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“Ελληνογλωσσικά Απογεύματα”
της ΕΛΕΤΟ
Μετά τη μεγάλη επιτυχία του 1ου Συνεδρίου “Ελληνική
Γλώσσα και Ορολογία” και μέχρι την πραγματοποίηση
του 2ου Συνεδρίου, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΛΕΤΟ
αποφάσισε τη διοργάνωση πολλών μικρότερης έκτασης
εκδηλώσεων σε απογευματινές και βραδινές ώρες.
Σε κάθε τέτοια εκδήλωση ένας προσκεκλημένος ομιλητής
θα πραγματεύεται, σε χρόνο 1-2 ώρες περίπου, κάποιο
σύγχρονο θέμα που αφορά την Ελληνική Γλώσσα και/ή
Ορολογία και θα ακολουθεί ελεύθερη συζήτηση για
ανταλλαγή απόψεων, εξαγωγή συμπερασμάτων και –
ενδεχομένως – προγραμματισμό ενεργειών.
Αυτά τα “Ελληνογλωσσικά Απογεύματα” της ΕΛΕΤΟ
εκτός του ότι δεν θα αφήσουν τον απόηχο του 1ου
Συνεδρίου να σβήσει, μετατρέποντάς τον σε έναν τόνο
δημιουργικής συνέχειας, θα δώσουν τη δυνατότητα να
εξετάζονται ορισμένες πτυχές των προβλημάτων της
Ελληνικής Γλώσσας και Ορολογίας διεξοδικότερα.
Επίσης, θα δημιουργήσουν και/ή θα συσφίξουν σχέσεις
συνεργασίας μεταξύ των μελών της ΕΛΕΤΟ επωφελείς
τόσο για τα ίδια τα μέλη όσο και για τους σκοπούς της
ΕΛΕΤΟ.
Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπονεί το πρόγραμμα για τα
“Ελληνογλωσσικά Απογεύματα” και δέχεται προτάσεις για
υποψήφιους ομιλητές και θεμάτων. Θα γίνουν δεκτοί
ομιλητές και μη μέλη της ΕΛΕΤΟ.
Κ.Β.

ΕΛΕΤΟϊκοί Γρηγορείτε!
Ο άνθρωπος όχι μόνο “αναθρεί ά όπωπε”[1] αλλά και όσα
ακούει.
Την επομένη της Πρωτοχρονιάς αναδιαβάζοντας το
Ορόγραμμα, σταμάτησα, στο τεύχος αρ.5, του Μαϊου του
1994, σ’ ένα άρθρο του φίλου ΕΛΕΤΟϊκού Γ. Τζωρτζίνη,
με τίτλο “Ποια Νέα Γλώσσα;”. Εκεί διερωτάται δικαίως ο
συγγραφέας του άρθρου, “Ποια νέα γλωσσική ή άλλη
μορφή επικοινωνίας μέλλει ο άνθρωπος να εφεύρει αφού
η ΕΙΚΟΝΑ, παραδοσιακή ή ψηφιακή, κατακλύζει το οπτικό
πεδίο μας καθημερινά βαίνουσα συνεχώς ισχυρότερη;”.
Τη σήμερον ημέρα επειδή η επικοινωνία μας προχωρεί σε
συνθετότερα σχήματα εξωτερικά[2] και ταυτόχρονα
απομακρύνεται επικίνδυνα από την ουσία της, το αντίβαρο
της ετυμολογικής της Ερμας, κατά το ετυμολογικό λεξικό
της Ακαδημίας του Ν. Ανδριώτη, η επικοινωνία λοιπόν του
σύγχρονου ανθρώπου χρήζει μεγίστης φροντίδας.

ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΛΕΤΟ:
Μελέτη, εκπόνηση, ... και με οποιοδήποτε
τρόπο ανάπτυξη της Ελληνικής Ορολογίας...
Συμβολή στην ανάπτυξη της Ελληνικής
Γλώσσας και προώθηση του ρόλου της στη
διεθνή Ορολογία...
(Από το Καταστατικό)

