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ΚΟΠΟ ΣΖ ΔΛΔΣΟ:
Μειέηε, εθπόλεζε, ... θαη κε νπνηνδήπνηε
ηξόπν αλάπηπμε ηεο Διιεληθήο Οξνινγίαο...
πκβνιή ζηελ αλάπηπμε ηεο Διιεληθήο
Γιώζζαο θαη πξνώζεζε ηνπ ξόινπ ηεο ζηε
δηεζλή Οξνινγία...
(Από ην Καηαζηαηηθό)
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7. παξνπζηάδσ ή απεηθνλίδσ ζηνλ λνπ.

Παξάζηαζε θαη αλαπαξάζηαζε
Γηα θάκπνζα ρξφληα αληηκεησπίζακε θαη εμαθνινπζνχκε λα
αληηκεησπίδνπκε, ζηελ νξνινγηθή εξγαζία ησλ ζπιινγηθψλ κειψλ
1
2
ηεο ΔΛΔΣΟ (ΜΟΣΟ , ΣΔ48/ΟΔ1 . θαη ΣΔ2/ΟΔ53) θαη ζε άιια
φξγαλα ηππνπνίεζεο (επηηξνπέο ή νκάδεο ηνπ ΔΛΟΣ), ηελ
απφδνζε κε ειιεληθφ ηζνδχλακν φξν ηεο αγγιηθήο ιέμεο
representation, είηε σο απηνδχλακνπ φξνπ ζηα αληίζηνηρα
ζεκαηηθά πεδία είηε σο ζπλζεηηθνχ πνιπιεθηηθφηεξσλ ζχκπινθσλ
φξσλ
(ηε
Βάζε
φξσλ
TELETERM
(http://www.mototeleterm.gr/search_gr.asp) ππάξρνπλ 112 ιήκκαηα, ζηε Βάζε φξσλ
INFORTERM (http://inforterm.cs.aueb.gr/greek/search.php) ππάξρνπλ 35 ιήκκαηα θαη ζηε Βάζε φξσλ ACOUTERM4 ππάξρνπλ 6
ιήκκαηα κε αγγιηθνχο φξνπο πνπ πεξηέρνπλ ηε ιέμε
representation).
Έγηλαλ επαλεηιεκκέλεο ζπδεηήζεηο γηα ηελ επηινγή αλάκεζα ζηελ
παπάζηαζη θαη ζηελ αναπαπάζηαζη, δχν απνδφζεηο πνπ
ελαιιάζζνληαλ ζηε ρξήζε ηνπο. Ζ αηηία δελ ήηαλ άιιε παξά ε
χπαξμε, ζηελ αγγιηθή ιέμε, ηνπ (ιαηηληθήο πξνέιεπζεο)
πξνζήκαηνο re- πνπ νδεγνχζε «ηπθιά» (κε ηε δηαδηθαζία ηνπ
κεηαθξαζηηθνχ δαλεηζκνχ) ζηελ επηινγή ειιεληθήο ιέμεο ε νπνία
ζα πεξηείρε ην ηζνδχλακν απηνχ ηνπ πξνζήκαηνο ζηα ειιεληθά, πνπ
είλαη ην πξφζεκα ανα- ή θαη ην δηπιφ πξφζεκα επανα- ή αθφκα θαη
ην δεκνηηθφηεξν ξανα-. Όκσο, είλαη νξνινγηθή αξρή φηη ε
νξνδφηεζε κηαο έλλνηαο μεθηλά πάληνηε απφ ηνλ νξηζκφ ηεο θαη –
εάλ πξφθεηηαη γηα δεπηεξνγελή νξνδνζία – ζπλεπηθνπξείηαη ρσξίο
λα δεζκεύεηαη απφ ηελ κνξθνινγία ηνπ πξσηνγελνχο
(μελφγισζζνπ) φξνπ (Αλαινγηθφο Καλφλαο ηεο Ολνκαηνδνζίαο:
http://www.eleto.gr/download/BooksAndArticles/AnalogueRuleOfNa
ming-Ed2_GR_EAFT.pdf).
Αο δνχκε κε πνηα ζεκαζία ππεηζέξρεηαη ε ιέμε representation
ζηνπο αγγιηθνχο φξνπο γηα ηνπο νπνίνπο ζπδεηάκε. Απφ ην έγθπξν
ιεμηθφ Random House Webster’s έρνπκε σο πξψηεο ζεκαζίεο ηεο
ιέμεο: ηελ ελέξγεηα ηνπ ξήκαηνο represent θαη ηελ θαηάζηαζε ηνπ
παζεηηθνχ ξήκαηνο be represented. Απφ ηηο 16 ζεκαζίεο ηνπ
ξήκαηνο represent θαη απφ ηηο 15 ζεκαζίεο ηνπ νπζηαζηηθνχ
representation θακία δελ πεξηέρεη επαλάιεςε, δειαδή ηελ έλλνηα
ηνπ «μαλά». Αο εμεηάζνπκε – κε ηνπο αξηζκνχο ηνπο – απηέο πνπ
καο ελδηαθέξνπλ (ζε δηθή καο κεηάθξαζε):
represent (ξήκα κε πξνθνξά: [ξεπξηδέλη])
1. εθθξάδσ, θαηαζεκαίλσ, αληηπξνζσπεχσ ή ππνδειψλσ φπσο
θάλεη κηα ιέμε, έλα ζχκβνιν ή θάηη παξφκνην: ’ απηόλ ηνλ
πίλαθα ε γάηα represents ην θαθό, ελώ ην πνπιί ην θαιό.
1

