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Ό-κνξθα θαη σ-ξαία! 
Ο ιφεμξ ηδξ «ελαθάκζζδξ» ηςκ θςκδέκηςκ <ε> ηαζ <σ> απυ ημ 
κέμ αζαθίμ Γναιιαηζηήξ ηδξ Νεμεθθδκζηήξ Γθχζζαξ βζα ηδκ Δ΄ ηαζ 
Σ΄ ηάλδ ημο Γδιμηζημφ», βζα ημκ μπμίμ βνάραιε ζημ πνμδβμφιεκμ 

θφθθμ ημο «Ο» είπε ηαζ ιζα άθθδ πανεκένβεζα: «ενέεζζε» ηαζ έθενε 
ζηδκ επζηαζνυηδηα έκακ ζοκαθή ιφεμ, πμο – εοηοπχξ – δεκ πήνε 
ηζξ ίδζεξ δζαζηάζεζξ (δδθαδή κα θηάζεζ ςξ ηδκ Βμοθή ηςκ Δθθήκςκ): 
ημκ ιφεμ υηζ ζηδκ κεμεθθδκζηή βθχζζα ελαημθμοεεί δ ιαηνυηδηα 
ηαζ αναπφηδηα ηςκ ανπαίςκ θςκδέκηςκ υπςξ ημο <σ> ηαζ ημο 
<ν>, ιζα ζζημνία πμο άνπζζε ζηδκ δεηαεηία ημο ’80, ιε ιζα «ένεοκα» 
(Γηνλύζεο αββόπνπινο) πμο ζπλέρεε ηαζ ζπλέδεε ημκ 
δπλακηθό ηνληζκό ηςκ θέλεςκ ηαζ ημκ επηηνληζκό ηςκ θνάζεςκ 
ηαζ βεκζηά ηδκ πξνζσδία

1
 ιε «μλείεξ», «αανείεξ» ηαζ 

«πενζζπςιέκεξ» ηαζ ιε «ιαηνά» ηαζ «αναπέα» θςκήεκηα [1]. 
Κνζηζηή εηείκδξ ηδξ «ένεοκαξ» ηαζ μιζθίαξ είπε βίκεζ ηαζ απυ ημκ 
Γηάλλε Υάξε [2]. 

Μαγί, θμζπυκ, ιε ημ «ακάεεια» ηδξ ελαθάκζζδξ ηςκ θςκδέκηςκ <δ> 
ηαζ <ς>, ήνεε ζηδκ επζθάκεζα ηαζ μ παθζυξ ιφεμξ ιε ηδκ ειθάκζζδ 
ηαζ δζάδμζδ ζε πμθθά ζζημθυβζα κέαξ «ένεοκαξ» ζπεηζηά ιε ηδκ 
δζάνηεζα ηςκ θςκδέκηςκ <σ> (ιαηνμφ θςκήεκημξ ηδξ ανπαίαξ) ηαζ 
ημο <ν> (αναπέμξ θςκήεκημξ ηδξ ανπαίαξ), ιε βναθζηή απόδεημε 
ηεο κεγαιύηεξεο δηάξθεηαο ηνπ <σ> από ην <ν>. Αοηή δ 
«ένεοκα» [3] πενζθαιαάκεζ πανμοζίαζδ ηαζ ακάθοζδ ημο 
δπμβναθήιαημξ (ζε δζάβναιια έληαζε – ρξόλνο) ιζαξ ημζκυηαηδξ 
δοζχκοιδξ δζζφθθααδξ θέλδξ ιε <ώ> ημκζζιέκμ ζηδ θήβμοζα ηαζ 
<ν> άημκμ ζηδκ παναθήβμοζα ηαζ «απμδεζηκφεζ» υηζ ημ <ώ> δζανηεί 
πενζζζυηενμ απυ ημ <ν>. Οπμία ακαηάθορδ! Μα ηαζ αέααζα! μ 
ηνληζκέλνο θζόγγνο [ó] δζανηεί ιίγν πεξηζζόηεξν απυ ημκ 
άηνλν θζόγγν [o], ακελάνηδηα απυ ημ ακ ζηδκ βναθή ζοιαμθίγεηαζ 
ιε <ό> ή <ώ>. Σμ ίδζμ ηαζ μ ηνληζκέλνο θζόγγνο [í] δζανηεί ιίγν 
πεξηζζόηεξν απυ ημκ άηνλν θζόγγν [i] ακελάνηδηα απυ ημ ακ 
ζηδκ βναθή ζοιαμθίγεηαζ ιε <ή>, <ί>, <ύ>, <εί>, <νί> ή <πί>.  

Γεκζηά, δ δζάνηεζα ηδξ ηνληζκέλεο ζπιιαβήο (δδθ. ημο θςκήεκημξ 
ηδξ οπυρδ ζοθθααήξ) ιζαξ θέλδξ είκαζ θίβμ ιεβαθφηενδ απυ ηδ 
δζάνηεζα ηδξ άημκδξ, εηηυξ εάκ δ ημκζζιέκδ είκαζ θήβμοζα. Συζμ ζημ 
ανπζηυ υζμ ηαζ ζηα επυιεκα ζζημθυβζα υπμο ακαπανήπεδ ημ 
«θμαενυ» βεβμκυξ (πμο «ηαηαηνυπςζε» ημοξ οπμζηδνζηηέξ ημο 
κέμο αζαθίμο βναιιαηζηήξ!) ηδκ ανπζηή ακάνηδζδ αημθμφεδζακ 
εγθεθξηκέλα ζρόιηα ιυκμ «θακαηζηχκ» οπμζηδνζηηχκ ημο 
εέιαημξ. Ακ πάεζ ηακέκαξ κα οπμζηδνίλεζ θμβζηά ημ γήηδια, απθχξ 
ημ ζπυθζυ ημο δεκ εβηνίκεηαζ απυ ημκ ζζημθυβμ ηαζ δελ αλαξηάηαη! 
Ο βνάθςκ είπε αοηήκ ηδκ ειπεζνία απυ δφμ ηέημζα ζζημθυβζα. ημ 
έκα ιάθζζηα, απθχξ οπμζηήνζλε ηδκ θμβζηή παναηήνδζδ πμο έηακε 
μ πνμδβμφιεκμξ ζπμθζαζηήξ, ιε απμηέθεζια υπζ ιυκμ κα ιδκ 
ακανηδεεί ημ ζπυθζυ ημο, αθθά κα ελαθακζζηεί ηαζ ημ ζπυθζμ ημο 
οπυρδ πνμδβμφιεκμο ζπμθζαζηή! Με ημ εέια αοηυ αζπμθήεδηε ηαζ 
απάκηδζε ακαθοηζηά μ Ν. αξαληάθνο [4]. 

Αξ δμφιε ηζ ζοιααίκεζ, πναβιαηζηά, ιε ημκ ημκζζιυ ηδξ κέαξ 

                                                
1
  «ημ ζφκμθμ ηςκ παναηηδνζζηζηχκ πμο έπμοκ ζπέζδ ιε ηδκ έκηαζδ ηαζ ημ 

φρμξ ηδξ θςκήξ ή ημο πνυκμο πμο ιεζμθααεί ακάιεζα ζηζξ θέλεζξ ηαζ ζηζξ 
εκυηδηεξ ηςκ θέλεςκ, πμο απμηεθμφκ ιζα θνάζδ» (Λελζηυ ηδξ Κμζκήξ 
Νεμεθθδκζηήξ (Ηδν. Σνζακηαθοθθίδδ)). 

