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1   Ορολογία και Λεξικογραφία: Δύο θεματικά πεδία με 
συμπληρωματικούς στόχους, αλλά με εννοιολογικές και 

μεθοδολογικές διαφορές – Σημεία σύγκλισης και προτάσεις 
περαιτέρω εναρμόνισης 

    
Νομική Κουτσουμπάρη, Χριστίνα Σδούκου, Κώστας Βαλεοντής 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Στην παρούσα εργασία παρουσιάζονται τα αποτελέσματα σύγκρισης των θεματικών πεδίων της 

Ορολογίας και της Λεξικογραφίας, από θεωρητική, μεθοδολογική και πρακτική σκοπιά. Τα δύο θεματικά 

πεδία μελετήθηκαν παράλληλα, ως προς τις βασικές έννοιες και τους όρους και ορισμούς με τους 

οποίους οι έννοιες αυτές κατασημαίνονται και περιγράφονται, ως προς τις αρχές και μεθόδους που 

εφαρμόζονται και ως προς τα αποτελέσματα και προϊόντα που παράγονται στο καθένα από αυτά. 

Πραγματοποιήθηκε συγκριτική εξέταση των θεμελιωδών έννοιών των δύο πεδίων, για την άμεση 

αντιπαραβολή των οποίων κατασκευάστηκε και μελετήθηκε εκτεταμένος ειδικός πίνακας με αξιολόγηση, 

κάθε φορά, της σχέσης των υπό σύγκριση εννοιών και συναγωγή εάν αυτές ταυτίζονται, είναι περίπου 

ίδιες η διαφέρουν εντελώς. Προέκυψαν έτσι σημεία στα οποία τα δύο θεματικά πεδία συγκλίνουν και 

άλλα στα οποία αποκλίνουν εννοιολογικά και μεθοδολογικά. Στο τέλος, διατυπώνονται προτάσεις για 

την διεύρυνση των κοινών τομέων των δύο θεματικών πεδίων με την επίτευξη πληρέστερης 

εναρμόνισης των εννοιών και μεθόδων τους, με σκοπό τη βελτίωση της απεικόνισης της 

πραγματικότητας μέσω της γλώσσας που παρέχουν τα δύο πεδία. 

 

Terminology and Lexicography: Two subject fields with 
complementary objectives, but with conceptual and methodological 

differences – Convergence points and proposals for further 
harmonization  

    
Nomiki Koutsoubari, Christina Sdoukou, Kostas Valeontis 

 
SUMMARY 
In this paper the subject fields of Terminology and Lexicography have been studied and compared from 

theoretical, methodological and practical aspect. The two fields have been examined separately, with 

respect to the basic concepts, terms and definitions used, with respect to the principles and methods 

applied, and with respect to the results and products produced in each of them. 

In Lexicography, the methodology of construction of dictionaries was specifically examined, as well as 

special matters such as: which lexical characteristics are described, which words are chosen, how 

information is presented, which is the basic structure of the lexicographic entry, the definition, the 

relations of synonymy, homonymy and polysemy, the lexical and grammatical meaning, the linguistic 

idioms and loans, the use of the computers and the basic methodology of the electronic text coprora. 

Examination of the Terminology science was carried out, concerning the international standardized 
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definitions of the basic concepts currently in force, the principles and methods applied and, more 

detailed, the principles of term formation (transparency, consistency, appropriateness, linguistic 

economy, derivability and compoundability, linguistic correctness, preference for native language) as 

well as the term formation mechanisms (creation of new forms, use of existing forms, translingual 

borrowing, the Analogue Rule of naming). 

For direct comparison of the two subject fields a large special table has been constructed to examine 

the concepts of both fields in juxtaposition, and conclude whether they are identical, nearly identical or 

quite different. Thus points were identified where the two fields converge and other points where the two 

fields diverge conceptually and/or methodologically. Finally, several proposals are made for an 

expansion of the common areas of the two fields by attaining a better harmonization of their concepts 

and methods with the purpose of improving the depiction of reality through language that both fields 

provide. 

 

 

 

1   H Λεξικογραφία 
Ο καθημερινός μας λόγος, προφορικός και γραπτός διέπεται από τη χρήση λέξεων. Η λέξη 

προέρχεται από το ρήμα λέγω και παρατηρούμε στην εξέλιξή της, σταδιακή στένωση της 

σημασίας από την ομιλία και τον «λόγο» συνολικά σε ορισμένο τεμάχιο του λόγου. 

Αξιοσημείωτα είναι τα παράγωγα και τα σύνθετα του όρου λέξη. Στα μεταγενέστερα χρόνια 

λεξικόν, ονομάστηκε το βιβλίο που δίνει τις σημασίες των λέξεων (από τη φράση λεξικόν 

βιβλίον). 

Σήμερα, η δραστηριότητα της επιστήμης της Λεξικογραφίας έγκειται στην παρατήρηση, τη 

συλλογή, την επιλογή, την ανάλυση και την περιγραφή σε ένα λεξικό, ενός αριθμού 

λεξικολογικών αντικειμένων που ανήκουν σε μία ή περισσότερες γλώσσες. Ακόμη πιο απλά, 

η Λεξικογραφία είναι η επιστήμη για την κατασκευή λεξικών. Θεωρείται επίσης σημαντική για 

την περιγραφική και εφαρμοσμένη γλωσσολογία.  

Τα πρώτα λεξικογραφικά ντοκουμέντα αποτελούνται από λέξεις (γύρω στις 1400) των 

Σουμέριων και των Ακάδιων πάνω σε πήλινες πλάκες 4.700 χρόνια πριν, οι οποίες 

οργανώνονται με βάση τη θεματική τους ή το σύμβολο τους στη σφηνοειδή γραφή. Η 

πρακτική της σύνθεσης τέτοιων λέξεων συνεχίστηκε και κατά τη διάρκεια της Αρχαιότητας 

και του Μεσαίωνα. Το παλαιότερο τεκμήριο στη σύγχρονη ιστορία τοποθετείται στη 

Γερμανία, γραμμένο γύρω στο 765 με τίτλο Abrogans που περιείχε μερικές Λατινικές λέξεις 

με τις επεξηγήσεις τους στη Γερμανική γλώσσα. Συχνά αυτά τα γλωσσάρια δεν είχαν ως 

στόχο την απόδοση ενός εμπεριστατωμένου λεξικού, απλά συγκέντρωναν έναν αριθμό 

λέξεων που θεωρητικά ήταν δύσκολες και τις επεξηγούσαν χρησιμοποιώντας πιο γνωστές 
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λέξεις της ίδιας γλώσσας ή μεταφράζοντάς τες. Οι λέξεις συντάσσονταν αλφαβητικά, άλλοτε 

θεματικά και άλλοτε αυθαιρέτως. Υπήρξαν βέβαια και πιο συστηματικές προσεγγίσεις όπως 

το Catholicon1, ένα κράμα εγκυκλοπαίδειας και λεξικού, αποτελούμενο από 1250 σελίδες 

όπου ήταν η πρώτη τυπωμένη λεξικολογική δουλειά στην Ευρώπη και συγκεκριμένα στο 

Μάιντς της Γερμανίας το 1460 (Andreas Venzke, 2000 [1]). 

Μετά την ανακάλυψη της τυπογραφίας από τον Γουτεμβέργιο, μέχρι το 1500 πάρα πολλά 

συγγράμματα είχαν τυπωθεί, προσφέροντας έτσι ένα σταθερό έδαφος για συστηματικά 

λεξικά εγχειρίδια στα Λατινικά και στα Ελληνικά, όπως του Αμβρόσιου Καλεπίνο, το 

Dictionarium το 1502 και ακολούθησαν συντόμως δύο αριστουργήματα του Robert Etienne 

το Dictionarium seu Latinae Linguae Thesaurus (Παρίσι 1531) και του Henri Etienne το 

Thesaurus Linguae (Παρίσι 1572). Ο μεγάλος όγκος λεξικογραφικής δουλειάς 

πραγματοποιείτο είτε από επιχειρηματίες εκδότες, είτε από μεμονωμένα άτομα όπως ο 

Samuel Johnson, ο οποίος επιβοηθούμενος από έξι ανθρώπους, σε λιγότερο από οκτώ 

χρόνια, συνέταξε το 1755 στο Λονδίνο το Dictionary of the English Language, που 

αποτέλεσε και την πρώτη επιστημονική περιγραφή του αγγλικού λεξιλογίου. Η ανάπτυξη της 

ιστορικής και συγκριτικής γλωσσολογίας στις αρχές του 19ου αιώνα, έδωσε μία τεράστια 

ώθηση στη γραμματική και λεξική γνώση. Το πρώτο λεξικό που προσπάθησε να καλύψει 

μία τέτοιου είδους γνώση ήταν το Deutsches Wörterbuch (Γερμανικό Λεξικό) από τον Jacob 

Grimm και τον αδερφό του Wilhelm Grimm. Η δουλειά των Grimm ενέπνευσε μεγάλο αριθμό 

παρόμοιων επιχειρήσεων με αξιοσημείωτο το New English Dictionary on a Historical Basis 

το οποίο αναφέρεται ως Oxford English Dictionary (OED) έχοντας ως πρωτεργάτη τον 

φιλόλογο και κληρικό Richard Trench το 1857. H πρώτη δέσμη εμφανίστηκε στην αγορά με 

κύριο εκδότη τον James Murray το 1882· η εργασία ολοκληρώθηκε το 1928, 13 χρόνια μετά 

τον θάνατο του Murray. O Dr. Johnson στο εισαγωγικό σημείωμα αναφέρει μεταξύ άλλων 

πως κάθε συγγραφέας μπορεί να επιδιώκει τον έπαινο, ενώ ο λεξικογράφος μπορεί μόνο να 

ελπίζει στην αποφυγή επαναπροσέγγισης. 

Η Λεξικογραφία ασχολείται με την ερμηνεία και τη χρήση των λέξεων, προσπαθώντας να 

ερμηνεύσει την ομοιότητα ανάμεσα σε διάφορες λέξεις, σε ερμηνείες λέξεων, σε συσχετίσεις 

λέξεων αλλά και συσχετίσεις ανάμεσα σε λέξεις διαφορετικών ιδιωμάτων και διαλέκτων. 

Βοηθά επίσης στην κατασκευή των λεξικών αλλά και στην ανάλυση της περιγραφικής και 

εφαρμοσμένης γλωσσολογίας. Για την εφαρμοσμένη γλωσσολογία, οι λεξικογραφικές 

                                                 
1  Το Catholicon  είναι ένα λεξικό της Λατινικής, το οποίο ολοκληρώθηκε το 1286 από τον Johannes 

Balbus και παρουσιάστηκε στο τέλος του Μεσαίωνα  για την "σωστή" επεξήγηση της Βίβλου. 
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μελέτες παρέχουν μια σημαντική πηγή πληροφοριών. Για παράδειγμα, εκεί όπου οι 

παραδοσιακές προσεγγίσεις της γλωσσολογίας μπορεί να δείξουν μία ομάδα από 

συνώνυμες λέξεις, η λεξικογραφική έρευνα, που χρησιμοποιεί σώματα κειμένων, δείχνει 

πώς οι λέξεις χρησιμοποιούνται με διαφορετικούς τρόπους και είναι κατάλληλες για χρήση 

σε διαφορετικά περιβάλλοντα (Zernic, 1991 [3]). Για να πραγματευθεί τα θέματα αυτά η 

λεξιλογική έρευνα χρησιμοποιεί τις παρακάτω έννοιες, οι οποίες και εντάσσονται στην 

επιστήμη της Λεξικογραφίας: «αντικείμενο αναφοράς, αναφορά», «χαρακτηριστικό», 
«έννοια», «ορισμός», «σημασία, νόημα», «σημείο, γλωσσικό σημείο», «όρος», «απλή 

λέξη», «σύνθετη λέξη, σύνθετο», «όνομα», «σύμβολο», «λέξη», «φώνημα», 

«σημαίνον», «σημαινόμενο», «συνωνυμία», «ομωνυμία», «πολυσημία», «λήμμα», 
«σχέση», «παραγωγή», «σύνθεση», «συνθετικό». Οι ορισμοί των παραπάνω εννοιών, 

που μελετήθηκαν, είναι από τις πηγές: DC2, ΛΝΕΓ3 και ΛΚΝ4. 

Πόσες λέξεις περιλαμβάνονται 

Δεν είναι δυνατόν, να καλυφθεί όλο το πλήθος των λέξεων μιας γλώσσας από ένα λεξικό. 

Μεγάλα λεξικά περιέχουν μέχρι και 300.000 λήμματα και επειδή οι ιδιωματικές εκφράσεις 

τοποθετούνται συνήθως κάτω από τα κυρίως λήμματά τους, περιέχουν πολύ περισσότερες 

λεξικές μονάδες που ίσως ξεπερνούν το 1 εκατομμύριο. Αλλά ούτε και σε αυτήν την 

περίπτωση δεν είναι εξαντλητικά. Για παράδειγμα, στο Λεξικό της Νέας Ελληνικής Γλώσσας, 

το σύνολο των λεξιλογικών αναφορών ξεπερνά τις 150.000, συνυπολογιζόμενων των 

λέξεων που βρίσκονται στη γραμματική, στα σχόλια και στους πίνακες των λέξεων. Επίσης, 

η δεύτερη έκδοση του Deutsches Wörterbuch, του μεγαλύτερου λεξικού στη Γερμανία, 

καλύπτει λιγότερο από το 25% των λεξικών μονάδων. 

Ποιες λεξικές ιδιότητες περιγράφονται 

Από τη στιγμή που ένα λεξικό είναι ένα βιβλίο που τυπώνεται, οι γραφηματικές ιδιότητες μιας 

μονάδας δίνονται αυτόματα. Από τις βασικές ιδιότητες, το ερμήνευμα της λέξης θεωρείται 

παραδοσιακά η πιο σημαντική. Πληροφορίες σχετικά με φωνολογικές ιδιότητες ήταν σπάνιες 

μέχρι το τέλος του 19ου αιώνα και οι γραμματικές πληροφορίες ήταν πολύ περιορισμένες σε 

μη θεματικά λεξικά. Φυσικά υπάρχουν λεξικά που αναφέρονται συγκεκριμένα σε αυτές τις 

ιδιότητες. 

 

                                                 
2  DC: David Crystal (Λεξικό γλωσσολογίας και φωνητικής, 2000 [4]). 
3  ΛΝΕΓ: Λεξικό της Νέας Ελληνικής Γλώσσας, Γ. Μπαμπινιώτη, 1998 [5].  
4  ΛΚΝ: Λεξικό της Κοινής Νεοελληνικής, Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών (ΙΝΣ), 1998 [6]. 
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Πώς επιλέγονται οι λέξεις 

Βασικό κριτήριο για τον καταρτισμό ενός λημματολογίου είναι συνήθως η χρήση της λέξης 

κατά την εκάστοτε περίοδο δημιουργίας του λεξικού. Περιλαμβάνονται δηλαδή λέξεις, που 

χρησιμοποιούνται στη συγχρονία της κάθε γλώσσας. Αυτό προφυλάσσει από το να 

περιληφθούν λέξεις ξένες προς τον ομιλητή της γλώσσας. Λεξικογραφείται γενικά το 

γλωσσικό υλικό μιας γλώσσας χωρίς να υπάρχει περιορισμός στη μορφή χρήσης 

(προφορική ή γραπτή), στο ύφος (καθημερινό, οικείο, επίσημο, λόγιο, αρχαιοπρεπές κλπ), 

στο περιβάλλον χρήσης (κοινή, καθημερινή, Τύπος, λαϊκή ομιλία, ευρύτερα γνωστές 

διαλεκτικές χρήσεις, αργκό). Οι βασικοί παράγοντες που καθορίζουν την επιλογή λημμάτων 

είναι το μέγεθος, ο τύπος και ο σκοπός του λεξικού. 

Πώς παρουσιάζονται οι πληροφορίες – Βασική δομή του λήμματος 

Ένα λεξικό αποτελείται από λήμματα τα οποία ακολουθούν συγκεκριμένους συμβατικούς 

τρόπους οργάνωσης. Συνήθως, ένα λήμμα συνδυάζει διάφορες λεξικές μονάδες οι οποίες 

τοποθετούνται κάτω από μια «βασική λέξη». Είμαστε συνηθισμένοι στα λεξικά που είναι 

αλφαβητικώς ταξινομημένα· όμως υπάρχουν και λεξικά οργανωμένα βάσει του θεματικού 

πεδίου τους, βάσει της πρώτης εμφάνισης μιας λέξεως στα σώματα κειμένων, όπως επίσης, 

βάσει του σημασιολογικού περιεχομένου τους. Η ταξινόμηση των λημμάτων διαφέρει 

ανάλογα με το είδος των λεξικών. Ένα παράδειγμα λήμματος: 

γλωσσολογία η [γlosolojía] Ο25 : η επιστημονική μελέτη της γλώσσας, του 
ανθρώπινου λόγου, μελέτη των στοιχείων που έχουν σχέση με την προέλευση, 
τη δομή και την εξέλιξη των γλωσσών: Γενική* / ιστορική* / συγκριτική* / 
συγχρονική* / εφαρμοσμένη* ~. H νεότερη ~ δίνει περισσότερη έμφαση στον 
προφορικό λόγο. [λόγ. γλωσσο- + -λογία μτφρδ. γαλλ. linguistique (διαφ. το 
ελνστ. ή μσν. γλωσσολογία `φλυαρία΄)]5 

 

Ορισμός 

Ο ορισμός εκφράζεται με ολόκληρη φράση, στην οποία επιδιώκεται να περιέχονται στοιχεία 

που διαφοροποιούν το λήμμα από τα συνώνυμά του (αν υπάρχουν). Γενικά, αποφεύγεται ο 

ορισμός με λόγιο συνώνυμο, ο ετυμολογικός ορισμός, ο ορισμός με λέξεις συγγενικές με το 

λήμμα και ο εγκυκλοπαιδικός ορισμός. Μερικές φορές ο ορισμός είναι αρκετά γενικός και 

καλύπτει ένα σύνολο σημασιών, έτσι ώστε ο κάθε υποορισμός που ακολουθεί να 

                                                 
5  Παράδειγμα λήμματος από το Λεξικό της Κοινής Νεοελληνικής (ΛΚΝ), Ινστιτούτο Νεοελληνικών 
Σπουδών (Ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη) [6]. 
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διαφοροποιεί τις επί μέρους σημασίες. Ο ορισμός πρέπει να είναι περιγραφικός και 

λειτουργικός. 

Συνωνυμία 

Εκφράσεις με την ίδια σημασία είναι συνώνυμες. Δύο σημεία πρέπει να επισημανθούν 

σχετικά μ' αυτόν τον ορισμό. Πρώτον, η έννοια «συνώνυμο» δεν περιορίζει τη σχέση της 

συνωνυμίας στα λεξήματα: επιτρέπει τη δυνατότητα λεξικά απλές εκφράσεις να έχουν την 

ίδια σημασία με λεξικά σύνθετες εκφράσεις. Δεύτερον, καθιστά τη σημασιολογική ταυτότητα, 

όχι την απλή συνάφεια, ως το κριτήριο της συνωνυμίας (Lyons, 1995 [7]).  

Εν τούτοις, ο ορισμός αυτός διαφέρει από τον ορισμό της συνωνυμίας που βρίσκουμε σε 

πολλά κλασικά λεξικά και από αυτόν που συνήθως οι ίδιοι οι λεξικογράφοι προϋποθέτουν. 

Πολλές από τις εκφράσεις που απαριθμούνται ως συνώνυμες σε κοινά ή εξειδικευμένα 

λεξικά, θα μπορούσαν να ονομαστούν οιονεί συνώνυμα: εκφράσεις παρεμφερείς, λιγότερο ή 

περισσότερο, στη σημασία τους, που όμως δεν ταυτίζονται.  

