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Σα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαη ηνπ Γεληθνύ
Δπηζηεκνληθνύ πκβνπιίνπ (ΓΔΤ) ηεο ΔΛΔΣΟ ζαο
επρφκαζηε κέζα απφ ηελ θαξδηά καο:
Υξόληα Πνιιά! Καιή Υξνληά! Σν 2013 λα είλαη εηξεληθό,
δεκηνπξγηθό θαη ειπηδνθόξν!
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Πξόζθιεζε

Καιή Υξνληά!
Αγαπεηνί αλαγλψζηεο, κέιε θαη θίινη ηεο ΔΛΔΣΟ,

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)

Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο ΔΛΔΣΟ πξνζθαιεί ηα κέιε
θαη ηνπο θίινπο ηεο ζηελ εθδήισζε γηα ηελ θνπή ηεο
Πίηαο 2013, πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζην μελνδνρείν
«ΑΜΑΛΗΑ» (Λεσθ. Βαζηιίζζεο Ακαιίαο 10, Αζήλα, ηει.
210 3237301) ηε Δεπηέξα, 4-2-2013 θαη ώξα 6.30 – 9.30
κ.κ. Σηκή ζπκκεηνρήο 20 επξώ ην άηνκν. Γηα ιφγνπο
εθηίκεζεο ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ησλ αηφκσλ πνπ ζα

Ζ ειιεληθή γιώζζα θαη νξνινγία λα εμαθνινπζήζνπλ λα

παξεπξεζνχλ παξαθαινχκε – ην αξγόηεξν ωο ηελ 1-2-

είλαη ζην θέληξν ηνπ ελδηαθέξνληφο ζαο, γηαηί απνηεινχλ

2013 – λα δειώζεηε αλ ζα ζπκκεηάζρεηε δίλνληαο θαη

αμία πνπ πξέπεη λα δηαθπιαρζεί αιψβεηε απφ ηηο δπζκελείο

ηνλ αξηζκφ ησλ αηφκσλ πνπ ελδερνκέλσο ζα ζαο

πνιηηηθέο, νηθνλνκηθέο θαη θνηλσληθέο ζπλζήθεο πνπ καο

ζπλνδεχνπλ:

βαζαλίδνπλ. Ζ ειιεληθή γιώζζα είλαη ν θχξηνο ζπλδεηηθφο
ηζηφο πνπ ζπλδέεη φια ηα κέιε ηεο θνηλωλίαο καο θαη

ζηα ηειέθσλα: 6974321009, 6944421417 ή
ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε: valeonti@otenet.gr

πξέπεη λα εμαθνινπζήζεη λα είλαη δωληαλόο θαη ηθαλόο λα
ηελ ζηεξίδεη. Να είζηε φινη θαιά!

“Παξάζηαζε θαη αλαπαξάζηαζε”
Αλαδξάζεηο
ην θχξην άξζξν ηνπ πξνεγνχκελνπ θχιινπ ηνπ «Ο», κε ηίηιν
«Παξάζηαζε θαη αλαπαξάζηαζε», αζρνιεζήθακε κε ηνπο φξνπο
παξάζηαζε θαη αλαπαξάζηαζε θαη ηδηαίηεξα κε ηελ απφδνζε ηεο
αγγιηθήο ιέμεο representation κε ηελ ειιεληθή ιέμε παξάζηαζε,
δίλνληαο θαη πιήζνο παξαδεηγκάησλ ηεο ειιεληθήο απφδνζεο
αγγιηθψλ φξσλ πνπ πεξηέρνπλ ηε ιέμε representation. Απφ ηελ
έξεπλα ζηα ζχγρξνλα ιεμηθά ηεο Νέαο Διιεληθήο θαηαιήμακε ζην
ζπκπέξαζκα:
«Ώζηε:
παξάζηαζε ελφο πξάγκαηνο, κηαο έλλνηαο ή ελφο
γεγνλφηνο είλαη ε απφδνζή ηνπο κε απηά, αηζζεηά,
αληηιεπηά κέζα ή ε κλεκνληθή εηθφλα ηνπο.
αλαπαξάζηαζε ελφο πξάγκαηνο, κηαο έλλνηαο ή ελφο
γεγνλφηνο ηα νπνία δελ ππάξρνπλ πιένλ είλαη ε ησξηλή, ε
λέα (εθ λένπ) παξάζηαζή ηνπο ή απνκίκεζή ηνπο.»
ρεηηθά κε ην ζέκα, ππήξμαλ απφ ηνπο αλαγλψζηεο ηνπ «Ο» δχν
αλαδξάζεηο ηειεθσληθψο θαη κέζσ ει-ηαρπδξνκείνπ:
– απφ ηνλ θ. Γηώξγν Λεπθαδίηε, θαζεγεηή ηνπ Παλεπ. ηεο Πάηξαο,
ν νπνίνο έρεη αλαθεξζεί ζ’ απηφ ην ζέκα ζην βηβιίν ηνπ «Μέζνδνη
Παξαζηάζεσλ», 2005, θαη κε ηνλ νπνίν ζα ππάξμεη πεξαηηέξσ
επηθνηλσλία θαη αληαιιαγή απφςεσλ θαη