εθθδκζηήξ βθχζζαξ, ακαηνέπμκηαξ ζημκ ααεφ ιεθεηδηή ηδξ 
εθθδκζηήξ βθχζζαξ Μαλόιε Σξηαληαθπιιίδε. 

Απυ έκα δαηηοθυβναθμ ημο Μ. Σξηαληαθπιιίδε (ζοιπθδνςιέκμ 
απυ ημκ ίδζμ ηαζ ιε πεζνυβναθεξ ζδιεζχζεζξ), ημ μπμίμ εηηέεδηε, 
ημκ Νμέιανζμ 2011,  ιαγί ιε άθθα ηεηιήνζα απυ ηδ γςή ηαζ ημ ένβμ 
ημο ζημ 8

μ
 οκέδνζμ «Δθθδκζηή Γθχζζα ηαζ Ονμθμβία», 

(http://www.eleto.gr/gr/Conference08.htm) ακηζβνάραιε αηνζαχξ 
(ηα εκημκυηοπα βνάιιαηα δζηά ιαξ) ημ απυζπαζια:  

«Κςπιώηεπα θυνηηικά γνυπίζμαηα ηυν νέυν ελληνικών 
ζςγκπινόμενυν με η΄απσαία 

Α. Πποζυδία – Σονιζμόρ 

1. Υάθηκε η απσαία πποζυδία, η διαθοπά μακπών και 
βπασέυν (από ηον 1

ον
 αιώνα μ. Υ.). Σα ζημεπινά 

θυνήενηα πποθέπονηαι ιζότρονα· μόνο ηα ηονιζμένα 
είναι λίγο μακρύηερα και πποθέπονηαι και συηλόηερα, 

εκηόρ από ηα ηονιζμένα ζηη λήγοσζα: ἂνθρωπος, 
ὧμος, ὁμως, νόμος–νομός...» [5] 

Δπίζδξ, ζηδκ πανάβναθμ 40 ηδξ Φφνηηικής Ειζαγφγής ηδξ 
(Μεβάθδξ) Νεμεθθδκζηήξ Γναιιαηζηήξ ημο [6] μ Μαλόιεο 
Σξηαληαθπιιίδεο βνάθεζ: 

«Η θύζη ηος ηόνος και ηηρ λέξηρ 

Μποπεί να πποθέπυμε ένα θυνήεν: 

α) με μακρύηερη θφνή από ένα άλλο 

β) με διαθορεηικό ηόνο, δηλαδή με θυνή τηλόηεπη ζηη 
μοςζική κλίμακα 

γ) με θυνή πιο δςναηή, με μεγαλύηεπη εκπνεςζηική 
δύναμη. 

Όηαν η θυνή ςτώνεηαι, λέμε έσοςμε μοςζικό ηόνο.  

Όηαν η θυνή γίνεηαι δςναηόηεπη λέμε πυρ έσοςμε 
δςναμικό ή ενηαηικό ηόνο. 

Ο ηόνορ ηηρ γλώζζαρ μαρ έσει για ζςζηαηικά ηος ζηοισεία 
και ηη δύναμη και ηο μοςζικό ύτορ και ηο μάκπορ. Γηλαδή 
ηο ηονιζμένο θυνήεν πποθέπεηαι όσι μόνο πιο δσναηά από 
η’ άλλα, παπά και υηλόηερα και μακρύηερα, αν και 
ζςνήθυρ δεν ηο αιζθανόμαζηε: έσεηε, ο δπόμορ.» 

Απηή είλαη ε αιήζεηα.  

Ο ζδιενζκυξ ημκζζιυξ ηδξ εθθδκζηήξ είκαζ δπλακηθόο· δδθαδή δ 
ζοθθααή ηδξ θέλδξ πμο έπεζ ημκ ηυκμ πνμθένεηαζ δπλαηόηεξα απυ 
ηζξ άθθεξ. Δηηυξ, υιςξ, απυ ηδκ έκηαζδ οπάνπμοκ άθθα δφμ 
ιεβέεδ πμο αθθάγμοκ ακεπαίζεδηα ζηδκ ημκζγυιεκδ ζοθθααή: δ 
δηάξθεηα ηαζ δ ζπρλόηεηα (αηνζαέζηενα: μζ ζπρλόηεηεο). Ζ 
ημκζγυιεκδ ζοθθααή αημφβεηαζ ιε ειαθξώο κεγαιύηεξε δηάξθεηα 
ηαζ ημ θαζιαηζηυ πενζεπυιεκυ ηδξ ιεηαημπίγεηαζ ειαθξώο πξνο 
ηηο πςειόηεξεο ζπρλόηεηεο.  
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Μπμνμφιε κα δχζμοιε ιζα ηαηάθθδθδ απάκηδζδ ζ’ αοημφξ πμο 
ζζπονίγμκηαζ πςξ ζηδκ ζδιενζκή θάζδ ηδξ εθθδκζηήξ βθχζζαξ, ηδκ 
Κμζκή Νεμεθθδκζηή (ΚΝ), μ θευββμξ πμο ζοιαμθίγεηαζ (ζηδκ βναθή) 
ιε ημ βνάιια <σ> (σκέγα) πνμθένεηαζ δζαθμνεηζηά – ηαζ 
ζοβηεηνζιέκα ιε ιεβαθφηενδ δζάνηεζα – απυ ημκ θευββμ πμο 
ζοιαμθίγεηαζ (ζηδκ βναθή) ιε ημ βνάιια <ν> (όκηθξνλ). 

Αξ πάνμοιε ηζξ ίδζεξ ηζξ θέλεζξ <όκηθξνλ> ηαζ <σκέγα> ζηδκ 
βναπηή ημοξ ιμνθή. Ζ πνχηδ ανπίγεζ απυ <μ> πμο αημθμοεείηαζ 
απυ <ι> ηαζ δ δεφηενδ ανπίγεζ απυ <ς> πμο επίζδξ αημθμοεείηαζ 
απυ <ι>. ηδκ πνχηδ ημ <μ> είκαζ ημκζζιέκμ (έπεζ ημκ ηυκμ ηδξ 
θέλδξ), εκχ ζηδκ δεφηενδ ημ <ς> είκαζ άημκμ. Αξ εηθένμοιε ηζξ δφμ 
αοηέξ θέλεζξ ηδκ ιία ιεηά ηδκ άθθδ, ιε ηδκ ίδζα έκηαζδ ηαζ ηδκ ίδζα 
ηαπφηδηα, ηζξ δπμβναθήζμοιε ηαζ ιεηά ηζξ αημφζμοιε. Καζ πςνίξ 
εζδζηή ελάζηδζδ, ιπμνεί ημ αοηί ιαξ – είηε ηαηά ηδκ εηθμνά ηςκ 
θέλεςκ είηε ηαηά ηδκ αηνυαζή ημοξ – κα δζαηνίκεζ υηζ, πνάβιαηζ, μζ 
δφμ πνχημζ θευββμζ ηςκ θέλεςκ <υιζηνμκ> ηαζ <ςιέβα> 
αημφβμκηαζ ιε δζαθμνεηζηή δζάνηεζα. Αθθά ηί πενίενβμ! Ο πνχημξ 
θευββμξ ηδξ θέλδξ <υιζηνμκ> αημφβεηαζ ζακ κα δζανηεί 
πενζζζυηενμ απυ ημκ πνχημ θευββμ ηδξ θέλδξ <ςιέβα>! Γδθαδή, 
ημ ακηίεεημ αηνζαχξ απυ ημκ ζζπονζζιυ ηδξ <ιεβαθφηενδξ δζάνηεζαξ 
ημο ςιέβα>! Καζ πνάβιαηζ, υπςξ είπαιε πνμδβμοιέκςξ, αοηυ 
ζοιααίκεζ! 

