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Γ άΓ άΓερμανικά»Γερμανικά»

Βασιλική Παλασάκη, Παν/μιο ΘεσσαλίαςΒασιλική Παλασάκη, Παν/μιο Θεσσαλίας

99οο Συνέδριο Ελληνική Γλώσσα και ΟρολογίαΣυνέδριο Ελληνική Γλώσσα και Ορολογίαρ η ή ρ γρ η ή ρ γ



Η ένταξη της Αρχαιοελληνικής στη ΓερμανικήΗ ένταξη της Αρχαιοελληνικής στη Γερμανική

•• Χρονολογικές φάσεις ένταξηςΧρονολογικές φάσεις ένταξης
•• Μορφές ένταξηςΜορφές ένταξης•• Μορφές ένταξηςΜορφές ένταξης
•• Τομείς ένταξηςΤομείς ένταξης και η περίπτωση του Παιδαγωγικού και η περίπτωση του Παιδαγωγικού 
τομέατομέαομέαομέα



Μορφολογικά ΖητήματαΜορφολογικά ΖητήματαΜορφολογικά ΖητήματαΜορφολογικά Ζητήματα

•• Προθήματα πουΠροθήματα που
α)α) ακολουθούνται από ουσιαστικά,π.χ. ακολουθούνται από ουσιαστικά,π.χ. AnalphabetismusAnalphabetismus
β)β) συνδυάζονται με ρηματικά λεξικά μορφήματα, π.χ. αρχ.συνδυάζονται με ρηματικά λεξικά μορφήματα, π.χ. αρχ.
παιδεύωπαιδεύω σχηματίζοντας ουσιαστικά, π.χ. σχηματίζοντας ουσιαστικά, π.χ. PropPropäädeutikdeutik ή μεή με
ουσιαστικοποιημένα λεξικά μορφήματα, π.χ. ουσιαστικοποιημένα λεξικά μορφήματα, π.χ. KognitionKognition
σχηματίζοντας επίθετα, π.χ.σχηματίζοντας επίθετα, π.χ. metakognitivmetakognitiv

•• Συμφυματικές λέξεις που αποτελούνται από ένωση δύοΣυμφυματικές λέξεις που αποτελούνται από ένωση δύο
συμφυμάτων ή συμφύματος με βάση ή ουσιαστικό καισυμφυμάτων ή συμφύματος με βάση ή ουσιαστικό και
σχηματίζουν ουσιαστικά, π.χ. σχηματίζουν ουσιαστικά, π.χ. TaxonomieTaxonomie



•• Σύνθετα ως ελεύθερα λεξήματα που βρίσκονται στηνΣύνθετα ως ελεύθερα λεξήματα που βρίσκονται στην
πρώτη, δεύτερη ή τρίτη θέση, είναι ουσιαστικά ή επίθεταπρώτη, δεύτερη ή τρίτη θέση, είναι ουσιαστικά ή επίθετα
κκαιαι συνδυάζονται με ουσιαστικά, π.χ. συνδυάζονται με ουσιαστικά, π.χ. RuhepausenRuhepausen,,
ParalleltestParalleltest

•• Λεξήματα ως ουσιαστικά ή βάσεις που σχηματίζουνΛεξήματα ως ουσιαστικά ή βάσεις που σχηματίζουν
ουσιαστικά και τηρούν γερμανικούς ορθογραφικούς καιουσιαστικά και τηρούν γερμανικούς ορθογραφικούς και
μορφολογικούς κανόνες, π.χ. μορφολογικούς κανόνες, π.χ. EidetikEidetik

•• Οροστοιχεία πολυλεκτικών σύμπλοκων όρων με τηΟροστοιχεία πολυλεκτικών σύμπλοκων όρων με τηρ χ μ ρ μ ηρ χ μ ρ μ η
μμορφήορφή επίθετο+ουσιαστικό ή σύνθετα επίθεταεπίθετο+ουσιαστικό ή σύνθετα επίθετα
+ουσιαστικό, π.χ.+ουσιαστικό, π.χ.kosmischekosmische ErziehungErziehung, χ, χ gg



Ετυμολογικά ΖητήματαΕτυμολογικά Ζητήματα

•• ελληνικής προέλευσης προθήματα, συμφύματα, βάσεις,ελληνικής προέλευσης προθήματα, συμφύματα, βάσεις,
θ ά ή λ ξή δ δ έθ ά ή λ ξή δ δ έ ήήσυνθετικά ή λεξήματα συνδεδεμένα με συνθετικά ή λεξήματα συνδεδεμένα με γερμανικήςγερμανικής