2

3

4

ΜΟΣΟ: Μφληκε Οκάδα Σειεπηθνηλσληαθήο Οξνινγίαο, Οκάδα Δξγαζίαο
ηεο Σερληθήο Δπηηξνπήο “Σειεπηθνηλσλίεο” (ΣΔ-Σ), πιινγηθφ Μέινο ηεο
ΔΛΔΣΟ. Λεηηνπξγεί κε ηελ επζχλε θαη ππνζηήξημε ηνπ Οξγαληζκνχ Σειεπηθνηλσληψλ Διιάδνο (ΟΣΔ), ζην πιαίζην επίζεκεο ζπλεξγαζίαο κε ηνλ
Διιεληθφ Οξγαληζκφ Σππνπνίεζεο (ΔΛΟΣ).
ΔΛΟΣ/ΣΔ48/ΟΔ1: Οκάδα Δξγαζίαο 1 “Οξνινγία Πιεξνθνξηθήο” ηεο Σερληθήο Δπηηξνπήο ΔΛΟΣ/ΣΔ48 «Ζιεθηξνληθή Δπεμεξγαζία Πιεξνθνξηψλ»,
ηνπ ΔΛΟΣ. πιινγηθφ κέινο ηεο ΔΛΔΣΟ.
ΔΛΟΣ/ΣΔ2/ΟΔ5: Οκάδα Δξγαζίαο 5 “Ζρνκφλσζε” ηεο Σερληθήο Δπηηξνπήο
ΔΛΟΣ/ΣΔ2 «Πεξηβάιινλ», ηνπ ΔΛΟΣ. πιινγηθφ κέινο ηεο ΔΛΔΣΟ.
ACOUTERM: Βάζε Όξσλ Αθνπζηηθήο (αδεκνζηνπνίεηε).

representation (νπζηαζηηθφ)
1. ε ελέξγεηα ηνπ represent
2. ε θαηάζηαζε ηνπ be represented
3. έθθξαζε ή θαηαζήκαλζε κε θάπνηνλ φξν, ραξαθηήξα,
ζχκβνιν ή θάηη παξφκνην
9. παξνπζίαζε ζηνλ λνπ, φπσο κηαο ηδέαο ή εηθφλαο
10. λνεηηθή εηθφλα ή ηδέα πνπ παξνπζηάδεηαη κε απηφλ ηνλ ηξφπν:
έλλνηα.
11. ε ελέξγεηα ηεο απεηθφληζεο ή άιιεο απφδνζεο ζε νξαηή
κνξθή
12. εηθφλα, ζρήκα, άγαικα θηι.
Σν ίδην ιεμηθφ, φκσο, πεξηέρεη θαη έλα άιιν ξήκα, πνπ γξάθεηαη
re-present (κε ελσηηθφ θαη κε δηαθνξεηηθή πξνθνξά: [ξηπξηδέλη])
ζην νπνίν ην πξφζεκα re- δειψλεη επαλάιεςε· φκσο, ην ξήκα
απηφ δελ ζρεηίδεηαη κε ην represent, αιιά κε ην present (=
παξνπζηάδσ) δειαδή: re-present = επαλα-παξνπζηάδσ. Απηφ θαη
ην παξάγσγφ ηνπ re-presentation ζα κπνξνχζε λα αληηζηνηρίζεη
θαλέλαο κε ηα λενειιεληθά αναπαπιζηώ/αναπαπιζηάνυ θαη
αναπαπάζηαζη.
Αο πάκε, φκσο, θαη ζηα ιαηηληθά απφ ηα νπνία δαλείζηεθε ην ξήκα
θαη ην νπζηαζηηθφ ε αγγιηθή. ηα ιαηηληθά1) ην πξφζεκα re- εθηφο
απφ ηε ζεκαζία «μαλά», «πάιη» έρεη θαη ηε ζεκαζία «έλαληη»,
«ελώπηνλ» θαη ελψ ην ιαηηληθφ ξήκα repraesento έρεη θαη ηηο δχν
ζεκαζίεο (παξνπζηάδσ πάιη, θέξλσ κπξνζηά κνπ, «παξίζηεκη,
αλαπαξίζηεκη, πξό ησλ νθζαικώλ ηίζεκη»2)), ην νπζηαζηηθφ
repraesentatio είρε κφλν ηε ζεκαζία «δσεξή/έληνλε παξνπζίαζε,
ή δσληαλή πεξηγξαθή»1) θαη «παξάζηαζηο, ππνηύπσζηο»2)
Αο δνχκε ηψξα θαη ηη ιέλε ηα ειιεληθά ιεμηθά ζρεηηθά κε ηα ξήκαηα
παπίζηημι/παπιζηώ/παπιζηάνυ
θαη
αναπαπιζηώ/αναπαπιζηάνυ θαη ηα νπζηαζηηθά παπάζηαζη θαη αναπαπάζηαζη:
Γ. ΓΖΜΖΣΡΑΚΟ (Μέγα Λεμηθφλ Όιεο ηεο Διιεληθήο Γιψζζεο)
παξίζηεκη: 1. ίζηεκη, ζηήλσ, ζέησ, ηνπνζεηψ πιεζίνλ ηηλφο ||
ηάζζσ, θέξσ, παξνπζηάδσ ελψπηνλ ηηλφο..., 14. θέξσ,
παξνπζηάδσ εηο ηνλ λνπλ ηηλφο, εηο ηνπο λνεξνχο νθζαικνχο ηηλφο,
ππνβάιισ, εκπλέσ, ..., 18) κηγλ. πεξηγξάθσ, δεηθλχσ,
παξηζηάλσ, παξνπζηάδσ. (αληί ηνπ παξίζηεκη ρξεζηκνπνηνχληαη
θαη ηα παξηζηάλσ θαη παξηζηώ)
παξάζηαζηο: 1 ην ηζηάλαη, ζέηεηλ, σζείλ, ηηλα θαηά κέξνο, ην
απσζείλ, ην απνκαθξχλεηλ ... 2 ην παξηζηάλεηλ, ζέηεηλ εκθαλψο ηη
ελψπηφλ ηηλφο, εμήγεζηο, απφδεημηο
αλαπαξηζηώ (αλαπαξίζηεκη δελ ππάξρεη ζηνλ Γ.Γ.), λεψη. θαη
αλαπαξηζηάλσ: παξηζηψ ηη εθ λένπ, θάκλσ αλαπαξάζηαζηλ || εηδ.
πεξηγξάθσ ελαξγψο θαη πηζηψο γεγνλφο ηη: ελ ηε εθζέζεη ηνπ ν
πινίαξρνο αλαπαξέζηεζελ πιήξσο ηελ ηξαγσδίαλ ηνπ λαπαγίνπ
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αλαπαξάζηαζηο: ε εθ λένπ παξάζηαζηο, απνηχπσζηο: ...
αλαπαξάζηαζηο
παξσρεκέλσλ
πνιηηηζκώλ,
αλαπαξάζηαζηο
αξραίνπ λανύ, ..., αλαπαξάζηαζηο εγθιήκαηνο

ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί δίλνληαη κεξηθνί απφ ηνπο φξνπο ησλ
Βάζεσλ Όξσλ πνπ πξναλαθέξζεθαλ, νη νπνίνη πεξηιακβάλνπλ
ηελ ιέμε representation σο ζπλζεηηθφ.

ΛΔΞΗΚΟ ΣΖ ΚΟΗΝΖ ΝΔΟΔΛΛΖΝΗΚΖ (Ηδξ. Σξηαληαθπιιίδε)

Αγγιηθόο όξνο
abstract representation
analog representation
auditory representation
binary representation
character representation
coded representation
complex representation
data representation
decimal representation
diagrammatic
representation
digital representation
discrete representation
graphical representation
hexadecimal representation
image representation
information representation
internal representation

παξηζηάλσ: 1. παξνπζηάδσ, εκθαλίδσ, πεξηγξάθσ θη. σο ηέηνην ή
αιιηψηηθν (θπξ. κε πξνθνξηθφ ή κε γξαπηφ ιφγν), εθζέησ...
2. απνδίδσ, απεηθνλίδσ, ζπκβνιίδσ αθεξεκέλεο έλλνηεο ή ζρέζεηο
κε ηξφπν πνπ ηηο θάλεη αληηιεπηέο, αηζζεηέο. 3. απνδίδσ,
απεηθνλίδσ θη. κε εηθαζηηθά κέζα...
παξάζηαζε: 1. ε απόδνζε ζπγθεθξηκέλσλ αληηθεηκέλσλ ή
αθεξεκέλσλ ελλνηώλ, ζρέζεσλ θηι. θαηά ηξόπν πνπ λα ηα
θάλεη αηζζεηά (θπξ. κε ηελ φξαζε, κε ηελ αθνή) θαζψο θαη ηα ίδηα
ηα πξάγκαηα, έλλνηεο, ζρέζεηο πνπ απνδίδνληαη έηζη: H ~ ηεο
πξάμεο ηεο πξόζζεζεο γίλεηαη κε ην ζύκβνιν +. H ~ ηνπ
θζόγγνπ [o] γίλεηαη κε ηα γξάκκαηα ν θαη σ. || Γξαθηθή ~, δηάγξακκα
πνπ
απεηθνλίδεη
ηε
ζρέζε
αλάκεζα
ζε
κεηαβιεηέο
πνζφηεηεο: Γξαθηθή ~ εμίζσζεο / αλύζκαηνο. || (καζεκ.) ζχλνιν ή
ζπλδπαζκφο αξηζκψλ, γξακκάησλ θαη ζπκβφισλ πνπ θαζνξίδνπλ
πξάμεηο νη νπνίεο πξέπεη λα εθηειεζηνχλ: Aιγεβξηθή ~. 2. ε
απόδνζε, ε απεηθόληζε ηνπ εζσηεξηθνύ ή εμσηεξηθνύ θόζκνπ
κε εηθαζηηθά κέζα: Zσγξαθηθή ~. Aγγεία κε γεσκεηξηθέο
παξαζηάζεηο. Παξαζηάζεηο κε ζθελέο θπλεγηνύ. 3. (ςπρ.) εηθόλα
πξνγελέζηεξνπ αηζζήκαηνο ή αληίιεςεο πνπ δηαηεξείηαη ζηε
κλήκε, ζην ππνζπλείδεην θαη κπνξεί λα αλαπαξαρζεί
απηόκαηα (ρσξίο λα ρξεηάδνληαη ηα αξρηθά εξεζίζκαηα):
Aθνπζηηθέο / νπηηθέο / κλεκνληθέο / θαληαζηηθέο παξαζηάζεηο.
Aλάπιαζε παξαζηάζεσλ. Tνπ έκεηλαλ ζηε κλήκε εθηαιηηθέο
παξαζηάζεηο από ην αεξνπνξηθό δπζηύρεκα...

knowledge representation

αλαπαξηζηάλσ: θάλσ αλαπαξάζηαζε ελφο γεγνλφηνο ή
πξάγκαηνο: Aπηόπηεο κάξηπξεο ζα αλαπαξαζηήζνπλ ηα γεγνλόηα
κπξνζηά ζην δηθαζηήξην. Mαθέηα πνπ αλαπαξηζηάλεη ηελ αξραία
Πνκπεία / Οιπκπία.

logical representation
monochrome
representation
numeric representation
phonetics-prosodic
representation
physical representation
pictorial representation
polynomial representation
positional representation
psychoacoustic sound
representation
psychophysical
representation