Ο ημκζζιέκμξ θευββμξ [ó] έπεζ θίβμ ιεβαθφηενδ δζάνηεζα απυ ημκ 
άημκμ θευββμ [o] ακελάνηδηα απυ ημκ ζοιαμθζζιυ ημο ηαεεκυξ 
ημοξ ιέζα ζε ζοβηεηνζιέκεξ θέλεζξ. Γδθαδή, ηα ημκζζιέκα <υ> ηαζ 
<χ> (βζα κα είιαζηε αοζηδνμί, μζ θευββμζ πμο αοηά πανζζηάκμοκ) 
δεκ δζαθένμοκ ιεηαλφ ημοξ ηαζ έπμοκ ιεβαθφηενδ δζάνηεζα απυ ηα 
άημκα <μ> ηαζ <ς> πμο ηαζ αοηά δεκ δζαθένμοκ ιεηαλφ ημοξ. Γζα 
ημκ ίδζμ θυβμ, ηα ημκζζιέκα <ή>, <ί>, <φ>, <μί>, <εί> ηαζ <οί> (βζα κα 
είιαζηε αοζηδνμί, μζ θευββμζ πμο αοηά πανζζηάκμοκ) δεκ 
δζαθένμοκ ιεηαλφ ημοξ ηαζ έπμοκ ιεβαθφηενδ δζάνηεζα απυ ηα 
άημκα <δ>, <ζ>, <ο>, <μζ>, <εζ> ηαζ <οζ> πμο ηαζ αοηά δεκ 
δζαθένμοκ ιεηαλφ ημοξ.  

Ώζηε, θμζπυκ: 

ημ <ό> δζανηεί πενζζζυηενμ απυ ηα <ν> ηαζ <σ> π.π. ζηζξ θέλεζξ: 
όιμνθμξ – νιμνθζά ηαζ όιμνθμξ – σναίμξ 
ημ <ώ> δζανηεί πενζζζυηενμ απυ ηα <ν> ηαζ <σ> π.π. ζηζξ θέλεζξ: 
αζώκζμξ – ηαηαζνκζζιυξ ηαζ αζώκζμξ – αζσκίςξ,  

οιπέναζια:  

Αθόκα θαη ηα ίδηα ηα νλόκαηά ηνπο (ιε ημκ πνχημ θευββμ ημοξ) 
ηαηαννίπημοκ ημκ ιφεμ ηδξ «ιεβαθφηενδξ δζάνηεζαξ» ημο <σ> απυ 
ημ <ν>, βζαηί απμδεζηκφμοκ υηζ ζηδκ πενίπηςζή ημοξ ζζπφεζ ημ 
ακηίεεημ!  

Αοηυ πμο πνέπεζ κα «ιαξ ιείκεζ» είκαζ υηζ: μ ηόλνο είκαζ αοηυξ πμο 
ζοκηεθεί ζηδκ κεγαιύηεξε δηάξθεηα!. 

Δκδεζηηζηυ είκαζ ημ παναηάης δπμβνάθδια (δζάβναιια έληαζεο–
ρξόλνπ) ηςκ θέλεςκ <όκνξθνο> ηαζ <σξαίνο> υπμο έπεζ 
επζζδιεζςεεί δ δζάνηεζα ημο ανπζημφ θευββμο ηδξ ηάεε θέλδξ. 

 
ρήκα 1  

Θα δμφιε ηχνα έκα πανάδεζβια βζα ημκ νυθμ ηςκ επηηνλίζεσλ 
ζημκ πνμθμνζηυ κεμεθθδκζηυ θυβμ. Ο Μ. εηάηνο [7] παναεέηεζ 19 
επζημκίζεζξ ηδξ πνυηαζδξ /piγe na δi to spiti/ <Πήγε λα δεη ην 
ζπίηη>. ημ παναηάης πήια 2 παναεέημοιε ηζξ 11 απυ αοηέξ. ημ 
ζπήια αοηυ ιε x ζοιαμθίγμκηαζ μζ ζοθθααέξ. Οζ αξηζκνί πάκς απυ 
ηζξ ζοθθααέξ ζδιαίκμοκ έληαζε. Σμ 2 είκαζ δ «ηακμκζηή» έκηαζδ (δ 
κυνια). Σα ηνμνεηδή βέιε ζηδκ ηεθεοηαία ζοθθααή ηδξ πνυηαζδξ 
δδθχκμοκ αλέβαζκα ή θαηέβαζκα ηεο ζπρλόηεηαο (ημο φρμοξ). 
Ζ ιζηνή ηάεεηδ βναιιή | ζδιαίκεζ ιζηνή παφζδ. Ζ ηαιπφθδ βναιιή 
πμο βνάθεηαζ ηάης απυ ηζξ ζοθθααέξ ηαζ ηζξ «μιαδμπμζεί» ζδιαίκεζ 

ηαρύηεηα (βνήβμνδ ζοκεηθμνά ηςκ ζοθθααχκ αοηχκ ηδξ ιίαξ 

ιεηά ηδκ άθθδ). Ο εηεέηδξ 
h
 ζδιαίκεζ δάζπλζε (αημφβεηαζ ηαζ δ 

εηπκμή ιαγί ιε ημκ θευββμ). 

 

ρήκα 2 – Δπηηνλίζεηο κηα θξάζεο 

 
Αλάιπζε ησλ πέληε πξώησλ επηηνλίζεσλ ηνπ ρ.2. 

1. Πήβε κα δεί
2
 ημ ζπίηζ (ίζδ έκηαζδ ηςκ ζοθθααχκ Πή-  δεί  

ζπί- ηαζ παιήθςια ηδξ ζοπκυηδηαξ ζηδκ ηεθεοηαία ζοθθααή  -
ηη)  –  Απιή θξίζε 

2.  ΠΗβε κα δεί ημ ζπίηζ (ιεβαθφηενδ έκηαζδ ζηδκ ζοθθααή Πή- 
ηαζ ηα οπυθμζπα ίδζα ιε ημ 1.)  –  Δίλαη αιήζεηα όηη πήγε! 

3.  Πήβε κα ΓΔΙ ημ ζπίηζ (ιεβαθφηενδ έκηαζδ ζηδκ ζοθθααή  δεί  
ηαζ ηα οπυθμζπα ίδζα ιε ημ 1.) –  Να δεί· όρη λα θάλεη θάηη 
άιιν! 

4.  Πήβε κα δεί ημ ΠΙηζ (ιεβαθφηενδ έκηαζδ ζηδκ ζοθθααή  ζπί-  
ηαζ ηα οπυθμζπα ίδζα ιε ημ 1.) –  Σν ζπίηη· όρη θάηη άιιν! 

5.  ΠΗβε κα δεί ημ ΠΙηζ (ιεβαθφηενδ έκηαζδ ηυζμ ζηδκ ζοθθααή 
Πή- υζμ ηαζ ζηδκ ζοθθααή  ζπί-  , ιζηνή παφζδ ιεηά ηδκ 
ζοθθααή -γε ηαζ ηα οπυθμζπα ίδζα ιε ημ 1.) 