Ομωνυμία 

Τα ομώνυμα ορίζονται παραδοσιακά ως λεξικά στοιχεία τα οποία έχουν τον ίδιο τύπο, αλλά 

διαφέρουν στη σημασία. Μπορούμε αμέσως να βελτιώσουμε αυτό τον ορισμό, 

αντικαθιστώντας τη «λέξη» με το «λέξημα». Τα απόλυτα ομώνυμα, όμως, πρέπει να 

ικανοποιούν τις ακόλουθες τρεις συνθήκες, εκτός από την αναγκαία ελάχιστη συνθήκη για 

όλα τα είδη της ομωνυμίας, δηλαδή την ταυτότητα τουλάχιστον μιας μορφής (Condamines 

και Rebeyrolle, 2001 [8]): α) να μην είναι συγγενή ως προς τη σημασία, β) να ταυτίζονται 

όλες οι μορφές τους γ) να είναι οι ταυτιζόμενες μορφές τους γραμματικά ισοδύναμες.  

Η απόλυτη ομωνυμία είναι αρκετά συνηθισμένη. Υπάρχουν όμως πολλά διαφορετικά είδη 

μερικής ομωνυμίας, δηλαδή περιπτώσεις όπου (α) υπάρχει ταυτότητα μιας, τουλάχιστον, 

μορφής και (β) ικανοποιούνται μία ή δύο, αλλά όχι και οι τρεις, από τις παραπάνω συνθήκες.  

Πολυσημία  

Ενώ η ομωνυμία, είτε απόλυτη είτε μερική, ορίζεται ως σχέση μεταξύ δύο ή περισσότερων 

διαφορετικών λεξημάτων, η πολυσημία («πολλαπλή σημασία») αποτελεί ιδιότητα 

μεμονωμένων λεξημάτων. Με τον τρόπο αυτό διατυπώνεται παραδοσιακά η διάκριση. Αλλά, 

όποιος δέχεται τη διάκριση αυτή αναγνωρίζει επίσης ότι η διαχωριστική γραμμή μεταξύ 

ομωνυμίας και πολυσημίας δεν είναι πάντα σαφής σε συγκεκριμένες περιπτώσεις. Οι 

φυσικοί ομιλητές συμφωνούν σε μεγάλο βαθμό στις περισσότερες περιπτώσεις για το τι είναι 

το ένα και τι είναι το άλλο. Υπάρχουν όμως και πολλές περιπτώσεις για τις οποίες οι φυσικοί 

ομιλητές διστάζουν ή διαφωνούν (Fillmore, 1985 [9]). 
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Γλωσσικοί ιδιωματισμοί – Δάνεια 

Στη γλώσσα συνηθίζονται πολλοί φρασεολογισμοί (ιδιωματισμοί, τυποποιημένες φράσεις, 

εκφράσεις, παροιμίες κ.τ.λ), που έχουν ξεχωριστή σημασία, είναι στοιχεία ιδιαίτερα 

εκφραστικά, που εμπλουτίζουν την κοινή νεοελληνική και γι’αυτό καταγράφονται και 

καταχωρίζονται ύστερα από κάθε σημασία στα οικεία λήμματα. 

Σχόλια-Παρατηρήσεις-Παραδείγματα 

Τα σχόλια δίνονται για να συγκεκριμενοποιήσουν το νόημα. Είναι σύντομες παρατηρήσεις ή 

κάποια σημάδια που αναφέρονται σε γραμματικά, συντακτικά, σημασιολογικά ή και 

ετυμολογικά χαρακτηριστικά των λεξικών μονάδων και κάποιες φορές χρησιμοποιούνται αντί 

παραδειγμάτων.  

Η χρήση των υπολογιστών 

Η εμφάνιση των υπολογιστών παρέσχε ένα δυνατό και αποτελεσματικό εργαλείο, που 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί με διάφορους τρόπους στη Λεξικογραφία. Καταρχήν μπορεί να 

γίνει μεταφορά ενός ολόκληρου λεξικού σε ηλεκτρονική μορφή, όπως γίνεται και τα τελευταία 

20 χρόνια. Ένα τέτοιο λεξικό έχει διάφορα πλεονεκτήματα, όπως γρηγορότερη και πιο 

εξαντλητική εύρεση, αλλά και πιο εύκολη αναθεώρηση και ανανέωση του. Είναι επίσης 

πιθανόν να προστίθενται συνεχώς νέες λέξεις σε αντίθεση με ένα βιβλίο. Είναι πολύ 

σημαντικό ότι η φωνητική μεταγραφή μπορεί να συνοδεύεται και από ήχο. Οι υπολογιστές 

είναι ένα πανίσχυρο εργαλείο για τη δημιουργία ενός νέου λεξικού. 

2   H Ορολογία 
Ο όρος ορολογία6 (terminology) είναι διττός. Σήμερα πιο συχνά χρησιμοποιείται για να 

αποδώσει την έννοια «λεξιλόγιο ενός θεματικού πεδίου», αλλά αποδίδει και την έννοια 

«θεωρία, για τη διευκρίνιση της σχέσης μεταξύ όρων και εννοιών» (Sager, 1990 [14]). Οι δύο 

έννοιες που αντιπροσωπεύει ο όρος φαίνονται και από τους δύο ορισμούς που δέχεται 

σήμερα ο ISO, ο οποίος ορίζει την ορολογία α) ως «το σύνολο κατασημάνσεων που ανήκει 

σε μια ειδική γλώσσα» (ορολογία) και β) ως «επιστήμη που μελετά τις έννοιες και τις 

κατασημάνσεις τους, τη δομή, το σχηματισμό, την ανάπτυξη, τη χρήση και τη διαχείριση 

ορολογίων σε διάφορα «θεματικά πεδία» (Ορολογία) (ISO, 2000 [16]), (ΕΛΟΤ7, 2006 

                                                 
6  Η ΕΛΕΤΟ (Ελληνική Εταιρία Ορολογίας) έχει προτείνει δύο διαφορετικές γραφές για την άρση της 
αμφισημίας του όρου στα ελληνικά: τη γραφή «Ορολογία», όταν γίνεται αναφορά στη δεύτερη 
σημασία, αυτή του επιστημονικού κλάδου, και τη γραφή «ορολογία», όταν γίνεται αναφορά στην 
πρώτη σημασία, αυτή του λεξιλογίου ενός θεματικού πεδίου. Η διάκριση αυτή έχει καθιερωθεί και 
χρησιμοποιείται ήδη στα πρότυπα ΕΛΟΤ. Αυτήν εφαρμόζουμε και στην παρούσα εργασία. 

7  ΕΛΟΤ: Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης 
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[17]). 

Κατά τον 18ο και 19ο αιώνα, στους φιλολογικούς κύκλους υπήρχαν ανησυχίες για τη ραγδαία 

ανάπτυξη των όρων και κυρίως για την ποικιλία των τύπων και για τις σχέσεις μεταξύ τύπων 

και εννοιών. Θεωρητικές αναζητήσεις σχετικές με τη φύση των όρων προέκυψαν αργότερα, 

όταν η ορολογική εργασία άρχισε να οργανώνεται σε συγκεκριμένα πεδία ως αποτέλεσμα 

πρακτικής. Η δουλειά του Αυστριακού μηχανικού Eugen Wüster είναι ένα καλό παράδειγμα. 

Ο Wüster αρχικά ενδιαφέρθηκε για μεθόδους συνδυασμού και τυποποίησης των όρων, τους 

οποίους χρησιμοποίησε στο Machine Tool (Wüster, 1968 [18]), και στη συνέχεια 

ασχολήθηκε με τη θεωρία των όρων, ενώ ανεξάρτητη από τα παραπάνω ήταν η διδακτορική 

του διατριβή (1930), που ήταν βασισμένη στην καθημερινή πρακτική. Έτσι, μπορεί να 

ειπωθεί πως η ορολογική θεωρία απορρέει και – ακόμη και σήμερα – αναπτύσσεται από την 

εμπειρία, που με τη σειρά της, παρακινείται από την ανάγκη παροχής λύσεων σε θέματα 

γλώσσας και επικοινωνίας. 

Ταυτόχρονα, αλλά ανεξάρτητα, την δεκαετία του ’30, οι μελέτες από Αυστριακούς, 

Σοβιετικούς και Τσέχους φιλολόγους, είναι η βάση για την έναρξη της επιστήμης της 

Ορολογίας. Οι τρεις κλασικές σχολές της Ορολογίας – η Αυστριακή, η Σοβιετική και η 

Τσέχικη – προκύπτουν από την εργασία αυτή. Παρατηρώντας την έξελιξη των τριών αυτών 

σχολών μπορούμε να αναφερθούμε σε τρεις διαφορετικές προσεγγίσεις οι οποίες δεν 

αποκλείουν η μία την άλλη: 

– Η πρώτη προσέγγιση θεωρεί την Ορολογία ως διεπιστημονικό και αυτόνομο πεδίο, 
το οποίο υπηρετεί κάθε πεδίο γνώσης. 

– Η δεύτερη προσέγγιση εστιάζει στη φιλοσοφία, η οποία πρωταρχικά ενδιαφέρεται 
στη λογική κατηγοριοποίηση των συστημάτων εννοιών και της οργάνωσης της 
γνώσης. 

– Η τρίτη προσέγγιση εστιάζει στη γλωσσολογία, η οποία θεωρεί την ορολογία ως 
συνιστώσα του λεξικού μιας γλώσσας και τις ειδικές γλώσσες ως υποσυστήματα 
της γενικής γλώσσας. 

Μια γενική θεωρία της Ορολογίας βασίζεται στην πρώτη προσέγγιση στην οποία η φύση 

των εννοιών, των σχέσεων μεταξύ εννοιών, οι σχέσεις μεταξύ όρων και εννοιών και οι 

ορισμοί των εννοιών, που αντιπροσωπεύουν οι όροι, είναι πρωτεύουσας σημασίας. Η 

Ορολογία είναι διεπιστημονικός κλάδος που υποστηρίζεται από πολλές επιστήμες (π.χ. 

λογική, φιλοσοφία, γλωσσολογία, γνωσιακή επιστήμη κλπ.), για τη μελέτη των εννοιών και 

των κατασημάνσεών τους στις ειδικές γλώσσες. Συνδυάζει στοιχεία από πολλές θεωρητικές 

απόψεις, οι οποίες ασχολούνται με την περιγραφή, την ταξινόμηση και τη μεταφορά γνώσης. 

Η συγκρότηση ορολογίων είναι βασικότατος παράγοντας επικοινωνίας στα διάφορα 
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θεματικά πεδία και συντελεί στην ανάπτυξη του κλάδου της Ορολογίας. Η δυναμική 

ανάπτυξης της γνώσης στους διάφορους τομείς έχει ως αποτέλεσμα το ορολόγιο στις ειδικές 

γλώσσες να γίνεται ολοένα και πιο ειδικό. Όμως, το επικοινωνιακό αυτό εργαλείο γίνεται 

ιδιαίτερα ασαφές, εξαιτίας του μεγάλου αριθμού εννοιών που δημιουργούνται και των 

λιγοστών πόρων των φυσικών γλωσσών. Οι όροι μεταφέρονται από το έναν κλάδο στον 

άλλο για να αποδώσουν διαφορετικές έννοιες, όπως για παράδειγμα ο όρος ιός στην 

‹ιατρική› είναι μολυσματικός παράγοντας που προκαλεί ασθένειες, ενώ στην ‹πληροφορική› 

είναι μολυσματικός παράγοντας (κώδικας) που προκαλεί δυσλειτουργίες/βλάβες στους 

υπολογιστές. Εάν οι ορισμοί αυτοί δεν τυποποιηθούν από την Ορολογία και δεν 

εναρμονιστούν σε πολυγλωσσικό επίπεδο προκύπτουν προβλήματα και εμφανίζονται νέα 

ομώνυμα, πολύσημα και συνώνυμα. Με τον τρόπο αυτό καθίσταται δυσκολότερη η 

διαχείριση του συνεχώς αυξανόμενου επικοινωνιακού προβλήματος μέσα και ανάμεσα στις 

διάφορες κοινότητες ειδικών γλωσσών.  

Αλλά, η ορολογική έρευνα δεν περιορίζεται σε συγκριτικές και γλωσσολογικές έρευνες 

δημιουργίας όρων και γενικότερα ανάπτυξης επιστημονικής γνώσης. Περιλαμβάνει ακόμη 

κοινωνιοορολογικές μελέτες για την αποδοχή νεολογισμών, προτεινόμενων από ορολόγους 

και γλωσσολόγους, μελέτες για συγκεκριμένα προβλήματα, τυποποίηση και εναρμόνιση 

όρων, έρευνες για τη χρήση ορολογικών βάσεων για διάφορους σκοπούς και ομάδες (π.χ. 

μετάφραση), όπως επίσης και ελεγχόμενα λεξιλόγια για τροφοδότηση, και εξόρυξη 

πληροφορίας (π.χ. θησαυρούς, συστήματα κατηγοριοποίησης). Από τα παραπάνω γίνεται 

αναγκαία η τυποποίηση των αρχών και των μεθόδων της επιστήμης αυτής. Η διεθνής 

τυποποίηση του ISO παρέχει σημαντικότατη βοήθεια σε αυτούς που ασχολούνται με την 

Ορολογία και τον χειρισμό ορολογίων.  

Θεμελιώδεις έννοιες της Ορολογίας είναι: 

 το αντικείμενο (object), που είναι ατομική οντότητα του εξω από τον ανθρώπινο νου 

πραγματικού κόσμου και είτε γίνεται αντιληπτό μέσω των αισθήσεων είτε 

συλλαμβάνεται με τον νου (ένα συγκεκριμένο ποτήρι, ένα ουράνιο τόξο, μια 

συγκεκριμένη σκέψη, ένας μονόκερος που φαντάζομαι κάποια στιγμή).  

 τα χαρακτηριστικά (characteristics), που είναι οι νοητικές αφαιρέσεις των ιδιοτήτων 

ενός αντικειμένου ή μιας ομάδας αντικειμένων, π.χ. το βασικό χαρακτηριστικό ενός 

τραπεζιού, είναι η οριζόντια επιφάνειά του, που είναι και κοινό χαρακτηριστικό όλων των 

τραπεζιών. 

 η έννοια (concept), που είναι μονάδα γνώσης η οποία δημιουργείται από έναν 

μοναδικό συνδυασμό χαρακτηριστικών, π.χ. η έννοια «παράθυρο», η οποία έχει 
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δημιουργηθεί στο νου μου ως συνδυασμός των κοινών χαρακτηριστικών όλων των 

παραθύρων που έχω δει και έχω αντιληφθεί ή που μπορώ να φανταστώ.  

Οι έννοιες καθαυτές έχουν διαγλωσσικό χαρακτήρα γιατί προέρχονται από την επαφή 

του ανθρώπινου νου με τον αντικειμενικό κόσμο ανεξαρτήτως γλώσσας· είναι νοητικοί 

αντιπρόσωποι των αντικειμένων και εμφανίζουν σχέσεις (relations) μεταξύ τους.  

Η ανάπτυξη της Ορολογίας ως επιστήμης τις τελευταίες δεκαετίες έχει δημιουργήσει τις 

παρακάτω θεωρίες (Galinski, Budin [22]) για τις έννοιες, οι οποίες θεωρούνται ως:  

• προϊόντα σκέψης, ψυχολογικής διάστασης, με στόχο την αναγνώριση των 
αντικειμένων ως μέρους της πραγματικότητας. 

• μονάδες γνώσης, επιστημολογικής διάστασης, με στόχο τη συγκέντρωση 
πληροφορίας σχετικά με το αντικείμενο στο οποίο αναφέρεται. 

• μονάδες επικοινωνίας, με έμφαση στο γεγονός ότι οι έννοιες προαπαιτούνται για 
τη μεταφορά γνώσης σε μια ειδική γλώσσα (Galinski, 1990 [23]). 

 η κατασήμανση (designation), που είναι παράσταση της έννοιας με ένα σημείο 

(σημάδι) που την υποδηλώνει. Η κατασήμανση μιας έννοιας μπορεί να είναι ο όρος8 

(term), το όνομα9 (name), ή το σύμβολο10 (symbol) με τα οποία παριστάνεται η έννοια, 

αλλά και η ενέργεια του σχηματισμού του όρου του ονόματος ή του συμβόλου της 

έννοιας από κάποιον που ονομάζεται ονοματοθέτης. 

 και ο ορισμός, που είναι παράσταση μιας έννοιας μέσω μιας περιγραφικής δήλωσης, η 

οποία οριοθετεί την έννοια και την διαφοροποιεί από άλλες συναφείς έννοιες. 

Ώστε, τα αντικείμενα εμφανίζουν ιδιότητες, που υφίστανται αφαίρεση από τον νου ως 

χαρακτηριστικά. Ο νους συνδυάζει τα χαρακτηριστικά και σχηματίζει την έννοια (κάνει 

εννοιοποίηση των αντικειμένων). Ο ορισμός και η κατασήμανση είναι δύο ισοδύναμες 

παραστάσεις της έννοιας προκειμένου αυτή να συσχετισθεί με άλλες έννοιες και να 

επικοινωνηθεί· ο ορισμός την παριστάνει περιγραφικά (την καταδηλώνει), ενώ η 

κατασήμανση την παριστάνει συμβατικά (την υποδηλώνει). Στο σχήμα 1 δίνεται το 

εννοιοδιάγραμμα της έννοιας και των παραστάσεών της [21]. 

                                                 
8  Με όρους κατασημαίνονται γενικές έννοιες, δηλαδή έννοιες που αντιστοιχούν σε δύο ή περισσότερα 
αντικείμενα (πχ. πλανήτης). 

9  Με ονόματα κατασημαίνονται ατομικές έννοιες, δηλαδή έννοιες που αντιστοιχούν σε ένα αντικείμενο 
(πχ. Δίας). 

10  Με σύμβολα κατασημαίνονται τόσο γενικές όσο και ατομικές έννοιες. 
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κατασήμανση   ορισμός 

εκτατικός ορισμός 

παράσταση έννοιας  
(στην επικοινωνία)  

έννοια 

όρος 

λεκτική κατασήμανση   εντατικός ορισμός μη λεκτική 
κατασήμανση   

όνομα   σύμβολο    
Σχήμα 1   Έννοια – κατασήμανση – ορισμός στο σχετικό σύστημα εννοιών [21] 

Για την μελέτη των βασικών εννοιών της Ορολογίας στο πλαίσιο της παρούσας εργασίας 

χρησιμοποιήθηκαν οι ορισμοί του μαθήματος «Αρχές Ορολογίας – Ορογραφίας» του 

Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Τεχνογλωσσία ΙΙ-V (Βαλεοντής, 2002-2009 [21) οι 

περισσότεροι από τους οποίους υπάρχουν στο Ελληνικό Πρότυπο ΕΛΟΤ 561-1:2006 [17], 

που είναι το ελληνικό αντίστοιχο του Διεθνούς Προτύπου ISO 1087-1:2000 [16], καθώς και 

στο γλωσσάριο «Γενικοί και ειδικοί όροι του τομέα της Ορολογίας» της Επιτροπής 

ΕΛΟΤ/ΤΕ21 (http://www.eleto.gr/gr/LexicaAndGlossaries.htm).  

Μερικές από τις έννοιες της Ορολογίας που μελετήθηκαν παράλληλα με τις έννοιες της 

Λεξικογραφίας είναι: «αντικείμενο», «χαρακτηριστικό», «έννοια», «ατομική έννοια», 

«γενική έννοια», «ιεραρχική σχέση», «σύστημα εννοιών», «ορισμός», 

«κατασήμανση», «ορολόγιο, ορολογία», «όρος», «απλός όρος», «σύμπλοκος όρος, 

«λέξη», «συντομομορφή», «ακρώνυμο», «αρκτικόλεξο», «συνωνυμία», «μονοσημία», 

«πολυσημία», «ομωνυμία», «ορολογικό λήμμα». 

Σχηματισμός όρου 
Με τον όρο σχηματισμός όρου αποδίδεται η έννοια: «διεργασία κατασήμανσης κατά την 

οποία δημιουργείται ή επιλέγεται λέξη ή συνολο λέξεων μιας φυσικής γλώσσας ως ο όρος ή 

το όνομα για τη γλωσσική έκφραση μιας έννοιας σε ορισμένο θεματικό πεδίο» (Βαλεοντής, 

Μάντζαρη, 2006 [20], ΕΛΟΤ, 2010 [25], ΕΛΕΤΟ, 2010 [27]).  
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Υπάρχουν δύο είδη σχηματισμού όρων: ο πρωτογενής σχηματισμός όρου (primary term 

formation) και ο δευτερογενής σχηματισμός όρου (secondary term formation). Ο πρωτογενής 

σχηματισμός συνοδεύει τη δημιουργία της έννοιας και είναι μονογλωσσικός, ενώ ο 

δευτερογενής συμβαίνει όταν δημιουργείται ένας νέος όρος για υπάρχουσα έννοια, είτε ως 

αποτέλεσμα αναθεώρησης παλαιότερου όρου είτε ως αποτέλεσμα μεταφοράς γνώσης σε 

άλλη γλωσσική κοινότητα, στην οποία πρέπει να δημιουργηθεί αντίστοιχος ισοδύναμος 

όρος. Η περίπτωση αυτή σήμερα είναι και η συχνότερη. 

