ουγγαρία Ιταλία Η.Β. Αυστραλία

Έναρξη 07/2001 02/2003 03/2003 04/2003 08/2003 09/2003 06/2004 08/2007

Πληθυσμός On
Line (εκατομ.) 215 22,8 53,2 11,4 3,5 33,1 40,3 15,5

Εξετάσεις 247 165 149 165 214 126 194 190

Καταστάσεις 100 80 25 3 33 69 84 92

Έλεγχοι
ομάδων 8 3 0 0 8 0 7 7

Επισκέψεις 9.754.378 456.344 190.686 351.376 162.624 286.469 1.363.536 322.996

Επισκέπτες ; 273.139 113.824 192.462 93.321 162.790 ; ;

Σελίδες 31.345.788 1.529.423 739.236 935.022 766.124 807.620 4.007.314 1.038.012

Σελίδες ανά
επίσκεψη 3,21 3,36 3,88 2,66 4,71 2,82 2,94 3,21

Μηνιαία
αύξηση 19% 78% 94% 115% 70% 66% 25% 189%

Επισκ/Πλ. 
Online 0.045 0.020 0.004 0.030 0.046 0.009 0.034 0021

ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝΩΣ 08/2008: 12.888.355
ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΑΝΑΜΗΝΑ: 1.611.050

Ελλάδα

10/2008

1,2

59

10

2

8.724

6.864

48.847

5,60

‐

0.007
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Η ιστοσελίδα

Ειδήσεις

Σύνδεσμοι προς
γενικές‐κύριες
κατηγορίες
(main topics)

Σύνδεσμοι προς
συντελεστές

Αναζήτηση με
λέξη

Αναζήτηση με
εξέταση

Αναζήτηση με
κατάσταση ή
ασθένεια

Αναζήτηση με
ομαδικό έλεγχο

Σύνδεσμος
προς Υγεία‐ΕΕ

Σύνδεσμοι προς
ιστοσελίδες
άλλων χωρών

 

Η πρώτη σελίδα κάθε εξέτασης

Πεδία
αναζήτησης

Όνομα
εξέτασης και
γενικές
πληροφορίες

Συσχέτιση της
εξέτασης με
κάποια
κατάσταση ή
ασθένεια

Σύνδεσμοι
προς επόμενα
κεφάλαια

Γιατί και πότε
γίνεται η
εξέταση και το
είδος του
δείγματος που
απαιτείται
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Το δείγμα

Πληροφορίες
για την ουσία
που
προσδιορίζεται

Πληροφορίες
για τη συλλογή
του δείγματος

Πληροφορίες για
την προετοιμασία
του ασθενούς
πριν την
δειγματοληψία

 

Λεπτομέρειες

Πληροφορίες
για το πώς
χρησιμοποιείται
η εξέταση, πότε
παραγγέλλεται, 
τι σημαίνουν τα
αποτελέσματα
και άλλες
σχετικές
πληροφορίες
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Απορίες & ερωτήσεις

Σύνδεσμος για
περαιτέρω
εξατομικευμένη
αναζήτηση
πληροφοριών
από την ΕΕΚΧ‐
ΚΒ

 

Συχνές ερωτήσεις

Απαντήσεις στις
ερωτήσεις που
γίνονται
συχνότερα
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Καταστάσεις και ασθένειες
Σύνδεσμοι
προς τα
επόμενα
κεφάλαια:
Πληροφορίες

για την
ασθένεια
Συμπτώματα
Εξετάσεις, 

εργαστηριακές
και άλλες
Θεραπεία
Βιβλιογραφία

Σύνδεσμοι
προς άλλες
σχετικές
εξετάσεις

 

 
Αλέξανδρος Χαλιάσος     Αικατερίνη Ψαρρά     Χρύσανθος Μητρόπουλος 

Ελληνική Εταιρεία Κλινικής Χημείας-Κλινικής Βιοχημείας,  
Αλωπεκής 47, 10676 Αθήνα. 
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ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ 
 

Αλεξανδρή Κατερίνα 240 
Αναστασιάδη-Συμεωνίδη Άννα 155 
Αργυρόπουλος Βασίλειος 191 
Βαλεοντή Τατιάνα 56 
Βαλεοντής Κώστας 9, 31, 83 
Βαρλάμη Χριστίνα 105 
Βυζάς Θεόδωρος 434 
Γαβριηλίδου Μαρία 325 
Γεωργουλέα Μαριζέτα 266 
Γιαννίμπας Διονύσιος 465 
Δελάκη Αθηνά 115 
Καλλέργης Μιχάλης 266 
Κάλφας Βασίλης 11 
Καρδούλη Μαρία 46 
Κασάπη Ελένη 447 
Kasuya Keisuke 395 
Κατσογιάννου Μαριάννα 191 
Κελάνδριας Παναγιώτης 405 
Κοβάνη Μαρία 395 
Κοκκινάκης Γεώργιος 485 
Κούλαλη Ελένη 250 
Κουμαράς Παναγιώτης 73 
Κούτρα Αλεξάνδρα 334 
Κουτσογεωργοπούλου Ελένη 485 
Κριμπάς Παναγιώτης 372 
Λαμπροπούλου Πένυ 297 
Λύρας Δημήτριος 485 
Martínez Fernández Ángel 131 
Μασούρα Βασιλική 180 
Μεντζελόπουλος Θάνος 424 
 
 

Μητρόπουλος Χρύσανθος 495 

Μπάσενκο-Κόρμαλη Ναταλία 202 
Nilsson Henrik 346 

Πανταζίδου Μαρίνα 83 
Παπαγεωργίου Χάρης 297 
Παριανού Aναστασία 414 
Πιερράτος Θεόδωρος 73 
Πιπερίδης Στέλιος 24 
Πολάτογλου Χαρίτων 73 
Roukens Jan 456 
Ροφούζου Αιμιλία 142 
Σαραφίδου Τριανταφυλλιά 212 
Σγάρμπας Κυριάκος 485 

Σοφίτης Βασίλειος 306 
Τζιάφα Ελένη 315 
Tissot Philippe 250 
Τοράκη Κατερίνα 226 
Τριανταφύλλη Ευαγγελία 334 
Τρυπαναγνωστοπούλου Σοφία 334 

Τσαγκογέωργα Δήμητρα 297 
Τσιτσανούδη-Μαλλίδη Νικολέττα 281 
Tchkoidze Eka 363 

Φραντζή Κατερίνα 306 
Χαλιάσος Αλέξανδρος 495 

Harper M.Todd 165 
Χέλμη Ευλαμπία 387 

Χριστοπούλου-Αλετρά Ελένη 105 
Ψαρρά Αικατερίνη 495 

 

 

 



 

 

 

 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΥΝ ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ: 
 

Μεγάλοι χορηγοί 

Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (www.tee.gr) 
Mc Cain Hellas ΕΠΕ (www.mccain.com) 

 
 

Χορηγοί 

Lexicon ΑΕ  Εφαρμογές Μετάφρασης (www.lexicon.com.gr) 
ORCO S.A. Επίσημος Αντιπρόσωπος της SDL (www.orco.gr) 

Ελληνοβρετανικό Κολλέγιο (http://page1.bhc.gr/bhc) 
 

 