Δεν είναι μόνο το φαινόμενο του “χρυσωμένου βαλανιδιού
του ξένου κήπου”, δεν είναι δηλαδή το πρόβλημα ο
υπερβολικός ζήλος για τη χρήση και την προτίμησή μας
στην Αγγλική γλώσσα. Οποια κι αν ήταν η Lingua Franca
το ίδιο αποτέλεσμα θα προξενούσε. Παράπονο και μείωση
για τις άλλες γλώσσες. Ομως, η σκέψη αυτή της εικόνας
του χρυσωμένου βαλανιδιού του ξένου κήπου μας έπεμψε
μιαν άλλη εικόνα, η οποία αγγίζει και ξένους και δικούς
μας κήπους. Πρόκειται για την εικόνα του περίφανου
σταχυού προσδίδουσα την εντύπωση της μεστότητας και
της πληρότητας των κόκκων, αλλά που αυτοί
απουσιάζουν παντελώς. Ανευ κόκκων το στάχυ, εικόνα
κενού κουφαριού, άνευ περιεχομένου που θυμίζει το
πέρασμα ακρίδων.
Και ο λόγος όταν κενούται του ετύμου και της συνέπειάς
του, της πράξης, ομοιάζει με αυτήν την εικόνα. Ούτε οι
αγγλόφωνοι ούτε οι ελληνόφωνοι επικοινωνούν πλέον
αφού το έτυμο απουσιάζει και συνεπώς και ο λόγος όπως
λέει και ο Κλαύδιος Γαληνός γίνεται αέρας ζεστός
εξερχόμενος των αναπνευστικών μορίων του ανθρώπου
άνευ μηνύματος[3].
Η εξίσωση του Ferdinand de Saussure η αποτυπώνουσα
σχέση σημαινόμενου και σημαίνοντος στην περίπτωσή
μας αλλάζει δραστικά το ένα από τα δύο σημεία της, και
αντικαθίσταται αυτό εις το κενό σημαίνον (Χ). Αυτό (Χ)
δηλώνει πότε ολική έκλειψη του σημαινομένου και πότε
παρανόηση η οποία είναι χειρότερη της πρώτης.
Γρηγορείτε ΕΛΕΤΟϊκοί! Και για το Ετυμο και για την
Εφαρμογή των Λόγων.
Μ.Κ.
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]

Ετυμολογική πρόταση του Πλάτωνα, στον Κρατύλο.
Τα 3Σ – Αρχείο διδ. διατριβής Μ.Κ.
Κλαύδιος Γαληνός, Περί χρείας των Μορίων Λόγος. Ζ.
Ορόγραμμα αρ.5, Μάιος 1994, Γ. Τζωρτζίνης.
Ferdinand de Saussure, “Cours de la Linguistique Gιnιrale”.

ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Από 25 ως 29 Αυγούστου 1997 συνεδρίασαν στην
Κοπεγχάγη Ομάδες Εργασίας που υπάγονται στην
Τεχνική Επιτροπή ISO/TC 37 η οποία ασχολείται με τις
αρχές και το συντονισμό ορολογίας και λειτουργεί στο
πλαίσιο της Διεθνούς Οργάνωσης Τυποποίησης (ISO).
Αποφασίστηκε εκεί να ξεκινήσουν νέα αντικείμενα
εργασίας σχετικά με “κώδικα για την παρουσίαση
γραπτών συστημάτων” καθώς και για τη “Διαχείριση
βάσεων δεδομένων Ορολογίας”.
Α.Π.
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Το ΟΡΟΓΡΑΜΜΑ στο Ιντερνετ!

ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΦΑΤΗ...ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ

Ναι! το “Ο” στο Ιντερνετ! Με φροντίδα του εκλεκτού μέλους
της ΕΛΕΤΟ Στέλιου Φραγκόπουλου, καθηγητή στο ΤΕΙ
Αθηνών – στα πλαίσια της ευρύτερης τεχνικής και
επιστημονικής ενημέρωσης του πολυπληθούς κοινού του
Ιντερνετ – εντάχθηκε και η ΕΛΕΤΟ στη θέση του ΤΕΙ στο
Ιντερνετ με παραπομπή σε ειδικές σελίδες για το “Ο”.
Ηδη έχουν καταχωρηθεί τα τρία προηγούμενα φύλλα του
“Ο” (Αριθμοί 25, 26 και 27). Δεν έχετε παρά να
επισκεφθείτε τη θέση:
http://143.233.105.40/Orogramma.htm
και θα τα βρείτε! Σε λίγο θα βρίσκεται εκεί και τούτο το
φύλλο!
Το βήμα αυτό ευθυγραμμίζεται πλήρως με τους σκοπούς
της ΕΛΕΤΟ για την ενημέρωση όσο το δυνατό
μεγαλύτερου μέρους του επιστημονικού και τεχνικού
κόσμου για πληροφορίες και για προβλήματα της
σύγχρονης ελληνικής ορολογίας και τις προτεινόμενες
λύσεις τους. Μ’ αυτόν τον τρόπο οι παραγόμενοι όροι
μπορούν να φτάνουν ταχύτατα σ’ αυτούς που κατ’ εξοχήν
τους έχουν ανάγκη και να τίθενται σε άμεση εφαρμογή.
Η ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας για το “Ο” και τα
θέματά του είναι: valeonti@mail.otenet.gr
K.B.

ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΠΟΥ ΛΑΒΑΜΕ
•

Βιομηχανική Οικονομική Επιθεώρηση, τευχ. 724,
Δεκ. 97, τευχ. 725, Ιαν. 98

•

Δελτίο του ΣΕΒ, Ιουλ.-Αυγ. 97

•

TermNet News No. 56/57, 1997

•

Memo Επικοινωνίας, τευχ. 35, Νοεμ. 97

•

Καινοτομία, Ερευνα και Τεχνολογία, τευχ.8, Οκτ.Δεκ. 97
Β.Α.Φ.

ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΗ(ΤΙ)
Σε πολλές πινακίδες διαβάζουμε ”ΠΡΟΣ ΚΛΕΙΣΤΟ
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ”. Αποκάτω, σε μια απ’ αυτές, είδαμε
τοιχογραφή (γράφιτι για τους πρόσφατα εξ Εσπερίας
επανακάμψαντες και όχι μόνο) “ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΙ” .
Δε γνωρίζουμε αν το συγκεκριμένο κολυμβητήριο
λειτουργεί ή είναι κλειστό. Ομως, η σκωπτική τοιχογραφή
δε χάνει το νόημά της, αφού πρόκειται για στεγασμένο
κολυμβητήριο.
Β.Α.Φ.

ΒΡΑΒΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΟΛΟΓΙΑ
Με στόχο την προώθηση της έρευνας και της ανάπτυξης
στο χώρο της ορολογίας, το Διοικητικό Συμβούλιο του
Infoterm αποφάσισε τη θέσπιση δύο Διεθνών Βραβείων
Infoterm, και του Βραβείου Eugen Wόster; στην τρίτη
τακτική του συνεδρίαση στις 7 Μαρτίου 1997. Τα Διεθνή
Βραβεία Infoterm θα απονέμονται στις τρεις καλύτερες
διδακτορικές εργασίες ορολογίας της χρονιάς, ενώ το
Βραβείο Wόster θα απονέμεται κάθε δύο χρόνια στην
καλύτερη ερευνητική εργασία και/ή, σε εξαιρετικές
περιπτώσεις δραστηριοτήτων ή επιτευγμάτων στο χώρο
της ορολογία. Οι νικητές θα επιλέγονται από ένα Διεθνές
Σώμα το οποίο καθορίστηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο
του Infoterm
Α.Π.
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“Η μεταβίβασις των επιστολών με ηλεκτρικήν ταχύτητα
επιτυγχάνεται σήμερον ευκόλως δια του τηλεαυτογράφου, όστις ως το όνομα δηλοί είναι επίσης
τηλέγραφος μεταδίδων όμως τας επιστολάς μετά του
γραφικού χαρακτήρος του αποστολέως.
Ο τηλεαυτογράφος είναι αναμφιβόλως μία σπουδαία
τελειοποίησις του τηλεφώνου, καθιστών δυνατήν την
μετάδοσιν ειδήσεων και όταν ο προς όν προορίζονται
απουσιάζη”.
Απόσπασμα από το περιοδικό ΕΡΓΑ , του 1926, που είχε
την καλοσύνη να μας στείλει το επίλεκτο μέλος της ΕΛΕΤΟ
Γρηγόρης Χρ. Δρέττας.
Β.Α.Φ.

ΓΑΛΛΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΘΗΝΩΝ
Μετά από 90 χρόνια επιτυχημένης παρουσίας και
λειτουργίας στην Ελλάδα, το Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών
το οποίο πρωτοξεκίνησε ως Δημοτικό Σχολείο Αρρένων
στην Αθήνα συνεχίζει τη δυναμική του εξέλιξη στο
πέρασμα του χρόνου μέσα από την παρεχόμενη
διδασκαλία, τη διοργάνωση εκδηλώσεων καθώς και τις
καλλιτεχνικές του δραστηριότητες.
Πριν από λίγο καιρό, στα κτίρια της οδού Σίνα σε μια
προσέγγιση να συμπληρωθεί η γαλλόφωνη πολιτιστική,
εκπαιδευτική και επιστημονική ζωή στην Ελλάδα,
εγκαταστάθηκε
η
επιστημονική
υπηρεσία,
σηματοδοτώντας μια νέα εποχή στη ζωή του Γαλλικού
Ινστιτούτου Αθηνών.
Το Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών περιλαμβάνει διοικητικές
υπηρεσίες, τμήμα υπεύθυνο για την πολιτιστική του
δράση, επιστημονική υπηρεσία καθώς και συντονιστική
μονάδα γλωσσικής και εκπαιδευτικής συνεργασίας.
Αξίζει να αναφερθεί ότι υπάρχουν οπτικοακουστικά μέσα,
πλούσια βιβλιοθήκη καθώς και τμήμα μέσων μαζικής
ενημέρωσης
Α.Π.

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ - ΜΕΛΩΝ
Η εξόφληση των συνδρομών των μελών γίνεται με
απευθείας πληρωμή στην ταμία της ΕΛΕΤΟ,
κα Ζωή Ξενάκη - Βαρλά,
Κεφαλληνίας 51
152 31 Χαλάνδρι
τηλ. 671 8545
ή με καταβολή στον τραπεζικό λογαριασμό της ΕΛΕΤΟ
(Εθνική Τράπεζα Ελλάδος 671/591002-12).
Στην τελευταία περίπτωση παρακαλούνται τα μέλη να
στέλνουν φωτοαντίγραφο της απόδειξης ταχυδρομικώς
στη διεύθυνση της ΕΛΕΤΟ ή τηλεομοιοτύπημα της
απόδειξης στον αριθμό 806 8299.
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΜΕΛΟΥΣ
Η ΜΟΤΟ1 κυκλοφόρησε για Δημόσια Κρίση, στους 600
περίπου αποδέκτες της (πρόσωπα και Υπηρεσίες) το
• Λεξιλόγιο Τηλεπικοινωνιακής Ορολογίας Αρ,43
“Ορολογία
ενδοεπιχειρησιακής
ηλεκτρονικής
επικοινωνίας”
με προθεσμία υποβολής σχολίων ως τις 28-2-98.
Ταυτόχρονα προώθησε στους αποδέκτες της και το
“Ψηφοδέλτιο” της ΕΛΕΤΟ για την ψήφιψη ελληνικού
ονόματος για την ευρωπαϊκή νομισματική μονάδα euro.
Τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα της ψηφοφορίας αυτής,
την οποία άρχισε η ΕΛΕΤΟ από το 1ο Συνέδριο “Ελληνική
Γλώσσα και Ορολογία”, θα ανακοινωθούν από τις στήλες
του “Ο” σε επόμενο φύλλο.
Κ.Β.

Διεθνές Συνέδριο
Το Δεύτερο Παγκόσμιο Συνέδριο για τη Διάδοση της
Ορολογίας, της Τυποποίησης και της Τεχνολογίας
πραγματοποιήθηκε στο Πεκίνο, στην Κίνα, από τις 4 ως τις
7 Αυγούστου 1997. Υφυπουργοί καθώς και ανώτεροι
αξιωματούχοι της κινεζικής κυβέρνησης παρακολούθησαν
την τελετή έναρξης η οποία μεταδόθηκε και τηλεοπτικά στο
ευρύ κοινό.
Αυτό αποδεικνύει τη σημασία που δίνεται στην ορολογία
σε σχέση με την προώθηση της επιστημονικής διάδοσης
στην περιοχή της Ανατολικής Ασίας. Παράλληλα, στις 4
Αυγούστου έγιναν τα εγκαίνια του νέου Περιφερειακού
Οργανισμού Ορολογίας Ανατολικής Ασίας ο οποίος
πρόκειται να παίξει ουσιαστικό ρόλο στην ανάπτυξη
ειδικών μορφών επικοινωνίας.