αλαπαξάζηαζε:
ε
ελέξγεηα
ή
ην
απνηέιεζκα
ηνπ
αλαπαξηζηάλσ. α. ζεαηξηθή ή θηλεκαηνγξαθηθή παξάζηαζε ελφο
γεγνλφηνο, έηζη φπσο έγηλε ή γηλφηαλ ζε θάπνηα ρξνληθή ζηηγκή ή
πεξίνδν: ~ηεο πνξείαο ηνπ Xξηζηνύ πξνο ην Γνιγνζά. ~ ηνπ
βιάρηθνπ γάκνπ. || ~ ηνπ εγθιήκαηνο, εηθνληθή επαλάιεςή ηνπ απφ
ην δξάζηε ζηνλ ίδην ρψξν θαη κπξνζηά ζηα αξκφδηα αζηπλνκηθά θαη
δηθαζηηθά φξγαλα. β. εηθαζηηθή ή γξαθηθή παξάζηαζε γεγνλφηνο ή
θαηαζθεπήο πνπ δελ ππάξρεη ή πνπ δελ έρεη πιένλ ηε κνξθή πνπ
είρε: ~ ηεο Aθξόπνιεο όπσο ήηαλ ζηνπο θιαζηθνύο ρξόλνπο.
ΛΔΞΗΚΟ ΣΖ ΝΔΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΛΩΑ (Γ. Μπακπηληψηε)
παξηζηάλσ: 1. απνδίδσ (θάηη) κε εηθφλα, ζρέδην, γιππηφ, θηι.,
απεηθνλίδσ: νη πίλαθεο απηνί παξηζηάλνπλ λεθξέο θχζεηο || ηη
παξηζηάλεη απηφ ην γιππηφ; 2... Δπίζεο (ιατθ.) παξαζηαίλσ θ.
(ιφγ.) παξηζηώ.

raster representation
script representation
signal representation
spatial representation
spectral representation
standardised representation
static representation
structured representation
three dimensional
representation
uniform representation
visual representation

παξάζηαζε: 1. ... 2. ε απφδνζε κε ζπγθεθξηκέλν ηξφπν
αθεξεκέλσλ πξαγκάησλ ψζηε λα γίλνληαη αηζζεηά, απηά...
3. θαζεηί πνπ απνδίδεηαη κε ζπγθεθξηκέλν ηξφπν... 4. (εηδηθ.)
εηθαζηηθή απνηχπσζε (ζπγθεθξηκέλσλ ή αθεξεκέλσλ) εηθφλσλ απφ
ηνλ εμσηεξηθφ ή εζσηεξηθφ θφζκν...
αλαπαξηζηάλσ: παξηζηάλσ πηζηά θάηη, απνδίδσ κε πηζηφηεηα: ην
ζρέδην αλαπαξηζηάλεη κηα εκέξα ζηελ αξραία αγνξά. Καη
αλαπαξηζηώ.
αλαπαξάζηαζε: 1. ε εθ λένπ παξάζηαζε, επαλάιεςε ή
απνκίκεζε γεγνλφηνο ή πξάμεσο: ε ~ ησλ Οιπκπηαθψλ Αγψλσλ...
2. ε δσγξαθηθή ή πιαζηηθή απεηθφληζε ρξνληθά πξνγελέζηεξνπ ή
αξραίνπ θαιιηηερληθνχ έξγνπ... 3. ΝΟΜ. αλαπαξάζηαζε
εγθιήκαηνο...
Ώζηε:

διαγπαμμαηική παπάζηαζη
τηθιακή παπάζηαζη
διάκπιηη παπάζηαζη
γπαθική παπάζηαζη
δεκαεξαδική παπάζηαζη
παπάζηαζη εικόναρ
παπάζηαζη πληποθοπιών
εζυηεπική παπάζηαζη
γνυζιοπαπάζηαζη,
παπάζηαζη γνώζευν
λογική παπάζηαζη
μονοσπυμαηική παπάζηαζη
απιθμική παπάζηαζη
θυνηηικο-πποζυδιακή
παπάζηαζη
θςζική παπάζηαζη
εικονογπαθική παπάζηαζη
πολςυνςμική παπάζηαζη
θεζιακή παπάζηαζη
τςσοακοςζηική ησηηική
παπάζηαζη
τςσοθςζική παπάζηαζη
παπάζηαζη
τηθιδοπλέγμαηορ
ζεναπιακή παπάζηαζη
παπάζηαζη ζήμαηορ
συπική παπάζηαζη
θαζμαηική παπάζηαζη
ηςποποιημένη παπάζηαζη
ζηαηική παπάζηαζη
δομημένη παπάζηαζη
ηπιδιάζηαηη παπάζηαζη
ομοιόμοπθη παπάζηαζη
οπηική παπάζηαζη

ΖΜΔΗΩΔΗ

παπάζηαζη ελφο πξάγκαηνο, κηαο έλλνηαο ή ελφο
γεγνλφηνο είλαη ε απφδνζή ηνπο κε απηά, αηζζεηά,
αληηιεπηά κέζα ή ε κλεκνληθή εηθφλα ηνπο.
αναπαπάζηαζη ελφο πξάγκαηνο, κηαο έλλνηαο ή ελφο
γεγνλφηνο ηα νπνία δελ ππάξρνπλ πιένλ είλαη ε ησξηλή,
ε λέα (εθ λένπ) παπάζηαζή ηνπο ή απνκίκεζή ηνπο
Απφ φια ηα παξαπάλσ, ζπκπεξαίλνπκε φηη:
γηα ηηο ζεκαζίεο ησλ represent θαη representation πνπ εμεηάζακε
νη θαηάιιεινη ηζνδχλακνη ειιεληθνί φξνη είλαη:
represent -> παπιζηάνυ / παπιζηώ
representation -> παπάζηαζη
θαη αο αθήζνπκε ηα αναπαπιζηώ θαη αναπαπάζηαζη ζηνλ δηθφ
ηνπο ξφιν.

2

Διιεληθόο όξνο
αθηπημένη παπάζηαζη
αναλογική παπάζηαζη
ακοςζηική παπάζηαζη
δςαδική παπάζηαζη
παπάζηαζη σαπακηήπυν
κυδικεςμένη παπάζηαζη
μιγαδική παπάζηαζη
παπάζηαζη δεδομένυν
δεκαδική παπάζηαζη

1)
2)

Cassell’s New Latin-English and English-Latin Dictionary, 1959
Λαηηλνειιεληθφλ Λεμηθφλ, Δπζηξ. Σζαθαιψηνπ

Κ.Β.