– απφ ην κέινο ηεο ΔΛΔΣΟ, θ. Υξπζόζηνκν Παπαζπύξνπ,
ρεκηθφ, γισζζνιφγν, κε ηνλ νπνίν είρακε ηελ αθφινπζε ειαλληλογραφία:
From: Chrissostomos Papaspyrou
Subject: Re: Orogramma No117
Καιεκέξα ζαο, αγαπεηέ θύξηε Βαιενληή!
Με κεγάιν ελδηαθέξνλ δηάβαζα ην θείκελν γηα ηελ
παξάζηαζε θαη ηελ αλαπαξάζηαζε ζην ηειεπηαίν ηεύρνο ηνπ
πεξηνδηθνύ «Οξόγξακκα». Καηάιαβα ηνλ πξνβιεκαηηζκό
πνπ δηαηππώλεηαη θαη δελ έρσ λα πξνζζέζσ θάηη παξαπάλσ
ζηελ ηειηθή επηινγή ηεο απόδνζεο ησλ αγγιόγισζζσλ όξσλ
ζηα ειιεληθά.
Ωζηόζν, ζα κνύ επηηξέςεηε λα ππνβάισ έλα εξώηεκα: Σί
γίλεηαη κε ηελ απόδνζε ησλ ζπλαθώλ όξσλ από ηνλ ρώξν
ηεο ηέρλεο, ησλ καζεκαηηθώλ, ηεο θηινζνθίαο, ηεο
(γλσζηαθήο) ςπρνινγίαο θαη ηεο γισζζνινγίαο, ηδηαίηεξα
ζηελ γαιιηθή θαη ηελ γεξκαληθή, όπνπ ππάξρεη ζαθήο
δηάθξηζε αλάκεζα ζηελ παξάζηαζε αθ' ελόο (présentation/
Präsentation) θαη ζηελ αλαπαξάζηαζε (représentation/
Repräsentation) αθ' εηέξνπ;

OROGRAMMA No 118, January – February 2013,
ISSN 1106-1073
Bimonthly edition of
Hellenic Society for Terminology (ELETO)
Epidavrou & Artemidos 6, GR-15125 MAROUSI GREECE

ΟΡΟΓΡΑΜΜΑ Αξ.118

Δγώ, πξνζσπηθά, έρνληαο αζρνιεζεί θπξίσο κε ηελ
γεξκαλόγισζζε βηβιηνγξαθία ζηηο ζπνπδέο θαη ζην
αθαδεκατθό κνπ έξγν, βιέπσ όηη ζηα σο άλσ γλσζηηθά
αληηθείκελα ε δηάθξηζε αλάκεζα ζηελ παξάζηαζε θαη ζηελ
αλαπαξάζηαζε είλαη πνιύ ζνβαξό δήηεκα (π.ρ. άιιν πξάγκα
είλαη ε παξάζηαζε ηεο «πξαγκαηηθόηεηαο» θαη άιιν ε
αλαπαξάζηαζή ηεο). Καηαλνώ όηη νη αξρηθνί ιαηηληθνί όξνη:
praesentatio/repraesentatio δελ έρνπλ
θαηαιήμεη
κε
ηζνδύλακν ζεκαζηνινγηθό πεξηερόκελν ζε όιεο ηηο ζύγρξνλεο
επξσπατθέο γιώζζεο. Όκσο, ζεσξώ όηη νθείινπκε λα
παξαρσξνύκε θαη κία αλεθηή επειημία ζηελ απόδνζε
μελόγισζζσλ όξσλ ζηα ειιεληθά.
Θα ραηξόκνπλ λα κάζσ ηελ άπνςε θαη άιισλ ζπλαδέιθσλ
ηεο ΔΛΔΣΟ πνπ έρνπλ εκπεηξία ζηα σο άλσ γλσζηηθά πεδία
πνπ αλέθεξα.
άο επραξηζηώ θαη ζάο εύρνκαη θαιέο γηνξηέο θαη έλαλ
επηπρηζκέλν θαη δεκηνπξγηθό θαηλνύξγην ρξόλν!
Υξπζόζηνκνο Παπαζπύξνπ
From: Kostas Valeontis
To: 'Chrissostomos Papaspyrou'
Subject: RE: Orogramma No117
Αγαπεηέ θ. Παπαζπύξνπ,
Υξόληα Πνιιά θαη Καιή Υξνληά!
ρεηηθά κε ηνλ πξνβιεκαηηζκό ζαο, έρσ λα πσ θαηαξράο όηη
ππνςηάδνκαη όηη ηα présentation/Präsentation δελ
αθίζηαληαη ηνπ αγγιηθνύ presentation ην νπνίν αληηζηνηρεί
ζην ειιεληθό παξνπζίαζε όπσο θαη ρξεζηκνπνηείηαη.
ύκθσλα δε κε ην Λεμηθό ηνπ Ιδξ. Σξηαληαθπιιίδε:
παξνπζίαζε ε
[parusíasi] Ο33 : ε
ελέξγεηα
ή
ην
απνηέιεζκα ηνπ παξνπζηάδω: α. όηαλ ζπζηήλσ έλα
πξόζσπν ζε θάπνην άιιν, ζπλήζ. ζε κηα επίζεκε δηαδηθαζία
πξνζέιεπζεο, γλσξηκίαο θηι.: Kαηά ηελ ~ ηνπ λένπ δηεπζπληή
ν πξόεδξνο αλαθέξζεθε εθηελώο ζην επηζηεκνληθό ηνπ
έξγν. β. όηαλ εκθαλίδω θη. άγλωζην ζηνπο ππόινηπνπο:
H ~ ησλ απνδεηθηηθώλ ζηνηρείσλ πξνθάιεζε αίζζεζε ζην
δηθαζηήξην. || γηα ηειενπηηθή θπξίσο εθπνκπή, κεηάδνζε ή
εθθώλεζε: ηελ ~ ησλ λπρηεξηλώλ εηδήζεσλ. H ~ ησλ
απνηειεζκάησλ ησλ εθινγώλ.γ. όηαλ επηδεηθλύω, εθζέηω
θη., ζπλήζ. έξγν ηέρλεο, ζε θνηλή θξίζε: H ~ ησλ
εθζεκάησλ ήηαλ άςνγε. Kαηά ηελ~ ηνπ λένπ ηνπ βηβιίνπ.
[ιόγ. παξνπζηαprésentation]