Οι μορφές σχηματισμού των όρων εξαρτώνται από τις λεξικές, μορφοσυντακτικές και 

φωνολογικές δομές της συγκεκριμένης γλώσσας. Για το λόγο αυτό οι αρχές που 

αντιστοιχούν στην κάθε γλώσσα περιγράφονται σε εθνικά και περιφερειακά πρότυπα ή σε 

κατάλληλα προσαρμοσμένα Διεθνή Πρότυπα.  

Για τον σχηματισμό ενός νέου όρου (νεοόρου) ή την επιλογή μεταξύ πολλών συνώνυμων 

όρων, η Ορολογία εφαρμόζει ορισμένα κριτήρια: τις αρχές σχηματισμού όρων, που είναι οι 

ακόλουθες. 

(1)   Διαφάνεια 

Ένας όρος θεωρείται διαφανής, όταν από αυτόν μπορεί να συναχθεί, έστω και μερικώς η 

κατασημαινόμενη έννοια, χωρίς κανέναν ορισμό. Δηλαδή η έννοια την οποία 

αντιπροσωπεύει ο όρος διαφαίνεται από τη μορφολογία του. Ο όρος νοτιοανατολικός 

άνεμος φανερώνει σε μεγάλο βαθμό την έννοια «ο άνεμος που πνέει από τα 

νοτιοανατολικά» σε σχέση με τον όρο σορόκος (< ιταλ. scirocco). 

(2)   Συνέπεια 

Το ορολόγιο κάθε θεματικού πεδίου δεν θα πρέπει να είναι μια αυθαίρετη και τυχαία 

συλλογή όρων, αλλά ένα συνεκτικό σύστημα που αντιστοιχεί στο σύστημα εννοιών11 του 

πεδίου. Για παράδειγμα (Βαλεοντή, 2009 [28]) το παραγωγικό επίθημα -ίτιδα, στο πλάισιο 

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, π.χ. λάρυγγας λαρυγγίτιδα, επιπεφυκώς επιπεφυκίτιδα. Έτσι, κάθε νέα 

κατασήμανση θα είναι λογικό να ακολουθήσει το σχήμα Χ-ίτιδα, όπου Χ θα είναι το μέρος 

του σώματος που υπέστη φλεγμονή.  

                                                 
11  Ένα δομημένο σύστημα εννοιών σύμφωνα με τις μεταξύ τους σχέσεις. Ο Wüster (1976, 1979, 1981) 
λέει πως ο τρόπος που συνδέονται οι έννοιες μεταξύ τους έχει αποφασιστική σημασία για την 
κατάταξη, την κατανόηση και τον ορισμό τους: «για να σχηματίσουμε αντίληψη ενός γνωστικού τομέα 
(ή ενός τμήματός του), είναι απαραίτητο να είμαστε σε θέση να δομήσουμε το αντίστοιχο πεδίο 
εννοιών ως σύστημα, να μπορούμε δηλαδή να αναφερθούμε σε ένα συνεκτικό σύνολο στο πλαίσιο 
του οποίου αποσαφηνίζεται η σχέση κάθε έννοιας με τις υπόλοιπες» (βλ. π.χ. στα σχήματα 3 και 4). 
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(3)   Γλωσσική καταλληλότητα 

Οι σχηματισμοί όρων θα πρέπει να ακολουθούν καθιερωμένες δομές και ευρείας χρήσης 

σημασιολογικά σχήματα. Γενικά, δεν θα πρέπει να δημιουργούνται όροι που δημιουργούν 

ασάφειες και είναι αντιφατικοί, αλλά θα πρέπει να διακρίνονται από ουδετερότητα και 

έλλειψη σχολιασμού και συνδηλώσεων. Για παράδειγμα, ο όρος ορολόγιο είναι 

καταλληλότερος από τον όρο ορολογία, ο οποίος προκαλεί σύγχυση, διότι μας παραπέμπει 

στην επιστήμη της Ορολογίας. 

(4)   Γλωσσική Οικονομία 

Η γλωσσική οικονομία προϋποθέτει τη λακωνικότητα των όρων. Μακροσκελείς όροι 

δημιουργούν προβλήματα και πιθανή λανθασμένη χρήση, αφού συχνά παραλείπεται μέρος 

του όρου κατά τη χρήση. Για παράδειγμα, συχνότητα αντί αριθμός επαναλήψεων στη 

μονάδα του χρόνου. Η αρχή αυτή έρχεται σε αντίθεση με εκείνες της ορθότητας και της 

διαφάνειας, στις οποίες η χρήση πολλών χαρακτηριστικών επιβάλλεται. Έτσι η πράξη θα 

μας υποδείξει ποια αρχή θα προτιμηθεί.  

(5)   Παραγωγικότητα και συνθετικότητα 

Ο εκάστοτε σχηματισμός όρου θα πρέπει να αποτελεί καλή βάση ώστε να προάγει την 

παραγωγή και σύνθεση άλλων όρων, οι οποίοι θα ανήκουν στην ίδια οικογένεια, και να 

ανταποκρίνεται πάντα στους μορφολογικούς κανόνες σύνθεσης και παραγωγής που 

ισχύουν στη γλώσσα. Για παράδειγμα (ΕΛΟΤ, 2009 [29]) για την απόδοση του αγγλικού 

όρου chip 〈υλισμικό ηλεκτρονικών υπολογιστών〉 προτιμήθηκε ο όρος πλινθίο έναντι 

άλλων, όπως οι όροι πλακάκι ή πλακίδιο γιατί έχει λιγότερες συλλαβές και σχηματίζει πιο 

σύντομα και εύηχα παράγωγα και σύνθετα. Έτσι από το πλινθίο > πλινθιακός, πλινθιακά, 

πλινθιο-, -πλίνθιος κ.ά. 

(6)   Γλωσσική ορθότητα 

Με τον όρο γλωσσική ορθότητα νοείται η μορφολογική, μορφοσυντακτική, φωνολογική 

συμμόρφωση με τα πρότυπα της εκάστοτε γλώσσας. Για παράδειγμα ο ελληνικός όρος 

πλαίσιο Β, για την απόδοση του αγγλικού όρου 〈Τηλεπικοινωνίες〉 B-frame, είναι 

μορφοσυντακτικά ορθότερος από τον όρο Β πλαίσιο ή Β-πλαίσιο. 

(7)   Γλωσσική εντοπιότητα 

Θα πρέπει να δίνεται προτεραιότητα στη γλώσσα όπου θα χρησιμοποιηθεί ο όρος. Αν και ο 

άμεσος δανεισμός θεωρείται αποδεκτός τρόπος δημιουργίας όρου, ο ελληνικός όρος 

τηλεομοιοτυπία για την απόδοση του αγγλικού όρου 〈Τηλεπικοινωνίες〉 fax (εκ του 
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λατινικού facsimile), είναι προτιμότερος από τον ξενόγλωσσο. 
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Σχήμα 2   Εννοιοδιάγραμμα των μηχανισμών σχηματισμού ελληνικών όρων [25] [30] 
 

Οι ιδιαίτεροι τρόποι πραγμάτωσης του σχηματισμού των όρων σε μια γλώσσα είναι οι 

μηχανισμοί σχηματισμού όρων. Η ελληνική (όπως και η αγγλική και γαλλική ISO 704 – 

ΕΛΟΤ 402:2009), χρησιμοποιεί τους τρεις γενικούς τρόπους σχηματισμού όρων: 1) τη 

δημιουργία νέων μορφών (νεοόρων), 2) τη χρήση υπαρχουσών μορφών και 3) τον 

διαγλωσσικό δανεισμό. Στο σχήμα 2 δίνεται το εννοιοδιάγραμμα των μηχανισμών 
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σχηματισμού ελληνικών όρων, οι οποίοι αναλύονται στο προαναφερόμενο πρότυπο ΕΛΟΤ 

(ΕΛΟΤ [25], ΕΛΕΤΟ [30]). 

3   Συγκριτική εξέταση των δύο θεματικών πεδίων 
Καταρχήν, και οι δύο επιστήμες ασχολούνται, κατά βάση, με τη μελέτη των λέξεων και 

φράσεων της γλώσσας, σε σχέση με τις έννοιες που αυτές αντιπροσωπεύουν και με τη 

συγκέντρωση και καταγραφή τους, αντίστοιχα, σε λεξικογραφικούς και ορολογικούς πόρους 

(βιβλία, βάσεις δεδομένων κτλ.). 

Και οι δυο επιστήμες διαχειρίζονται τη λέξη ως γλωσσική μονάδα, ο τρόπος, όμως, με τον 

οποίο την αντιμετωπίζουν είναι διαφορετικός. Τα αντικείμενα αναφοράς είναι κοινά και στις 

δύο επιστήμες αφού πρόκειται για οντότητες του εξωτερικού κόσμου (αντικείμενα, 

καταστάσεις) που μέσω της γλωσσικής-νοητικής επεξεργασίας συνδέονται με μια γλωσσική 

έκφραση, την οποία η πρώτη ονομάζει λέξη ή φράση, ενώ η δεύτερη ονομάζει όρο. 

Σε δομικό επίπεδο η Λεξικογραφία έχει ως αφετηρία το γλωσσικό σημείο, τη λέξη και 

θεωρείται λεξιστρεφής (word-oriented), ενώ αντίθετα η Ορολογία είναι εννοιοστρεφής 

(concept-oriented), εφόσον σημείο εκκίνησής της είναι η έννοια. Δηλαδή, σε ό,τι αφορά την 

μικροδομή, την οργάνωση του λήμματος, η πρώτη «βλέπει» τη λέξη και αναζητεί τις 

σημασίες της (έννοιες σε ένα ή περισσότερα επιμέρους θεματικά πεδία), ενώ η δεύτερη 

βλέπει την έννοια σε συγκεκριμένο θεματικό πεδίο και αναζητεί τους όρους (μονόλεκτα ή 

πολύλεκτα) με τους οποίους η συγκεκριμένη έννοια αποδίδεται είτε στην ίδια γλώσσα 

(συνώνυμα) είτε σε περισσότερες από μία γλώσσες (ισοδύναμα). Στα λεξικογραφικά έργα οι 

πολυλεκτικές ονοματικές φράσεις (π.χ. συνέντευξη τύπου, έργο τέχνης, λεξικό τσέπης, 

πλυντήριο πιάτων) συμπεριλαμβάνονται, συνήθως, ως επιμέρους δεδομένα των λέξεων 

χωρίς ιδιαίτερη σημασιολογική αυτονομία· για την Ορολογία, οι φράσεις αυτές αποτελούν 

όρους και τους μεταχειρίζεται ως ανεξάρτητα λήμματα, αφού αντιστοιχούν σε διαφορετικές 

έννοιες.  

Διαφορές υπάρχουν και σε επίπεδο διάταξης και παρουσίασης των λημμάτων. 

Χαρακτηριστικό γνώρισμα της λεξικογραφικής μακροδομής είναι ότι τα λήμματα 

κατατάσσονται και παρουσιάζονται αλφαβητικά. Στα ορογραφικά έργα αυτό δεν ισχύει 

απαραίτητα. Η Ορολογία ασχολείται με τις σχέσεις μεταξύ των εννοιών και τα συστήματα 
εννοιών που δομούνται βάσει των σχέσεων αυτών και τοποθετεί τους όρους (λέξεις ή 

φράσεις) σε πλαίσια θεματικών πεδίων με αποτέλεσμα να προσφέρονται καλύτερα από τη 

γενική γλώσα για εννοιολογική οργάνωση και ταξινόμηση.  

Σε λειτουργικό επίπεδο, η Λεξικογραφία τονίζει την αποδοχή μιας καθιερωμένης γλωσσικής 
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χρήσης, ενώ η Ορολογία είναι ιδιαίτερα τυποποιητική (normative) και αναζητεί τη βελτίωση 

της ειδικής επικοινωνίας προτείνοντας και αλλαγές στη χρήση.  

Συγκριτικός Πίνακας των θεμελιωδών εννοιών των δύο πεδίων 

Σε εκτεταμένο ειδικό Πίνακα (ο οποίος περιλαμβάνεται ως Παράρτημα στην πλήρη 

ηλεκτρονική έκδοση της παρούσας εργασίας, που θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του 

Συνεδρίου), έχουν συμπεριληφθεί οι όροι και ορισμοί 44 βασικών εννοιών της Ορολογίας και 

της Λεξικογραφίας με σκοπό να επισημανθούν οι ομοιότητες και οι διαφορές των εννοιών 

αυτών. Σε ό,τι αφορά την 〈Ορολογία〉, οι όροι και ορισμοί των εννοιών προέρχονται κατά 

βάσιν από το μάθημα «Αρχές Ορολογίας – Ορογραφίας», όπως αυτό διδάχτηκε στο 

Μεταπτυχιακό Τεχνογλωσσίας V, οι οποίοι έχουν τυποποιηθεί διεθνώς από τον Διεθνή 

Οργανισμό Τυποποίησης (ISO) και μεταφερθεί στα ελληνικά από τον Ελληνικό Οργανισμό 

Τυποποίησης (ΕΛΟΤ). Σε ό,τι αφορά τη 〈Λεξικογραφία〉, οι όροι και ορισμοί των εννοιών 

προέρχονται κυρίως από το Λεξικό γλωσσολογίας και φωνητικής του Ντέιβιντ Κρύσταλ και 

από τα δύο σύγχρονα λεξικά: το Λεξικό της Κοινής Νεοελληνικής (του Ιδρύματος 

Τριανταφυλλίδη) και το Λεξικό της Νέας Ελληνικής Γλώσσας (του Γ. Μπαμπινιώτη). 

Από τη μελέτη του Πίνακα συνάγονται τα ακόλουθα συμπεράσματα, για κάθε μία από τις 

παρακάτω πλέον βασικές έννοιες (όρους και ορισμούς): 

αντικείμενο 

Με τους όρους αντικείμενο και αντικείμενο αναφοράς η Ορολογία και η Λεξικογραφία, 

αντίστοιχα, αναφέρονται στην οντότητα (αντικείμενο, κατάσταση κτλ.) του εξωτερικού 

κόσμου με την οποία συνδέεται μια γλωσσική έκφραση. Θα λέγαμε, επομένως, ότι οι δύο 

έννοιες «αντικείμενο» και «αντικείμενο αναφοράς» ταυτίζονται. Στη γλωσσολογία γίνονται 

προσπάθειες να διακριθεί η γνώση του κόσμου από τη γνώση της γλώσσας· η εξωγλωσσική 

έννοια της αναφοράς αντιδιαστέλλεται προς την ενδογλωσσική έννοια της έννοιας. 

χαρακτηριστικό 

Με τον όρο χαρακτηριστικό, η Ορολογία κατασημαίνει μια νοητική αφαίρεση μιας ιδιότητας 

ενός αντικειμένου ή ενός συνόλου αντικειμένων, ενώ για τη Λεξικογραφία χαρακτηριστικό 

είναι γενικώς μια ιδιότητα αυτή καθαυτή της γλώσσας, ένα ιδιαίτερο γνώρισμα. Πρόκειται, 

επομένως, για δύο διαφορετικές έννοιες. 

έννοια  
Η έννοια είναι όρος πολύ σημαντικός και για τα δύο πεδία, αλλά κυρίως για την Ορολογία· 

αντιδιαστέλλεται συνήθως προς το αντικείμενο (την αναφορά) ως συνδυασμός 
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χαρακτηριστικών που το αντιπροσωπεύει στον ανθρώπινο νου. Οι ορισμοί της «έννοιας» 

στα δύο πεδία είναι περίπου όμοιοι εφόσον αναφέρονται σε συνδυασμό γνωρισμάτων και 

χαρακτηριστικών τα οποία δημιουργούν μια νοητική παράσταση. Ο Crystal αναφέρεται 

περισσότερο στις εννοιακές σχέσεις σε σχέση με τα λεξικά ΛΚΝ και ΛΝΕΓ που έρχονται σε 

περισσότερη επαφή με τον ορισμό της Ορολογίας για τη νοητική εικόνα ενός στοιχείου. 

Γενικότερα, η Λεξικογραφία εστιάζει στη λέξη και στις διάφορες σημασίες της, δηλαδή στις 

έννοιες για την κατασήμανση των οποίων χρησιμοποιείται η λέξη και όχι στο συνδυασμό 

χαρακτηριστικών που δημιουργούν τη μονάδα γνώσης όπως εννοείται  στην Ορολογία. Με 

τον όρο έννοια, επομένως, κατασημαίνονται (στα δύο πεδία) δύο έννοιες που είναι μεν 

παραπλήσιες, αλλά δεν ταυτίζονται. 

ορισμός 
Ο λεξικογραφικός ορισμός αναλύει τα «σημαινόμενα» μιας γλώσσας παρουσιάζοντας τις 

σημασίες και τις χρήσεις των «σημείων» του. Δίνει για κάθε λέξη μία ή περισσότερες 

περιγραφές που αντιστοιχούν σε σημασίες και έννοιες, ώστε να ερμηνεύσει και να 

παραστήσει την πραγματικότητα. Η σημασία, συχνά, συνάγεται από τη μορφολογική ή 

ετυμολογική συσχέτιση των γλωσσικών σημείων. Αντίθετα, η Ορολογία, της οποίας βάση 

είναι οι έννοιες οι οποίες εντάσσονται σε ένα σύστημα εννοιών λόγω των μεταξύ τους 

σχέσεων, βασίζεται σε μια ιδιαίτερη μορφή ανάλυσης, που έχει στόχο να οδηγήσει τον 

αναγνώστη στο σχηματισμό της ακριβέστερης νοητικής εικόνας για κάθε έννοια που 

κατονομάζεται με έναν όρο12. Έτσι, ο ορολογικός ορισμός προσδιορίζει μία έννοια που 

αντιστοιχεί σε έναν όρο και αντιπροσωπεύει ένα αντικείμενο ή μία ομάδα αντικειμένων, στο 

πλαίσιο ενός συστήματος εννοιών και συνδέεται με έναν τομέα της ανθρώπινης γνώσης και 

εμπειρίας. Γενικότερα να αναφέρουμε πως ο ορισμός στην Ορολογία εξαρτάται από τη θέση 

της έννοιας στο σύστημα έτσι ώστε αν τα δεδομένα αλλάξουν προσαρμόζεται και ο ίδιος. Με 

πιο απλά λόγια, η Λεξικογραφία ασχολείται με τον ορισμό των ονομάτων-λέξεων ενώ η 

Ορολογία με τον ορισμό των εννοιών. Στην Ορολογία, ο ορισμός και η κατασήμανση είναι 

έννοιες πολύ κοντινές γιατί αποτελούν και οι δύο παραστάσεις της έννοιας στην 

επικοινωνία, κάτι που δεν είναι εμφανές μεταξύ του ορισμού και του σημείου της 

Λεξικογραφίας. Επομένως, ο όρος ορισμός υπάρχει μεν και στα δύο πεδία, κατασημαίνει, 

όμως, δύο έννοιες παραπλήσιες και όχι ταυτιζόμενες. 

ορίζον – οριστέον 

Η σχέση οριστέου και ορίζοντος δεν γίνεται ιδιαίτερα αντιληπτή στη Λεξικογραφία.  Συνήθως 

                                                 
12  Βλ.  και de Bessé, 1990, Sager & Ndi-Kimbi, 1995). 
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δεν υπάρχει ένα ορίζον και ένα οριστέον για μία λέξη ενός λεξικού. Σε κάθε συγκεκριμένη 

αντιστοίχιση της λέξης του λεξικού με μία διαφορετική σημασία υπάρχει άλλο οριστέον και 

ορίζον που (σύμφωνα με την Ορολογία), πρέπει να ταυτίζονται και δεν είναι άλλο παρά η 

αντίστοιχη έννοια. 