ε υθεξ ηζξ πενζπηχζεζξ μ (δοκαιζηυξ) ημκζζιυξ ηδξ θνάζδξ είκαζ μ 
ίδζμξ· δδθαδή αημφβμκηαζ εκημκυηενεξ μζ ζοθθααέξ πή-    δεη   ηαζ  
ζπί- . ηζξ πέκηε πζμ πάκς πενζπηχζεζξ δ έιθαζδ ζηδκ εηθμνά 
ηδξ θνάζδξ ιπμνεί κα πνμζεββζζηεί ηάπςξ ηαζ ζηδκ βναθή ηδξ 
π.π. ιε έληνλε εηηφπςζδ ηςκ θέλεςκ πήγε, δεη ή ζπίηη. ε υθεξ 
ηζξ επυιεκεξ, υιςξ, πνεζάγμκηαζ ηαζ άθθα θςκδηζηά ζφιαμθα βζα 
κα απμδμεμφκ μζ επζημκίζεζξ. πεηζηυ ιε ημκ επζημκζζιυ είκαζ ηαζ ημ 
άνενμ «ηδ Γςκζά ημο ΓΔΤ» ζημ θφθθμ αν. 105 [8]. 

οκμρίγμκηαξ, υθα αοηά πμο ακαθέναιε παναπάκς ιπμνεί κα ηα 
δζαηνίκεζ ηαζ έκα «ελαζηδιέκμ» αοηί. ήιενα, υιςξ, μπμζμζδήπμηε 
δζαεέηεζ πνμζςπζηυ οπμθμβζζηή ιπμνεί κα «ηαηεαάζεζ» απυ ημ 
Ίκηενκεη δςνεάκ δζαεέζζια πνμβνάιιαηα (υπςξ π.π. ηα 
πνμβνάιιαηα Audacity ηαζ Praat) ηαζ κα πεζναιαηζζηεί· ηαζ εα 
δζαπζζηχζεζ υηζ δεκ «θέκε ακμδζίεξ» μζ εζδζημί – υπςξ βνάθμοκ 
μνζζιέκμζ «πακημβκχζηεξ» ζζημθυβμζ – αθθά αλνεζίεο θέκε μζ 
ίδζμζ ηαζ μζ αβαληαδόξνη ζπμθζαζηέξ ημοξ... 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΔ 

[1] «Σα ελληνικά υρ ηπαγούδι», μιζθία ημο Γζμκφζδ αααυπμοθμο, απυ ημ 
αζαθίμ «Γδιυζζμξ Γζάθμβμξ βζα ηδ Γθχζζα», Γυιμξ, 1988 

(http://www.polytoniko.org/savvopoulos.php?newlang=el&font=Palati

no+Linotype&title=Τὰ ἓλληνικὰ ὡς τραγούδι&right=no) 

[2] «Γείξε ηη δύναμή ζος, Νηεζηέν», Γζάκκδξ Υάνδξ 
(http://yannisharis.blogspot.gr/2007/02/1_23.html)  

[3]  Eπεξεπγαζία ζήμαηορ ήσος ενανηίον Νέαρ Δλληνικήρ Γπαμμαηικήρ, 
ζημειώζαηε 7-5  (http://zcode-gr.blogspot.gr/2012/07/blog-
post.html#comment-form) 

[4] «Τα δήθεν μακρά φωνήεντα, ο Σαββόποσλος και η έρεσνα τοσ κ...», Ν. 
Σαραντάκος (http://sarantakos.wordpress.com/2012/07/25/tukolu/) 

[5] Γαηηοθμβναθδιέκδ ζεθίδα (ιε πεζνυβναθεξ ζδιεζχζεζξ) ημο 
Μ. Σνζακηαθοθθίδδ (http://www.translatum.gr/gallery/displayimage.php?
album=131&pid=3813#top_display_media ημ ηεηιήνζμ ιε αν.1/ ηαζ 11 
ζηδκ άκς δελζά βςκία ηδξ θςημβναθίαξ) 

[6] «Νεμεθθδκζηή Γναιιαηζηή ηδξ Γδιμηζηήξ», Μ. Σνζακηαθοθθίδδξ, ΟΔΒ, 
1941 (ακαηφπςζδ 2002, Ηκζηζημφημ Νεμεθθδκζηχκ πμοδχκ) 

                                                
2
  ε ημφηδ ηδκ ακάθοζδ εέημοιε ημ ζφιαμθμ ημο ηυκμο (΄) ηαζ πάκς ζηδ 

ιμκμζφθθααδ θέλδ «δεί», πανά ημκ ζζπφμκηα ηακυκα ηδξ βναιιαηζηήξ, βζα 
κα δείλμοιε υηζ οπάνπεζ δοκαιζηυξ ηυκμξ ηαζ ζηδκ ζοθθααή αοηή. 

              ό κνξ θ ν  ο                                 σξαί νο 

                ό κνξ θ ν  ο                                 σξαί νο 
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[7] «Φυνολογία ηηρ Κοινήρ Νεοελληνικήρ», Μ. εηάημξ, Δηδυζεζξ 
Παπαγήζδ, Αεήκα, 1974 

[8] «Ένδειξη έμθαζηρ ζηη γπαθή», ηδκ Γςκζά ημο ΓΔΤ, Ονυβναιια 
αν.105 (http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or105_V08.pdf) 

Κ.Β. 
 

πλέδξηα/πκπόζηα/εκηλάξηα 
ζρεηηθά κε ηελ Οξνινγία 
(Γηαξθήο Καηάινγνο ηνπ «Ο») 

Ο ηαηάθμβμξ οκεδνίςκ/οιπμζίςκ/ειζκανίςκ πμο δδιμζζεφεηαζ 
παναηάης πενζθαιαάκεζ εηδδθχζεζξ πμο έπμοκ ζπέζδ ιε Ονμθμβία 
ηαζ πνυηεζηαζ κα δζελαπεμφκ ζημ άιεζμ ιέθθμκ, ή έπμοκ πνυζθαηα 
δζελαπεεί. Ζ πθδνμθυνδζδ ημο «Ο» βζα ηζξ εηδδθχζεζξ αοηέξ 
πνμένπεηαζ κςπίυρ απυ ηδ ζοπκή δθεηηνμκζηή εκδιένςζδ ηδξ 
ΔΛΔΣΟ απυ ημ Infoterm (Γιεθνέρ Κένηπο Πληποθοπιών για ηην 
Οπολογία: http://linux.infoterm.org/), ηαζ απυ ηδκ EAFT 
(Δονςπασηή Έκςζδ Ονμθμβίαξ: www.eaft-aet.net ), ηςκ μπμίςκ δ 
ΔΛΔΣΟ είκαζ ιέθμξ. 

1. 15th Euralex Congress (inter alia: terminology, LSP and 
Lexicography) 7–11 August 2012, Oslo, Norway: 
http://www.euralex.org/uncategorized/euralex-2012/ 

2. οκέδνζμ «Greece in Translation» (απυ UNIVERSITY OF 
OXFORD, Faculty of Medieval and Modern Languages, Sub-
faculty of Byzantine and Modern Greek), 5-6 October 2012 
http://www.mod-langs.ox.ac.uk/greece_in_translation 

3. Έηηδ φκμδμξ Κμνοθήξ βζα ηδκ Ονμθμβία (The sixth EAFT 
Terminology Summit 11-12 October 2012 Oslo, Norway) 
(http://www.sprakradet.no/nb-NO/Tema/Terminologi-og-
fagspraak/EAFT-2012/.). 