(παξνπζηάδσ)

-ζηο > -ζε κηθξδ.

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 (Γηεζλέο Κέληξν Πιεξνθνξηώλ γηα
ηελ Οξνινγία: http://linux.infoterm.org/), θαη απφ ηελ EAFT
(Δπξσπατθή Έλσζε Οξνινγίαο: www.eaft-aet.net ), ησλ νπνίσλ ε
ΔΛΔΣΟ είλαη κέινο.
1. Δπηγξακκηθή εξγνκήγπξε ηεο IULATERM ζρεηηθά κε ηελ
κεζνδνινγία ηεο νξνινγηθήο εξγαζίαο. Έλαξμε: 16 Ηαλ. 2013
(http://www.iula.upf.edu/teronlform0uk.htm)
2. 4ε πλάληεζε Διιελφθσλσλ Μεηαθξαζενιφγσλ, 23, 24 θαη
25 Μαΐνπ 2013 ζην Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο,
3. Γηαθήξπμε ηεο Δηαηξείαο Οπαιηθήο Γιψζζαο (Welsh Language
Society) γηα ηελ δηαθχιαμε ηεο νπαιηθήο γιψζζαο
(http://cymdeithas.org/node/3795)
4. πλέδξην TOTh 2013 Terminology & Ontology: Theories and
applications, 4–7 Ηνπλίνπ 2013, Chambéry, Γαιιία
(http://www.porphyre.org/toth/)
5. πλέδξην Nordterm 2013, κε ζέκα «Απφ ηε βαζηθή εξγαζία
ζηε ζπληήξεζε – Οξνινγηθή εγαζία βήκα πξνο βήκα (From
basic work to maintenance – terminology work step by step.),
ηνθρφικε,
17–20
Ηνπλίνπ
2013.
(http://www.nordterm.net/wiki/en/index.php/Nordterm_2013)
6. Σν 5-ήκεξν Γηεζλέο Θεξηλφ ρνιείν Γηαρείξηζεο ηεο
Γηαθνξεηηθφηεηαο 2013 (International Diversity Management
Summer School - IDSS 2013), 22 – 26 Ηνπιίνπ 2013, Βηέλλε,
Απζηξία
http://www.forum-european-diversity-management.eu/events/
7. 19ν Δπξσπατθφ πκπφζην γηα ηηο Δηδηθέο Γιψζζεο (19th
European Symposium on Languages for Special Purposes –
LSP 2013), 8–10 Ινπιίνπ 2013 Βηέλλε, Απζηξία
(https://lsp2013.univie.ac.at/home/)
8. 23ν Παγθφζκην πλέδξην Φηινζνθίαο, Αζήλα, 4-10 Απγνχζηνπ
2013 (http://www.wcp2013.gr/).

Κ.Β.

γαιι.

Οξνινγηθνί πόξνη

Αιιά, άιιν είλαη ην παξνπζηάδω θαη άιιν ην παξηζηάλω.
Φπζηθά, γηα λα παξνπζηάζω θάηη πξέπεη πξώηα λα ην έρσ
παξαζηήζεη κε απηά, θπζηθά, αληηιεπηά κέζα. Π.ρ. όηαλ
ιύλσ ζηνλ πίλαθα έλα καζεκαηηθό πξόβιεκα θάλσ
παξνπζίαζε ηεο ιύζεο, όκσο νη εθθξάζεηο πνπ γξάθσ:
α+β+γ-δ, α2+βρ+γ, ινγA, ½γt2 θηι. είλαη (θαη αλέθαζελ έηζη
ιέγνληαλ) αιγεβξηθέο παξαζηάζεηο κε ηηο νπνίεο
παξηζηάλω ηα αξηζκεηηθά κεγέζε θαη ηηο αξηζκεηηθέο πξάμεηο
πνπ ρξεζηκνπνηώ ζηελ παξνπζίαζε ηεο ιύζεο κνπ. Σελ ίδηα
ιύζε, αλ π.ρ. δελ είλαη πνιύπινθε, κπνξώ λα ηελ πσ θαη
πξνθνξηθά θαη ηόηε ζα ηελ παξνπζηάζω κε ιεθηηθέο
εθθξάζεηο (δει. ιεθηηθέο παξαζηάζεηο) ηζνδύλακεο κε ηηο
γξαπηέο, π.ρ. αληί λα γξάςσ ινγA ζα πσ πξνθνξηθά:
[loγáriζmos tu álfa] θαη ηα δύν απηά (ην γξαπηό θαη ην
πξνθνξηθό) είλαη παξαζηάζεηο ηεο ίδηαο έλλνηαο, δειαδή ηεο
έλλνηαο, «ινγάξηζκνο ηνπ Α», πνπ είλαη θάηη λνεηό. ε όια ηα
παξαπάλσ, πνπζελά δελ ρξεηάδνκαη ηελ αλαπαξάζηαζε.
Μπνξώ, όκσο, λα επαλέιζσ ζην Οξόγξακκα, λα δεκνζηεύζσ
ηνλ πξνβιεκαηηζκό ζαο – αλ δελ έρεηε αληίξξεζε – θαη λα
δεηήζσ λα εθθξαζηνύλ θαη άιιεο γλώκεο, θαη γηα άιια
ζεκαηηθά πεδία.
Κώζηαο Βαιενληήο