σημασία 
Σήμερα η Ορολογία δεν χρησιμοποιεί τον όρο σημασία. Ένας όρος δεν λέγεται ότι έχει 

σημασία, αλλά ότι κατασημαίνει/κατονομάζει μια έννοια. Αν η ίδια λέξη σε άλλο θεματικό 

πεδίο κατασημαίνει και άλλη έννοια, τότε πρόκειται για διαφορετικό όρο· όχι για άλλη 

σημασία του όρου. Οι ορισμοί έννοια για την Ορολογία και σημασία (νόημα) για τη 

Λεξικογραφία έχουν κάποια κοινά σημεία. Π.χ. στην περίπτωση λέξης-όρου που έχει την 

ιδιότητα της μονοσημίας και στα δύο πεδία τότε αυτό που ονομάζει σημασία η 

Λεξικογραφία, ταυτίζεται με αυτό που λέει έννοια η Ορολογία. Στη γλωσσολογία η βασική 

έννοια του όρου χρησιμοποιείται και ως δεδομένο και ως κριτήριο ανάλυσης· οι 

γλωσσολόγοι δηλαδή μελετούν τη σημασία και την χρησιμοποιούν ως κριτήριο για τη 

μελέτη άλλων όψεων της γλώσσας (ιδίως μέσω έννοιών όπως η αντίθεση και 

διαφοροποιητικότητα). Το θέμα της «σημασίας» στα πλαίσια της γλώσσας απαιτεί την 

αναφορά σε μη γλωσσικούς παράγοντες, όπως η σκέψη, η περίσταση, η γνώση, η πρόθεση 

και η χρήση. Τα κύρια ενδιαφέροντα ενός γλωσσολόγου διακρίνονται από την προσοχή που 

δίνουν στην ανάλυση της σημασίας στα πλαίσια του καθημερινού λόγου από το ενδιαφέρον 

τους για σύγκριση (αλλαγή στο χρόνο) και από την προσπάθειά τους να συμπεριλάβουν τη 

σημασία μαζί με άλλους τομείς μιας γενικής γλωσσολογικής θεωρίας. Η Ορολογία δεν 

ασχολείται π.χ. με το «νόημα» ολόκληρων προτάσεων ή συνταγμάτων που δεν αποτελούν 

όρους. Η έλλειψη της σημασίας στην Ορολογία αποτελεί σημαντικό σημείο διαφοράς της 

από την Λεξικογραφία. 

κατασήμανση 

Η κατασήμανση και το γλωσσικό σημείο/σημείο είναι έννοιες που μοιάζουν αρκετά 

εφόσον κατά βάση και οι δύο επιστήμες αναφέρονται στην παράσταση μιας έννοιας με μια 

μορφή, είτε αυτή είναι λέξη είτε κάποιο άλλο σημάδι, με τη διαφορά πως η Ορολογία εστιάζει 

στις έννοιες, ενώ η Λεξικογραφία στις λέξεις. Για την Ορολογία π.χ. οι λειτουργικές λέξεις 

δεν είναι πάντοτε κατασημάνσεις. 

όρος 

Ο όρος είναι λίγο συγκεχυμένος για τη Λεξικογραφία, αφού άλλοτε έχουμε αναφορά στην 

έννοια και μόνο (ΛΝΕΓ) και άλλοτε στην έννοια και στα αντικείμενα ταυτόχρονα (ΛΚΝ). Η 

Ορολογία ασχολείται καθαρά με τους όρους ως παραστάσεις των εννοιών. 
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απλός όρος – απλή λέξη 

Υπάρχει διαφορά γιατί η Ορολογία αναφέρεται σε μονοθεματικούς όρους ενώ η 

Λεξικογραφία σε λέξεις.  

σύμπλοκος όρος – σύνθετη λέξη/σύνθετο 

Οι έννοιες είναι διαφορετικές, διότι η Ορολογία κάνει αναφορά σε πολυθεματικούς όρους 

ενώ η Λεξικογραφία σε λέξεις. 

ατομική έννοια – γενική έννοια  

Συγκρίνοντας την ατομική έννοια και τη γενική έννοια στους δύο κλάδους, κατανοούμε 

πως τη Λεξικογραφία δεν αποσχολεί ιδιαίτερα η μεταξύ τους διάκριση, εφόσον μόνο η 

ατομική έννοια ορίζεται.  

όνομα/κατονομασία – όνομα 

Οι έννοιες είναι σχετικά παρόμοιες αφού και οι δύο επιστήμες αναφέρονται σε λέξη ή 

πολύλεκτο με την/το οποία/οποίο κατασημαίνεται μια έννοια ώστε να δηλωθεί στη γλώσσα. 

Παρ’ όλ’ αυτά το ΛΚΝ συγχέει τις ατομικές με τις γενικές έννοιες αφού αναφέρεται σε  ένα 

πρόσωπο, ζώο ή πράγμα (ατομική έννοια), αλλά και σε μια ομάδα από αυτά (γενική έννοια). 

Το ΛΝΕΓ είναι ακριβέστερο διότι ξεκάθαρα με τον όρο όνομα θεωρεί μια λέξη με την οποία 

δηλώνεται ένα πράγμα, ζώο ή πρόσωπο. 

σύμβολο 

Το σύμβολο ως κοινός όρος και για τους δύο κλάδους μπορεί να είναι ένα αντικείμενο ή 

σημείο, ή πρόσωπο, ή γεγονός, που χρησιμοποιείται για να παραστήσει μια έννοια, ιδέα ή 

παρεμφερή πληροφορία του αντικειμένου· δεν είναι όμως λεκτικό σημείο, δηλ. λέξη ή 

φράση. Το αναγνωριστικό σχήμα, σημάδι ή παράσταση συμβάλλει (εξ ου και το όνομα) στην 

αποκρυπτογράφηση του νοήματος που αυτό φέρει. Η συμβολική παράσταση εννοιών και 

αντικειμένων συνεισφέρει στην επικοινωνία μεταξύ δύο ή περισσότερων υποκειμένων, 

συμπληρώνοντας τη λεκτική επικοινωνία. 

οροστοιχείο 
Η Λεξικογραφία δεν δίνει κάποιον ορισμό για το οροστοιχείο. Αυτό σημαίνει πως τη 

Λεξικογραφία δεν ενδιαφέρει η ορολογική ανάλυση όρων, εφόσον δεν ασχολείται ιδιαίτερα 

με αυτούς. 

λέξη 

Γενικά και για τους δύο κλάδους λέξη είναι μια γλωσσική μονάδα  που παριστάνει μια έννοια 

ή συμμετέχει στην παράσταση μιας έννοιας και είναι αυθύπαρκτη ή αυτοτελής· έχει 

πρωτογενώς φωνολογική μορφή στον προφορικό λόγο και δευτερογενώς γραπτή μορφή 
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στον γραπτό λόγο. Συχνά, για την αναγνώριση της λέξης χρησιμοποιείται και ως κριτήριο το 

ότι βρίσκεται μεταξύ δύο παύσεων στον προφορικό λόγο και συνήθως μεταξύ δύο κενών 

στο γραπτό λόγο. Θα λέγαμε, επομένως, ότι η έννοια «λέξη» είναι κοινή και στα δύο πεδία. 

φώνημα 

Το φώνημα και για τις δύο επιστήμες είναι η ελάχιστη μονάδα στο «φωνολογικό» σύστημα 

μιας γλώσσας, που επιτελεί διακριτική λειτουργία διαθέτοντας εννοιολογικά διαφοροποιητική 

αξία. 

σημαίνον – σημαινόμενο 
Η Ορολογία δεν χρησιμοποιεί τον όρο σημαίνον, αλλά η έννοιά του είναι η «φωνολογική 

μορφή της κατασήμανσης». Το ίδιο συμβαίνει και για το σημαινόμενο που είναι η 

«κατασημαινόμενη έννοια» για την Ορολογία.  

συνωνυμία – συνώνυμα – οιονεί συνώνυμα 
Αν και σχέση συνωνυμίας υπάρχει και στα δύο πεδία, η μεν Λεξικογραφία αναφέρεται στην 

κοινή ή παρεμφερή σημασία λέξεων (καλύπτοντας έτσι και τα οιονεί συνώνυμα), ενώ για 

την Ορολογία τα συνώνυμα είναι όροι που παριστάνουν ακριβώς την ίδια εννοια (και 

επομένως αποκλείονται τα οιονεί συνώνυμα).  

Στη Λεξικογραφία δεν φαίνεται να υπάρχει διάκριση ανάμεσα στους όρους συνώνυμα και 

οιονεί συνώνυμα· θεωρούνται όλα ως απλά συνώνυμα.  

Η διάκριση μεταξύ συνωνύμων και αλλομόρφων δεν είναι πάντοτε σαφής στα ορολογικά 

λεξικά, διότι δεν ενδιαφέρει την Ορολογία, την οποία απασχολεί η σαφής αντιστοίχιση όρου 

και έννοιας. Η Ορολογία δέχεται τη συνωνυμία, αλλά απορρίπτει την οιονεί συνωνυμία στην 

αντιστοίχιση όρων και εννοιών. Τα συνώνυμα είναι διαφορετικές κατασημάνσεις της ίδιας 

ακριβώς έννοιας και ανήκουν κανονικά στο ίδιο ορολογικό λήμμα· τα οιονεί συνώνυμα 

παριστάνουν διαφορετικές έννοιες και ανήκουν σε διαφορετικά ορολογικά λήμματα. Στη 

Λεξικογραφία τα συνώνυμα δεν παρουσιάζονται πάντα ρητά και αναλυτικά και είναι 

διασκορπισμένα στο λεξικό αλλά υπάρχει η τάση να τα μεταχειρίζεται ως ένα λήμμα με 

διαφορετικές σημασίες.  

Η διαφορετική έννοια των συνωνύμων είναι μια σημαντική διαφορά μεταξύ των δύο 

θεματικών πεδίων (που αναδεικνύεται ως διαφορά μεταξύ των κοινών λεξικών και των 

ορολογικών λεξικών). 

ομωνυμία – ομώνυμα 
Η σχέση ομωνυμίας δεν είναι κοινή διότι η Ορολογία αναφέρεται σε σχέση κατασημάνσεων 
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και εννοιών, ενώ η Λεξικογραφία σε σχέση λέξεων.  

Τα ομώνυμα στη Λεξικογραφία εμφανίζονται σαν δύο λέξεις και ομαδοποιούνται, ενώ στην 

Ορολογία παρουσιάζονται ως διαφορετικά λήμματα, διότι αντιπροσωπεύουν διαφορετικες 

έννοιες με διαφορετικούς ορισμούς. 

πολυσημία – πολύσημα 

Και εδώ η βασική διαφορά είναι πως οι λεξικογράφοι εστιάζουν στη λέξη και οι ορολόγοι 

στον όρο. Είναι σημαντικό να αναφέρουμε πως τόσο ο ορισμός του ΛΚΝ όσο και του ΛΝΕΓ 

δεν αναφέρουν ότι οι έννοιες έχουν ορισμένα κοινα χαρακτηριστικά. Αν δεν έχουν τότε 

μιλάμε για σχέση ομωνυμίας και όχι πολυσημίας.  Για παράδειγμα η λέξη σίδερο, μπορεί να 

σημαίνει, το μέταλλο, το μεταλλικό ραβδί (από σίδερο ή όχι), αλλά και τη συσκευή 

σιδερώματος, με κοινό χαρακτηριστικό τη μεταλλική τους φύση. 

Τα πολύσημα δεν αντιμετωπίζονται το ίδιο από τους δύο κλάδους. Συγκεκριμένα οι 

λεξικογράφοι τα θεωρούν ένα λήμμα. Αντίθετα, οι ορολόγοι τα αντιμετωπίζουν ως 

διαφορετικά λήμματα, γιατί αντιπροσωπεύουν διαφορετικές έννοιες με διαφορετικούς 

ορισμούς. 

ορολογικό λήμμα – λήμμα/λεξικό λήμμα 

Το λήμμα για τη λεξικογραφία είναι μία λέξη ή ένα σύνολο λέξεων που σχολιάζεται σε ένα 

λεξικό. Η Ορολογία αναφέρεται σε όρους, όπου ο κάθε όρος αναφέρεται σε μία και μόνο 

έννοια. Πιο συγκεκριμένα σύμφωνα με τα ΛΚΝ και ΛΝΕΓ, το λήμμα είναι ακριβώς ένας 

τύπος, μια λέξη. Σύμφωνα με τον πρώτο ορισμό του DC, το λεξικό λήμμα αντιστοιχεί στο 

ορολογικό λήμμα, ενώ το λήμμα της λεξικογραφίας αντιστοιχεί στον εισόδιο όρο. 

Η Ορολογία εστιάζει στον όρο και γι’ αυτήν λήμμα είναι όλες οι πληροφορίες που 

παρέχονται μαζί με τον όρο.  

Κάθε ορολογικό λήμμα αναφέρεται σε μία και μόνο έννοια ενώ, κάθε λεξικό λήμμα 

αναφέρεται συνήθως σε περισσότερες από μία έννοιες. 

εισόδιος όρος – λήμμα/λέξη κεφαλή 

Ο εισόδιος όρος αντιστοιχεί στο λεξιλογικό λήμμα της Λεξικογραφίας. Όμως η Λεξικογραφία 

δεν ασχολείται με την ορολογική ανάλυση και γι΄αυτό δεν κάνει σαφείς διακρίσεις. 

Δεν υπάρχει ο όρος στη Λεξικογραφία εφόσον δεν ασχολείται με την ορολογική ανάλυση. 

Ανήκει καθαρά στο πεδίο της Ορολογίας. 

ορολογικό λεξικό – λεξικό  

Οι όροι ορολογικό λεξικό και λεξικό δεν θεωρούνται ταυτόσημες, εφόσον ο ορισμός στη 



ΕΛΕΤΟ – 8ο Συνέδριο «Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία» 
Αθήνα, 10-12 Νοεμβρίου 2011 

 64 

Λεξικογραφία θεωρεί ως ένα βαθμό τα ορολογικά λεξικά ως ειδικά λεξικά (εννοιών και 

κατασημάνσεων) ειδικών θεματικών πεδίων.  

σχέση εννοιών 

Σχέσεις μεταξύ των εννοιών εμφανίζονται σε αναλογία με τον τρόπο χρήσης ενός 

ορολογικού λεξικού. Είναι σχέσεις σημασιολογικά άμεσες (π.χ. γένος – είδος), ή έμμεσες 

(π.χ. παραπομπή σε άλλη έννοια), οι οποίες είναι ανάλογες με τις σχέσεις συνωνυμία και 

αντίθεσης των κοινών λεξικών (σημασιολογία) στη Λεξικογραφία. Στην περίπτωση της 

Ορολογίας όμως καθορίζονται στο πλαίσιο του εκάστοτε συστήματος εννοιών και 

κωδικοποιούνται ανεξάρτητα από κάθε γλώσσα. Επομένως, η έννοια «σχέση εννοιών» δεν 

είναι κοινή στα δύο πεδία. 

ιεραρχική, ειδογονική και μεριστική σχέση 

Οι όροι ιεραρχική σχέση, ειδογονική σχέση, μεριστική σχέση δεν χρησιμοποιούνται από 

τη Λεξικογραφία, διότι δεν ασχολείται με σχέσεις εννοιών.  

παραγωγή 

Ένας άλλος τομέας κοινής λογικής των δύο επιστημών είναι οι τομείς της παραγωγικότητας 

και συνθετικότητας. Για την Ορολογία ο εκάστοτε σχηματισμός όρου αποτελεί καλή βάση 

ώστε να προάγει την παραγωγή και σύνθεση άλλων όρων οι οποίοι θα ανήκουν στην ίδια 

οικογένεια. Σε ό,τι αφορά την παραγωγή, για τη Λεξικογραφία ακολουθείται η ίδια διαδικασία 

με τον σχηματισμό μιας νέας λέξης από κάποια άλλη με την προσθήκη παραγωγικής 

κατάληξης. Η παραγωγή λέξεων (Λεξικογραφία) και η παραγωγή όρων (Ορολογία) 

παρέχουν παράγωγα τα οποία είναι μονολεκτικές κατασκευές, και οι μηχανισμοί είναι οι ίδιοι 

μόνο που για το ένα πεδίο πρόκειται για λέξεις, ενώ για το άλλο για (μονολεκτικούς) όρους. 

Επομένως, η έννοια «παραγωγή» μπορούμε να πούμε ότι είναι κοινή στα δύο πεδία. 

σύνθεση 
Η σύνθεση στην Ορολογία αποτελεί γενίκευση της σύνθεσης της Λεξικογραφίας. Από 

αυτήν προκύπτουν όχι μόνο μονόλεκτα (όπως τα σύνθετα της Λεξικογραφίας) αλλά και 

πολυλεκτικές κατασκευές. Επίσης, περιλαμβάνει και τη σύμμειξη, που κατά τη Λεξικογραφία 

δεν είναι σύνθεση. 

οροσυνθετικό/συνθετικό – συνθετικό  

Αν και οι δύο επιστήμες αναφέρονται στα συστατικά από τα οποία απαρτίζεται ένα 

«σύνθετο», οι λεξικογράφοι εστιάζουν στη λέξη και οι ορολόγοι στον όρο. Το συνθετικό της 

Λεξικογραφίας δεν καλύπτει τους πολυλεκτικούς όρους. Επομένως, η έννοια «συνθετικό» 

δεν είναι κοινή στα δύο πεδία. Το ίδιο συμβαίνει και με τις έννοιες «άμεσο συνθετικο», 
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«προσδιοριζόμενο συνθετικό» και «προσδιοριστικό συνθετικό». 

 

Η βασική διαφορά μεταξύ των δύο επιστημών είναι η αναφορά στην λέξη, στην περίπτωση 

της Λεξικογραφίας και στην έννοια και στον όρο στην περίπτωση της Ορολογίας. Καταρχήν 

επειδή οι όροι αποτελούνται από λέξεις, θα μπορούσε να ειπωθεί πως η Ορολογία είναι 

υποσύνολο της Λεξικογραφίας. Όμως, στόχος της Λεξικογραφίας είναι να περιγράψει την 

γενική γλώσσα, την ικανότητα των φυσικών ομιλητών στο λεξικό της γλώσσας τους,· ενώ η 

Ορολογία περιγράφει, με τη χρήση των λέξεων φυσικά, τους όρους που χρησιμοποιούνται 

σε ένα θεματικό πεδίο και γενικότερα την ειδική γλώσσα του θεματικού πεδίου. Δηλαδή, οι 

λέξεις ή τα σύνολα λέξεων γίνονται όροι αν χρησιμοποιηθούν σε ειδικά θεματικά πεδία και 

αντιστοιχιστούν με έννοιες των πεδίων αυτών· οι έννοιες όμως είναι αυτές που 

δημιουργούνται πρώτες και χρειάζεται να κατασημανθούν με όρους· και για να γίνει αυτό 

χρησιμοποιούνται λέξεις.  

Τελικώς συμπεραίνουμε πως οι δύο επιστήμες περιλαμβάνουν μερικώς επικαλυπτόμενους 

τομείς δραστηριοτήτων, αφού και οι δύο μπορεί να αναφέρονται γλωσσικά και εξωγλωσσικά, 

αλλά διαφέρουν σημαντικά στη βασική θεώρηση και στην πρακτική εφαρμογή του 

αντικειμένου τους. 

4   Συμπεράσματα και προτάσεις 
Από την όλη μελέτη των εννοιών και όρων, διαπιστώνουμε πως οι βασικές ομοιότητες των 

δύο θεματικών πεδίων βρίσκονται σε έννοιες και όρους που χρησιμοποιούνται κατά βάσιν 

στη Γλωσσολογία και έχουν εισέλθει στον χώρο τον δύο επιστημών. Είναι δηλαδή έννοιες 

βασικές, που προϋπήρχαν των δύο επιστημών τις οποίες θα θεωρούσαμε δάνεια από τη 

Γλωσσολογία προς την Ορολογία και τη Λεξικογραφία, διότι εξυπηρετούν τους σκοπούς 

τους. Από την πλευρά των διαφορών, σημαντικό μέρος τους οφείλεται στο σκέλος της 

Ορολογίας που βασίζεται πάνω στις έννοιες και αρχές της Λογικής και κυρίως στην έννοια 

και στα συστήματα εννοιών στα οποία αυτή εντάσσεται. 