Α.Π.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΟΡΟΛΟΓΙΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 1ου ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
HELLENIC LANGUAGE AND TERMINOLOGY
ST
PAPERS OF 1 CONFERENCE
Σ’ αυτό το βιβλίο περιέχονται οι ανακοινώσεις που έγιναν
στο 1ο Συνέδριο “ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΟΡΟΛΟΓΙΑ”,
που διεξάχθηκε στην Αθήνα, στις 30, 31 Οκτωβρίου και 1η
Νοεμβρίου 1997. Οι ανακοινώσεις καλύπτουν πεδία όπως
αρχές
ορολογίας,
μετάφραση,
νέες
τεχνολογίες,
ορογραφία, λεξικογραφία κ.ά.
Ο τόμος των ανακοινώσεων αποτελείται από 407 σελίδες
σε σχήμα 17 x 24.
Τιμή πώλησης 10.000 δρχ.
Στέλνεται και με το ταχυδρομείο, μετά από κατάθεση στο
λογαριασμό της Εθνικής Τράπεζας Ελλάδος 671-59100212 και αποστολή φωτοαντίγραφου της απόδειξης
καταβολής, ταχυδρομικά, στη διεύθυνση της ΕΛΕΤΟ ή με
το τηλεομοιότυπο στον αριθμό 01-8068299.
ISBN 690-86069-0-X
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ΜΟΤΟ: Μόνιμη Ομάδα Τηλεπικοινωνιακής Ορολογίας, Ομάδα Εργασίας
της Τεχνικής Επιτροπής “Τηλεπικοινωνίες” (ΤΕ-Τ), Συλλογικό Μέλος της
ΕΛΕΤΟ. Λειτουργεί με την ευθύνη και υποστήριξη του Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος (ΟΤΕ), στα πλαίσια επίσημης με τον Ελληνικό
Οργανισμό Τυποποίησης (ΕΛΟΤ).

ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ (7)
Συνεχίζουμε σε τούτο το Φύλλο, με το 7ο Μέρος της, τη
δημοσίευση των βασικών όρων και ορισμών της
Ορολογίας σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο ISO
1087:1990 τα προηγούμενα μέρη (1 ως 6) της οποίας
ήταν, αντίστοιχα, στα Φύλλα Αρ.10, Αρ.11, Αρ.13, Αρ.15,
Αρ.16 και Αρ.19. (Ο αριθμός σε παρένθεση στο τέλος κάθε
ορισμού είναι ο αριθμός του αντίστοιχου ορισμού στο Πρότυπο).
ονοματολογία (nomenclature, nomenclature): Σύστημα
όρων που εκπονείται σύμφωνα με προκαθορισμένους
κανόνες ονοματοδοσίας (5.2).
μονοσημία (monosemy, monosιmie): Σχέση
μεταξύ
προσδιορισμού και έννοιας κατά την οποία ο πρώτος
προσδιορίζει μόνο μία έννοια (5.4.1).
μονωνυμία (mononymy, mononymie): Σχέση
μεταξύ
προσδιορισμού και έννοιας κατά την οποία η έννοια έχει
μόνο έναν προσδιορισμό (5.4.2).
συνωνυμία (synonymy, synonymie): Σχέση μεταξύ προσδιορισμών που παριστάνουν μόνο μία έννοια σε μία
γλώσσα (5.4.3).
Παράδειγμα
αλάτι, χλωριούχο νάτριο, NaCl.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ - Οροι που είναι εναλλάξιμοι σε όλα τα συγκείμενα ενός
θεματικού πεδίου λέγονται συνώνυμα ή ταυτόσημα, ενώ αν είναι
εναλλάξιμα μόνο σε ορισμένα συγκείμενα λέγονται οιονεί συνώνυμα ή
ημισυνώνυμα.

πολυσημία (polysemy, polysιmie): Σχέση μεταξύ δύο ή
περισσότερων εννοιών που έχουν κοινά ορισμένα
χαρακτηριστικά και κοινό προσδιορισμό (5.4.4).
Παράδειγμα
γέφυρα: δομική κατασκευή.
γέφυρα: τμήμα έγχορδου οργάνου.
γέφυρα: οδοντοτεχνική διάταξη.

ομωνυμία (homonymy, homonymie): Σχέση μεταξύ προσδιορισμών και εννοιών κατά την οποία ταυτιζόμενοι
προσδιορισμοί παριστάνουν διαφορετικές έννοιες (5.4.5).
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
1 Η ομωνυμία μπορεί να υποδιαιρεθεί σε ομοφωνία (την ίδια φωνητική
μορφή) και ομογραφία (την ίδια γραπτή μορφή) ή και τα δύο ταυτόχρονα,
δηλαδή ταυτωνυμία (ίδιες και τις δυο μορφές)
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Η αναγνώριση των ομωνύμων λέγεται αναμφισημία.
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Στα ελληνικά όλα τα ομόγραφα είναι και ομόφωνα, δηλαδή ταυτώνυμα.