Δπηγξακκηθό θαηαιαλν-ησπανο-αγγλικό ιεμηθό κε
όξνπο ηωλ θνηλωληθώλ δηθηύωλ
Όπσο καο ελεκεξψλεη ε EAFT, ε TERMCAT έρεη εθδψζεη έλα
ιεμηθφ γηα ηα θνηλσληθά δίθηπα (Terminologia bàsica de les
xarxes socials), ην νπνίν πεξηιακβάλεη πεξίπνπ εθαηφ φξνπο ησλ
θνηλσληθψλ δηθηχσλ, ηδηαίηεξα ηνπ Φέηζκπνπθ θαη ηνπ Σνπίηεξ, κε
νξηζκνχο ζηα θαηαιαληθά θαη ηζνδχλακνπο φξνπο ζηα ηζπαληθά θαη
ζηα αγγιηθά.
Οη φξνη πνπ πεξηιακβάλνληαη έρνπλ εμαρζεί απφ ηνλ Οδεγό
Υξήζεο ησλ θνηλσληθώλ δηθηύσλ ηεο Κπβέξλεζεο ηεο Καηαινλίαο.
Ζ ρξήζε ηνπ ιεμηθνχ δηαηίζεηαη δσξεάλ ζηελ ηζηνζειίδα:
http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/156/Presentacio/

Κ.Β.

ΟΜΔΟΓΔΚ
Οκάδα Δξγαζίαο Οξνινγίαο Γηαρείξηζεο Δλαέξηαο
Κπθινθνξίαο
Σν ΓΔΤ ραηξεηίδεη ηε δεκηνπξγία ηεο ΟΜΔΟΓΔΚ (Οκάδαο
Δξγαζίαο Οξνινγίαο Γηαρείξηζεο Δλαέξηαο Κπθινθνξίαο)
ζηελ Τπεξεζία Πνιηηηθήο Αεξνπνξίαο (ΤΠΑ) θαη εχρεηαη
επφδσζε ησλ εξγαζηψλ ηεο.

Δπεηδή ελδέρεηαη λα ππάξρεη θαη απφ άιινπο παξφκνηνο
πξνβιεκαηηζκφο κε απηφλ ηνπ θ. Υ. Παπαζπύξνπ, πξνζζέηνπκε
ζηε ζπδήηεζε θαη ηνλ φξν παξνπζίαζε θαη ξσηάκε ηνπο
αλαγλψζηεο ηνπ «Ο» λα καο πνπλ αλ ζην ζεκαηηθφ πεδίν θάπνηνπ:
α. ρξεζηκνπνηνχληαη νη φξνη παξάζηαζε, αλαπαξάζηαζε θαη
παξνπζίαζε γηα δηάθξηηεο (δηαθνξεηηθέο) έλλνηεο θαη

Σελ ΟΜΔΟΓΔΚ απνηεινχλ νη:
Νίθνο Παπαδόπνπινο, ζπληνληζηήο
Δπακεηλώλδαο Ακωξάηεο
Υξήζηνο Φαζηάο
Νίθνο Πνύζηνο
Γήκεηξα Ενπξνύδε
Κώζηαο Παηνύξαο

β. πψο απηνί νη φξνη αληηζηνηρίδνληαη κε ηνπο μελφγισζζνπο
presentation, representation ή κε άιινπο φξνπο, ζηελ
αγγιηθή, ηε γαιιηθή, ηε γεξκαληθή ή άιιε απφδνζή ηνπο.

Ζ ΔΛΔΣΟ ζα είλαη ζε ζπλερή επηθνηλσλία κε ηελ Οκάδα θαη ζα ηεο
παξάζρεη ηελ απαηηνχκελε νξνινγηθή βνήζεηα γηα ηελ πξφνδν ησλ
εξγαζηψλ ηεο θαη ηδηαίηεξα ζηα πξψηα βήκαηά ηεο.

Κ.Β.
2
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68. ζεκαηηθή ζπιινγή

Φηινηειηθή νξνινγία (2)
(πκπιήξωκα-ζπλέρεηα από ην Φύιιν αξ.115)

ε ζπιινγή ησλ γξακκαηνζήκσλ πνπ έρνπλ ζρέζε κε έλα
ζέκα αλεμαξηήησο θξάηνπο
69. θάξηεο «maximum prepaid»

54. αζιεηηθό
γξακκαηφζεκν πνπ έρεη παξαζηάζεηο ζρεηηθέο κε ηνλ
αζιεηηζκφ θαη ηα αζιεηηθά αγσλίζκαηα θάζε είδνπο. Ζ
ζπιινγή ησλ αζιεηηθψλ γξακκαηνζήκσλ είλαη ζεκαηηθή
ζπιινγή. ηηο 25 Μαξηίνπ 1896 επ’ επθαηξία ησλ πξψησλ
Οιπκπηαθψλ Αγψλσλ εθδφζεθε ε αλακλεζηηθή ζεηξά απφ
12 αμίεο πνπ θηινηέρλεζε ν Διβεηφο θαζεγεηήο
A. Guilleron θαη ε εθηχπσζε ησλ πιαθψλ έγηλε απφ ην
Γαιιηθφ Σππνγξαθείν.