Είναι σαφής η διαφορά μεταξύ λέξης και όρου διότι είναι έννοιες πολύ σημαντικές για τις 

δύο επιστήμες αλλά και βασικοί όροι που τις διαφοροποιούν, όπως φαίνεται και από τον 

Πίνακα του Παραρτήματος (της πλήρους ηλεκτρονικής έκδοσης), εφόσον η Λεξικογραφία 

εστιάζει κατά βάση στη λέξη και η Ορολογία στον όρο.   

Για την Ορολογία ο όρος πάντοτε παριστάνει/αντιπροσωπεύει μια έννοια και μόνο μέσω 

αυτής αναφέρεται στην οντότητα ή στις οντότητες (πράγματα, καταστάσεις, ιδέες κλπ.) του 
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εξωτερικού (σε σχέση με το νου του ανθρώπου) κόσμου, ό,τι δηλαδή γίνεται αντιληπτό μέσω 

των αισθήσεων ή συλλαμβάνεται με τον νου). Ο όρος όμως αποτελείται από μία ή 

περισσότερες λέξεις. Ο όρος τραπέζι στο θεματικό πεδίο 〈Έπιπλα〉 παριστάνει την έννοια 

«τραπέζι» η οποία αντιπροσωπεύει στον νου μου ένα ευρύ σύνολο αντικειμένων {το 

έπιπλο Α που έχω μπροστά μου, το έπιπλο Β που είδα στο κατάστημα, το έπιπλο Γ, κτλ.}. Ο 

όρος τραπέζι στο θεματικό πεδίο 〈Κοινωνικές σχέσεις/εκδηλώσεις〉 παριστάνει μια άλλη 

έννοια «τραπέζι» η οποία αντιπροσωπεύει στον νου μου ένα άλλο σύνολο αντικειμένων 

{το γεύμα Α που παρέθεσα χθες στους φίλους μου, το γεύμα Β στο γάμο του τάδε, το γεύμα 

Γ, κλπ.}. Για τη Λεξικογραφία, η λέξη είναι μια αυτοτελής γλωσσική μονάδα, με συγκεκριμένη 

προφορική και γραπτή μορφή, αλλά χωρίς συγκεκριμένη έννοια πίσω της. Η λέξη μόνη της 

μπορεί να σημαίνει οποιαδήποτε από τις σημασίες της, αλλά ταυτόχρονα καμιά από αυτές. 

Είσαι απομονωμένος από τον κόσμο και ακούς ξαφνικά τη λέξη τραπέζι. Τι σου έρχεται 

στον νου; ένα τραπέζι σε επιπλοποιείο, το τραπέζι που είναι δίπλα σου, το τραπέζι που θα 

ήθελες να σου κάνουν, ή το οικογενειακό τραπέζι της Πρωτοχρονιάς; 

Θα έλεγε κανένας πως υπάρχει σημαντική διαφορά ανάμεσα στην καθημερινή κοινή 

γλώσσα και στην τεχνική γλώσσα. Αυτό, όμως, είναι φαινομενικό, εφόσον η γενική γλώσσα 

αναμειγνύεται συνεχώς με τις ειδικές γλώσσες των διάφορων θεματικών πεδίων. Η γενική 

γλώσσα μαζί με τις ειδικές γλώσσες αποτελούν ουσιαστικά ένας συνεχές, όπου οι λέξεις 

αλλάζουν κατά περίσταση σε όρους και όπου τα νοήματα γίνονται ολοένα και πιο 

συγκεκριμένα και ουσιαστικά και χρησιμοποιούνται οι ίδιες αρχές και διαδικασίες για την 

καταγραφή και διάδοση. Συγκεκριμένα η γενική γλώσσα, η οποία καταγράφεται σε ένα 

λεξικό, περιέχει όρους ειδικών θεματικών πεδίων σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, ίσως και 

πάνω από 30% (Βαλεοντής, 2008 [47]). 

Η τυπολογία των προϊόντων δείχνει ότι και οι δύο κλάδοι συντάσσουν μονόγλωσσα, 

δίγλωσσα και πολύγλωσσα λεξικά, που μπορεί να είναι επεξηγηματικά ή απλώς 

μεταφραστικά. Όσον αφορά την οργάνωσή τους, πολλά ορολογικά λεξικά μπορούν να 

συντάσσονται αλφαβητικά, όπως τα λεξικά της γενικής γλώσσας, όπως επίσης και πολλά 

λεξικά να οργανώνονται σε στιλ θησαυρού. Τα ορολογικά λεξικά μπορούν εκτός από 

ρυθμιστικά να είναι και περιγραφικά, όπως τα λεξικά γενικής γλώσσας (η ρυθμιστική σκοπιά 

τους όμως π.χ. τυποποίηση, παίζει ουσιώση ρόλο). Χρησιμοποιούνται παρόμοιες βασικές 

μέθοδοι για την περιγραφή μιας έννοιας η οποία κατασημαίνεται από τη λέξη ή τον όρο.  

Συνεπώς, οι διεργασίες της Λεξικογραφίας και της Ορολογίας μπορούν να τοποθετηθούν σε 

ένα συνεχές όπως και παραπάνω αναφέραμε. Η συνέχεια αυτή επεκτείνεται από σημασίες 

έντονα εξαρτημένες από το συγκείμενο (στη Λεξικογραφία) σε όχι τόσο έντονα εξαρτημένες 
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από το συγκείμενο (στην Ορολογία). Αντί, λοιπόν, να διαχωρίζεται η γλώσσα σε 

διαφορετικές καταγραφές, θα μπορούσε να υπάρξει μια κλίμακα στην οποία οι γλωσσικές 

λειτουργίες θα τοποθετούνται με φορά από την καθημερινή γενική γλώσσα προς την ειδική 

γλώσσα (ορολογία) ενός θεματικού πεδίου, με διάφορες αποχρώσεις ανάμεσα. 

Από τα προηγούμενα προκύπτει ότι τα δύο θεματικά πεδία δεν ταυτίζονται ούτε είναι ξένα 

μεταξύ τους· έχουν κοινά μέρη, αλλά δεν εμπεριέχεται το ένα μέσα στο άλλο. 

Γεννιέται όμως ένα ερώτημα: Υπάρχουν περιθώρια διεύρυνσης του κοινού τομέα των δύο 

θεματικών πεδίων με την επίτευξη πληρέστερης εναρμόνισης των εννοιών και μεθόδων 

τους, με σκοπό τη βελτίωση της απεικόνισης της πραγματικότητας μέσω της γλώσσας 

που παρέχουν τα δύο πεδία; Προς την κατεύθυνση της απάντησης στο ερώτημα αυτό 

κινούνται οι ακόλουθες προτάσεις: 

1. Η Λεξικογραφία και η Ορολογία χρησιμοποιούν παραδοσιακα διαφορετικές μεθόδους 

και τρόπους εργασίας, με τους λεξικογράφους να καλύπτουν γενικές και συχνά ειδικές 

λέξεις και τους ορολόγους να ασχολούνται αποκλειστικά με ειδικά θεματικά πεδία. 

Όλες, όμως, οι ειδικές γλώσσες των θεματικών πεδίων μαζί με την γενική γλώσσα 

αποτελούν το σύνολο της γλώσσας. Είναι ευνόητο ότι είναι χρήσιμη μια στενότερη 

συνεργασία. Αυτή μπορεί να γίνει μέσω της διάδοσης των δύο επιστημών, ιδιαίτερα 

μέσω καναλιών επικοινωνίας (π.χ. μέσω διαδικτύου) αλλά και δημιουργίας κοινών 

φορέων και εκδηλώσεων. 

2. Η πρώτη και βασική λύση μπορεί να είναι πολυγλωσσικές και διεπιστημονικές μελέτες 

οι οποίες θα δημοσιεύονται σε διεθνές επίπεδο. 

3. Ως αποτέλεσμα ομαδικής προσπάθειας μπορούν να δημιουργηθούν συνδυαστικά 

λεξικά Ορολογίας και Λεξικογραφίας, στα οποία θα παρουσιάζεται και θα υφίσταται 

επεξεργασία η ορολογία.  

4. Η λεξικογραφία είναι περιγραφική επιστήμη, ενώ η Ορολογία περιγραφική αλλά και 

και τυποποιητική. Η τυποποίηση, η οποία είναι από τους βασικούς σκοπούς της 

Ορολογίας, θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί από την Λεξικογραφία για την 

λεξικογραφική καταγραφή των αποτελεσμάτων της Ορολογίας. Η λεξικογραφία συχνά 

αποτελεί βαση για την Ορολογία. Για παράδειγμα, πολύ συχνά σχηματίζονται όροι 

μέσω σύνθεσης λέξεων που προϋπήρχαν σε λεξικά γενικής γλώσσας (για το λόγο 

αυτό τα ορολογικά προϊόντα περιέχουν συνήθως περισσότερα σύνθετα). Η 

τυποποίηση καθορίζει αρχές και κανόνες για την ορολογική εργασία. Προτείνεται 

λοιπόν η ευρεία διάδοση των αρχών και κανόνων της Ορολογίας σε επιστημονικούς 
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χώρους και γενικά σε πεδία όπου επιβάλλεται η χρήση ειδικής γλώσσας, ώστε οι όροι 

που θα δημιουργούνται να είναι ορθότεροι, να τυποποιούνται με συλλογική εργασία 

ώστε να έχουν ευρύτερη αποδοχή μέσα στην αντίστοιχη κοινότητα και να 

εμπλουτιζουν ουσιαστικά τα λεξικά. 

5. Η λεξικογραφική εργασία δεν μπορεί να εκτελείται ικανοποιητικά χωρίς τη χρήση 

μοντέρνων τεχνικών. Ένα σημαντικό μέρος λεξικογραφικής εργασίας μπορεί να γίνει 

με τη χρήση ορολογικών τραπεζών. Αυτό σημαίνει πως οι βάσεις όρων θα πρέπει να 

αναπτύσσονται, να καθιερώνονται και να διατηρούνται για την ικανοποίηση και αυτού 

του σκοπού. Η στενότερη συνεργασία θα προωθήσει την ανάπτυξη δικτύων 

ορολογικών σωμάτων, αλλά και κέντρων για ορολογική τεκμηρίωση.  

6. Γενικά, θα πρέπει να διευρυνθεί η συνεργασία μεταξύ λεξικογράφων και ορολόγων. 

Από την στιγμή που οι όροι δεν σχηματίζονται αυθαίρετα (με άλλα λόγια, τείνουν να 

δημιουργούνται για συγκεκριμένους σκοπούς ή να βασίζονται σε χαρακτηριστικά των 

εννοιών από τα οποία κατασημαίνονται), οι ορολόγοι, γενικά, χρειάζονται την 

μεθοδολογία των λεξικογραφικών προϊόντων και πολύ περισσότερο τα ίδια τα 

λεξικογραφικά προϊόντα, που αποτελούν γι’ αυτούς βασικές πηγές άντλησης 

γλωσσικών στοιχείων που θα χρησιμοποιηθούν για την δημιουργία όρων. Και, 

αντίστροφα, οι λεξικογράφοι χρειάζονται τη βοήθεια της Ορολογίας για την γρήγορη 

και, πολλές φορές πιο εύκολη, ανάπτυξη λεξικών· καταρχήν γενικών λεξικών και 

ιδιαίτερα στο μέρος που αυτά καλύπτουν ειδικούς όρους που έχουν ευρέως διαδοθεί 

στη γενική γλώσσα, πολύ περισσότερο όμως ειδικών λεξικών, για τη σύνταξη των 

οποίων είναι απαραίτητη η μελέτη και αναφορά στο συνολικό σύστημα εννοιών του 

κάθε συγκεκριμένου θεματικού πεδίου. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
 

Συγκριτικός Πίνακας των θεμελιωδών εννοιών της Ορολογίας και της Λεξικογραφίας 
 

Όροι και ορισμοί θεμελιωδών εννοιών 
της Ορολογίας 

Όροι και ορισμοί θεμελιωδών εννοιών  
της Λεξικογραφίας 

Σχολιασμός ομοιοτήτων και 
διαφορών 

Ταύτιση 
εννοιών 
ΝΑΙ / ΟΧΙ / 
ΠΕΡΙΠΟΥ 

Όρος Ορισμός Όρος Ορισμός   
αντικείμενο 
(object) 

κάθε τι αντιληπτό μέσω των 
αισθήσεων ή συλληπτό μέσω 
του νου 

(ΤεV-ISO-ΕΛΟΤ13) 

αντικείμενο 
αναφοράς, αναφορά 
(referent, reference) 

οντότητα του εξωτερικού κόσμου (αντικείμενο, κατάσταση) 
με την οποία συνδέεται μια γλωσσική έκφραση  

(DC14) 
καθετί που υπάρχει ανεξάρτητα από τη συνείδηση  

(ΛΚΝ15) 
Το ΛΝΕΓ δεν δίνει σχετικό ορισμό 
 

Οι ορισμοί μπορούν να θεωρηθούν 
ισοδύναμοι 

ΝΑΙ 

χαρακτηριστικό 
(characteristic) 

αφαίρεση (νοητική) μιας 
ιδιότητας ενός αντικειμένου ή 
ενός συνόλου αντικειμένων 

(ΤεV-ISO-ΕΛΟΤ) 

χαρακτηριστικό 
(feature) 

οποιαδήποτε τυπική ή εμφανής ιδιότητα της προφορικής ή 
της γραπτής γλώσσας  

(DC) 
διακριτικό στοιχείο, ιδιότητα που ξεχωρίζει ανάμεσα σε 
άλλες  

(ΛΚΝ) 
το ιδιαίτερο, ξεχωριστό γνώρισμα  

(ΛΝΕΓ16) 
 

Η 〈Ο〉 αναφέρεται σε νοητική 
αφαίρεση της ιδιότητας και όχι σε 
αυτήν καθαυτήν την ιδιοτητα, όπως η 
〈Λ〉 

ΟΧΙ 

έννοια 
(concept) 

μονάδα γνώσης που 
δημιουργείται από ένα μοναδικό 
συνδυασμό χαρακτηριστικών 

(ΤεV-ISO-ΕΛΟΤ) 

έννοια 
(sense) 

σύστημα των γλωσσικών σχέσεων μέσω των οποίων ένα 
λεξικό στοιχείο διαφοροποιείται από άλλα λεξικά στοιχεία 

(DC) 
το σύνολο των κύριων γνωρισμάτων ενός πλήθους 
ομοειδών αντικειμένων, συγκεκριμένων ή αφηρημένων, 
καθώς και μόνιμη και ορισμένη παράσταση που 
σχηματίζεται στο νου μας από αυτά  

(ΛΚΝ) 
η νοητική εικόνα για την ουσία, το περιεχόμενο 
συγκεκριμένου πράγματος, απτού ή αφηρημένου. η ιδέα 
που σχηματίζεται στον νου για το κάθε στοιχείο τού κόσμου 
(κατ' αντιδιαστολή προς το ίδιο το στοιχείο)  

Ο DC εστιάζει στις γλωσσικές 
σχέσεις οι οποίες, όμως, δεν είναι 
παρά η έκφραση των ενοιακών 
σχέσεων. 
 
Το ΛΚΝ περιορίζεται στις γενικές 
έννοιες και δεν καλύπτει τις ατομικές. 
 
 
Το ΛΝΕΓ περιορίζεται στις ατομικές 
έννοιες και δεν καλύπτει τις γενικές. 
 

ΠΕΡΙΠΟΥ 

                                                 
13   ΤεV-ISO-ΕΛΟΤ: Ορισμός από το μάθημα «Αρχές Ορολογίας – Ορογραφίας» του Κ. Βαλεοντή στο ΠΜΣ «Τεχνογλωσσία V» [21], ο οποίος έχει τυποποιηθεί διεθνώς από τον ISO (ISO R1087, ISO 1087, ISO 1087-

1:2000) και έχει υιοθετηθεί στα ελληνικά από τον ΕΛΟΤ (ΕΛΟΤ 561 1η Έκδοση, ΕΛΟΤ 561-1:2006 [17], ΕΛΟΤ 402 1η Έκδοση, ΕΛΟΤ 402 2η Έκδοση [25]). 
14   DC: Ορισμός από το Λεξικό γλωσσολογίας και φωνητικής του Ντέιβιντ Κρύσταλ (David Crystal), (Μετάφραση. Γ. Ξυδόπουλος), Εκδόσεις ΠΑΤΑΚΗ, 2000 [4]. 
15  ΛΚΝ: Ορισμός από το Λεξικό της Κοινής Νεοελληνικής (Ιδρύματος Τριανταφυλλίδη: http://www.komvos.edu.gr/dictionaries/dictonline/DictOnLineTri.htm) [6]. 
16   ΛΝΕΓ: Ορισμός από το Λεξικό της Νέας Ελληνικής Γλώσσας (Γ. Μπαμπινιώτη) [5]. 
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Όροι και ορισμοί θεμελιωδών εννοιών 
της Ορολογίας 

Όροι και ορισμοί θεμελιωδών εννοιών  
της Λεξικογραφίας 

Σχολιασμός ομοιοτήτων και 
διαφορών 

Ταύτιση 
εννοιών 
ΝΑΙ / ΟΧΙ / 
ΠΕΡΙΠΟΥ 

Όρος Ορισμός Όρος Ορισμός   
(ΛΝΕΓ) 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1 - σημασία, νόημα, ερμηνεία μιας λέξης/ενός λεξικού 
στοιχείου.  

(thefreedictionary.com [38]) 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2– Ο όρος έννοια μπορεί να γίνει αντιληπτός ως 
γενικός όρος που ισοδυναμεί με τη συνολική πληροφοριακή 
αξία της λέξης (συμπεριλαμβανομένων υφολογικών (ύφος) 
και συγκινησιακών στοιχείων) με τη δήλωση να αποτελεί 
εκείνο το τμήμα της έννοιας της λέξης το οποίο συμβάλλει 
στις αληθειακές ιδιότητες των ευρύτερων εκφράσεων 
(πρόταση) που περιέχουν τη λέξη αυτή.  

(thefreedictionary.com [38]) 

 
Η 〈Λ〉 εστιάζει στη λέξη και στις 
σημασίες της, δηλ. τις έννοιες για 
την κατασήμανση των οποίων – σε 
διάφορους τομείς – χρησιμοποιείται η 
λέξη. 

ορισμός 
(definition) 

παράσταση μιας έννοιας μέσω 
μιας περιγραφικής δήλωσης 
που εξυπηρετεί τη 
διαφοροποίησή της από 
συναφείς έννοιες 

(ΤεV-ISO-ΕΛΟΤ) 

ορισμός αναφορά, περιγραφή των κύριων χαρακτηριστικών  
(ΛΚΝ) 

η ακριβής και σαφής περιγραφή τής σημασίας ή των 
σημασιών μιας λέξη, όπως συνάγονται από τη χρήση/τις 
χρήσεις τής λέξης. ο προσδιορισμός των χαρακτηριστικών 
γνωρισμάτων τής σημασίας μιας λέξης. έτσι ώστε να 
διακρίνεται από κάθε άλλη  

(ΛΝΕΓ) 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ -  η διατύπωση των ουσιωδών γνωρισμάτων μίας 
έννοιας.  

(thefreedictionary.com [38]) 

Για την 〈Ο〉 δεν υπάρχει ορισμός μιας 
λέξης· με τον ορισμό ορίζεται μια 
έννοια. Ο ορισμός και η 
κατασήμανση είναι δύο όψεις του 
ίδιου νομίσματος, κάτι που δεν είναι 
εμφανές στην 〈Λ〉. 