Παραδείγματα
Ομόφωνα:
λίμα – λήμμα – λύμα – λείμμα
τοίχος – τείχος.
Ταυτώνυμα:
δύναμη =

- σωματική ρώμη
- κύρος, εξουσία
- το αίτιο που μεταβάλλει την κινητική κατάσταση
ενός σώματος
- πλήθος
- εκθέτης
- ...

ισοδυναμία (equivalence, ιquivalence): Σχέση
μεταξύ
προσδιορισμών που παριστάνουν την ίδια έννοια σε
διαφορετικές γλώσσες(5.4.6).
Κ.Β.
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ΟΡΟΓΡΑΜΜΑ Αρ.28

Στη ΓΩΝΙΑ ΤΟΥ ΓΕΣΥ2έλα κι εσύ

Ομιλίες για τη Γλώσσα
Στη σειρά ομιλιών που διοργανώνει ο Οργανισμός για τη
Διιεθνοποίηση της Ελληνικής Γλώσσας (ΟΔΕΓ Αθηνών)
είναι και οι εξής:
• Την Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου 1998 ομιλία “...πάρεξ
ελευθερία και γλώσσα” από τον Κώστα Ζουράρη,
συγγραφέα.
• Την Τετάρτη 18 Μαρτίου 1998 ομιλία “Ο Ελλην λόγος
εις την Ορθοδοξίαν” από τον Καθηγητή Γεώργιο
Μεταλληνό.
• Την Τρίτη 28 Απριλίου 1998 ομιλία “Η Ελληνική
Γλώσσα στους λαούς της Ρωσίας” από τον
Καθηγητή Αλέξανδρο Σόκολιουκ.
Οι ομιλίες θα γίνουν στο Παλαιό Αμφιθέατρο της Ιατρικής
στο Κεντρικό κτίριο του Πανεπιστημίου Αθηνών. Ωρα
έναρξης 19:30.

Δωρεά βιβλίου
Από τη Μεταφραστική Υπηρεσία της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής λάβαμε την έκδοση του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου “Πολύγλωσσο Γλωσσάριο Συντομογραφιών”
με την οποία εμπλουτίζεται η Βιβλιοθήκη της ΕΛΕΤΟ με
ένα έργο αναφοράς.

Και το όνομα αυτού “μετάβασμα”...
Για πολλά χρόνια εκείνη “η μεταβατική κατάσταση πριν
από τη σταθεροποίηση ενός σήματος μετά την έναρξή του
ή κατά τη μεταβολή του από μια σταθερή κατάσταση σε
άλλη”, που αποδίδεται με το αγγλικό ουσιαστικό
transient, ονομαζόταν, περιφραστικά, “μεταβατικό φαινόμενο”, συγχεόμενο έτσι με τον όρο transient
phenomenon ο οποίος αντιπροσωπεύει ευρύτερη έννοια
και στον οποίο η λέξη transient είναι επίθετο και σωστά
αποδίδεται ως “μεταβατικός”.
Το “πλήρωμα του χρόνου” ήρθε με την πρόσφατη
υιοθέτηση από τη ΜΟΤΟ της μονολεκτικής απόδοσης
μετάβασμα {που παράγεται από το μεταβαίνω όπως το
έμβασμα από το εμβαίνω}.
Ετσι, λοιπόν, στις Τηλεπικοινωνίες, αλλά και ευρύτερα
στην Ηλεκτροτεχνία, μπορούμε να έχουμε τις ισοδυναμίες:
steady state:
transition:
transient {n}:
transient {adj}:

Πρόκειται για τη δεύτερη έκδοση (1994) αυτού του βιβλίου
που συνίσταται από έναν ογκώδη τόμο 1310 σελίδων.
Περιέχονται 6394 λήμματα με συντομογραφίες και τα
σημαινόμενά τους σε μια ή πιο πολλές γλώσσες της
Ευρωπαϊκής Ενωσης.

σταθερή κατάσταση
μετάβαση
μετάβασμα
μεταβατικός.
Κ.Β.