νη θάξηεο πνπ θπθινθνξνχλ παξάιιεια κε ηηο ζεηξέο
γξακκαηνζήκσλ θαη θέξνπλ παξαζηάζεηο αληίζηνηρεο κε
απηέο ησλ γξακκαηνζήκσλ ηεο θάζε ζεηξάο. Φέξνπλ θαη
αλάινγν γξακκαηφζεκν επηθνιιεκέλν θαη ζθξαγηζκέλν κε
ηελ εηδηθή αλακλεζηηθή ζθξαγίδα ηεο πξψηεο εκέξαο
θπθινθνξίαο.
70. ιαβίδα

ζηνπο

ε ηζηκπίδα κε ηελ νπνία πηάλνπλ νη θηινηειηζηέο ηα
γξακκαηφζεκα γηα ηελ πξνθχιαμε απφ ηδξψηα,
ιηπαξφηεηα θαη απνηππψκαηα ησλ δαθηχισλ
71. νδόληωζε, ρωξίο

Σα ειιεληθά γξακκαηφζεκα πνπ επηζήκσο αθπξψζεθαλ
είλαη ηα γξακκαηφζεκα ηεο Σνπξηζηηθήο ζεηξάο ηνπ 1961

ηα γξακκαηφζεκα ηα νπνία έρνπλ μεθχγεη απφ ην
δηαηξεηηθφ κεράλεκα ή έρνπλ θπθινθνξήζεη επίζεκα
ρσξίο νδφλησζε. Υσξίο νδφλησζε είλαη ηα ειιεληθά
γξακκαηφζεκα ησλ πξψησλ εθδφζεσλ ηνπ 1861–65.

55. αθαηαρώξεην
γξακκαηφζεκν πνπ δελ έρεη
θαηαιφγνπο γξακκαηνζήκσλ

θαηαρσξεζεί

56. αθπξωζέλ

72. ξνινγάθηα

57. αλαηύπωζε
ε επαλέθδνζε ελφο ή πεξηζζφηεξσλ γξακκαηνζήκσλ πνπ
έρνπλ εμαληιεζεί
58. αμία εκπνξηθή
ε ηηκή ζηελ νπνία πσινχληαη ζην ειεχζεξν εκπφξην ηα
γξακκαηφζεκα πνπ έρνπλ απνζπξζεί απφ ηελ
θπθινθνξία. πλήζσο είλαη ε ηηκή πνπ αλαγξάθεηαη ζηνπο
θαηαιφγνπο.
59. αμία νλνκαζηηθή
ε ηηκή πνπ αλαγξάθεηαη ζηα γξακκαηφζεκα θαη ζηελ
νπνία πσινχληαη απφ ηελ Σαρπδξνκηθή Τπεξεζία
60. απνηακηεπηήο
απηφο πνπ αγνξάδεη γξακκαηφζεκα, ζπλήζσο ζε κεγάιεο
πνζφηεηεο, απφ ηελ Σαρπδξνκηθή Τπεξεζία ζηελ
νλνκαζηηθή ηνπο αμία γηα επέλδπζε ρξεκάησλ θαη
κειινληηθή θεξδνζθνπία
61. άξζε θπθινθνξίαο
ε παχζε ηεο θπθινθνξίαο νξηζκέλσλ γξακκαηνζήκσλ ή
ζεηξάο γξακκαηνζήκσλ. Ζ άξζε γίλεηαη είηε ιφγσ
εμάληιεζεο ησλ απνζεκάησλ είηε επεηδή πξφθεηηαη λα
εθδνζνχλ λέα κε δηαθνξεηηθή αμία. Απφ 1εο Ηαλνπαξίνπ
2003 φια ηα ειιεληθά γξακκαηφζεκα ζε δξαρκέο έπαςαλ
λα θπθινθνξνχλ ιφγσ ηεο εηζαγσγήο ηνπ επξψ.
62. αηηκνιόγεηα
ηα γξακκαηφζεκα ησλ νπνίσλ νη ηηκέο δελ αλαθέξνληαη
ζηνπο θαηαιφγνπο είηε δηφηη δελ έγηλαλ εκπνξηθέο πξάμεηο
ζ’ απηά, είηε δηφηη είλαη ζπάληα θαη έρνπλ ηηκή δηάζεζεο, είηε
δηφηη εθδφζεθαλ πξηλ ηελ εθηχπσζε ησλ θαηαιφγσλ
63. γξακκαηνζεκεκπνξία
ε εκπνξία γξακκαηνζήκσλ θαη φισλ ησλ ζρεηηθψλ κε ηε
ζπιινγή ηνπο εηδψλ φπσο θάθεινη, αλακλεζηηθέο
ζθξαγίδεο, ρξνλνινγηθά ζήκαληξα θιπ. Πξνο ην ηέινο ηνπ
19νπ αηψλα δεκηνπξγήζεθε ην εκπφξην γξακκαηνζήκσλ σο
μερσξηζηή εκπνξηθή απαζρφιεζε κε ηελ ζχζηαζε
αλσλχκσλ εηαηξεηψλ πνπ δηαζέηνπλ δίθηπν αληαπνθξηηψλ
ζε φιν ηνλ θφζκν.
64. γξακκαηνζεκνκαλήο
απηφο πνπ αζρνιείηαη
γξακκαηνζήκσλ