πλέδξηα/πκπόζηα/εκηλάξηα
ζρεηηθά κε ηελ Οξνινγία
(Γηαξθήο Καηάινγνο ηνπ «Ο»)
Ο θαηάινγνο πλεδξίσλ/πκπνζίσλ/εκηλαξίσλ πνπ δεκνζηεχεηαη
παξαθάησ πεξηιακβάλεη εθδειψζεηο πνπ έρνπλ ζρέζε κε
Οξνινγία θαη πξφθεηηαη λα δηεμαρζνχλ ζην άκεζν κέιινλ, ή έρνπλ
πξφζθαηα δηεμαρζεί. Ζ πιεξνθφξεζε ηνπ «Ο» γηα ηηο εθδειψζεηο
απηέο πξνέξρεηαη θπξίσο απφ ηε ζπρλή ειεθηξνληθή ελεκέξσζε
ηεο ΔΛΔΣΟ απφ ην Infoterm (Δηεζλέο Κέληξν Πιεξνθνξηώλ γηα
ηελ Οξνινγία: http://linux.infoterm.org/), θαη απφ ηελ EAFT

ΟΡΟΓΡΑΜΜΑ Αξ.117

(Δπξσπατθή Έλσζε Οξνινγίαο: www.eaft-aet.net ), ησλ νπνίσλ ε
ΔΛΔΣΟ είλαη κέινο.
1. Γηεζλέο πλέδξην: "Plurilingualism and the Labour Market. The
Quality of Communication" – Udine (Italy), 25th-26th October
2012 http://plurilinguismetravailudine.wordpress.com/
2. 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/riterm2012/riterm-2012.html)
3. 4ε πλάληεζε Διιελφθσλσλ Μεηαθξαζενιφγσλ, 23, 24 θαη 25
Μαΐνπ 2013 ζην Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο,
4. 23ο Παγθόζκηο Σσλέδρηο Φηιοζοθίας, Αζήλα, 4-10 Ασγούζηοσ
2013 (http://www.wcp2013.gr/).

Κ.Β.

Οξνινγηθνί πόξνη
Βάζεηο όξσλ – γισζζάξηα – νξνιόγηα
1.

2.

Δζληθή Βάζε Όξσλ STRUNA γηα ηελ θξναηηθή γιψζζα
(33.000 θξναηηθνί φξνη απφ 18 ζεκαηηθά πεδία
(http://struna.ihjj.hr/en/)
Οξνινγία ησλ Οιπκπηαθψλ Αγψλσλ απφ ηελ
Βαξθειψλε
1992
έσο
ην
Λνλδίλν
2012
(http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/114/)

(Βιέπε θαη επφκελν άξζξν).

Γηεζλήο εξγνκήγπξε
γηα ηηο εζληθέο βάζεηο όξσλ
ηηο 10 Οθησβξίνπ 2012 πξαγκαηνπνηήζεθε ζην Όζιν ε δηεζλήο
εξγνκήγπξε TERMINTRA κε ζθνπφ ηελ εμέηαζε ησλ δηάθνξσλ
επφςεσλ ησλ εζληθψλ «ηξαπεδψλ φξσλ» θαη αληαιιαγή
πιεξνθνξηψλ θαη εκπεηξηψλ απφ ηελ ιεηηνπξγία ηνπο (γεληθά,
νξγάλσζε, πεξηερφκελα, ρξήζηεο, ηερλνινγία). Παξαζέηνπκε,
παξαθάησ, έλαλ πξψην θαηάινγν απηψλ ησλ βάζεσλ φξσλ απφ
έγγξαθν ηεο εξγνκήγπξεο.

URL:
Ireland
URL:
Latvia

http://www.ismal.hi.is/ob/
Focal.ie
http://www.focal.ie/Home.aspx
Terminologijas portals
AkadTerm
http://termini.letonika.lv/
http://termini.lza.lv/term.php
Terminų bankas
http://terminai.vlkk.lt/pls/tb/tb.search
Snorre
Norsk termbank
http://www.standard.no/termbasen/
under development
Risten
http://www.risten.no/exist/risten/index.html
STD (Slovak terminology database)
http://data.juls.savba.sk/std/ProjectInformation
Termis
http://www.termis.fdv.uni-lj.si/index-en.html
Rikstermbanken
http://www.rikstermbanken.se
Termdat

URL:
Lithuania
URL:
Norway
URL:
Sápmi
URL:
Slovakia
URL:
Slovenia
URL:
Sweden
URL:
Switzerla
nd
URL:
Turkey
URL:
Wales
URL:

http://www.termdat.ch/
TDK Bilim ve sanat terimleri
http://www.tdk.gov.tr/
MAES-T
http://maes-t.com/

Κ.Β.

πλάληεζε κεγάισλ πλεπκάησλ
Βαζηζκέλνο ζην επηθφ κεζαησληθφ πνίεκα El Cid, ν Pierre
Corneille ζηα 1636, έγξαςε ηελ ηξαγηθνθσκσδία κε ηίηιν Le Cid.
ε θάπνην ζεκείν ηνπ έξγνπ ν πνηεηήο ιέεη:
«Mais aux âmes bien nées

Υώξα ή
Πεξηνρή
Basque
country
URL:
Bretagne
URL:

Canada
URL:
Catalonia
URL:
Croatia
URL:
Czech
Republic
URL:

Denmark
URL:
Estonia
URL:
Finland
URL:
France
URL:
Greece
URL:
Iceland

La valeur n’ attend pas

Σξάπεδα όξσλ

Le nombre des années».