Το βιβλίο αποτελείται από δύο μέρη. Το κύριο μέρος με τη
συλλογή των λημμάτων των συντομογραφιών και τα
αλφαβητικά ευρετήρια (λατινικό και ελληνικό).

"ΟΡΟΓΡΑΜΜΑ"
Το “Ορόγραμμα” είναι διμηνιαία έκδοση της Ελληνικής
Εταιρείας Ορολογίας (ΕΛΕΤΟ) για την αλληλοενημέρωση
των μελών της και ευρύτερου κύκλου αποδεκτών για
θέματα της Ελληνικής Γλώσσας και Ορολογίας.

Οι περιεχόμενες συντομογραφίες δεν αναφέρονται μόνο
σε όρους και έννοιες της Ευρωπαϊκής Ενωσης, αλλά
περιέχονται και συντομογραφίες διεθνών οργάνων, καθώς
και οργάνων κρατών-μελών, τεχνικών και οικονομικών
όρων καθώς και κοινές συντομογραφίες. Γι’ αυτό και,
παρά την ετερογένεια που παρουσιάζει, είναι καλό
βοήθημα αναφοράς.
Β.Α.Φ.

Υπεύθυνος σύμφωνα με το νόμο:
Β. Α. Φιλόπουλος
Πρόεδρος ΕΛΕΤΟ
Σύνταξη:
Κ. Βαλεοντής
Μ. Καρδούλη
Α. Παπαναστασίου
Β.Α.Φιλόπουλος

Ιδιαίτερη αναφορά
Λάβαμε το τεύχος του περιοδικού “Ελληνική Διεθνής
Γλώσσα” αρ. 4(32) Οκτ.-Δεκ. 1997, έκδοση του
Οργανισμού για τη Διεθνοποίηση της Ελληνικής Γλώσσας.
Στο τεύχος αυτό περιέχεται αφιέρωμα στον ελληνικό
αθλητισμό, όπου ανάμεσα στα άλλα κείμενα περιέχεται η
ενδιαφέρουσα ανακοίνωση του καθ. Ανδρέα Παναγόπουλου “Το Λεξιλόγιο των Ολυμπιακών Αγώνων” στο
Συνέδριο της Ολυμπίας. Σ’ αυτό περιέχονται είκοσι
λήμματα με την ετυμολογία τους και σχολιασμό.
Η ύλη του τεύχους δεν εξαντλείται στο αφιέρωμα αφού το
τεύχος έχει 332 σελίδες. Περιέχονται άρθρα, ειδήσεις και
άλλα. Δεν επαρκεί ο χώρος στο “Ο” να αναφερθούμε
εκτενέστερα σ’ αυτά.

Τηλέφωνα:
πρωί:
απόγ.:

6118986
8042313, 8562069

Τηλεομοιότυπο:
Ηλ. Ταχυδρομείο:

8068299
valeonti@mail.otenet.gr

Γίνονται δεκτές συνεργασίες. Απαραίτητες προϋποθέσεις τα
κείμενα να είναι ευανάγνωστα, σύντομα και έτοιμα για
δημοσίευση δίχως να απαιτείται παραπέρα επεξεργασία.
Τα δημοσιεύματα που προσυπογράφονται με αρχικά
απηχούν τις προσωπικές απόψεις του συντάκτη τους, το
πλήρες όνομα του οποίου είναι στη διάθεση της Σύνταξης.
Η Σύνταξη του “Ο” συνήθως δεν παρεμβαίνει, ούτε
σχολιάζει.

Χρειάζεται να αιτιολογήσουμε την ιδιαίτερη αναφορά στο
περιοδικό. Οι λόγοι είναι πολλοί. Πρώτα-πρώτα πρόκειται
για ένα από τα ελάχιστα περιοδικά που είναι αποκλειστικά
για τη γλώσσα. Δεν είναι κερδοσκοπική έκδοση. Δεν
εκδίδεται
από
επαγγελματίες
αλλά
από
οιστρηλατούμενους ερασιτέχνες. Αυτό είναι που εκτιμάμε
πιο πολύ.
Β.Α.Φ.

Επιτρέπεται ελεύθερα η αναδημοσίευση ή η αναπαραγωγή
ολόκληρου ή μέρους του “Ο” με μόνη υποχρέωση την
αναφορά της πηγής
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ΓΕΣΥ: Γενικό Επιστημονικό Συμβούλιο της ΕΛΕΤΟ.
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