4. Γζεεκέξ οκέδνζμ: "Plurilingualism and the Labour Market. The 
Quality of Communication" – Udine (Italy), 25th-26th October 
2012  http://plurilinguismetravailudine.wordpress.com/ 

5. 13th Symposium of the Ibero-American Network of 
Terminology, RITerm 2012: “Terminology, Translation and ICT: 
Social Interaction and Collaborative Work for the Construction 
and Dissemination of Knowledge" (http://web.ua.es/en/riterm-
2012/riterm-2012.html) 

Κ.Β. 

Ύδνο – ύδσξ – λεξό 

Σμ πυζζιμ κενυ, μ ανπαίμξ άκενςπμξ, έανζζηε ζε πδβέξ, πμηάιζα, 
θίικεξ ή ημ ζοβηέκηνςκε οπμηοπςδχξ απυ ηδ ανμπή ή ημ θζχζζιμ 
ημο πζμκζμφ ηαζ πάβμο. 

ηζξ πνχηεξ ηαζ ζηζξ ιεηέπεζηα ελεθζβιέκεξ ακενχπζκεξ ημζκςκίεξ, 
ζηα παναπάκς πνμζηέεδηακ ημ κενυ ηςκ πδβαδζχκ, ηςκ 
δελαιεκχκ κενμφ ηαζ ηςκ οδναβςβείςκ. 

Ζ ίδνοζδ εκυξ μζηζζιμφ, πμθίζιαημξ, πυθδξ, απμζηίαξ έπνεπε κα 
ελαζθαθίγεζ ζημοξ ακενχπμοξ, ηνμθή, αζθάθεζα ηαζ πνυζααζδ ζε 
πυζζιμ κενυ (πδβή, ηνήκδ, πμηάιζ, θίικδ, πδβάδζ). 

Όθεξ αοηέξ μζ εέζεζξ ακεφνεζδξ κενμφ ήηακ βζα ημοξ ανπαίμοξ ηαζ 
εκδζαίηδια ιζαξ ιεβάθδξ μζημβέκεζαξ κοιθχκ, ηςκ Νασάδςκ. Μζα 
άθθδ ιεβάθδ μζημβέκεζα κοιθχκ ημο κενμφ ήηακ ηαζ μζ Νδνδίδεξ, μζ 
50 ηυνεξ ημο Νδνέα. (Νδνεφξ – κδνυκ - κενυ).  

ημ πανυκ ηείιεκμ εα αζπμθδεμφιε ιε ημ πυζζιμ κενυ πδβχκ ηαζ 
ηνδκχκ. 

Οζ ζοββναθείξ ηδξ Ανπαζυηδηαξ ιαξ παναδίδμοκ πθήεμξ μκμιάηςκ 
πδβχκ ηαζ ηνδκχκ ζε υθμ ημ εφνμξ ημο Δθθδκζημφ πχνμο, βζα 
πμθθέξ απυ ηζξ μπμίεξ οπήνπε ηαζ ιζα βμδηεοηζηή ζζημνία, υπςξ 
π.π. Καζηαθία ηςκ Γεθθχκ, δ Δκκεάηνμοκμξ ή ηνήκδ ηδξ 
Καθθζννυδξ ηδξ Αεήκαξ, δ Γίνηδ ημκηά ζηδ Θήαα, δ Κοάκδ ζηζξ 
Δπζπμθέξ ηςκ οναημοζχκ, δ Αθαθημιεκεία ζηδ Μακηίκεζα, η.ά.  

Θαοιαζηέξ ήηακ επίζδξ μζ δφμ ηνήκεξ ζηδκ Σξνία, [1] πμο δ ιία 
έδζκε γεζηυ κενυ ηαζ δ άθθδ ηνφμ, ηαεχξ ηαζ δ ηνήκδ ηδξ υαζδξ 
ίβα, ημκηά ζημ ζενυ ημο Άιιςκα, πμο ηδκ ιεκ διένα είπε ηνφμ 
κενυ ηδ δε κφπηα γεζηυ.  

Ζ φπανλδ πδβχκ ή ηνδκχκ ζηδκ κευηενδ Δθθάδα ιανηονείηαζ απυ 
ηα ημπςκφιζα, (μζ ανζειμί ζε πανέκεεζδ δδθχκμοκ ημ πθήεμξ ημοξ) 
[7]: 

Γνμζμπδβή(4), Κεθαιάξη(3), Κεθαθυανοζδ – Κεθαθμανφζδ – 
Κεθαθυανοζμξ(11), Κνήκεξ(1), Κνήκδ(9), Κνμοκμί(1), Κνφα 
Βνφζδ(11), Κνουανοζδ(11), Κνομκένζ(21), Κνομκένζα(1), 
Κνουκενμ(1), Κνομπδβή(5), Κνοζηαθθυανοζδ(1), 
Κνοζηαθθμπδβή(2), Μαπξνκάηη(4), Μαπξνλέξη(4), Μεβάθδ 
Βνφζδ(5), Μεβάθμ Κεθαθυανοζμ(1), Πενδζηυανοζδ(2), 
Πενδζημκένζ(2), Πδβή(9), Πδβέξ(5).  

Πδβέξ ηαζ ηνήκεξ αέααζα οπάνπμοκ ηαζ ζε ιένδ πμο θένμοκ άθθα 
μκυιαηα, πμθθά απυ ηα μπμία είκαζ δζαθμνεηζηέξ ή ιεηαθμνζηέξ ή 
ηαηά ζοκεηδμπή θεηηζηέξ δδθχζεζξ ηδξ βξύζεο, ημο θξνπλνύ, ημο 
καύξνπ, ημο θεθαιηνύ, ημο θξύνπ ή ημο δξνζεξνύ. 

Σα ημπςκφιζα Μαπξνκκάηη-Μαπξνκάηε μθείθμκηαζ ζε 
παναηείιεκεξ πδβέξ, ηα ημπςκφιζα Μαπξνλέξη είηε ζε 
παναηείιεκεξ πδβέξ είηε ζε παναηείιεκα πμηάιζα ιε αοηυ ημ 
υκμια, ηα ημπςκφιζα Γξαθνλέξη, ζε πδβέξ πμο ακααθφγμοκ ηάης 
απυ ανάπμοξ ή ζπεηίγμκηαζ ιε εέζεζξ πδβχκ πμο εεςνμφκηακ 
ζημζπεζςιέκεξ ιε ηάπμζμ δνάημ πμο θφθαβε ημ κενυ, υπςξ μ 
δνάημξ πμο ζηυηςζε μ Κάδιμξ ζηδκ πδβή Σεθθμφζα, ημκηά ζηδ 
Θήαα. Σα ημπςκφιζα Κεθαιάξη είκαζ δδθςηζηά πδβχκ ή ηνδκχκ 
ιε άθεμκμ κενυ. 

ηζξ πδβέξ ηαζ ηνήκεξ πυζζιμο κενμφ, ημ κενυ είκαζ δηαπγέο ηαζ 
ηαηά ηακυκα ςπρξό (δνμζενυ ή ηνφμ) δζυηζ πνμένπεηαζ απυ ηα 
αάεδ ημο εδάθμοξ, υπμο δ εενιμηναζία ηαηά ημ εένμξ, είκαζ 
παιδθυηενδ ημο ηυπμο υπμο ανίζηεηαζ δ πδβή. Σμ δνμζενυ ή ηνφμ 
κενυ είκαζ ζδζαίηενα επζεοιδηυ ηαζ εοπάνζζημ ημ εένμξ. 