Euskalterm
http://www1.euskadi.net/euskalterm/
TermOfis
http://www.ofisbzh.org/fr/ressources_linguistiques/indextermofis.php
Termium
http://www.termium.com
Cercaterm
http://www.termcat.cat/
Struna
http://struna.ihjj.hr/
Terminology Database
http://www.vlada.cz/en/evropskezalezitosti/terminologicka-databaze/terminologydatabase-41343/;
http://isap.vlada.cz/dul/zavaznet.nsf/ca?OpenView
Dansk termbank
under development
Esterm
http://mt.legaltext.ee/esterm/
Tieteen kansallinen termipankki (TTP)
http://tieteentermipankki.fi/wiki/Termipankki:Etusivu
FranceTerme
http://franceterme.culture.fr/FranceTerme/
Teleterm, Inforterm, Termterm
http://www.eleto.gr/en/termbases.htm
Orðabanki

Καη ζε δηθή κνπ κεηάθξαζε:
«ηηο θαινγελλεκέλεο ςπρέο, ε αξεηή, δελ
εμαξηάηαη από ην πόηε απηέο γελλήζεθαλ».
Σαμηδεχνληαο πίζσ ζην ρξφλν θαη δηαβάδνληαο έλα κηθξφ
απφζπαζκα πνπ δηαζψζεθε, απφ ην ιφγν Πξνο Μλεζίκαρνλ, ηνπ
κεγάινπ ξήηνξα Λπζία (455 – 380 π.Υ.), δηαπηζηψλνπκε φηη ν
πνηεηήο Καξθίλνο είπε θάπνηε:
«…ηαο γάξ εκθύηνπο
νξζώο παγείζαο….θξέλαο,
νπδείο επαίξεη θαηξόο εμακαξηάλεηλ»
θαη ζε κεηάθξαζε Γεσξγίνπ Κ. Κπξηαδή [1]:
«ηνλ από ηε θύζε θαινζεκειησκέλν λνύ,
θακηά πεξίζηαζε δελ ζπξώρλεη ζε ακαξηία»
Καηά ηελ ηαπεηλή κνπ άπνςε «αη έκθπηνη νξζώο παγείζαη θξέλεο»
δελ είλαη άιιν παξά νη «âmes bien nées», πνπ ε αξεηή ηνπο δελ
εμαξηάηαη απφ ην πφηε γελλήζεθαλ επεηδή θακηά πεξίζηαζε δελ ηηο
ζπξψρλεη ζε ακαξηία.
Με ρξνληθή δηαθνξά 2000 εηψλ πεξίπνπ, δχν κεγάινη άλδξεο
δηαηχπσζαλ ην ίδην πξάγκα, κε ηζνδχλακα πεξίηερλα ιεθηηθά
ζρήκαηα.
εκείσζε
Μαξηπξνχληαη δχν ηξαγηθνί πνηεηέο κε ην φλνκα Καξθίλνο σο εμήο:
Καξθίλνο ν Ξελνηίκνπ ν Θνξηθόο (5νο π.Υ.αηώλαο): ζηξαηεγφο ζηνλ
Πεινπνλλεζηαθφ πφιεκν, γελάξρεο ρνξεπηψλ θαη ηξαγηθφο πνηεηήο. (Γ).
Καξθίλνο ν Θνξηθόο (4νο π.Υ.): ηξαγηθφο πνηεηήο, εγγνλφο ηνπ νκσλχκνπ
ηξαγηθνχ πνηεηή, πνπ έδεζε ζηελ απιή ηνπ Γηνλπζίνπ ηνπ Νενηέξνπ θαη
θέξεηαη φηη έγξαςε 160 έξγα απφ ηα νπνία 11 θέξδηζαλ ζε αγψλεο. (Γ).

Βηβιηνγξαθία
Γ: Γηφδσξνο ηθειηψηεο
[1]: Λπζίαο, Άπαληα, Δθδφζεηο Κάθηνο, Αζήλα, 1993

Γ.Α.Σ.
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Αδαιέε ύιε θαη δαιηά
ηε Ραςσδία η, ζηίρνη, 233 – 234, [1], ηεο Οδχζζεηαο ηνπ Οκήξνπ,
ιέεη ν πνηεηήο γηα ηνλ Κχθισπα Πνιχθεκν, φηαλ κπαίλεη ζηε
ζπειηά ηνπ:
«..θέξε δ’ όβξηκνλ άρζνο, ύιεο αδαιέεο,…».
«κεηέθεξε δε ηεξάζηην βάξνο απφ μεξά μχια…»
Σν επίζεην αδαιένο, -ε, νλ, είλαη πνηεηηθφο ηχπνο ηνπ μεξφο, [5] θαη
παξάγεηαη απφ ην ξήκα άδσ, αδαίλσ, αδάλσ, θαηαδαίλσ, [3] δει.
μεξαίλσ θαη άδνκαη δει. μεξαίλνκαη,. Άιιεο ιέμεηο ηεο ίδηαο ξίδαο
είλαη ε άδα, ε δέζηε ηνπ ειίνπ, ε αδήλε θαη πηζαλφλ ν Αδάλ (γελ.
ηνπ Αδάλνο), γηφο ηνπ Λπθάνλα, γελάξρεο ηνπ πνιππιάλεηνπ
αξθαδηθνχ ιανχ ησλ Αδάλσλ (ησληζηί Αδήλσλ), θαζψο θαη ε ρψξα
απηψλ, ε Αδαλία.
Φαίλεηαη φηη ν ηξφπνο κεηαθνξάο (ζηνπο ψκνπο) ηεο «αδαιέεο
χιεο» δεκηνχξγεζε δηα κέζνπ ησλ αηψλσλ, ηελ έλλνηα ηνπ ηξφπνπ
κεηαθνξάο ζηνπο ψκνπο θαη ην «αδαιέε», έγηλε ν ηξφπνο
κεηαθνξάο ηεο «χιεο», ησλ μχισλ. Ύιε αδαιέε< αδαιέε <δαιηά.
Φαληάδνκαη φηη είλαη ν ίδηνο κεραληζκφο απφ ηνλ νπνίν ε έθθξαζε
«ζθσιήθσλ βξώκα» δει. ηξνθή ζθσιήθσλ, έθαλε ηελ ιέμε
«βξώκα» ζπλψλπκε ηεο βξώκαο – βξόκαο.
ηελ Αξθαδία, νη άλζξσπνη πξνζέζεηαλ έλα άιθα ζηελ αξρή ησλ
ιέμεσλ [2]: Βαζθαληνχξη-αβαζθαληνχξη, γλάξη – αγλάξη (ίρλνο),
γξαζθειηά – αγξαζθειηά (δξαζθειηά), αιαίκαξγνο – αιαίξκαγνο –
ιαίκαξγνο, αιπγαξηά – ιπγαξηά, ακπνπθηά – κπνπθηά, αθαιαξίδα –
θαιαξίδα (ην θπηφ θεληαχξεηα ηνπ ειηνζηαζίνπ).
Δίλαη πηζαλφ, επίζεο θαη κέζα απφ απηφ ην θαηλφκελν, λα
ζεσξήζεθε φηη ην «αδαιέε» ήηαλ αξρηθά «δαιέε», πνπ ζηε ζπλέρεηα
εμειίρζεθε ζε «δαιηά».