ΠΕΡΙΠΟΥ 

ορίζον 
(definiens) 

το δεύτερο μέλος της 
διατύπωσης ενός ορισμού 
(η έννοια που παριστάνεται από 
τον ορισμό) 

(ΤεV-ΕΛΟΤ-Παπ17) 

ορίζον Το ΛΚΝ δεν δίνει ορισμό 
 
Το ΛΝΕΓ δεν δίνει ορισμό 
 
Η λέξη ή οι λέξεις που χρησιμοποιούνται για να καθορίσουν 
ή να δώσουν τον ορισμό μιας άλλης λέξης 

(www.thefreedictionary.com[37]) 
 

Η σχέση οριστέου και ορίζοντος δεν 
γίνεται αντιληπτή στην 〈Λ〉 
 
Συνήθως δεν υπάρχει ένα ορίζον για 
μία λέξη ενός λεξικού. 
Σε κάθε συγκεκριμένη αντιστοίχιση 
της λέξης του λεξικού με μία 
διαφορετική σημασία υπάρχει άλλο 
οριστέον και ορίζον που πρέπει να 
ταυτίζονται και δεν είναι άλλο παρά η 
αντίστοιχη έννοια. 

ΟΧΙ 

οριστέον 
(definiendum) 

το πρώτο μέλος της 
διατύπωσης ενός ορισμού 
(η έννοια που παριστάνεται από 
την κατασήμανση) 

(ΤεV-ΕΛΟΤ-Παπ) 

οριστέον Οτιδήποτε επιδέχεται καθορισμό, λέξη ή φράση ή όρος που 
πρόκειται να ενταχτεί σε ένα λεξικό  

(www.thefreedictionary.com [38] ) 
 

Η σχέση οριστέου και ορίζοντος δεν 
γίνεται αντιληπτή στην 〈Λ〉 
Δεν υπάρχει ένα οριστέον για μία 
λέξη. 
Σε κάθε συγκεκριμένη αντιστοίχιση 
της λέξης του λεξικού με μία 

ΟΧΙ 

                                                 
17 ΤεV-ΕΛΟΤ-Παπ: Ορισμός από το μάθημα «Αρχές Ορολογίας – Ορογραφίας» στο ΠΜΣ «Τεχνογλωσσία V» [21], ο οποίος περιλαμβάνεται στο ΕΛΟΤ 402 και έχει ληφθεί από το σύγγραμμα Λογική, του Ε. Παπανούτσου, 
Εκδόσεις «Δωδώνη», Αθήνα 1974 [38] 
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Όροι και ορισμοί θεμελιωδών εννοιών 
της Ορολογίας 

Όροι και ορισμοί θεμελιωδών εννοιών  
της Λεξικογραφίας 

Σχολιασμός ομοιοτήτων και 
διαφορών 

Ταύτιση 
εννοιών 
ΝΑΙ / ΟΧΙ / 
ΠΕΡΙΠΟΥ 

Όρος Ορισμός Όρος Ορισμός   
διαφορετική σημασία υπάρχει άλλο 
οριστέον και ορίζον που πρέπει να 
ταυτίζονται και δεν είναι άλλο παρά η 
αντίστοιχη έννοια 

σημασία 
(meaning) 

Βλέπε έννοια. 
Η Ορολογία σήμερα δεν 
χρησιμοποιεί τον όρο σημασία. 

σημασία, νόημα 
(sense, meaning) 

το περιεχόμενο που μεταβιβάζει μια λέξη ή μια ομάδα 
λέξεων στη διαδικασία της επικοινωνίας  

(ΛΚΝ) 
η πληροφορία που δίνει μια λέξη, μια φράση, μια πρόταση, 
ένα γραμματικό ή παραγωγικό στοιχείο ή και ένα ολόκληρο 
κείμενο  

(ΛΝΕΓ) 
είναι αυτό στο οποίο αναφέρεται, αυτό που δηλώνει ή 
αντιπροσωπεύει (αναφορική ή δηλωτική θεωρία) 
είναι η ιδέα ή η σύλληψη με την οποία συνδέεται στο νου 
οποιουδήποτε γνωρίζει και κατανοεί την έκφραση 
(ιδεοκρατική ή νοησιαρχική θεωρία) 
είναι το ερέθισμα που την προκαλεί, είτε η αντίδραση που 
προκαλεί η ίδια, είτε ένας συνδυασμός των δύο σε 
συγκεκριμένες περιστάσεις του εκφωνήματος 
(συμπεριφοριστική θεωρία) 
η σημασία καθορίζεται από τη χρήση στη γλώσσα ή ίσως 
ταυτίζεται με αυτή (θεωρία της χρήσης) 
η σημασία καθορίζεται από την επαληθευσιμότητα των 
προτάσεων που την εμπεριέχουν (επαληθευτική θεωρία) 
είναι η συμβολή της στις συνθήκες αλήθειας των προτάσεων 
που την εμπεριέχουν (θεωρία των συνθηκών αληθείας) 

(John Lyons, Γλωσσολογική Σημασιολογία [7]) 
 
είναι η ιδέα ή η έννοια η οποία μπορεί να μεταφερθεί από το 
μυαλό του ομιλητή στο μυαλό του ακροατή με την 
ενσωμάτωσή τους κατά κάποιο τρόπο, σε τύπους της μιας ή 
της άλλης γλώσσας.  

(John Lyons, Εισαγωγή στη Γλωσσολογία [40]) 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ - ό,τι σημαίνει μία λέξη, το νόημά της, κυριολεκτική και 
μεταφορική γνώση, σύστημα σήμανσης. της εμπειρίας 

(thefreedictionary.com [38]) 

Βλέπε και έννοια. ΠΕΡΙΠΟΥ 

κατασήμανση 
(designation) 

παράσταση μιας έννοιας με ένα 
σημείο (σημάδι) που την 
υποδηλώνει 

(ΤεV-ISO-ΕΛΟΤ) 

σημείο, γλωσσικό 
σημείο 
(sign) 

γλωσσική έκφραση που δηλώνει οντότητες, καταστάσεις 
πραγμάτων κλπ.  

(DC) 
η κύρια γλωσσική μονάδα, η οποία αποτελεί συνδυασμό 

Ο DC εστιάζει στα 
πράγματα/αντικείμενα. Το ΛΝΕΓ 
εστιάζει στη λέξη. 
Η 〈Ο〉 εστιάζει στην έννοια. 

ΠΕΡΙΠΟΥ 
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Όροι και ορισμοί θεμελιωδών εννοιών 
της Ορολογίας 

Όροι και ορισμοί θεμελιωδών εννοιών  
της Λεξικογραφίας 

Σχολιασμός ομοιοτήτων και 
διαφορών 

Ταύτιση 
εννοιών 
ΝΑΙ / ΟΧΙ / 
ΠΕΡΙΠΟΥ 

Όρος Ορισμός Όρος Ορισμός   
ορισμένης σημασίας και ορισμένης φωνoλoγικής δήλωσης· 
η λέξη  

(ΛΝΕΓ) 
Το ΛΚΝ δεν δίνει σχετικό ορισμό. 
 
Η κατασήμανση μπορεί να είναι λεκτική (να αποτελείται από 
λέξη ή λέξεις) ή μη λεκτική (να αποτελείται από μη λεκτικά 
στοιχεία, όπως γράμματα που δεν σχηματίζουν λέξεις, 
αριθμούς,σχήματα, εικόνες κ.α.) 

(http://el.wiktionary.org [41]) 
σημεία είναι γενικώς τα στοιχεία που απαρτίζουν ένα 
μήνυμα (message), μια μορφή έκφρασης, μια οποιαδήποτε 
μορφή επικοινωνίας (communication).  
ΣΗΜΕΙΩΣΗ - τα σημεία μπορεί να είναι μορφήματα, λέξεις, εικόνες, 
μουσικές νότες, τα σήματα Morse κλπ.  

(Γ. Μπαμπινιώτη, Θεωρητική Γλωσσολογία, 
Εισαγωγή στη Σύγχρονη Γλωσσολογία  [42]). 

 
 
 
 
 
(Το σχετικό λήμμα του Βικιλεξικού 
ορίζει απλώς την έννοια 
«κατασήμανση» της 〈Ο〉 και όχι 
έννοια της 〈Λ〉) 
 
 
 
Ο  Γ.Μπ. αφορά γενικώς τα σημεία, 
είτε αυτά αντιπροσωπεύουν έννοιες 
είτε όχι. Μέσα σ’ αυτά 
περιλαμβάνεται και η κατασήμανση. 
 

όρος 
(term) 

λεκτική κατασήμανση μιας 
γενικής έννοιας σε είδιο 
θεματικό πεδίο  
ΣΗΜΕΙΩΣΗ -Ένας όρος μπορεί να 
περιέχει σύμβολα και μπορεί να 
εμφανίζει παραλλαγές, π.χ. 
διαφορετικούς ορθογραφικούς 
τύπους 

(ΤεV-ISO-ΕΛΟΤ) 

όρος ονομασία έννοιας ή πράγματος, η οποία χρησιμοποιείται σε 
συγκεκριμένο τομέα της ανθρώπινης δραστηριότητας  

(ΛΚΝ) 
η λέξη ή φράση με ειδικό περιεχόμενο. η οποία δηλώνει 
έννοια από συγκεκριμένο χώρο (επιστήμες, καλές τέχνες, 
επαγγέλματα κλπ.)  

(ΛΝΕΓ) 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ - ονομασία εννοιών ειδικά καθορισμένη στις επιστήμες 
και τις τέχνες. 

(thefreedictionary.com [38]) 

Το ΛΚΝ ανακατεύει έννοιες και 
αντικείμενα.  
Το ΛΝΕΓ εστιάζει στη έννοια. 
 
 
Η 〈Ο〉 εστιάζει στην έννοια. 
 

ΠΕΡΙΠΟΥ 

απλός όρος 
(simple term) 

όρος που περιλαμβάνει μόνο 
μια ρίζα 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ  Παραδείγματα απλών 
όρων: ήχος, φως. 

(ΤεV-ISO-ΕΛΟΤ) 
όρος που αποτελείται από ένα 
μόνο θέμα (stem) με ή χωρίς 
πρόσθετα προθήματα (prefixes) 
ή επιθήματα (suffixes) και με ή 
χωρίς κατάληξη (ending). 

(Προηγούμενος ορισμός ISO) 
Οι απλοί όροι είναι 
μονοθεματικές λέξεις (δηλαδή 
ριζικές λέξεις ή παράγωγες 

απλή λέξη λέξη που αποτελείται από ένα μόνο ελεύθερο μόρφημα  
(DC) 

Το ΛΚΝ δεν δίνει ειδικό ορισμό. 
 
η λέξη που δεν είναι σύνθετη 
                                                                                    (ΛΝΕΓ) 
 

Διαφορά λέξης και όρου ΟΧΙ 
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Όροι και ορισμοί θεμελιωδών εννοιών 
της Ορολογίας 

Όροι και ορισμοί θεμελιωδών εννοιών  
της Λεξικογραφίας 

Σχολιασμός ομοιοτήτων και 
διαφορών 

Ταύτιση 
εννοιών 
ΝΑΙ / ΟΧΙ / 
ΠΕΡΙΠΟΥ 

Όρος Ορισμός Όρος Ορισμός   
λέξεις). 

σύμπλοκος όρος 
(complex term) 

όρος που περιλαμβάνει δύο ή 
περισσότερες ρίζες 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ - Παραδείγματα 
σύμπλοκων όρων: ηχοαπορρόφηση, 
συντελεστής ηχοαπορρόφησης, 
φωτοβολία, υπέρυθρο φως. 

(ΤεV-ISO-ΕΛΟΤ) 
όρος που αποτελείται από 
περισσότερα από ένα θέματα με 
ή χωρίς πρόσθετα προθήματα ή 
επιθήματα και με ή χωρίς 
καταλήξεις.  

(Προηγούμενος ορισμός ISO) 
Οι σύμπλοκοι όροι είναι 
πολυθεματικές λέξεις (δηλαδή 
σύνθετες λέξεις ή παρασύνθετες 
λέξεις) ή φράσεις. 

 

σύνθετη λέξη, 
σύνθετο 

λέξη που αποτελείται από δύο ή περισσότερα ελεύθερα 
μορφήματα  

(DC) 
 
λέξη που γίνεται από δύο άλλες λέξεις, πρωτότυπες ή 
παράγωγες, με την ένωση των θεμάτων τους  

(ΛΚΝ) 
 
η λέξη που προέρχεται από τη συνένωση άλλων λέξεων  

(ΛΝΕΓ) 
 

Διαφορά λέξης και όρου ΟΧΙ 

ατομική έννοια 
(individual 
concept) 

έννοια που αντιστοιχεί σε ένα 
και μόνο αντικείμενο 

(ΤεV-ISO-ΕΛΟΤ) 

ατομική έννοια που αναφέρεται σε ένα μόνο αντικείμενο  
(ΛΚΝ) 

Το ΛΝΕΓ δεν δίνει ορισμό 
 

Δεν είναι σαφές αν την 〈Λ〉 απασχολεί 
η διάκριση ατομικής και γενικής 
έννοιας. 

ΠΕΡΙΠΟΥ 

γενική έννοια 
(general concept) 

έννοια που αντιστοιχεί σε δύο ή 
περισσότερα αντικείμενα τα 
οποία αποτελούν ομάδα λόγω 
κοινών ιδιοτήτων 

(ΤεV-ISO-ΕΛΟΤ) 

γενική έννοια Το ΛΚΝ δεν δίνει ορισμό 
 
Το ΛΝΕΓ δεν δίνει ορισμό 
 

Δεν είναι σαφές αν την 〈Λ〉 απασχολεί 
η διάκριση ατομικής και γενικής 
έννοιας. 

ΟΧΙ 

όνομα, 
κατονομασία 
(name, 
appellation) 

λεκτική κατασήμανση μιας 
ατομικής έννοιας 

(ΤεV-ISO-ΕΛΟΤ) 

όνομα λέξη ή σύνολο λέξεων, που χρησιμοποιούνται κυρίως για να 
διακρίνεται ένα πρόσωπο, ζώο, πράγμα καθώς και μία 
ομάδα από το σύνολο των ομοίων τους  

(ΛΚΝ) 
η λέξη με την οποία δηλώνεται ένα πράγμα, ζώο ή 
πρόσωπο ώστε να ξεχωρίζει από τα ομοειδή του  

(ΛΝΕΓ) 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ - Κάθε λέξη που δηλώνει πρόσωπο, ζώο, πράγμα ή 
ιδιότητα τους, τα ουσιαστικά και τα επίθετα. 

(thefreedictionary.com [38]) 

Το ΛΚΝ συγχέει ατομικές και γενικές 
έννοιες. 
Το ΛΝΕΓ είναι ακριβέστερο. 

ΠΕΡΙΠΟΥ 

σύμβολο 
(symbol) 

μη λεκτική κατασήμανση μιας 
έννοιας 

(ΤεV-ISO-ΕΛΟΤ) 

σύμβολο αντικείμενο, έμψυχο ον ή αισθητό σημείο, που λόγω της 
μορφής ή της φύσης του συνδέεται συνειρμικά με μια 
αφηρημένη συνήθως έννοια, π.χ. ιδέα, ιδιότητα, κατάσταση 

Δεν είναι σαφές αν την 〈Λ〉 απασχολεί 
η διάκριση ατομικής και γενικής 
έννοιας 

ΝΑΙ 
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Όροι και ορισμοί θεμελιωδών εννοιών 
της Ορολογίας 

Όροι και ορισμοί θεμελιωδών εννοιών  
της Λεξικογραφίας 

Σχολιασμός ομοιοτήτων και 
διαφορών 

Ταύτιση 
εννοιών 
ΝΑΙ / ΟΧΙ / 
ΠΕΡΙΠΟΥ 

Όρος Ορισμός Όρος Ορισμός   
 κλπ., και με το οποίο παριστάνουμε αυτή την έννοια  

(ΛΚΝ) 
 
κάθε γράμμα, σχέδιο ή άλλο σημάδι. που συμβατικά 
προσδιορίζει αντικείμενο, μέγεθος, ποσότητα. λειτουργία, 
πράξη κλπ.,  λ.χ. στα μαθηματικά, στη χημεία, στη μουσική  

(ΛΝΕΓ) 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ- Οποιοδήποτε σημείο με το οποίο δηλώνονται 
συνθηματικά ορισμένες έννοιες. 

(http://el.wiktionary.org [41]) 

 
Οι ορισμοί μπορούν να θεωρηθούν 
ισοδύναμοι 

ορολόγιο, 
ορολογία 
(terminology) 

σύνολο κατασημάνσεων που 
ανήκει σε μία ειδική γλώσσα 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1 - Παράδειγμα: 
ορολόγιο (της γλώσσας) των 
Τηλεπικοινωνιών. 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2 - Ο όρος ορολογία 
για την παρούσα έννοια συνιστάται 
να γράφεται με πεζό <ο>. 

(ΤεV-ISO-ΕΛΟΤ) 
 

ορολογία το σύνολο των ειδικών όρων που χρησιμοποιούνται σε μια 
επιστήμη, τέχνη, τεχνική ή άλλη ανθρώπινη δραστηριότητα  

(ΛΚΝ) 
 
το σύνολο των ειδικών όρων που χρησιμοποιούνται σε 
συγκεκριμένο γνωστικό ή επαγγελματικό χώρο, ο 
προσδιορισμός των επιστημονικών όρων, το σύνολο των 
όρων μίας επιστήμης ή μίας τέχνης  

(ΛΝΕΓ) 
 

Οι ορισμοί μπορούν να θεωρηθούν 
ισοδύναμοι 

ΝΑΙ 

Ορολογία 
(terminology) 

η επιστήμη που μελετά τις 
έννοιες και τις κατασημάνσεις 
τους και τη δομή, το 
σχηματισμό, την ανάπτυξη, τη 
χρήση και τη διαχείριση 
ορολογίων σε διάφορα 
«θεματικά πεδία» 
 ΣΗΜΕΙΩΣΗ - Ο όρος Ορολογία για 
την παρούσα έννοια συνιστάται να 
γράφεται με κεφαλαίο <Ο>. 

(ΤεV-ISO-ΕΛΟΤ) 

Oρολογία το σύνολο των ειδικών όρων που χρησιμοποιούνται σε μια 
επιστήμη, τέχνη, τεχνική ή άλλη ανθρώπινη δραστηριότητα  

(ΛΚΝ) 
 
το σύνολο των ειδικών όρων που χρησιμοποιούνται σε 
συγκεκριμένο γνωστικό ή επαγγελματικό χώρο, ο 
προσδιορισμός των επιστημονικών όρων, το σύνολο των 
όρων μίας επιστήμης ή μίας τέχνης  

(ΛΝΕΓ) 
 
 

Τόσο ο DC, όσο και τα ΛΚΝ και 
ΛΝΕΓ δεν περιλαμβάνουν λήμμα 
Ορολογία ως κλάδο. 
 
H <Λ> δεν κάνει διάκριση μεταξύ 
Ορολογίας και ορολογίου. 
 

ΝΑΙ 

οροστοιχείο 
(term element) 

μορφολογικό μέρος ενός όρου 
το οποίο είναι φορέας σημασίας 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1 - Το οροστοιχείο 
μπορεί να είναι λέξη, φράση, ή 
μόρφημα. 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2 - Παράδειγμα: 
συν/τελ/εσ/τ/ής /  
ηχ/ο/από/ρ/ρόφ/ησ/ης 

οροστοιχείο Το ΛΚΝ δεν δίνει ορισμό 
 
Το ΛΝΕΓ δεν δίνει ορισμό 
 

Δεν είναι σαφές αν την 〈Λ〉 απασχολεί 
η ορολογική ανάλυση των όρων, 
εφόσον δεν ασχολείται ιδιαίτερα με 
αυτούς. 

ΟΧΙ 
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Όροι και ορισμοί θεμελιωδών εννοιών 
της Ορολογίας 

Όροι και ορισμοί θεμελιωδών εννοιών  
της Λεξικογραφίας 

Σχολιασμός ομοιοτήτων και 
διαφορών 

Ταύτιση 
εννοιών 
ΝΑΙ / ΟΧΙ / 
ΠΕΡΙΠΟΥ 

Όρος Ορισμός Όρος Ορισμός   
(ΤεV-ISO-ΕΛΟΤ) 

λέξη 
(word) 

οροστοιχείο που μπορεί να 
υπάρξει ως αυθύπαρκτη 
χωριστή μονάδα σε μια 
πρόταση  
ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1 - Στο γραπτό λόγο η 
λέξη είναι, συνήθως, μέρος του όρου 
που βρίσκεται μεταξύ δύο 
διαδοχικών κενών διαστημάτων. 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2 - Παράδειγμα: 
συντελεστής / ηχοαπόρρόφησης. 