προέλευσης επιθύματα, συμφύματα, συνθετικά, λεξήματα ήπροέλευσης επιθύματα, συμφύματα, συνθετικά, λεξήματα ή
λέξεις π χ γερλέξεις π χ γερ polytechnischepolytechnische BildungBildung <<γεργερ polytechnischpolytechnisch<<λέξεις, π.χ.γερ.λέξεις, π.χ.γερ.polytechnischepolytechnische BildungBildung <<γερ. γερ. polytechnischpolytechnisch<<
γαλ.γαλ.polytechniquepolytechnique<<λατ.λατ.polypoly--+ + tecnatecna<<αρχ.πολύαρχ.πολύ-- + τέχν(η),+ τέχν(η),
--ική (θηλ. του ική (θηλ. του ––ικός από πολυτέχνης)ικός από πολυτέχνης)

•• ελληνικής προέλευσης ελεύθερα λεξήματα ή ελληνικήςελληνικής προέλευσης ελεύθερα λεξήματα ή ελληνικής
έλ θή ύ βά ή θ άέλ θή ύ βά ή θ άπροέλευσης προθήματα, συμφύματα, βάσεις ή συνθετικάπροέλευσης προθήματα, συμφύματα, βάσεις ή συνθετικά

συνδεδεμένα με συνδεδεμένα με ελληνικής ελληνικής προέλευσης επιθύματαπροέλευσης επιθύματα,,
συμφύματα βάσεις ή συνθετικά π χσυμφύματα βάσεις ή συνθετικά π χ γεργερ PhantasiePhantasieσυμφύματα, βάσεις ή συνθετικά, π.χ.συμφύματα, βάσεις ή συνθετικά, π.χ. γερ.γερ.PhantasiePhantasie
<λατ.<λατ.phantasiaphantasia< αρχ.φαντασία< αρχ.φαντασία



•• ελληνικής προέλευσης ελεύθερα λεξήματα ή ελληνικής ελληνικής προέλευσης ελεύθερα λεξήματα ή ελληνικής 
προέλευσης προθύματα, συμφύματα, συνθετικά ή λεξήματαπροέλευσης προθύματα, συμφύματα, συνθετικά ή λεξήματα
συνδεδεμένα με συνδεδεμένα με λατινικήςλατινικής προέλευσης συμφύματα,προέλευσης συμφύματα,
συνθετικά ή λεξήματα, π.χ. γερ.συνθετικά ή λεξήματα, π.χ. γερ.MetakommunikationMetakommunikation<<γερ.γερ.
met( )<met( )<δ θδ θ met( )met( )<λα<λα met( )met( ) αρ (α)αρ (α) (α ό ά) +(α ό ά) +met(a)<met(a)<διεθ. διεθ. met(a)met(a)<λατ.<λατ. met(a) met(a) αρχ. μετ(α)αρχ. μετ(α)--(από μετά) +(από μετά) +
γερ.γερ.KommunikationKommunikation <λατ.<λατ.communicationcommunication

•• ελληνικής προέλευσης ελεύθερα λεξήματα, προθήματαελληνικής προέλευσης ελεύθερα λεξήματα, προθήματα
ή ή συνθετικά συνδεδεμένα με συνθετικά ή λεξήματασυνθετικά συνδεδεμένα με συνθετικά ή λεξήματα
προερχόμενα από προερχόμενα από νεώτερες γλώσσεςνεώτερες γλώσσες,, π.χ. γερ.π.χ. γερ.symbolischessymbolisches
KapitalKapital <<γερ.γερ. symbolischsymbolisch(σημασ.δάν.)(σημασ.δάν.)<γαλ.<γαλ.symboliquesymbolique
<λατ<λατ symbol(um)symbol(um)<ελν συμβολικός+γερ<ελν συμβολικός+γερ KapitalKapital<<ιταλιταλ capitalcapital<λατ.<λατ.symbol(um)symbol(um)<ελν.συμβολικός+γερ. <ελν.συμβολικός+γερ. KapitalKapital<<ιταλ.ιταλ.capitalcapital