Τπάνπμοκ πδβέξ ηαζ ηνήκεξ υπμο δ δζαιυνθςζδ ηδξ εέζδξ 
εηνμήξ ή θήρδξ ημο κενμφ επζηείκεζ ημ αίζεδια ηδξ δηαύγεηαο 
Όπμο είκαζ επζεοιδηυ κα δμεεί έιθαζδ ζηδ δζαφβεζα ημο κενμφ 
πνδζζιμπμζείηαζ ημ ζφιαμθμ ηδξ δζαφβεζαξ πμο είκαζ δ 
θξύζηαιινο (Κξπζηαιινπεγή, Κξπζηαιιόβξπζε). Όπμο, 
εηηυξ απυ ζδζαίηενα δζαοβέξ, ημ κενυ πδβχκ ηαζ ηνδκχκ είκαζ ηαζ 
ηνφμ, ημ θξπζηάιιηλν ή θξύζηαιιν έβζκε ηαζ ζφιαμθμ ημο πυζμ 
πμθφ ηνφμ είκαζ ημ κενυ. Με ηδκ έηθναζδ «ηο νερό είναι 
κρύζηαλλο» δδθχκεηαζ πνχηζζηα υηζ είκαζ ζδζαίηενα ηνφμ ηαζ ιεηά 
υηζ είκαζ δζαοβέξ. (Δλ άθθμο, ημοξ πεζιενζκμφξ ιήκεξ, υηακ πζμκίγεζ 
ηαζ ηάκεζ παβςκζά, «θξνπζηαιιηάδνπλ» ηα πένζα ηςκ ακενχπςκ 
ηδξ οπαίενμο ηαζ ζηα ηεναιίδζα δδιζμονβμφκηαζ ζηαθαηηίηεξ 
πάβμο, ηα θξύζηαιια). 

Όπμο βζα ιζα πδβή ή ηνήκδ είκαζ επζεοιδηυ κα δδθςεεί ημ υηζ ημ 
κενυ είκαζ ροπνυ, ηυηε ιζθάιε βζα Γξνζνπεγή, Κξπνλέξη, 
Κξπόβξπζε.  

Όπμο επζηνάηδζε ημ παναηηδνζζηζηυ ηδξ πνζόηεηαο ημο κενμφ 
πμο εηνέεζ απυ ιζα πδβή ή ηνήκδ, ηυηε απακηχκηαζ ηα μκυιαηα, 
Κεθαιάξη, Κεθαιόβξπζν, Μεγάιν Κεθαιάξη. 

ηδκ Δθθδκζηή ανπαζυηδηα οπήνπε παναηηδνζζιυξ πδβχκ ςξ 
Μειάλπδξνο ή Μέιαλ ύδσξ ηαζ πμηαιχκ ςξ Μέιαο Πνηακόο. 

ημοξ κευηενμοξ πνυκμοξ, ζε πχνεξ πμο έγδζακ ή ηονζάνπδζακ μζ 
θάαμζ, δζαπζζηχκμκηαζ εέζεζξ ιε ημ ημπςκφιζμ Crna Voda 
(ιαφνμ κενυ) ζηα δε εδάθδ υπμο έγδζακ ή ηονζάνπδζακ μζ 
Σμφνημζ απακηχκηαζ ημπςκφιζα Καξά-ζνπ δδθ. ιαφνμ κενυ, ή 
παναθθαβέξ αοημφ. Δπί Σμονημηναηίαξ, μζ άκενςπμζ μκυιαγακ 
ημκ ηνοιυκα, Καξά ζνπ, ημκ Νέζημ, Μέζηα Καξά ζνπ ηαζ ημκ 
Αθζάηιμκα, Ιληδέ Καξά ζνπ. [3] 

Καηά ηακυκα, ζηδκ κευηενδ Δθθάδα, ιε ημκ υνμ κάηη (ελέθζλδ ηδξ 
θέλδξ νκκάηηνλ) μκμιάγεηαζ ιζα πδβή υηακ δεκ νέεζ απυ ρδθά, 
αθθά ακααθφγεζ απυ ημ έδαθμξ ηαζ εοιίγεζ ηδκ ηυβπδ ακενχπζκμο 
ιαηζμφ ηαζ Μαπξνκκάηη, υηακ ημ κάηη (δ πδβή) έπεζ ηνφμ (ροπνυ) 
κενυ. 

Φαίκεηαζ υηζ ημ ζοκεεηζηυ «καπξν-» ηθδνμκμιήεδηε απυ ημοξ 
Ανπαίμοξ Έθθδκεξ ιε ηδκ αθθαβή ημο κέιαο ζε ιαφνμξ. Γζα 
πανάδεζβια, μ Όιδνμξ απμηαθεί κέιαλ ημ κενυ ηνδκχκ (Ηθζαδ. Φ, 
257, Οδοζ δ, 359) ή πμηαιχκ (Οδοζ γ 91). 

Δηηυξ απυ ηζξ κειάλπδξεο θξήλεο, δζαπζζηχκεηαζ ηαζ δ φπανλδ 
ηνδκχκ ιε ύδσξ ιεπθό, υπςξ δφμ ηνήκεξ ημο Αθηίκμμο ηαζ 
ηέζζενζξ ηνήκεξ ηδξ Καθορχξ. ε αοηέξ, ιαξ θέεζ μ Όιδνμξ, έννεε 
φδςν θεοηυ (Οδοζ ε, 70). 

Με ηδκ μκμιαζία Μέιαο πνηακόο οπήνπε έκαξ πμηαιυξ ζηδ 
Βμζςηία, άθθμξ ζηδ Θνάηδ, άθθμξ ζηδ Μ. Αζία, ημκηά ζηδ ίδδ, ηαζ 
αθθμφ. 

Μζα άθθδ βεκζηή παναηήνδζδ είκαζ υηζ ημκ παναηηδνζζιυ «κέιαλ 
ύδσξ» ημκ είπε ημ πόζηκν λεξό (ηνδκχκ, πδβχκ, πμηαιχκ) ηαζ 
πμηέ ημ εαθαζζζκυ (αθιονυ κενυ). 

Γζαηί υιςξ ημ κενυ ηνδκχκ, πδβχκ ηαζ πμηαιχκ είπε παναηηδνζ-
ζηεί κέιαλ; 

Έθθδκεξ θζθυζμθμζ ηδξ ανπαζυηδηαξ (Διπεδμηθήξ, ηνάηςκ), 
οπμζηήνζγακ υηζ ημ ροπνυ (ξηγαιένλ) είκαζ ηαζ ζημηεζκυπνςιμ 
(δλνθόελ). 

Ο Θεόθξηηνο, πενζβνάθμκηαξ ηδκ ανπαβή ημο ανβμκαφηδ Ύιια 
ημο Θεζμδάιακημξ ηαζ Κδΰηδξ ή Μζκμδίηδξ, απυ ηζξ κφιθεξ, ζηδ 
Μοζία, θέεζ υηζ δ πδβή ήηακ ζε ρακειό ζδιείμ, βφνμ απυ ηδκ 
μπμία θφμκηαζ δζάθμνα θοηά (ενφα, ηοάκεμκ ηε πεθζδυκζμκ, 
πθςνυκ η’ αδίακημκ ηαζ εάθθμκηα ζέθζκα ηαζ εζθζηεκήξ άβνςζηζξ) ηαζ 
«….ηαηήνζπεκ δ’ εξ κέιαλ ύδσξ αενυμξ….». 