κε

πάζνο

κε

ηε

ζπιινγή

65. γξακκαηνζπιιέθηεο
ν θηινηειηζηήο πνπ αζρνιείηαη κε ηε ζπιινγή νιφθιεξσλ
επηζηνιψλ πνπ έρνπλ ηαρπδξνκεζεί θαλνληθά ή πνπ
θέξνπλ αλακλεζηηθέο ή άιιεο ζθξαγίδεο
66. εθζέζεηο
εθζέζεηο πνπ γίλνληαη απφ θηινηειηθέο νξγαλψζεηο ή
ηαρπδξνκηθέο ππεξεζίεο
67. εηαηξηθό
Ζ δήηεζε πνπ παξνπζίαζε ην πξνζσπηθφ γξακκαηφζεκν
νδήγεζε ζηνλ ζρεδηαζκφ ελφο λένπ πξντφληνο, ηνπ
εηαηξηθνχ γξακκαηνζήκνπ. Σν εηαηξηθφ ζθνπεχεη ζηελ
πξνβνιή ησλ εηαηξεηψλ.

νλνκάδνληαη
ηα
ελάξηζκα
γξακκαηφζεκα
πνπ
θαηαζθεπάζηεθαλ κε ηε ιηζνγξαθηθή κέζνδν ζηε Βηέλλε ην
1875–76 θαη ην 1890–93. Έρνπλ ρξψκα πξάζηλν κε
δηάθνξεο απνρξψζεηο θαη αλαγξάθεηαη ε αμία ηνπο θαη ε
ιέμε «Δηζπξαθηένλ».
73. ηηκή θαηαιόγνπ
ε ηηκή θάζε γξακκαηνζήκνπ πνπ αλαθέξεηαη ζηνπο
εηδηθνχο θαηαιφγνπο γξακκαηνζήκσλ. Ζ ηηκή απηή
δηαθέξεη γηα ηα αζθξάγηζηα θαη γηα ηα ζθξαγηζκέλα.
74. ηηξάδ
ε πνζφηεηα ησλ γξακκαηνζήκσλ πνπ εθηππψλνληαη ζε
πιήξεηο ζεηξέο
75. θαθόο κεγεζπληηθόο
ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ εμέηαζε ησλ ιεπηνκεξεηψλ ηνπ
γξακκαηνζήκνπ
76. θηινηειηθά κνπζεία
ηα κνπζεία ζηα νπνία θαηαηίζεληαη θαη θπιάζζνληαη φια ηα
αληηθείκελα πνπ έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί απφ ηελ
Σαρπδξνκηθή Τπεξεζία θαη ηα νπνία έρνπλ απνηειέζεη
ζηαζκφ ζηελ εμέιημε θαη νξγάλσζή ηεο. Σν 1978 ηδξχζεθε
ην Σαρπδξνκηθφ Φηινηειηθφ Μνπζείν ζε θηήξην πνπ
δσξήζεθε απφ ηνπο Αλδξέα θαη Νία ηξάηνπ, θαζψο
επίζεο ζηελ Αξραία Οιπκπία ππάξρεη Αζιεηηθφ Φηινηειηθφ
Μνπζείν πνπ ηδξχζεθε απφ ηνλ Γ. Παπαζηεθάλνπ θαη
δσξήζεθε ζηελ Διιεληθή Δπηηξνπή Οιπκπηαθψλ Αγψλσλ.
77. θηινηειηθά πεξηνδηθά
πεξηνδηθά πνπ εθδίδνληαη απφ θηινηειηθέο επηζηεκνληθέο
εηαηξείεο, ελψζεηο, εθδνηηθνχο νίθνπο θαη ηδηψηεο θαη ηα
νπνία αζρνινχληαη κε θηινηειηθέο εηδήζεηο, ζέκαηα θαη
έξεπλεο. Σν 1891 θπθινθφξεζε ζηελ Αζήλα ην πξψην
ειιεληθφ θηινηειηθφ πεξηνδηθφ κε ηνλ ηίηιν «Δξκήο».
78. θηινηειηθά θαη ζπιιεθηηθά πξνϊόληα (πππ)
Δίλαη: νη ζεηξέο γξακκαηνζήκσλ, νη Φάθεινη Πξψηεο
Ζκέξαο Κπθινθνξίαο (ΦΠΖΚ), ηα ηεπρίδηα, ηα θεγηέ, ηα
θπιιαξάθηα, νη θάξηεο «Maximum Prepaid», ηα θιαζζέξ,
νη αλακλεζηηθέο ζθξαγίδεο, ηα επηρεηξεκαηηθά δψξα, ην
πξνζσπηθφ γξακκαηφζεκν, ην εηαηξηθφ γξακκαηνζεκν.
79. θηινηειηθέο ελώζεηο
ελψζεηο ή εηαηξείεο πνπ απνβιέπνπλ ζηελ πξνβνιή ηεο
θηινηειηθήο ηδέαο, ζηελ επηζηεκνληθή κειέηε ηνπ
γξακκαηνζήκνπ, ζηελ πξνζηαζία ησλ κειψλ ηνπο σο
ζπιιεθηψλ θαη ζηελ αλάπηπμε κεηαμχ ηνπο αληαιιαθηηθψλ
ζρέζεσλ
80. Διιεληθή Φηινηειηθή Οκνζπνλδία (ΔΦΟ)
νκνζπνλδία θηινηειηθψλ ελψζεσλ πνπ επηδηψθνπλ
θνηλνχο θηινηειηθνχο ζθνπνχο. Σν 1947 νη ηφηε θηινηειηθέο
ελψζεηο δεκηνχξγεζαλ ηελ ΔΦΟ ζηελ νπνία αξγφηεξα
πξνζρψξεζαλ θαη άιιεο θηινηειηθέο ελψζεηο θαη
ζσκαηεία.