•• αγγλισμούς ελληνικής προέλευσης ή ελληνικήςαγγλισμούς ελληνικής προέλευσης ή ελληνικήςαγγλισμούς ελληνικής προέλευσης ή ελληνικήςαγγλισμούς ελληνικής προέλευσης ή ελληνικής
ππροέλευσηςροέλευσης προθύματα, συμφύματα ή λεξήματαπροθύματα, συμφύματα ή λεξήματα
συνδεδεμένα μεσυνδεδεμένα με ΑγγλισμούςΑγγλισμούς,, π.χ.γερ.π.χ.γερ.MicroteachingMicroteaching<γερ.<γερ.
mikromikro--, micro, micro--<διεθ.<διεθ.micromicro--<λατ.<λατ.micromicro-- <αρχ.μικρ(ο)<αρχ.μικρ(ο)-- απόαπό
επίθ.επίθ. μικρό(ς)+αγγλ.μικρό(ς)+αγγλ.TeachingTeaching



Σ λ ά Ζ ήΣ λ ά Ζ ήΣημασιολογικά ΖητήματαΣημασιολογικά Ζητήματα

•• Διαχρονική εξέτασηΔιαχρονική εξέταση
Παράθεση σημασιών από αρχαιοελληνικά καιΠαράθεση σημασιών από αρχαιοελληνικά και ελληνιστικάελληνιστικάρ η ημ ρχ ηρ η ημ ρχ η ηη
(όταν διαφέρουν από τα αρχαιοελληνικά) στοιχεία ή(όταν διαφέρουν από τα αρχαιοελληνικά) στοιχεία ή
λεξήματα λεξήματα 

•• Συγχρονική εξέτασηΣυγχρονική εξέταση
Παράθεση σημασίας στο λεξιλόγιο τηςΠαράθεση σημασίας στο λεξιλόγιο της ΠαιδαγωγικήςΠαιδαγωγικήςΠαράθεση σημασίας στο λεξιλόγιο τηςΠαράθεση σημασίας στο λεξιλόγιο της ΠαιδαγωγικήςΠαιδαγωγικής
εεπιστήμηςπιστήμης,,π.χ.αρχ. π.χ.αρχ. ααἰἰτιολογίατιολογία (ερμηνεία(ερμηνεία αιτίων)γερ.αιτίων)γερ.
ÄÄtiologietiologie// νελ.νελ.αιτιολογίααιτιολογία (έρευνα για να ερμηνευτούν τα(έρευνα για να ερμηνευτούν ταgg // γγ ( ρ γ ρμη( ρ γ ρμη
αίτια σοβαρών μαθησιακών βλαβών) αίτια σοβαρών μαθησιακών βλαβών) 



ΣυμπεράσματαΣυμπεράσματα

•• Στον Παιδαγωγικό τομέα, η εισαγωγή αυτούσιων όρωνΣτον Παιδαγωγικό τομέα, η εισαγωγή αυτούσιων όρων
όό λλ ά έ ό ί όλλ ά έ ό ί όαπό τααπό τα αρχαιοελληνικά με νέες όμως σημασίες υπό τηναρχαιοελληνικά με νέες όμως σημασίες υπό την

επίδραση των Δυτικοευρωπαίων ή όρων που αποτελούνεπίδραση των Δυτικοευρωπαίων ή όρων που αποτελούν
μεικτά σχήματαμεικτά σχήματα αρχαιοελληνικών και ιθαγενών γλωσσικώναρχαιοελληνικών και ιθαγενών γλωσσικώνμεικτά σχήματαμεικτά σχήματα αρχαιοελληνικών και ιθαγενών γλωσσικώναρχαιοελληνικών και ιθαγενών γλωσσικών
στοιχείων αποδεικνύει τη διαχρονικότητα και το διεθνήστοιχείων αποδεικνύει τη διαχρονικότητα και το διεθνή
χαρακτήρα της ελληνικής γλώσσας.χαρακτήρα της ελληνικής γλώσσας.χ ρ ήρ ης η ής γ ςχ ρ ήρ ης η ής γ ς

•• Οι όροι εισάγονται είτε ωςΟι όροι εισάγονται είτε ως σσύνθεταύνθετα
( λ β έ( λ β έ ά ) ήά ) ή(συμπεριλαμβανομένου και(συμπεριλαμβανομένου και των συμφυμάτων) ή ωςτων συμφυμάτων) ή ως
πολυλεκτικοί σύμπλοκοι όροιπολυλεκτικοί σύμπλοκοι όροι ((μορφολογική εξέτασημορφολογική εξέταση))



•• Οι όροι α)εισάγονται ως λόγια δάνεια από τηνΟι όροι α)εισάγονται ως λόγια δάνεια από την
ΑρχαιοελληνικήΑρχαιοελληνική ή Ελληνιστική Κοινή μέσω Λατινικώνή Ελληνιστική Κοινή μέσω Λατινικών
κυρίως ή μέσω Γαλλικών, Αγγλικών ή Ιταλικών ή ωςκυρίως ή μέσω Γαλλικών, Αγγλικών ή Ιταλικών ή ως