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or105_V08.pdf
http://linux.infoterm.org/
http://www.eaft-aet.net/
http://www.euralex.org/uncategorized/euralex-2012/
http://www.mod-langs.ox.ac.uk/greece_in_translation
http://www.sprakradet.no/nb-NO/Tema/Terminologi-og-fagspraak/EAFT-2012/
http://www.sprakradet.no/nb-NO/Tema/Terminologi-og-fagspraak/EAFT-2012/
http://plurilinguismetravailudine.wordpress.com/
http://web.ua.es/en/riterm-2012/riterm-2012.html
http://web.ua.es/en/riterm-2012/riterm-2012.html
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Έπεζ παναηδνδεεί βεκζηά υηζ βφνμ απυ ημ ζδιείμ πμο ακααθφγμοκ 
πδβέξ ηνφμο κενμφ ηα εηεί θουιεκα θοηά έπμοκ ζημηεζκυ πνχια ζε 
ακηίεεζδ ιε ηα θοηά πδβχκ πμο ημ κενυ ημοξ δεκ είκαζ ηνφμ. Δηεί 
ηα θοηά έπμοκ ακμζηηυηενμ πνχια. 

Ζ θέλδ θξήλε, πμο δδθχκεζ ηδκ πδβή ακελάνηδηα ακ ηαηαννέεζ ή 
ακαανφγεζ-ακααθφγεζ απυ ημ έδαθμξ, έπεζ ημζκή ιε ηδκ θέλδ, θξάηα 
(ηεθάθζ, Δον, Σνςάδεξ), θάξα (ηεθάθζ, μθ Ακηζβυκδ), θάξελνλ. 
Λέλδ μιυννζγδ ηδξ ηνήκδξ είκαζ ηαζ μ θξνπλόο. 

Ζ θέλδ βξύζε πνμένπεηαζ απυ ημ νήια βξύσ, απ’ υπμο ημ 
αλαβξύσ ηαζ ημ κευηενμ αλαβιύδσ, ιε αθθαβή ημο ξ ζε ι υπςξ 
ζηδκ πενίπηςζδ ημο θόιπνο – θόξθνο. 

ηδκ ανπαζυηδηα ημ πόζηκν κενυ πδβχκ ηαζ ηνδκχκ, πμηαιχκ ηαζ 
θζικχκ μζ άκενςπμζ μκυιαγακ ηαζ εδύ ύδσξ ή αδύ ύδσξ (ΠΑΤ) ή 
ηαζ γιπθύ ύδσξ.  

Πδβή ηδξ μπμίαξ ημ κενυ δεκ ήηακ πυζζιμ αθθά πμθφ δζαανςηζηυ 
ήηακ ημ κενυ ηδξ ηπγόο, (ΠΑΤ), ζημ μπμίμ μζ Οθφιπζμζ εεμί 
έπαζνκακ ημ αανφηενμ υνημ ημοξ.  

Τπήνπακ ηαζ πδβέξ ιε ηακαηηθέο ζδζυηδηεξ υπςξ δ Άιπζζνο πδβή, 
ζημοξ Λμοζμφξ Ανηαδίαξ, πμο ιε ημ κενυ ηδξ εεναπεφμκηακ υζμζ 
είπακ δαβηςεεί απυ θοζζαζιέκα γχα. (ΠΑΤ). 

ηδ βεκέηεζνα ημο βνάθμκημξ, πενζμπή Μεβαθυπμθδξ, ζηδκ 
Ανηαδία, οπάνπεζ δ παναπμηάιζα εέζδ, ημ Κεθαιάξη, υπμο 
οπήνπε δ μκμιαζηή πδβή, ε Κνύξκπελε, ιε άθεμκμ ηαζ πμθφ 
ηνφμ κενυ. ηδκ ίδζα πενζμπή αθθά ηαζ ζηδ Γνξηπλία, δ νιόκαπξε 
βίδα μκμιάγεηαζ Κόξκπα. Δίκαζ εκδεπυιεκμ, απυ ημκ ηαζνυ ηδξ 
Φναβημηναηίαξ, ζηδκ Πεθμπυκκδζμ, κα πέναζε ζηα θασηά 
ζηνχιαηα, ιε ηάπμζμ άβκςζημ ζε ιαξ ηνυπμ, ημ βαθθζηυ Corbeau 
= ημνάηζ, πμο είκαζ ζφιαμθμ ημο καύξνπ πνχιαημξ. Έηζζ δ 
μθυιαονδ βίδα μκμιάζηδηε θόξκπα ηαζ δ ημπζηή Μειάλπλδξνο 
πδβή ημο πςνζμφ, Κνύξκπελε. 

Βηβιηνγξαθία 

1. Όιδνμξ, Ιλιάρ, Δηδ. Κάηημξ,  

2. Όιδνμξ, Οδύζζεια, Δηδ. Κάηημξ 

3. Α. Πεπί Βλάσυν Β. Κπήνη Μελάνςδπορ – Μέλαν ύδυπ – Μαςπομμάηι – 
CZINA VODA, Γεςνβίμο Η. Καναεθά, Δηδ. Γ.Β.Γνζηζυπμοθμξ Αεήκα 
1997 

4. Θευηνζημξ, Διδύλλια, Δηδ. Κάηημξ 

5. Δονζπίδδξ, Σπυάδερ, Δηδ. Κάηημξ 

6. μθμηθήξ, Ανηιγόνη, Δηδ. Κάηημξ 

7. Δλλάρ, οδικοί ηοςπιζηικοί σάπηερ, ηέθζμξ Καπνακίδδξ, Δηδυζεζξ – 
Υανημβναθήζεζξ, 30ή έηδμζδ. 

8. Παοζακίαξ, Δλλάδορ Πεπιήγηζιρ, Δηδ. Κάηημξ 

Γ.Α.Σ. 
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1    διδιάζηαηος – ηριδιάζηαηος 
(πξόζζεηα παξαδείγκαηα) 

πεηζηά ιε ημ εέια αν. 7 ηδξ «Γςκζάξ ημο ΓΔΤ» ημο πνμδβμφ-
ιεκμο θφθθμο, μ ακαβκχζηδξ ημο «Ο» ηαζ εηθεηηυ ζδνοηζηυ ιέθμξ 
ηδξ ΔΛΔΣΟ, Γηάλλεο Βνπιηνπξήο, Φοζζηυξ-Ζθεηηνμκζηυξ, ιαξ 
έζηεζθε, ιε δθ-ιήκοιά ημο, ηα πνυζεεηα παναδείβιαηα: 

«...  

Σξίγσλν (= ιέ ηνεῖξ βςκίεξ ηαί ὄπζ ηξίζγσλν = ιέ ιία 

βςκία ηνεῖξ θμνέξ) 

Σξηζάζιηνο (= ηνεῖξ θμνέξ ἄεθζμξ ηαί ὄπζ ηξηάζιηνο = 

ιέ ηνεῖξ ἀεθζυηδηεξ) 

Σξηζθαηάξαηνο (= ηνεῖξ θμνέξ ηαηαναιέκμξ ηαί ὄπζ 

ηξηθαηάξαηνο = ιέ ηνεῖξ ηαηάνεξ) ἀθθά ηξηθάηαξηνο (= 

ιέ ηνία ηαηάνηζα ηαί ὄπζ ηξηζθάηαξηνο = ιέ ἕκα ηαηάνηζ 

ηνεῖξ θμνέξ) 

Γηήκεξν (= δζάζηδια δφμ ἡιενῶκ ηαί ὄπζ δηζήκεξν = 

ιζᾶξ ἡιέναξ δφμ θμνέξ)» 