Γ.Π.
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ηε ΓΩΝΗΑ ΣΟΤ ΓΔΤ1 έια θη εζύ
TP

PT

Όξνη πνπ εγθξίζεθαλ από ην ΓΔΤ
Δθηφο απφ ηνπο φξνπο γηα ηνπο νπνίνπο έρνπκε γξάςεη εηδηθά
αξζξίδηα ζηελ παξνχζα ζηήιε, ην ΓΔΤ, εληφο ηνπ 2012,
πηνζέηεζε/ελέθξηλε θαη ηηο αθφινπζεο απνδφζεηο αγγιηθψλ φξσλ.

––––
Βάζεη ζρεηηθήο πξφηαζεο θαζ. Γ. Γεκεηξάθνπ ζην Φέηζκπνπθ
(Γισζζηθφ Παξαηεξεηήξην) γηα ηνλ φξν θαηαύδεζε, πηνζεηήζεθαλ
νη φξνη:
whistle-blowing -> θαηαύδεζε (επψλπκε δεκφζηα θαηαγγειία
πξάμεο βιαπηηθήο γηα ην δεκφζην ζπκθέξνλ)
blow the whistle -> θαηαπδώ (επσλχκσο θαηαγγέιισ δεκνζίσο
πξάμε βιαπηηθή γηα ην δεκφζην ζπκθέξνλ)
whistle-blower ->

θαηαπδεηήο

––––
Ύζηεξα απφ εξψηεκα ηεο θαο Μαξίαο Αιεκπάθε γηα ηελ απφδνζε
ηνπ φξνπ industry clustering δφζεθε ε ειιεληθή απφδνζε ηεο
έλλνηαο απηήο θαη ησλ γεηηνληθψλ ελλνηψλ:
cluster ->
ζπζηάδα
cluster ->
ζπζηαδνπνηώ
clustering ->
ζπζηαδνπνίεζε
clustered ->
ζπζηαδνπνηεκέλνο
industry clustering -> ζπζηαδνπνίεζε βηνκεραληώλ

––––
ρεηηθά κε ηελ ειιεληθή απφδνζε ηνπ φξνπ intelligent transport
systems (γηαηί λνήκνλα ζπζηήκαηα κεηαθνξάο θαη φρη επθπή
ζπζηήκαηα κεηαθνξάο), ην ΓΔΤ ελεκεξψζεθε γηα ην ζθεπηηθφ
ηεο ΜΟΣΟ θαη ηεο ΣΔ48/ΟΔ1 θαη πηνζέηεζε ηελ απφδνζε:
intelligent transport system -> λνήκνλ ζύζηεκα κεηαθνξάο

––––

ην εξψηεκα ηνπ Νίθνπ Καξξά, γεσιφγνπ, κέινπο ηεο ΔΛΔΣΟ, γηα
ηνλ ειιεληθφ θαη αγγιηθφ φξν πνπ ηζνδπλακεί κε ηνλ ηηαιηθφ φξν
escursione termica (escursione termica diurna, mensile,
annuale...), γηα ηελ απφδνζε ηεο έλλνηαο «δηαθνξά κεηαμύ κέγηζηεο
θαη ειάρηζηεο ζεξκνθξαζίαο ηεο αηκόζθαηξαο ζε κηα εκέξα, ζε έλα
έηνο θηι.», ην ΓΔΤ πηνζέηεζε ηνπο φξνπο:
diurnal temperature range (DTR) -> εκεξήζην ζεξκνθξαζηαθό
εύξνο (ΗΘΕ)
monthly temperature range (MTR) -> κεληαίν ζεξκνθξαζηαθό
εύξνο (ΜΘΕ)
annual temperature range (ATR) -> εηήζην ζεξκνθξαζηαθό
εύξνο (ΕΘΕ)