(ΤεV-ISO-ΕΛΟΤ) 
 
η μικρότερη γλωσσική μονάδα 
που φέρει συγκεκριμένη 
σημασία και μπορεί να σταθεί 
ως ξεχωριστή μονάδα στην 
πρόταση  

(ISO (1990:6) Terms in 
Context_Jennifer Pearson [43]). 

λέξη μονάδα έκφρασης η οποία αναγνωρίζεται καθολικά και 
διαισθητικά από τους φυσικούς ομιλητές και στον 
προφορικό και στον γραπτό λόγο  
                                                                                        (DC) 
 
γλωσσική μονάδα που περιέχει σημασία και γραμματικό 
προσδιορισμό  

(ΛΚΝ) 
 
η διαδοχή φθόγγων που αναγνωρίζεται από τον ομιλητή τής 
γλώσσας ως δηλωτική συγκεκριμένης σημασίας. η 
μικρότερη αυτoτελής γλωσσική πληροφορία που στον 
γραπτό λόγο χαρακτηρίζεται από κενό διάστημα πριν και 
μετά από αυτήν  

(ΛΝΕΓ) 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ1 - το μικρότερο στοιχείο του προφορικού ή γραπτού 
λόγου, με τον οποίο εκφράζουμε έννοια ή σχέση. 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ2- ενότητες με ολοκληρωμένη σημασία, αυτοτελείς, με 
εσωτερική δομή που δεν επηρεάζει η σύνταξη και μεσολαβούν 
πάυσεις μεταξύ τους στο γραπτό λόγο. 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ3- είδος σημείου που αποτελείται από περιεχόμενο 
(σημασία) και από μορφή (φωνολογική στον προφορικό λόγο και 
δευτερογενώς γραπτή στον γραπτό λόγο). 

(http://el.wiktionary.org [41]) 

Οι ορισμοί μπορούν να θεωρηθούν 
ισοδύναμοι 

ΝΑΙ 

φώνημα 
(phoneme) 

ελάχιστη γλωσσική μονάδα που 
έχει εννοιολογικά 
(σημασιολογικά) 
διαφοροποιητική αξία στο 
φωνολογικό σύστημα μιας 
γλώσσας 

(ΤεV-ISO-ΕΛΟΤ) 

φώνημα η ελάχιστη μονάδα στο σύστημα φθόγγων μιας γλώσσας  
(DC) 

 
η στοιχειώδης φωνητική μονάδα μιας γλώσσας που έχει 
διακριτική λειτουργία  

(ΛΚΝ) 
 
καθένας από τους φθόγγους ορισμένης γλώσσας που έχει 
διαφοροποιητική αξία και με αντίθεση προς άλλα φωνήματα 
μεταβάλλει τη σημασία των λέξεων  

(ΛΝΕΓ) 
 

Οι ορισμοί μπορούν να θεωρηθούν 
ισοδύναμοι 

ΝΑΙ 
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Όροι και ορισμοί θεμελιωδών εννοιών 
της Ορολογίας 

Όροι και ορισμοί θεμελιωδών εννοιών  
της Λεξικογραφίας 

Σχολιασμός ομοιοτήτων και 
διαφορών 

Ταύτιση 
εννοιών 
ΝΑΙ / ΟΧΙ / 
ΠΕΡΙΠΟΥ 

Όρος Ορισμός Όρος Ορισμός   
σημαίνον 
(signifier) 

Δεν δίνεται ορισμός 
 
 
 

σημαίνον 
(signifier) 

Το ΛΚΝ δεν δίνει ορισμό. 
 
η φωνολογική μορφή («ακουστική εικόνα») με την οποία 
δηλώνεται σε κάθε γλώσσα η σημασία μιας λέξης 
(«γλωσσικού σημείου»)· η γνώση δηλ. που έχει ο ομιλητής 
μιας γλώσσας για το πώς δηλώνεται κάθε λέξη· η 
φωνολογική μορφή (π.χ. /γινέκα/) πραγματώνεται είτε ως 
συγκεκριμένη διαδοχή φθόγγων στον προφορικό λόγο (π.χ. 
[γινέκα]) είτε ως συμβατική (ορθογραφική) διαδοχή 
γραμμάτων στον γραπτό λόγο (π.χ. <γυναίκα>  

(ΛΝΕΓ18) 
 
Σύμφωνα με τη θεωρία του Saussure σημαίνον είναι μία 
λέξη, μια ακουστική εικόνα π.χ. το δάχτυλο, το δέντρο 

           (Φιλλιπάκη-Warburton Ειρήνη [44]) 
 

  

Η 〈Ο〉 δεν χρησιμοποιεί τον όρο. Η 
έννοια όμως είναι «φωνολογική 
μορφή της κατασήμανσης»  

ΟΧΙ 

σημαινόμενο 
(signified) 

Δεν δίνεται ορισμός 
 
 

σημαινόμενο 
(signified) 

Το ΛΚΝ δεν δίνει ορισμό. 
 
η σημασία, δηλ. η πληροφορία ή η γνώση που έχει ο 
ομιλητής μιας γλώσσας για το τι δηλώνει («σημαίνει») κάθε 
λέξη («γλωσσικό σημείο»)· το σημασιολογικό περιεχόμενο 
μιας λέξης το οποίο δηλώνεται μορφικά από το σημαίνον  

(ΛΝΕΓ) 
 
To σημαινόμενο είναι η έννοια, το νόημα που δημιουργείται 
από τη μετάφραση του σημαίνον 

(Φιλιππάκη-Warburton Ειρήνη [44]) 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ - η μία από τις δύο όψεις που συνιστούν το γλωσσικό 
σημείο, και συγκεκριμένα, η έννοια, το νόημα. 

(http://el.wiktionary.org [41]) 

Η 〈Ο〉 δεν χρησιμοποιεί τον όρο. Η 
έννοια όμως είναι «η 
κατασημαινόμενη έννοια» 

ΟΧΙ 

συνωνυμία 
(synonymy) 

η σχέση μεταξύ δύο ή 
περισσότερων όρων ή 
ονομάτων σε δεδομένη 
γλώσσα, που παριστάνουν την 
ίδια έννοια 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1 - Η σχέση της 
συνωνυμίας υπάρχει, για 
παράδειγμα, ανάμεσα στους όρους 

συνωνυμία λέξεις ή εκφράσεις που έχουν το ίδιο περίπου νόημα  
(ΛΚΝ) 

η ιδιότητα δύο ή περισσοτέρων λέξεων που διαφέρουν ως 
προς τη μορφή τους αλλά ταυτίζονται ή βρίσκονται πολύ 
κοντά, ως προς τη σημασία τους. π.χ. γέρος και 
ηλικιωμένος, μητέρα και μάννα  

(ΛΝΕΓ) 

Η 〈Λ〉 εστιάζει στη λέξη. Η 〈Ο〉 
εστιάζει στον όρο. 
Οι λεξικογράφοι θεωρούν συνώνυμα 
και τα οιονεί συνώνυμα των 
ορολόγων 

ΟΧΙ 
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Όροι και ορισμοί θεμελιωδών εννοιών 
της Ορολογίας 

Όροι και ορισμοί θεμελιωδών εννοιών  
της Λεξικογραφίας 

Σχολιασμός ομοιοτήτων και 
διαφορών 

Ταύτιση 
εννοιών 
ΝΑΙ / ΟΧΙ / 
ΠΕΡΙΠΟΥ 

Όρος Ορισμός Όρος Ορισμός   
δευτέριο και βαρύ υδρογόνο. 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2 - Όροι που είναι 
εναλλάξιμοι σε όλα τα συγκείμενα 
λέγονται συνώνυμοι όροι ή 
συνώνυμα, ενώ αν μόνο σε κάποια 
συγκείμενα είναι εναλλάξιμοι 
λέγονται οιονεί συνώνυμοι όροι ή 
οιονεί συνώνυμα. Για παράδειγμα οι 
όροι κυλικείο και καφενείο και οι όροι 
ακόντιο και δόρυ. 

(ΤεV-ISO-ΕΛΟΤ) 

Λεξικά στοιχεία τα οποία έχουν τις ίδιες σημασίες είναι 
συνώνυμα και η σχέση μεταξύ τους είναι σχέση συνωνυμίας 

(DC) 

οιονεί συνώνυμα 
(quasi synonyms) 

όροι ή ονόματα που 
παριστάνουν παραπλήσιες 
έννοιες και είναι εναλλάξιμα 
μόνο σε κάποια συγκείμενα 

(ΤεV-ISO-ΕΛΟΤ) 

Βλέπε συνώνυμα Το ΛΚΝ δεν δίνει ορισμό. 
 
Το ΛΝΕΓ δεν δίνει ορισμό 
 
εκφράσεις παρεμφερείς, λιγότερο ή περισσότερο, στη 
σημασία τους, που όμως δεν ταυτίζονται  

(John Lyons, Γλωσσολογική Σημασιολογία) 
 
Δύο ή περισσότεροι όροι των οποίων οι σημασίες γενικά 
θεωρούνται διαφορετικές σε κανονική χρήση αλλά μπορούν 
να χρησιμοποιηθούν ως όροι του ιδίου εννοιολογικού 
πλαισίου για τις ανάγκες ενός συγκεκριμένου, καθορισμένου 
λεξικού 

(www.encyclo.co.uk [45]) 
 

Η <Ο> αναφέρεται σε παραπλήσιες 
έννοιες ενώ η <Λ>  σε διαφορετικές. 

ΟΧΙ 

συνώνυμα 
(synonyms) 

όροι ή ονόματα που 
παριστάνουν την ίδια έννοια  

(ΤεV-ISO-ΕΛΟΤ) 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ- Τα συνώνυμα είναι 
εναλλάξιμα σε όλα τα συγκείμενα.  

συνώνυμα λέξη που είναι διαφορετική από μια άλλη, που έχει όμως την 
ίδια περίπου σημασία με αυτή  

(ΛΚΝ) 
λέξη που η σημασία της είναι παραπλήσια με τη σημασία 
μιας ή περισσότερων άλλων λέξεων ή σπανιότερα 
συμπίπτει σημασιολογικά  

(ΛΝΕΓ) 
Όρος που χρησιμοποιείται στη σημασιολογία και αναφέρεται 
σε ένα σημαντικό είδος εννοιακής σχέσης μεταξύ λεξικών 
στοιχείων           (DC) 

Η 〈Λ〉 εστιάζει στη λέξη. Η 〈Ο〉 
εστιάζει στον όρο. 
 
Οι λεξικογράφοι θεωρούν συνώνυμα 
και τα οιονεί συνώνυμα των 
ορολόγων 

ΟΧΙ 

ομωνυμία 
(homonymy) 

σχέση μεταξύ κατασημάνσεων 
και εννοιών, σε δεδομένη 
γλώσσα, στην οποία μία 
κατασήμανση παριστάνει δύο ή 
περισσότερες έννοιες άσχετες 
μεταξύ τους 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1 -  Ένα παράδειγμα 

ομωνυμία η σχέση μεταξύ λέξεις που έχουν ίδια προφορά αλλά 
διαφορετική σημασία  

(ΛΚΝ) 
σημασιολογική σχέση κατά την οποία δύο ή περισσότερες 
λέξεις συμπίπτουν στη σημασία τους (λ.χ. πετεινός-
κόκορας, άνθος –λουλούδι) 

Η 〈Λ〉 εστιάζει στη λέξη. Η 〈Ο〉 
εστιάζει στον όρο. 
Ο ορισμός του ΛΚΝ είναι σωστός, 
αλλά περιορίζεται μόνο στα ομόηχα. 
 
Ο ορισμός του ΛΝΕΓ είναι 

ΟΧΙ 
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Όροι και ορισμοί θεμελιωδών εννοιών 
της Ορολογίας 

Όροι και ορισμοί θεμελιωδών εννοιών  
της Λεξικογραφίας 

Σχολιασμός ομοιοτήτων και 
διαφορών 

Ταύτιση 
εννοιών 
ΝΑΙ / ΟΧΙ / 
ΠΕΡΙΠΟΥ 

Όρος Ορισμός Όρος Ορισμός   
ομωνυμίας: 
ρόκα 
1) το φυτό 
2) εργαλείο για γνέσιμο του μαλλιού. 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2 - Οι κατασημάνσεις 
στη σχέση της ομωνυμίας λέγονται 
ομώνυμα. Ορθότερο, όμως, είναι να 
λέγονται ομώνυμα οι αντίστοιχες 
έννοιες. 

(ΤεV-ISO-ΕΛΟΤ) 

(ΛΝΕΓ) 
 

λάνθασμένος. 

ομώνυμα 
(homonyms) 

κατασημάνσεις δεδομένης 
γλώσσας με ταυτιζόμενες 
μορφές, φωνητικές ή γραπτές, 
αλλά που κατασημαίνουν 
διαφορετικές και άσχετες μεταξύ 
τους έννοιες 

(ΤεV-ISO-ΕΛΟΤ) 

ομώνυμα λέξεις που έχουν ίδια προφορά αλλά διαφορετική σημασία  
(ΛΚΝ) 

 
δύο ή περισσότερες λέξεις που συμπίπτουν στη σημασία 
τους (λ.χ. πετεινός -κόκορας, άνθος –λουλούδι)  

(ΛΝΕΓ) 
όρος που χρησιμοποιείται στη σημασιολογική ανάλυση και 
αναφέρεται σε λεξικά στοιχεία ποιυ έχουν τν ίδιο τύπο, αλλά 
διαφέρουν στη σημασία. Η ομωνυμία φαίνεται στις διάφορες 
σημασίες της λέξης bear(=ζώο, μεταφέρω) και ear(σώματος, 
καλαμποκιού) 

(DC) 

Η 〈Λ〉 εστιάζει στη λέξη. Η 〈Ο〉 
εστιάζει στον όρο. 
Ο ορισμός του ΛΚΝ είναι σωστός, 
αλλά περιορίζεται μόνο στα ομόηχα. 
 
Ο ορισμός του ΛΝΕΓ είναι 
λάνθασμένος. 

ΟΧΙ 

πολυσημία 
(polysemy) 

σχέση μεταξύ κατασημάνσεων 
και εννοιών, σε δεδομένη 
γλώσσα, στην οποία μια 
κατασήμανση παριστάνει δύο 
ή περισσότερες έννοιες που 
έχουν ορισμένα κοινά 
χαρακτηριστικά 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ - Ένα παράδειγμα 
πολυσημίας: 
σίδερο 
1) το μέταλλο «σίδηρος» (Fe) 
2) μεταλλικό ραβδί (από σίδερο ή 
όχι) 
3) συσκευή σιδερώματος 

(ΤεV-ISO-ΕΛΟΤ) 

πολυσημία το φαινόμενο κατά το οποίο μια λέξη εκφράζει περισσότερες 
από μία σημασίες (σε διαφορετικά γλωσσικά περιβάλλοντα)  

(ΛΚΝ) 
 
η ύπαρξη πολλών σημασιών σε μια λέξη ή φράση  

(ΛΝΕΓ) 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ- Ο όρος οφείλεται στον γλωσσολόγο M. Bréal (1897) και 
αναφέρεται στον συσχετισμό μιας μορφής με περισσότερες από μία 
σημασίες. 

(http://el.wiktionary.org [41]) 

Η 〈Λ〉 εστιάζει στη λέξη. Η 〈Ο〉 
εστιάζει στον όρο. 
Τόσο ο ορισμός του ΛΚΝ όσο και ο 
ορισμός του ΛΝΕΓ δεν αναφέρουν το 
ότι οι έννοιες έχουν ορισμένα κοινά 
χαρακτηριστικά. Γιατί αν δεν έχουν 
κοινά χαρακτηριστικά τότε έχουμε 
ομωνυμία και όχι πολυσημία 
 

ΟΧΙ 

πολύσημο 
(polyseme) 

κατασήμανση που παριστάνει 
δύο ή περισσότερες έννοιες με 
ορισμένα κοινά 
χαρακτηριστικά 

(ΤεV-ISO-ΕΛΟΤ) 

πολύσημο λέξη που έχει περισσότερες από μία σημασίες  
(ΛΚΝ) 

λέξη με περισσότερες από μία σημασίες  
(ΛΝΕΓ) 

όρος που χρησιμοποιείται στη σημασιολογική ανάλυση και 

 
– “ – 

ΟΧΙ 
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Όροι και ορισμοί θεμελιωδών εννοιών 
της Ορολογίας 

Όροι και ορισμοί θεμελιωδών εννοιών  
της Λεξικογραφίας 

Σχολιασμός ομοιοτήτων και 
διαφορών 

Ταύτιση 
εννοιών 
ΝΑΙ / ΟΧΙ / 
ΠΕΡΙΠΟΥ 

Όρος Ορισμός Όρος Ορισμός   
 αναφέρεται σε ένα λεξικό στοιχείο το οποίο έχει μία σειρά 

από διαφορετικές σημασίες, π.χ. καθαρός=<<αγνός>>, 
<<σαφής>>, <<διάφανος>>, αντιδιαστέλλεται προς τη 
μονοσημία. 

(DC) 
 

ορολογικό λήμμα 
(terminological 
entry) 

μέρος μιας συλλογής 
ορολογικών δεδομένων το 
οποίο περιέχει τα ορολογικά 
δεδομένα που σχετίζονται με 
μια έννοια 

(ΤεV-ISO-ΕΛΟΤ) 
 

 

λήμμα 
λεξικό λήμμα 
(entry, lexical entry) 

ο κυριότερος, ο χαρακτηριστικότερος τύπος με τον οποίο 
γράφεται (με παχύτερα στοιχεία) και κάτω από τον οποίο 
εξετάζεται μια λέξη σε άρθρα λεξικών ή εγκυκλοπαιδειών  

(ΛΚΝ) 
κάθε λέξη που περιλαμβάνεται και σχολιάζεται μέσα σε ένα 
λεξικό  

(ΛΝΕΓ) 
(Στη γραμματική περιγραφή) όλη η ποσότητα δομικής 
πληροφορίας για ένα λεξικό στοιχείο όπως αυτή εμφανίζεται 
τυπικά σε ένα λεξικό ή (βιβλίο) λεξικό. Το (βιβλίο) λεξικό 
θεωρείται ένα σύνολο από λεξικά λήμματα (lexical entries) 
(Στη λεξικολογία) εκείνο το στοιχείο που εμφανίζεται στην 
αρχή της εγγραφής ενός λεξικού (βιβλίου) και γενικότερα 
αναφέρεται ως λέξη κεφαλή (head word) 

(DC) 

Σύμφωνα με τα ΛΚΝ και ΛΝΕΓ, το 
λήμμα είναι ακριβώς ένας τύπος, 
μια λέξη. Σύμφωνα με τον πρώτο 
ορισμό του DC, το λεξικό λήμμα 
αντιστοιχεί στο ορολογικό λήμμα 
ενώ το λήμμα της λεξικολογίας 
αντιστοιχεί στον εισόδιο όρο. 
Η 〈Ο〉 εστιάζει στον όρο και γι’ αυτήν 
λήμμα είναι όλες οι πληροφορίες 
που παρέχονται μαζί με τον όρο.  
 
Κάθε ορολογικό λήμμα αναφέρεται 
σε μία και μόνο έννοια 
Κάθε λεξικό λήμμα αναφέρεται 
συνήθως σε περισσότερες από μία 
έννοιες 

ΟΧΙ 

εισόδιος όρος 
(entry term) 

όρος που είναι επικεφαλής ενός 
ορολογικού λήμματος 

(ΤεV-ISO-ΕΛΟΤ) 

λήμμα, 
λέξη κεφαλή 
(entry, head word) 

 
(Στη λεξικολογία) εκείνο το στοιχείο που εμφανίζεται στην 
αρχή της εγγραφής ενός λεξικού (βιβλίου) και γενικότερα 
αναφέρεται ως λέξη κεφαλή (head word) 

(DC) 

Βλέπε στην προηγούμενη γραμμή 
του Πίνακα. 