2    Έλαο οροβριθής ηίηινο Δπξσπατθνύ 
Πξνηύπνπ 

Ύζηενα απυ ενχηδια ηδξ Υξηζηίλαο Καπξάλνπ (ΔΛΟΣ) ηαζ 
ζπεηζηή πνυηαζδ ημο πνμέδνμο, ημ ΓΔΤ, οζμεέηδζε εθθδκζηή 
απυδμζδ ημο ηίηθμο ημο παναηάης Δονςπασημφ Πνμηφπμο, υπμο 
βίκεηαζ πνήζδ εθθδκζηχκ ζζμδφκαιςκ ηδθεπζημζκςκζαηχκ υνςκ ηδξ 
Βάζδξ TELETERM (www.moto-teleterm.gr ).  
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  ΓΔΤ: Γεκζηυ Δπζζηδιμκζηυ οιαμφθζμ ηδξ ΔΛΔΣΟ 

Αγγιηθόο ηίηινο: 

EN 50407-2   Multi-pair cables used in high bit rate digital 
access telecommunication networks Part 2:Indoor multi-
pair/quad cables for installation in Multi Dwelling Units shaft 
supporting universal services, xDSL and applications up to 
100 MBits over IP 

Πεξηερόκελνη όξνη: 

multi-pair cable -> πνιύδεπγν θαιώδην 

high bit rate digital access -> ςεθηαθή πξόζβαζε 
πςεινύ δπθηνξξπζκνύ, πςίξξπζκε ςεθηαθή 
πξόζβαζε 

high bit rate digital access telecommunication network 
-> ηειεπηθνηλσληαθό δίθηπν πςίξξπζκεο ςεθηαθήο 
     πξόζβαζεο 

indoor cable -> θαιώδην ελδνθηηξηαθήο εγθαηάζηαζεο, 
                          θαιώδην εζσηεξηθήο εγθαηάζηαζεο, 
                          ελδνθηηξηαθό θαιώδην 

cable quad -> ηεηξαδηθή πιέμε θαισδίνπ, ηεηξάδα 
θαισδίσλ 

star quad -> αζηεξνηεηξάδα 

multi-pair/quad  cable -> πνιύδεπγν θαιώδην 
ηεηξαδηθήο πιέμεο 

multi-dwelling unit (MDU) -> ζπγθξόηεκα θαηνηθηώλ 

cable shaft -> θξέαξ θαισδίσλ 

multi-dwelling unit shaft -> θξέαξ (θαισδίσλ) ζπ-
γθξνηήκαηνο θαηνηθηώλ 

support a service -> ππνζηεξίδσ ππεξεζία 

universal service -> θαζνιηθή ππεξεζία 

support universal services -> ππνζηεξίδσ θαζνιηθέο 
ππεξεζίεο 

over IP, over Internet Protocol -> κέζσ IP, κέζσ 
Πξσηνθόιινπ Ίληεξλεη 

Διιεληθόο ηίηινο: 

EN 50407-2   Πνιύδεπγα θαιώδηα πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζε 
ηειεπηθνηλσληαθά δίθηπα πςίξξπζκεο ςεθηαθήο πξόζβα-
ζεο – Μέξνο 2: Δλδνθηηξηαθά πνιύδεπγα θαιώδηα ηεηξαδηθήο 
πιέμεο γηα εγθαηάζηαζε ζε θξέαηα (θαισδίσλ) ζπγθξνηεκά-
ησλ θαηνηθηώλ πνπ ππνζηεξίδνπλ θαζνιηθέο ππεξεζίεο, xDSL 
θαη εθαξκνγέο έσο θαη 100 MBit κέζσ IP 

Δίκαζ βεβμκυξ υηζ δ εθθδκζηή απυδμζδ ημο ηίηθμο εκυξ πνμηφπμο, 
πμθθέξ θμνέξ, απμηεθεί έκα ιζηνυ ένβμ Ονμθμβίαξ... 

Κ.Β. 
 
 
 

«ΟΡΟΓΡΑΜΜΑ» 

Σμ «Ονυβναιια» είκαζ δζιδκζαία έηδμζδ ηδξ Δθθδκζηήξ Δηαζνείαξ 
Ονμθμβίαξ (ΔΛΔΣΟ) βζα ηδκ αθθδθμεκδιένςζδ ηςκ ιεθχκ ηδξ ηαζ 
εονφηενμο ηφηθμο απμδεηηχκ βζα εέιαηα ηδξ Δθθδκζηήξ Γθχζζαξ ηαζ 
Ονμθμβίαξ. 

Ηδζμηηήηδξ:  Δθθδκζηή Δηαζνεία Ονμθμβίαξ (ΔΛΔΣΟ) 

Δηδυηδξ:  Κ. Δ. Βαθεμκηήξ, Πνυεδνμξ ηδξ ΔΛΔΣΟ 

οκηάηηεξ θφθθμο:  Κχζηαξ Βαθεμκηήξ, Γζχνβμξ Α. Σζζάιαξ 

Δηδμηζηή Οιάδα:  Κχζηαξ Βαθεμκηήξ, Θευθζθμξ Βαιαάημξ, 
Άκκα Νζημθάηδ, Καηενίκα Εενίηδ, Σάκζα Βαθεμκηή 

Σδθέθςκα:  6974321009, 210-8662069 

Σδθεμιμζυηοπμ: 210-8068299 

Ζθ-Σαποδνμιείμ: valeonti@otenet.gr 

Ηζηυημπμξ (υθα ηα θφθθα): http://www.eleto.gr/gr/orogramma.htm  

Γίκμκηαζ δεηηέξ ζοκενβαζίεξ. Απαναίηδηεξ πνμτπμεέζεζξ ηα ηείιεκα κα 
είκαζ ζε επελενβάζζιδ δθεηηνμκζηή ιμνθή, ζφκημια ηαζ έημζια βζα 
δδιμζίεοζδ δίπςξ κα απαζηείηαζ παναπένα επελενβαζία. 

Σα δδιμζζεφιαηα πμο πνμζοπμβνάθμκηαζ ιε ανπζηά απδπμφκ ηζξ 
πνμζςπζηέξ απυρεζξ ημο/ηδξ ζοκηάηηδ/ζοκηάηηνζάξ ημοξ, ημ πθήνεξ 
υκμια ημο/ηδξ μπμίμο/μπμίαξ πενζθαιαάκεηαζ ζημοξ ζοκηάηηεξ ημο 
εηάζημηε θφθθμο. 

Σα εέιαηα ηςκ άνενςκ ηδξ «ΓΩΝΗΑ ΣΟΤ ΓΔΤ» έπμοκ ζογδηδεεί ζημ 
ΓΔΤ ηαζ δ δδιμζίεοζδ βίκεηαζ φζηενα απυ απυθαζή ημο. 

Δπζηνέπεηαζ δ ακαδδιμζίεοζδ ή δ ακαπαναβςβή ηεζιέκςκ ημο «Ο» ιε 
ηδκ οπμπνέςζδ αθεκυξ κα ακαθένεηαζ δ πδβή ηςκ ηεζιέκςκ ηαζ 
αθεηένμο, πνμηεζιέκμο πενί μθυηθδνςκ άνενςκ, κα ελαημθμοεήζμοκ 
αοηά κα δζαηίεεκηαζ δςνεάκ ζε ηάεε εκδζαθενυιεκμ πςνίξ ηαιζά 
δέζιεοζδ· ζε ακηίεεηδ πενίπηςζδ πνεζάγεηαζ άδεζα ηδξ ΔΛΔΣΟ. 
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