––––
Ύζηεξα απφ αίηεκα ηνπ κέινπο ηεο ΔΛΔΣΟ θαζεγεηή Γηάλλε
Πξαηηθάθε ζρεηηθά κε ηελ ειιεληθή απφδνζε ηνπ φξνπ
crowdsourcing εμεηάζηεθε ην πιήξεο ζθεπηηθφ γηα ηελ απφδνζε
ηεο ζρεηηθήο νηθνγέλεηαο φξσλ ζηε Βάζε TELETERM:
co-sourcing -> ζπκπνξηζκόο
in-sourcing -> εζωπνξηζκόο
outsourcing -> εμωπνξηζκόο, έμωζελ πνξηζκόο
out-sourcing ->
εμωπνξηζκόο
outsourcing contract -> ζπκβόιαην εμωπνξηζκνύ
outsourcing partner ->
εηαίξνο εμωπνξηζκνύ
resourcing ->
δηάζεζε πόξωλ
resourcing situations -> θαηαζηάζεηο πνξηζκνύ
resourcing structure -> δνκή δηάζεζεο πόξωλ
Αο δνχκε αλαιπηηθφηεξα:
source (of supply), resource (n.) -> πεγή, πόξνο, κέζν
source (v.) -> πνξίδω, (πξνζ)πνξίδνκαη (= βξίζθσ πεγέο /
πφξνπο / κέζα / ππεξεζίεο, αλαζέησ ζε)
sourcing (n.) -> πνξηζκόο
insource (v.) -> πνξίδνκαη έζωζελ (απφ κέζα απφ ηελ ίδηα
ηελ εηαηξεία / θνξέα θηι., απφ εζσηεξηθή πεγή))
insourcing (n.) -> εζωπνξηζκόο
outsource (v.) -> πνξίδνκαη έμωζελ (απφ εμσηεξηθή πεγή,
αλαζέησ ζε εμσηεξηθή νληφηεηα / ππεξγνιάβν /
ζπλεξγάηε, ...)
outsourcing (n.) -> εμωπνξηζκόο
crowdsource (v.) = outsource to the crowd =
1

4

ΓΔΤ: Γεληθφ Δπηζηεκνληθφ πκβνχιην ηεο ΔΛΔΣΟ

"take a job traditionally performed by a designated agent
(usually an employee) and outsourcing it to an undefined,
generally large group of people in the form of an open call"
= πνξίδνκαη απφ απξνζδηφξηζην, αιιά γεληθά κεγάιν
πιήζνο (εμσηεξηθψλ) ζπλεξγαηψλ (πνπ κπνξεί λα γίλεη
θαη ρσξίο ακνηβή):
crowdsource -> πιεζνπνξίδνκαη
crowdsourcing -> πιεζνπνξηζκόο

––––
Με ηε βνήζεηα ηνπ θ. Κώζηα Δπζηαζίνπ (θαζεγεηή αλαιπηηθήο
ρεκείαο ηνπ ΔΚΠΑ) δηεπθξηλίζηεθαλ θαη πηνζεηήζεθαλ νη
ηζνδχλακεο απνδφζεηο ηνπ φξνπ:
dicalcium phosphate -> θωζθνξηθό δηαζβέζηην,
όμηλν θωζθνξηθό αζβέζηην,
κνλόμηλν θωζθνξηθό αζβέζηην

––––

Ύζηεξα απφ εξψηεκα ηνπ θ. Κώζηα Φίιε, ζην ΓΔΤ
επαλεμεηάζηεθε-επαλαβεβαηψζεθε ε ειιεληθή απφδνζε ηνπ
αγγιηθνχ φξνπ πιεξνθνξηθήο firmware ζηνλ νπνίν ην ζπλζεηηθφ
firm είλαη επίζεην κε ηελ ζεκαζία «γεξόο», «ζηαζεξόο» θαη φρη
νπζηαζηηθφ κε ηε ζεκαζία «εηαηξεία»:
firmware -> ζηαζεξηζκηθό
Ο νξηζκφο ηεο έλλνηαο, απν ην Γηεζλέο Πξφηππν ISO 2382 θαη ην
ειιεληθφ ηζνδχλακφ ηνπ ΔΛΟΣ 996-1:2008, έρεη σο εμήο:
«δηαηεηαγκέλν ζχλνιν εληνιώλ θαη ζρεηηδφκελσλ δεδνκέλωλ
εγγεγξακκέλσλ θαηά ηξφπν ιεηηνπξγηθά αλεμάξηεην απφ ηελ
θύξηα απνζήθε, ζπλήζσο ζε κηα ROM».

––––
omnishambles -> θπθεώλαο!
Ζ Oxford University Press επέιεμε σο ιέμε ηεο ρξνληάο γηα ην
2012 ηε ιέμε omnishambles.(“…omni- meaning "all", and the
word shambles, meaning a situation of total disorder. The word
refers to a situation which is seen as shambolic from all possible
perspectives.)
Σν ΓΔΤ πηνζέηεζε σο ειιεληθφ ηζνδχλακν:
omnishambles ->θπθεώλαο
Απφ ην Λεμηθφ
Σξηαληαθπιιίδε):

ηεο

Κνηλήο

Νενειιεληθήο

(ηνπ

Ηδξχκαηνο

θπθεώλαο ν [kikeónas] Ο2 : πιήζνο απφ αλνξγάλσηα
ζηνηρεία, ηα νπνία είλαη πνιχ δχζθνιν λα νξγαλσζνχλ
ζε έλα ζχλνιν: Παξάδεξλε ζε έλαλ θπθεώλα
ζθέςεσλ. ||
θαηάζηαζε
πνιχ
πεξίπινθε
θαη
κπεξδεκέλε: Mπιέμακε ζηνλ θπθεώλα ηεο γξαθεηνθξαηίαο.
[ιφγ. < ειλζη. θπθεώλ, αηη. -ῶλα `αλαθάηεκα΄, αξρ.
ζεκ.: `δσκφο απφ δηάθνξα δεκεηξηαθά΄]

Κ.Β.
«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, Γεκήηξεο Παλαγησηάθνο
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.