ξηληθό θζόγγν ν νπνίνο ζρεκαηίδεηαη ζην πίζσ κέξνο ηνπ
νπξαλίζθνπ (ζηε καιαθή ππεξψα) θαη ν νπνίνο δελ αθνχγεηαη ζαλ
[γ], αιιά πιεζηάδεη πξνο ηνλ θζφγγν [n] (<λ>) κε ηε δηαθνξά φηη ν
θζφγγνο [n] ζρεκαηίδεηαη ζην κπξνζηηλφ κέξνο ηνπ ζηφκαηνο
(γισζζνθαηληαθό). Απηφο, ινηπφλ, ν θζφγγνο, απηφ ην νπξαληθό
(καιαθνϋπεξσηθό) λη – πνπ, ζηε γξαθή, ζπκβνιίδεηαη κε ην
γξάκκα γάκα – είλαη ην άγκα (παξάγσγν ηνπ αξραίνπ ἂγλσκη =
ζραύω) ποσ ζσκβοιίδεηαη κε ηο ζύκβοιο ŋ ζηο Δηεζλές Φωλεηηθό
Αιθάβεηο. Άγμα, όκως, ιέγεηαη θαη ηο ίδηο ηο ζύκβοιο ασηό. Τα
αγγιηθά ηζοδύλακα (βιέπε ορηζκούς παραθάηω) είλαη:
άγκα -> agma, angma, eng
agma, n.
1. (in Latin and Greek) the velar nasal consonant sound, esp.
in those forms where it was represented by the letter g or
by gamma.
2. eng.
[< LGk; Gk: fracture]
eng, n.
the symbol, ŋ, that, in the International Phonetic Alphabet
and in the pronunciation alphabets of some dictionaries,
represents the voiced velar nasal consonant indicated in
this dictionary by (ng), as in the pronunciations of cling
(kling) and clink (klingk).
Also called agma, angma.
[1955–60; by analogy with the names of m and n]
(Webster’s Random House Dictionary)
Σν άγκα, φκσο, δελ είλαη θαζφινπ ζπάλην ζηα ειιεληθά. Μεξηθέο
ειιεληθέο ιέμεηο κε άγκα, δίλνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα:

ην ρσξηφ κνπ, Βνπηζαξά Αξθαδίαο, απφ ηα ρσξηά ηεο
Μεγαινπφιεσο, νη άλζξσπνη έιεγαλ:
«Έθεξα κηα δαιηά μχια», δει. έθεξα ζηελ πιάηε κνπ, ζηνπο
ψκνπο, έλα θνξηίν μχια, φρη κε θάπνην ππνδχγην.

αγρνο

[áŋρos]

άγγαξία

[aŋgaría]

αγρφλε

[aŋρóni]

ζθίγγα

[sfíŋga]

«Γηαηί δαιώζεθεο έηζη;» δει. γηαηί θνξηώζεθεο ζηελ πιάηε έηζη;

έγρνξδν

[éŋρorδo]

αγθάζη

[aŋgáζi]

«Θα ην πάσ δαιηά», δει. ζα ην θνξησζψ ζηνπο ψκνπο θαη ζα ην
πάσ. Δδψ ην δαιηά είλαη επίξξεκα.

έγγξαθν

[éŋγrafo]

έγθαηα

[éŋgata]

ην βηβιίν ηνπ Γνξηχληνπ Γηάλλε Α. Μαζέ [2], ζειίδα 145,
δηαβάδνπκε επίζεο:

εγγελήο

[eŋjenís]

πάγθνο

[páŋgos]

ζπγγξαθέαο

[siŋγraféas]

ζπφγγνο

[spóŋgos]

άηεγθηνο

[áteŋktos]

ζάιπηγγα

[sálpiŋga]

ειέγρσ

[eléŋρo]

ζαιπηγθηήο

[salpiŋktís]

έιεγμα

[éleŋksa]

πιαγθηφλ

[plaŋktón]

Εαιηά: θνξηίν πάλσ ζηηο πιάηεο ελφο αηφκνπ. Κπξίσο ηα θιαδηά
απφ πνπξλάξηα, πνπ θνπβαινχζαλ νη γπλαίθεο, δεκέλα
ζηηο πιάηεο ηνπο.
Εαινύθα: Καβάια ζην ζβέξθν, πάλσ ζηνπο ψκνπο,

Λέμε

Πξνθνξά

Λέμε

Εαιώλνκαη: Φνξηψλνκαη ζηελ πιάηε θνξηίν,

Κ.Β.