ΟΧΙ 

ορολογικό λεξικό 
(terminological 
dictionary) 

συλλογή ορολογικών 
λημμάτων  που παρουσιάζουν 
πληροφορίες σχετικές με 
έννοιες ή κατασημάνσεις από 
ένα ή περισσότερα θεματικά 
πεδία 

(ΤεV-ISO-ΕΛΟΤ) 

λεξικό βιβλίο με συγκεντρωμένες και ταξινομημένες σε αλφαβητική 
ή άλλη σειρά:  
α. λέξεις: ορθογραφικό/ερμηνευτικό/ετυμολογικό λεξικό ...  
β. γνώσεις που αφορούν την επιστήμη, την τεχνική, την 
τέχνη: εγκυκλοπαιδικό/γεωγραφικό/ιστορικό/φιλοσοφικό 
λεξικό ... 

(ΛΚΝ) 
 
1. το συστηματικό έργο που συγκεντρώνει, κατ' αλφαβητική 
συνήθως σειρά, μεγαλύτερα ή μικρότερα σύνολα λέξεων 
μιας γλώσσας, παρέχοντας ποικίλες πληροφορίες 
(ερμηνευτικές, ετυμoλoγικές, ορθογραφικές, γραμματικές. 
συντακτικές)· ανάλογα με το είδος των λημμάτων που 
περιέχει και τις ανάγκες που εξυπηρετεί χαρακτηρίζεται ως: 
λεξικό ετυμολογικό, ερμηνευτικό, ορθογραφικό, αντίστροφο

Τόσο το ΛΚΝ όσο και το ΛΝΕΓ στον 
δεύτερο ορισμό τους καλύπτουν ως 
ένα βαθμό τα ορολογικά λεξικά ως 
ειδικά λεξικά  

ΟΧΙ 
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Όροι και ορισμοί θεμελιωδών εννοιών 
της Ορολογίας 

Όροι και ορισμοί θεμελιωδών εννοιών  
της Λεξικογραφίας 

Σχολιασμός ομοιοτήτων και 
διαφορών 

Ταύτιση 
εννοιών 
ΝΑΙ / ΟΧΙ / 
ΠΕΡΙΠΟΥ 

Όρος Ορισμός Όρος Ορισμός   
...κλπ. 
2. (ειδικότ.) το βιβλίο που παρουσιάζει με ορισμένη 
ταξινόμηση (αλφαβητική, εννοιολογική κ.λπ.), περιγράφει 
και αναπτύσσει συνοπτικά τους όρους oρισμένου 
επιστημονlκού κλάδου: λεξικό 
λογοτεχνικών/ιατρικών/μαθηματικών όρων ...  

(ΛΝΕΓ) 
Λεξικογραφία 
(lexicography) 

η επιστήμη που ασχολείται με 
τις μεθόδους και τις αρχές   
καταγραφής λεξικών  
(Maria Teresa Cabré, 1999 [46]) 

Λεξικογραφία 
(lexicography) 

η επιστήμη της σύνταξης λεξικών  
(ΛΚΝ) 

 
η επιστήμη που έχει ως αντικείμενο μελέτης τις αρχές και τις 
μεθόδους σύνταξης ενός λεξικού εφαρμόζοντας τα 
διδάγματα τής λεξικολογίας  

(ΛΝΕΓ) 
 
Η τέχνη και επιστήμη δημιουργίας λεξικών(βιβλίων)  

(DC) 

 NAI 

Λεξικολογία 
(lexicology) 

κλάδος της γλωσσολογίας που 
δομεί τις συνιστώσες της μιας 
γλώσσας και οι οποίες 
περιλαμβάνουν τη γνώση και τη 
χρήση των λέξεων, όπως 
επίσης και τη δημιουργία 
μηχανισμών ικανών να 
συνδέσουν τα λεξικά με τα 
γραμματικά στοιχεία.  
(Maria Teresa Cabré, 1999 [46]) 
 

λεξικολογία 
(lexicology) 

κλάδος της γλωσσολογίας που ασχολείται με τη μελέτη, την 
ανάλυση, τη σημασία και την εξέλιξη των λεξικών στοιχείων 
μιας γλώσσας.  

(ΛΚΝ) 
 
ο κλάδος που έχει ως αντικείμενο μελέτης το λεξιλόγιο μιας 
γλώσσας σε όλα τα επίπεδα (εννοιολογικό, σημασιολογικό, 
φωνολογικό, μορφολογικό, συντακτικό κ.λπ.), και τού 
οποίου τα διδάγματα εφαρμόζει η λεξικογραφία (ΛΝΕΓ) 
όρος ο οποίος μερικές φορές αναφέρεται στην εν γένει 
μελέτη του λεξιλογίου μιας γλώσσας (περιλαμβανομένης της 
ιστορίας του) 

(DC) 

Οι ορισμοί μπορούν να θεωρηθούν 
ισοδύναμοι 

ΝΑΙ 

σχέση εννοιών 
(concept relation) 

η ύπαρξη θεματικής σύνδεσης ή 
κοινών χαρακτηριστικών μεταξύ 
των έννοιών 

σχέση η ιδιότητα δύο ή περισσότερων αντικειμένων της σκέψης, τα 
οποία μπορούν να περιληφθούν σε μια μοναδική διανοητική 
πράξη: ~ 
ταυτότητας/ετερότητας/εναντίωσης/επαλληλίας/υπόταξης/ 
συναλληλίας. H ~ αιτίας και αποτελέσματος 

(ΛΚΝ) 
η θεώρηση δύο ή περισσότερων προσώπων ή πραγμάτων 
ως προς κάποιο χαρακτηριστικό τους ή κάποιο κριτήριο: στο 
λεξιλόγιο κάθε γλώσσας υπάρχουν σχέσεις 
αντίθεσης/συνωνυμίας/αντωνυμίας/υπωνυμίας ...κλπ. 

Την <Λ> δεν φαίνεται να την 
απασχολεί ιδιαίτερα η σχέση 
εννοιών. Αναφέρεται γενικά 
καλύπτοντας και σχέσεις 
πραγμάτων. 

ΟΧΙ 
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Όροι και ορισμοί θεμελιωδών εννοιών 
της Ορολογίας 

Όροι και ορισμοί θεμελιωδών εννοιών  
της Λεξικογραφίας 

Σχολιασμός ομοιοτήτων και 
διαφορών 

Ταύτιση 
εννοιών 
ΝΑΙ / ΟΧΙ / 
ΠΕΡΙΠΟΥ 

Όρος Ορισμός Όρος Ορισμός   
(ΛΝΕΓ) 

Στη σημασιολογία , οι αντιστοιχίσεις μεταξύ λεξικών 
στοιχείων παρόμοιων ή αντιθέτων κλπ. σημασιών, 
αναφέρονται ως εννοιακές σχέσεις και τιτλοφορούνται ως 
συνωνυμία και αντωνυμία 

(DC) 
ιεραρχική σχέση 
(hierarchical 
relation) 

σχέση μεταξύ δύο εννοιών 
βάσει της οποίας η μία 
εμφανίζεται σε υψηλότερη 
στάθμη και η άλλη σε 
χαμηλότερη 

(ΤεV-ISO-ΕΛΟΤ) 

Ιεραρχική σχέση Δεν δίνεται ορισμός Την <Λ> δεν φαίνεται να την 
απασχολεί ιδιαίτερα η σχέση 
εννοιών. Αναφέρεται γενικά 
καλύπτοντας και σχέσεις 
πραγμάτων. 

ΟΧΙ 

ειδογονική 
σχέση 
(generic relation) 

ιεραρχική σχέση  μεταξύ δύο 
εννοιών στην οποία το βάθος 
της υποτασσόμενης έννοιας 
περιλαμβάνει εκείνο της 
υπερτασσόμενης έννοιας και 
τουλάχιστον ένα επιπλέον 
διακριτικό χαρακτηριστικό 

(ΤεV-ISO-ΕΛΟΤ) 

ειδογονική σχέση Δεν δίνεται ορισμός  
 

– “ – 

ΟΧΙ 

μεριστική σχέση 
(partitive relation) 

ιεραρχική σχέση μεταξύ δύο 
εννοιών στην οποία η 
υπερτασσόμενη έννοια 
αποτελεί το όλον ενώ η 
υποτασσόμενη έννοια  μέρος 
του όλου 

(ΤεV-ISO-ΕΛΟΤ) 

μεριστική σχέση Δεν δίνεται ορισμός  
 

– “ – 

ΟΧΙ 

παραγωγή 
(derivation) 

η διεργασία σχηματισμού νέου 
μονολεκτικού όρου με την 
προσθήκη ενός ή περισσότερων 
προσφυμάτων, σε μια ρίζα ή 
σε μια λέξη 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ - Η παραγωγή εδώ 
συμπεριλαμβάνει και την 
παρασύνθεση, που είναι 
σχηματισμός νέας λέξης με τον ίδιο 
μηχανισμό, αλλά από σύνθετη 
πρωτότυπη λέξη. Της πρώτης το 
αποτέλεσμα είναι παράγωγη λέξη ή 
παράγωγο, ενώ της δεύτερης το 
αποτέλεσμα είναι παρασύνθετη 
λέξη ή παρασύνθετο.  

(ΤεV-ISO-ΕΛΟΤ) 

παραγωγή ο σχηματισμός μιας νέας λέξης από κάποια άλλη με 
προσθήκες ή αλλαγές: H ~ και η σύνθεση λέξεων 
ακολουθούν συγκεκριμένους κανόνες 

 (ΛΚΝ) 
δημιουργία μιας νέας λέξης από ήδη υπάρχουσα: η 
παραγωγή ρηματικών επιθέτων με τη βοήθεια τού 
επιθήμαroς -τος (π.χ. ζηλεύω> ζηλευ-τός)  

(ΛΝΕΓ) 
Όρος που χρησιμοποιείται στη μορφολογία και αναφέρεται 
στη μία από τις δύο κύριες κατηγορίες ή διεργασίες 
σχηματισμού λέξεων 

(DC) 
η διαδικασία σχηματισμού νέων λέξεων, συνήθως μετά το 
συνδυασμό θέματος και παραγωγικού προσφύματος 

 (Ράλλη[31]). 

Η 〈Λ〉 εστιάζει στη λέξη. Επειδή όμως 
η παραγωγή αφορά πάντοτε 
μονολεκτικούς όρους οι ορισμοί 
μπορούν να θεωρηθούν ισοδύναμοι. 

ΝΑΙ 
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Όροι και ορισμοί θεμελιωδών εννοιών 
της Ορολογίας 

Όροι και ορισμοί θεμελιωδών εννοιών  
της Λεξικογραφίας 

Σχολιασμός ομοιοτήτων και 
διαφορών 

Ταύτιση 
εννοιών 
ΝΑΙ / ΟΧΙ / 
ΠΕΡΙΠΟΥ 

Όρος Ορισμός Όρος Ορισμός   
σύνθεση 
(compounding) 

η διεργασία σχηματισμού νέας 
μορφής με συνδυασμό δύο ή 
περισσότερων λέξεων ή 
λεξικών στοιχείων που ήδη 
υπάρχουν 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ -  Η σύνθεση εδώ 
αποτελεί γενίκευση της κλασικής 
σύνθεσης της γραμματικής. Στα 
σύνθετα που προκύπτουν από 
αυτήν τη διεργασία 
συμπεριλαμβάνονται μονολεκτικοί 
σύμπλοκοι όροι, πολυλεκτικοί 
(σύμπλοκοι) όροι και συμμείγματα. 

(ΤεV-ISO-ΕΛΟΤ) 

σύνθεση συνένωση δύο ή περισσότερων λέξεων για το σχηματισμό 
μιας σύνθετης λέξης: Γνήσια ~, όταν το β' συνθετικό ή το 
θέμα του συγχωνεύεται με το θέμα του α' συνθετικού, π.χ. 
αστραπή + βροντή, αστραπόβροντο  

(ΛΚΝ) 
η ένωση δύο ή περισσοτέρων λέξεων, ώστε να σχηματιστεί 
μία νέα λέξη, η οποία μορφολογικά και σημασιολογικά 
διαφοροποιείται από τις λέξεις που την απαρτίζουν, π.χ. 
κακός + καιρός> κακοκαιρία, ψωμί + τυρί> ψωμοτύριΙ 

(ΛΝΕΓ) 
Όρος που χρησιμοποιείται ευρέως στην περιγραφική 
γλωσσολογία και αναφέρεται σε μια μονάδα η οποία 
αποτελείται από στοιχεία που μπορούν να λειτουργήσουν 
αυτόνομα υπό διαφορετικές συνθήκες. Ιδιαίτερα αποδεκτές 
είναι οι έννοιες της σύνθεσης που αφορούν τις σύνθετες 
λέξεις (που αποτελούνται από δύο ή περισσότερα ελεύθερα 
μορφήματα , όπως στα σύνθετα ονόματα, υπνοδωμάτιο, 
βροχόπτωση και πλυντήριο πιάτων)  

(DC) 
η διαδικασία που δημιουργεί μορφολογικά πολύπλοκα 
στοιχεία από τουλάχιστον δύο θέματα  

(Ράλλη [31]). 

Η σύνθεση στην 〈Ο〉 αποτελεί 
γενίκευση της σύνθεσης της 〈Λ〉. Από 
αυτήν προκύπτουν όχι μόνο 
μονόλεκτα (όπως τα σύνθετα της 〈Λ〉) 
αλλά και πολυλεκτικές κατασκευές. 
Επίσης, περιλαμβάνει και τη 
σύμμειξη, που κατά την 〈Λ〉 δεν είναι 
σύνθεση. 

ΟΧΙ 

οροσυνθετικό, 
συνθετικό 
(component) 

Η μία από τις λέξεις που 
λαμβάνει μερος στη διεργασία 
της σύνθεσης  
μέρος όρου που από μόνο του 
αποτελεί όρο ή υποδηλώνει 
χαρακτηριστικό στο πλαίσιο του 
υποκείμενου συστήματος 
εννοιών 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ - Το οροσυνθετικό 
μπορεί να αποτελείται από ένα ή 
περισσότερα οροστοιχεία.  

(ΤεV-ISO-ΕΛΟΤ) 

συνθετικό καθεμιά από τις λέξεις από τις οποίες αποτελείται μια 
σύνθετη λέξη: πρώτο/δεύτερο συνθετικό  

(ΛΚΝ) 
καθένα από τα μέρη αυτοτελών λέξεων, τα οποία 
συνενώνονται, για να δημιουργηθεί μία νέα λέξη: στη λέξη 
«ξαναδίνω» πρώτο συνθετικό είναι τo «ξανα-» και δεύτερο 
συνθετικό το «-δίνω»  

(ΛΝΕΓ) 
Η μία από τις λέξεις που λαμβάνει μερος στη διεργασία της 
σύνθεσης 

(www.encyclo.co.uk [45]) 

Η 〈Λ〉 εστιάζει στη λέξη. Η 〈Ο〉 
εστιάζει στον όρο. 
 

ΟΧΙ 
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Όροι και ορισμοί θεμελιωδών εννοιών 
της Ορολογίας 

Όροι και ορισμοί θεμελιωδών εννοιών  
της Λεξικογραφίας 

Σχολιασμός ομοιοτήτων και 
διαφορών 

Ταύτιση 
εννοιών 
ΝΑΙ / ΟΧΙ / 
ΠΕΡΙΠΟΥ 

Όρος Ορισμός Όρος Ορισμός   
άμεσο συνθετικό 
(immediate 
component) 

ένα από τα δύο, συνήθως 
οροσυνθετικά στα οποία 
μπορεί να χωριστεί ένας 
σύμπλοκος όρος σε πρώτη 
φάση ορολογικής ανάλυσης 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ - Κατά κανόνα, το ένα 
από τα άμεσα συνθετικά είναι το 
προσδιοριζόμενο συνθετικό ενώ 
το άλλο είναι το προσδιορίζον ή 
προσδιοριστικό συνθετικό. 

(ΤεV-ISO-ΕΛΟΤ) 

Άμεσο συνθετικό Βλέπε συνθετικό 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ - τα άμεσα συνθετικά ονομάζονται α΄ και β΄συνθετικό. 

(www.encyclo.co.uk [45]) 

Η <Ο> αναφέρεται σε όρο, η  <Λ> σε 
λέξη. 

ΟΧΙ 

προσδιοριστικό 
συνθετικό, 
προσδιορίζον 
συνθετικό 
(determining 
component) 

άμεσο συνθετικό σύμπλοκου 
όρου που εκφράζει το 
διακριτικό χαρακτηριστικό το 
οποίο μετατρέπει το γένος που 
υποδηλώνει το 
προσδιοριζόμενο συνθετικό σε 
είδος 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1 - Στα παρατακτικά 
σύνθετα δεν υπάρχει 
προσδιοριζόμενο συνθετικό και 
προσδιορίζον συνθετικό· τα δύο 
συνθετικά υπεισέρχονται ισοδύναμα. 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2 - Παραδείγματα 
προσδιορίζοντος συνθετικού: 
μέσος/συντελεστής 
ηχοαπόρρόφησης, 
συντελεστής/ηχοαπορρόφησης 

(ΤεV-ISO-ΕΛΟΤ) 

προσδιοριστικό 
συνθετικό, 
προσδιορίζον 
συνθετικό, κεφαλή 
 

Το πρώτο συστατικό σε μια σύνθετη λέξη, το οποίο αποτελεί 
συμπλήρωμα του δεύτερου, σε μια λειτουργική σχέση 
εξάρτησης π.χ. αγριάνθρωπος (από την ΟΦ άγριος 
άνθρωπος). Το στοιχείο που προσδίδει τη γραμματική 
κατηγορία και τη βασική σημασία στο συντακτικό 
σχηματισμό, το οποίο βρίσκεται ή στα αριστερά ή στα δεξιά 
της δομής, ανάλογα με την περίπτωση (π.χ. όταν ο 
προσδιορισμός είναι επιθετικός, άγριο γουρούνι 
αγριογούρουνο, όταν η βάση δέχεται ονοματικό 

προσδιορισμό, σκόνη χρυσού χρυσόσκονη, ή όταν 
υπάρχει συμπλήρωμα, κολλώ αφίσες αφισοκολλώ)  

(Ράλλη [31]). 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ - Στις σχέσεις παράταξης δεν εμφανίζεται συγκεκριμένη 
σειρά αφού κανένα από τα δύο συστατικά δεν αποτελεί βάση του 
άλλου και υπάρχει σύμπλεξη ή διάζευξη στις σημασίες τους. Η 
σημασία του συνθέτου δημιουργείται από το άθροισμα των 
σημασιών των συστατικών, ενώ σε μερικές περιπτώσεις εμφανίζεται 
μια νέα σημασία σχετική με αυτές (π.χ. η σημασία της «σάλτσας» 
στην περίπτωση της λέξης «αυγολέμονο»). 

(www.encyclo.co.uk [45]) 

Η <Ο> αναφέρεται σε όρο, η  <Λ> σε 
λέξη. 

ΟΧΙ 

προσδιοριζόμενο 
συνθετικό 
(determined 
component) 

άμεσο συνθετικό σύμπλοκου 
όρου που εκφράζει ένα γένος 
της έννοιας που υποδηλώνει ο 
σύμπλοκος όρος 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1 - Στα παρατακτικά 
σύνθετα δεν υπάρχει 
προσδιοριζόμενο συνθετικό και 
προσδιορίζον συνθετικό· τα δύο 
συνθετικά υπεισέρχονται ισοδύναμα. 
π.χ. πομποδέκτης (= ταυτόχρονα 
πομπός και δέκτης) 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2 - Παράδειγμα 

Προσδιοριζόμενο 
συνθετικό  

Σε σχέσεις εξάρτησης το συστατικό που προσδιορίζεται 
(π.χ. στο σύνθετο «λεμονανθός», η λέξη «λεμόνι» είναι το 
προσδιοριζόμενο συστατικό)  

(Ράλλη[31]). 

Η <Ο> αναφέρεται σε όρο, η  <Λ> σε 
λέξη. 

ΟΧΙ 
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Όροι και ορισμοί θεμελιωδών εννοιών 
της Ορολογίας 

Όροι και ορισμοί θεμελιωδών εννοιών  
της Λεξικογραφίας 

Σχολιασμός ομοιοτήτων και 
διαφορών 

Ταύτιση 
εννοιών 
ΝΑΙ / ΟΧΙ / 
ΠΕΡΙΠΟΥ 

Όρος Ορισμός Όρος Ορισμός   
προσδιοριζόμενου συνθετικού: 
συντελεστής / ηχοαπορρόφησης 

(ΤεV-ISO-ΕΛΟΤ) 

 
 