λ ά ή ά δάλ ά ή ά δάσημασιολογικά ή ως μεταφραστικά δάνειασημασιολογικά ή ως μεταφραστικά δάνεια, , π.χ.γερ.π.χ.γερ.
PragmatismusPragmatismus (μτφ. δάν.)<γαλ.(μτφ. δάν.)<γαλ. rréalismeéalisme ή ή 
β) αποτελούν νέες δημιουργίες ως συνδυασμοί γερμανικώνβ) αποτελούν νέες δημιουργίες ως συνδυασμοί γερμανικώνβ) αποτελούν νέες δημιουργίες ως συνδυασμοί γερμανικώνβ) αποτελούν νέες δημιουργίες ως συνδυασμοί γερμανικών
και αρχαιοελληνικών μορφημάτων ή λεξημάτωνκαι αρχαιοελληνικών μορφημάτων ή λεξημάτων
προσαρμοσμένων στην προφορά και μορφολογία τουπροσαρμοσμένων στην προφορά και μορφολογία του
γερμανικού γλωσσικού συστήματος (γερμανικού γλωσσικού συστήματος (ετυμολογική εξέτασηετυμολογική εξέταση))



•• ΔιαχρονικάΔιαχρονικά ενεργοποιούνται λεξικά στοιχεία και σημασίεςενεργοποιούνται λεξικά στοιχεία και σημασίεςΔιαχρονικάΔιαχρονικά ενεργοποιούνται λεξικά στοιχεία και σημασίεςενεργοποιούνται λεξικά στοιχεία και σημασίες
σεσε μια πιο γενικευμένη ή συνήθως σε μια πιο εξειδικευμένημια πιο γενικευμένη ή συνήθως σε μια πιο εξειδικευμένη
μορφή για την απόδοση εννοιών στην Παιδαγωγικήμορφή για την απόδοση εννοιών στην Παιδαγωγική

ήή ύ ί έύ ί έεπιστήμη.επιστήμη. Διαφοροποιούνται οι σημασίες στις νέεςΔιαφοροποιούνται οι σημασίες στις νέες
δημιουργίες από τις μεμονωμένες σημασίες τωνδημιουργίες από τις μεμονωμένες σημασίες των
αρχαιοελληνικών στοιχείων που τις συγκροτούν π χαρχαιοελληνικών στοιχείων που τις συγκροτούν π χαρχαιοελληνικών στοιχείων που τις συγκροτούν, π.χ.αρχαιοελληνικών στοιχείων που τις συγκροτούν, π.χ.
AndragogikAndragogik. . ΣυγχρονικάΣυγχρονικά παρατηρείται σχεδόν πάνταπαρατηρείται σχεδόν πάντα
πλήρης αντιστοιχία των ελληνικών και γερμανικώνπλήρης αντιστοιχία των ελληνικών και γερμανικώνήρης χ η γ ρμήρης χ η γ ρμ
παιδαγωγικών όρων. Γίνεται χρήση του λεξιλογίουπαιδαγωγικών όρων. Γίνεται χρήση του λεξιλογίου
αρχαιοελληνικής καταγωγής για να εκφράσει τη γερμανικαρχαιοελληνικής καταγωγής για να εκφράσει τη γερμανικήή

ό ά λλ ή όό ά λλ ή όκαι όχι πάντα τη νεοελληνική πραγματικότητα, π.χ.και όχι πάντα τη νεοελληνική πραγματικότητα, π.χ.
gymnasialegymnasiale OberstufeOberstufe. Διαπιστώνονται διαφορές μεταξύ. Διαπιστώνονται διαφορές μεταξύ
γερμανικών και νεοελληνικών όρων σε επίπεδο συχνότηταςγερμανικών και νεοελληνικών όρων σε επίπεδο συχνότηταςγερμανικών και νεοελληνικών όρων σε επίπεδο συχνότηταςγερμανικών και νεοελληνικών όρων σε επίπεδο συχνότητας,,
π.χ.π.χ.LegasthenieLegasthenie και σε επίπεδο συνταγματικώνκαι σε επίπεδο συνταγματικών
σχέσεων,π.χ. σχέσεων,π.χ. EthnieEthnie(σημασιολογική εξέταση(σημασιολογική εξέταση)  )  χ , χχ , χ ( ημ γ ή ξ η( ημ γ ή ξ η))