Δπίζεο, ζην βηβιίν ηεο Αθαθίαο Κνξδφζε [4] ζει. 30, δηαβάδνπκε:
Εαιηά ή δαιώλνκαη: θνξηίν κε μχια πνπ έθεξλαλ πάλσ ζηελ
πιάηε νη ρσξηθέο γηα ηα πνπιήζνπλ ζηελ πφιε θαη
θψλαδαλ «Εαιηά, θηι’λαααδα!»
Βηβιηνγξαθία
[1] Όκεξνο, Οδχζζεηα, εθδφζεηο Κάθηνο, Αζήλα, 1992
[2] Παξνηκίεο θαη ηδησκαηηθέο εθθξάζεηο Αξθαδίαο, Λεμηθφ ληνπηνιαιηάο
Αξθαδίαο, Γηάλλε Α. Μαζέ, Πεηξαηάο 2009,
[3] Λεμηθφ Liddell-Scott,
[4] Μηιήζηε Μεζνινγγίηηθα, Αθαθία Κνξδφζε, β΄ έθδνζε ζπκπιεξσκέλε,
Αζήλα 1983,
[5] Λεμηθφλ Οκεξηθφλ, πεξηέρνλ πάζαο ηαο Παξ’ Οκήξσ θαη ηνηο Οκεξίδαηο
ιέμεηο, Δλ Αζήλαηο, 1901, Βηβιηνεθδνηηθά Καηαζηήκαηα Αλαζηαζίνπ Γ.
Φέμε.
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ηε ΓΩΝΗΑ ΣΟΤ ΓΔΤ5 έια θη εζύ
TP

PT

Το άγμα
Έλαο θζόγγνο ηεο ειιεληθήο πνπ δελ
ζπκβνιίδεηαη κε δηθό ηνπ γξάκκα
Κάζε αλαγλψζηεο ηνπ «Ο» πνπ έρεη εθθέξεη, θάπνηα ζηηγκή, ηε ιέμε
άγρνο ζα παξαηήξεζε φηη εθείλν ην γάκα <γ> ζηε γξαθή ηεο ιέμεο
δελ αληηπξνζσπεχεη ηνλ θζφγγν [γ] φπσο απηφο αθνχγεηαη π.ρ. ζηε
ιέμε <γάηα> ή ζηε ιέμε <γεθχξη>, αιιά ζπκβνιίδεη εθείλνλ ηνλ
5
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ΓΔΤ: Γεληθφ Δπηζηεκνληθφ πκβνχιην ηεο ΔΛΔΣΟ

Πξνθνξά

«ΟΡΟΓΡΑΜΜΑ»
Σν «Οξφγξακκα» είλαη δηκεληαία έθδνζε ηεο Διιεληθήο Δηαηξείαο
Οξνινγίαο (ΔΛΔΣΟ) γηα ηελ αιιεινελεκέξσζε ησλ κειψλ ηεο θαη
επξχηεξνπ θχθινπ απνδεθηψλ γηα ζέκαηα ηεο Διιεληθήο Γιψζζαο θαη
Οξνινγίαο.
Ηδηνθηήηεο:
Διιεληθή Δηαηξεία Οξνινγίαο (ΔΛΔΣΟ)
Δθδφηεο:
Κ. Δ. Βαιενληήο, Πξφεδξνο ηεο ΔΛΔΣΟ
πληάθηεο θχιινπ: Κψζηαο Βαιενληήο, Γηψξγνο Α. Σζηάκαο
Δθδνηηθή Οκάδα: Κψζηαο Βαιενληήο, Θεφθηινο Βακβάθνο,
Άλλα Νηθνιάθε, Καηεξίλα Εεξίηε, Σάληα Βαιενληή
Σειέθσλα: 6974321009, 210-8662069
Σειενκνηφηππν:
210-8068299
Ζι-Σαρπδξνκείν:
valeonti@otenet.gr
Ηζηφηνπνο (φια ηα θχιια): http://www.eleto.gr/gr/orogramma.htm
Γίλνληαη δεθηέο ζπλεξγαζίεο. Απαξαίηεηεο πξνυπνζέζεηο ηα θείκελα λα
είλαη ζε επεμεξγάζηκε ειεθηξνληθή κνξθή, ζχληνκα θαη έηνηκα γηα
δεκνζίεπζε δίρσο λα απαηηείηαη παξαπέξα επεμεξγαζία.
Σα δεκνζηεχκαηα πνπ πξνζππνγξάθνληαη κε αξρηθά απερνχλ ηηο
πξνζσπηθέο απφςεηο ηνπ/ηεο ζπληάθηε/ζπληάθηξηάο ηνπο, ην πιήξεο
φλνκα ηνπ/ηεο νπνίνπ/νπνίαο πεξηιακβάλεηαη ζηνπο ζπληάθηεο ηνπ
εθάζηνηε θχιινπ.
Σα ζέκαηα ησλ άξζξσλ ηεο «ΓΩΝΗΑ ΣΟΤ ΓΔΤ» έρνπλ ζπδεηεζεί ζην
ΓΔΤ θαη ε δεκνζίεπζε γίλεηαη χζηεξα απφ απφθαζή ηνπ.
Δπηηξέπεηαη ε αλαδεκνζίεπζε ή ε αλαπαξαγσγή θεηκέλσλ ηνπ «Ο» κε
ηελ ππνρξέσζε αθελφο λα αλαθέξεηαη ε πεγή ησλ θεηκέλσλ θαη
αθεηέξνπ, πξνθεηκέλνπ πεξί νιφθιεξσλ άξζξσλ, λα εμαθνινπζήζνπλ
απηά λα δηαηίζεληαη δσξεάλ ζε θάζε ελδηαθεξφκελν ρσξίο θακηά
δέζκεπζε· ζε αληίζεηε πεξίπησζε ρξεηάδεηαη άδεηα ηεο ΔΛΔΣΟ.

